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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¥¤£¦§¨
(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§©§§¨«¦

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

 מלאכת שמים 

מו"ה סעדי' שי'

שלום וברכה!

נתקבל בעתו מכתבו  כן  ורשימות המוסגרים.  הנני קבלת מכתבו מד' שבט עם הפ"נ  מאשר 

שלפני זה מא' טבת. ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה קבל גם ידיעות מהטבת מצב בריאות ב"ב שי', 

דורש  זה  שטפול  פעם,  כתבתי  כבר  כמדומה  לבריאות...  בהנוגע  להראש  השטראלען  אודות  ובמ"ש 

זהירות יתירה. והרי ישנם כמה טפולים שאין בהם אחריות, וכמה טפולים שאין בהם עכ"פ אחריות 

כ"כ ויודעים התוצאות מהם יותר ברור מאשר תוצאות טפול של שטראלען.

ואופנים המתאימים, לא רק בהנוגע לתלמידים  בענינים  ניצלו את היום של ההילולא  בטח 

ומורים אלא גם בסביבתו ובהעיר. וכמדומה כבר כתבתי שבכלל צריך כל אחד מאנ"ש הנמצא באיזה 

מקום שהוא, להביט על עצמו כשליח מנשיאינו הק' וצריכים להפיץ תורתם הדרכותיהם ומנהגיהם 

הוטל  זה  שתפקיד  וכיון  וכו'.  לברבריא  גולה  מכם  אחד  מרז"ל  וע"ד  והמדינה.  העיר  הסביבה  בכל 

עכאו"א מאתנו, בודאי שעוד מקודם לזה ניתנו לו הכחות למלאותו כדבעי ומתוך הרחבת הדעת.

בברכה לבריאות - לו ולכל ב"ב שי' ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסהאן



ד

haya xyr dyng 'c mei c"qa
*`"lyz'd

‰Úa¯‡'כּו ּבניסן ּבאחד הם, ׁשנים ראׁשי «¿»»ְְִִֵֵֶָָָָ

כּו' ּבתׁשרי ּבאחד כּו' ּבאלּול ְְְְֱִֵֶֶֶָָּבאחד

 ֿ ּבית ּכדברי לאילן הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבאחד

ּבֹו עׂשר ּבחמּׁשה אֹומרים ּביתֿהּלל ,1ׁשּמאי, ְֲִִִֵֵַַַָָָ

ּכביתֿהּלל  הּׁשּנּוי 2והלכה טעם להבין וצרי . ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

הראׁשֹונים, ראׁשיֿׁשנים מג' לאילן ְִִִִִֵַָָָָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

ּבראׁשֿחֹודׁש, הם הראׁשֹונים ראׁשיֿׁשנים ְִִִֵֵֶֶָָָֹׁשג'

עׂשר. ּבחמּׁשה הּוא לאילן ְֲִִַַָָָָָָָֹוראׁשֿהּׁשנה

אחר  ּבמקֹום המבאר ּדעלּֿפי 3ּולהֹוסיף, ְְְְִִֵַַַָָֹ

הרגלים  ּדג' הּוא 4ׁשהּׁשּיכּות ּבחֹודׁש הט"ו ליֹום ְְְִֶֶַַַַָָָ

מֹורה  ׁשּזה הּלבנה, ׁשלמּות הּוא הט"ו ּביֹום ְְְִֵֶֶֶַַָָּכי

ודֹומין  לּלבנה ׁשּמֹונין ּדיׂשראל הּׁשלמּות על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּגם

ֿ 5לּלבנה  הראׁשי ׁשל ׁשרּוּבם ּדזה לֹומר, צרי , ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הראׁשיֿׁשנים] ד' ּכל ּביתֿׁשּמאי [ּולדעת ְִִֵֵַַַַָָָָָׁשנים

הּלבנה  ׁשאז הּלבנה מֹולד ּבעת ּבראׁשֿחֹודׁש ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהם

הּוא  ראׁשֿהּׁשנה ׁשענין לפי הּוא נקּודה, רק ְְְִִִֶַַַָָָֹהיא

אליו, ראׁשֿהּׁשנה ׁשהּוא הענין נמׁש ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּבֹו

רק  הם המׁשכתם ּבתחּלת ׁשהם ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהענינים

הּוא  לאילן ּׁשראׁשֿהּׁשנה מה יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹנקּודה,

עׂשר  .6ּבחמּׁשה ֲִַָָָ

ּדרּוׁשים Ô·eÈÂב) ּבכּמה המבאר ּבהקּדים ּבזמּני 7זה נקּבעּו ׁשהרגלים ּדזה , ¿»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

] הּתבּואֹות ואסיפת (זמן ּגמר האביב ּבזמן להיֹות צרי הּפסח ּדחג ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָ
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(1 ה'תנש"א". שנת שירה, מוצש"ק בשבט.. עשר חמשה "לקראת תנש"א, - בשבט ט"ו בקונטרס לאור יצא ריש *) משנה

ר"ה. ה"ב.2)מס' פ"א שני מעשר הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' ואתחנן 3)רמב"ם באוה"ת (הובא א קצד, ח"ב זהר ראה

פגימותא". בה שלטא לא דסיהרא חדוה יום כו' "מועד ב'קצד) ע' ו בחודש 4)כרך קבוע יום שאינו כיון השבועות דחג גם

"פסח  ב ע' דברים אוה"ת וראה תצ"ד). סימן ריש או"ח אדה"ז שו"ע ב. ו, (ר"ה בניסן מט"ו הנ"א יום הוא וקביעותו סיון,

פסח". של עצרת זהו ושבועות לחודש.. עשר בחמשה הם ג.5)וסוכות פ"ו, ב"ר א. כט, השבועות 6)סוכה חג שער בפע"ח

וצריך  אילן". פירות של עלים תתחנט הלבנה.. מילוי "הוא בשבט דבט"ו בשבט", וט"ו באב ט"ו סוד על "דרוש - בסופו

הלבנה. למילוי השייכות ומהי הצמיחה, התחלת רק הוא העלים חנטת דלכאורה באוה"ת 7)ביאור, רגלים שלש ד"ה

קדש  וד"ה ושבתה גו' תבואו כי ד"ה ואילך). א'ריב (ע' פינחס באוה"ת לה' ישראל קדש ד"ה ואילך). א'קעח (ע' משפטים

קעב  ע' תשרי סה"מ (תו"מ תשמ"ג האסיף וחג ד"ה ואילך). רה ע' שם ואילך. קלב ע' תר"ל (סה"מ תר"ל לה' ישראל

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במשנה: שנינו

,Ì‰ ÌÈL ÈL‡¯ ‰Úa¯‡ אחד שכל בשנה תאריכים ארבעה קיימים «¿»»»≈»ƒ≈
מסוים  לעניין השנה' 'ראש נחשב eÎ'מהם ÔÒÈa „Á‡a השנה ראש ¿∆»¿ƒ»

ולרגלים eÎ'למלכים ÏeÏ‡a „Á‡a בהמה למעשר השנה ראש ¿∆»∆¡
'eÎ È¯L˙a „Á‡a לשנים ¿∆»¿ƒ¿≈

ולירקות  ולנטיעה וליובלות, לשמיטים

‰M‰ L‡¯ Ë·La „Á‡a¿∆»ƒ¿»…«»»
ÔÏÈ‡Ï מעשרין שאין מעשר, לעניין »ƒ»

שנה  פירות על אחת שנה מפירות

עני' 'מעשר של שנים יש (כי אחרת

וראש  שני') 'מעשר של שנים ויש

שבו  היום הוא האילן לפירות השנה

השנה  ונכנסת אחת שנה יוצאת

ערלה  שנות מניין לעניין וכן השנייה,

È‡nLŒ˙Èa,ונטעֿרבעי È¯·„k¿ƒ¿≈≈««
‰MÓÁa ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰Œ˙Èa≈ƒ≈¿ƒ«¬ƒ»

Ba ¯NÚ1Œ˙È·k ‰ÎÏ‰Â , »»«¬»»¿≈
Ïl‰2 האילן לפירות השנה שראש ƒ≈

בשבט. בט"ו הוא

ÈepM‰ ÌÚË ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«««ƒ
'‚Ó ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»»ƒ»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈLŒÈL‡»̄≈»ƒ»ƒƒ

לעיל, כמובא במשנה, ∆L‚'המנויים
Ì‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈLŒÈL‡»̄≈»ƒ»ƒƒ≈
‰M‰ŒL‡¯Â ,L„BÁŒL‡¯a¿…∆¿…«»»
¯NÚ ‰MÓÁa ‡e‰ ÔÏÈ‡Ï»ƒ»«¬ƒ»»»
לחודש. הראשון ביום ולא בחודש

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa3 ובחסידות בקבלה ¿»«≈

ÌÈÏ‚¯‰ '‚c ˙eÎiM‰L4,פסח ∆««»¿»¿»ƒ
וסוכות ‰Â"Ëשבועות ÌBÈÏ¿«

Â"Ë‰ ÌBÈa Èk ‡e‰ L„BÁa«∆ƒ¿«
חודש ‰·l‰,בכל ˙eÓÏL ‡e‰¿≈«¿»»

Ú Ìb ‰¯BÓ ‰fL˙eÓÏM‰ Ï ∆∆∆«««¿≈
ÔÈBnL Ï‡¯NÈc החדשים את ¿ƒ¿»≈∆ƒ

·lÏ‰והשנים ÔÈÓB„Â ‰·lÏ5ÏL Ìae¯L ‰Êc ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ , «¿»»¿ƒ«¿»»»ƒ«¿∆∆»∆
ÌÈLŒÈL‡¯‰ '„ Ïk È‡nLŒ˙Èa ˙Ú„Ïe] ÌÈLŒÈL‡¯‰ גם »»≈»ƒ¿««≈««»»»≈»ƒ

לאילנות  השנה Ê‡Lראש ‰·l‰ „ÏBÓ ˙Úa L„BÁŒL‡¯a Ì‰ [≈¿…∆¿≈««¿»»∆»
‰M‰ŒL‡¯ ÔÈÚL ÈÙÏ ‡e‰ ,‰„e˜ ˜¯ ‡È‰ ‰·l‰ בכל «¿»»ƒ«¿»¿ƒ∆ƒ¿«…«»»

במשנה המנויים BaLהנושאים ‡e‰∆
CLÓ למטה מלמעלה ‰ÔÈÚויורד ƒ¿»»ƒ¿»

,ÂÈÏ‡ ‰M‰ŒL‡¯ ‡e‰L∆…«»»≈»
˙lÁ˙a Ì‰L BÓk ÌÈÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«

‰„e˜ ˜¯ Ì‰ Ì˙ÎLÓ‰ ולכן «¿»»»≈«¿»
החודש, בתחילת הם השנים ראשי כל

בלבד, כנקודה הוא הירח »¿ŒÏÚÂכאשר
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ה

haya xyr dyng 'c mei c"qa
*`"lyz'd

‰Úa¯‡'כּו ּבניסן ּבאחד הם, ׁשנים ראׁשי «¿»»ְְִִֵֵֶָָָָ

כּו' ּבתׁשרי ּבאחד כּו' ּבאלּול ְְְְֱִֵֶֶֶָָּבאחד

 ֿ ּבית ּכדברי לאילן הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבאחד

ּבֹו עׂשר ּבחמּׁשה אֹומרים ּביתֿהּלל ,1ׁשּמאי, ְֲִִִֵֵַַַָָָ

ּכביתֿהּלל  הּׁשּנּוי 2והלכה טעם להבין וצרי . ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

הראׁשֹונים, ראׁשיֿׁשנים מג' לאילן ְִִִִִֵַָָָָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

ּבראׁשֿחֹודׁש, הם הראׁשֹונים ראׁשיֿׁשנים ְִִִֵֵֶֶָָָֹׁשג'

עׂשר. ּבחמּׁשה הּוא לאילן ְֲִִַַָָָָָָָֹוראׁשֿהּׁשנה

אחר  ּבמקֹום המבאר ּדעלּֿפי 3ּולהֹוסיף, ְְְְִִֵַַַָָֹ

הרגלים  ּדג' הּוא 4ׁשהּׁשּיכּות ּבחֹודׁש הט"ו ליֹום ְְְִֶֶַַַַָָָ

מֹורה  ׁשּזה הּלבנה, ׁשלמּות הּוא הט"ו ּביֹום ְְְִֵֶֶֶַַָָּכי

ודֹומין  לּלבנה ׁשּמֹונין ּדיׂשראל הּׁשלמּות על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּגם

ֿ 5לּלבנה  הראׁשי ׁשל ׁשרּוּבם ּדזה לֹומר, צרי , ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הראׁשיֿׁשנים] ד' ּכל ּביתֿׁשּמאי [ּולדעת ְִִֵֵַַַַָָָָָׁשנים

הּלבנה  ׁשאז הּלבנה מֹולד ּבעת ּבראׁשֿחֹודׁש ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהם

הּוא  ראׁשֿהּׁשנה ׁשענין לפי הּוא נקּודה, רק ְְְִִִֶַַַָָָֹהיא

אליו, ראׁשֿהּׁשנה ׁשהּוא הענין נמׁש ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּבֹו

רק  הם המׁשכתם ּבתחּלת ׁשהם ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהענינים

הּוא  לאילן ּׁשראׁשֿהּׁשנה מה יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹנקּודה,

עׂשר  .6ּבחמּׁשה ֲִַָָָ

ּדרּוׁשים Ô·eÈÂב) ּבכּמה המבאר ּבהקּדים ּבזמּני 7זה נקּבעּו ׁשהרגלים ּדזה , ¿»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

] הּתבּואֹות ואסיפת (זמן ּגמר האביב ּבזמן להיֹות צרי הּפסח ּדחג ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָ
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(1 ה'תנש"א". שנת שירה, מוצש"ק בשבט.. עשר חמשה "לקראת תנש"א, - בשבט ט"ו בקונטרס לאור יצא ריש *) משנה

ר"ה. ה"ב.2)מס' פ"א שני מעשר הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' ואתחנן 3)רמב"ם באוה"ת (הובא א קצד, ח"ב זהר ראה

פגימותא". בה שלטא לא דסיהרא חדוה יום כו' "מועד ב'קצד) ע' ו בחודש 4)כרך קבוע יום שאינו כיון השבועות דחג גם

"פסח  ב ע' דברים אוה"ת וראה תצ"ד). סימן ריש או"ח אדה"ז שו"ע ב. ו, (ר"ה בניסן מט"ו הנ"א יום הוא וקביעותו סיון,

פסח". של עצרת זהו ושבועות לחודש.. עשר בחמשה הם ג.5)וסוכות פ"ו, ב"ר א. כט, השבועות 6)סוכה חג שער בפע"ח

וצריך  אילן". פירות של עלים תתחנט הלבנה.. מילוי "הוא בשבט דבט"ו בשבט", וט"ו באב ט"ו סוד על "דרוש - בסופו

הלבנה. למילוי השייכות ומהי הצמיחה, התחלת רק הוא העלים חנטת דלכאורה באוה"ת 7)ביאור, רגלים שלש ד"ה

קדש  וד"ה ושבתה גו' תבואו כי ד"ה ואילך). א'ריב (ע' פינחס באוה"ת לה' ישראל קדש ד"ה ואילך). א'קעח (ע' משפטים

קעב  ע' תשרי סה"מ (תו"מ תשמ"ג האסיף וחג ד"ה ואילך). רה ע' שם ואילך. קלב ע' תר"ל (סה"מ תר"ל לה' ישראל

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במשנה: שנינו
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יז  .....  א"שנת'שבט הב ו"ט ,יתרו פרשת' ליל דשיחת   )ד

  , יתרופרשת  שבתת ושיחמ  )ה

כה .....................................  א"שנת'השבט  י"ח

  יתרופרשת  –לקוטי שיחות   )ו

לח  ................................................  וכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ חק על התורהלוי יצ ילקוט  )ז

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

מו  ...............  יתרופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מז  ............  יתרופרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

צא  ...............  יתרו פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

צב  ......................................  יתרופרשת לשבוע  

דק  .............  יתרופרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

זק  .........................  ם"מית לעיון ברמבהלכה יו  )יג

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

יק   .............  יתרופרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

לוק   ..........  יתרופרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

מגק  ..............  יתרופרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

מוק  .....................................  דפרק  משלי, ב-אפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יח

מחק  ................................................  ביאור קהתי

נהק  ............ ................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )כ

נוק  ............................................  בכקד דף ע כקמדף 

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כא

סחק  ...............................................  הד דף ע במדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

קפו  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

קפו  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

קפז  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

קצ  ............................................... ר האמצעי"אדמו

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

קצ  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

קצא  ............................................ ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

קצב  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כט

קצג  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

קצה  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

קצו  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קצט  ..............................  חומש לקריאה בציבור   )לב

ור  .........................  יתרופרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

זר  .........  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



lyz'd"`ו haya xyr dyng 'c mei

ׂשעֹורים) הּׁשבּועֹות 8ּגמר ּבחג מּזה ויתרה ְְְִִִֵֶַַַָָ

ּבׁשם  הּקציר 9ׁשּנקרא קציר 10חג ּבּכּורי ׁשם על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

חג 11חּטים  ּבׁשם ׁשּנקרא הּסּוּכֹות חג וכן , ְְְִִִֵֵֶַַַָ

לּתבּואה 12האסיף  (ּבעיקר) הּוא המכּון ,[ ְְְִִַַָָָָָֻ

ּבהּו ּדכתיב יׂשראל, הם יׂשראל 13הרּוחנית, קדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ׁשהרגלים  וזה גֹו'. ּתבּואתה ראׁשית ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלהוי'

הּתבּואֹות  ואסיפת  ּגמר ּבזמּני להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַצריכים

את  מעּברים זה ׁשּבׁשביל [ועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַּבגׁשמּיּות

ׁשּבגׁשמּיּות 14הּׁשנה  הענינים ּכל ּכי הּוא [ ְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּברּוחנּיּות  מענינם יׁש15מׁשּתלׁשלים ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשעיקר  לאילן, ראׁשֿהּׁשנה ּבנֹוגע ּגם ְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומר

(אּתם  לאדם ראׁשֿהּׁשנה ׁשהּוא הּוא ְִֶֶַַָָָָָָֹענינֹו

אדם  ׁשּכתּוב 16קרּויין ּכמֹו לאילן, ׁשּנמׁשל ּכי 17) ְְְְִִִִֶֶָָָָָ

 ֿ ראׁש ׁשהּוא נׁשּתלׁשל ּומּזה הּׂשדה, עץ ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהאדם

מאמר  ועלּֿפי ּבגׁשמּיּות. ּכפׁשּוטֹו לאילן ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָהּׁשנה

ז"ל  הּפסּוק 18רּבֹותינּו הּׂשדה,17על עץ האדם ּכי ִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיׂשראל  ּדזה לֹומר, יׁש כּו', חכם ּתלמיד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאם

וכּו' ׂשעֹורים (חּטים ּתבּואה ּבׁשם )19נקראים ְְְְְִִִִִֵָָ

הּמצֹות  ּבקּיּום ׁשּלהם העבֹודה מּצד ְְֲִִִֶֶַַָָָהּוא

(עץ  אילן ּבׁשם ׁשּנקראים וזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ(ּכדלקּמן),

לֹומר  ויׁש הּתֹורה. עסק עלֿידי הּוא ְְֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשדה)

(אדם  הּׂשדה עץ האדם ּכי ּׁשּכתּוב מה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדזהּו

(ּכמבאר  הּׂשכל ׁשם על הּוא אדם ּדׁשם ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדיקא),

לאיׁש אדם ּבין החילּוק מקֹומֹות ).20ּבכ ּמה ְְְִִֵַַָָָ

ּבדרּוׁשים p‰Â‰ג) ּכי 21מבאר הּתבּואֹות, ּביׁשּול לזמּני הרגלים ּדג' הּׁשּיכּות ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
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טז.8) פסוק שם ראב"ע וראה טו. כג, (שעהיוה"א 9)משפטים שלו החיות שהוא ועד ענינו, על מורה דבר כל של דשמו

ובכ"מ). שם 10)פ"א. הבחיי בפירוש אבל ביכורים". הבאת זמן "שהוא שם רש"י שבפירוש ולהעיר טז. שם, משפטים

ה  שג' (7 שבהערה בהדרושים הראב"ע (הובא בפירוש וכ"מ חטים. קציר ביכורי בזמן הוא וחגה"ש התבואה, על הם מועדים

כב.11)שם. לד, שם.12)תשא ותשא ג.13)משפטים ב, שיהיו 14)ירמי' "שיזהרו יפות פנים מס' מובא הנ"ל בדרושים

בכדי  גם השנה את שמעברין היינו השנה". עיבור ע"י והיינו האסיפה, ובזמן הקציר בזמן האביב בזמן רגלים השלשה

האילן  פירות ועל האביב על השנה, את מעברין דברים שלשה "על ב יא, סנהדרין וראה האסיפה. בזמן יהי' הסוכות שחג

הל' ברמב"ם אבל א). יג, שם (ראה תשרי בתקופת צ"ל דחגה"ס תשרי, תקופת על גם שקאי שם ובפרש"י התקופה" ועל

ה"ב). (שם ניסן בתקופת יהי' שחגה"פ הוא התקופה" "על ופירוש תשרי, בתקופת צ"ל שחגה"ס מביא אינו פ"ד קדה"ח

הט"ז. שם כס"מ רפ"ג.15)וראה תניא רע"א.16)ראה סא, יט.17)יבמות כ, א.18)שופטים ז, קנ,19)תענית זח"ב ראה

ושיפון. שועל שבולת כוסמת שעורה חטה תבואה, מיני ה' על רומז בה' תבואתה" "ראשית שם) (ירמי' דמ"ש ראה 20)ב.

וש"נ. ס"ט. אדם ערך א כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה ועוד. קנז. ע' תרכ"ט סה"מ א. כה, שה"ש פינחס 21)לקו"ת אוה"ת
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(ÌÈ¯BÚN8ÌLa ‡¯˜pL ˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰fÓ ‰¯˙ÈÂ9‚Á ¿ƒƒ≈»ƒ∆¿««»∆ƒ¿»¿≈«

¯Èˆw‰10ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka ÌL ÏÚ11eq‰ ‚Á ÔÎÂ ,˙Bk «»ƒ«≈ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈««
ÛÈÒ‡‰ ‚Á ÌLa ‡¯˜pL12[הביתה התבואה איסוף זמן שזהו שם ,על ∆ƒ¿»¿≈«»»ƒ

˙ÈÁe¯‰ ‰‡e·zÏ (¯˜ÈÚa) ‡e‰ ÔeÎÓ‰,הוא ברוך הקדוש של «¿À»¿ƒ»«¿»»»ƒ
Ì‰ בניe‰a ·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ13 ≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿

בהם ÈÂ‰Ï'שכתוב Ï‡¯NÈ L„…̃∆ƒ¿»≈«¬»»
'B‚ ‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ שבני הרי ≈ƒ¿»…

'תבואה'. נקראים ∆¿ÊÂ‰ישראל
ÌÈÏ‚¯‰L וסוכות שבועות פסח, ∆»¿»ƒ

¯Ób ÈpÓÊa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿«≈¿«
˙eiÓL‚a ˙B‡e·z‰ ˙ÙÈÒ‡Â«¬ƒ««¿¿«¿ƒ
ÌÈ¯aÚÓ ‰Ê ÏÈ·LaL „ÚÂ]¿«∆ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ

‰M‰ מוסיפים 14‡˙ הצורך ובעת ∆«»»
יחול  הפסח שחג כדי אדר חודש עוד

האביב" חודש Èkב"מועד ‡e‰ [ƒ
˙eiÓL‚aL ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ

ÌÈÏLÏzLÓ מלמטה ובאים ƒ¿«¿¿ƒ
eiÁe¯a˙למעלה  ÌÈÚÓ15 ≈ƒ¿»»¿»ƒ

המקור  היא האלוקית הרוחניות שהרי

הגשמית. המציאות של והשורש

Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈««
,ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯ Ú‚Ba¿≈«…«»»»ƒ»

‡e‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL שהוא כפי ∆ƒ«ƒ¿»
¯‡M‰ŒL‰ברוחניות  ‡e‰L∆…«»»
Ì„‡Ï כדרשת ישראל, לבני (והכוונה »»»

צאן  צאני "ואתן הפסוק על ז"ל חכמינו

אתם" אדם ˜¯ÔÈÈeמרעיתי Ìz‡«∆¿ƒ
Ì„‡16(האומות ÏLÓpLולא »»∆ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,ÔÏÈ‡Ï17Èk ¿ƒ»¿∆»ƒ
‰fÓe ,‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ שיום »»»≈«»∆ƒ∆

לאדם  השנה' 'ראש הוא זה

‰M‰ŒL‡¯ ‡e‰L ÏLÏzLƒ¿«¿≈∆…«»»
.˙eiÓL‚a BËeLÙk ÔÏÈ‡Ï»ƒ»ƒ¿¿«¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚÂ18 ¿«ƒ«¬««≈«

˜eÒt‰ ÏÚ17,'eÎ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk ««»ƒ»»»≈«»∆ƒ«¿ƒ»»
עץ  אדם וכי השדה עץ האדם כי דכתיב מאי יוחנן: ר' אמר הגמרא: (ובלשון

אותו  וכתיב תכרות לא ואותו תאכל ממנו כי דכתיב משום אלא הוא שדה

ממנו  תלמד – תאכל ממנו הוא הגון חכם תלמיד אם  כיצד הא וכרת תשחית

אותו  לאו ואם תכרות לא ואותו -

ממנו) להתרחק עליך – וכרת" תשחית

Ï‡¯NiL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈhÁ) ‰‡e·z ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ

'eÎÂ ÌÈ¯BÚN19„vÓ ‡e‰ ( ¿ƒ¿ƒ«
Ìei˜a Ì‰lL ‰„B·Ú‰»¬»∆»∆¿ƒ
‰ÊÂ ,(Ôn˜Ï„k) ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿«»¿∆
ıÚ) ÔÏÈ‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»≈
˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (‰„O‰«»∆«¿≈≈∆

‰¯Bz‰ עץ האדם "כי הפסוק ולכן «»
תורה  לימוד לעניין נדרש השדה"

חכם. מתלמיד

e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ המשמעות ¿≈«¿∆
של  Èkהפנימית ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ

‡˜Èc Ì„‡) ‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰»»»≈«»∆»»»¿»
אחד  ולא "אדם" ואומר מדייק הפסוק

אנוש  לבני האחרים ÌLcהתארים ,(¿≈
ÏÎO‰ ÌL ÏÚ ‡e‰ Ì„‡»»«≈«≈∆
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ók)«¿…»¿«»¿

˜eÏÈÁ‰ההבדלÌ„‡ ÔÈa «ƒ≈»»
LÈ‡Ï20 השם הוא 'אדם' שהשם ¿ƒ

הוא  ו'איש' השכל, מעלת את המדגיש

המידות  שם שייכות ),על יש כן ואם

 ֿ על התורה ללימוד 'אדם' בין מיוחדת

השכל. ידי

ÌÈLe¯„a ¯‡·Ó ‰p‰Â (‚21 ¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
חסידות הפנימית ‰eÎiM˙מאמרי ««»
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הרּוחנית  הּתבּואה צמיחת הּוא הרגלים) (ּבג' ְְְְִִִַַָָָָָָאז

ּדכּתיב  הּוא, והענין הּזריעה. 22ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

וידּוע  ּבארץ, לי ירידת 23ּוזרעּתיה על קאי ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

להתלּבׁש למּטה הרּוחנית) (ּתבּואה ְְְְְִִֵַַַָָָָָהּנׁשמֹות

(ארץ) הּבהמית ונפׁש יֹותר 24ּבגּוף ּובפרטּיּות , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

ּדהּגלּות  הּירידה לצֹור25על היא ּבזה ׁשהּכּונה . ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהיא  (ּכפׁשּוטּה) ּבארץ זריעה ּבדּוגמת ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָעלּיה,

ׁשהיה  מּכמֹו יֹותר ּבריּבּוי הּצמיחה ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשביל

קּיּום 26ּבתחילה  עלֿידי היא (העלּיה) והּצמיחה . ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

זריעה. ּבׁשם ּגםּֿכן ׁשּנקרא ּומצֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָהּתֹורה

למּטה  הּנׁשמה ּדירידת להּזריעה ְְְְְִִִַַַַָָָָָּדנֹוסף

צריכה  למּטה), הּנׁשמה את הֹוריד ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ(ׁשהּקּב"ה

הּתֹורה  קּיּום ּדיׂשראל, הּזריעה עבֹודת ּגם ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלהיֹות

ּובפרט  למּטה, ירדּו ׁשהּנׁשמֹות ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּומצֹות.

ּתֹורה  מקּימים הם ּומּכלֿמקֹום הּגלּות, ְְְִִִֵַַַָָָָּבזמן

ואתהּפכא  (ּבאתּכפיא עלֿידיֿזה 27ּומצֹות ,( ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

יֹותר  נעלה ּגילּוי המׁשכת - הּצמיחה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָנעׂשה

קֹודם  להּנׁשמה ׁשהיה מהּגיל ּוי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבאיןֿערֹו

יהיה  הּצמיחה ּגילּוי ועיקר למּטה. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָירידתּה

ּבג' עכׁשיו, ּגם מאיר מּזה והארה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלעתידֿלבא.

ׁשהּוא  הּמּצֹות) (חג הראׁשֹון ּברגל ְִִֶֶֶַַַָָָָהרגלים.

ׁשהיא  הּיראה, ענין הּוא ׂשעֹורים, ּביׁשּול ְְְְִִִִִִֶַַַָצמיחת

הראׁשון  ּבֹו28ׁשער לדבקה נכנסים ׁשעלֿידֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָֹ

ה' ׁשעּור אֹותּיֹות היא ׁשּׂשעֹורה וזהּו .29יתּבר, ְְְִִִִֵֶֶָָ

ּתּתאה  ה' היא והה' ׁשער, מּלׁשֹון הּוא ְְִִִַַַַָָׁשעּור

הּוא  הּׁשבּוע ֹות) (חג הּׁשני ּוברגל ְִֵֶֶַַַַָָ(מלכּות).

הּתֹורה  הּוא אדם, מאכל ׁשהם חּטים ְֲִִִֵֶַַַַָָָצמיחת

ּבּה ׁשחּטה 30ּדכתיב וזהּו אדם. הּתֹורה זאת ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
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.7 שבהערה תר"ל כה.22)וסה"מ ב, ובכ"מ.23)הושע .25 שבהערה תו"ח ג. עד, האזינו נאמר 24)לקו"ת נה"ב דעל

שם). (לקו"ת לארץ גו' היורדת הבהמה רוח כא) ג, ואילך.25)(קהלת א סא, בשלח תו"א בארוכה וראה ב. פז, פסחים

וא  ב קסט, שם ובכ"מ.תו"ח ואילך. שנג ע' שם אוה"ת ואילך]. ב קלג, ח"א - החדשה [בהוצאה זורע 26)ילך אדם דכלום

שם). (פסחים כורין כמה להכניס אלא רו.27)סאה ע' שם קלב. ע' תר"ל סה"מ א'ריד. ע' פינחס באוה"ת הלשון כ"ה

.35 הערה לקמן דכולא".28)וראה תרעא כו' לאעלאה תרעא איהי ודא כו' ראשית דאקרי ה' "יראת ב) יא, (ח"א זהר ראה

ב.29) קפח, יד.30)זח"ג יט, חוקת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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 ֿ שלעתיד אומר הכתוב פשוטו לפי

בני  את 'יזרע' הקדושֿברוךֿהוא לבוא

ישראל בארץ פי Úe„ÈÂ23ישראל על ¿»«
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לטוב  מרע לאור, מחושך הפיכתו ידי ועל לקדושה, המנגד הרע ),והכנעת
‰ÁÈÓv‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ- מה'זריעה' ÈeÏÈbכתוצאה ˙ÎLÓ‰ «¿≈∆«¬∆«¿ƒ»«¿»«ƒ

אלוקי  ŒÔÈ‡aאור ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈¿≈
CB¯Ú כל ללא שיעור, יחס לאין ¬

האור ÈeÏÈb‰Óוהשוואה, של ≈«ƒ
˜Ì„Bהאלוקי  ‰ÓLp‰Ï ‰È‰L∆»»¿«¿»»∆

‰hÓÏ d˙„È¯È הירידה קודם כי ¿ƒ»»¿«»
ודווקא  להתגבר מה על לה היה לא

ועל  וההסתר ההעלם על ההתגברות

העלייה. את הגורמת היא הקשיים

‰ÁÈÓv‰ ÈeÏÈb ¯˜ÈÚÂ התוצאות ¿ƒ«ƒ«¿ƒ»
בכלל  הנשמה שבירידת ה'זריעה' של

בפרט, הגלות Œ„È˙ÚÏובזמן ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ
‡·Ï.המשיח Â‰‡¯‰בימות »…¿∆»»

האלוקי fÓ‰מועטת שיאיר מהאור ƒ∆
ה'צמיחה', גילוי בעת לבוא, לעתיד

'‚a ,ÂÈLÎÚ Ìb ¯È‡Ó≈ƒ««¿»¿
,ÌÈÏ‚¯‰ ההארה מהם, אחד בכל »¿»ƒ

ומפרט. שממשיך כפי לו, המיוחדת

(˙Bvn‰ ‚Á) ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a»∆∆»ƒ«««
‡e‰L של ÏeLÈaבזמן ˙ÁÈÓˆ ∆¿ƒ«ƒ

,‰‡¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,ÌÈ¯BÚN¿ƒƒ¿««ƒ¿»
‡È‰L יראתֿשמים¯ÚL ∆ƒ««

ÔÂL‡¯‰28ÌÈÒÎ B„ÈŒÏÚL »ƒ…∆«»ƒ¿»ƒ
,C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï הזוהר כלשון ¿»¿»ƒ¿»≈

דאקרי  ה' "יראת כאן: בהערה שהובא

לאעלאה  תרעא איהי ודא כו' ראשית

דכו  תרעא שנקראת לא"כו' ה' (יראת

יראת  חכמה "ראשית [ככתוב 'ראשית

של  השער לעלות, שער והיא ה'"]

‰È‡הכול). ‰¯BÚOL e‰ÊÂ¿∆∆¿»ƒ
'‰ ¯eÚL ˙Bi˙B‡29¯eÚL , ƒƒƒ

‡È‰ '‰‰Â ,¯ÚL ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿««¿«ƒ
‰‡zz השנייה ‰' הה' תחתונה, «»»
הוי' Ï‚¯·eשבשם .(˙eÎÏÓ)«¿»∆∆

‡e‰ (˙BÚe·M‰ ‚Á) ÈM‰«≈ƒ««»
da ·È˙Îc ‰¯Bz‰ ‡e‰ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ì‰L ÌÈhÁ ˙ÁÈÓˆ30 ¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬«»»«»ƒ¿ƒ»
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ז `"lyz'd haya xyr dyng 'c mei

ׂשעֹורים) הּׁשבּועֹות 8ּגמר ּבחג מּזה ויתרה ְְְִִִֵֶַַַָָ

ּבׁשם  הּקציר 9ׁשּנקרא קציר 10חג ּבּכּורי ׁשם על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

חג 11חּטים  ּבׁשם ׁשּנקרא הּסּוּכֹות חג וכן , ְְְִִִֵֵֶַַַָ

לּתבּואה 12האסיף  (ּבעיקר) הּוא המכּון ,[ ְְְִִַַָָָָָֻ

ּבהּו ּדכתיב יׂשראל, הם יׂשראל 13הרּוחנית, קדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ׁשהרגלים  וזה גֹו'. ּתבּואתה ראׁשית ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלהוי'

הּתבּואֹות  ואסיפת  ּגמר ּבזמּני להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַצריכים

את  מעּברים זה ׁשּבׁשביל [ועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַּבגׁשמּיּות

ׁשּבגׁשמּיּות 14הּׁשנה  הענינים ּכל ּכי הּוא [ ְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּברּוחנּיּות  מענינם יׁש15מׁשּתלׁשלים ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשעיקר  לאילן, ראׁשֿהּׁשנה ּבנֹוגע ּגם ְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומר

(אּתם  לאדם ראׁשֿהּׁשנה ׁשהּוא הּוא ְִֶֶַַָָָָָָֹענינֹו

אדם  ׁשּכתּוב 16קרּויין ּכמֹו לאילן, ׁשּנמׁשל ּכי 17) ְְְְִִִִֶֶָָָָָ

 ֿ ראׁש ׁשהּוא נׁשּתלׁשל ּומּזה הּׂשדה, עץ ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהאדם

מאמר  ועלּֿפי ּבגׁשמּיּות. ּכפׁשּוטֹו לאילן ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָהּׁשנה

ז"ל  הּפסּוק 18רּבֹותינּו הּׂשדה,17על עץ האדם ּכי ִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיׂשראל  ּדזה לֹומר, יׁש כּו', חכם ּתלמיד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאם

וכּו' ׂשעֹורים (חּטים ּתבּואה ּבׁשם )19נקראים ְְְְְִִִִִֵָָ

הּמצֹות  ּבקּיּום ׁשּלהם העבֹודה מּצד ְְֲִִִֶֶַַָָָהּוא

(עץ  אילן ּבׁשם ׁשּנקראים וזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ(ּכדלקּמן),

לֹומר  ויׁש הּתֹורה. עסק עלֿידי הּוא ְְֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשדה)

(אדם  הּׂשדה עץ האדם ּכי ּׁשּכתּוב מה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדזהּו

(ּכמבאר  הּׂשכל ׁשם על הּוא אדם ּדׁשם ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדיקא),

לאיׁש אדם ּבין החילּוק מקֹומֹות ).20ּבכ ּמה ְְְִִֵַַָָָ

ּבדרּוׁשים p‰Â‰ג) ּכי 21מבאר הּתבּואֹות, ּביׁשּול לזמּני הרגלים ּדג' הּׁשּיכּות ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
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טז.8) פסוק שם ראב"ע וראה טו. כג, (שעהיוה"א 9)משפטים שלו החיות שהוא ועד ענינו, על מורה דבר כל של דשמו

ובכ"מ). שם 10)פ"א. הבחיי בפירוש אבל ביכורים". הבאת זמן "שהוא שם רש"י שבפירוש ולהעיר טז. שם, משפטים

ה  שג' (7 שבהערה בהדרושים הראב"ע (הובא בפירוש וכ"מ חטים. קציר ביכורי בזמן הוא וחגה"ש התבואה, על הם מועדים

כב.11)שם. לד, שם.12)תשא ותשא ג.13)משפטים ב, שיהיו 14)ירמי' "שיזהרו יפות פנים מס' מובא הנ"ל בדרושים

בכדי  גם השנה את שמעברין היינו השנה". עיבור ע"י והיינו האסיפה, ובזמן הקציר בזמן האביב בזמן רגלים השלשה

האילן  פירות ועל האביב על השנה, את מעברין דברים שלשה "על ב יא, סנהדרין וראה האסיפה. בזמן יהי' הסוכות שחג

הל' ברמב"ם אבל א). יג, שם (ראה תשרי בתקופת צ"ל דחגה"ס תשרי, תקופת על גם שקאי שם ובפרש"י התקופה" ועל

ה"ב). (שם ניסן בתקופת יהי' שחגה"פ הוא התקופה" "על ופירוש תשרי, בתקופת צ"ל שחגה"ס מביא אינו פ"ד קדה"ח

הט"ז. שם כס"מ רפ"ג.15)וראה תניא רע"א.16)ראה סא, יט.17)יבמות כ, א.18)שופטים ז, קנ,19)תענית זח"ב ראה

ושיפון. שועל שבולת כוסמת שעורה חטה תבואה, מיני ה' על רומז בה' תבואתה" "ראשית שם) (ירמי' דמ"ש ראה 20)ב.

וש"נ. ס"ט. אדם ערך א כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה ועוד. קנז. ע' תרכ"ט סה"מ א. כה, שה"ש פינחס 21)לקו"ת אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(ÌÈ¯BÚN8ÌLa ‡¯˜pL ˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰fÓ ‰¯˙ÈÂ9‚Á ¿ƒƒ≈»ƒ∆¿««»∆ƒ¿»¿≈«

¯Èˆw‰10ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka ÌL ÏÚ11eq‰ ‚Á ÔÎÂ ,˙Bk «»ƒ«≈ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈««
ÛÈÒ‡‰ ‚Á ÌLa ‡¯˜pL12[הביתה התבואה איסוף זמן שזהו שם ,על ∆ƒ¿»¿≈«»»ƒ

˙ÈÁe¯‰ ‰‡e·zÏ (¯˜ÈÚa) ‡e‰ ÔeÎÓ‰,הוא ברוך הקדוש של «¿À»¿ƒ»«¿»»»ƒ
Ì‰ בניe‰a ·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ13 ≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿

בהם ÈÂ‰Ï'שכתוב Ï‡¯NÈ L„…̃∆ƒ¿»≈«¬»»
'B‚ ‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ שבני הרי ≈ƒ¿»…

'תבואה'. נקראים ∆¿ÊÂ‰ישראל
ÌÈÏ‚¯‰L וסוכות שבועות פסח, ∆»¿»ƒ

¯Ób ÈpÓÊa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿«≈¿«
˙eiÓL‚a ˙B‡e·z‰ ˙ÙÈÒ‡Â«¬ƒ««¿¿«¿ƒ
ÌÈ¯aÚÓ ‰Ê ÏÈ·LaL „ÚÂ]¿«∆ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ

‰M‰ מוסיפים 14‡˙ הצורך ובעת ∆«»»
יחול  הפסח שחג כדי אדר חודש עוד

האביב" חודש Èkב"מועד ‡e‰ [ƒ
˙eiÓL‚aL ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ

ÌÈÏLÏzLÓ מלמטה ובאים ƒ¿«¿¿ƒ
eiÁe¯a˙למעלה  ÌÈÚÓ15 ≈ƒ¿»»¿»ƒ

המקור  היא האלוקית הרוחניות שהרי

הגשמית. המציאות של והשורש

Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈««
,ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯ Ú‚Ba¿≈«…«»»»ƒ»

‡e‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL שהוא כפי ∆ƒ«ƒ¿»
¯‡M‰ŒL‰ברוחניות  ‡e‰L∆…«»»
Ì„‡Ï כדרשת ישראל, לבני (והכוונה »»»

צאן  צאני "ואתן הפסוק על ז"ל חכמינו

אתם" אדם ˜¯ÔÈÈeמרעיתי Ìz‡«∆¿ƒ
Ì„‡16(האומות ÏLÓpLולא »»∆ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,ÔÏÈ‡Ï17Èk ¿ƒ»¿∆»ƒ
‰fÓe ,‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ שיום »»»≈«»∆ƒ∆

לאדם  השנה' 'ראש הוא זה

‰M‰ŒL‡¯ ‡e‰L ÏLÏzLƒ¿«¿≈∆…«»»
.˙eiÓL‚a BËeLÙk ÔÏÈ‡Ï»ƒ»ƒ¿¿«¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚÂ18 ¿«ƒ«¬««≈«

˜eÒt‰ ÏÚ17,'eÎ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk ««»ƒ»»»≈«»∆ƒ«¿ƒ»»
עץ  אדם וכי השדה עץ האדם כי דכתיב מאי יוחנן: ר' אמר הגמרא: (ובלשון

אותו  וכתיב תכרות לא ואותו תאכל ממנו כי דכתיב משום אלא הוא שדה

ממנו  תלמד – תאכל ממנו הוא הגון חכם תלמיד אם  כיצד הא וכרת תשחית

אותו  לאו ואם תכרות לא ואותו -

ממנו) להתרחק עליך – וכרת" תשחית

Ï‡¯NiL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈhÁ) ‰‡e·z ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ

'eÎÂ ÌÈ¯BÚN19„vÓ ‡e‰ ( ¿ƒ¿ƒ«
Ìei˜a Ì‰lL ‰„B·Ú‰»¬»∆»∆¿ƒ
‰ÊÂ ,(Ôn˜Ï„k) ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿«»¿∆
ıÚ) ÔÏÈ‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»≈
˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (‰„O‰«»∆«¿≈≈∆

‰¯Bz‰ עץ האדם "כי הפסוק ולכן «»
תורה  לימוד לעניין נדרש השדה"

חכם. מתלמיד

e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ המשמעות ¿≈«¿∆
של  Èkהפנימית ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ

‡˜Èc Ì„‡) ‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰»»»≈«»∆»»»¿»
אחד  ולא "אדם" ואומר מדייק הפסוק

אנוש  לבני האחרים ÌLcהתארים ,(¿≈
ÏÎO‰ ÌL ÏÚ ‡e‰ Ì„‡»»«≈«≈∆
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ók)«¿…»¿«»¿

˜eÏÈÁ‰ההבדלÌ„‡ ÔÈa «ƒ≈»»
LÈ‡Ï20 השם הוא 'אדם' שהשם ¿ƒ

הוא  ו'איש' השכל, מעלת את המדגיש

המידות  שם שייכות ),על יש כן ואם

 ֿ על התורה ללימוד 'אדם' בין מיוחדת

השכל. ידי

ÌÈLe¯„a ¯‡·Ó ‰p‰Â (‚21 ¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
חסידות הפנימית ‰eÎiM˙מאמרי ««»

ÏeLÈa ÈpÓÊÏ ÌÈÏ‚¯‰ '‚c¿»¿»ƒƒ¿«≈ƒ
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md mipy iy`x drax`

הרּוחנית  הּתבּואה צמיחת הּוא הרגלים) (ּבג' ְְְְִִִַַָָָָָָאז

ּדכּתיב  הּוא, והענין הּזריעה. 22ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

וידּוע  ּבארץ, לי ירידת 23ּוזרעּתיה על קאי ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

להתלּבׁש למּטה הרּוחנית) (ּתבּואה ְְְְְִִֵַַַָָָָָהּנׁשמֹות

(ארץ) הּבהמית ונפׁש יֹותר 24ּבגּוף ּובפרטּיּות , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

ּדהּגלּות  הּירידה לצֹור25על היא ּבזה ׁשהּכּונה . ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהיא  (ּכפׁשּוטּה) ּבארץ זריעה ּבדּוגמת ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָעלּיה,

ׁשהיה  מּכמֹו יֹותר ּבריּבּוי הּצמיחה ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשביל

קּיּום 26ּבתחילה  עלֿידי היא (העלּיה) והּצמיחה . ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

זריעה. ּבׁשם ּגםּֿכן ׁשּנקרא ּומצֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָהּתֹורה

למּטה  הּנׁשמה ּדירידת להּזריעה ְְְְְִִִַַַַָָָָָּדנֹוסף

צריכה  למּטה), הּנׁשמה את הֹוריד ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ(ׁשהּקּב"ה

הּתֹורה  קּיּום ּדיׂשראל, הּזריעה עבֹודת ּגם ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלהיֹות

ּובפרט  למּטה, ירדּו ׁשהּנׁשמֹות ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּומצֹות.

ּתֹורה  מקּימים הם ּומּכלֿמקֹום הּגלּות, ְְְִִִֵַַַָָָָּבזמן

ואתהּפכא  (ּבאתּכפיא עלֿידיֿזה 27ּומצֹות ,( ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

יֹותר  נעלה ּגילּוי המׁשכת - הּצמיחה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָנעׂשה

קֹודם  להּנׁשמה ׁשהיה מהּגיל ּוי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבאיןֿערֹו

יהיה  הּצמיחה ּגילּוי ועיקר למּטה. ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָירידתּה

ּבג' עכׁשיו, ּגם מאיר מּזה והארה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלעתידֿלבא.

ׁשהּוא  הּמּצֹות) (חג הראׁשֹון ּברגל ְִִֶֶֶַַַָָָָהרגלים.

ׁשהיא  הּיראה, ענין הּוא ׂשעֹורים, ּביׁשּול ְְְְִִִִִִֶַַַָצמיחת

הראׁשון  ּבֹו28ׁשער לדבקה נכנסים ׁשעלֿידֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָֹ

ה' ׁשעּור אֹותּיֹות היא ׁשּׂשעֹורה וזהּו .29יתּבר, ְְְִִִִֵֶֶָָ

ּתּתאה  ה' היא והה' ׁשער, מּלׁשֹון הּוא ְְִִִַַַַָָׁשעּור

הּוא  הּׁשבּוע ֹות) (חג הּׁשני ּוברגל ְִֵֶֶַַַַָָ(מלכּות).

הּתֹורה  הּוא אדם, מאכל ׁשהם חּטים ְֲִִִֵֶַַַַָָָצמיחת

ּבּה ׁשחּטה 30ּדכתיב וזהּו אדם. הּתֹורה זאת ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
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.7 שבהערה תר"ל כה.22)וסה"מ ב, ובכ"מ.23)הושע .25 שבהערה תו"ח ג. עד, האזינו נאמר 24)לקו"ת נה"ב דעל

שם). (לקו"ת לארץ גו' היורדת הבהמה רוח כא) ג, ואילך.25)(קהלת א סא, בשלח תו"א בארוכה וראה ב. פז, פסחים

וא  ב קסט, שם ובכ"מ.תו"ח ואילך. שנג ע' שם אוה"ת ואילך]. ב קלג, ח"א - החדשה [בהוצאה זורע 26)ילך אדם דכלום

שם). (פסחים כורין כמה להכניס אלא רו.27)סאה ע' שם קלב. ע' תר"ל סה"מ א'ריד. ע' פינחס באוה"ת הלשון כ"ה

.35 הערה לקמן דכולא".28)וראה תרעא כו' לאעלאה תרעא איהי ודא כו' ראשית דאקרי ה' "יראת ב) יא, (ח"א זהר ראה

ב.29) קפח, יד.30)זח"ג יט, חוקת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙B‡e·z‰ השבועות חג השעורה, הבשלת בזמן קשור הפסח שחג כאמור «¿

התבואה  של האסיף בעת הסוכות וחג החיטה הבשלת (a‚'בזמן Ê‡ Èkƒ»¿
‰ÚÈ¯f‰ È„ÈŒÏÚL ˙ÈÁe¯‰ ‰‡e·z‰ ˙ÁÈÓˆ ‡e‰ (ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ¿ƒ««¿»»»ƒ∆«¿≈«¿ƒ»

ומבאר. שממשיך ÈzÎc·כפי ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â22,ı¯‡a ÈÏ ‰ÈzÚ¯Êe ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆
 ֿ שלעתיד אומר הכתוב פשוטו לפי

בני  את 'יזרע' הקדושֿברוךֿהוא לבוא

ישראל בארץ פי Úe„ÈÂ23ישראל על ¿»«
העניינים ˜‡Èפנימיות ‰fL מכוון ∆∆»≈

‰‡e·z) ˙BÓLp‰ ˙„È¯È ÏÚ«¿ƒ««¿»¿»
LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ (˙ÈÁe¯‰»»ƒ¿«»¿ƒ¿«≈
ı¯‡) ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆∆

BÈ˙¯24)התחתונה  ˙eiË¯Ù·e ,ƒ¿»ƒ≈
˙eÏb‰c ‰„È¯i‰ ÏÚ25 שהיא ««¿ƒ»¿«»

של  הכללית הירידה על נוספת ירידה

בגוף. Êa‰הנשמה ‰ek‰L∆««»»»∆
למטה  הנשמה C¯BˆÏבירידת ‡È‰ƒ¿∆

,‰iÏÚ תהיה מהירידה שכתוצאה כדי ¬ƒ»
יותר  נעלה למצב עלייה דבר של בסופו

הירידה, קודם שהיה »¿¿Ó‚e„a˙מכפי
(dËeLÙk) ı¯‡a ‰ÚÈ¯Ê¿ƒ»»»∆ƒ¿»

‡È‰L הזרעים שהרי ירידה לכאורה ∆ƒ
הכוונה  אבל בארץ, היא נרקבים

¯˙BÈ ÈeaÈ¯a ‰ÁÈÓv‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ≈
‰ÏÈÁ˙a ‰È‰L BÓkÓ26 לפני ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»

(‰iÏÚ‰)הזריעה  ‰ÁÈÓv‰Â של . ¿«¿ƒ»»¬ƒ»
הירידה  בעקבות ŒÏÚהנשמה ‡È‰ƒ«

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«»ƒ¿
.‰ÚÈ¯Ê ÌLa ÔkŒÌb ‡¯˜pL∆ƒ¿»«≈¿≈¿ƒ»
˙„È¯Èc ‰ÚÈ¯f‰Ï ÛÒBc¿»¿«¿ƒ»ƒƒ«
‰"aw‰L) ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»∆«»»
,(‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙‡ „È¯B‰ƒ∆«¿»»¿«»
עלייה, צורך ירידה עצמה שהיא

˙„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¬«
Ï‡¯NÈc ‰ÚÈ¯f‰ מצידםÌei˜ , «¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ

È„ÈŒÏÚc .˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿«¿≈
È ˙BÓLp‰L,‰hÓÏ e„¯ ∆«¿»»¿¿«»

ŒÏkÓe ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿««»ƒ»
ÌB˜Ó על וההסתר ההעלם למרות »

והקושי  והקושי הנשמה הבהמית, והנפש הגוף מצד ומצוות תורה לקיים

הגלות  בזמן הנוסף וההסתר BˆÓe˙וההעלם ‰¯Bz ÌÈÓi˜Ó Ì‰≈¿«¿ƒ»ƒ¿
‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡a)27 כפיית עלֿידי ומצוות תורה קיום היינו , ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

לטוב  מרע לאור, מחושך הפיכתו ידי ועל לקדושה, המנגד הרע ),והכנעת
‰ÁÈÓv‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ- מה'זריעה' ÈeÏÈbכתוצאה ˙ÎLÓ‰ «¿≈∆«¬∆«¿ƒ»«¿»«ƒ

אלוקי  ŒÔÈ‡aאור ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈¿≈
CB¯Ú כל ללא שיעור, יחס לאין ¬

האור ÈeÏÈb‰Óוהשוואה, של ≈«ƒ
˜Ì„Bהאלוקי  ‰ÓLp‰Ï ‰È‰L∆»»¿«¿»»∆

‰hÓÏ d˙„È¯È הירידה קודם כי ¿ƒ»»¿«»
ודווקא  להתגבר מה על לה היה לא

ועל  וההסתר ההעלם על ההתגברות

העלייה. את הגורמת היא הקשיים

‰ÁÈÓv‰ ÈeÏÈb ¯˜ÈÚÂ התוצאות ¿ƒ«ƒ«¿ƒ»
בכלל  הנשמה שבירידת ה'זריעה' של

בפרט, הגלות Œ„È˙ÚÏובזמן ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ
‡·Ï.המשיח Â‰‡¯‰בימות »…¿∆»»

האלוקי fÓ‰מועטת שיאיר מהאור ƒ∆
ה'צמיחה', גילוי בעת לבוא, לעתיד

'‚a ,ÂÈLÎÚ Ìb ¯È‡Ó≈ƒ««¿»¿
,ÌÈÏ‚¯‰ ההארה מהם, אחד בכל »¿»ƒ

ומפרט. שממשיך כפי לו, המיוחדת

(˙Bvn‰ ‚Á) ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a»∆∆»ƒ«««
‡e‰L של ÏeLÈaבזמן ˙ÁÈÓˆ ∆¿ƒ«ƒ

,‰‡¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,ÌÈ¯BÚN¿ƒƒ¿««ƒ¿»
‡È‰L יראתֿשמים¯ÚL ∆ƒ««

ÔÂL‡¯‰28ÌÈÒÎ B„ÈŒÏÚL »ƒ…∆«»ƒ¿»ƒ
,C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï הזוהר כלשון ¿»¿»ƒ¿»≈

דאקרי  ה' "יראת כאן: בהערה שהובא

לאעלאה  תרעא איהי ודא כו' ראשית

דכו  תרעא שנקראת לא"כו' ה' (יראת

יראת  חכמה "ראשית [ככתוב 'ראשית

של  השער לעלות, שער והיא ה'"]

‰È‡הכול). ‰¯BÚOL e‰ÊÂ¿∆∆¿»ƒ
'‰ ¯eÚL ˙Bi˙B‡29¯eÚL , ƒƒƒ

‡È‰ '‰‰Â ,¯ÚL ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿««¿«ƒ
‰‡zz השנייה ‰' הה' תחתונה, «»»
הוי' Ï‚¯·eשבשם .(˙eÎÏÓ)«¿»∆∆

‡e‰ (˙BÚe·M‰ ‚Á) ÈM‰«≈ƒ««»
da ·È˙Îc ‰¯Bz‰ ‡e‰ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ì‰L ÌÈhÁ ˙ÁÈÓˆ30 ¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬«»»«»ƒ¿ƒ»
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lyz'd"`ח haya xyr dyng 'c mei

אֹותּיֹות  כ"ב  על ׁשרֹומז כ"ב ְְִִִֵֶַַָּבגימטרּיא

ׁשּזֹוהי 31הּתֹורה  הּנ"ל, ּבּדרּוׁשים ּומבאר . ְְִִֶַַַַָָֹ

על  (ּבעצרת האילן לפירֹות ּדעצרת ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּיכּות

האילן  (לדעה 32ּפירֹות אילן מין היא חּטה ּכי ,( ְִִִִִִֵֵָָָָָ

ּכי 33אחת  ׁשּכתּוב ּכמֹו אדם, על ׁשרֹומז ,( ְִֵֶֶַַַָָָ

(עצרת) הּׁשבּועֹות ּובחג הּׂשדה, עץ ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם

לֹומר, ויׁש אדם'. הּתֹורה 'זאת ּתֹורה, ְְִֵַַָָָָָֹנּתנה

רק  הּוא אילן מין היא ׁשחּטה ּדזה ְְִִִִֵֶֶַָָָּדכיון

מין  רק הּוא זֹו לדעה וגם אחת, ְְְִֵֵַַַַָָלדעה

היא 34אילן  ּבחּטים הּמרּומזת הּתֹורה ענין לכן , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּתֹורה  לּמצֹות. ׁשּׁשּיכת ּכמֹו הּתֹורה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָּדרּגת

ענין  עיקר הּמצֹות, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָעצמּה

ּבפירֹות  מרּומזת אדם), הּתֹורה (זאת ְְֵֶֶַָָָָָָֹהאדם

ִָָהאילן.

ּומצֹות ÔÈÚ‰Âד) הּתֹורה ׁשּקּיּום ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֶֶַָ

ׁשני  מּצד הּוא - זריעה ּבׁשם ְְְְִִִֵֵַָָנקרא

ּומצֹות 35ענינים  הּתֹורה קּיּום ׁשעלֿידי לפי . ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ועלֿידיֿזה  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ּברּור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַנעׂשה

ׁשּלמעלה  הּבהמית ונפׁש ּדהּגּוף הּׁשרׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמתּגּלה

הּזריעה  ּבדּוגמת - האלקית ּדנפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמהּׁשרׁש

והּגרעין  הּתבּואה זריעת ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּכפׁשּוטּה,

ׁשּבארץ  הּצֹומח ּכח ּומתּגּלה מתעֹורר .36ּבארץ ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(לא  להי ֹות  צרי ּומצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום לפי ְְְְִִִִִֶַַָָֹוגם,

הּקּב"ה  צּוּוי לקּים ּבכדי אּלא) הּטעם ,37מּצד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבמצֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות ּבברּכת ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּכהּלׁשֹון

הּזריעה  ּבדּוגמת - עֹול' ּד'קּבלת ּביטּול ְְְְְִִִַַַַָָָוצּונּו,

 ֿ על היא ּבארץ הּגרעין ּדהׁשרׁשת ְְְְִִִֶַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה,

ׁשעיקר  זה על הּטעם וזהּו הּגרעין. רקבֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַידי

הּבית, ּבזמן ּכי הּגלּות, ּבזמן ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי היא ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָהּצמיחה

היה  לא הּמצֹות), קּיּום ׁשעלֿידי הּגילּוי ּגם (ּכֹולל אלקּות ּגיּלּוי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכׁשהיה

ׁשעלֿידי  הּגילּוי אז ׁשּנרּגׁש מּכיון עֹול', ּד'קּבלת הּביטּול ּכלּֿכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָנרּגׁש
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(ס"א)).31) ב (קיד, תס"ט תקו"ז שם. רע"א).32)זהר (טז, מ"ב פ"א סע"א).33)ר"ה (מ, בברכות יהודה ר' דגם 34)דעת

שם). (ברכות העץ פרי בורא החטה על מברכים אין יהודה ר' דוגמת 35)לדעת הם בפנים) (דלקמן הענינים דשני להעיר,

ואתהפכא. 36.23)אתכפיא שבהערה האזינו (נז,37)לקו"ת לעשי"ת דרוש ראש עטרת - ובארוכה א. מ, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ ÊÓB¯L ·"Î ‡i¯ËÓÈ‚a ‰hÁL e‰ÊÂ .Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê…«»»»¿∆∆ƒ»¿ƒ«¿ƒ»∆≈«

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ·"Î31È‰BfL ,Ï"p‰ ÌÈLe¯ca ¯‡·Óe . ƒ«»¿…»«¿ƒ««∆ƒ
˙¯ˆÚc ˙eÎiM‰השבועות (חג ÔÏÈ‡‰ ˙B¯ÈÙÏ ז"ל חכמינו כמאמר ««»«¬∆∆¿≈»ƒ»

˙¯ˆÚa נידוניםÔÏÈ‡‰ ˙B¯Èt ÏÚ32ÔÏÈ‡ ÔÈÓ ‡È‰ ‰hÁ Èk ,( «¬∆∆«≈»ƒ»ƒƒ»ƒƒƒ»
˙Á‡ ‰Ú„Ï)33 הדעות אחת לפי ¿≈»««

שהפרי  האומר יהודה ר' דעת בגמרא,

היה  הדעת מעץ הראשון אדם שאכל

BÓkחיטה  ,Ì„‡ ÏÚ ÊÓB¯L ,(∆≈«»»¿
,‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk ·e˙kL∆»ƒ»»»≈«»∆
‰z (˙¯ˆÚ) ˙BÚe·M‰ ‚Á·e¿««»¬∆∆ƒ¿»

,‰¯Bzנאמר ‰Bz¯‰עליה ˙‡Ê' »…«»
'Ì„‡ קשורה שהחיטה ונמצא »»

השבועות. לחג ÓBÏ¯,במיוחד LÈÂ¿≈«
ÔÈÓ ‡È‰ ‰hÁL ‰Êc ÔÂÈÎc¿≈»¿∆∆ƒ»ƒƒ
,˙Á‡ ‰Ú„Ï ˜¯ ‡e‰ ÔÏÈ‡ƒ»«¿≈»««
ÔÈÓ ˜¯ ‡e‰ BÊ ‰Ú„Ï Ì‚Â¿«¿≈»«ƒ

ÔÏÈ‡34,ממש האילן פרי ÔÎÏולא ƒ»»≈
ÌÈhÁa ˙ÊÓe¯n‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»«¿∆∆«ƒƒ

b¯c ‡È‰BÓk ‰¯Bz‰ ˙ ƒ«¿««»¿
‰¯Bz‰Â .˙BˆnÏ ˙ÎiML∆«∆∆«ƒ¿¿«»
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL dÓˆÚ«¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«

,˙Bˆn‰שהיאÔÈÚ ¯˜ÈÚ «ƒ¿ƒ«ƒ¿«
,(Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê) Ì„‡‰»»»…«»»»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯ÈÙa ˙ÊÓe¯Ó ולא ¿∆∆¿≈»ƒ»
בפרטיות  לקמן שיתבאר וכפי בחיטה

לענין  ומצוות תורה בין ההבדל יותר

זה.

ÌeiwL ‰Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ
ÌLa ‡¯˜ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ¿»¿≈

‰ÚÈ¯Ê,ועלייה 'צמיחה' המביאה ¿ƒ»
- לעיל ÈLכמבואר „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈

ÌÈÈÚ35.,אחד ŒÏÚLעניין ÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«»ƒ¿

¯e¯a ‰NÚ הטוב בין ההפרדה «¬∆≈
של לקדושה וההעלאה »‰Ûebוהרע

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿«¿≈∆
הבהמית  והנפש שהגוף עלֿידי

‰L¯Mמתעלים  ‰lb˙Ó הרוחני ƒ¿«∆«…∆
החיות  ומקור LÙÂהעליון Ûeb‰c¿«¿∆∆

L¯M‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆¿«¿»≈«…∆
˙È˜Ï‡‰ LÙc הנפש שבגלוי (אף ¿∆∆»¡…ƒ

ביותר') למטה יורד ביותר, הגבוה 'כל כי הבהמית, מהנפש נעלית האלוקית

-‰‡e·z‰ ˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚL ,dËeLÙk ‰ÚÈ¯f‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»ƒ¿»∆«¿≈¿ƒ««¿»
‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ı¯‡a ÔÈÚ¯b‰Âלפעול ‰ÁÓBvומתחיל Ák ¿««¿ƒ»»∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…««≈«

ı¯‡aL36.'זריעה' נקרא והמצוות התורה קיום שבגללו השני והעניין ∆»»∆
‰¯Bz‰ ÌeiwL ÈÙÏ ,Ì‚Â¿«¿ƒ∆ƒ«»
„vÓ ‡Ï) ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙BˆÓeƒ¿»ƒƒ¿…ƒ«

ÌÚh‰ וההיגיון השכל מחייב כך כי «««
Èeeˆ Ìi˜Ï È„Îa (‡l‡∆»ƒ¿≈¿«≈ƒ

‰"aw‰37,רצונו את ולעשות «»»
¯L‡ ˙Bˆn‰ ˙k¯·a ÔBLl‰k¿«»¿ƒ¿««ƒ¿¬∆

,eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ והקיום ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
בגלל הציווי מפני ÏeËÈaƒהוא

האישית  המציאות של והכנעה

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c- שמים מלכות ¿«»«
,dËeLÙk ‰ÚÈ¯f‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»ƒ¿»
È‰ ı¯‡a ÔÈÚ¯b‰ ˙L¯L‰c‡ ¿«¿»«««¿ƒ»»∆ƒ

ÔÈÚ¯b‰ ÔB·˜¯ È„ÈŒÏÚ וביטול «¿≈ƒ¿««¿ƒ
לגמרי. מציאותו

¯˜ÈÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««∆∆ƒ«
‰ÁÈÓv‰ הנשמה של והעלייה «¿ƒ»

מהירידה  È„ÈŒÏÚכתוצאה ‡È‰ƒ«¿≈
ÔÓÊa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿ƒ¿«
,˙Èa‰ ÔÓÊa Èk ,˙eÏb‰«»ƒƒ¿«««ƒ
ÏÏBk) ˙e˜Ï‡ ÈelÈb ‰È‰Lk¿∆»»ƒ¡…≈
Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ÈeÏÈb‰ Ìb««ƒ∆«¿≈ƒ

˙Bˆn‰ קיום הגלות בזמן גם שהרי «ƒ¿
אלקות  וממשיך מביא והמצוות התורה

לא  הדבר כעת אבל למטה, מלמעלה

בזמן  ואילו בעולם מורגש ולא מתגלה

תורה  ידי על הנמשך האור גם הבית

שיש  וכיון בעולם, מתגלה היה ומצוות

אלקות  Lb¯גילוי ‰È‰ ‡Ï ,(…»»ƒ¿»
˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰ CkŒÏk»»«ƒ¿«»«
Ê‡ Lb¯pL ÔÂÈkÓ ,'ÏBÚƒ≈»∆ƒ¿»»
˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ÈeÏÈb‰«ƒ∆«¿≈«ƒ¿
מצוות  לקיים ורוצה נמשך והאדם
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md mipy iy`x drax`

ּבזמן  הּוא  ע ֹול' ּד'ק ּבלת הּביט ּול ועיקר ְְְְִִִִַַַַַַָהּמצֹות.

ועד  ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ּובפרט ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָהּגלּות,

ּדהּזֹורעים  ּבאֹופן הּוא אז הּמצֹות ְְְְִִִֶֶַַָׁשּקּיּום

יקצֹורּו38ּבדמעה  ּברּנה ּדוקא ועלֿידיֿזה ,38. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

למצֹות,39ידּוע p‰Â‰ה) ּתֹורה ּבין החילּוק ¿ƒ≈ְְִִֵַַָָ

והּתֹורה  לאדם, צּוּויים הן ְְְִִִֵַַָָָָּדהּמצֹות

ׁשּירדה  אּלא הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ה', ּדבר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיא

האדם  ּבׂשכל ונתלּבׁשה מּובן,40למּטה ּומּזה . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ונפׁש הּגּוף  (ּברּור ׁשּבּזריעה הּנ"ל ענינים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדׁשני

ּבעיקר  הם עֹול') ּד'קּבלת ּוביטּול ְְֲִִִֵַַַַָָהּבהמית

ּדבמצֹות  ּבּתֹורה. מהּֿׁשאיןּֿכן הּמצֹות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָּבקּיּום

ּבהם  ׁשהּכּונה לֹומר ׁשּי לאדם, צּוּויים ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהן

הּברּיֹות  את ּבהם לצרף ּבכדי ּבׁשביל 41הּוא , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ּדהאדם  הּבהמית ונפׁש הּגּוף ׁשל והּזּכּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּברּור

ׁשל  והּזיּכּו הּברּור ּובׁשביל הּמצוה את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמקּים

מק  ׁשּבהם ׁשּבעֹולם הּמצוה.הּדברים את ּימים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא הּתֹורה ֿ ּכן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּֿׁשאין

ּבכדי  חסֿוׁשלֹום אמצעי ׁשהיא לֹומר ׁשּי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאין

 ֿ על ׁשּנעׂשית והּפעּולה ּובעֹולם. ּבאדם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָלפעֹול

הּתֹורה  לימּוד ׁשעלֿידי היא הּלֹומדּה ּבאדם ְְִִֵֶַַַָָָָָָָידּה

ׁשּלמעלה  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ּבֹו נמׁשכת ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלֹו

היא  הּלֹומדּה ּבאדם הּתֹורה [והמׁשכת ְְְִֵַַַַָָָָָָָָמהעֹולם

עּמּה מתאחד ׁשהּוא הּוא 42ּבאֹופן ועלּֿדרֿזה .[ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

הּׁשני  (ענין עֹול' ּד'קּבלת להּביטּול ְְְְִִִֵֵַַַַַָָּבנֹוגע

(ׁשּזה  לאדם  צּוּויים ׁשהם ּדּבמצֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּדזריעה),

מקֹום), ּתפיסת לאדם יׁש ּדמצֹות ׁשּבדרּגא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמֹורה

מציאּות  הּוא הּצּוּוי 43האדם את ׁשּמקּים וזה . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכעבד  עֹול', ּד'קּבלת הּביטּול מּצד המקּים 44הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ּובּתֹורה .הּמל ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמצות

ּגם  מּמּנּו, ׁשחּוץ למציאּות מקֹום נתינת ׁשם ְְִִִִֵֶֶַַָָאין

הּוא  ׁשּלֹו ּכׁשהּלימּוד היא הּתֹורה ּדעסק הּׁשלמּות ולכן ּדעבד, למציאּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלא
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ב). נט, ה.38)א. קכו, ע'39)תהלים וש"ס הרמב"ם על הדרנים - מנחם (תורת סכ"ו תשמ"ח משנה סדרי ששה על הדרן

ב).40)תו). (ח, פ"ד וש"נ.41)תניא רפמ"ד. בפנים.42)ב"ר לקמן וראה פ"ה. צריך 43)תניא דמצוות הרצון שמצד היינו

מציאות. להיות א.44)האדם נו, וארא ב. כז, וישב תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלו. המציאות וביטול קבלתֿעול מפני ולא הגדול, הגילוי את לפעול בשביל

˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰ ¯˜ÈÚÂ עוסקים כאשר ¿ƒ««ƒ¿«»«ƒ¿««»
הגדול, וההסתר ההעלם למרות ומצוות Úc˜·˙‡בתורה ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc'שומעים' כבר כאשר הגלות, (בסוף המשיח עקבות של בדור ƒ¿ƒ»
הדור  שני מצד אבל משיח, פעמי את

העקב  כמו רוחנית, מבחינה ונחות ירוד

האדם) בגוף הנחות האבר »¿ÚÂ„שהוא
ÔÙB‡a ‡e‰ Ê‡ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿»¿∆

‰ÚÓ„a ÌÈÚ¯Bf‰c38, צער מתוך ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
רחמנאֿליצלן, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰וייסורים
והקושי  הצער p¯a‰עלֿידי ‡˜Âc«¿»¿ƒ»

e¯Bˆ˜È38.שמחה מתוך ƒ¿
Úe„È ‰p‰Â (‰39˜eÏÈÁ‰ ¿ƒ≈»««ƒ

BˆÓÏ˙,ההבדל ‰¯Bz ÔÈa≈»¿ƒ¿
ÌÈÈeeˆ Ô‰ ˙Bˆn‰c מאת שני תנו ¿«ƒ¿≈ƒƒ

הוא ברוך Bz‰Â¯‰הקדוש ,Ì„‡Ï»»»¿«»
ÏL B˙ÓÎÁ ,'‰ ¯·c ‡È‰ƒ¿«»¿»∆
‰hÓÏ ‰„¯iL ‡l‡ ,‰"aw‰«»»∆»∆»¿»¿«»

Ì„‡‰ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â40 ¿ƒ¿«¿»¿≈∆»»»
את  להבין מסוגל שהאדם כזה באופן

בשכלו. ה' דבר

ÌÈÈÚ ÈLc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‰ÚÈ¯faL Ï"p‰ הסיבות שתי ««∆«¿ƒ»

והמצוות  התורה שקיום לכך האמורות

'זריעה' בשם ‰Ûebמכונה ¯e¯a)≈«
ÏeËÈ·e ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c לעיל ‰Ìכמבואר ( ¿«»«≈
˙Bˆn‰ Ìei˜a ¯˜ÈÚa שניתנו ¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿

Bza¯‰לאדם, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»
נשארה  למטה שירדה לאחר שגם

כפי  הוא, ברוך הקדוש של חכמתו

ומבאר. Ô‰Lשממשיך ˙BˆÓ·cƒ¿ƒ¿∆≈
¯ÓBÏ CiL ,Ì„‡Ï ÌÈÈeeƒ̂ƒ»»»«»«

È„Îa ‡e‰ Ì‰a ‰ek‰L להיות ∆««»»»∆ƒ¿≈
ולעדןÛ¯ˆÏאמצעי ‡˙לזכך Ì‰a ¿»≈»∆∆

˙Bi¯a‰41¯e¯a‰ ÏÈ·La , «¿ƒƒ¿ƒ«≈
LÙÂ Ûeb‰ ÏL Cekf‰Â¿«ƒ∆«¿∆∆
˙‡ Ìi˜nL Ì„‡‰c ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»»»∆¿«≈∆
¯e¯a‰ ÏÈ·L·e ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈

ÌÈ¯·c‰ ÏL CekÈf‰Â הגשמיים ¿«ƒ∆«¿»ƒ
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ì‰aL ÌÏBÚaL∆»»∆»∆¿«¿ƒ∆

‰Âˆn‰ וקלף הציצית צמר כמו «ƒ¿»

וכד'. ‰aw"‰,התפילין ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»∆ƒ»¿»∆«»»
ÏBÚÙÏ È„Îa ÌBÏLÂŒÒÁ ÈÚˆÓ‡ ‡È‰L ¯ÓBÏ CiL ÔÈ‡ בירור ≈«»«∆ƒ∆¿»ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ¿

d„ÈŒÏÚוזיכוך ˙ÈNÚpL ‰ÏeÚt‰Â .ÌÏBÚ·e Ì„‡a עלֿידי »»»»»¿«¿»∆«¬≈«»»
‰È‡התורה d„ÓBl‰ Ì„‡a גופו של הגשמיות זיכוך של פעולה לא »»»«¿»ƒ

הבהמית  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLאלאונפשו
BlL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ המובן באופן ƒ«»∆

האנושי  Baומאירה ÎLÓ˙בשכלו ƒ¿∆∆
‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»∆¿«¿»
‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰Â] ÌÏBÚ‰Ó≈»»¿«¿»««»
ÔÙB‡a ‡È‰ d„ÓBl‰ Ì„‡a»»»«¿»ƒ¿∆

dnÚ „Á‡˙Ó ‡e‰L42 ∆ƒ¿«≈ƒ»
בדרך  היא זה עלֿידי שלו וההתעלות

הכוונה  שזו משום ולא ממילא,

למטה] התורה בירידת .והמטרה
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
ÔÈÚ) 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰Ï¿«ƒ¿«»«ƒ¿»

‰ÚÈ¯Êc ÈM‰ קיום שבגללו «≈ƒƒ¿ƒ»
ל'זריעה' נמשל BˆÓac˙המצוות ,(¿«ƒ¿

‰fL) Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ Ì‰L∆≈ƒƒ»»»∆∆
˙BˆÓc ‡b¯„aL ‰¯BÓ הדרגה ∆∆¿«¿»¿ƒ¿

כביכול, יורד, הוא ברוך הקדוש שבה

ציוויים  עליו ולצוות לאדם להתייחס

ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz Ì„‡Ï LÈ וערך ≈»»»¿ƒ«»
e‡ÈˆÓ˙מסויים  ‡e‰ Ì„‡‰ ,(43 »»»¿ƒ

עצמה. ‡˙בפני Ìi˜nL ‰ÊÂ¿∆∆¿«≈∆
ÏeËÈa‰ „vÓ ‡e‰ Èeev‰«ƒƒ««ƒ

,'ÏBÚ ˙Ïa˜'c היותו שלמרות ¿«»«
עצמו  את מבטל הוא חשובה, 'מציאות'

ה' רצון ‰Úk44Ìi˜Ó·„כלפי ¿∆∆«¿«≈
CÏn‰ ˙ÂˆÓ מציאותו ביטול מתוך ƒ¿««∆∆

המצוות  בקיום אופן ובכל המלך, כלפי

האדם. של למציאות מקום יש

ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz·e«»∆ƒ»¿»∆
ÌB˜Ó ˙È˙ ÌL ÔÈ‡ ,‰"aw‰«»»≈»¿ƒ«»
Ìb ,epnÓ ıeÁL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆ƒ∆«

„·Úc ˙e‡ÈˆÓÏ ‡Ï עבד אפילו …ƒ¿ƒ¿∆∆
מציאותו  את הרצון שמבטל את ועושה

אדונו, ÒÚc˜של ˙eÓÏM‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈¿≈∆
‰¯Bz‰ המושלם באופן תורה לימוד «»

eÓÈl‰Lk„ביותר והנעלה  ‡È‰ƒ¿∆«ƒ
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ט `"lyz'd haya xyr dyng 'c mei

אֹותּיֹות  כ"ב  על ׁשרֹומז כ"ב ְְִִִֵֶַַָּבגימטרּיא

ׁשּזֹוהי 31הּתֹורה  הּנ"ל, ּבּדרּוׁשים ּומבאר . ְְִִֶַַַַָָֹ

על  (ּבעצרת האילן לפירֹות ּדעצרת ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּיכּות

האילן  (לדעה 32ּפירֹות אילן מין היא חּטה ּכי ,( ְִִִִִִֵֵָָָָָ

ּכי 33אחת  ׁשּכתּוב ּכמֹו אדם, על ׁשרֹומז ,( ְִֵֶֶַַַָָָ

(עצרת) הּׁשבּועֹות ּובחג הּׂשדה, עץ ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם

לֹומר, ויׁש אדם'. הּתֹורה 'זאת ּתֹורה, ְְִֵַַָָָָָֹנּתנה

רק  הּוא אילן מין היא ׁשחּטה ּדזה ְְִִִִֵֶֶַָָָּדכיון

מין  רק הּוא זֹו לדעה וגם אחת, ְְְִֵֵַַַַָָלדעה

היא 34אילן  ּבחּטים הּמרּומזת הּתֹורה ענין לכן , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּתֹורה  לּמצֹות. ׁשּׁשּיכת ּכמֹו הּתֹורה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָּדרּגת

ענין  עיקר הּמצֹות, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָעצמּה

ּבפירֹות  מרּומזת אדם), הּתֹורה (זאת ְְֵֶֶַָָָָָָֹהאדם

ִָָהאילן.

ּומצֹות ÔÈÚ‰Âד) הּתֹורה ׁשּקּיּום ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֶֶַָ

ׁשני  מּצד הּוא - זריעה ּבׁשם ְְְְִִִֵֵַָָנקרא

ּומצֹות 35ענינים  הּתֹורה קּיּום ׁשעלֿידי לפי . ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ועלֿידיֿזה  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ּברּור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַנעׂשה

ׁשּלמעלה  הּבהמית ונפׁש ּדהּגּוף הּׁשרׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמתּגּלה

הּזריעה  ּבדּוגמת - האלקית ּדנפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמהּׁשרׁש

והּגרעין  הּתבּואה זריעת ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּכפׁשּוטּה,

ׁשּבארץ  הּצֹומח ּכח ּומתּגּלה מתעֹורר .36ּבארץ ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(לא  להי ֹות  צרי ּומצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום לפי ְְְְִִִִִֶַַָָֹוגם,

הּקּב"ה  צּוּוי לקּים ּבכדי אּלא) הּטעם ,37מּצד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבמצֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות ּבברּכת ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּכהּלׁשֹון

הּזריעה  ּבדּוגמת - עֹול' ּד'קּבלת ּביטּול ְְְְְִִִַַַַָָָוצּונּו,

 ֿ על היא ּבארץ הּגרעין ּדהׁשרׁשת ְְְְִִִֶַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה,

ׁשעיקר  זה על הּטעם וזהּו הּגרעין. רקבֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַידי

הּבית, ּבזמן ּכי הּגלּות, ּבזמן ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי היא ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָהּצמיחה

היה  לא הּמצֹות), קּיּום ׁשעלֿידי הּגילּוי ּגם (ּכֹולל אלקּות ּגיּלּוי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכׁשהיה

ׁשעלֿידי  הּגילּוי אז ׁשּנרּגׁש מּכיון עֹול', ּד'קּבלת הּביטּול ּכלּֿכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָנרּגׁש
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ÏÚ ÊÓB¯L ·"Î ‡i¯ËÓÈ‚a ‰hÁL e‰ÊÂ .Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê…«»»»¿∆∆ƒ»¿ƒ«¿ƒ»∆≈«

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ·"Î31È‰BfL ,Ï"p‰ ÌÈLe¯ca ¯‡·Óe . ƒ«»¿…»«¿ƒ««∆ƒ
˙¯ˆÚc ˙eÎiM‰השבועות (חג ÔÏÈ‡‰ ˙B¯ÈÙÏ ז"ל חכמינו כמאמר ««»«¬∆∆¿≈»ƒ»

˙¯ˆÚa נידוניםÔÏÈ‡‰ ˙B¯Èt ÏÚ32ÔÏÈ‡ ÔÈÓ ‡È‰ ‰hÁ Èk ,( «¬∆∆«≈»ƒ»ƒƒ»ƒƒƒ»
˙Á‡ ‰Ú„Ï)33 הדעות אחת לפי ¿≈»««

שהפרי  האומר יהודה ר' דעת בגמרא,

היה  הדעת מעץ הראשון אדם שאכל

BÓkחיטה  ,Ì„‡ ÏÚ ÊÓB¯L ,(∆≈«»»¿
,‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk ·e˙kL∆»ƒ»»»≈«»∆
‰z (˙¯ˆÚ) ˙BÚe·M‰ ‚Á·e¿««»¬∆∆ƒ¿»

,‰¯Bzנאמר ‰Bz¯‰עליה ˙‡Ê' »…«»
'Ì„‡ קשורה שהחיטה ונמצא »»

השבועות. לחג ÓBÏ¯,במיוחד LÈÂ¿≈«
ÔÈÓ ‡È‰ ‰hÁL ‰Êc ÔÂÈÎc¿≈»¿∆∆ƒ»ƒƒ
,˙Á‡ ‰Ú„Ï ˜¯ ‡e‰ ÔÏÈ‡ƒ»«¿≈»««
ÔÈÓ ˜¯ ‡e‰ BÊ ‰Ú„Ï Ì‚Â¿«¿≈»«ƒ

ÔÏÈ‡34,ממש האילן פרי ÔÎÏולא ƒ»»≈
ÌÈhÁa ˙ÊÓe¯n‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»«¿∆∆«ƒƒ

b¯c ‡È‰BÓk ‰¯Bz‰ ˙ ƒ«¿««»¿
‰¯Bz‰Â .˙BˆnÏ ˙ÎiML∆«∆∆«ƒ¿¿«»
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL dÓˆÚ«¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«

,˙Bˆn‰שהיאÔÈÚ ¯˜ÈÚ «ƒ¿ƒ«ƒ¿«
,(Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê) Ì„‡‰»»»…«»»»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯ÈÙa ˙ÊÓe¯Ó ולא ¿∆∆¿≈»ƒ»
בפרטיות  לקמן שיתבאר וכפי בחיטה

לענין  ומצוות תורה בין ההבדל יותר

זה.

ÌeiwL ‰Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ
ÌLa ‡¯˜ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ¿»¿≈

‰ÚÈ¯Ê,ועלייה 'צמיחה' המביאה ¿ƒ»
- לעיל ÈLכמבואר „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈

ÌÈÈÚ35.,אחד ŒÏÚLעניין ÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«»ƒ¿

¯e¯a ‰NÚ הטוב בין ההפרדה «¬∆≈
של לקדושה וההעלאה »‰Ûebוהרע

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿«¿≈∆
הבהמית  והנפש שהגוף עלֿידי

‰L¯Mמתעלים  ‰lb˙Ó הרוחני ƒ¿«∆«…∆
החיות  ומקור LÙÂהעליון Ûeb‰c¿«¿∆∆

L¯M‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆¿«¿»≈«…∆
˙È˜Ï‡‰ LÙc הנפש שבגלוי (אף ¿∆∆»¡…ƒ

ביותר') למטה יורד ביותר, הגבוה 'כל כי הבהמית, מהנפש נעלית האלוקית

-‰‡e·z‰ ˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚL ,dËeLÙk ‰ÚÈ¯f‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»ƒ¿»∆«¿≈¿ƒ««¿»
‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ı¯‡a ÔÈÚ¯b‰Âלפעול ‰ÁÓBvומתחיל Ák ¿««¿ƒ»»∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…««≈«

ı¯‡aL36.'זריעה' נקרא והמצוות התורה קיום שבגללו השני והעניין ∆»»∆
‰¯Bz‰ ÌeiwL ÈÙÏ ,Ì‚Â¿«¿ƒ∆ƒ«»
„vÓ ‡Ï) ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙BˆÓeƒ¿»ƒƒ¿…ƒ«

ÌÚh‰ וההיגיון השכל מחייב כך כי «««
Èeeˆ Ìi˜Ï È„Îa (‡l‡∆»ƒ¿≈¿«≈ƒ

‰"aw‰37,רצונו את ולעשות «»»
¯L‡ ˙Bˆn‰ ˙k¯·a ÔBLl‰k¿«»¿ƒ¿««ƒ¿¬∆

,eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ והקיום ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
בגלל הציווי מפני ÏeËÈaƒהוא

האישית  המציאות של והכנעה

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c- שמים מלכות ¿«»«
,dËeLÙk ‰ÚÈ¯f‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»ƒ¿»
È‰ ı¯‡a ÔÈÚ¯b‰ ˙L¯L‰c‡ ¿«¿»«««¿ƒ»»∆ƒ

ÔÈÚ¯b‰ ÔB·˜¯ È„ÈŒÏÚ וביטול «¿≈ƒ¿««¿ƒ
לגמרי. מציאותו

¯˜ÈÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««∆∆ƒ«
‰ÁÈÓv‰ הנשמה של והעלייה «¿ƒ»

מהירידה  È„ÈŒÏÚכתוצאה ‡È‰ƒ«¿≈
ÔÓÊa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿ƒ¿«
,˙Èa‰ ÔÓÊa Èk ,˙eÏb‰«»ƒƒ¿«««ƒ
ÏÏBk) ˙e˜Ï‡ ÈelÈb ‰È‰Lk¿∆»»ƒ¡…≈
Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ÈeÏÈb‰ Ìb««ƒ∆«¿≈ƒ

˙Bˆn‰ קיום הגלות בזמן גם שהרי «ƒ¿
אלקות  וממשיך מביא והמצוות התורה

לא  הדבר כעת אבל למטה, מלמעלה

בזמן  ואילו בעולם מורגש ולא מתגלה

תורה  ידי על הנמשך האור גם הבית

שיש  וכיון בעולם, מתגלה היה ומצוות

אלקות  Lb¯גילוי ‰È‰ ‡Ï ,(…»»ƒ¿»
˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰ CkŒÏk»»«ƒ¿«»«
Ê‡ Lb¯pL ÔÂÈkÓ ,'ÏBÚƒ≈»∆ƒ¿»»
˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ÈeÏÈb‰«ƒ∆«¿≈«ƒ¿
מצוות  לקיים ורוצה נמשך והאדם
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ּבזמן  הּוא  ע ֹול' ּד'ק ּבלת הּביט ּול ועיקר ְְְְִִִִַַַַַַָהּמצֹות.

ועד  ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ּובפרט ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָהּגלּות,

ּדהּזֹורעים  ּבאֹופן הּוא אז הּמצֹות ְְְְִִִֶֶַַָׁשּקּיּום

יקצֹורּו38ּבדמעה  ּברּנה ּדוקא ועלֿידיֿזה ,38. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

למצֹות,39ידּוע p‰Â‰ה) ּתֹורה ּבין החילּוק ¿ƒ≈ְְִִֵַַָָ

והּתֹורה  לאדם, צּוּויים הן ְְְִִִֵַַָָָָּדהּמצֹות

ׁשּירדה  אּלא הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ה', ּדבר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיא

האדם  ּבׂשכל ונתלּבׁשה מּובן,40למּטה ּומּזה . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ונפׁש הּגּוף  (ּברּור ׁשּבּזריעה הּנ"ל ענינים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדׁשני

ּבעיקר  הם עֹול') ּד'קּבלת ּוביטּול ְְֲִִִֵַַַַָָהּבהמית

ּדבמצֹות  ּבּתֹורה. מהּֿׁשאיןּֿכן הּמצֹות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָּבקּיּום

ּבהם  ׁשהּכּונה לֹומר ׁשּי לאדם, צּוּויים ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהן

הּברּיֹות  את ּבהם לצרף ּבכדי ּבׁשביל 41הּוא , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ּדהאדם  הּבהמית ונפׁש הּגּוף ׁשל והּזּכּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּברּור

ׁשל  והּזיּכּו הּברּור ּובׁשביל הּמצוה את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמקּים

מק  ׁשּבהם ׁשּבעֹולם הּמצוה.הּדברים את ּימים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא הּתֹורה ֿ ּכן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּֿׁשאין

ּבכדי  חסֿוׁשלֹום אמצעי ׁשהיא לֹומר ׁשּי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאין

 ֿ על ׁשּנעׂשית והּפעּולה ּובעֹולם. ּבאדם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָלפעֹול

הּתֹורה  לימּוד ׁשעלֿידי היא הּלֹומדּה ּבאדם ְְִִֵֶַַַָָָָָָָידּה

ׁשּלמעלה  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ּבֹו נמׁשכת ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלֹו

היא  הּלֹומדּה ּבאדם הּתֹורה [והמׁשכת ְְְִֵַַַַָָָָָָָָמהעֹולם

עּמּה מתאחד ׁשהּוא הּוא 42ּבאֹופן ועלּֿדרֿזה .[ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

הּׁשני  (ענין עֹול' ּד'קּבלת להּביטּול ְְְְִִִֵֵַַַַַָָּבנֹוגע

(ׁשּזה  לאדם  צּוּויים ׁשהם ּדּבמצֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּדזריעה),

מקֹום), ּתפיסת לאדם יׁש ּדמצֹות ׁשּבדרּגא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמֹורה

מציאּות  הּוא הּצּוּוי 43האדם את ׁשּמקּים וזה . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכעבד  עֹול', ּד'קּבלת הּביטּול מּצד המקּים 44הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ּובּתֹורה .הּמל ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמצות

ּגם  מּמּנּו, ׁשחּוץ למציאּות מקֹום נתינת ׁשם ְְִִִִֵֶֶַַָָאין

הּוא  ׁשּלֹו ּכׁשהּלימּוד היא הּתֹורה ּדעסק הּׁשלמּות ולכן ּדעבד, למציאּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלא
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ב). נט, ה.38)א. קכו, ע'39)תהלים וש"ס הרמב"ם על הדרנים - מנחם (תורת סכ"ו תשמ"ח משנה סדרי ששה על הדרן

ב).40)תו). (ח, פ"ד וש"נ.41)תניא רפמ"ד. בפנים.42)ב"ר לקמן וראה פ"ה. צריך 43)תניא דמצוות הרצון שמצד היינו

מציאות. להיות א.44)האדם נו, וארא ב. כז, וישב תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלו. המציאות וביטול קבלתֿעול מפני ולא הגדול, הגילוי את לפעול בשביל

˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰ ¯˜ÈÚÂ עוסקים כאשר ¿ƒ««ƒ¿«»«ƒ¿««»
הגדול, וההסתר ההעלם למרות ומצוות Úc˜·˙‡בתורה ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc'שומעים' כבר כאשר הגלות, (בסוף המשיח עקבות של בדור ƒ¿ƒ»
הדור  שני מצד אבל משיח, פעמי את

העקב  כמו רוחנית, מבחינה ונחות ירוד

האדם) בגוף הנחות האבר »¿ÚÂ„שהוא
ÔÙB‡a ‡e‰ Ê‡ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿»¿∆

‰ÚÓ„a ÌÈÚ¯Bf‰c38, צער מתוך ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
רחמנאֿליצלן, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰וייסורים
והקושי  הצער p¯a‰עלֿידי ‡˜Âc«¿»¿ƒ»

e¯Bˆ˜È38.שמחה מתוך ƒ¿
Úe„È ‰p‰Â (‰39˜eÏÈÁ‰ ¿ƒ≈»««ƒ

BˆÓÏ˙,ההבדל ‰¯Bz ÔÈa≈»¿ƒ¿
ÌÈÈeeˆ Ô‰ ˙Bˆn‰c מאת שני תנו ¿«ƒ¿≈ƒƒ

הוא ברוך Bz‰Â¯‰הקדוש ,Ì„‡Ï»»»¿«»
ÏL B˙ÓÎÁ ,'‰ ¯·c ‡È‰ƒ¿«»¿»∆
‰hÓÏ ‰„¯iL ‡l‡ ,‰"aw‰«»»∆»∆»¿»¿«»

Ì„‡‰ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â40 ¿ƒ¿«¿»¿≈∆»»»
את  להבין מסוגל שהאדם כזה באופן

בשכלו. ה' דבר

ÌÈÈÚ ÈLc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‰ÚÈ¯faL Ï"p‰ הסיבות שתי ««∆«¿ƒ»

והמצוות  התורה שקיום לכך האמורות

'זריעה' בשם ‰Ûebמכונה ¯e¯a)≈«
ÏeËÈ·e ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c לעיל ‰Ìכמבואר ( ¿«»«≈
˙Bˆn‰ Ìei˜a ¯˜ÈÚa שניתנו ¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿

Bza¯‰לאדם, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»
נשארה  למטה שירדה לאחר שגם

כפי  הוא, ברוך הקדוש של חכמתו

ומבאר. Ô‰Lשממשיך ˙BˆÓ·cƒ¿ƒ¿∆≈
¯ÓBÏ CiL ,Ì„‡Ï ÌÈÈeeƒ̂ƒ»»»«»«

È„Îa ‡e‰ Ì‰a ‰ek‰L להיות ∆««»»»∆ƒ¿≈
ולעדןÛ¯ˆÏאמצעי ‡˙לזכך Ì‰a ¿»≈»∆∆

˙Bi¯a‰41¯e¯a‰ ÏÈ·La , «¿ƒƒ¿ƒ«≈
LÙÂ Ûeb‰ ÏL Cekf‰Â¿«ƒ∆«¿∆∆
˙‡ Ìi˜nL Ì„‡‰c ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»»»∆¿«≈∆
¯e¯a‰ ÏÈ·L·e ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈

ÌÈ¯·c‰ ÏL CekÈf‰Â הגשמיים ¿«ƒ∆«¿»ƒ
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ì‰aL ÌÏBÚaL∆»»∆»∆¿«¿ƒ∆

‰Âˆn‰ וקלף הציצית צמר כמו «ƒ¿»

וכד'. ‰aw"‰,התפילין ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»∆ƒ»¿»∆«»»
ÏBÚÙÏ È„Îa ÌBÏLÂŒÒÁ ÈÚˆÓ‡ ‡È‰L ¯ÓBÏ CiL ÔÈ‡ בירור ≈«»«∆ƒ∆¿»ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ¿

d„ÈŒÏÚוזיכוך ˙ÈNÚpL ‰ÏeÚt‰Â .ÌÏBÚ·e Ì„‡a עלֿידי »»»»»¿«¿»∆«¬≈«»»
‰È‡התורה d„ÓBl‰ Ì„‡a גופו של הגשמיות זיכוך של פעולה לא »»»«¿»ƒ

הבהמית  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLאלאונפשו
BlL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ המובן באופן ƒ«»∆

האנושי  Baומאירה ÎLÓ˙בשכלו ƒ¿∆∆
‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»∆¿«¿»
‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰Â] ÌÏBÚ‰Ó≈»»¿«¿»««»
ÔÙB‡a ‡È‰ d„ÓBl‰ Ì„‡a»»»«¿»ƒ¿∆

dnÚ „Á‡˙Ó ‡e‰L42 ∆ƒ¿«≈ƒ»
בדרך  היא זה עלֿידי שלו וההתעלות

הכוונה  שזו משום ולא ממילא,

למטה] התורה בירידת .והמטרה
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
ÔÈÚ) 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰Ï¿«ƒ¿«»«ƒ¿»

‰ÚÈ¯Êc ÈM‰ קיום שבגללו «≈ƒƒ¿ƒ»
ל'זריעה' נמשל BˆÓac˙המצוות ,(¿«ƒ¿

‰fL) Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ Ì‰L∆≈ƒƒ»»»∆∆
˙BˆÓc ‡b¯„aL ‰¯BÓ הדרגה ∆∆¿«¿»¿ƒ¿

כביכול, יורד, הוא ברוך הקדוש שבה

ציוויים  עליו ולצוות לאדם להתייחס

ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz Ì„‡Ï LÈ וערך ≈»»»¿ƒ«»
e‡ÈˆÓ˙מסויים  ‡e‰ Ì„‡‰ ,(43 »»»¿ƒ

עצמה. ‡˙בפני Ìi˜nL ‰ÊÂ¿∆∆¿«≈∆
ÏeËÈa‰ „vÓ ‡e‰ Èeev‰«ƒƒ««ƒ

,'ÏBÚ ˙Ïa˜'c היותו שלמרות ¿«»«
עצמו  את מבטל הוא חשובה, 'מציאות'

ה' רצון ‰Úk44Ìi˜Ó·„כלפי ¿∆∆«¿«≈
CÏn‰ ˙ÂˆÓ מציאותו ביטול מתוך ƒ¿««∆∆

המצוות  בקיום אופן ובכל המלך, כלפי

האדם. של למציאות מקום יש

ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz·e«»∆ƒ»¿»∆
ÌB˜Ó ˙È˙ ÌL ÔÈ‡ ,‰"aw‰«»»≈»¿ƒ«»
Ìb ,epnÓ ıeÁL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆ƒ∆«

„·Úc ˙e‡ÈˆÓÏ ‡Ï עבד אפילו …ƒ¿ƒ¿∆∆
מציאותו  את הרצון שמבטל את ועושה

אדונו, ÒÚc˜של ˙eÓÏM‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈¿≈∆
‰¯Bz‰ המושלם באופן תורה לימוד «»

eÓÈl‰Lk„ביותר והנעלה  ‡È‰ƒ¿∆«ƒ
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lyz'd"`י haya xyr dyng 'c mei

ׁשאמרּו וזהּו ּבפיו. מדּבר ה' ׁשּדבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ז"ל  הּתֹורה 45רּבֹותינּו לימּוד ּכי רּבנן, מלכי מאן ְִִֵֵַַַַַָָָָ

עלֿידם, מדּבר ה' ׁשּדבר ּבאֹופן היא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהם

ּגם  ׁשּלמעלה הּביטּול ּבתכלית הם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָולכן

הּמל היא  מציאּותם ׁשּכל ועד ּדעבד , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמהּביטּול

ֿ 44עצמֹו וקּודׁשא יׂשראל - אֹוריתא ׁשעלֿידי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

חד  ּכּוּלא זֹו46ּבריֿהּוא ּבדרּגא ׁשאינֹו מי וגם . ְְְְִִֵֶַַַָָ

ה' ׁשּדבר זה ּבאֹופן יהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָׁשּלימּוד

ּבפיו  ּבעסק 47מדּבר ההדּגׁשה עיקר מּכלֿמקֹום , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

והאתּכפיא, הּביטּול ענין על לא הּוא ְְְְִִִַַַַַָָָֹהּתֹורה

(ההבנה  ׁשּלֹו ׁשהּמציאּות זה על אּדרּבה, ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא

הּתֹורה. עם 'חד' ּתהיה ְְִִֶַַַַָָָוההּׂשגה)

e‰ÊÂּבמקֹום 48ׁשאמרּו אדם ילמֹוד לעֹולם ¿∆ְְְְִֶָָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש רצֹון הּוא ּדחפץ חפץ, ְִֵֵֵֶֶֶָָׁשּלּבֹו

צרי49ּתענּוג  הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּגם ּדהגם , ְֲֲִִֶַַַַַָָ

ּתֹורה  ׁשל (עּולּה ּדעבד הּביטּול וגם 50להיֹות ( ְְְִִֶֶֶַַָָ

ּפעמים  מאה ּפרקֹו (לׁשנֹות ּדאתּכפיא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָהּביטּול

ּבלימּוד 51ואחד  ההדּגׁשה עיקר מּכלֿמקֹום ,( ְְְִִִֶַַַָָָָָ

הּוא  הּתענּוג 52הּתֹורה ּתהיה ׁשּלֹומד ׁשהּתֹורה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשענין  ּדכיון לזה, טעם לֹומר ויׁש ׁשּלֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָוהחּיּות

יׂשראל  נעׂשים ׁשעלֿידיֿזה הּוא הּתֹורה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלימּוד

ּכמֹו לכן חד, ּכּוּלא ְְְְִֵַָָָוקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

ואהיה  ּדהּקּב"ה, הּתענּוג היא הּתֹורה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָשּבּקּב"ה,

ׁשעׁשּועים  ּבאדם 53אצלֹו להיֹות צרי ּכמֹוֿכן , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

הּתענּוג  ּתהיה ׁשּלֹומד ׁשהּתֹורה ּבּתֹורה, ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהעֹוסק

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

שם.45) וישב תו"א וראה א. סב, בתורה 46)גיטין דוקא הוא חד" ד"כולא שהענין פכ"ג תניא וראה א. עג, זח"ג ראה

במצוות. הובא 47)משא"כ - ויקרא ר"פ מישרים (מגיד להב"י בנוגע נאמר בפיך") המדברת המשנה ("אני זה שענין להעיר

ובכ"מ). א. ו, פקודי א.48)בלקו"ת יט, וש"נ.49)ע"ז ד. כח, שה"ש רפ"ב.50)לקו"ת תדא"ר כא. פי"ח, במדב"ר ראה

פכ"ט. שמואל ואילך).51)מדרש 205 ע' (לעיל ס"י (ה'תשל"א) זו שנה לגני באתי ד"ה פט"ו. תניא וראה ב. ט, חגיגה

דשונה 52)וש"נ. הענין (כולל תורה" של "עולה וענין בבן, שאינה בעבד מעלה דיש גֿד, כט, ראה פ' מלקו"ת להעיר

בכדי  הוא תורה של עולה דענין מובן, ומזה עבד". ג"כ שהוא בן דיש פמ"א בסש"ב "כמ"ש הוא ואחד) פעמים מאה פרקו

רצון  שהוא "דמה הוא הבן ענין והרי - בן הו"ע עצמו התורה לימוד אבל דעבד, המעלה גם תהי' שלו התורה שבלימוד

שח). ס"ע תרס"ו (המשך הבן" רצון גם הוא ל.53)האב ח, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÂÈÙa ¯a„Ó '‰ ¯·cL ÔÙB‡a ‡e‰ BlL הכתוב כלשון ∆¿∆∆¿«¿«≈¿ƒ

חשיבות, שום אין עצמו הלומד שלמציאות היינו בפיך", דברי "ואשים

חוזר  שהוא אלא שלו המציאות של ביטוי לא הם שאומר התורה ודברי

ה'. דבר את Ï"Êואומר eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ45ÏÓ Ô‡ÓÈÎ ¿∆∆»¿«≈«»«¿≈
המלכים  הם תלמידי ¯Ôaמי «»»

‰Bz¯‰החכמים, „eÓÈÏ Èkƒƒ«»
'‰ ¯·cL ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰lL∆»∆ƒ¿∆∆¿«

Ì„ÈŒÏÚ ¯a„Ó מתוכם ¿«≈«»»
ÈÏÎ˙a˙ובאמצעותם, Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿«¿ƒ

ÏeËÈa‰ שלהם המציאות של «ƒ
Ìbלאלקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«

„·Úc ÏeËÈa‰Ó,המלך כלפי ≈«ƒ¿∆∆
החכמים  תלמידי של לומדי והביטול

יותר  ביטול הוא לאלוקות התורה

עמוק  ויותר ÏkLפנימי „ÚÂ¿«∆»
CÏn‰ ‡È‰ Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»ƒ«∆∆

BÓˆÚ44, מציאות שום להם ואין «¿
‡È¯B˙‡לעצמם  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»

- התורה ≈«¿Ï‡¯NÈƒ(לימוד)
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á46 ברוך והקדוש ישראל בני «
אחד. דבר נעשים ÈÓהוא Ì‚Â¿«ƒ

‡b¯„a BÈ‡L ונעלית BÊגבוהה ∆≈¿«¿»
‰È‰È BlL ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»∆ƒ¿∆
¯a„Ó '‰ ¯·cL ‰Ê ÔÙB‡a¿∆∆∆¿«¿«≈

ÂÈÙa47, מציאות כל לו ואין ¿ƒ
יש לעצמו  עדיין אצלו גם כלל,

ללימוד  המצוות קיום בין הבדל

והזיכוך  הבירור שעיקר כך התורה,

על  נפעל הבהמית והנפש הגוף של

לימוד  עלֿידי ולא המצוות קיום ידי

כי ÈÚ˜¯התורה, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«
‡e‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa ‰Lb„‰‰««¿»»¿≈∆«»
ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ÏÚ ‡Ï…«ƒ¿««ƒ

‡ÈÙk˙‡‰Â הכוחות והכנעת כפיית ¿»ƒ¿«¿»
היפך  BlLהקדושה,של ˙e‡Èˆn‰L ‰Ê ÏÚ ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«∆∆«¿ƒ∆

(‰‚O‰‰Â ‰·‰‰) דבר של ובסופו 'Á„'תתבטל ‰È‰z אחד «¬»»¿««»»ƒ¿∆«
‰¯Bz‰ ÌÚ.שלו הביטול מידת לפי אחד כל ƒ«»

e¯Ó‡L e‰ÊÂ48 בגמרא ז"ל ÌB˜Óaחכמינו Ì„‡ „BÓÏÈ ÌÏBÚÏ ¿∆∆»¿¿»ƒ¿»»¿»
ÔBˆ¯ ‡e‰ ıÙÁc ,ıÙÁ BalL ופנימי eÚz‚עמוק Ba LiL49, ∆ƒ»≈¿≈∆»∆≈«¬

‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÌbL Ì‚‰c«¬«∆«¿ƒ«»
„·Úc ÏeËÈa‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿∆∆

‰¯Bz ÏL dÏeÚ)50 שגם וכיוון »∆»
שלימוד  מובן 'עול' נאמר התורה לגבי

וביטול  בקבלתֿעול קשור התורה

‰ÏeËÈaהאישית המציאות  Ì‚Â (¿««ƒ
‡ÈÙk˙‡c הגוף והכנעת  כפיית ¿ƒ¿«¿»

הבהמית B˜¯tוהנפש ˙BLÏ)ƒ¿ƒ¿
„Á‡Â ÌÈÓÚt ‰‡Ó51 למרות ≈»¿»ƒ¿∆»

פעמים, מאה לשנות היא שהרגילות

הכנעה  כפיה, היא מהרגילות ויציאה

האישית  המציאות של ),וביטול
‰Lb„‰‰ ¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«««¿»»

‡e‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa52 ¿ƒ«»
‰È‰z „ÓBlL ‰¯Bz‰L∆«»∆≈ƒ¿∆

BlL ˙eiÁ‰Â ‚eÚz‰ ולכן ««¬¿««∆
שלבו  "במקום להיות צריך הלימוד

תענוג  לו יש שבו במקום היינו חפץ",

והנאה.

,‰ÊÏ ÌÚË ¯ÓBÏ LÈÂ שבלימוד ¿≈«««¿∆
התענוג  לעניין חשיבות יש התורה

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ÔÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿«ƒ«»
ÌÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈∆«¬ƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿ƒ

,„Á ‡lek בין התאחדות נפעלת »«
ברוך  הקדוש ובין התורה לומד היהודי

ורצונו  חכמתו היא שהתורה ≈«ÔÎÏהוא
‡È‰ ‰¯Bz‰ ,‰"awa˘ BÓk¿∆«»»«»ƒ

,‰"aw‰c ‚eÚz‰ שכתוב כמו ««¬¿«»»
אומרת ‡ˆBÏשהתורה ‰È‰‡Â אצל »∆¿∆∆¿

הוא ברוך ,ÌÈÚeLÚL53הקדוש «¬ƒ
‰¯Bz‰L ,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎŒBÓk¿≈»ƒƒ¿»»»»≈«»∆«»
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הּוא  ׁשּלֹומד ּבּתֹורה האדם ׁשּתענּוג [ואף ְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו.

ׁשּלּבֹו ּבמקֹום מענין ּגם ּכּמּובן ׁשּבּה, הּׂשכל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּצד

הּתענּוג  - הענינים ׁשּבפנימּיּות לֹומר, יׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָחפץ,

ׁשעׁשּועים  היא ׁשהּתֹורה מּפני הּוא ּבּתֹורה ְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּלֹו

וקּודׁשאּֿבריֿהּוא  ׁשּיׂשראל [וכיון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּדהּקּב"ה

ּדיׂשראל], הּתענּוג ּגם היא הּתֹורה לכן חד, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּכּוּלא

ׁשּלֹו ׁשהּתענּוג נרּגׁש ׁשּלֹו הּגלּוי ׁשּבּתענּוג ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא

ׁשּבּה]. הּׂשכל מּצד הּוא ִֵֶֶַַַָָּבּתֹורה

מרּומזים LÈÂו) ׁשּבּתֹורה הענינים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּתבּואה  ׁשהיא ּדחּטה ּובאילן. ְְְְִִִִֶָָָָּבחּטה

רֹומזת  אילן] מין רק היא יהּודה רּבי לדעת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָ[ּדגם

הּתֹורה  (ׁשּלימּוד למצֹות ׁשּׁשּיכת ּכמֹו הּתֹורה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָעל

וכּיֹוצא  ּתֹורה, ּתלמּוד מצות לקּים ּבכדי ְְְְְִִֵֵֵַַַַָהּוא

מרּומזת  מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו והּתֹורה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבזה),

היא, ּתבּואה לגּבי האילן ּדמעלת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבאילן.

לקּיּומֹוׁשּתבּואה  הּמּוכרח ּדבר היא חּטים) (ּגם ְְְִִִִֶַַָָָָ

מצמיח  ׁשהּוא הּוא האילן וענין האדם, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשל

האדם, ׁשל לקּיּומֹו מּוכרחים ׁשאינם ְְִִֵֵֶֶָָָָָּפירֹות,

ראית  ׁשּגם ּולהֹוסיף, ּתענּוג. ׁשל ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאּלא

לתענּוג, ּגֹורמת ּפירֹותיו) אכילת רק (לא ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהאילן

ׁשּכתּוב  למראה 54ּכמֹו נחמד עץ ּכל גֹו' וּיצמח ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

מקֹום  ּבּגן, ׁשהּטּיּול ּבפֹועל, ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְִִֶֶַַַַָגֹו'.

ועלּֿפיֿזה  ּתענּוג. הּוא אילנֹות, ּבֹו ְְֲִִִֶֶַַָׁשּצֹומחים

ראׁשֿהּׁשנה  על לאילן ּדראׁשֿהּׁשנה העילּוי ְִִַַַָָָָָָָָֹֹיּובן

(מאכל  חּטים ּגם נכלל ׁשּבירקֹות אף ְֲִִִִִֶַַַַָָָלירקֹות,

 ֿ ּבראׁש ּדההמׁשכה הּתֹורה, על ׁשרֹומזים ְְְְִֶַַַַָָָָָֹאדם)

וגם  הּמצֹות, לקּיּום ּבנֹוגע היא לירקֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשנה

היא  (חּטים) הּתֹורה לעסק ׁשּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָההמׁשכה

הּמצֹות, לקּיּום ׁשּׁשּי ּכמֹו הּתֹורה לעסק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבנֹוגע

ּבנֹוגע  היא לאילן ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוההמׁשכה

ענין  מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הּתֹורה ְְְְִִִֶַַַַָללימּוד

ּדתֹורה. ְֲַַָהּתענּוג
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,BlL ‚eÚz‰ ‰È‰z „ÓBlL הזיכוך עניין עיקר לכן לעיל וכמבואר ∆≈ƒ¿∆««¬∆

קיום  ידי על אלא התורה לימוד עלֿידי לא הוא הבהמית והנפש הגוף של

וה'אתכפיא'. הביטול עניין יותר מודגש שבהן eÚzL‚המצוות Û‡Â]¿«∆«¬
,daL ÏÎO‰ „vÓ ‡e‰ „ÓBlL ‰¯Bza Ì„‡‰ קשור והעונג »»»«»∆≈ƒ««≈∆∆»

מתענג  האדם שמטבעו העובדה בעצם

לכאורה  כן ואם במושכלות, מעיסוק

עם  ישיר קשר ללא גם קיים הדבר

כביכול, עונג, היא שהתורה האמור

הוא, ברוך הקדוש Ìbאצל Ô·enk«»«
ıÙÁ BalL ÌB˜Óa ÔÈÚÓ≈ƒ¿«¿»∆ƒ»≈
במקום  ילמד שאדם ראוי שבפשטות

מהלימוד  תענוג לו ויהיה חפץ שליבו

מההבנה  נובע שהתענוג בכך קשור

ÓBÏ¯,השכלית, LÈ סתירה זו שאין ≈«
והשגה  מהבנה נובע העונג אמנם כי

היא  האמת זה עם יחד אבל

ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaL אם אפילו ∆ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
לגמרי  לא -האדם לכך מודע

‡e‰ ‰¯Bza BlL ‚eÚz‰««¬∆«»
‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»ƒ
ÔÂÈÎÂ] ‰"aw‰c ÌÈÚeLÚL«¬ƒ¿«»»¿≈»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰ ÔÎÏ ,„Á ‡lek»«»≈«»ƒ

Ï‡¯NÈc ‚eÚz‰ Ìb שאצל כשם «««¬¿ƒ¿»≈
ענין  היא התורה הוא ברוך הקדוש

‰ÈeÏbהתענוג  ‚eÚzaL ‡l‡ ,[∆»∆««¬«»
BlL האדם של הגלויה במודעות ∆

תורה  eÚz‰L‚הלומד Lb¯ƒ¿»∆««¬
ÏÎO‰ „vÓ ‡e‰ ‰¯Bza BlL∆«»ƒ««≈∆

.[daL∆»
ÌÈÈÚ‰ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

‰¯BzaL היינו לעיל, האמורים ∆«»
והתורה  למצוות שייכת כפי התורה

עצמה, מצד שהיא ÌÈÊÓe¯Ó¿»ƒכפי
,ÔÏÈ‡·e ‰hÁa שממשיך כפי ¿ƒ»¿ƒ»

e·z‡‰ומפרט. ‡È‰L ‰hÁc¿ƒ»∆ƒ¿»
‰„e‰È Èa¯ ˙Ú„Ï Ì‚c] שפרי ¿«¿«««ƒ¿»

חיטה היה הדעת ÔÈÓעץ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ
ÔÏÈ‡ ממש האילן פרי ]ולא ƒ»

BÓk ‰¯Bz‰ ÏÚ ˙ÊÓB¯∆∆««»¿
„eÓÈlL) ˙BˆÓÏ ˙ÎiML∆«∆∆«ƒ¿∆ƒ

È„Îa ‡e‰ ‰¯Bz‰ כוונה מתוך «»ƒ¿≈
בשביל  ההלכות את ≈»¿Ìi˜Ïלדעת

‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰Â ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓƒ¿««¿»¿«≈»∆¿«»¿∆ƒ

‰‡e·z Èa‚Ï ÔÏÈ‡‰ ˙ÏÚÓc .ÔÏÈ‡a ˙ÊÓe¯Ó dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»¿∆∆¿ƒ»¿«¬«»ƒ»¿«≈¿»
ÌÈhÁ Ìb) ‰‡e·zL ,‡È‰ יו הדגן שהם מיני משאר משובחים )תר ƒ∆¿»«ƒƒ

Ì„‡‰ ÏL BÓei˜Ï Á¯Îen‰ ¯·c ‡È‰ עושים מהחיטים שהרי ƒ»»«¿»¿ƒ∆»»»
הכרחי, מזון שהוא ÁÈÓˆÓלחם ‡e‰L ‡e‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ»∆«¿ƒ«

ÌÈÁ¯ÎeÓ ÌÈ‡L ,˙B¯Èt≈∆≈»¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏL BÓei˜Ï יכול והוא ¿ƒ∆»»»

אכילת  ללא גם ולחיות להתקיים

eÚz‚,פירות, ÏL ÌÈ¯·c ‡l‡∆»¿»ƒ∆«¬
עצמה  מצד שהיא כפי התורה וכך

בשונה  התענוג, בעניין קשורה

המצוות  לקיום השייך מהלימוד

כשאין  גם ההכרח מפני להיות שצריך

¯‡È˙תענוג.בו  ÌbL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿ƒ«
ÔÏÈ‡‰ כשלעצמה˜¯ ‡Ï) »ƒ»…«

˙Ó¯Bb (ÂÈ˙B¯Èt ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«≈»∆∆
·e˙kL BÓk ,‚eÚ˙Ï54 ¿«¬¿∆»

„ÓÁ ıÚ Ïk 'B‚ ÁÓˆiÂ««¿«»≈∆¿»
'B‚ ‰‡¯ÓÏ ואומר מדייק והפסוק ¿«¿∆

הראיה  שגם להורות למראה" "נחמד

הנאה  מבלי גם פירות, עץ של

תענוג. גורמת הפירות, ¿BÓÎeמאכילת
Ïeih‰L ,ÏÚBÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿«∆«ƒ
Ba ÌÈÁÓBvL ÌB˜Ó ,Ôba««»∆¿ƒ

.‚eÚz ‡e‰ ,˙BÏÈ‡ƒ»«¬
ÈeÏÈÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»»ƒ

ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯c בחמישה ¿…«»»»ƒ»
בשבט ¯‡M‰ŒL‰עשר ÏÚ«…«»»

˙B˜¯ÈÏ,בתשרי ‡Ûבאחד ƒ»«
ÌÈhÁ Ìb ÏÏÎ ˙B˜¯ÈaL∆ƒ»ƒ¿»«ƒƒ
ÏÚ ÌÈÊÓB¯L (Ì„‡ ÏÎ‡Ó)«¬«»»∆¿ƒ«

‰ÎLÓ‰‰c ,‰¯Bz‰ האור של «»¿««¿»»
למטה מלמעלה …¿ŒL‡¯aהאלוקי

Ú‚Ba ‡È‰ ˙B˜¯ÈÏ ‰M‰«»»ƒ»ƒ¿≈«
‰ÎLÓ‰‰ Ì‚Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿¿«««¿»»
ÌÈhÁ) ‰¯Bz‰ ˜ÒÚÏ Ú‚BaL∆¿≈«¿≈∆«»ƒƒ
שאר  לגבי מיוחדת חשיבות להם שיש

ÒÚÏ˜הירקות  Ú‚Ba ‡È‰ (ƒ¿≈«¿≈∆
Ìei˜Ï CiML BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆«»¿ƒ
ŒL‡¯a ‰ÎLÓ‰‰Â ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿««¿»»¿…
Ú‚Ba ‡È‰ ÔÏÈ‡Ï ‰M‰«»»»ƒ»ƒ¿≈«
‡e‰L BÓk ‰¯Bz‰ „eÓÈÏÏ¿ƒ«»¿∆
‚eÚz‰ ÔÈÚ ,BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿ƒ¿«««¬

‰¯B˙c הרבה המשכה כמובן, וזו, ¿»
נעלית. יותר
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יי `"lyz'd haya xyr dyng 'c mei

ׁשאמרּו וזהּו ּבפיו. מדּבר ה' ׁשּדבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ז"ל  הּתֹורה 45רּבֹותינּו לימּוד ּכי רּבנן, מלכי מאן ְִִֵֵַַַַַָָָָ

עלֿידם, מדּבר ה' ׁשּדבר ּבאֹופן היא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהם

ּגם  ׁשּלמעלה הּביטּול ּבתכלית הם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָולכן

הּמל היא  מציאּותם ׁשּכל ועד ּדעבד , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמהּביטּול

ֿ 44עצמֹו וקּודׁשא יׂשראל - אֹוריתא ׁשעלֿידי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

חד  ּכּוּלא זֹו46ּבריֿהּוא ּבדרּגא ׁשאינֹו מי וגם . ְְְְִִֵֶַַַָָ

ה' ׁשּדבר זה ּבאֹופן יהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָׁשּלימּוד

ּבפיו  ּבעסק 47מדּבר ההדּגׁשה עיקר מּכלֿמקֹום , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

והאתּכפיא, הּביטּול ענין על לא הּוא ְְְְִִִַַַַַָָָֹהּתֹורה

(ההבנה  ׁשּלֹו ׁשהּמציאּות זה על אּדרּבה, ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא

הּתֹורה. עם 'חד' ּתהיה ְְִִֶַַַַָָָוההּׂשגה)

e‰ÊÂּבמקֹום 48ׁשאמרּו אדם ילמֹוד לעֹולם ¿∆ְְְְִֶָָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש רצֹון הּוא ּדחפץ חפץ, ְִֵֵֵֶֶֶָָׁשּלּבֹו

צרי49ּתענּוג  הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּגם ּדהגם , ְֲֲִִֶַַַַַָָ

ּתֹורה  ׁשל (עּולּה ּדעבד הּביטּול וגם 50להיֹות ( ְְְִִֶֶֶַַָָ

ּפעמים  מאה ּפרקֹו (לׁשנֹות ּדאתּכפיא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָהּביטּול

ּבלימּוד 51ואחד  ההדּגׁשה עיקר מּכלֿמקֹום ,( ְְְִִִֶַַַָָָָָ

הּוא  הּתענּוג 52הּתֹורה ּתהיה ׁשּלֹומד ׁשהּתֹורה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשענין  ּדכיון לזה, טעם לֹומר ויׁש ׁשּלֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָוהחּיּות

יׂשראל  נעׂשים ׁשעלֿידיֿזה הּוא הּתֹורה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלימּוד

ּכמֹו לכן חד, ּכּוּלא ְְְְִֵַָָָוקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

ואהיה  ּדהּקּב"ה, הּתענּוג היא הּתֹורה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָשּבּקּב"ה,

ׁשעׁשּועים  ּבאדם 53אצלֹו להיֹות צרי ּכמֹוֿכן , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

הּתענּוג  ּתהיה ׁשּלֹומד ׁשהּתֹורה ּבּתֹורה, ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהעֹוסק
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שם.45) וישב תו"א וראה א. סב, בתורה 46)גיטין דוקא הוא חד" ד"כולא שהענין פכ"ג תניא וראה א. עג, זח"ג ראה

במצוות. הובא 47)משא"כ - ויקרא ר"פ מישרים (מגיד להב"י בנוגע נאמר בפיך") המדברת המשנה ("אני זה שענין להעיר

ובכ"מ). א. ו, פקודי א.48)בלקו"ת יט, וש"נ.49)ע"ז ד. כח, שה"ש רפ"ב.50)לקו"ת תדא"ר כא. פי"ח, במדב"ר ראה

פכ"ט. שמואל ואילך).51)מדרש 205 ע' (לעיל ס"י (ה'תשל"א) זו שנה לגני באתי ד"ה פט"ו. תניא וראה ב. ט, חגיגה

דשונה 52)וש"נ. הענין (כולל תורה" של "עולה וענין בבן, שאינה בעבד מעלה דיש גֿד, כט, ראה פ' מלקו"ת להעיר

בכדי  הוא תורה של עולה דענין מובן, ומזה עבד". ג"כ שהוא בן דיש פמ"א בסש"ב "כמ"ש הוא ואחד) פעמים מאה פרקו

רצון  שהוא "דמה הוא הבן ענין והרי - בן הו"ע עצמו התורה לימוד אבל דעבד, המעלה גם תהי' שלו התורה שבלימוד

שח). ס"ע תרס"ו (המשך הבן" רצון גם הוא ל.53)האב ח, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÂÈÙa ¯a„Ó '‰ ¯·cL ÔÙB‡a ‡e‰ BlL הכתוב כלשון ∆¿∆∆¿«¿«≈¿ƒ

חשיבות, שום אין עצמו הלומד שלמציאות היינו בפיך", דברי "ואשים

חוזר  שהוא אלא שלו המציאות של ביטוי לא הם שאומר התורה ודברי

ה'. דבר את Ï"Êואומר eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ45ÏÓ Ô‡ÓÈÎ ¿∆∆»¿«≈«»«¿≈
המלכים  הם תלמידי ¯Ôaמי «»»

‰Bz¯‰החכמים, „eÓÈÏ Èkƒƒ«»
'‰ ¯·cL ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰lL∆»∆ƒ¿∆∆¿«

Ì„ÈŒÏÚ ¯a„Ó מתוכם ¿«≈«»»
ÈÏÎ˙a˙ובאמצעותם, Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿«¿ƒ

ÏeËÈa‰ שלהם המציאות של «ƒ
Ìbלאלקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«

„·Úc ÏeËÈa‰Ó,המלך כלפי ≈«ƒ¿∆∆
החכמים  תלמידי של לומדי והביטול

יותר  ביטול הוא לאלוקות התורה

עמוק  ויותר ÏkLפנימי „ÚÂ¿«∆»
CÏn‰ ‡È‰ Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»ƒ«∆∆

BÓˆÚ44, מציאות שום להם ואין «¿
‡È¯B˙‡לעצמם  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»

- התורה ≈«¿Ï‡¯NÈƒ(לימוד)
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á46 ברוך והקדוש ישראל בני «
אחד. דבר נעשים ÈÓהוא Ì‚Â¿«ƒ

‡b¯„a BÈ‡L ונעלית BÊגבוהה ∆≈¿«¿»
‰È‰È BlL ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»∆ƒ¿∆
¯a„Ó '‰ ¯·cL ‰Ê ÔÙB‡a¿∆∆∆¿«¿«≈

ÂÈÙa47, מציאות כל לו ואין ¿ƒ
יש לעצמו  עדיין אצלו גם כלל,

ללימוד  המצוות קיום בין הבדל

והזיכוך  הבירור שעיקר כך התורה,

על  נפעל הבהמית והנפש הגוף של

לימוד  עלֿידי ולא המצוות קיום ידי

כי ÈÚ˜¯התורה, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«
‡e‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa ‰Lb„‰‰««¿»»¿≈∆«»
ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ÏÚ ‡Ï…«ƒ¿««ƒ

‡ÈÙk˙‡‰Â הכוחות והכנעת כפיית ¿»ƒ¿«¿»
היפך  BlLהקדושה,של ˙e‡Èˆn‰L ‰Ê ÏÚ ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«∆∆«¿ƒ∆

(‰‚O‰‰Â ‰·‰‰) דבר של ובסופו 'Á„'תתבטל ‰È‰z אחד «¬»»¿««»»ƒ¿∆«
‰¯Bz‰ ÌÚ.שלו הביטול מידת לפי אחד כל ƒ«»

e¯Ó‡L e‰ÊÂ48 בגמרא ז"ל ÌB˜Óaחכמינו Ì„‡ „BÓÏÈ ÌÏBÚÏ ¿∆∆»¿¿»ƒ¿»»¿»
ÔBˆ¯ ‡e‰ ıÙÁc ,ıÙÁ BalL ופנימי eÚz‚עמוק Ba LiL49, ∆ƒ»≈¿≈∆»∆≈«¬

‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÌbL Ì‚‰c«¬«∆«¿ƒ«»
„·Úc ÏeËÈa‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿∆∆

‰¯Bz ÏL dÏeÚ)50 שגם וכיוון »∆»
שלימוד  מובן 'עול' נאמר התורה לגבי

וביטול  בקבלתֿעול קשור התורה

‰ÏeËÈaהאישית המציאות  Ì‚Â (¿««ƒ
‡ÈÙk˙‡c הגוף והכנעת  כפיית ¿ƒ¿«¿»

הבהמית B˜¯tוהנפש ˙BLÏ)ƒ¿ƒ¿
„Á‡Â ÌÈÓÚt ‰‡Ó51 למרות ≈»¿»ƒ¿∆»

פעמים, מאה לשנות היא שהרגילות

הכנעה  כפיה, היא מהרגילות ויציאה

האישית  המציאות של ),וביטול
‰Lb„‰‰ ¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«««¿»»

‡e‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa52 ¿ƒ«»
‰È‰z „ÓBlL ‰¯Bz‰L∆«»∆≈ƒ¿∆

BlL ˙eiÁ‰Â ‚eÚz‰ ולכן ««¬¿««∆
שלבו  "במקום להיות צריך הלימוד

תענוג  לו יש שבו במקום היינו חפץ",

והנאה.

,‰ÊÏ ÌÚË ¯ÓBÏ LÈÂ שבלימוד ¿≈«««¿∆
התענוג  לעניין חשיבות יש התורה

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ÔÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿«ƒ«»
ÌÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈∆«¬ƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿ƒ

,„Á ‡lek בין התאחדות נפעלת »«
ברוך  הקדוש ובין התורה לומד היהודי

ורצונו  חכמתו היא שהתורה ≈«ÔÎÏהוא
‡È‰ ‰¯Bz‰ ,‰"awa˘ BÓk¿∆«»»«»ƒ

,‰"aw‰c ‚eÚz‰ שכתוב כמו ««¬¿«»»
אומרת ‡ˆBÏשהתורה ‰È‰‡Â אצל »∆¿∆∆¿

הוא ברוך ,ÌÈÚeLÚL53הקדוש «¬ƒ
‰¯Bz‰L ,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎŒBÓk¿≈»ƒƒ¿»»»»≈«»∆«»
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הּוא  ׁשּלֹומד ּבּתֹורה האדם ׁשּתענּוג [ואף ְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו.

ׁשּלּבֹו ּבמקֹום מענין ּגם ּכּמּובן ׁשּבּה, הּׂשכל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּצד

הּתענּוג  - הענינים ׁשּבפנימּיּות לֹומר, יׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָחפץ,

ׁשעׁשּועים  היא ׁשהּתֹורה מּפני הּוא ּבּתֹורה ְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּלֹו

וקּודׁשאּֿבריֿהּוא  ׁשּיׂשראל [וכיון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּדהּקּב"ה

ּדיׂשראל], הּתענּוג ּגם היא הּתֹורה לכן חד, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּכּוּלא

ׁשּלֹו ׁשהּתענּוג נרּגׁש ׁשּלֹו הּגלּוי ׁשּבּתענּוג ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא

ׁשּבּה]. הּׂשכל מּצד הּוא ִֵֶֶַַַָָּבּתֹורה

מרּומזים LÈÂו) ׁשּבּתֹורה הענינים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּתבּואה  ׁשהיא ּדחּטה ּובאילן. ְְְְִִִִֶָָָָּבחּטה

רֹומזת  אילן] מין רק היא יהּודה רּבי לדעת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָ[ּדגם

הּתֹורה  (ׁשּלימּוד למצֹות ׁשּׁשּיכת ּכמֹו הּתֹורה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָעל

וכּיֹוצא  ּתֹורה, ּתלמּוד מצות לקּים ּבכדי ְְְְְִִֵֵֵַַַַָהּוא

מרּומזת  מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו והּתֹורה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבזה),

היא, ּתבּואה לגּבי האילן ּדמעלת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבאילן.

לקּיּומֹוׁשּתבּואה  הּמּוכרח ּדבר היא חּטים) (ּגם ְְְִִִִֶַַָָָָ

מצמיח  ׁשהּוא הּוא האילן וענין האדם, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשל

האדם, ׁשל לקּיּומֹו מּוכרחים ׁשאינם ְְִִֵֵֶֶָָָָָּפירֹות,

ראית  ׁשּגם ּולהֹוסיף, ּתענּוג. ׁשל ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאּלא

לתענּוג, ּגֹורמת ּפירֹותיו) אכילת רק (לא ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהאילן

ׁשּכתּוב  למראה 54ּכמֹו נחמד עץ ּכל גֹו' וּיצמח ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

מקֹום  ּבּגן, ׁשהּטּיּול ּבפֹועל, ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְִִֶֶַַַַָגֹו'.

ועלּֿפיֿזה  ּתענּוג. הּוא אילנֹות, ּבֹו ְְֲִִִֶֶַַָׁשּצֹומחים

ראׁשֿהּׁשנה  על לאילן ּדראׁשֿהּׁשנה העילּוי ְִִַַַָָָָָָָָֹֹיּובן

(מאכל  חּטים ּגם נכלל ׁשּבירקֹות אף ְֲִִִִִֶַַַַָָָלירקֹות,

 ֿ ּבראׁש ּדההמׁשכה הּתֹורה, על ׁשרֹומזים ְְְְִֶַַַַָָָָָֹאדם)

וגם  הּמצֹות, לקּיּום ּבנֹוגע היא לירקֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשנה

היא  (חּטים) הּתֹורה לעסק ׁשּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָההמׁשכה

הּמצֹות, לקּיּום ׁשּׁשּי ּכמֹו הּתֹורה לעסק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבנֹוגע

ּבנֹוגע  היא לאילן ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוההמׁשכה

ענין  מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הּתֹורה ְְְְִִִֶַַַַָללימּוד

ּדתֹורה. ְֲַַָהּתענּוג
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ט.54) ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,BlL ‚eÚz‰ ‰È‰z „ÓBlL הזיכוך עניין עיקר לכן לעיל וכמבואר ∆≈ƒ¿∆««¬∆

קיום  ידי על אלא התורה לימוד עלֿידי לא הוא הבהמית והנפש הגוף של

וה'אתכפיא'. הביטול עניין יותר מודגש שבהן eÚzL‚המצוות Û‡Â]¿«∆«¬
,daL ÏÎO‰ „vÓ ‡e‰ „ÓBlL ‰¯Bza Ì„‡‰ קשור והעונג »»»«»∆≈ƒ««≈∆∆»

מתענג  האדם שמטבעו העובדה בעצם

לכאורה  כן ואם במושכלות, מעיסוק

עם  ישיר קשר ללא גם קיים הדבר

כביכול, עונג, היא שהתורה האמור

הוא, ברוך הקדוש Ìbאצל Ô·enk«»«
ıÙÁ BalL ÌB˜Óa ÔÈÚÓ≈ƒ¿«¿»∆ƒ»≈
במקום  ילמד שאדם ראוי שבפשטות

מהלימוד  תענוג לו ויהיה חפץ שליבו

מההבנה  נובע שהתענוג בכך קשור

ÓBÏ¯,השכלית, LÈ סתירה זו שאין ≈«
והשגה  מהבנה נובע העונג אמנם כי

היא  האמת זה עם יחד אבל

ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaL אם אפילו ∆ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
לגמרי  לא -האדם לכך מודע

‡e‰ ‰¯Bza BlL ‚eÚz‰««¬∆«»
‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»ƒ
ÔÂÈÎÂ] ‰"aw‰c ÌÈÚeLÚL«¬ƒ¿«»»¿≈»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰ ÔÎÏ ,„Á ‡lek»«»≈«»ƒ

Ï‡¯NÈc ‚eÚz‰ Ìb שאצל כשם «««¬¿ƒ¿»≈
ענין  היא התורה הוא ברוך הקדוש

‰ÈeÏbהתענוג  ‚eÚzaL ‡l‡ ,[∆»∆««¬«»
BlL האדם של הגלויה במודעות ∆

תורה  eÚz‰L‚הלומד Lb¯ƒ¿»∆««¬
ÏÎO‰ „vÓ ‡e‰ ‰¯Bza BlL∆«»ƒ««≈∆

.[daL∆»
ÌÈÈÚ‰ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

‰¯BzaL היינו לעיל, האמורים ∆«»
והתורה  למצוות שייכת כפי התורה

עצמה, מצד שהיא ÌÈÊÓe¯Ó¿»ƒכפי
,ÔÏÈ‡·e ‰hÁa שממשיך כפי ¿ƒ»¿ƒ»

e·z‡‰ומפרט. ‡È‰L ‰hÁc¿ƒ»∆ƒ¿»
‰„e‰È Èa¯ ˙Ú„Ï Ì‚c] שפרי ¿«¿«««ƒ¿»

חיטה היה הדעת ÔÈÓעץ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ
ÔÏÈ‡ ממש האילן פרי ]ולא ƒ»

BÓk ‰¯Bz‰ ÏÚ ˙ÊÓB¯∆∆««»¿
„eÓÈlL) ˙BˆÓÏ ˙ÎiML∆«∆∆«ƒ¿∆ƒ

È„Îa ‡e‰ ‰¯Bz‰ כוונה מתוך «»ƒ¿≈
בשביל  ההלכות את ≈»¿Ìi˜Ïלדעת

‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰Â ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓƒ¿««¿»¿«≈»∆¿«»¿∆ƒ

‰‡e·z Èa‚Ï ÔÏÈ‡‰ ˙ÏÚÓc .ÔÏÈ‡a ˙ÊÓe¯Ó dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»¿∆∆¿ƒ»¿«¬«»ƒ»¿«≈¿»
ÌÈhÁ Ìb) ‰‡e·zL ,‡È‰ יו הדגן שהם מיני משאר משובחים )תר ƒ∆¿»«ƒƒ

Ì„‡‰ ÏL BÓei˜Ï Á¯Îen‰ ¯·c ‡È‰ עושים מהחיטים שהרי ƒ»»«¿»¿ƒ∆»»»
הכרחי, מזון שהוא ÁÈÓˆÓלחם ‡e‰L ‡e‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ»∆«¿ƒ«

ÌÈÁ¯ÎeÓ ÌÈ‡L ,˙B¯Èt≈∆≈»¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏL BÓei˜Ï יכול והוא ¿ƒ∆»»»

אכילת  ללא גם ולחיות להתקיים

eÚz‚,פירות, ÏL ÌÈ¯·c ‡l‡∆»¿»ƒ∆«¬
עצמה  מצד שהיא כפי התורה וכך

בשונה  התענוג, בעניין קשורה

המצוות  לקיום השייך מהלימוד

כשאין  גם ההכרח מפני להיות שצריך

¯‡È˙תענוג.בו  ÌbL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿ƒ«
ÔÏÈ‡‰ כשלעצמה˜¯ ‡Ï) »ƒ»…«

˙Ó¯Bb (ÂÈ˙B¯Èt ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«≈»∆∆
·e˙kL BÓk ,‚eÚ˙Ï54 ¿«¬¿∆»

„ÓÁ ıÚ Ïk 'B‚ ÁÓˆiÂ««¿«»≈∆¿»
'B‚ ‰‡¯ÓÏ ואומר מדייק והפסוק ¿«¿∆

הראיה  שגם להורות למראה" "נחמד

הנאה  מבלי גם פירות, עץ של

תענוג. גורמת הפירות, ¿BÓÎeמאכילת
Ïeih‰L ,ÏÚBÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿«∆«ƒ
Ba ÌÈÁÓBvL ÌB˜Ó ,Ôba««»∆¿ƒ

.‚eÚz ‡e‰ ,˙BÏÈ‡ƒ»«¬
ÈeÏÈÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»»ƒ

ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯c בחמישה ¿…«»»»ƒ»
בשבט ¯‡M‰ŒL‰עשר ÏÚ«…«»»

˙B˜¯ÈÏ,בתשרי ‡Ûבאחד ƒ»«
ÌÈhÁ Ìb ÏÏÎ ˙B˜¯ÈaL∆ƒ»ƒ¿»«ƒƒ
ÏÚ ÌÈÊÓB¯L (Ì„‡ ÏÎ‡Ó)«¬«»»∆¿ƒ«

‰ÎLÓ‰‰c ,‰¯Bz‰ האור של «»¿««¿»»
למטה מלמעלה …¿ŒL‡¯aהאלוקי

Ú‚Ba ‡È‰ ˙B˜¯ÈÏ ‰M‰«»»ƒ»ƒ¿≈«
‰ÎLÓ‰‰ Ì‚Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿¿«««¿»»
ÌÈhÁ) ‰¯Bz‰ ˜ÒÚÏ Ú‚BaL∆¿≈«¿≈∆«»ƒƒ
שאר  לגבי מיוחדת חשיבות להם שיש

ÒÚÏ˜הירקות  Ú‚Ba ‡È‰ (ƒ¿≈«¿≈∆
Ìei˜Ï CiML BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆«»¿ƒ
ŒL‡¯a ‰ÎLÓ‰‰Â ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿««¿»»¿…
Ú‚Ba ‡È‰ ÔÏÈ‡Ï ‰M‰«»»»ƒ»ƒ¿≈«
‡e‰L BÓk ‰¯Bz‰ „eÓÈÏÏ¿ƒ«»¿∆
‚eÚz‰ ÔÈÚ ,BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿ƒ¿«««¬

‰¯B˙c הרבה המשכה כמובן, וזו, ¿»
נעלית. יותר
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lyz'd"`יב haya xyr dyng 'c mei

נמׁשכֹות LÈÂז) ׁשהּמצֹות ּדעלֿידי לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶַַַָ

צרי הּמצֹות ׁשּקּיּום זה וגם ְְִִִֵֶֶַַַָָמהּתֹורה,

ׁשהּתֹורה  לפי הּוא עבד, עבֹודת ּבדר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָלהיֹות

וגו'55אמרה  אלקיכם ה' את ֿ 56ועבדּתם עלֿידי , ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבעבֹודה  ּגם ּדתֹורה הּתענּוג מעין נמׁש ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָזה

הּמצֹות. ׁשּבקּיּום עבד) (עבֹודת עֹול' ְְְֲִִֶֶֶַַַַָּד'קּבלת

תרס"ו  ּבהמׁש המבאר ׁשּגם 57ועלּֿדר ּדזה , ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

האדֹון  עֹול מּצד היא [ׁשעבֹודתֹו ּפׁשּוט ֲִִֶֶֶַָָָָעבד

ּתהיה  ׁשעֹוׂשה ׁשהּמלאכה מׁשּתּדל עליו] ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּוטל

עבד  ׁשּגם לפי הּוא לאדֹונֹו, ּולתפארת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַלנֹוי

ׁשהּתענּוג  אּלא ּבעבֹודה, ּתענּוג לֹו יׁש ֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָהּפׁשּוט

ּומציאּותֹו ענינֹו מּצד [לא הּוא הּפׁשּוט ְְְִִִֶֶַַָָָֹּדהעבד

ׁשּלֹו הּביטּול מּצד אּדרּבה] אּלא העבד, ,58ׁשל ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לע  מציאּות ׁשאינֹו ׁשל ּדלהיֹות הּתענּוג לכן צמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

הּוא  ועלּֿדרֿזה ׁשּלֹו. הּתענּוג הּוא ְֲֶֶֶֶַַַָָהאדֹון

ענין  ּגם יׁש עֹול' ּד'קּבלת ׁשּבעבֹודה ה', ְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָּבעבֹודת

ּדלמעלה. הּתענּוג הּוא ׁשהּתענּוג אּלא ְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָהּתענּוג,

יׁש עֹול' ּד'קּבלת ּבעבֹודה ׁשּגם ּדזה לֹומר, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָויׁש

ּד'קּבלת  העבֹודה ׁשּגם לפי הּוא הּתענּוג, ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָענין

ועבדּתם  אמרה ׁשהּתֹורה מהּתֹורה, נמׁשכת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹול'

גֹו'. אלקיכם ה' ֱֵֵֶֹאת

ֿ ÔÈÚ‰Âח) ּדּבּור הּקדׁש' ּב'אּגרת ּדאיתא הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִִֶֶֶַָֹ

להּו קרית זמירֹות ׁשּכל 59הּמתחיל , ְְְִִִֶַַָָ

ּבדקּדּוק  ּתלּויים ותחּתֹונים עליֹונים ְְְְְְִִִִֶַָָהעֹולמֹות

קרּבן  לזה, ּדּוגמאֹות ׁשּתי ּומביא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמצוה,

לּתניא  ּבהערֹותיו אאמו"ר ּומבאר ,60ּותפילין. ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ּותפילין) (קרּבן אּלּו מצֹות ּב' ׁשּתפס ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּדהּטעם

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

א).55) (נז, פמ"א בתניא אדה"ז כה.56)לשון כג, ואילך.57)משפטים שכה הוא 58)ס"ע זה דחילוק שם, תרס"ו בהמשך

הוא  באלקות שהתענוג - התורה עסק נאמן), (ועבד בבן גם מעלה יש זה חילוק שמצד לומר, ויש פשוט. דעבד המעלה

דהאדם. ומציאותו ענינו מצד ואילך.59)גם א נג).60)קס, (ע' שם לאגה"ק לוי"צ לקוטי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰Ó ˙BÎLÓ ˙Bˆn‰L È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ê שהרי ¿≈«¿«¿≈∆«ƒ¿ƒ¿»≈«»

יש  ובתורה בתורה ניתנו מצוה,המצוות כל לקיים איך ההלכות של פירוט

,„·Ú ˙„B·Ú C¯„a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰ ÌeiwL ‰Ê Ì‚Â¿«∆∆ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿¿∆∆¬«∆∆
עול, וקבלת ביטול מתוך הוא המצוות שקיום לעיל המבואר העניין כללות

‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ÈÙÏ ‡e‰55 ¿ƒ∆«»»¿»
ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆≈¡…≈∆

'Â‚Â56, נובע זה עניין שגם ונמצא ¿…
מהתורה, CLÓבעצם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»

‰¯B˙c ‚eÚz‰ ÔÈÚÓ שעניינו ≈≈««¬¿»
באריכות  לעיל B·Úa„‰נתבאר Ìb«»¬»

(„·Ú ˙„B·Ú) 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c¿«»«¬«∆∆
˙Bˆn‰ Ìei˜aL שאמנם כך ∆¿ƒ«ƒ¿

וביטול, עול קבלת מתוך היא העבודה

תענוג. גם בה יש מכלֿמקום אבל

CLÓ‰a ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»¿∆¿≈
אחד  בנושא העוסקים מאמרים קבוצת

תרס"ו  ה'המשכים'57משנת (אחד ,

ביותר  והיסודיים העמוקים הארוכים,

חב"ד) Ú·„בתורת ÌbL ‰Êc¿∆∆«∆∆
„vÓ ‡È‰ B˙„B·ÚL] ËeLt»∆¬»ƒƒ«

ÂÈÏÚ ÏËen‰ ÔB„‡‰ ÏBÚ אבל »»«»»»
משלו  עמוקה והשגה הבנה לו אין

העבודה  ובמעלת האדון ]במעלת
‰NBÚL ‰Î‡Ïn‰L ÏczLÓƒ¿«≈∆«¿»»∆∆
BB„‡Ï ˙¯‡Ù˙Ïe ÈBÏ ‰È‰zƒ¿∆¿¿ƒ¿∆∆«¬
ורק  אך העבודה בביצוע מסתפק ולא

לא  ותו המוכרח ÈÙÏלפי ‡e‰ ,¿ƒ
BÏ LÈ ËeLt‰ „·Ú ÌbL∆«∆∆«»≈

דבר  של B·Úa„‰,לאמיתו ‚eÚz«¬»¬»
„·Ú‰c ‚eÚz‰L ‡l‡∆»∆««¬¿»∆∆
BÈÚ „vÓ ‡Ï] ‡e‰ ËeLt‰«»…ƒ«ƒ¿»

,„·Ú‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓe בגלל ולא ¿ƒ∆»∆∆
בו  מוסיפה ביותר הטובה שהעבודה

כלשהי, חשיבות «∆‡l‡עצמו
BlL ÏeËÈa‰ „vÓ [‰a¯c‡58 «¿«»ƒ««ƒ∆

האדון, BÈ‡Lאל ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆≈
BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ כל אלא ¿ƒ¿«¿

האדון, למציאות וטפלה בטלה שלו ‰‡„ÔBהמציאות ÏL ‚eÚz‰ ÔÎÏ»≈««¬∆»»
BlL ‚eÚz‰ ‡e‰,ממנה מתענג העבד גם מהעבודה, מתענג האדון ואם ««¬∆

עבדות  בין סתירה אין שבעצם שני.ונמצא מצד ותענוג אחד מצד עול וקבלת

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·ÚaL ,'‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¬«∆«¬»¿«»«

ו'אתכפיא', ביטול הוא שיסודה אף ‡l‡עצמה, ,‚eÚz‰ ÔÈÚ Ìb LÈ≈«ƒ¿«««¬∆»
‰ÏÚÓÏc ‚eÚz‰ ‡e‰ ‚eÚz‰L ביטוי בתור האדם של תענוג ולא ∆««¬««¬ƒ¿«¿»

שלו. ול'יישות' למציאות

ÔÈÚ LÈ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Úa ÌbL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«»¬»¿«»«≈ƒ¿«
ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ ,‚eÚz‰««¬¿ƒ∆«

,'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ עלֿדרך »¬»¿«»«
המצוות, קיום לגבי לעיל האמור

‰¯Bz‰L ,‰¯Bz‰Ó ˙ÎLÓƒ¿∆∆≈«»∆«»
'‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ ‰¯Ó‡»¿»«¬«¿∆≈

'B‚ ÌÎÈ˜Ï‡ התורה לימוד והרי ¡…≈∆
כמבואר  תענוג, מתוך בוודאי הוא

לעיל.

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Á מובא ¿»ƒ¿»¿ƒ»
'L„w‰ ˙¯b‡'a התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac בדברי הפותחת ƒ««¿ƒ
בתהלים  הפסוק על ז"ל חכמינו

המלך  שדוד חוקיך" לי היו "זמירות

על  התבטא כאשר כהוגן שלא נהג

והקדושֿברוךֿהוא  זו, בלשון התורה

טרוניא בלשון לו B¯ÈÓÊ¿ƒ˙אמר
e‰Ï ˙È¯˜59,להם קורא אתה האם »ƒ¿

ובאותה  "זמירות", התורה, לדברי

מבואר ‰BÓÏBÚ˙אגרת ÏkL∆»»»
ÌÈÈeÏz ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

,‰ÂˆÓ ˜ec˜„a של אחד בדקדוק ¿ƒ¿ƒ¿»
באופן  המצווה את לעשות התורה

דווקא, שם È·Óe‡מסויים בתניא ≈ƒ
Ôa¯˜ ,‰ÊÏ ˙B‡Ó‚ec ÈzL¿≈¿»¿∆»¿»

ÔÈÏÈÙ˙e הוא הרי כשר הקרבן שאם ¿ƒƒ
והדבר  העליונים בעולמות 'יחוד' פועל

חיות  לקבל העולמות בכל עלייה גורם

אחד  בפרט דייק ולא שינה ואם ושפע,

בתניא  שממשיך כפי הקרבנות, מדיני

דרךֿמשל  בשמאלו הדם "שקיבל שם,

אזי  כשר... שרת בכלי שלא או

וחיותם  העולמות עליית נתבטלה

וכן  הקרבן)... ידי על (שנפעלת ושפעם

אחד  פרט (אם אחד ובדקדוק עליונים... מוחין מתגלים כשרות בתפילין

המוחין..". ומסתלקין נפסלין ההלכה) עלֿפי כראוי אינו ≈«¿Óe·‡¯בתפילין
¯"ÂÓ‡‡,הרבי של אביו יצחק, לוי ÈzÏ‡רבי ÂÈ˙B¯Ú‰a60, ¿∆»»««¿»

ÒÙzL ÌÚh‰c משל בתור ÔÈÏÈÙ˙e)בתניא Ôa¯˜) el‡ ˙BˆÓ 'a ¿«««∆»«ƒ¿≈»¿»¿ƒƒ
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והמׁשכה, העלאה הּוא הּמצֹות ענין ּכלל ּכי ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּוא,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּכתּוב (ּכמֹו וׁשֹוב' ְְִֵֶָָָָ'רצֹוא

הּתֹורה  חקת זאת ּתפס 61ּבדּבּורֿהּמתחיל ולכן ,( ְְְִִֵַַַַַָָָֹֻ

'רצֹוא', – העלאה הּוא קרּבן ּכי אּלּו, מצֹות ְְֲִִֵַָָָָָּב'

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו 'ׁשֹוב' – המׁשכה הּוא ְְְִִֶַָָָּותפילין

הּנסכים  ּבדרּוׁשי ּתֹורה' וצרי62ּב'לּקּוטי .( ְְְְִִִִֵֵַָָָ

הּקדׁש' ּב'אּגרת המבאר להענין ּנֹוגע מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהבין,

מצוה] ּבדקּדּוק ּתלּויים העֹולמֹות [ׁשּכל ְְְְִִִֶַַָָָָהּנ"ל

ויׁש והמׁשכה. העלאה הּוא הּמצֹות ׁשענין ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלרּמז

ׁשּכל  הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּמבאר ּדזה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלֹומר,

הקּדמה  הּוא מצוה, ּבדקּדּוק ּתלּויים ְְְְְִִִַָָָָָהעֹולמֹות

העֹולמֹות  ׁשּכל לאחריֿזה ׁשם ׁשּכתב ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָלמה

מּדקּדּוקי  אחד ּדקּדּוק לגּבי ּבמציאּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָּבטלים

ּדוד  ׁשאמר ּדזה גֹו'63ּתֹורה. חקי לי היּו זמרֹות ְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

ּד ׁשבחא ּב'אּגרת הּוא  ׁשּכתּוב (ּכמֹו אֹוריתא ְְְְְִִֶֶֶַָָָ

ׁשּכל  הּוא והּׁשבח  ּבתחּלתּה), הּנ"ל ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש'

ּתלּויים) רק (ולא ּבמציאּות ּבטלים 64העֹולמֹות ְְְְִִִִֵַָָֹ

ׁשּגילּוי  אּלא ּתֹורה, מּדקּדּוקי אחד ּדקּדּוק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלגּבי

העֹולמֹות  ׁשּכל עלֿידי הּוא ּדתֹורה זה ְְְִֵֶֶַָָָָָענין

הּמצֹות  ּדלגּבי והינּו, מצוה. ּבדקּדּוק ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָּתלּויים

ּבהכרח  ּבעֹולם, ׁשּיתנהג אי לאדם צּוּויים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהן

וזה  לעֹולמֹות, מקֹום ּותפיסת ער איזה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

(ּדוקא) הּוא ּבמציא ּות ּבטלים הם ְְְִִִֵֵֶַָָָׁשהעֹולמֹות

וההֹוכחה  ּתֹורה. מּדקּדּוקי) אחד (ּדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלגּבי

ּבדקּדּוק  ּתלּויים העֹולמֹות ׁשּכל מּזה היא זה ְְְִִִִֶֶֶַָָָעל

מצוה  ּבדקּדּוק ּתלּויים ׁשהעֹולמֹות ּדזה ְְְְְְִִִִֶֶָָָָמצוה.

ּבטלים  העֹולמֹות ׁשּלגּביּה ּתֹורה, ּדקּדּוק ׁשהּוא מּפני הּוא קל) ּבדקּדּוק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(אפילּו

ּכל  מצוה", "ּדקּדּוק ונעׂשה ּבמצֹות ׁשּנמׁש לאחרי ּגם ולכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמציאּות,

ּבֹו. ּתלּויים ְִָָהעֹולמֹות
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ואילך.61) ב נו, חוקת ואילך.62)לקו"ת א מ, שלח נד.63)לקו"ת קיט, לבו 64)תהלים משמח הי' שדוד דזה ולהעיר,

בטלים  העולמות שכל מפני אלא) תורה, של אחד בדקדוק תלויים העולמות שכל מפני (לא הוא צרתו בעת התורה בעסק

ס"ע  תרפ"ז סה"מ (ראה אצלו מקום יתפסו לא העולם שעניני בעצמו פעל שעי"ז תורה, של אחד דקדוק לגבי במציאות

יד). ע' תמוז סה"מ תו"מ ואילך. רד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈÚ ÏÏk Èk ,‡e‰ העולמות של התקרבות לפעול ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿

אופנים בשני לאלוקות למעלה ‰ÏÚ‡‰והנבראים מלמטה הנבראים של «¬»»
‰ÎLÓ‰Â למטה מלמעלה אלוקות '¯ˆB‡של למעלה , מלמטה התעלות ¿«¿»»»

·BLÂ'למטה מלמעלה והמשכה ÈËewÏ'aירידה ·e˙kL BÓk) »¿∆»¿ƒ≈
'‰¯Bzהזקן Œ¯ea„aלאדמו"ר »¿ƒ

˙˜Á ˙‡Ê ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ…À«
‰¯Bz‰61ÒÙz ÔÎÏÂ a'בתניא), «»¿»≈»«

el‡ ˙BˆÓ,דוגמא ˜¯Ôaבתור Èk ƒ¿≈ƒ»¿»
גבי  על הצומח ומן החי מן מעלים שבו

'¯ˆB‡',המזבח Y ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰«¬»»»
Y ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒ«¿»»
ÈËewÏ'a ·e˙kL BÓk) '·BL'¿∆»¿ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÈLe¯„a '‰¯Bz62 »ƒ¿≈«¿»ƒ
מאמר  של הפנימית המשמעות בביאור

בלא  שמע קריאת שהקורא ז"ל חכמינו

ללא  קרבן למקריב דומה תפילין

).נסכים 
Ú‚Bp ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«≈«
˙¯b‡'a ¯‡·Ó‰ ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»«¿…»¿ƒ∆∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏkL] Ï"p‰ 'L„w‰«…∆««∆»»»
Ên¯Ï [‰ÂˆÓ ˜ec˜„a ÌÈÈeÏz¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿«¬»»

‰ÎLÓ‰Â דווקא נבחרו כך שמשום ¿«¿»»
לכאורה  והרי אלו, דוגמאות שתי

עניין  הוא שם בתניא המדובר הנושא

לגמרי? אחר

¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿»≈
ÏkL 'L„w‰ ˙¯b‡'a¿ƒ∆∆«…∆∆»

ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰ קבלת לעניין »»¿ƒ
מלמעלה  והחיות ¿ec˜„a¿ƒ˜השפע

‰ÓÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰ ,‰ÂˆÓƒ¿»«¿»»¿«
ÏkL ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ÌL ·˙kL∆»«»¿«¬≈∆∆»
˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰»»¿≈ƒƒ¿ƒ
È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜c Èa‚Ï¿«≈ƒ¿∆»ƒƒ¿≈

‰¯Bz אופן לגבי שבתורה הדקדוק כי »
המחשבה  עומק הוא המצוות קיום

הוא  ברוך הקדוש של וחכמתו העליונה

שיעור  לאין ונעלית גבול, בלי שהיא

של  האלוקית החיות של המעלה על

ומצומצמת. מוגבלת שהיא Âc„העולמות ¯Ó‡L ‰Êc63eÈ‰ ˙B¯ÓÊ ¿∆∆»«»ƒ¿ƒ»
‡˙È¯B‡c ‡Á·L ‡e‰ 'B‚ EÈ˜Á ÈÏהתורה של (BÓkהשבח ƒÀ∆ƒ¿»¿«¿»¿

ÏkL ‡e‰ Á·M‰Â ,(d˙lÁ˙a Ï"p‰ 'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kL∆»¿ƒ∆∆«…∆««ƒ¿ƒ»»¿«∆«∆»
˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰ ערך כל להם ¯˜ואין ‡ÏÂ) »»¿≈ƒƒ¿ƒ¿…«

(ÌÈÈeÏz64„Á‡ ˜ec˜c Èa‚Ï ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆»
ÈeÏÈbL ‡l‡ ,‰¯Bz È˜ec˜cÓƒƒ¿≈»∆»∆ƒ

‰¯B˙c ‰Ê ÔÈÚ העולמות שכל ƒ¿»∆¿»
אליה  ÏkLבטלים È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»

˜ec˜„a ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ¿ƒ¿
˙Bˆn‰ Èa‚Ïc ,eÈ‰Â .‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿«≈«ƒ¿
CÈ‡ Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ Ô‰L∆≈ƒƒ»»»≈
LiL Á¯Î‰a ,ÌÏBÚa ‚‰˙iL∆ƒ¿«≈»»¿∆¿≈«∆≈
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙ˙e C¯Ú ‰ÊÈ‡≈∆∆∆¿ƒ«»

,˙BÓÏBÚÏ בטלים שהם ניכר ולא »»
הן  המצוות כל אדרבה, אלא במציאות

בעולם, להתנהג איך ∆¿ÊÂ‰הוראות
ÌÈÏËa Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰L∆»»≈¿≈ƒ
Èa‚Ï (‡˜Âc) ‡e‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»¿«≈
‰¯Bz (È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜c)ƒ¿∆»ƒƒ¿≈»

מהעולם. למעלה ««»¿ÁÎB‰‰Â‰שהיא
ÏkL ‰fÓ ‡È‰ ‰Ê ÏÚ«∆ƒƒ∆∆»
˜ec˜„a ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ¿ƒ¿
˙BÓÏBÚ‰L ‰Êc .‰ÂˆÓƒ¿»¿∆∆»»
‰ÂˆÓ ˜ec˜„a ÌÈÈeÏz¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ï˜ ˜ec˜„a eÏÈÙ‡) שנראה דבר ¬ƒ¿ƒ¿«
ו'קל') 'קטן' ÈtÓכפרט ‡e‰ƒ¿≈

dÈa‚lL ,‰¯Bz ˜ec˜c ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿«≈»
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נמׁשכֹות LÈÂז) ׁשהּמצֹות ּדעלֿידי לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶַַַָ

צרי הּמצֹות ׁשּקּיּום זה וגם ְְִִִֵֶֶַַַָָמהּתֹורה,

ׁשהּתֹורה  לפי הּוא עבד, עבֹודת ּבדר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָלהיֹות

וגו'55אמרה  אלקיכם ה' את ֿ 56ועבדּתם עלֿידי , ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבעבֹודה  ּגם ּדתֹורה הּתענּוג מעין נמׁש ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָזה

הּמצֹות. ׁשּבקּיּום עבד) (עבֹודת עֹול' ְְְֲִִֶֶֶַַַַָּד'קּבלת

תרס"ו  ּבהמׁש המבאר ׁשּגם 57ועלּֿדר ּדזה , ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

האדֹון  עֹול מּצד היא [ׁשעבֹודתֹו ּפׁשּוט ֲִִֶֶֶַָָָָעבד

ּתהיה  ׁשעֹוׂשה ׁשהּמלאכה מׁשּתּדל עליו] ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּוטל

עבד  ׁשּגם לפי הּוא לאדֹונֹו, ּולתפארת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַלנֹוי

ׁשהּתענּוג  אּלא ּבעבֹודה, ּתענּוג לֹו יׁש ֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָהּפׁשּוט

ּומציאּותֹו ענינֹו מּצד [לא הּוא הּפׁשּוט ְְְִִִֶֶַַָָָֹּדהעבד

ׁשּלֹו הּביטּול מּצד אּדרּבה] אּלא העבד, ,58ׁשל ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לע  מציאּות ׁשאינֹו ׁשל ּדלהיֹות הּתענּוג לכן צמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

הּוא  ועלּֿדרֿזה ׁשּלֹו. הּתענּוג הּוא ְֲֶֶֶֶַַַָָהאדֹון

ענין  ּגם יׁש עֹול' ּד'קּבלת ׁשּבעבֹודה ה', ְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָּבעבֹודת

ּדלמעלה. הּתענּוג הּוא ׁשהּתענּוג אּלא ְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָהּתענּוג,

יׁש עֹול' ּד'קּבלת ּבעבֹודה ׁשּגם ּדזה לֹומר, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָויׁש

ּד'קּבלת  העבֹודה ׁשּגם לפי הּוא הּתענּוג, ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָענין

ועבדּתם  אמרה ׁשהּתֹורה מהּתֹורה, נמׁשכת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹול'

גֹו'. אלקיכם ה' ֱֵֵֶֹאת

ֿ ÔÈÚ‰Âח) ּדּבּור הּקדׁש' ּב'אּגרת ּדאיתא הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִִֶֶֶַָֹ

להּו קרית זמירֹות ׁשּכל 59הּמתחיל , ְְְִִִֶַַָָ

ּבדקּדּוק  ּתלּויים ותחּתֹונים עליֹונים ְְְְְְִִִִֶַָָהעֹולמֹות

קרּבן  לזה, ּדּוגמאֹות ׁשּתי ּומביא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמצוה,

לּתניא  ּבהערֹותיו אאמו"ר ּומבאר ,60ּותפילין. ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ּותפילין) (קרּבן אּלּו מצֹות ּב' ׁשּתפס ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּדהּטעם
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והמׁשכה, העלאה הּוא הּמצֹות ענין ּכלל ּכי ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּוא,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּכתּוב (ּכמֹו וׁשֹוב' ְְִֵֶָָָָ'רצֹוא

הּתֹורה  חקת זאת ּתפס 61ּבדּבּורֿהּמתחיל ולכן ,( ְְְִִֵַַַַַָָָֹֻ

'רצֹוא', – העלאה הּוא קרּבן ּכי אּלּו, מצֹות ְְֲִִֵַָָָָָּב'

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו 'ׁשֹוב' – המׁשכה הּוא ְְְִִֶַָָָּותפילין

הּנסכים  ּבדרּוׁשי ּתֹורה' וצרי62ּב'לּקּוטי .( ְְְְִִִִֵֵַָָָ

הּקדׁש' ּב'אּגרת המבאר להענין ּנֹוגע מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהבין,

מצוה] ּבדקּדּוק ּתלּויים העֹולמֹות [ׁשּכל ְְְְִִִֶַַָָָָהּנ"ל

ויׁש והמׁשכה. העלאה הּוא הּמצֹות ׁשענין ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלרּמז

ׁשּכל  הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּמבאר ּדזה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלֹומר,

הקּדמה  הּוא מצוה, ּבדקּדּוק ּתלּויים ְְְְְִִִַָָָָָהעֹולמֹות

העֹולמֹות  ׁשּכל לאחריֿזה ׁשם ׁשּכתב ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָלמה

מּדקּדּוקי  אחד ּדקּדּוק לגּבי ּבמציאּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָּבטלים

ּדוד  ׁשאמר ּדזה גֹו'63ּתֹורה. חקי לי היּו זמרֹות ְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

ּד ׁשבחא ּב'אּגרת הּוא  ׁשּכתּוב (ּכמֹו אֹוריתא ְְְְְִִֶֶֶַָָָ

ׁשּכל  הּוא והּׁשבח  ּבתחּלתּה), הּנ"ל ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש'

ּתלּויים) רק (ולא ּבמציאּות ּבטלים 64העֹולמֹות ְְְְִִִִֵַָָֹ

ׁשּגילּוי  אּלא ּתֹורה, מּדקּדּוקי אחד ּדקּדּוק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלגּבי

העֹולמֹות  ׁשּכל עלֿידי הּוא ּדתֹורה זה ְְְִֵֶֶַָָָָָענין

הּמצֹות  ּדלגּבי והינּו, מצוה. ּבדקּדּוק ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָּתלּויים

ּבהכרח  ּבעֹולם, ׁשּיתנהג אי לאדם צּוּויים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהן

וזה  לעֹולמֹות, מקֹום ּותפיסת ער איזה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

(ּדוקא) הּוא ּבמציא ּות ּבטלים הם ְְְִִִֵֵֶַָָָׁשהעֹולמֹות

וההֹוכחה  ּתֹורה. מּדקּדּוקי) אחד (ּדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלגּבי

ּבדקּדּוק  ּתלּויים העֹולמֹות ׁשּכל מּזה היא זה ְְְִִִִֶֶֶַָָָעל

מצוה  ּבדקּדּוק ּתלּויים ׁשהעֹולמֹות ּדזה ְְְְְְִִִִֶֶָָָָמצוה.

ּבטלים  העֹולמֹות ׁשּלגּביּה ּתֹורה, ּדקּדּוק ׁשהּוא מּפני הּוא קל) ּבדקּדּוק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(אפילּו

ּכל  מצוה", "ּדקּדּוק ונעׂשה ּבמצֹות ׁשּנמׁש לאחרי ּגם ולכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמציאּות,

ּבֹו. ּתלּויים ְִָָהעֹולמֹות
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ואילך.61) ב נו, חוקת ואילך.62)לקו"ת א מ, שלח נד.63)לקו"ת קיט, לבו 64)תהלים משמח הי' שדוד דזה ולהעיר,

בטלים  העולמות שכל מפני אלא) תורה, של אחד בדקדוק תלויים העולמות שכל מפני (לא הוא צרתו בעת התורה בעסק

ס"ע  תרפ"ז סה"מ (ראה אצלו מקום יתפסו לא העולם שעניני בעצמו פעל שעי"ז תורה, של אחד דקדוק לגבי במציאות

יד). ע' תמוז סה"מ תו"מ ואילך. רד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈÚ ÏÏk Èk ,‡e‰ העולמות של התקרבות לפעול ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿

אופנים בשני לאלוקות למעלה ‰ÏÚ‡‰והנבראים מלמטה הנבראים של «¬»»
‰ÎLÓ‰Â למטה מלמעלה אלוקות '¯ˆB‡של למעלה , מלמטה התעלות ¿«¿»»»

·BLÂ'למטה מלמעלה והמשכה ÈËewÏ'aירידה ·e˙kL BÓk) »¿∆»¿ƒ≈
'‰¯Bzהזקן Œ¯ea„aלאדמו"ר »¿ƒ

˙˜Á ˙‡Ê ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ…À«
‰¯Bz‰61ÒÙz ÔÎÏÂ a'בתניא), «»¿»≈»«

el‡ ˙BˆÓ,דוגמא ˜¯Ôaבתור Èk ƒ¿≈ƒ»¿»
גבי  על הצומח ומן החי מן מעלים שבו

'¯ˆB‡',המזבח Y ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰«¬»»»
Y ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒ«¿»»
ÈËewÏ'a ·e˙kL BÓk) '·BL'¿∆»¿ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÈLe¯„a '‰¯Bz62 »ƒ¿≈«¿»ƒ
מאמר  של הפנימית המשמעות בביאור

בלא  שמע קריאת שהקורא ז"ל חכמינו

ללא  קרבן למקריב דומה תפילין

).נסכים 
Ú‚Bp ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«≈«
˙¯b‡'a ¯‡·Ó‰ ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»«¿…»¿ƒ∆∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏkL] Ï"p‰ 'L„w‰«…∆««∆»»»
Ên¯Ï [‰ÂˆÓ ˜ec˜„a ÌÈÈeÏz¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿«¬»»

‰ÎLÓ‰Â דווקא נבחרו כך שמשום ¿«¿»»
לכאורה  והרי אלו, דוגמאות שתי

עניין  הוא שם בתניא המדובר הנושא

לגמרי? אחר

¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿»≈
ÏkL 'L„w‰ ˙¯b‡'a¿ƒ∆∆«…∆∆»

ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰ קבלת לעניין »»¿ƒ
מלמעלה  והחיות ¿ec˜„a¿ƒ˜השפע

‰ÓÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰ ,‰ÂˆÓƒ¿»«¿»»¿«
ÏkL ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ÌL ·˙kL∆»«»¿«¬≈∆∆»
˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰»»¿≈ƒƒ¿ƒ
È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜c Èa‚Ï¿«≈ƒ¿∆»ƒƒ¿≈

‰¯Bz אופן לגבי שבתורה הדקדוק כי »
המחשבה  עומק הוא המצוות קיום

הוא  ברוך הקדוש של וחכמתו העליונה

שיעור  לאין ונעלית גבול, בלי שהיא

של  האלוקית החיות של המעלה על

ומצומצמת. מוגבלת שהיא Âc„העולמות ¯Ó‡L ‰Êc63eÈ‰ ˙B¯ÓÊ ¿∆∆»«»ƒ¿ƒ»
‡˙È¯B‡c ‡Á·L ‡e‰ 'B‚ EÈ˜Á ÈÏהתורה של (BÓkהשבח ƒÀ∆ƒ¿»¿«¿»¿

ÏkL ‡e‰ Á·M‰Â ,(d˙lÁ˙a Ï"p‰ 'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kL∆»¿ƒ∆∆«…∆««ƒ¿ƒ»»¿«∆«∆»
˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰ ערך כל להם ¯˜ואין ‡ÏÂ) »»¿≈ƒƒ¿ƒ¿…«

(ÌÈÈeÏz64„Á‡ ˜ec˜c Èa‚Ï ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆»
ÈeÏÈbL ‡l‡ ,‰¯Bz È˜ec˜cÓƒƒ¿≈»∆»∆ƒ

‰¯B˙c ‰Ê ÔÈÚ העולמות שכל ƒ¿»∆¿»
אליה  ÏkLבטלים È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»

˜ec˜„a ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ¿ƒ¿
˙Bˆn‰ Èa‚Ïc ,eÈ‰Â .‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿«≈«ƒ¿
CÈ‡ Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ Ô‰L∆≈ƒƒ»»»≈
LiL Á¯Î‰a ,ÌÏBÚa ‚‰˙iL∆ƒ¿«≈»»¿∆¿≈«∆≈
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙ˙e C¯Ú ‰ÊÈ‡≈∆∆∆¿ƒ«»

,˙BÓÏBÚÏ בטלים שהם ניכר ולא »»
הן  המצוות כל אדרבה, אלא במציאות

בעולם, להתנהג איך ∆¿ÊÂ‰הוראות
ÌÈÏËa Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰L∆»»≈¿≈ƒ
Èa‚Ï (‡˜Âc) ‡e‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»¿«≈
‰¯Bz (È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜c)ƒ¿∆»ƒƒ¿≈»

מהעולם. למעלה ««»¿ÁÎB‰‰Â‰שהיא
ÏkL ‰fÓ ‡È‰ ‰Ê ÏÚ«∆ƒƒ∆∆»
˜ec˜„a ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ¿ƒ¿
˙BÓÏBÚ‰L ‰Êc .‰ÂˆÓƒ¿»¿∆∆»»
‰ÂˆÓ ˜ec˜„a ÌÈÈeÏz¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ï˜ ˜ec˜„a eÏÈÙ‡) שנראה דבר ¬ƒ¿ƒ¿«
ו'קל') 'קטן' ÈtÓכפרט ‡e‰ƒ¿≈

dÈa‚lL ,‰¯Bz ˜ec˜c ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿«≈»
,˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰»»¿≈ƒƒ¿ƒ

CLÓpL È¯Á‡Ï Ìb ÔÎÏÂ אותו ¿»≈«¿«¬≈∆ƒ¿»
התורה  בהלכות ¿BˆÓa¿ƒ˙דקדוק

Ïk ,"‰ÂˆÓ ˜ec˜c" ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»»
Ba ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰ הוא ועדיין »»¿ƒ

העולמות. מכל נעלה ומצב במעמד
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lyz'd"`יד haya xyr dyng 'c mei

È„Î·e ּדקּדּוקי המׁשכת לאחרי ׁשּגם לבאר ƒ¿≈ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ענין  ּבגילּוי ּבהם מאיר ּבמצֹות, ְְְִִִִֵֶַַָָּתֹורה

הבאת  (עלֿידי הּקדׁש' ּב'אּגרת מרּמז ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּתֹורה,

הּוא  הּמצֹות ׁשענין ּותפילין) ּדקרּבן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּדּוגמאֹות

לֹומר, ּדיׁש וׁשֹוב'. 'רצֹוא והמׁשכה, ְְְֲֵַַַָָָָָָהעלאה

ׁשּנרּגׁש הּוא ׁשּבמצֹות וה'רצֹוא' ההעלאה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשענין

ׁשּלמעלה  ּבּתֹורה ׁשהם ּכמֹו מקֹורם ְְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהם

הּוא  ׁשּבהם וה'ׁשֹוב' ההמׁשכה וענין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמהעֹולם,

אז  וגם לאדם, צּוּויים להיֹות נמׁשכים ְְְִִִִִֵֶַָָָָָׁשהם

ּבּתֹורה  הּוא ׁשּלהם ׁשהּמקֹור ּבהם ְִֶֶֶֶַַָָָָָנרּגׁש

הּוא  וׁשֹוב' 'רצֹוא ענין [ּכי מעֹולמֹות ְְְִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשל  ריׁשּומֹו ניּכר ה'ׁשֹוב' לאחרי ְֲִִֵֶֶַַַָׁשּגם

ּבברּכת 65ה'רצֹוא' ׁשאֹומרים מּזה ּולהעיר .[ ְְְְִִִִֶֶַַָָ

לֹומר, ּדיׁש וצּונּו, ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּמצֹות

ׁשהעלנּו ההעלאה, ענין הּוא ּבמצֹותיו ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּקּדׁשנּו

קדּוׁשתֹו ׁשהיא ּברּוֿהּוא העליֹון קדׁש ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹלמעלת

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּו66ׁשל וצּונּו ענין , א ְְְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשאֹומרים  לזה והּטעם אֹותנּו. ׁשּצוה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה,

לנּו) ׁשּנּתנּו לּמצֹות (ּבנֹוגע הּמצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָּבברּכת

ׁשּצּונּו לאחרי ּגם ּכי הּוא ּבמצֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָקּדׁשנּו

הּקּב"ה  ׁשל מצֹותיו הם לאדם) צּוּויים ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ(ונעׂשּו

לאדם. הּצּוּוי מענין ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַָָָָָּכמֹו

הּתענּוג e‰ÊÂט) המׁשכת הּוא הּתֹורה ׁשעלֿידי ¿∆ְְֲֵֶַַַַַַָָ

ׁשּבקּיּום  עֹול' ּד'קּבלת ּבעבֹודה ְְֲִֶַַַָָָּגם

ּבאֹופן  הּוא הּמצֹות ׁשּקּיּום זה ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַהּמצֹות.

הּמל מצות המקּים ּכעבד עֹול' ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָּד'קּבלת

ּבטל  ׁשהּוא אּלא האדֹון לא הּוא ֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ[ׁשהעבד

יהיה  ׁשהאדם היא לאדם) (צּוּויים הּמצֹות ּבענין ׁשהּכּונה מּפני הּוא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלאדֹון]

ּבטל  יהיה ואףֿעלּֿפיֿכן ּבאלקּות) ּתענּוג לֹו (ׁשאין מּמּנּו ׁשחּוץ ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמציאּות

ּובעבֹודה  ּבמצֹות לאדם) מּצּוּוי (ׁשּלמעלה הּתֹורה המׁשכת ועלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָאליו.

מציאּות  הּוא ׁשהאדם ּדזה נרּגׁש גֹו'), ועבדּתם אמרה (ׁשהּתֹורה עֹול' ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּד'קּבלת

הּביטּול  ועלֿידיֿזה, העליֹונה. הּכּונה להׁשלים ּבכדי הּוא יתּבר מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחּוץ
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א.65) נז, שם חוקת א).66)לקו"ת (סו, פמ"ו תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙BˆÓa ‰¯Bz È˜ec˜c ˙ÎLÓ‰ È¯Á‡Ï ÌbL ¯‡·Ï È„Î·eƒ¿≈¿»≈∆«¿«¬≈«¿»«ƒ¿≈»«ƒ¿

כאמור, מצוה", "דקדוק להיות הופך תורה" שה"דקדוק לאחר È‡Ó≈ƒ¯היינו
È„ÈŒÏÚ) 'L„w‰ ˙¯b‡'a Ên¯Ó ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÈeÏÈ‚a Ì‰a»∆¿ƒƒ¿««»¿«≈¿ƒ∆∆«…∆«¿≈

Ôa¯˜c ˙B‡Ó‚ec‰ העלאה‰·‡˙ שעניינם ÔÈÏÈÙ˙eשעניינו ¬»««¿»¿»¿»¿ƒƒ
‰e‡המשכה  ˙Bˆn‰ ÔÈÚL (∆ƒ¿««ƒ¿

‡Bˆ¯' ,‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿«¿»»»
העלאה שעניינו BLÂ·שעניינו »

ÔÈÚLהמשכה'. ,¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆ƒ¿«
˙BˆÓaL '‡Bˆ¯'‰Â ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¿»»∆«ƒ¿
למעלה, מלמטה שלהם ההתעלות

העולם, מעל Lb¯pLלהיות ‡e‰∆ƒ¿»
Ì‰aלמטה בהיותם Ì¯B˜Óאפילו »∆¿»

Bza¯‰העליון  Ì‰L BÓk¿∆≈«»
ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿ƒ¿«
Ì‰aL '·BL'‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«∆»∆
למטה  מלמעלה שלהם הירידה היינו

ÌÈÎLÓ Ì‰L ‡e‰ ויורדים ∆≈ƒ¿»ƒ
מהעולם שלמעלה ¿BÈ‰Ïƒ˙ממקורם

Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ,הזה Ì‚Âבעולם ƒƒ»»»¿«
Ê‡למטה הירידה לאחר Lb¯אפילו »ƒ¿»

Ì‰a במצוותÌ‰lL ¯B˜n‰L »∆∆«»∆»∆
‰ÏÚÓlL ‰¯Bza ‡e‰«»∆¿«¿»
‡Bˆ¯' ÔÈÚ Èk] ˙BÓÏBÚÓ≈»ƒƒ¿«»
È¯Á‡Ï ÌbL ‡e‰ '·BLÂ»∆«¿«¬≈
ÏL BÓeLÈ¯ ¯kÈ '·BL'‰«ƒ»ƒ∆

'‡Bˆ¯'‰65,'ושוב ש'רצוא משום «»
כל  שאחרי כך תמידי, תהליך הוא

בא  'שוב' כל ואחרי 'שוב' בא 'רצוא'

'רצוא'].

ÌÈ¯ÓB‡L ‰fÓ ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ∆∆¿ƒ
eLc˜ ¯L‡ ˙Bˆn‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««ƒ¿¬∆ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈc ,eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈«
ÔÈÚ ‡e‰ ÂÈ˙BˆÓa eLcwL∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰‰ מלמטה האדם של ««¬»»
הוא eÏÚ‰Lלמעלה, ברוך הקדוש ∆∆¡»

המצוות ידי ˜„Lעל ˙ÏÚÓÏ¿«¬«…∆
‡È‰L ‡e‰ŒCe¯a ÔBÈÏÚ‰»∆¿»∆ƒ
B„B·Îa ‰"aw‰ ÏL B˙Le„¿̃»∆«»»ƒ¿

BÓˆÚ·e66 גדולה עלייה שהיא ¿«¿
ÔÈÚביותר, ‡e‰ eeˆÂ¿ƒ»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ הוא ברוך הקדוש של ««¿»»
כפי  כביכול, למטה, מלמעלה שירד

‰ÊÏ ÌÚh‰Â .e˙B‡ ‰ÂvL∆ƒ»»¿«««¿∆

(eÏ ezpL ˙BˆnÏ Ú‚Ba) ˙Bˆn‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿¿≈««ƒ¿∆ƒ¿»
,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ כפי המצוות על שמדובר פי על אף שלו, במצוות ƒ¿»¿ƒ¿»

לאדם ציוויים בתור למטה (eNÚÂשירדו eevL È¯Á‡Ï Ìb Èk ‡e‰ƒ«¿«¬≈∆ƒ»¿«¬
LB„˜ ‡e‰L BÓk ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BˆÓ Ì‰ (Ì„‡Ï ÌÈÈeeƒ̂ƒ»»»≈ƒ¿»∆«»»¿∆»
Ì„‡Ï Èeev‰ ÔÈÚÓ Ïc·eÓe¿»≈ƒ¿««ƒ»»»
העליונה. בקדושתם נשארו והמצוות

‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ (Ë¿∆∆«¿≈«»
Ìb ‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«««¬«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Úa»¬»¿«»«

˙Bˆn‰ Ìei˜aL לימוד רק ולא ∆¿ƒ«ƒ¿
‰Bˆn˙התורה. ÌeiwL ‰Ê Èkƒ∆∆ƒ«ƒ¿

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿«»«
CÏn‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ó‰ „·Úk¿∆∆«¿«≈ƒ¿««∆∆
‡l‡ ÔB„‡‰ ‡Ï ‡e‰ „·Ú‰L]∆»∆∆…»»∆»

ÔB„‡Ï ÏËa ‡e‰L זה אין כלומר, ∆»≈»»
העבד  של המציאות שבו ביטול

נשאר  שהוא אלא לחלוטין, מתבטלת

מתבטל, זאת ובכל עצמו בפני מציאות

בקיום  הביטול אופן שזהו לכך והטעם

ek‰L‰המצוות  ÈtÓ ‡e‰ [ƒ¿≈∆««»»
Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ) ˙Bˆn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿ƒƒ»»»
תפיסת  האדם למציאות שיש ובאופן

È‰È‰מקום  Ì„‡‰L ‡È‰ (ƒ∆»»»ƒ¿∆
epnÓ ıeÁL ˙e‡ÈˆÓ נבדלת ¿ƒ∆ƒ∆

eÚz‚מאלוקות  BÏ ÔÈ‡L)∆≈«¬
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â (˙e˜Ï‡a∆¡…¿««ƒ≈
È„ÈŒÏÚÂ .ÂÈÏ‡ ÏËa ‰È‰Èƒ¿∆»≈≈»¿«¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»∆¿«¿»
˙BˆÓa (Ì„‡Ï ÈeevÓƒƒ»»»«ƒ¿
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú·e»¬»¿«»«
'B‚ Ìz„·ÚÂ ‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L)∆«»»¿»«¬«¿∆

מציווי  כתוצאה היא האמור והעבודה

Ì„‡‰Lבתורה  ‰Êc Lb¯ ,(ƒ¿»¿∆∆»»»
epnÓ ıeÁL ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰¿ƒ∆ƒ∆
ÌÈÏL‰Ï È„Îa ‡e‰ C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿≈¿«¿ƒ

‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰ מציאות שתהיה ««»»»∆¿»
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md mipy iy`x drax`

זה  ׁשּגם הינּו מציאּותֹו, ּבכל הּוא עֹול' ְְְְִֶֶַַַַָָּד'קּבלת

להׁשלים  ּבכדי הּוא לעצמֹו מציאּות ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשּנעׂשה

לּתענּוג  סתירה אינּה ׁשּלֹו הּמציאּות ולכן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּכּונה.

ׁשּנמׁש האדֹון לתענּוג (הינּו ּבעבֹודתֹו לֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

ּבכדי  היא ׁשּלֹו המציאּות ׁשּגם לפי ְְְִִִִֵֶֶַַּבֹו),

הּכּונה. ְְִַַַָָלהׁשלים

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ(ז (סעיף לעיל ׁשּמּובא מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶַָָ

ׁשהעבד  ּדזה תרס"ו, ְְֵֵֶֶֶֶֶָמהמׁש

לנֹוי  ּתהיה ׁשעֹוׂשה ׁשהּמלאכה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּתּדל

ּתענּוג  לֹו ׁשּיׁש לפי הּוא לאדֹונֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַּולתפארת

האדֹון. ּתענּוג הּוא ׁשּלֹו והּתענּוג ְֲֲֲֶַַַָָָָּבעבֹודה,

ּדהעבד  הּׁשּיכּות הרי מּובן, אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּדלכאֹורה

(ׁשהּוא  אליו ׁשּׁשּיכת האדֹון לדרּגת היא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאדֹון

ּדהאדֹון  הּתענּוג ּבֹו נרּגׁש ואי לאדֹון), ְְְְְֲִֵַַָָָָָָמׁשּועּבד

ּדהמ  והּתפארת ׁשּיכת ּבנֹוי ׁשאינּה לאכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לאדֹון. ּדהעבד והּביטּול להּׁשעּבּוד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ(לכאֹורה)

מׁשּתלׁשל  (ּומּזה ּבּנמׁשל ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָויׁש

עֹול' ּד'קּבלת ׁשהּביטּול ּדעלֿידי ּבּמׁשל), ְְְִֵֶַַַַַַָָָּגם

ועבדּתם  אמרה ׁשהּתֹורה זה מּצד ׁשהּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ(ּכמֹו

צמצם  ׁשהּקּב"ה ּבזה הּכּונה להׁשלים הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָגֹו')

היא  זֹו ּדכּונה לאדם, לצּוֹות ּכביכֹול ְְְְִִַַַָָָָָָעצמֹו

נרּגׁש לכן הּצּוּוי , מענין ׁשּלמעלה עצמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבּקּב"ה

עצמֹו. ּדהאדֹון הּתענּוג ענין ּגם ְְְֲִַַַַַָָּבֹו

ראׁשֿהּׁשנה e‰ÊÂיו"ד) ּבׁשבט עׂשר ּבחמּׁשה ¿∆ְֲִִַַָָָָָָֹ

ּתֹורה  על רֹומז ּדאילן ְִִֵַָָָָלאילן,

על  ּכח נתינת נמׁש זה  ׁשּביֹום ב), סעיף ְְְְִִִֶֶַַַָֹ(כנ"ל

ּובהתמדה, ּבׁשקידה יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד הּתֹורה, לעסק ּבנֹוגע הּׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכל

כנ"ל  הּתענּוג, ענין הּוא (ּדאילן ׁשּלֹו והחּיּות הּתענּוג ּתהיה ׁשּלֹומד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוׁשהּתֹורה

הּידּוע  ועלּֿפי ו). לֹומר 67סעיף יׁש לזה, זה ׁשּיכים ראׁשיֿהּׁשנים ארּבעה ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

האדם  ּדעבֹודת הענינים ּכל ׁשּגם ּכח' ה'ּנתינת נמׁש לאילן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדבראׁשֿהּׁשנה

המבֹואר  עלּֿדר ּתענּוג, מּתֹו יהיּו הראׁשֹונים) ראׁשיֿׁשנה ּבג' ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(הּנמׁשכים

וזהּו ּבתענּוג. היא עֹול' ּד'קּבלת העבֹודה ּגם הּתֹורה ׁשעלֿידי  ט סעיף ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעיל
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א.67) אות פ"א שופר הל' לרמב"ם מיימוניות הגהות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תתבטל.נבדלת  זאת ÏBÚ'ובכל ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰ ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ¿«»«

,B˙e‡ÈˆÓ ÏÎa ‡e‰,מסויים בפרט רק NÚpL‰ולא ‰Ê ÌbL eÈ‰ ¿»¿ƒ«¿∆«∆∆«¬»
BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÓk האדם חוץ, כלפי נראים שהדברים הוא וכפי ¿¿ƒ¿«¿

ÔÎÏÂמציאות  .‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï È„Îa ‡e‰ שכל שניכר כיוון ƒ¿≈¿«¿ƒ««»»¿»≈
תושלם  שכך בשביל היא המציאות

‡dÈהכוונה  BlL ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆≈»
BÏ LiL ‚eÚzÏ ‰¯È˙Ò¿ƒ»««¬∆≈
‚eÚ˙Ï eÈ‰) B˙„B·Úa«¬»«¿¿«¬

Ba CLÓpL ÔB„‡‰ גדרי בתוך כי »»∆ƒ¿»
באלוקות) תענוג אין שלו ,המציאות

BlL ˙e‡ÈˆÓ‰ ÌbL ÈÙÏ זו ¿ƒ∆««¿ƒ∆
סותרת  באמת שלכאורה לאלוקות,

כי  סתירה È„Îaאינה ‡È‰ƒƒ¿≈
.‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»

‡·enL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
CLÓ‰Ó (Ê ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ≈∆¿≈
ÏczLÓ „·Ú‰L ‰Êc ,Â"Ò¯˙¿∆∆»∆∆ƒ¿«≈
‰È‰z ‰NBÚL ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆ƒ¿∆
‡e‰ BB„‡Ï ˙¯‡Ù˙Ïe ÈBÏ¿¿ƒ¿∆∆«¬
,‰„B·Úa ‚eÚz BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¬»¬»
‚eÚz ‡e‰ BlL ‚eÚz‰Â¿««¬∆«¬

ÔB„‡‰ חלק הוא התענוג גם ולכן »»
האדון. אל שלו «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰מהביטול

˙eÎiM‰ È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¬≈««»
˙b¯„Ï ‡È‰ ÔB„‡Ï „·Ú‰c¿»∆∆»»ƒ¿«¿«

) ÂÈÏ‡ ˙ÎiML ÔB„‡‰ עניין אותו »»∆«∆∆≈»
ÔB„‡Ï)בעבד  „aÚeLÓ ‡e‰L∆¿¿»»»

מזו  פנימיות יותר ודרגות לבחינות אבל

שייכות, לו Baאין Lb¯ CÈ‡Â¿≈ƒ¿»
ÈBa ÔB„‡‰c ‚eÚz‰««¬¿»»¿
dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ‰c ˙¯‡Ùz‰Â¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»∆≈»
„eaÚM‰Ï (‰¯B‡ÎÏ) ˙ÎiL«∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿

?ÔB„‡Ï „·Ú‰c ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿»∆∆»»
ÏLÓpa ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ¿»

למעלה  שהוא ∆fÓe)ƒ‰כפי
ÏLna Ìb ÏLÏzLÓ עבד בין ƒ¿«¿≈««»»

ÏeËÈa‰Lלאדון  È„ÈŒÏÚc ,(¿«¿≈∆«ƒ
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c המצוות בקיום ¿«»«

‰¯Bz‰L ‰Ê „vÓ ‡e‰L BÓk)¿∆ƒ«∆∆«»
‡‡e‰ ('B‚ Ìz„·ÚÂ ‰¯Ó»¿»«¬«¿∆

‰Êa ‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»»∆
BÓˆÚ ÌˆÓˆ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿≈«¿

BÓˆÚ ‰"awa ‡È‰ BÊ ‰eÎc ,Ì„‡Ï ˙BeˆÏ ÏBÎÈ·kƒ¿»¿«»»»¿«»»ƒ«»»«¿
Èeev‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL,לאדם כציווי בא העליון שהרצון ÔÎÏכפי ∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ»≈

Ba Lb¯ את המקיים ÔB„‡‰cהמצווה באדם ‚eÚz‰ ÔÈÚ Ìb ƒ¿»«ƒ¿«««¬¿»»
,BÓˆÚ.אלוקות בענייני לתענוג שייך לא מצידו, האדם שהוא, למרות «¿

¯NÚ ‰MÓÁa e‰ÊÂ („"ÂÈ¿∆«¬ƒ»»»
,ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯ Ë·Laƒ¿»…«»»»ƒ»
Ï"Î) ‰¯Bz ÏÚ ÊÓB¯ ÔÏÈ‡c¿ƒ»≈«»

‰Ê ÌBÈaL ,(· ÛÈÚÒ בשבט ט"ו ¿ƒ∆¿∆
CLÓ ואחד אחד לכל מלמעלה, ƒ¿»

Ák ˙È˙ מיוחדתÏk ÏÚ ¿ƒ«…««»
,‰¯Bz‰ ˜ÒÚÏ Ú‚Ba ‰M‰«»»¿≈«¿≈∆«»
‰È‰È ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»ƒ¿∆
,‰„Ó˙‰·e ‰„È˜Laƒ¿ƒ»¿«¿»»
‰È‰z „ÓBlL ‰¯Bz‰LÂ¿∆«»∆≈ƒ¿∆
ÔÏÈ‡c) BlL ˙eiÁ‰Â ‚eÚz‰««¬¿««∆¿ƒ»
Ï"Î ,‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««¬

(Â ÛÈÚÒ באריכות לעיל כמבואר ¿ƒ
בלימוד  הוא התענוג עניין שעיקר

לקיום  גם נמשך הדבר (וממנו התורה

המצוות).

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ67‰Úa¯‡ ÏkL ¿«ƒ«»«∆»«¿»»
ÌÈM‰ŒÈL‡¯ במשנה המנויים »≈«»ƒ

המאמר  בתחילת ÌÈÎiL«»ƒשהובאה
ŒL‡¯·c ¯ÓBÏ LÈ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆≈«ƒ¿…
˙È˙p'‰ CLÓ ÔÏÈ‡Ï ‰M‰«»»»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ«

'Ák לימוד שמלבד ואחד אחד לכל …«
כח' ה'נתינת עיקר היא שעליו התורה

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌbL הנוספים ∆«»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎLÓp‰) Ì„‡‰ ˙„B·Úc«¬«»»»«ƒ¿»ƒ
(ÌÈBL‡¯‰ ‰LŒÈL‡¯ '‚a¿»≈»»»ƒƒ
C¯cŒÏÚ ,‚eÚz CBzÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ«¬«∆∆
ŒÏÚL Ë ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡B·Ó‰«¿»¿≈¿ƒ∆«
‰„B·Ú‰ Ìb ‰¯Bz‰ È„È¿≈«»«»¬»

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c המצוות בקיום ¿«»«
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טו `"lyz'd haya xyr dyng 'c mei

È„Î·e ּדקּדּוקי המׁשכת לאחרי ׁשּגם לבאר ƒ¿≈ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ענין  ּבגילּוי ּבהם מאיר ּבמצֹות, ְְְִִִִֵֶַַָָּתֹורה

הבאת  (עלֿידי הּקדׁש' ּב'אּגרת מרּמז ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּתֹורה,

הּוא  הּמצֹות ׁשענין ּותפילין) ּדקרּבן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּדּוגמאֹות

לֹומר, ּדיׁש וׁשֹוב'. 'רצֹוא והמׁשכה, ְְְֲֵַַַָָָָָָהעלאה

ׁשּנרּגׁש הּוא ׁשּבמצֹות וה'רצֹוא' ההעלאה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשענין

ׁשּלמעלה  ּבּתֹורה ׁשהם ּכמֹו מקֹורם ְְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהם

הּוא  ׁשּבהם וה'ׁשֹוב' ההמׁשכה וענין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמהעֹולם,

אז  וגם לאדם, צּוּויים להיֹות נמׁשכים ְְְִִִִִֵֶַָָָָָׁשהם

ּבּתֹורה  הּוא ׁשּלהם ׁשהּמקֹור ּבהם ְִֶֶֶֶַַָָָָָנרּגׁש

הּוא  וׁשֹוב' 'רצֹוא ענין [ּכי מעֹולמֹות ְְְִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשל  ריׁשּומֹו ניּכר ה'ׁשֹוב' לאחרי ְֲִִֵֶֶַַַָׁשּגם

ּבברּכת 65ה'רצֹוא' ׁשאֹומרים מּזה ּולהעיר .[ ְְְְִִִִֶֶַַָָ

לֹומר, ּדיׁש וצּונּו, ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּמצֹות

ׁשהעלנּו ההעלאה, ענין הּוא ּבמצֹותיו ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּקּדׁשנּו

קדּוׁשתֹו ׁשהיא ּברּוֿהּוא העליֹון קדׁש ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹלמעלת

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּו66ׁשל וצּונּו ענין , א ְְְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשאֹומרים  לזה והּטעם אֹותנּו. ׁשּצוה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה,

לנּו) ׁשּנּתנּו לּמצֹות (ּבנֹוגע הּמצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָּבברּכת

ׁשּצּונּו לאחרי ּגם ּכי הּוא ּבמצֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָקּדׁשנּו

הּקּב"ה  ׁשל מצֹותיו הם לאדם) צּוּויים ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ(ונעׂשּו

לאדם. הּצּוּוי מענין ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַָָָָָּכמֹו

הּתענּוג e‰ÊÂט) המׁשכת הּוא הּתֹורה ׁשעלֿידי ¿∆ְְֲֵֶַַַַַַָָ

ׁשּבקּיּום  עֹול' ּד'קּבלת ּבעבֹודה ְְֲִֶַַַָָָּגם

ּבאֹופן  הּוא הּמצֹות ׁשּקּיּום זה ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַהּמצֹות.

הּמל מצות המקּים ּכעבד עֹול' ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָּד'קּבלת

ּבטל  ׁשהּוא אּלא האדֹון לא הּוא ֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ[ׁשהעבד

יהיה  ׁשהאדם היא לאדם) (צּוּויים הּמצֹות ּבענין ׁשהּכּונה מּפני הּוא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלאדֹון]

ּבטל  יהיה ואףֿעלּֿפיֿכן ּבאלקּות) ּתענּוג לֹו (ׁשאין מּמּנּו ׁשחּוץ ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמציאּות

ּובעבֹודה  ּבמצֹות לאדם) מּצּוּוי (ׁשּלמעלה הּתֹורה המׁשכת ועלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָאליו.

מציאּות  הּוא ׁשהאדם ּדזה נרּגׁש גֹו'), ועבדּתם אמרה (ׁשהּתֹורה עֹול' ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּד'קּבלת

הּביטּול  ועלֿידיֿזה, העליֹונה. הּכּונה להׁשלים ּבכדי הּוא יתּבר מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחּוץ
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,˙BˆÓa ‰¯Bz È˜ec˜c ˙ÎLÓ‰ È¯Á‡Ï ÌbL ¯‡·Ï È„Î·eƒ¿≈¿»≈∆«¿«¬≈«¿»«ƒ¿≈»«ƒ¿

כאמור, מצוה", "דקדוק להיות הופך תורה" שה"דקדוק לאחר È‡Ó≈ƒ¯היינו
È„ÈŒÏÚ) 'L„w‰ ˙¯b‡'a Ên¯Ó ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÈeÏÈ‚a Ì‰a»∆¿ƒƒ¿««»¿«≈¿ƒ∆∆«…∆«¿≈

Ôa¯˜c ˙B‡Ó‚ec‰ העלאה‰·‡˙ שעניינם ÔÈÏÈÙ˙eשעניינו ¬»««¿»¿»¿»¿ƒƒ
‰e‡המשכה  ˙Bˆn‰ ÔÈÚL (∆ƒ¿««ƒ¿

‡Bˆ¯' ,‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿«¿»»»
העלאה שעניינו BLÂ·שעניינו »

ÔÈÚLהמשכה'. ,¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆ƒ¿«
˙BˆÓaL '‡Bˆ¯'‰Â ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¿»»∆«ƒ¿
למעלה, מלמטה שלהם ההתעלות

העולם, מעל Lb¯pLלהיות ‡e‰∆ƒ¿»
Ì‰aלמטה בהיותם Ì¯B˜Óאפילו »∆¿»

Bza¯‰העליון  Ì‰L BÓk¿∆≈«»
ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿ƒ¿«
Ì‰aL '·BL'‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«∆»∆
למטה  מלמעלה שלהם הירידה היינו

ÌÈÎLÓ Ì‰L ‡e‰ ויורדים ∆≈ƒ¿»ƒ
מהעולם שלמעלה ¿BÈ‰Ïƒ˙ממקורם

Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ,הזה Ì‚Âבעולם ƒƒ»»»¿«
Ê‡למטה הירידה לאחר Lb¯אפילו »ƒ¿»

Ì‰a במצוותÌ‰lL ¯B˜n‰L »∆∆«»∆»∆
‰ÏÚÓlL ‰¯Bza ‡e‰«»∆¿«¿»
‡Bˆ¯' ÔÈÚ Èk] ˙BÓÏBÚÓ≈»ƒƒ¿«»
È¯Á‡Ï ÌbL ‡e‰ '·BLÂ»∆«¿«¬≈
ÏL BÓeLÈ¯ ¯kÈ '·BL'‰«ƒ»ƒ∆

'‡Bˆ¯'‰65,'ושוב ש'רצוא משום «»
כל  שאחרי כך תמידי, תהליך הוא

בא  'שוב' כל ואחרי 'שוב' בא 'רצוא'

'רצוא'].

ÌÈ¯ÓB‡L ‰fÓ ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ∆∆¿ƒ
eLc˜ ¯L‡ ˙Bˆn‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««ƒ¿¬∆ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈc ,eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈«
ÔÈÚ ‡e‰ ÂÈ˙BˆÓa eLcwL∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰‰ מלמטה האדם של ««¬»»
הוא eÏÚ‰Lלמעלה, ברוך הקדוש ∆∆¡»

המצוות ידי ˜„Lעל ˙ÏÚÓÏ¿«¬«…∆
‡È‰L ‡e‰ŒCe¯a ÔBÈÏÚ‰»∆¿»∆ƒ
B„B·Îa ‰"aw‰ ÏL B˙Le„¿̃»∆«»»ƒ¿

BÓˆÚ·e66 גדולה עלייה שהיא ¿«¿
ÔÈÚביותר, ‡e‰ eeˆÂ¿ƒ»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ הוא ברוך הקדוש של ««¿»»
כפי  כביכול, למטה, מלמעלה שירד

‰ÊÏ ÌÚh‰Â .e˙B‡ ‰ÂvL∆ƒ»»¿«««¿∆

(eÏ ezpL ˙BˆnÏ Ú‚Ba) ˙Bˆn‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿¿≈««ƒ¿∆ƒ¿»
,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ כפי המצוות על שמדובר פי על אף שלו, במצוות ƒ¿»¿ƒ¿»

לאדם ציוויים בתור למטה (eNÚÂשירדו eevL È¯Á‡Ï Ìb Èk ‡e‰ƒ«¿«¬≈∆ƒ»¿«¬
LB„˜ ‡e‰L BÓk ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BˆÓ Ì‰ (Ì„‡Ï ÌÈÈeeƒ̂ƒ»»»≈ƒ¿»∆«»»¿∆»
Ì„‡Ï Èeev‰ ÔÈÚÓ Ïc·eÓe¿»≈ƒ¿««ƒ»»»
העליונה. בקדושתם נשארו והמצוות

‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ (Ë¿∆∆«¿≈«»
Ìb ‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«««¬«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Úa»¬»¿«»«

˙Bˆn‰ Ìei˜aL לימוד רק ולא ∆¿ƒ«ƒ¿
‰Bˆn˙התורה. ÌeiwL ‰Ê Èkƒ∆∆ƒ«ƒ¿

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿«»«
CÏn‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ó‰ „·Úk¿∆∆«¿«≈ƒ¿««∆∆
‡l‡ ÔB„‡‰ ‡Ï ‡e‰ „·Ú‰L]∆»∆∆…»»∆»

ÔB„‡Ï ÏËa ‡e‰L זה אין כלומר, ∆»≈»»
העבד  של המציאות שבו ביטול

נשאר  שהוא אלא לחלוטין, מתבטלת

מתבטל, זאת ובכל עצמו בפני מציאות

בקיום  הביטול אופן שזהו לכך והטעם

ek‰L‰המצוות  ÈtÓ ‡e‰ [ƒ¿≈∆««»»
Ì„‡Ï ÌÈÈeeˆ) ˙Bˆn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿ƒƒ»»»
תפיסת  האדם למציאות שיש ובאופן

È‰È‰מקום  Ì„‡‰L ‡È‰ (ƒ∆»»»ƒ¿∆
epnÓ ıeÁL ˙e‡ÈˆÓ נבדלת ¿ƒ∆ƒ∆

eÚz‚מאלוקות  BÏ ÔÈ‡L)∆≈«¬
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â (˙e˜Ï‡a∆¡…¿««ƒ≈
È„ÈŒÏÚÂ .ÂÈÏ‡ ÏËa ‰È‰Èƒ¿∆»≈≈»¿«¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»∆¿«¿»
˙BˆÓa (Ì„‡Ï ÈeevÓƒƒ»»»«ƒ¿
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú·e»¬»¿«»«
'B‚ Ìz„·ÚÂ ‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L)∆«»»¿»«¬«¿∆

מציווי  כתוצאה היא האמור והעבודה

Ì„‡‰Lבתורה  ‰Êc Lb¯ ,(ƒ¿»¿∆∆»»»
epnÓ ıeÁL ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰¿ƒ∆ƒ∆
ÌÈÏL‰Ï È„Îa ‡e‰ C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿≈¿«¿ƒ

‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰ מציאות שתהיה ««»»»∆¿»
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זה  ׁשּגם הינּו מציאּותֹו, ּבכל הּוא עֹול' ְְְְִֶֶַַַַָָּד'קּבלת

להׁשלים  ּבכדי הּוא לעצמֹו מציאּות ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשּנעׂשה

לּתענּוג  סתירה אינּה ׁשּלֹו הּמציאּות ולכן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּכּונה.

ׁשּנמׁש האדֹון לתענּוג (הינּו ּבעבֹודתֹו לֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

ּבכדי  היא ׁשּלֹו המציאּות ׁשּגם לפי ְְְִִִִֵֶֶַַּבֹו),

הּכּונה. ְְִַַַָָלהׁשלים

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ(ז (סעיף לעיל ׁשּמּובא מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶַָָ

ׁשהעבד  ּדזה תרס"ו, ְְֵֵֶֶֶֶֶָמהמׁש

לנֹוי  ּתהיה ׁשעֹוׂשה ׁשהּמלאכה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּתּדל

ּתענּוג  לֹו ׁשּיׁש לפי הּוא לאדֹונֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַּולתפארת

האדֹון. ּתענּוג הּוא ׁשּלֹו והּתענּוג ְֲֲֲֶַַַָָָָּבעבֹודה,

ּדהעבד  הּׁשּיכּות הרי מּובן, אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּדלכאֹורה

(ׁשהּוא  אליו ׁשּׁשּיכת האדֹון לדרּגת היא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאדֹון

ּדהאדֹון  הּתענּוג ּבֹו נרּגׁש ואי לאדֹון), ְְְְְֲִֵַַָָָָָָמׁשּועּבד

ּדהמ  והּתפארת ׁשּיכת ּבנֹוי ׁשאינּה לאכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לאדֹון. ּדהעבד והּביטּול להּׁשעּבּוד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ(לכאֹורה)

מׁשּתלׁשל  (ּומּזה ּבּנמׁשל ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָויׁש

עֹול' ּד'קּבלת ׁשהּביטּול ּדעלֿידי ּבּמׁשל), ְְְִֵֶַַַַַַָָָּגם

ועבדּתם  אמרה ׁשהּתֹורה זה מּצד ׁשהּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ(ּכמֹו

צמצם  ׁשהּקּב"ה ּבזה הּכּונה להׁשלים הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָגֹו')

היא  זֹו ּדכּונה לאדם, לצּוֹות ּכביכֹול ְְְְִִַַַָָָָָָעצמֹו

נרּגׁש לכן הּצּוּוי , מענין ׁשּלמעלה עצמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבּקּב"ה

עצמֹו. ּדהאדֹון הּתענּוג ענין ּגם ְְְֲִַַַַַָָּבֹו

ראׁשֿהּׁשנה e‰ÊÂיו"ד) ּבׁשבט עׂשר ּבחמּׁשה ¿∆ְֲִִַַָָָָָָֹ

ּתֹורה  על רֹומז ּדאילן ְִִֵַָָָָלאילן,

על  ּכח נתינת נמׁש זה  ׁשּביֹום ב), סעיף ְְְְִִִֶֶַַַָֹ(כנ"ל

ּובהתמדה, ּבׁשקידה יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד הּתֹורה, לעסק ּבנֹוגע הּׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכל

כנ"ל  הּתענּוג, ענין הּוא (ּדאילן ׁשּלֹו והחּיּות הּתענּוג ּתהיה ׁשּלֹומד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוׁשהּתֹורה

הּידּוע  ועלּֿפי ו). לֹומר 67סעיף יׁש לזה, זה ׁשּיכים ראׁשיֿהּׁשנים ארּבעה ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

האדם  ּדעבֹודת הענינים ּכל ׁשּגם ּכח' ה'ּנתינת נמׁש לאילן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדבראׁשֿהּׁשנה

המבֹואר  עלּֿדר ּתענּוג, מּתֹו יהיּו הראׁשֹונים) ראׁשיֿׁשנה ּבג' ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(הּנמׁשכים

וזהּו ּבתענּוג. היא עֹול' ּד'קּבלת העבֹודה ּגם הּתֹורה ׁשעלֿידי  ט סעיף ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעיל
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א.67) אות פ"א שופר הל' לרמב"ם מיימוניות הגהות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תתבטל.נבדלת  זאת ÏBÚ'ובכל ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰ ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ¿«»«

,B˙e‡ÈˆÓ ÏÎa ‡e‰,מסויים בפרט רק NÚpL‰ולא ‰Ê ÌbL eÈ‰ ¿»¿ƒ«¿∆«∆∆«¬»
BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÓk האדם חוץ, כלפי נראים שהדברים הוא וכפי ¿¿ƒ¿«¿

ÔÎÏÂמציאות  .‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï È„Îa ‡e‰ שכל שניכר כיוון ƒ¿≈¿«¿ƒ««»»¿»≈
תושלם  שכך בשביל היא המציאות

‡dÈהכוונה  BlL ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆≈»
BÏ LiL ‚eÚzÏ ‰¯È˙Ò¿ƒ»««¬∆≈
‚eÚ˙Ï eÈ‰) B˙„B·Úa«¬»«¿¿«¬

Ba CLÓpL ÔB„‡‰ גדרי בתוך כי »»∆ƒ¿»
באלוקות) תענוג אין שלו ,המציאות

BlL ˙e‡ÈˆÓ‰ ÌbL ÈÙÏ זו ¿ƒ∆««¿ƒ∆
סותרת  באמת שלכאורה לאלוקות,

כי  סתירה È„Îaאינה ‡È‰ƒƒ¿≈
.‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»

‡·enL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
CLÓ‰Ó (Ê ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ≈∆¿≈
ÏczLÓ „·Ú‰L ‰Êc ,Â"Ò¯˙¿∆∆»∆∆ƒ¿«≈
‰È‰z ‰NBÚL ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆ƒ¿∆
‡e‰ BB„‡Ï ˙¯‡Ù˙Ïe ÈBÏ¿¿ƒ¿∆∆«¬
,‰„B·Úa ‚eÚz BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¬»¬»
‚eÚz ‡e‰ BlL ‚eÚz‰Â¿««¬∆«¬

ÔB„‡‰ חלק הוא התענוג גם ולכן »»
האדון. אל שלו «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰מהביטול

˙eÎiM‰ È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¬≈««»
˙b¯„Ï ‡È‰ ÔB„‡Ï „·Ú‰c¿»∆∆»»ƒ¿«¿«

) ÂÈÏ‡ ˙ÎiML ÔB„‡‰ עניין אותו »»∆«∆∆≈»
ÔB„‡Ï)בעבד  „aÚeLÓ ‡e‰L∆¿¿»»»

מזו  פנימיות יותר ודרגות לבחינות אבל

שייכות, לו Baאין Lb¯ CÈ‡Â¿≈ƒ¿»
ÈBa ÔB„‡‰c ‚eÚz‰««¬¿»»¿
dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ‰c ˙¯‡Ùz‰Â¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»∆≈»
„eaÚM‰Ï (‰¯B‡ÎÏ) ˙ÎiL«∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿

?ÔB„‡Ï „·Ú‰c ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿»∆∆»»
ÏLÓpa ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ¿»

למעלה  שהוא ∆fÓe)ƒ‰כפי
ÏLna Ìb ÏLÏzLÓ עבד בין ƒ¿«¿≈««»»

ÏeËÈa‰Lלאדון  È„ÈŒÏÚc ,(¿«¿≈∆«ƒ
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c המצוות בקיום ¿«»«

‰¯Bz‰L ‰Ê „vÓ ‡e‰L BÓk)¿∆ƒ«∆∆«»
‡‡e‰ ('B‚ Ìz„·ÚÂ ‰¯Ó»¿»«¬«¿∆

‰Êa ‰ek‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ««»»»∆
BÓˆÚ ÌˆÓˆ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿≈«¿

BÓˆÚ ‰"awa ‡È‰ BÊ ‰eÎc ,Ì„‡Ï ˙BeˆÏ ÏBÎÈ·kƒ¿»¿«»»»¿«»»ƒ«»»«¿
Èeev‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL,לאדם כציווי בא העליון שהרצון ÔÎÏכפי ∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ»≈

Ba Lb¯ את המקיים ÔB„‡‰cהמצווה באדם ‚eÚz‰ ÔÈÚ Ìb ƒ¿»«ƒ¿«««¬¿»»
,BÓˆÚ.אלוקות בענייני לתענוג שייך לא מצידו, האדם שהוא, למרות «¿

¯NÚ ‰MÓÁa e‰ÊÂ („"ÂÈ¿∆«¬ƒ»»»
,ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯ Ë·Laƒ¿»…«»»»ƒ»
Ï"Î) ‰¯Bz ÏÚ ÊÓB¯ ÔÏÈ‡c¿ƒ»≈«»

‰Ê ÌBÈaL ,(· ÛÈÚÒ בשבט ט"ו ¿ƒ∆¿∆
CLÓ ואחד אחד לכל מלמעלה, ƒ¿»

Ák ˙È˙ מיוחדתÏk ÏÚ ¿ƒ«…««»
,‰¯Bz‰ ˜ÒÚÏ Ú‚Ba ‰M‰«»»¿≈«¿≈∆«»
‰È‰È ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»ƒ¿∆
,‰„Ó˙‰·e ‰„È˜Laƒ¿ƒ»¿«¿»»
‰È‰z „ÓBlL ‰¯Bz‰LÂ¿∆«»∆≈ƒ¿∆
ÔÏÈ‡c) BlL ˙eiÁ‰Â ‚eÚz‰««¬¿««∆¿ƒ»
Ï"Î ,‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««¬

(Â ÛÈÚÒ באריכות לעיל כמבואר ¿ƒ
בלימוד  הוא התענוג עניין שעיקר

לקיום  גם נמשך הדבר (וממנו התורה

המצוות).

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ67‰Úa¯‡ ÏkL ¿«ƒ«»«∆»«¿»»
ÌÈM‰ŒÈL‡¯ במשנה המנויים »≈«»ƒ

המאמר  בתחילת ÌÈÎiL«»ƒשהובאה
ŒL‡¯·c ¯ÓBÏ LÈ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆≈«ƒ¿…
˙È˙p'‰ CLÓ ÔÏÈ‡Ï ‰M‰«»»»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ«

'Ák לימוד שמלבד ואחד אחד לכל …«
כח' ה'נתינת עיקר היא שעליו התורה

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌbL הנוספים ∆«»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎLÓp‰) Ì„‡‰ ˙„B·Úc«¬«»»»«ƒ¿»ƒ
(ÌÈBL‡¯‰ ‰LŒÈL‡¯ '‚a¿»≈»»»ƒƒ
C¯cŒÏÚ ,‚eÚz CBzÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ«¬«∆∆
ŒÏÚL Ë ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡B·Ó‰«¿»¿≈¿ƒ∆«
‰„B·Ú‰ Ìb ‰¯Bz‰ È„È¿≈«»«»¬»

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c המצוות בקיום ¿«»«
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lyz'd"`טז haya xyr dyng 'c mei

ׁשּבֹו ּבחמּׁשהֿעׂשר הּוא לאילן ֲִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשראׁשֿהּׁשנה

ראׁשיֿׁשנים  ּכג' ולא הּלבנה, ׁשלמּות ְְְְִֵֵַָָָָֹהּוא

היא  הּלבנה ׁשאז ֿ חֹודׁש ּבראׁש ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹהראׁשֹונים

מֹורה  נקּודה רק היא ׁשהּלבנה זה ּכי נקּודה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרק

הּביטּול  ענין ה',68על ׁשּבעבֹודת והּתענּוג , ְְֲֲִִֶַַַַַַַ

הּׁשלמּות. ענין הּוא ּדתֹורה, הּתענּוג ְְְְֲִִֵַַַַָָּובפרט

È„ÈŒÏÚÂועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ,69ההֹוספה ¿«¿≈ְֲֲֵֵַַַָָָ

ּובאֹופן  הּתֹורה ּבעסק ְְְִֵֶֶַָָּובפרט

העֹוסק  האדם ׁשל והחּיּות הּתענּוג היא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

(וההפצה  העסק עלֿידי ּומּכלֿׁשּכן )ּבּתֹורה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבחינת  עצמּה [ּדבּתֹורה הּתֹורה ְְְְִִִִַַַַָָָּדפנימּיּות

ּגם  יהיה הּתֹורה], ּפנימּיּות היא ּדתֹורה ְְְֲִִִִֶַַַַָָהּתענּוג

ׁשּיראּו הּׁשלמּות, ּבתכלית לּמלכים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה

הם  מלכים ּבני יׂשראל ׁשּכל ויתרה 70ּבגילּוי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

זהר' ּב'ּתּקּוני (ּכּמפרׁש מלכים - רמה 71מּזה ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני ,(72, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי מׁשיחא, מלּכא ּדוד עלֿידי למלכים, ,73ּכמתאים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבּגאּולה
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ובכ"מ.68) ג. סז, יתרו רפל"ז.69)תו"א א.70)תניא סז, ב).71)שבת (א, ח.72)בהקדמה יד, כד.73)בשלח לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯NÚŒ‰MÓÁa ‡e‰ ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯L e‰ÊÂ .‚eÚ˙a ‡È‰ƒ¿«¬¿∆∆…«»»»ƒ»«¬ƒ»»»

¯‡ÌÈLŒÈLבחודש  '‚k ‡ÏÂ ,‰·l‰ ˙eÓÏL ‡e‰ BaL∆¿≈«¿»»¿…¿»≈»ƒ
,‰„e˜ ˜¯ ‡È‰ ‰·l‰ Ê‡L L„BÁŒL‡¯a Ì‰L ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ∆≈¿…∆∆»«¿»»ƒ«¿»
ב'ראש  לכאורה והרי הדבר, טעם מהו השאלה נשאלה המאמר ובתחילת
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`"lyz'd haya xyr dyng 'c mei

ׁשּבֹו ּבחמּׁשהֿעׂשר הּוא לאילן ֲִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשראׁשֿהּׁשנה

ראׁשיֿׁשנים  ּכג' ולא הּלבנה, ׁשלמּות ְְְְִֵֵַָָָָֹהּוא

היא  הּלבנה ׁשאז ֿ חֹודׁש ּבראׁש ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹהראׁשֹונים

מֹורה  נקּודה רק היא ׁשהּלבנה זה ּכי נקּודה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרק

הּביטּול  ענין ה',68על ׁשּבעבֹודת והּתענּוג , ְְֲֲִִֶַַַַַַַ

הּׁשלמּות. ענין הּוא ּדתֹורה, הּתענּוג ְְְְֲִִֵַַַַָָּובפרט

È„ÈŒÏÚÂועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ,69ההֹוספה ¿«¿≈ְֲֲֵֵַַַָָָ

ּובאֹופן  הּתֹורה ּבעסק ְְְִֵֶֶַָָּובפרט

העֹוסק  האדם ׁשל והחּיּות הּתענּוג היא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

(וההפצה  העסק עלֿידי ּומּכלֿׁשּכן )ּבּתֹורה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבחינת  עצמּה [ּדבּתֹורה הּתֹורה ְְְְִִִִַַַַָָָּדפנימּיּות

ּגם  יהיה הּתֹורה], ּפנימּיּות היא ּדתֹורה ְְְֲִִִִֶַַַַָָהּתענּוג

ׁשּיראּו הּׁשלמּות, ּבתכלית לּמלכים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה

הם  מלכים ּבני יׂשראל ׁשּכל ויתרה 70ּבגילּוי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

זהר' ּב'ּתּקּוני (ּכּמפרׁש מלכים - רמה 71מּזה ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני ,(72, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי מׁשיחא, מלּכא ּדוד עלֿידי למלכים, ,73ּכמתאים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבּגאּולה
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.`"ypz'd haya e"h ,exzi zyxt 'c lil zgiy .c"qa

± eigiy migxe`l zillk "zecigi"a ±
מוגה  בלתי

(מכמה ‡. שמתאספים שנה בכל כנהוג – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא מיום בבואנו
בזמן  שחיו המאורעות  את מחדש  ולחיות לזכור  שלו, דהחסידים באיֿכח וארצות) מדינות מקומות, וכמה
בעצמם  שראו מהוריהם ששמעו אלה גם (כולל דין בעלמא חיותו בחיים דורנו נשיא את לראות שזכו
השליחות  במילוי ההוספה אודות פעם עוד להתדבר מיוחדת הזדמנות ישנה – כו') מתלמידיו ששמעו או
קטני  (גם והטף והנשים האנשים הדור, מאנשי ואחת אחד כל על שהטיל ההילולא, בעל דורנו, נשיא של
ומכתבים  שיחות בריבוי נתפרסם וכבר ממנו, ששמעו מהתלמידים או בעצמו ממנו ששמעו כפי קטנים),

שלו.

בפעולה  גם להתעסק צריך לעצמו, בנוגע ואחד אחד כל של עבודתו עם שביחד – הדברים ונקודת
רק  ולא מקום, בריחוק שנמצאים אלה על גם אלא מקום, בקירוב שנמצאים אלה על רק ולא הזולת, על
להיות  צריכה שעמהם רוחני, מקום ריחוק ובעיקר גם אלא רוחני), מקום בקירוב (אבל גשמי מקום ריחוק

עוז. וביתר שאת ביתר ההתעסקות

שליח" עושה ד"שליח באופן היא השליחות שעבודת ועיקר, שלוחים"1ועוד מאה "אפילו שפועל 2, –
עשה  שכבר לאחרי וגם שלוחים", "מאה שעושה ועד הדור, דנשיא בשליחות יעסוק הוא שגם הזולת על
תכלית  אלא יותר, ולא (שלוחים)" ל"מאה הכוונה אין (שהרי יותר עוד ומוסיף הולך שלוחים, מאה

גו'" ה' את דעה הארץ "מלאה היעוד כשיקויים ההילולא, בעל המשלח, כוונת שתתמלא עד .3הריבוי),

אחר" בן לי ה' "יוסף שם על – "יוסף" ההילולא: בעל של בשמותיו גם זה 4ומרומז על גם לפעול ,
"בן" של לדרגא יבוא הוא שגם "אחר", בדרגת יחיד),5שנמצא לשון ("בן" יחיד בן של לדרגא ועד ,

לי" יצחק השומע "כל שם על – אצל 6ו"יצחק" שמחה ופועלת לבב, וטוב שמחה מתוך היא שהפעולה ,
פינו" שחוק ימלא ש"אז והשלימה האמיתית לגאולה זוכים שעלֿידיֿזה ועיקר, ועוד השומע. .7כל

והטף:·. והנשים האנשים ישראל, מבני ואחת אחד כל של ושליחותו לתפקידו השייכות וביאור

אחד 8כתיב  שכל מישראל, ואחת אחד לכל שייכים העולם עניני שכל היינו, בלבם", נתן העולם "את
העולם  בכל לפעול וצריך יכול ז"ל 9ואחת חכמינו ובלשון נברא 10. בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל

אחד  כל של כחו לפי אלא כחו לפי מבקש אינו שהקב"ה וכיון העולם, בכל שיפעל עלֿמנת העולם",
ובעיקר)11ואחד  (גם אלא "חיוב", (רק) [ולא החיוב עם שביחד מובן, ,zekf גם ניתן העולם בכל לפעול [

העולם. בכל לפעול שיוכל הכח

(והסתר) העלם מלשון "עולם", הלשון בדיוק להוסיף רק12ויש לא היא יהודי של שפעולתו –enlera
`ed ז"ל חכמינו לשון עלֿדרך ,13"jnler עולמ" בחייך", שלjתראה מיוחד (עולם "icedi אלא דייקא, (

שהוא עולם כפשוטו, (סתם) בעולם לעולם uegnגם עד כו' לדרגא מדרגא שנשתלשל כפי ל"עולמך",
ממנו  למטה תחתון שאין התחתון מישראל,14הזה אחד כל של בלבו וניתן בשביל נברא זה "עולם" גם –

מישראל.ו  ואחת אחד דכל הפעולה בו נעשית לכן
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וש"נ.1) א. מא, קידושין
ה"ד.2) פ"ז גירושין הל' רמב"ם
ט.3) יא, ישעי'
כד.4) ל, ויצא
עה"פ.5) אוה"ת ראה
ו.6) כא, וירא
ב.7) קכו, תהלים

יא.8) ג, קהלת
ובכ"מ.9) רע"ב. ה, במדבר לקו"ת ראה

סע"א.10) לז, סנהדרין
ועוד.11) יא. נשא תנחומא
ובכ"מ.12) ד. לז, שלח לקו"ת
סע"א.13) יז, ברכות
רפל"ו.14) תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ycew zay meil)

zvxzn .eici izya d`xapy 'ixw'd enk epiide ,miax oeyla
:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàepiid 'exvi'åéúBòaöà eøöéciay ¨©©©§¨©¦§¨¨§¤§§¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zeaezk(iying meil)
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יז `"lyz'd haya xyr dyng 'c mei

ׁשּבֹו ּבחמּׁשהֿעׂשר הּוא לאילן ֲִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשראׁשֿהּׁשנה

ראׁשיֿׁשנים  ּכג' ולא הּלבנה, ׁשלמּות ְְְְִֵֵַָָָָֹהּוא

היא  הּלבנה ׁשאז ֿ חֹודׁש ּבראׁש ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹהראׁשֹונים

מֹורה  נקּודה רק היא ׁשהּלבנה זה ּכי נקּודה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרק

הּביטּול  ענין ה',68על ׁשּבעבֹודת והּתענּוג , ְְֲֲִִֶַַַַַַַ

הּׁשלמּות. ענין הּוא ּדתֹורה, הּתענּוג ְְְְֲִִֵַַַַָָּובפרט

È„ÈŒÏÚÂועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ,69ההֹוספה ¿«¿≈ְֲֲֵֵַַַָָָ

ּובאֹופן  הּתֹורה ּבעסק ְְְִֵֶֶַָָּובפרט

העֹוסק  האדם ׁשל והחּיּות הּתענּוג היא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

(וההפצה  העסק עלֿידי ּומּכלֿׁשּכן )ּבּתֹורה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבחינת  עצמּה [ּדבּתֹורה הּתֹורה ְְְְִִִִַַַַָָָּדפנימּיּות

ּגם  יהיה הּתֹורה], ּפנימּיּות היא ּדתֹורה ְְְֲִִִִֶַַַַָָהּתענּוג

ׁשּיראּו הּׁשלמּות, ּבתכלית לּמלכים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה

הם  מלכים ּבני יׂשראל ׁשּכל ויתרה 70ּבגילּוי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

זהר' ּב'ּתּקּוני (ּכּמפרׁש מלכים - רמה 71מּזה ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני ,(72, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי מׁשיחא, מלּכא ּדוד עלֿידי למלכים, ,73ּכמתאים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבּגאּולה

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ובכ"מ.68) ג. סז, יתרו רפל"ז.69)תו"א א.70)תניא סז, ב).71)שבת (א, ח.72)בהקדמה יד, כד.73)בשלח לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯NÚŒ‰MÓÁa ‡e‰ ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ŒL‡¯L e‰ÊÂ .‚eÚ˙a ‡È‰ƒ¿«¬¿∆∆…«»»»ƒ»«¬ƒ»»»

¯‡ÌÈLŒÈLבחודש  '‚k ‡ÏÂ ,‰·l‰ ˙eÓÏL ‡e‰ BaL∆¿≈«¿»»¿…¿»≈»ƒ
,‰„e˜ ˜¯ ‡È‰ ‰·l‰ Ê‡L L„BÁŒL‡¯a Ì‰L ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ∆≈¿…∆∆»«¿»»ƒ«¿»
ב'ראש  לכאורה והרי הדבר, טעם מהו השאלה נשאלה המאמר ובתחילת

של  באופן הם העניינים כל השנה'

היא  השנה' ש'ראש וראוי 'נקודה'

רק  הוא הירח כאשר החודש בתחילת

השנה  ראש ומכלֿמקום 'נקודה',

לחודש  בט"ו נקבע Ê‰לאילנות Èkƒ∆
‰„e˜ ˜¯ ‡È‰ ‰·l‰L∆«¿»»ƒ«¿»

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ68, אבל ∆«ƒ¿««ƒ
על  לא היא ההדגשה בשבט בט"ו

התענוג  על אלא ¬»»¿eÚz‰Â‚הביטול
‚eÚz‰ Ë¯Ù·e ,'‰ ˙„B·ÚaL∆«¬«ƒ¿»««¬
˙eÓÏM‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,‰¯B˙c¿»ƒ¿««¿≈
היא  הלבנה בחודש בט"ו והרי

סיהרא  ("קיימא בשלימות

באשלמותא").

eÈNÚÓa ‰ÙÒB‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«»»¿«¬≈
e˙„B·ÚÂ69 בכל הגלות, בזמן «¬»≈

ה', עבודת של «¿Ë¯Ù·eƒהפרטים
ÔÙB‡·e ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa¿≈∆«»¿∆
‚eÚz‰ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ««¬
˜ÒBÚ‰ Ì„‡‰ ÏL ˙eiÁ‰Â¿««∆»»»»≈

,‰¯Bza איך באריכות לעיל כמבואר «»
הוא  וכיצד עניינו ומה ייתכן הדבר

העבודה  אופן על גם המצוות,משפיע È„ÈŒÏÚבקיום ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈«¿≈
˙ÈÁa dÓˆÚ ‰¯Bz·c] ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc (‰ˆÙ‰‰Â) ˜ÒÚ‰»≈∆¿«¬»»ƒ¿ƒƒ«»¿«»«¿»¿ƒ«

‰¯B˙c ‚eÚz‰ נעלה כוח שהוא התענוג לעניין המקבילה הדרגה ««¬¿»
וההשגה ההבנה Ìbמכוחות ‰È‰È ,[‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ‡È‰ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆«

ÌÈÎÏnÏ ‰M‰ŒL‡¯ החל …«»»«¿»ƒ
המשנה כדברי בניסן, ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙באחד

ÈeÏÈ‚a e‡¯iL ,˙eÓÏM‰«¿≈∆ƒ¿¿ƒ
ÌÈÎÏÓ Èa Ï‡¯NÈ ÏkL∆»ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ

Ì‰70,ז"ל חכמינו ÈÂ˙¯‰כדברי ≈ƒ≈»
ÌÈÎÏÓ - ‰fÓ בני" רק ולא ממש ƒ∆¿»ƒ

Èewz'aמלכים" L¯Ùnk)«¿…»¿ƒ≈
'¯‰Ê71ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ È·e ,( …«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

¯Ó‰מהגלות  „Èa72, שהיה כפי ¿»»»
מצרים, ÌÈ‡˙Ók¿«¿ƒביציאת

,ÌÈÎÏÓÏ היא מהגלות והיציאה ƒ¿»ƒ
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ „Âc È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ«¿»¿ƒ»

הכתוב CÏÓכלשון „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
'B‚ Ì‰ÈÏÚ73‰Ïe‡ba , ¬≈∆«¿»

·B¯˜a ,‰ÓÏL‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿»
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`"lyz'd haya xyr dyng 'c mei
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הּביטּול  ענין ה',68על ׁשּבעבֹודת והּתענּוג , ְְֲֲִִֶַַַַַַַ

הּׁשלמּות. ענין הּוא ּדתֹורה, הּתענּוג ְְְְֲִִֵַַַַָָּובפרט

È„ÈŒÏÚÂועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ,69ההֹוספה ¿«¿≈ְֲֲֵֵַַַָָָ

ּובאֹופן  הּתֹורה ּבעסק ְְְִֵֶֶַָָּובפרט

העֹוסק  האדם ׁשל והחּיּות הּתענּוג היא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

(וההפצה  העסק עלֿידי ּומּכלֿׁשּכן )ּבּתֹורה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבחינת  עצמּה [ּדבּתֹורה הּתֹורה ְְְְִִִִַַַַָָָּדפנימּיּות

ּגם  יהיה הּתֹורה], ּפנימּיּות היא ּדתֹורה ְְְֲִִִִֶַַַַָָהּתענּוג

ׁשּיראּו הּׁשלמּות, ּבתכלית לּמלכים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה

הם  מלכים ּבני יׂשראל ׁשּכל ויתרה 70ּבגילּוי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

זהר' ּב'ּתּקּוני (ּכּמפרׁש מלכים - רמה 71מּזה ּביד יֹוצאים יׂשראל ּובני ,(72, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי מׁשיחא, מלּכא ּדוד עלֿידי למלכים, ,73ּכמתאים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבּגאּולה
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.`"ypz'd haya e"h ,exzi zyxt 'c lil zgiy .c"qa

± eigiy migxe`l zillk "zecigi"a ±
מוגה  בלתי

(מכמה ‡. שמתאספים שנה בכל כנהוג – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא מיום בבואנו
בזמן  שחיו המאורעות  את מחדש  ולחיות לזכור  שלו, דהחסידים באיֿכח וארצות) מדינות מקומות, וכמה
בעצמם  שראו מהוריהם ששמעו אלה גם (כולל דין בעלמא חיותו בחיים דורנו נשיא את לראות שזכו
השליחות  במילוי ההוספה אודות פעם עוד להתדבר מיוחדת הזדמנות ישנה – כו') מתלמידיו ששמעו או
קטני  (גם והטף והנשים האנשים הדור, מאנשי ואחת אחד כל על שהטיל ההילולא, בעל דורנו, נשיא של
ומכתבים  שיחות בריבוי נתפרסם וכבר ממנו, ששמעו מהתלמידים או בעצמו ממנו ששמעו כפי קטנים),

שלו.

בפעולה  גם להתעסק צריך לעצמו, בנוגע ואחד אחד כל של עבודתו עם שביחד – הדברים ונקודת
רק  ולא מקום, בריחוק שנמצאים אלה על גם אלא מקום, בקירוב שנמצאים אלה על רק ולא הזולת, על
להיות  צריכה שעמהם רוחני, מקום ריחוק ובעיקר גם אלא רוחני), מקום בקירוב (אבל גשמי מקום ריחוק

עוז. וביתר שאת ביתר ההתעסקות

שליח" עושה ד"שליח באופן היא השליחות שעבודת ועיקר, שלוחים"1ועוד מאה "אפילו שפועל 2, –
עשה  שכבר לאחרי וגם שלוחים", "מאה שעושה ועד הדור, דנשיא בשליחות יעסוק הוא שגם הזולת על
תכלית  אלא יותר, ולא (שלוחים)" ל"מאה הכוונה אין (שהרי יותר עוד ומוסיף הולך שלוחים, מאה

גו'" ה' את דעה הארץ "מלאה היעוד כשיקויים ההילולא, בעל המשלח, כוונת שתתמלא עד .3הריבוי),

אחר" בן לי ה' "יוסף שם על – "יוסף" ההילולא: בעל של בשמותיו גם זה 4ומרומז על גם לפעול ,
"בן" של לדרגא יבוא הוא שגם "אחר", בדרגת יחיד),5שנמצא לשון ("בן" יחיד בן של לדרגא ועד ,

לי" יצחק השומע "כל שם על – אצל 6ו"יצחק" שמחה ופועלת לבב, וטוב שמחה מתוך היא שהפעולה ,
פינו" שחוק ימלא ש"אז והשלימה האמיתית לגאולה זוכים שעלֿידיֿזה ועיקר, ועוד השומע. .7כל

והטף:·. והנשים האנשים ישראל, מבני ואחת אחד כל של ושליחותו לתפקידו השייכות וביאור

אחד 8כתיב  שכל מישראל, ואחת אחד לכל שייכים העולם עניני שכל היינו, בלבם", נתן העולם "את
העולם  בכל לפעול וצריך יכול ז"ל 9ואחת חכמינו ובלשון נברא 10. בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל

אחד  כל של כחו לפי אלא כחו לפי מבקש אינו שהקב"ה וכיון העולם, בכל שיפעל עלֿמנת העולם",
ובעיקר)11ואחד  (גם אלא "חיוב", (רק) [ולא החיוב עם שביחד מובן, ,zekf גם ניתן העולם בכל לפעול [

העולם. בכל לפעול שיוכל הכח

(והסתר) העלם מלשון "עולם", הלשון בדיוק להוסיף רק12ויש לא היא יהודי של שפעולתו –enlera
`ed ז"ל חכמינו לשון עלֿדרך ,13"jnler עולמ" בחייך", שלjתראה מיוחד (עולם "icedi אלא דייקא, (

שהוא עולם כפשוטו, (סתם) בעולם לעולם uegnגם עד כו' לדרגא מדרגא שנשתלשל כפי ל"עולמך",
ממנו  למטה תחתון שאין התחתון מישראל,14הזה אחד כל של בלבו וניתן בשביל נברא זה "עולם" גם –

מישראל.ו  ואחת אחד דכל הפעולה בו נעשית לכן
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וש"נ.1) א. מא, קידושין
ה"ד.2) פ"ז גירושין הל' רמב"ם
ט.3) יא, ישעי'
כד.4) ל, ויצא
עה"פ.5) אוה"ת ראה
ו.6) כא, וירא
ב.7) קכו, תהלים

יא.8) ג, קהלת
ובכ"מ.9) רע"ב. ה, במדבר לקו"ת ראה

סע"א.10) לז, סנהדרין
ועוד.11) יא. נשא תנחומא
ובכ"מ.12) ד. לז, שלח לקו"ת
סע"א.13) יז, ברכות
רפל"ו.14) תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ycew zay meil)

zvxzn .eici izya d`xapy 'ixw'd enk epiide ,miax oeyla
:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàepiid 'exvi'åéúBòaöà eøöéciay ¨©©©§¨©¦§¨¨§¤§§¨

,zg`áéúëãk(c g mildz)éîL äàøà ék'éúòaöà äNòî Eçøé E §¦§¦¦¤§¤¨¤©£¥¤§§Ÿ¤¨¥©
,'zððBk øLà íéáëBëå,zerav`l minyd zxivi zqgiizny ixd §¨¦£¤¨§¨

.mici izyl `le
:`xtw xa ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîweqta xn`phi mildz) ¥¦¥

(a,'òé÷øä ãébî åéãé äNòîe ìà ãBák íéøtñî íéîMä',xnelk ©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦¨¨¦©
riwxdy ixd ,e`xa `edy 'd ly eici iyrn lr cirn riwxd

:`xnbd zvxzn .'eici' izya `xapøîà÷ éëäyexit `ed jk - ¨¦¨¨©
,weqtd,íé÷écö ìL íäéãé äNòî,'d ly 'eici dyrn' mipekn mdy ©£¥§¥¤¤©¦¦

ãébî éî,miaehd mdiyrn lr zeixal cirn in -eäéð éàîe ,òé÷øä ¦©¦¨¨¦©©¦
zcxed ,ezecr `id dn -,øèîlr milltzn miwicvdy ici lry ¨¨

.mzwcv lr `id zecr ,mzlitza md miprpe minybd

* * *
ceráéúëc éàî ,àøt÷ øa Løcweqtd yxcp cvik -(ci bk mixac) ¨©©©¨¨©¦§¦

ðæà ìò Eì äéäz ãúéå'ðæà' éø÷z ìà ,'E'E,oif ilk oeylnìò' àlà §¨¥¦§¤§©£¥¤©¦§¥£¥¤¤¨©
ðæBàïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ,'Eoeylk ,mixeq` mixeaic - §¤¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨

,zelikxe rxd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zeaezk(iying meil)

gxhiy ,l`xyi zepa zpwz lr minkg ecwyy meyn mb `ed
leki mileza zprh meyn m` s` ok m`e ,mini dyly dcerqa
mei mcew `yil el oi` 'ecwy' meyn mewn lkn ,mei lka `yil

.iriax

ote`a epic z` xn` wgvi xa l`eny ax :`xnbd zvxznçéøèc¦§¦©
déì`ly oipra zayd iptl dcerqd ikxv oikde gxh xaky - ¥

oic iza mbe ,ecwy zpwz zkiiy `ly oeike ,dcerqd cqtz
.mei lka `yil leki ,mei lka mireaw
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ypz'd"`יח haya e"h ,exzi zyxt 'c lil zgiy

שבקטנים: לקטן עד שבגדולים מהגדול מישראל, ואחד אחד לכל שייך זה וענין

לעניני דוקא שייך שהוא לטעון יכול אינו שבגדולים, ודוקאdxezגדול ,zeinipt ובפנימיות התורה,
דוקא עצמה העלם dzxdhlהתורה מלשון העולם, בעניני ב"קטנות", לעסוק עבורו מתאים ולא וכו',

לדברים דוקא שייך שהוא לטעון יכול אינו שבקטנים, וקטן או miphwוהסתר; חומריים ענינים ,
שגדולים  הדור אנשי לשאר שייכים הגדול, בעולם שיש הגדולים הענינים ואילו גשמיים, עלֿכלֿפנים
נברא  בשבילי לומר חייב ואחד אחד ו"כל בלבם", נתן העולם ש"את ומבארת מגלה התורה כי – ממנו

העולם".

לומר חייב ואחד אחד ש"כל כיון יותר: שהוא iliayaובפרטיות בעולם דבר יתכן לא העולם", נברא
העולם, מכל גדול יותר הוא קטן) ועד (מגדול מישראל ואחד אחד כל אדרבה, שהרי עבורו, גדול מדי

בשבילו! שנברא ההשתלשלות, סדר כל

נתן העולם ש"את כיון שיכול malaולאידך, הימנו, שמחוץ צדדי ענין (אינה בעולם שהפעולה מובן ,"
של לשלימות גם שייכת אלא) יותר, נעלים בענינים התעסקותו עלֿידי ממנה חיי ealלהפטר תלוי שבו ,

הלב 15האדם  ושלימות בבריאות גם ניתוסף ובמילא, ברוחניות, ושלם בריא הלב נעשה שעלֿידיֿזה ,
בגשמיות.

של‚. וביכלתו שבכחו לכך שנוסף – בזה ענין cg`eועוד cg` lk שאף ענינים ישנם בעולם, לפעול
להיות מוכרחת עשייתם אלא במקומו, לעשותם יכול אינו דוקא:eciÎlrאחד

בתורתך" ד"חלקנו הענין ישנו לתורה שבנוגע "חלק 16כשם ,ep יש מישראל ואחד אחד שלכל דייקא, "
לגלותו  יכול לבדו הוא ורק אליו, השייך בתורה מיוחד שמשתלשלים 17חלק הענינים לכל בנוגע גם כך ,

וברא  באורייתא "אסתכל התורה, עלֿידי שנבראו העולם לעניני ועד התורה, ממצוות החל התורה, מן
בהם.18עלמא" לפעול יכול הוא שרק בעולם ענינים שיש ,

עסקנים  וכמה כמה שישנם בכך בעולם פעולתו העדר על עצמו את ולתרץ לחשוב יכול אינו ולכן,
אין  ובמילא, הקב"ה, של שלוחו הוא מהם ואחד אחד שכל מישראל ריבוא לששים ועד ישראל, מבני
מיוחד  ענין יש ואחד אחד שלכל באופן העולם את ברא הקב"ה כי – שלו הפעולה גם שתהיה צורך

דוקא. שלו הפעולה להיות מוכרחת זה ובענין לפעול, יכול לבדו הוא שרק

לו  שניתנו לידע צריך עצמו, עם רק לפעול אפשרות לו שיש ומצב במעמד בהיותו שגם מובן ומזה
ההזדמנות  את סוףֿסוף ימצא בוודאי וכשירצה, ברצונו. אלא תלוי הדבר ואין בעולם, גם לפעול כחות

ותתפרסם  תתגלה וסוףֿסוף בזה, וכיוצא שלוחו, ביתו, בני עלֿידי או בעצמו בעולם, לפעול 19והאפשרות

האמת את ויראו עלֿידו, שנעשתה בעולם המיוחדת לבדו eliayayהפעולה הוא שרק כיון העולם, נברא
בעולם. זו פעולה ועשה לעשות יכול היה

לפי  ואחד אחד לכל השייך המיוחד והאופן הענין  מהו – חילוקים שיש בפועל רואים זה ובענין
שליחותם שעיקר כאלה ישנם ולדוגמא: mnvraענינו. lertlענינו שעיקר מי וישנו בעולם, xxerlבחלקם

mixg` ומוסיף יתירה, חיות בהם ומכניס שנותן עלֿידיֿזה תורה, ומפיצי ועסקנים משפיעים וכמה כמה ,
שאת וביתר ענין, ועוד ענין עוד לפעול יוכלו שעלֿידה נקודה עוז.אצלם וביתר

בעולם  חלק ישנו אלו: אופנים לב' בהתאם שנברא בעולם בפעולה להיות צריכים יחדיו האופנים וב'
באופן הפעולה עיקר באופןxiyiשבו הפעולה עיקר שבו בעולם חלק וישנו שפועל siwn(פנימי), דוקא,
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בלקו"ש 15) (נסמן מלך ר"ת – וכבד לב מוח יותר: ובפרטיות
אכילה  עם שקשור – כבד האדם: עניני כל הכוללים ,(40 ע' חי"ז
(ז' והמדות הרגש עם שקשור – לב גשמיים, ענינים ושאר ושתי'

מוחין). (ג' השכל עם שקשור – ומוח מדות),
מ"כ.16) פ"ה אבות
וש"נ.17) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש ראה

רע"ב.18) קסא, זח"ב
ח"א 19) הרשב"א (שו"ת מצוה" עושי לפרסם "מצוה שהרי

לעשות" לאחרים מצוה הוא עושה שהוא ו"מה סתקפ"א),
עושי  לפרסם המצוה מקיים עצמו שהקב"ה פל"ט), (שמו"ר

מצוה.

`"ypz'd haya e"h ,exzi zyxt 'c lil zgiy

הוא  שגם כיון שבעולם, זה לחלק לכאורה שייכות לו שאין לכאורה אחר בדבר ההתעסקות עלֿידי בו
בשבילו. נברא

רעהו „. את ש"איש באופן ביניהם ומתדברים יחדיו וכמה כמה כשמתאספים חיזוק ניתוסף זה ובכל
חזק" יאמר ולאחיו החלצו'20יעזורו ב'קונטרס בארוכה כמבואר עניני 21– בכל שניתוסף העילוי גודל

הרבים  דכח העילוי גם כולל מישראל, וכמה מישראל אחד עוד עם והאחדות הצירוף עלֿידי העבודה
ז"ל  חכמינו הפסוק 22(כדרשת הפרטית 23על בעבודתו ניתוסף שעלֿידיֿזה ימאס"), ולא כביר אל "הן

מהם. ואחד אחד כל של

– צורות חצאי שתי כמו שנעשים באופן הוא מישראל אחד עוד עם והאחדות שהצירוף ולהוסיף,
כסף" חצוצרות ב"שתי הפירוש הקב"ה 24עלֿדרך על שרומז צורות, חצאי שתי מלשון הוא ש"חצוצרות" ,

צורות  חצאי שתי שהם ישראל יהודים 25ובני ששני עצמם, ישראל לבני בנוגע מזה) (ויתירה ועלֿדרךֿזה ,
הקהל" את "בהקהיל הוא בחצוצרות שהשימוש בכך כמודגש "חצוצרות", צורות, חצאי שתי הם ,26יחדיו

מלחמה  לצורך –27או האדם בעבודת הבהמית ונפש האלקית דנפש הרוחנית המלחמה גם כולל ,
מהם. ואחד אחד כל בעבודת יותר ניתוסף שעלֿידיֿזה

נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא ליום שקשורה ובפרט זו, להתאספות בנוגע גם מובן ומזה
בקרב  ישועות ופועל ומאיר.. מתגלה חייו.. ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל דורנו,

אדם 28הארץ" של "שלוחו שלו, השלוחים לכל ההילולא מבעל והצלחה ברכה תוספת נמשכת שאז –
בתוך 29כמותו" הארץ", "בקרב ועד למקומו, בבואו ואחד אחד כל של השליחות למילוי הקשור בכל ,

ההילולא. ולבעל ההילולא ליום השייכים הענינים ויחדרו יתגלו שם שגם שבעולם, הארציות

האמיתית  דהגאולה הארץ") בקרב ישועות ("פועל הישועה פועלים שעלֿידיֿזה – העיקר והוא ועוד
הרמב"ם  כפסקֿדין אחת,30והשלימה, מחשבה או אחד דיבור אחד, מעשה אחת", "מצוה שעלֿידי

שקולה  מאזניים כף (הכרעת כולו העולם כל ואת עצמו את תשועה 31"הכריע ולהם לו וגרם זכות לכף (
והצלה".

***

יתרו:‰. פרשת – השבוע פרשת עם לעיל האמור ולקשר להוסיף ויש

הפרשה היא יתרו אחד dxezÎozncפרשת לכל הקב"ה עלֿידי התורה נתינת אודות מסופר שבה –
היו  שכולם הדורות, כל סוף  עד  ישראל בני דכל הנשמות כל גם כולל ישראל, בני ולכל מישראל ואחד

סיני  הר מרכבה 32במעמד מעשה וראו תרי"ג 33, כנגד אותיות, תר"כ בהם שיש הדברות, עשרת ושמעו ,
כולה  שבעלֿפה) ותורה שבכתב (תורה התורה כל הכוללים דרבנן, מצוות וז' ושנה,34מצוות שנה ובכל .

ובפרט יתרו, פרשת ולומדים שקורין הזמן לישראל"zayaבבוא תורה ניתנה ש"בשבת יתרו, 35פרשת

חדשים" בעיניך ("יהיו ומתחדש חוזר העני 36– כללות לעילוי ) ועד יותר, נעלה ובאופן דמתןֿתורה, ן
ואור. ומוסיף דהלוך באופן שהם קדושה עניני ככל שבאיןֿערוך,
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חצאי  שתי (כמו במעלתם שוים שאינם כיֿאם ח"ו, הזכות, היפך
השני  של הנהגתו נחשבת הראשון מעלת שלפיֿערך כיון צורות),

עיוות. כמו
פמ"א.32) פרדר"א
וש"נ.33) ג. פ"ב, שמו"ר ראה
וש"נ.34) .382 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
ב.35) פו, שבת
ועוד.36) טז. כו, תבוא פירש"י
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שבקטנים: לקטן עד שבגדולים מהגדול מישראל, ואחד אחד לכל שייך זה וענין

לעניני דוקא שייך שהוא לטעון יכול אינו שבגדולים, ודוקאdxezגדול ,zeinipt ובפנימיות התורה,
דוקא עצמה העלם dzxdhlהתורה מלשון העולם, בעניני ב"קטנות", לעסוק עבורו מתאים ולא וכו',

לדברים דוקא שייך שהוא לטעון יכול אינו שבקטנים, וקטן או miphwוהסתר; חומריים ענינים ,
שגדולים  הדור אנשי לשאר שייכים הגדול, בעולם שיש הגדולים הענינים ואילו גשמיים, עלֿכלֿפנים
נברא  בשבילי לומר חייב ואחד אחד ו"כל בלבם", נתן העולם ש"את ומבארת מגלה התורה כי – ממנו

העולם".

לומר חייב ואחד אחד ש"כל כיון יותר: שהוא iliayaובפרטיות בעולם דבר יתכן לא העולם", נברא
העולם, מכל גדול יותר הוא קטן) ועד (מגדול מישראל ואחד אחד כל אדרבה, שהרי עבורו, גדול מדי

בשבילו! שנברא ההשתלשלות, סדר כל

נתן העולם ש"את כיון שיכול malaולאידך, הימנו, שמחוץ צדדי ענין (אינה בעולם שהפעולה מובן ,"
של לשלימות גם שייכת אלא) יותר, נעלים בענינים התעסקותו עלֿידי ממנה חיי ealלהפטר תלוי שבו ,

הלב 15האדם  ושלימות בבריאות גם ניתוסף ובמילא, ברוחניות, ושלם בריא הלב נעשה שעלֿידיֿזה ,
בגשמיות.

של‚. וביכלתו שבכחו לכך שנוסף – בזה ענין cg`eועוד cg` lk שאף ענינים ישנם בעולם, לפעול
להיות מוכרחת עשייתם אלא במקומו, לעשותם יכול אינו דוקא:eciÎlrאחד

בתורתך" ד"חלקנו הענין ישנו לתורה שבנוגע "חלק 16כשם ,ep יש מישראל ואחד אחד שלכל דייקא, "
לגלותו  יכול לבדו הוא ורק אליו, השייך בתורה מיוחד שמשתלשלים 17חלק הענינים לכל בנוגע גם כך ,

וברא  באורייתא "אסתכל התורה, עלֿידי שנבראו העולם לעניני ועד התורה, ממצוות החל התורה, מן
בהם.18עלמא" לפעול יכול הוא שרק בעולם ענינים שיש ,

עסקנים  וכמה כמה שישנם בכך בעולם פעולתו העדר על עצמו את ולתרץ לחשוב יכול אינו ולכן,
אין  ובמילא, הקב"ה, של שלוחו הוא מהם ואחד אחד שכל מישראל ריבוא לששים ועד ישראל, מבני
מיוחד  ענין יש ואחד אחד שלכל באופן העולם את ברא הקב"ה כי – שלו הפעולה גם שתהיה צורך

דוקא. שלו הפעולה להיות מוכרחת זה ובענין לפעול, יכול לבדו הוא שרק

לו  שניתנו לידע צריך עצמו, עם רק לפעול אפשרות לו שיש ומצב במעמד בהיותו שגם מובן ומזה
ההזדמנות  את סוףֿסוף ימצא בוודאי וכשירצה, ברצונו. אלא תלוי הדבר ואין בעולם, גם לפעול כחות

ותתפרסם  תתגלה וסוףֿסוף בזה, וכיוצא שלוחו, ביתו, בני עלֿידי או בעצמו בעולם, לפעול 19והאפשרות

האמת את ויראו עלֿידו, שנעשתה בעולם המיוחדת לבדו eliayayהפעולה הוא שרק כיון העולם, נברא
בעולם. זו פעולה ועשה לעשות יכול היה

לפי  ואחד אחד לכל השייך המיוחד והאופן הענין  מהו – חילוקים שיש בפועל רואים זה ובענין
שליחותם שעיקר כאלה ישנם ולדוגמא: mnvraענינו. lertlענינו שעיקר מי וישנו בעולם, xxerlבחלקם

mixg` ומוסיף יתירה, חיות בהם ומכניס שנותן עלֿידיֿזה תורה, ומפיצי ועסקנים משפיעים וכמה כמה ,
שאת וביתר ענין, ועוד ענין עוד לפעול יוכלו שעלֿידה נקודה עוז.אצלם וביתר

בעולם  חלק ישנו אלו: אופנים לב' בהתאם שנברא בעולם בפעולה להיות צריכים יחדיו האופנים וב'
באופן הפעולה עיקר באופןxiyiשבו הפעולה עיקר שבו בעולם חלק וישנו שפועל siwn(פנימי), דוקא,
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בלקו"ש 15) (נסמן מלך ר"ת – וכבד לב מוח יותר: ובפרטיות
אכילה  עם שקשור – כבד האדם: עניני כל הכוללים ,(40 ע' חי"ז
(ז' והמדות הרגש עם שקשור – לב גשמיים, ענינים ושאר ושתי'

מוחין). (ג' השכל עם שקשור – ומוח מדות),
מ"כ.16) פ"ה אבות
וש"נ.17) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש ראה

רע"ב.18) קסא, זח"ב
ח"א 19) הרשב"א (שו"ת מצוה" עושי לפרסם "מצוה שהרי

לעשות" לאחרים מצוה הוא עושה שהוא ו"מה סתקפ"א),
עושי  לפרסם המצוה מקיים עצמו שהקב"ה פל"ט), (שמו"ר

מצוה.
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הוא  שגם כיון שבעולם, זה לחלק לכאורה שייכות לו שאין לכאורה אחר בדבר ההתעסקות עלֿידי בו
בשבילו. נברא

רעהו „. את ש"איש באופן ביניהם ומתדברים יחדיו וכמה כמה כשמתאספים חיזוק ניתוסף זה ובכל
חזק" יאמר ולאחיו החלצו'20יעזורו ב'קונטרס בארוכה כמבואר עניני 21– בכל שניתוסף העילוי גודל

הרבים  דכח העילוי גם כולל מישראל, וכמה מישראל אחד עוד עם והאחדות הצירוף עלֿידי העבודה
ז"ל  חכמינו הפסוק 22(כדרשת הפרטית 23על בעבודתו ניתוסף שעלֿידיֿזה ימאס"), ולא כביר אל "הן

מהם. ואחד אחד כל של

– צורות חצאי שתי כמו שנעשים באופן הוא מישראל אחד עוד עם והאחדות שהצירוף ולהוסיף,
כסף" חצוצרות ב"שתי הפירוש הקב"ה 24עלֿדרך על שרומז צורות, חצאי שתי מלשון הוא ש"חצוצרות" ,

צורות  חצאי שתי שהם ישראל יהודים 25ובני ששני עצמם, ישראל לבני בנוגע מזה) (ויתירה ועלֿדרךֿזה ,
הקהל" את "בהקהיל הוא בחצוצרות שהשימוש בכך כמודגש "חצוצרות", צורות, חצאי שתי הם ,26יחדיו

מלחמה  לצורך –27או האדם בעבודת הבהמית ונפש האלקית דנפש הרוחנית המלחמה גם כולל ,
מהם. ואחד אחד כל בעבודת יותר ניתוסף שעלֿידיֿזה

נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא ליום שקשורה ובפרט זו, להתאספות בנוגע גם מובן ומזה
בקרב  ישועות ופועל ומאיר.. מתגלה חייו.. ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל דורנו,

אדם 28הארץ" של "שלוחו שלו, השלוחים לכל ההילולא מבעל והצלחה ברכה תוספת נמשכת שאז –
בתוך 29כמותו" הארץ", "בקרב ועד למקומו, בבואו ואחד אחד כל של השליחות למילוי הקשור בכל ,

ההילולא. ולבעל ההילולא ליום השייכים הענינים ויחדרו יתגלו שם שגם שבעולם, הארציות

האמיתית  דהגאולה הארץ") בקרב ישועות ("פועל הישועה פועלים שעלֿידיֿזה – העיקר והוא ועוד
הרמב"ם  כפסקֿדין אחת,30והשלימה, מחשבה או אחד דיבור אחד, מעשה אחת", "מצוה שעלֿידי

שקולה  מאזניים כף (הכרעת כולו העולם כל ואת עצמו את תשועה 31"הכריע ולהם לו וגרם זכות לכף (
והצלה".

***

יתרו:‰. פרשת – השבוע פרשת עם לעיל האמור ולקשר להוסיף ויש

הפרשה היא יתרו אחד dxezÎozncפרשת לכל הקב"ה עלֿידי התורה נתינת אודות מסופר שבה –
היו  שכולם הדורות, כל סוף  עד  ישראל בני דכל הנשמות כל גם כולל ישראל, בני ולכל מישראל ואחד

סיני  הר מרכבה 32במעמד מעשה וראו תרי"ג 33, כנגד אותיות, תר"כ בהם שיש הדברות, עשרת ושמעו ,
כולה  שבעלֿפה) ותורה שבכתב (תורה התורה כל הכוללים דרבנן, מצוות וז' ושנה,34מצוות שנה ובכל .

ובפרט יתרו, פרשת ולומדים שקורין הזמן לישראל"zayaבבוא תורה ניתנה ש"בשבת יתרו, 35פרשת

חדשים" בעיניך ("יהיו ומתחדש חוזר העני 36– כללות לעילוי ) ועד יותר, נעלה ובאופן דמתןֿתורה, ן
ואור. ומוסיף דהלוך באופן שהם קדושה עניני ככל שבאיןֿערוך,
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חצאי  שתי (כמו במעלתם שוים שאינם כיֿאם ח"ו, הזכות, היפך
השני  של הנהגתו נחשבת הראשון מעלת שלפיֿערך כיון צורות),

עיוות. כמו
פמ"א.32) פרדר"א
וש"נ.33) ג. פ"ב, שמו"ר ראה
וש"נ.34) .382 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
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– ההשתלשלות) סדר (כל העולם בבריאת ההתחדשות גם נעשית במתןֿתורה ההתחדשות עם וביחד
"קודשאֿבריךֿהוא  התורה, עלֿידי היתה בראשית ימי בששת ליש מאין העולם שבריאת לכך נוסף שהרי,

ז"ל  חכמינו כדרשת דוקא, במתןֿתורה העולם ועמידת קיום נעשה עלמא", וברא באורייתא על 37אסתכל
הבריאה 38הפסוק  להתהוות בנוגע ועלֿדרךֿזה שקטה", ולבסוף יראה "בתחילה ושקטה", יראה "ארץ

הבעלֿשםֿטוב  (כתורת ממש ואפס מאין ורגע רגע עסיק 39בכל נש "בר – התורה עלֿידי שנעשית (
כנגדו" ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל כיון עלמא, ומקיים הלימוד 40באורייתא עלֿידי ובפרט ,

העולם. ועמידת קיום נעשה שעלֿידה דמתןֿתורה, בפרשה

שהעולם  שאף בידעו – בעולם לפעול מישראל ואחת אחד דכל בשליחות גם חיזוק ניתוסף ָועלֿידיֿזה
חידוש  יתרו) (בפרשת עתה נעשה (ה'תנש"א), שנה ואחת חמשים מאות שבע אלפים חמשת כבר קיים
כדי  לו המצטרך וכל מחודשים כחות נתינת גם כולל השתלשלות", סדר נייער "א הבריאה, ַבכללות
יראו  כולו העולם שבכל השלימות, לתכלית ועד לבב, וטוב שמחה מתוך בעולם שליחותו ולמלא לפעול

בנפעל  הפועל כח את בשר שהוא 41בעיני ברוךֿהוא המאציל של ומהותו "עצמותו הבורא, לכח ועד ,
המוחלט" ואפס מאין יש לברוא וביכלתו בכחו האמיתי 42לבדו יש עם שקשור הנברא יש  ,43.

.Â:ולאחריה לפניה – הסמוכות הפרשיות עם גם זה לקשר ויש

נאמר  שבה – אזלינן) (דמינה בשלח פרשת – שלפניה אבי 44הפרשה אלקי ואנוהו אֿלי "זה
ונתגלה  שנמשך האלקות שמראה אֿלי", "זה ואומר באצבעו מראה ואחד אחד שכל היינו, וארוממנהו",

ezlerteעלֿידי ezcearאלקי") בירושה שקיבל הענינים על  נוסף כי עילוי `iaבעולם, פעל בהם שגם ,"
ופעולתו עבודתו עלֿידי שנעשו הענינים גם ישנם "וארוממנהו"), elyוהוספה, gka כחי מלשון "אֿלי", ,

ד)). סעיף (כנ"ל צורות חצאי שתי  שנעשים הקב"ה, של כחו עם בצירוף האדם (כח

מה  הראשונים, על מוסיף "ואלה המשפטים", "ואלה – משפטים פרשת – שלאחריה והפרשה
מסיני" אלו אף מסיני באים45הראשונים דמתןֿתורה הענינים שכל ,ieliba שמראה עד הגשמי הזה בעולם

"ויחזו  למתןֿתורה) ובשייכות (בקשר הפרשה וחותם בסיום יותר ומודגש אלה, ואומר הגשמית באצבעו
האלקים ezyieאת elk`ie"46 שהאלקות עד באלקות, חדורים ושתיה) (אכילה הגשמיים הענינים שגם ,

בבריאות  יותר ניתוסף [שעלֿידיֿזה שלו הגשמיות גם אלא שלו, הרוחניות רק לא כבשרו, ובשר דם נעשה
טובות, ושנים ימים לאורך בגוף נשמה יחד, ושניהם הנשמה, ושלימות בריאות עם ביחד הגוף, ושלימות

ארוך" שכולו "יום נעשה יום שכל גם ארוך"47כולל הוא הראשון) (ברגע בתחילתו "שגם ועד 48, ,[
הגוף  מן ניזונית תהיה (רוחניות) שהנשמה לעתידֿלבוא, הגשמיות .49לשלימות

ושכנתי  מקדש לי ("ועשו המשכן עשיית אודות מדובר שבה תרומה, לפרשת באים ואחרֿכך
ידיך"50בתוכם" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש ששלימותו ,(51.
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וש"נ.37) א. פח, שבת
ט.38) עו, תהלים
בתחלתו.39) שעהיוה"א תניא
ועוד.40) רפי"ח. תדבא"ר ראה
ועוד.41) ספכ"ז. האמונה שער
ס"כ.42) אגה"ק תניא
ובכ"מ.43) ג. מג, בשלח ביאוה"ז ראה
ב.44) טו,

עה"פ.45) פירש"י
יא.46) כד,
וש"נ.47) ב. לט, קידושין ראה
ובכ"מ.48) סע"ד. יח, תולדות תו"א
וש"נ.49) .88 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ח.50) כה,
יז.51) טו, בשלח

eigiy mdixede devnÎxa ipzg zveawl "zecigi"

.Ê ראשֿהשנה בשבט, עשר חמשה – זה יום של המיוחד ענינו עם גם לעיל האמור ולקשר להוסיף ויש
:52לאילנות 

השדה" עץ האדם "כי – מישראל ואחד אחד לכל שייך לאילנות ראשֿהשנה של בו 53ענינו שיש –
ורמון.. ותאנה "גפן ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים ובמיוחד כולל השדה", ד"עץ הענינים פרטי כל

(תמרים)" ודבש שמן שמוסיפים54זית פירות מיני חמשה ,beprze d`pd"ושעורה "חטה על נוסף ,migxkend
לו" יחסר אשר ("מחסורו האדם אדם,55לקיום מאכל חטה, האדם: בעבודת גם ישנם אלו ענינים שכל ,(

ישנה  לזה ונוסף הבהמית. דנפש העבודה על קאי בהמה, מאכל ושעורה, האלקית. דנפש העבודה על קאי
זית  ורמון.. ותאנה ד"גפן הענינים לחמשת שמתחלקת ותענוג, הנאה תוספת עם הקשורה העבודה גם

ודבש". שמן

הענינים  פרטי שכל – העולם עניני לכל מישראל ואחד אחד כל של שייכותו גם מודגשת זה ובענין
העולם  דכל והתמצית העיקר ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים בחלקו 56דשבעת בעבודתו ישנם ,

שלימה), רשות אמות, ד' מזה, ויתירה אחת, אמה להיפך, או אחת, אמה ועלֿכלֿפנים אמות (ד' בעולם
נאמן" "בית בונה המשולש"57ששם "חוט חסדים, גמילות ושל תפלה ושל  תורה של בית ועלֿידיֿזה 58, ,

לתכלית  ועד ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת כל עם ישראל", "ארץ בעולם בחלקו עושה
הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה היעוד כשיקויים בזה .59השלימות

.Á פ עוד ולעורר להזכיר יש – לזה פירות 60עם בהמשך ולאכול לטעום ישראל מנהג קיום אודות
לאילנות. ראשֿהשנה בשבט, עשר דחמשה המעתֿלעת במשך ישראל ארץ בהם שנשתבחה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחד, כולנו שנבוא – העיקר והוא – גדול 61ויהיֿרצון "קהל ,
הנה" ישובו אחת) l`xyi–62(מציאות ux`lונמצא ,my.ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת את

הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה – מכם ואחת אחד לכל שיתנו לצדקה השליחות עלֿידי 63ובפרט

אדנֿי  "מקדש השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו לבוא ומיד תיכף זוכים –
ועד" לעולם ימלוך כש"ה' ידיך", .64כוננו

•
eigiy mdixede devnÎxa ipzg zveawl "zecigi"

מוגה  בלתי

לעיל 1בהוספה  האמורות הברכות ישנה 2על ישראל, כלל בתוך עתה, שנכנסו אלה גם נכללים שבהם ,
בתֿמצוה. או ברֿמצוה מצוות, חיוב לכלל הגיעו שזהֿעתה עכשיו, שנכנסו אלה אצל מיוחדת הדגשה

הפרשה יתרו, פרשת השבוע, לפרשת במיוחד שייך זה כל dxezÎozncענין נעשו שבמתןֿתורה כיון –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ר"ה.52) מס' ריש
יט.53) כ, שופטים
ח.54) ח, עקב
ח.55) טו, ראה
רע"א.56) יו"ד, תענית ראה
וש"נ.57) רלו). (ע' בסופו תרלו רבים מים המשך ראה
יב.58) ד, קהלת
ועוד.59) תקג. רמז ישעי' יל"ש
משיחות 60) (קונטרס  שלפנ"ז בהתוועדות המוזכר על נוסף

ס"ח). בשלח ש"פ
ט.61) יו"ד, בא
ז.62) לא, ירמי'
א.63) יו"ד, ב"ב
יח.64) טו, בשלח
ואילך,1) 577 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן
שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות



כי `"ypz'd haya e"h ,exzi zyxt 'c lil zgiy

– ההשתלשלות) סדר (כל העולם בבריאת ההתחדשות גם נעשית במתןֿתורה ההתחדשות עם וביחד
"קודשאֿבריךֿהוא  התורה, עלֿידי היתה בראשית ימי בששת ליש מאין העולם שבריאת לכך נוסף שהרי,

ז"ל  חכמינו כדרשת דוקא, במתןֿתורה העולם ועמידת קיום נעשה עלמא", וברא באורייתא על 37אסתכל
הבריאה 38הפסוק  להתהוות בנוגע ועלֿדרךֿזה שקטה", ולבסוף יראה "בתחילה ושקטה", יראה "ארץ

הבעלֿשםֿטוב  (כתורת ממש ואפס מאין ורגע רגע עסיק 39בכל נש "בר – התורה עלֿידי שנעשית (
כנגדו" ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל כיון עלמא, ומקיים הלימוד 40באורייתא עלֿידי ובפרט ,

העולם. ועמידת קיום נעשה שעלֿידה דמתןֿתורה, בפרשה

שהעולם  שאף בידעו – בעולם לפעול מישראל ואחת אחד דכל בשליחות גם חיזוק ניתוסף ָועלֿידיֿזה
חידוש  יתרו) (בפרשת עתה נעשה (ה'תנש"א), שנה ואחת חמשים מאות שבע אלפים חמשת כבר קיים
כדי  לו המצטרך וכל מחודשים כחות נתינת גם כולל השתלשלות", סדר נייער "א הבריאה, ַבכללות
יראו  כולו העולם שבכל השלימות, לתכלית ועד לבב, וטוב שמחה מתוך בעולם שליחותו ולמלא לפעול

בנפעל  הפועל כח את בשר שהוא 41בעיני ברוךֿהוא המאציל של ומהותו "עצמותו הבורא, לכח ועד ,
המוחלט" ואפס מאין יש לברוא וביכלתו בכחו האמיתי 42לבדו יש עם שקשור הנברא יש  ,43.

.Â:ולאחריה לפניה – הסמוכות הפרשיות עם גם זה לקשר ויש

נאמר  שבה – אזלינן) (דמינה בשלח פרשת – שלפניה אבי 44הפרשה אלקי ואנוהו אֿלי "זה
ונתגלה  שנמשך האלקות שמראה אֿלי", "זה ואומר באצבעו מראה ואחד אחד שכל היינו, וארוממנהו",

ezlerteעלֿידי ezcearאלקי") בירושה שקיבל הענינים על  נוסף כי עילוי `iaבעולם, פעל בהם שגם ,"
ופעולתו עבודתו עלֿידי שנעשו הענינים גם ישנם "וארוממנהו"), elyוהוספה, gka כחי מלשון "אֿלי", ,

ד)). סעיף (כנ"ל צורות חצאי שתי  שנעשים הקב"ה, של כחו עם בצירוף האדם (כח

מה  הראשונים, על מוסיף "ואלה המשפטים", "ואלה – משפטים פרשת – שלאחריה והפרשה
מסיני" אלו אף מסיני באים45הראשונים דמתןֿתורה הענינים שכל ,ieliba שמראה עד הגשמי הזה בעולם

"ויחזו  למתןֿתורה) ובשייכות (בקשר הפרשה וחותם בסיום יותר ומודגש אלה, ואומר הגשמית באצבעו
האלקים ezyieאת elk`ie"46 שהאלקות עד באלקות, חדורים ושתיה) (אכילה הגשמיים הענינים שגם ,

בבריאות  יותר ניתוסף [שעלֿידיֿזה שלו הגשמיות גם אלא שלו, הרוחניות רק לא כבשרו, ובשר דם נעשה
טובות, ושנים ימים לאורך בגוף נשמה יחד, ושניהם הנשמה, ושלימות בריאות עם ביחד הגוף, ושלימות

ארוך" שכולו "יום נעשה יום שכל גם ארוך"47כולל הוא הראשון) (ברגע בתחילתו "שגם ועד 48, ,[
הגוף  מן ניזונית תהיה (רוחניות) שהנשמה לעתידֿלבוא, הגשמיות .49לשלימות

ושכנתי  מקדש לי ("ועשו המשכן עשיית אודות מדובר שבה תרומה, לפרשת באים ואחרֿכך
ידיך"50בתוכם" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש ששלימותו ,(51.

***
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וש"נ.37) א. פח, שבת
ט.38) עו, תהלים
בתחלתו.39) שעהיוה"א תניא
ועוד.40) רפי"ח. תדבא"ר ראה
ועוד.41) ספכ"ז. האמונה שער
ס"כ.42) אגה"ק תניא
ובכ"מ.43) ג. מג, בשלח ביאוה"ז ראה
ב.44) טו,

עה"פ.45) פירש"י
יא.46) כד,
וש"נ.47) ב. לט, קידושין ראה
ובכ"מ.48) סע"ד. יח, תולדות תו"א
וש"נ.49) .88 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ח.50) כה,
יז.51) טו, בשלח

eigiy mdixede devnÎxa ipzg zveawl "zecigi"

.Ê ראשֿהשנה בשבט, עשר חמשה – זה יום של המיוחד ענינו עם גם לעיל האמור ולקשר להוסיף ויש
:52לאילנות 

השדה" עץ האדם "כי – מישראל ואחד אחד לכל שייך לאילנות ראשֿהשנה של בו 53ענינו שיש –
ורמון.. ותאנה "גפן ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים ובמיוחד כולל השדה", ד"עץ הענינים פרטי כל

(תמרים)" ודבש שמן שמוסיפים54זית פירות מיני חמשה ,beprze d`pd"ושעורה "חטה על נוסף ,migxkend
לו" יחסר אשר ("מחסורו האדם אדם,55לקיום מאכל חטה, האדם: בעבודת גם ישנם אלו ענינים שכל ,(

ישנה  לזה ונוסף הבהמית. דנפש העבודה על קאי בהמה, מאכל ושעורה, האלקית. דנפש העבודה על קאי
זית  ורמון.. ותאנה ד"גפן הענינים לחמשת שמתחלקת ותענוג, הנאה תוספת עם הקשורה העבודה גם

ודבש". שמן

הענינים  פרטי שכל – העולם עניני לכל מישראל ואחד אחד כל של שייכותו גם מודגשת זה ובענין
העולם  דכל והתמצית העיקר ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים בחלקו 56דשבעת בעבודתו ישנם ,

שלימה), רשות אמות, ד' מזה, ויתירה אחת, אמה להיפך, או אחת, אמה ועלֿכלֿפנים אמות (ד' בעולם
נאמן" "בית בונה המשולש"57ששם "חוט חסדים, גמילות ושל תפלה ושל  תורה של בית ועלֿידיֿזה 58, ,

לתכלית  ועד ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת כל עם ישראל", "ארץ בעולם בחלקו עושה
הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה היעוד כשיקויים בזה .59השלימות

.Á פ עוד ולעורר להזכיר יש – לזה פירות 60עם בהמשך ולאכול לטעום ישראל מנהג קיום אודות
לאילנות. ראשֿהשנה בשבט, עשר דחמשה המעתֿלעת במשך ישראל ארץ בהם שנשתבחה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחד, כולנו שנבוא – העיקר והוא – גדול 61ויהיֿרצון "קהל ,
הנה" ישובו אחת) l`xyi–62(מציאות ux`lונמצא ,my.ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת את

הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה – מכם ואחת אחד לכל שיתנו לצדקה השליחות עלֿידי 63ובפרט

אדנֿי  "מקדש השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו לבוא ומיד תיכף זוכים –
ועד" לעולם ימלוך כש"ה' ידיך", .64כוננו

•
eigiy mdixede devnÎxa ipzg zveawl "zecigi"

מוגה  בלתי

לעיל 1בהוספה  האמורות הברכות ישנה 2על ישראל, כלל בתוך עתה, שנכנסו אלה גם נכללים שבהם ,
בתֿמצוה. או ברֿמצוה מצוות, חיוב לכלל הגיעו שזהֿעתה עכשיו, שנכנסו אלה אצל מיוחדת הדגשה

הפרשה יתרו, פרשת השבוע, לפרשת במיוחד שייך זה כל dxezÎozncענין נעשו שבמתןֿתורה כיון –
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4

5

6
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19

20

21
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ר"ה.52) מס' ריש
יט.53) כ, שופטים
ח.54) ח, עקב
ח.55) טו, ראה
רע"א.56) יו"ד, תענית ראה
וש"נ.57) רלו). (ע' בסופו תרלו רבים מים המשך ראה
יב.58) ד, קהלת
ועוד.59) תקג. רמז ישעי' יל"ש
משיחות 60) (קונטרס  שלפנ"ז בהתוועדות המוזכר על נוסף

ס"ח). בשלח ש"פ
ט.61) יו"ד, בא
ז.62) לא, ירמי'
א.63) יו"ד, ב"ב
יח.64) טו, בשלח
ואילך,1) 577 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן
שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות



eigiyכב mdixede devnÎxa ipzg zveawl "zecigi"

" במצוות, חייבים ישראל בן devnÎxaבני "ומשה ואהרן, למשה ועד גדולים, היו לפניֿזה שגם דאף ,"
שנה" ושמונים שלש בן ואהרן שנה נעשה 3שמונים שאז כיון במתןֿתורה, "בריֿמצוה" נעשו מכלֿמקום ,

במצוות החיוב vndxezÎoznאצלם c.

במנהג 4וכידוע  כמודגש – מתןֿתורה לפני המצוות קיום לגבי גם גדול חידוש נעשה שבמתןֿתורה
בפעם  שבמתןֿתורה מפני הוא לזה הטעמים שאחד תורתנו, מתן זמן השבועות, בחג חלב מאכלי דאכילת

בשר  לאכול יכולים היו ולא בלבד, חלב מאכלי אכלו פעולת 5הראשונה היתה מתןֿתורה לפני שגם דאף ,
והכן" טבח טבח ביתו.. על לאשר "ויאמר הצדיק ביוסף שכתוב כמו שברגע 6השחיטה, כיון הרי ,

המציאות מתחדשת dxezדמתןֿתורה itÎlr dhigyc לחיוב דמתןֿתורה הרגע שלפני השחיטה מועילה לא ,
במתןֿתורה  .7השחיטה

יתרון  מלשון "יתרו", הפרשה, בשם (כמרומז והיתרון החידוש החיבור 8ותוכן שנעשה – דמתןֿתורה (
למעלה  יעלו שתחתונים האפשרות נעשית ועלֿידיֿזה למטה, ירדו שעליונים ותחתונים, ,9דעליונים

עלייתם  עלֿידי עיקרי שינוי נעשה שבתחתונים כשם בעליונים: והן בתחתונים הן הוא בזה שהחידוש
שלא  עליה אצלם נעשית שעלֿידיֿזה – למטה ירידתם עלֿידי בעליונים עיקרי שינוי גם נעשה למעלה,

החסידות  בתורת בארוכה כמבואר בערך), שלא עליה אלא סתם, עליה לצורך ירידה רק (לא .10בערך

ז"ל  חכמינו כדרשת העולם, ועמידת קיום נעשה שבמתןֿתורה – ועיקר הפסוק 11ועוד "ארץ 12על
וועלט  גאנצע ("די מתנודד העולם היה מתןֿתורה שלפני שקטה", ולבסוף יראה "בתחילה ושקטה", יראה

ונשמע" "נעשה באמירת התורה קיבלו שישראל עד געשאקלט") זיך להתנודד 13האט העולם הפסיק שאז ,
("שקטה").

(מלשון  בברכה ונשמע") "נעשה ובמיוחד (כולל דמתןֿתורה הפרשה כשקורין ושנה שנה ובכל
כנגדו"14המשכה  ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל – ולאחריה לפניה ונמשך 15) ונשנה חוזר –

הענין כללות ממנו) למטה תחתון שאין התחתון הזה (בעולם למטה עד וחיות dxezÎozncומתגלה בכח
אראנו miycegnועצמיות שנת לאחרי הבאה, בשנה דמתןֿתורה הפרשה לקריאת [עד כולה השנה כל על

התורה, קריאת גם כולל סניפיהם, וכל מצוות תרי"ג כל קיום יהיה לעתידֿלבוא גם שהרי נפלאות,
ובחמישי" ובשני בשבת ברבים בתורה קורין שיהיו לישראל להם תיקן רבינו ועלֿידיֿזה 16ש"משה ,[

ze`ivndנעשה yecigביחסzeevna aeigl,מתןֿתורה לפני לגבי במתןֿתורה במצוות החיוב ודוגמת מעין ,
שהרי  וטף, נשים אנשים דמתןֿתורה, הפרשה קריאת אודות) להם שמספרים אלה (וגם השומעים כל אצל

בנוגע אינם shlגם מתןֿתורה לאחרי שגם אף מתןֿתורה, לאחרי לגבי מתןֿתורה לפני בין חילוק ישנו
ברֿמצוה. שנעשים לפני במצוות חייבים

" של ומצב במעמד הגדולים) (גם ישראל בני כל נמצאים הזה שבזמן ברֿמצוה),shולהוסיף, (לפני "
המצוות  דקיום החיוב ושלימות לעיקר "ציונים" בבחינת הוא הזה בזמן המצוות שקיום כיון

`ealÎcizrl17.

החיוב  ושלימות עיקר ישראל, בני דכל ה"ברֿמצוה" תהיה ממש שבקרוב – העיקר והוא – ויהיֿרצון
רצונך" "כמצות בארץ, התלויות המצוות ובמיוחד כולל המצוות, הקדוש 18דקיום בארצנו אשר , "ארץ ה,
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ז.3) ז, וארא
ספ"ז.4) חולין להרמב"ם פיהמ"ש
(5.(1864 (לעמבערג, ישראל גאולת ס'
טז.6) מג, מקץ
(7.28 הערה 366 ע' חי"ח לקו"ש ראה
יתרו.8) ר"פ פירש"י
ועוד.9) טו. וארא תנחומא

וש"נ.10) רעג. ע' ח"ה מלוקט סה"מ ראה

וש"נ.11) א. פח, שבת
ט.12) עו, תהלים
שם.13) שבת ראה
ובכ"מ.14) ג. לז, מקץ תו"א
ועוד.15) רפי"ח. תדבא"ר ראה
רפי"ב.16) תפלה הל' רמב"ם
כה.17) יח, אחרי רמב"ן ראה
ובכ"מ.18) ויחי. ר"פ תו"ח ראה

eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi"

שנה"cinzגו' אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' הגלות,19עיני בזמן אפילו "תמיד", ,
" כך, כדי ועד להסתיים, עומדת כשהגלות oiifועלֿאחתֿכמהֿוכמה lawn sie` oiey jif hlqiixh hlree ic f`

epwcv giyn iptובאופן ,"dxezdyומסייעת כח המשיח.lawlנותנת דימות הגילויים את

***

והמחנכות, המחנכים ההורים ובפרט הקרובים, וכל והבתֿמצוה שהברֿמצוה ישראל מנהג ידוע
המצוות" כל כנגד ה"שקולה הצדקה, במצות ֿ 20מוסיפים ועלֿאחת המצוות, בכל ההוספה עם ביחד ,

כולם  שכנגד תורה תלמוד במצות ֿ וכמה .21כמה

בקשר  משלו, ואחד אחד כל יוסיף ובודאי לצדקה, לתת שליחותֿמצוה מכם ואחת אחד לכל יתנו ולכן
הבתֿמצוה. או להברֿמצוה ובשייכות

שמקרבת  צדקה "גדולה – הגאולה את יותר עוד ותזרז תמהר לצדקה זו שליחות שקבלת ויהיֿרצון
הגאולה" מראה 22את ואחד אחד וכל ובגלוי, בפועל צדקנו משיח יבוא זה, בלילה ממש, ומיד שתיכף –

שמיא" ענני עם "ארו ומיד, ותיכף זה, ואומר כו'23באצבעו לפניך נעשה "ושם הקדושה, לארצנו באים ,
רצונך" אדנֿי 24כמצות "מקדש המקדש, ובבית הקודש בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו ,

ידיך" .25כוננו

•
eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi"

מוגה  בלתי

לעיל 1בהמשך  ובתֿמצוה,2להמדובר לברֿמצוה דמתןֿתורה, הפרשה יתרו, דפרשת השייכות אודות
זה  חתונתו "יום – יותר נעלה ענין עוד ישנו ובנותֿמצוה, בריֿמצוה ישראל ובנות בני כל נעשו שאז

תורה" כיון dpezgd,3מתן "כביכול", לומר צריכים שלא ועד כביכול, הקב"ה, עם ישראל בני של
ישראל  בני וכל מישראל ואחד אחד דכל החתונה תורה", מתן זה חתונתו ש"יום אומרת ש"תורתֿאמת"

יתברך. ומהותו לעצמותו ועד בעצמו, הקב"ה עם

יהיו  המשיח ולימות היו.. אירוסין הזה העולם "של – המשיח בימות תהיה שבזה והשלימות
.4נישואין"

בערי  ישמע "מהרה.. נישואין: בברכת שמסיימים כפי – וכלה חתן כל של בחתונה היא לזה וההכנה
כלה" וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות האמיתית 5יהודה הגאולה על דקאי ,

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה

הוספת  עלֿידי אשר ומצוותיה, תורה של ענינים ריבוי עם קשורה בישראל חתונה שכל – ובפשטות
והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "מכריע אחת, מצוה גאולה 6כל ,

הקב"ה. עם דכנסתֿישראל הנישואין יהיו שאז והשלימה, האמיתית

***
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יב.19) יא, עקב
א.20) ט, ב"ב ראה
ספ"א.21) פאה
א.22) יו"ד, ב"ב
יג.23) ז, דניאל
מוסף.24) תפלת
יז.25) טו, בשלח

ואילך,1) 575 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
שם. ובהנסמן

שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ב.3) כו, תענית
ספט"ו.4) שמו"ר
יו"דֿיא.5) לג, ירמי' – הכ' ל' ע"פ
ה"ד.6) פ"ג תשובה הל' רמב"ם



כג eigiy mdixede devnÎxa ipzg zveawl "zecigi"

" במצוות, חייבים ישראל בן devnÎxaבני "ומשה ואהרן, למשה ועד גדולים, היו לפניֿזה שגם דאף ,"
שנה" ושמונים שלש בן ואהרן שנה נעשה 3שמונים שאז כיון במתןֿתורה, "בריֿמצוה" נעשו מכלֿמקום ,

במצוות החיוב vndxezÎoznאצלם c.

במנהג 4וכידוע  כמודגש – מתןֿתורה לפני המצוות קיום לגבי גם גדול חידוש נעשה שבמתןֿתורה
בפעם  שבמתןֿתורה מפני הוא לזה הטעמים שאחד תורתנו, מתן זמן השבועות, בחג חלב מאכלי דאכילת

בשר  לאכול יכולים היו ולא בלבד, חלב מאכלי אכלו פעולת 5הראשונה היתה מתןֿתורה לפני שגם דאף ,
והכן" טבח טבח ביתו.. על לאשר "ויאמר הצדיק ביוסף שכתוב כמו שברגע 6השחיטה, כיון הרי ,

המציאות מתחדשת dxezדמתןֿתורה itÎlr dhigyc לחיוב דמתןֿתורה הרגע שלפני השחיטה מועילה לא ,
במתןֿתורה  .7השחיטה

יתרון  מלשון "יתרו", הפרשה, בשם (כמרומז והיתרון החידוש החיבור 8ותוכן שנעשה – דמתןֿתורה (
למעלה  יעלו שתחתונים האפשרות נעשית ועלֿידיֿזה למטה, ירדו שעליונים ותחתונים, ,9דעליונים

עלייתם  עלֿידי עיקרי שינוי נעשה שבתחתונים כשם בעליונים: והן בתחתונים הן הוא בזה שהחידוש
שלא  עליה אצלם נעשית שעלֿידיֿזה – למטה ירידתם עלֿידי בעליונים עיקרי שינוי גם נעשה למעלה,

החסידות  בתורת בארוכה כמבואר בערך), שלא עליה אלא סתם, עליה לצורך ירידה רק (לא .10בערך

ז"ל  חכמינו כדרשת העולם, ועמידת קיום נעשה שבמתןֿתורה – ועיקר הפסוק 11ועוד "ארץ 12על
וועלט  גאנצע ("די מתנודד העולם היה מתןֿתורה שלפני שקטה", ולבסוף יראה "בתחילה ושקטה", יראה

ונשמע" "נעשה באמירת התורה קיבלו שישראל עד געשאקלט") זיך להתנודד 13האט העולם הפסיק שאז ,
("שקטה").

(מלשון  בברכה ונשמע") "נעשה ובמיוחד (כולל דמתןֿתורה הפרשה כשקורין ושנה שנה ובכל
כנגדו"14המשכה  ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל – ולאחריה לפניה ונמשך 15) ונשנה חוזר –

הענין כללות ממנו) למטה תחתון שאין התחתון הזה (בעולם למטה עד וחיות dxezÎozncומתגלה בכח
אראנו miycegnועצמיות שנת לאחרי הבאה, בשנה דמתןֿתורה הפרשה לקריאת [עד כולה השנה כל על

התורה, קריאת גם כולל סניפיהם, וכל מצוות תרי"ג כל קיום יהיה לעתידֿלבוא גם שהרי נפלאות,
ובחמישי" ובשני בשבת ברבים בתורה קורין שיהיו לישראל להם תיקן רבינו ועלֿידיֿזה 16ש"משה ,[

ze`ivndנעשה yecigביחסzeevna aeigl,מתןֿתורה לפני לגבי במתןֿתורה במצוות החיוב ודוגמת מעין ,
שהרי  וטף, נשים אנשים דמתןֿתורה, הפרשה קריאת אודות) להם שמספרים אלה (וגם השומעים כל אצל

בנוגע אינם shlגם מתןֿתורה לאחרי שגם אף מתןֿתורה, לאחרי לגבי מתןֿתורה לפני בין חילוק ישנו
ברֿמצוה. שנעשים לפני במצוות חייבים

" של ומצב במעמד הגדולים) (גם ישראל בני כל נמצאים הזה שבזמן ברֿמצוה),shולהוסיף, (לפני "
המצוות  דקיום החיוב ושלימות לעיקר "ציונים" בבחינת הוא הזה בזמן המצוות שקיום כיון

`ealÎcizrl17.

החיוב  ושלימות עיקר ישראל, בני דכל ה"ברֿמצוה" תהיה ממש שבקרוב – העיקר והוא – ויהיֿרצון
רצונך" "כמצות בארץ, התלויות המצוות ובמיוחד כולל המצוות, הקדוש 18דקיום בארצנו אשר , "ארץ ה,
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ז.3) ז, וארא
ספ"ז.4) חולין להרמב"ם פיהמ"ש
(5.(1864 (לעמבערג, ישראל גאולת ס'
טז.6) מג, מקץ
(7.28 הערה 366 ע' חי"ח לקו"ש ראה
יתרו.8) ר"פ פירש"י
ועוד.9) טו. וארא תנחומא

וש"נ.10) רעג. ע' ח"ה מלוקט סה"מ ראה

וש"נ.11) א. פח, שבת
ט.12) עו, תהלים
שם.13) שבת ראה
ובכ"מ.14) ג. לז, מקץ תו"א
ועוד.15) רפי"ח. תדבא"ר ראה
רפי"ב.16) תפלה הל' רמב"ם
כה.17) יח, אחרי רמב"ן ראה
ובכ"מ.18) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
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שנה"cinzגו' אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' הגלות,19עיני בזמן אפילו "תמיד", ,
" כך, כדי ועד להסתיים, עומדת כשהגלות oiifועלֿאחתֿכמהֿוכמה lawn sie` oiey jif hlqiixh hlree ic f`

epwcv giyn iptובאופן ,"dxezdyומסייעת כח המשיח.lawlנותנת דימות הגילויים את

***

והמחנכות, המחנכים ההורים ובפרט הקרובים, וכל והבתֿמצוה שהברֿמצוה ישראל מנהג ידוע
המצוות" כל כנגד ה"שקולה הצדקה, במצות ֿ 20מוסיפים ועלֿאחת המצוות, בכל ההוספה עם ביחד ,

כולם  שכנגד תורה תלמוד במצות ֿ וכמה .21כמה

בקשר  משלו, ואחד אחד כל יוסיף ובודאי לצדקה, לתת שליחותֿמצוה מכם ואחת אחד לכל יתנו ולכן
הבתֿמצוה. או להברֿמצוה ובשייכות

שמקרבת  צדקה "גדולה – הגאולה את יותר עוד ותזרז תמהר לצדקה זו שליחות שקבלת ויהיֿרצון
הגאולה" מראה 22את ואחד אחד וכל ובגלוי, בפועל צדקנו משיח יבוא זה, בלילה ממש, ומיד שתיכף –

שמיא" ענני עם "ארו ומיד, ותיכף זה, ואומר כו'23באצבעו לפניך נעשה "ושם הקדושה, לארצנו באים ,
רצונך" אדנֿי 24כמצות "מקדש המקדש, ובבית הקודש בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו ,

ידיך" .25כוננו

•
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מוגה  בלתי

לעיל 1בהמשך  ובתֿמצוה,2להמדובר לברֿמצוה דמתןֿתורה, הפרשה יתרו, דפרשת השייכות אודות
זה  חתונתו "יום – יותר נעלה ענין עוד ישנו ובנותֿמצוה, בריֿמצוה ישראל ובנות בני כל נעשו שאז

תורה" כיון dpezgd,3מתן "כביכול", לומר צריכים שלא ועד כביכול, הקב"ה, עם ישראל בני של
ישראל  בני וכל מישראל ואחד אחד דכל החתונה תורה", מתן זה חתונתו ש"יום אומרת ש"תורתֿאמת"

יתברך. ומהותו לעצמותו ועד בעצמו, הקב"ה עם

יהיו  המשיח ולימות היו.. אירוסין הזה העולם "של – המשיח בימות תהיה שבזה והשלימות
.4נישואין"

בערי  ישמע "מהרה.. נישואין: בברכת שמסיימים כפי – וכלה חתן כל של בחתונה היא לזה וההכנה
כלה" וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות האמיתית 5יהודה הגאולה על דקאי ,

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה

הוספת  עלֿידי אשר ומצוותיה, תורה של ענינים ריבוי עם קשורה בישראל חתונה שכל – ובפשטות
והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "מכריע אחת, מצוה גאולה 6כל ,

הקב"ה. עם דכנסתֿישראל הנישואין יהיו שאז והשלימה, האמיתית

***
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יב.19) יא, עקב
א.20) ט, ב"ב ראה
ספ"א.21) פאה
א.22) יו"ד, ב"ב
יג.23) ז, דניאל
מוסף.24) תפלת
יז.25) טו, בשלח

ואילך,1) 575 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
שם. ובהנסמן

שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ב.3) כו, תענית
ספט"ו.4) שמו"ר
יו"דֿיא.5) לג, ירמי' – הכ' ל' ע"פ
ה"ד.6) פ"ג תשובה הל' רמב"ם
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תורני  באופן תהיינה שההכנות לחתונה, מההכנות החל – אלה בחתונות גם יהיה שכן ויהיֿרצון
בנים  טובות, ושנים ימים לאריכות החיים והמשך המשתה, ימי ושבעת עצמה, החתונה וכן ופנימי, חסידי
דגאולה  העיקרית הברכה ובמיוחד כולל לבב, וטוב שמחה מתוך ומצוותיה בתורה עוסקים ובנות

ירושלים". ובחוצות יהודה בערי ישמע "מהרה.. והשלימה, האמיתית

על שנוסף – העיקר והוא הדבריםxeaicdועוד קיום ממש בקרוב יהיה בעבר, ielbaeבזה lreta,
באצב  זה""מראה ואומר הקודש,7עו עיר בירושלים הקדושה, בארצנו ירושלים, וחוצות יהודה ערי הנה ,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, ובבית הקודש ממש.8בהר ומיד תיכף ,

***

ישראל  מנהג ובמצות 9ידוע בכלל במצוות מוסיפים אליהם, והשייכים קרוביהם וכל והכלה שהחתן
לצדקה, שליחותֿמצוה מכם ואחת אחד לכל יתנו לכך ובהתאם החתונה. יום עם בקשר במיוחד הצדקה

האמור. ישראל מנהג תקיימו בוודאי שבלאוֿהכי לכך נוסף

זה  בלילה צדקנו, משיח ביאת תיכף ותפעל הכף את תכריע כשלעצמה בזה שההחלטה ויהיֿרצון
ממש. ומיד ותיכף ממש,
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בסופה.7) תענית ראה
יז.8) טו, בשלח

(9.16 הערה שם בלקו"ש נסמן
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בסופה.7) תענית ראה
יז.8) טו, בשלח

(9.16 הערה שם בלקו"ש נסמן

.`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn .c"qa
הפסוק ‡. הדברים 1על כל את אלקים "וידבר

ז"ל  חכמינו דרשו הקב"ה 2האלה" שאמר "מלמד
לאדם  שאיֿאפשר מה אחד, בדיבור הדברות עשרת
ה' אנכי עוד תלמודֿלומר מה אםֿכן כן, לומר
דיבור  כל על ופירש שחזר לך, יהיה ולא אלקיך

עצמו". בפני ודיבור
הדברות  עשרת כל אמירת כללות על ונוסף
אחד  בדיבור שהאמירה מצינו אחד, בדיבור

יותר: בפרטיות נתפרשה

הראשונות  דברות לשתי בנוגע "אנכי 3א) –
שמענום" הגבורה מפי לך יהיה "דכתיב 4ולא ,5

שמעתי" זו שתים אלקים דיבר .6אחת

ו"שמור" ל"זכור" בנוגע ושמור 7ב) "זכור –
יומת  מות מחלליה וכן אחד, השבת 8בדיבור וביום

כבשים  שתים 9שני אלקים דיבר אחת שנאמר הוא ..

שמעתי" "זכור 10זו כלומר, מצותֿעשה 11. היינו
לאֿתעשה  מצות היינו ששנו 12ושמור כמו ,

אינו 13רבותינו  ואל, פן השמר שנאמר מקום כל
לאֿתעשה" בדיבור 14אלא נאמרו ואףֿעלֿפיֿכן ,

לך", יהיה ולא ד"אנכי אחד הדיבור כמו אחד,
מצותֿעש  הוא הוא ש"אנכי" לך" יהיה ו"לא ה

לאֿתעשה  .15מצות

דאמירת ·. הענין כללות תוכן לבאר ויש
דיבר  "אחת אחד" "בדיבור הקב"ה עלֿידי הדברות

להבין  צריך דלכאורה – :16אלקים"
ש"שאיֿאפשר  לפי שמעתי" זו ש"שתים כיון
שלכן  לשמוע", לאוזן לה ואיֿאפשר לומר, לפה
– עצמו" בפני ודיבור דיבור כל על ופירש "חזר
ולא  שתים, ופירש וחזר אחת אלקים דיבר למה

שתים? מלכתחילה דיבר

עניני  שכל הידוע עלֿפי עיקר: זה וגם ועוד
מלשון  ("תורה" האדם בעבודת הוראות הם התורה

בעבודת17הוראה  וההוראה הלימוד מהו – (mc`d
דיבר ש"אחת "מה`miwlמזה ,"mc`l xyt`Îi`y

כן"?! לומר

להבין: צריך גם

הטעם ("אחת ltkdlמהו אחד בדיבור דאמירה
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א.1) כ, פרשתנו
עה"פ.2) ופירש"י מכילתא
ע"י 3) ושמיעתן הדברות עשרת אמירת באופן הדעות פרטי

ואילך. רכא ע' טז כרך (פרשתנו) לתו"ש מילואים ראה – בנ"י
p"ye.

רע"א).4) (כד, בסופה מכות
יב.5) סב, תהלים
(6" המקור: ומציין – שם. מכות ולהעיר,zlikna`פירש"י ."

"זכור  בדרשה גו'" אלקים דיבר "אחת הפסוק הובא שבמכילתא*
אלקים  דבר אחת שנאמר .. אחד בדיבור נאמרו שניהם ושמור
(כדלקמן  ה'" נאם כאש דברי כה הלא ואומר שמעתי, זו שתים
דבר  ושתים תרי"א, תורה "מנין פמ"א: פרדר"א וראה בפנים).
בזהר  ועד"ז שמעתי". זו שתים אלקים דבר אחת שנאמר ה'**,
כד"א  שמעתי, זו שתים אלקים דיבר אחת "כתיב ב: פא, פרשתנו

לך". יהי' ולא אנכי
ובעשה"ד 7) "זכור", – שבפרשתנו בעשה"ד דשבת: בציווי

"שמור". – תורה שבמשנה
יז.8) לא, תשא
יט.9) כח, פינחס

± zexacd zxyr lkl rbepa df weqt `aed i"ayxc `zliknae (*
mdipy oldl exn`py od o`k exn`py mixacdy cnln ,miwl` xacie"
,renyl ofe`l dl xyt`Îi`e xnel dtl xyt`Îi`y dn ,cg` oiprl
xne` `ed oldle ,dl`d mixacd lk z` miwl` xacie xne` `ed o`k
m`p y`k ixac dk `ld xne`e ,izrny ef mizy miwl` xac zg`
dnkl `vei cg` xeaic jk ,zevevip dnkl wlgp df y` dn ,'d
dxez dpynay c"dyr lr i`w "oldl"y t"dr y"ez d`xe ."ze`xwn

.zeyxcd 'a okez deye mi`zn f"tre ,"xeny" xn`p myy
(**`le ikp` ,ied ixq cge d`n ziy `ixhniba dxez" :my zeknak

."meprny dxeabd itn jl 'idi

לא 10) "וכן  ושם: ח). שם, (פרשתנו  עה"פ ופירש"י מכילתא
יבמה  אחיך, אשת ערות וכן לך. תעשה גדילים שעטנז, תלבש

וש"נ. .2 הערה 231 ע' חט"ז לקו"ש וראה עליה". יבוא
עה"פ.11) וחזקוני ריב"א
יומת 12) מות למחללי' ושמור זכור דמי "היכי מובן ועפ"ז

זה  סותרים נמי ושמור ש"זכור כיון כבשים", שני השבת וביום
 ֿ דמצות שבת, מקדושת בנשים שפוטר מצותֿעשה שזכור זה, את
לאֿתעשה  .. הוא ושמור פטורות, נשים גרמא שהזמן עשה
(מפרשים  חייבות" נשים ל"ת מצות דכל בקידוש הנשים ומחייב

הקודמת). שבהערה
א.13) צו, עירובין
דבר 14) היום בקידוש חייבות שנשים לומר "ובא ומסיים:

שבועות  – חז"ל (כדרשת בזכור" ישנו בשמור שישנו שכל תורה,
ב). כ,

כל 15) את אלקים "וידבר ד: פכ"ח, (פרשתנו) שמו"ר ראה
וכן  .. אחת בבת הכל את עושה שהוא לאמר, האלה הדברים
שני  השבת וביום ואומר לקדשו, השבת יום את זכור דיבור

אחת". בבת אמרן כולן .. כבשים
שאין 16) מאחר כי להבין "וצריך ד: ע, פרשתנו תו"א ראה

הי' תועלת ולאיזה כזאת, ה' השמיענו למה לשמוע, יכולה האוזן
זו". בחי'

ועוד.17) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד שבט, והתחלתו אשר בושת פניו כסתו וכו'.

הנה מובן ופשוט שהתכלית בזה צריכה להיות שינוי עיקרי בהנוגע לפועל, ובמה שכותב שישנם 

כיון שהבורא דורש זאת מאת כל אחד ואחד מבני ישראל,  כו' הרי  יכול להנצל מהם  ענינים שאינו 

דידי', אלא  בנדון  הדין  והוא  הנדרשים למלאות הדרישה,  לו הכחות  ניתן  לזה  בודאי שעוד מקודם 

כי  וברגעא חדא,  שכמו בכל הענינים אין לדרוש שתהי' השתנות מן הקצה אל הקצה בשעתא חדא 

עבודת האדם היא מדרגא לדרגא וביגיעה מתאימה, ואזי מתקיימת הבטחת רז"ל, יגעת ומצאת.

מהנכון הי' לבדוק את התפילין שלו וכן את המזוזות במקום שם דר, ושיהי' זהיר בטבילת 

חקוקים  ויהיו  בע"פ  וילמוד  לצדקה,  פרוטות  איזה  יפריש  הבקר  תפלת  לפני  חול  יום  ובכל  עזרא, 

בזכרונו דברי תורה בכלל וביחוד איזה פרקים משניות ולכל הפחות פרק אחד תניא, וישתדל ללמוד 

בחברותא ועכ"פ במקום לימוד תורה ברבים וכמו ישיבה ובית המדרש, והשי"ת יצליחו לבשר טוב 

מהטבה בכל הענינים אודותם כותב.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כה eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi"

תורני  באופן תהיינה שההכנות לחתונה, מההכנות החל – אלה בחתונות גם יהיה שכן ויהיֿרצון
בנים  טובות, ושנים ימים לאריכות החיים והמשך המשתה, ימי ושבעת עצמה, החתונה וכן ופנימי, חסידי
דגאולה  העיקרית הברכה ובמיוחד כולל לבב, וטוב שמחה מתוך ומצוותיה בתורה עוסקים ובנות

ירושלים". ובחוצות יהודה בערי ישמע "מהרה.. והשלימה, האמיתית

על שנוסף – העיקר והוא הדבריםxeaicdועוד קיום ממש בקרוב יהיה בעבר, ielbaeבזה lreta,
באצב  זה""מראה ואומר הקודש,7עו עיר בירושלים הקדושה, בארצנו ירושלים, וחוצות יהודה ערי הנה ,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, ובבית הקודש ממש.8בהר ומיד תיכף ,

***

ישראל  מנהג ובמצות 9ידוע בכלל במצוות מוסיפים אליהם, והשייכים קרוביהם וכל והכלה שהחתן
לצדקה, שליחותֿמצוה מכם ואחת אחד לכל יתנו לכך ובהתאם החתונה. יום עם בקשר במיוחד הצדקה

האמור. ישראל מנהג תקיימו בוודאי שבלאוֿהכי לכך נוסף

זה  בלילה צדקנו, משיח ביאת תיכף ותפעל הכף את תכריע כשלעצמה בזה שההחלטה ויהיֿרצון
ממש. ומיד ותיכף ממש,
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בסופה.7) תענית ראה
יז.8) טו, בשלח
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בסופה.7) תענית ראה
יז.8) טו, בשלח

(9.16 הערה שם בלקו"ש נסמן

.`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn .c"qa
הפסוק ‡. הדברים 1על כל את אלקים "וידבר

ז"ל  חכמינו דרשו הקב"ה 2האלה" שאמר "מלמד
לאדם  שאיֿאפשר מה אחד, בדיבור הדברות עשרת
ה' אנכי עוד תלמודֿלומר מה אםֿכן כן, לומר
דיבור  כל על ופירש שחזר לך, יהיה ולא אלקיך

עצמו". בפני ודיבור
הדברות  עשרת כל אמירת כללות על ונוסף
אחד  בדיבור שהאמירה מצינו אחד, בדיבור

יותר: בפרטיות נתפרשה

הראשונות  דברות לשתי בנוגע "אנכי 3א) –
שמענום" הגבורה מפי לך יהיה "דכתיב 4ולא ,5

שמעתי" זו שתים אלקים דיבר .6אחת

ו"שמור" ל"זכור" בנוגע ושמור 7ב) "זכור –
יומת  מות מחלליה וכן אחד, השבת 8בדיבור וביום

כבשים  שתים 9שני אלקים דיבר אחת שנאמר הוא ..

שמעתי" "זכור 10זו כלומר, מצותֿעשה 11. היינו
לאֿתעשה  מצות היינו ששנו 12ושמור כמו ,

אינו 13רבותינו  ואל, פן השמר שנאמר מקום כל
לאֿתעשה" בדיבור 14אלא נאמרו ואףֿעלֿפיֿכן ,

לך", יהיה ולא ד"אנכי אחד הדיבור כמו אחד,
מצותֿעש  הוא הוא ש"אנכי" לך" יהיה ו"לא ה

לאֿתעשה  .15מצות

דאמירת ·. הענין כללות תוכן לבאר ויש
דיבר  "אחת אחד" "בדיבור הקב"ה עלֿידי הדברות

להבין  צריך דלכאורה – :16אלקים"
ש"שאיֿאפשר  לפי שמעתי" זו ש"שתים כיון
שלכן  לשמוע", לאוזן לה ואיֿאפשר לומר, לפה
– עצמו" בפני ודיבור דיבור כל על ופירש "חזר
ולא  שתים, ופירש וחזר אחת אלקים דיבר למה

שתים? מלכתחילה דיבר

עניני  שכל הידוע עלֿפי עיקר: זה וגם ועוד
מלשון  ("תורה" האדם בעבודת הוראות הם התורה

בעבודת17הוראה  וההוראה הלימוד מהו – (mc`d
דיבר ש"אחת "מה`miwlמזה ,"mc`l xyt`Îi`y

כן"?! לומר

להבין: צריך גם

הטעם ("אחת ltkdlמהו אחד בדיבור דאמירה
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א.1) כ, פרשתנו
עה"פ.2) ופירש"י מכילתא
ע"י 3) ושמיעתן הדברות עשרת אמירת באופן הדעות פרטי

ואילך. רכא ע' טז כרך (פרשתנו) לתו"ש מילואים ראה – בנ"י
p"ye.

רע"א).4) (כד, בסופה מכות
יב.5) סב, תהלים
(6" המקור: ומציין – שם. מכות ולהעיר,zlikna`פירש"י ."

"זכור  בדרשה גו'" אלקים דיבר "אחת הפסוק הובא שבמכילתא*
אלקים  דבר אחת שנאמר .. אחד בדיבור נאמרו שניהם ושמור
(כדלקמן  ה'" נאם כאש דברי כה הלא ואומר שמעתי, זו שתים
דבר  ושתים תרי"א, תורה "מנין פמ"א: פרדר"א וראה בפנים).
בזהר  ועד"ז שמעתי". זו שתים אלקים דבר אחת שנאמר ה'**,
כד"א  שמעתי, זו שתים אלקים דיבר אחת "כתיב ב: פא, פרשתנו

לך". יהי' ולא אנכי
ובעשה"ד 7) "זכור", – שבפרשתנו בעשה"ד דשבת: בציווי

"שמור". – תורה שבמשנה
יז.8) לא, תשא
יט.9) כח, פינחס

± zexacd zxyr lkl rbepa df weqt `aed i"ayxc `zliknae (*
mdipy oldl exn`py od o`k exn`py mixacdy cnln ,miwl` xacie"
,renyl ofe`l dl xyt`Îi`e xnel dtl xyt`Îi`y dn ,cg` oiprl
xne` `ed oldle ,dl`d mixacd lk z` miwl` xacie xne` `ed o`k
m`p y`k ixac dk `ld xne`e ,izrny ef mizy miwl` xac zg`
dnkl `vei cg` xeaic jk ,zevevip dnkl wlgp df y` dn ,'d
dxez dpynay c"dyr lr i`w "oldl"y t"dr y"ez d`xe ."ze`xwn

.zeyxcd 'a okez deye mi`zn f"tre ,"xeny" xn`p myy
(**`le ikp` ,ied ixq cge d`n ziy `ixhniba dxez" :my zeknak

."meprny dxeabd itn jl 'idi

לא 10) "וכן  ושם: ח). שם, (פרשתנו  עה"פ ופירש"י מכילתא
יבמה  אחיך, אשת ערות וכן לך. תעשה גדילים שעטנז, תלבש

וש"נ. .2 הערה 231 ע' חט"ז לקו"ש וראה עליה". יבוא
עה"פ.11) וחזקוני ריב"א
יומת 12) מות למחללי' ושמור זכור דמי "היכי מובן ועפ"ז

זה  סותרים נמי ושמור ש"זכור כיון כבשים", שני השבת וביום
 ֿ דמצות שבת, מקדושת בנשים שפוטר מצותֿעשה שזכור זה, את
לאֿתעשה  .. הוא ושמור פטורות, נשים גרמא שהזמן עשה
(מפרשים  חייבות" נשים ל"ת מצות דכל בקידוש הנשים ומחייב

הקודמת). שבהערה
א.13) צו, עירובין
דבר 14) היום בקידוש חייבות שנשים לומר "ובא ומסיים:

שבועות  – חז"ל (כדרשת בזכור" ישנו בשמור שישנו שכל תורה,
ב). כ,

כל 15) את אלקים "וידבר ד: פכ"ח, (פרשתנו) שמו"ר ראה
וכן  .. אחת בבת הכל את עושה שהוא לאמר, האלה הדברים
שני  השבת וביום ואומר לקדשו, השבת יום את זכור דיבור

אחת". בבת אמרן כולן .. כבשים
שאין 16) מאחר כי להבין "וצריך ד: ע, פרשתנו תו"א ראה

הי' תועלת ולאיזה כזאת, ה' השמיענו למה לשמוע, יכולה האוזן
זו". בחי'

ועוד.17) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה



ypz'd"`כו hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

יהיה  ולא ל"אנכי בנוגע רק לא – אלקים") דיבר
כללות  להיותם – שמענום" הגבורה (ש"מפי לך"
גם  אלא כולה), התורה כל וכללות הדברות, עשרת

ושמור". ל"זכור בנוגע

אחד", בדיבור ושמור ד"זכור שהתוכן ובפרט
ב"דיבור  כלול – אחד בדיבור ולאֿתעשה עשה

כידוע  לך", יהיה ולא ד"אנכי ש"אנכי"18אחד"
כולל  לך" יהיה ו"לא מצותֿעשה, רמ"ח כל כולל

לאֿתעשה  מצות שס"ה .19כל

"זכור ‚. שבהוספת – בזה הביאור ונקודת
ד"אנכי  אחד" ה"דיבור על אחד" בדיבור ושמור
דיבר  ד"אחת השייכות מרומזת לך" יהיה ולא

האדם: לעבודת אלקים"
אלקים  "וידבר שכתוב במה הביאור ובהקדם

האלה הדברים כל הוא xn`l"20את ש"פירושו –
דב  כל את ולדבר נאמר לאמר שכבר מה התורה רי

כענין מסיני.. jitaלמשה izny xy` ixac21 וכח ,
בעשרת  התורה קבלת (בזמן לישראל ניתן זה
ה' דבר מפיהם היוצאת הלכה להיות הדברות)
נעשה  הדיבור שאין מסיני.. למשה שנאמרה ממש
הוא  כאילו עצמו מפי יוצא להיות האדם אצל נפרד

שכתוב  כמו רק אמרתך,22שלו, לשוני תען
היא כעונה `jzxnשהתורה תען שלשוני אלא ,

אומר" שהוא מה האומר שהאדם 23אחר "הדיבור ,
ממש הוא תורה בדברי jxaziמדבר exeaic,היינו ,

וכמו  האדם, של פיו עלֿידי ממש בו מדבר שה'
כי 24שכתוב  תהלתך, יגיד ופי תפתח שפתי אדנֿי ..

המשכה.. לשון יגיד.. פי רק יתברך, מאתו הכל
דיבורו  ויתגלה עלֿידו שיומשך כלי רק הוא שהפה

ממש" ורצונו וחכמתו .25יתברך

" שתיבת ה',xn`lוכיון דבר לומר (שפירושה "
ל"וידבר  בנוגע נתפרשה פיו) מתוך מדבר שה'

dl`dאלקים mixacd lk z` הקב"ה "שאמר ,"
הדברות `cgעשרת xeaica,"אלקים דיבר "אחת ,"

אלקים") דיבר ("אחת זה שענין לומר צריך כן על
ד) התורה ב(לימוד גם וישנו בכח mc`dשייך לא –

זה  בכח אלא כן"), לומר לאדם (ש"איֿאפשר עצמו
תהלתך". יגיד פי ממש.. בו מדבר  ש"ה'

ד"אחת  הענין יש האדם בעבודת (שגם זה וענין
מרומז  ביחד) ולאֿתעשה עשה אלקים", דיבר

אחד": בדיבור ושמור ב"זכור

ומתגלה  בא אחד" בדיבור ושמור ב"זכור
dyrzÎ`le dyrc xeaigd יהי ולא לך")("אנכי ה

mc`d dyrna השבת וביום יומת, מות "מחלליה –
שה  – כבשים" יומת")e`lשני מות ("מחלליה

בפועלdyrוה  ("בדיבור `cgותוכנםcgiaבאים
אחד").

היא השבת קדושת `cgכלומר, oipr שנעשה
ה  וה e`lעלֿידי ד"מחלליה" (חיוב)dyr(שלילה)

כבשים" ה 26ד"שני שקיום –e`l"ד"מחלליה
עלֿידי מתקיים כלל diyrd(שבדרך zlily הוא (

ה  כבשים"dyrעלֿידי ד"שני חיובית) (פעולה
אחר  שבמקום zayהיא27(פעולה lelig כיון ,(

השבת  בקדושת נוסף (כשם 28שעלֿידיֿזה
כבשים  שני בהקרבת מוסיפה שבת ),29שקדושת

כדלקמן.

דמצוותֿעשה „. הענין תחילה לבאר ויש
"זכור  לך", יהיה ולא "אנכי – לאֿתעשה ומצוות

ושמור":
לאֿתעשה  למצוות מצוותֿעשה בין החילוק
"עשה  ענינם שמצוותֿעשה – בפשטות – הוא
מרע". "סור ענינם לאֿתעשה ומצוות טוב",
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רפ"כ.18) תניא
ודא 19) .. לך יהי' ולא "אנכי רע"א: צא, פרשתנו זהר וראה

ושמור". זכור איהו
לאמר 20) כל כמו ואינה הבנה, לה אין לאמר מלת "דלכאורה,

כך, לפרש א"א בעשה"ד משא"כ לזולתו, לאמר שפי' שבמקרא
ו  שמעו, ישראל כל ואת שהרי פה ישנו אשר את ה' דיבר פב"פ

מ, שה"ש לקו"ת וראה ב. סז, פרשתנו (תו"א כו'" פה  איננו אשר
ב).

כא.21) נט, ישעי'
קעב.22) קיט, תהלים
שם.23) תו"א
יז.24) נא, שם
ובכ"מ.25) א. מא, שם לקו"ת

שהעשה26) באופן לא xiznאוdgecולא ואפילו הלאו,
הוא שהעשה האיסור i`pzבאופן נאמר לא זה (שבמקום בהלאו

ואין  אופנים, בשאר להיות יכול זה דין לימוד כי, – מלכתחילה)
כן" לומר לאדם שאיֿאפשר "מה אחד", "בדיבור באמירה צורך

וש"נ). ואילך. 237 ע' חט"ז לקו"ש (ראה
שאין 27) קרבנות – בביהמ"ק קרבנות להקרבת בנוגע גם

פ"ו). ריש פסחים (ראה קבוע זמנם
ממש"נ 28) שלמדין להדעה – בשבת בפיקוחֿנפש ועד"ז

"exnyeכדי" השבת", את ישראל הרבה",xenyiyבני שבתות
קרוי זה אדרבה חילול קרוי זה zayש"אין zxiny נסמן) "

שם). בלקו"ש
קרח.29) ר"פ צפע"נ רע"א. צא, זבחים ראה

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

(בעיקר  הם מצוותֿעשה חיובי,30כלומר: ענין (
אלקות  גילוי האדם ממשיך שעלֿידם ועשה, קום
לאֿתעשה  ומצוות גם)בעולם, ו(עלֿידיֿזה בנפשו

(בעיקר  תעש 30הם ואל שב שלילי, ענין שהאדם ) ה,
של  רצונו היפך שהם הענינים ושולל מתרחק
רוח  וביטול שלילת גם נעשית ועלֿידיֿזה הקב"ה,

שבעולם  .31הטומאה

 ֿ לא דמצוות התוכן ראשונה שבהשקפה ואף
(רק) הוא לומר dlilyתעשה בהכרח הרע, דחיית ,

של ענין (גם) בזה .aeigשיש

(ב'חידושיֿאגדות') המהרש"א ביאור ובהקדם
ז"ל  רבותינו מאמר נאמרו 32בפירוש מצוות "תרי"ג

צוה  תורה עשה.. ורמ"ח לאוין.. שס"ה למשה, לו
מורשה  משה הוי,33לנו תרי"א בגימטריא תורה ,

בא  שמענום.. הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי
שנאמר  אחת, על והעמידן וצדיק 34חבקוק

מצד  מצוות) (תרי"ג ש"הריבוי – יחיה" באמונתו
lawndמצד כי ,ozepd כמצוה הם כולם ברוךֿהוא

הגבורה  מפי יהיה ולא אנכי שכתוב וזהו אחת,
עשרת  המקום שאמר במדרש.. ואמרו שמענום,
לבשרֿודם  שאיֿאפשר מה אחד, בדיבור הדברות
יקבלו  ולא אחד ומצוותיו אחד הוא כי כן.. לומר
אנכי  במצות כי והוא ברוךֿהוא, יתברך מצדו ריבוי
נכללו  לך.. יהיה לא והיפוכה היחוד, אמונת שהיא
כן, לומר לאדם שאיֿאפשר אלא ועשין, הלאוין כל
הריבוי.. לו בא ובזמן בחומר מוטבע שהוא מצד כי
השורש  שהיא אמונה במצות כולם כלל ושוב

לכולם". ומקור

התורה  שבמצוות האחדות שענין לומר, ויש
דחיוב  הקוין לב' ההתחלקות לאחרי גם הוא
ל"הריבוי  ועד לך"), יהיה ולא ("אנכי ושלילה

מצוות  ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח המקבל", שמצד
כדלקמן. לאֿתעשה,

הענין:‰. וביאור
ענינן לאֿתעשה מצוות `zewlגם ielibe zkynd

בעולם) גם ועלֿידו האדם, ענין35(בנפש ,iaeig,
 ֿ לא (במצוות והגילוי ההמשכה שפעולת אלא
כבמצוותֿעשה, עשיה, עלֿידי (לא היא תעשה)

עלֿידי diyrdאלא) xcrd36 לפי" – הדבר וטעם ,
אין  כן על מאד.. גבוה ממקום הלאֿתעשה ששורש

תעשה" ואל שב עלֿידי רק למטה כלים ,37להם
נגלית  בהשגה עכשיו בא שאינו מבחינה.. "שרשם

בבחינת רק החיוב) dlilyd(השגת zbyd38 לכן ,
להיות  איֿאפשר זה גילוי להמשיך למטה הכלי
כלי  שייך לא ועשה.. קום שהיא מצותֿעשה עלֿידי
עלֿידי  רק כלל, ביה תפיסא מחשבה לית דהא
ענין  שהוא המנגד.. לעשות שלא לאֿתעשה,

כו'" המנגד מן .39השלילה

שס"ה  של ענינם תוכן לבאר יש ועלֿפיֿזה
ש"התורה  [דכיון לעתידֿלבוא לאֿתעשה מצוות

מוחלפת" תהיה לא כל 40הזו אז גם יהיו בוודאי ,
(בשלימותם  התורה מצוות רמ"ח 41תרי"ג הן ,(

לאֿתעשה  מצוות שס"ה והן אף 42מצוותֿעשה ,[
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ע"י 30) גם הרי קדושה, עניני שבכל ההתכללות ענין מצד כי
שאור  (כמו הטומאה רוח ומתבטל נדחה אלקות וגילוי המשכת

ובי  דחיית ע"י וגם חושך), ומתגלה דוחה נמשך הטומאה רוח טול
הקב"ה. של רצונו מתקיים שעי"ז כיון הקדושה, אור

שס"ה 31) להפריד – מל"ת "שס"ה ב): (מז, פל"ז תניא ראה
חיות  ויקבלו יינקו שלא שבגוף החיונית נפש דם של גידים
– מ"ע ורמ"ח .. הטמאות קליפות משלש מאחת זו בעבירה
בו  ולייחד ולקשר לו להעלות למטה ב"ה א"ס אור להמשיך
(מח, הענין ובהמשך הגוף", אברי שברמ"ח החיונית הנפש כללות
בחלקו  גם פועלת מישראל כאו"א של שעבודתו ואילך), א

כולו. העולם בכל הפעולה נעשית כולם ובצירוף בעולם,
ואילך).32) סע"ב (כג, בסופה מכות
ד.33) לג, ברכה
ד.34) ב, חבקוק

צוותא 35) מלשון מצוה – "מצוות" – בשמם גם וכמודגש
הקב"ה  עם והעולם דהאדם החיבור נעשה שעלֿידם (וחיבור),

ובכ"מ). ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת (ראה
שכר 36) לו נותנים עבירה עבר ולא "ישב חז"ל ובלשון

סע"ב). לט, (קידושין מצוה" כעושה
ובכ"מ.37) ב. ג, פקודי לקו"ת
שתוארי 38) החיוב, לתוארי השלילה תוארי בין "ההפרש

לא  השלילה ותוארי מהו, הדבר מהות על מורים הם החיוב
אלא  הוא, מה המבוקש העצם מן פנים בשום דבר יודיענו
העצם  לאותו וסותר המנגד מדבר מושלל שהוא שיודיענו
ואין  מהשגה למעלה הוא שהקב"ה לפי ולכן ומהותו, המבוקש
ית' עליו לומר יתכן לא ע"כ פנים, בשום מהותו להשיג אפשר
(תוארי  עצמיים תוארים בלשון .. ורוצה וחכם יכול התוארים
שנאמר  יכול ענין היינו, שלילה, בלשון נאמרו שהם רק החיוב),
כו'" היכולת היפך שהוא מה כל ית' ממנו מפשיט הוא ית' עליו

ג). ו, (שם
ואילך.39) ד ג, שם
העיקרים.40) מי"ג הט' עיקר
בזמן41) המצוות קיום – לקיום ואדרבה "ציונים" הם הזה

קיומם  יהי' שאז כה), יח, אחרי רמב"ן (ראה לעתידֿלבוא המצוות
המשך  ויחי. ר"פ תו"ח (ראה רצונך" "כמצות השלימות, בתכלית

ובכ"מ). ואילך. פי"ז תרל"ז וככה
כנגד 42) הם מל"ת ושס"ה מ"ע שרמ"ח הידוע ע"פ ובפרט

גם  – ועוד) ב. קע, (זח"א האדם של גידים ושס"ה אברים רמ"ח
oeilrd(ובעיקר) mc`cאברים ת"ל klnc`[רמ"ח תקו"ז (ראה

– דמלכא] גידים לשס"ה בנוגע גם מובן ומזה סע"א)), (עד,
(כביכול). העליון דאדם גם האדם, מציאות קיום תלוי שבזה



כז `"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

יהיה  ולא ל"אנכי בנוגע רק לא – אלקים") דיבר
כללות  להיותם – שמענום" הגבורה (ש"מפי לך"
גם  אלא כולה), התורה כל וכללות הדברות, עשרת

ושמור". ל"זכור בנוגע

אחד", בדיבור ושמור ד"זכור שהתוכן ובפרט
ב"דיבור  כלול – אחד בדיבור ולאֿתעשה עשה

כידוע  לך", יהיה ולא ד"אנכי ש"אנכי"18אחד"
כולל  לך" יהיה ו"לא מצותֿעשה, רמ"ח כל כולל

לאֿתעשה  מצות שס"ה .19כל

"זכור ‚. שבהוספת – בזה הביאור ונקודת
ד"אנכי  אחד" ה"דיבור על אחד" בדיבור ושמור
דיבר  ד"אחת השייכות מרומזת לך" יהיה ולא

האדם: לעבודת אלקים"
אלקים  "וידבר שכתוב במה הביאור ובהקדם

האלה הדברים כל הוא xn`l"20את ש"פירושו –
דב  כל את ולדבר נאמר לאמר שכבר מה התורה רי

כענין מסיני.. jitaלמשה izny xy` ixac21 וכח ,
בעשרת  התורה קבלת (בזמן לישראל ניתן זה
ה' דבר מפיהם היוצאת הלכה להיות הדברות)
נעשה  הדיבור שאין מסיני.. למשה שנאמרה ממש
הוא  כאילו עצמו מפי יוצא להיות האדם אצל נפרד

שכתוב  כמו רק אמרתך,22שלו, לשוני תען
היא כעונה `jzxnשהתורה תען שלשוני אלא ,

אומר" שהוא מה האומר שהאדם 23אחר "הדיבור ,
ממש הוא תורה בדברי jxaziמדבר exeaic,היינו ,

וכמו  האדם, של פיו עלֿידי ממש בו מדבר שה'
כי 24שכתוב  תהלתך, יגיד ופי תפתח שפתי אדנֿי ..

המשכה.. לשון יגיד.. פי רק יתברך, מאתו הכל
דיבורו  ויתגלה עלֿידו שיומשך כלי רק הוא שהפה

ממש" ורצונו וחכמתו .25יתברך

" שתיבת ה',xn`lוכיון דבר לומר (שפירושה "
ל"וידבר  בנוגע נתפרשה פיו) מתוך מדבר שה'

dl`dאלקים mixacd lk z` הקב"ה "שאמר ,"
הדברות `cgעשרת xeaica,"אלקים דיבר "אחת ,"

אלקים") דיבר ("אחת זה שענין לומר צריך כן על
ד) התורה ב(לימוד גם וישנו בכח mc`dשייך לא –

זה  בכח אלא כן"), לומר לאדם (ש"איֿאפשר עצמו
תהלתך". יגיד פי ממש.. בו מדבר  ש"ה'

ד"אחת  הענין יש האדם בעבודת (שגם זה וענין
מרומז  ביחד) ולאֿתעשה עשה אלקים", דיבר

אחד": בדיבור ושמור ב"זכור

ומתגלה  בא אחד" בדיבור ושמור ב"זכור
dyrzÎ`le dyrc xeaigd יהי ולא לך")("אנכי ה

mc`d dyrna השבת וביום יומת, מות "מחלליה –
שה  – כבשים" יומת")e`lשני מות ("מחלליה

בפועלdyrוה  ("בדיבור `cgותוכנםcgiaבאים
אחד").

היא השבת קדושת `cgכלומר, oipr שנעשה
ה  וה e`lעלֿידי ד"מחלליה" (חיוב)dyr(שלילה)

כבשים" ה 26ד"שני שקיום –e`l"ד"מחלליה
עלֿידי מתקיים כלל diyrd(שבדרך zlily הוא (

ה  כבשים"dyrעלֿידי ד"שני חיובית) (פעולה
אחר  שבמקום zayהיא27(פעולה lelig כיון ,(

השבת  בקדושת נוסף (כשם 28שעלֿידיֿזה
כבשים  שני בהקרבת מוסיפה שבת ),29שקדושת

כדלקמן.

דמצוותֿעשה „. הענין תחילה לבאר ויש
"זכור  לך", יהיה ולא "אנכי – לאֿתעשה ומצוות

ושמור":
לאֿתעשה  למצוות מצוותֿעשה בין החילוק
"עשה  ענינם שמצוותֿעשה – בפשטות – הוא
מרע". "סור ענינם לאֿתעשה ומצוות טוב",
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רפ"כ.18) תניא
ודא 19) .. לך יהי' ולא "אנכי רע"א: צא, פרשתנו זהר וראה

ושמור". זכור איהו
לאמר 20) כל כמו ואינה הבנה, לה אין לאמר מלת "דלכאורה,

כך, לפרש א"א בעשה"ד משא"כ לזולתו, לאמר שפי' שבמקרא
ו  שמעו, ישראל כל ואת שהרי פה ישנו אשר את ה' דיבר פב"פ

מ, שה"ש לקו"ת וראה ב. סז, פרשתנו (תו"א כו'" פה  איננו אשר
ב).

כא.21) נט, ישעי'
קעב.22) קיט, תהלים
שם.23) תו"א
יז.24) נא, שם
ובכ"מ.25) א. מא, שם לקו"ת

שהעשה26) באופן לא xiznאוdgecולא ואפילו הלאו,
הוא שהעשה האיסור i`pzבאופן נאמר לא זה (שבמקום בהלאו

ואין  אופנים, בשאר להיות יכול זה דין לימוד כי, – מלכתחילה)
כן" לומר לאדם שאיֿאפשר "מה אחד", "בדיבור באמירה צורך

וש"נ). ואילך. 237 ע' חט"ז לקו"ש (ראה
שאין 27) קרבנות – בביהמ"ק קרבנות להקרבת בנוגע גם

פ"ו). ריש פסחים (ראה קבוע זמנם
ממש"נ 28) שלמדין להדעה – בשבת בפיקוחֿנפש ועד"ז

"exnyeכדי" השבת", את ישראל הרבה",xenyiyבני שבתות
קרוי זה אדרבה חילול קרוי זה zayש"אין zxiny נסמן) "

שם). בלקו"ש
קרח.29) ר"פ צפע"נ רע"א. צא, זבחים ראה

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

(בעיקר  הם מצוותֿעשה חיובי,30כלומר: ענין (
אלקות  גילוי האדם ממשיך שעלֿידם ועשה, קום
לאֿתעשה  ומצוות גם)בעולם, ו(עלֿידיֿזה בנפשו

(בעיקר  תעש 30הם ואל שב שלילי, ענין שהאדם ) ה,
של  רצונו היפך שהם הענינים ושולל מתרחק
רוח  וביטול שלילת גם נעשית ועלֿידיֿזה הקב"ה,

שבעולם  .31הטומאה

 ֿ לא דמצוות התוכן ראשונה שבהשקפה ואף
(רק) הוא לומר dlilyתעשה בהכרח הרע, דחיית ,

של ענין (גם) בזה .aeigשיש

(ב'חידושיֿאגדות') המהרש"א ביאור ובהקדם
ז"ל  רבותינו מאמר נאמרו 32בפירוש מצוות "תרי"ג

צוה  תורה עשה.. ורמ"ח לאוין.. שס"ה למשה, לו
מורשה  משה הוי,33לנו תרי"א בגימטריא תורה ,

בא  שמענום.. הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי
שנאמר  אחת, על והעמידן וצדיק 34חבקוק

מצד  מצוות) (תרי"ג ש"הריבוי – יחיה" באמונתו
lawndמצד כי ,ozepd כמצוה הם כולם ברוךֿהוא

הגבורה  מפי יהיה ולא אנכי שכתוב וזהו אחת,
עשרת  המקום שאמר במדרש.. ואמרו שמענום,
לבשרֿודם  שאיֿאפשר מה אחד, בדיבור הדברות
יקבלו  ולא אחד ומצוותיו אחד הוא כי כן.. לומר
אנכי  במצות כי והוא ברוךֿהוא, יתברך מצדו ריבוי
נכללו  לך.. יהיה לא והיפוכה היחוד, אמונת שהיא
כן, לומר לאדם שאיֿאפשר אלא ועשין, הלאוין כל
הריבוי.. לו בא ובזמן בחומר מוטבע שהוא מצד כי
השורש  שהיא אמונה במצות כולם כלל ושוב

לכולם". ומקור

התורה  שבמצוות האחדות שענין לומר, ויש
דחיוב  הקוין לב' ההתחלקות לאחרי גם הוא
ל"הריבוי  ועד לך"), יהיה ולא ("אנכי ושלילה

מצוות  ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח המקבל", שמצד
כדלקמן. לאֿתעשה,

הענין:‰. וביאור
ענינן לאֿתעשה מצוות `zewlגם ielibe zkynd

בעולם) גם ועלֿידו האדם, ענין35(בנפש ,iaeig,
 ֿ לא (במצוות והגילוי ההמשכה שפעולת אלא
כבמצוותֿעשה, עשיה, עלֿידי (לא היא תעשה)

עלֿידי diyrdאלא) xcrd36 לפי" – הדבר וטעם ,
אין  כן על מאד.. גבוה ממקום הלאֿתעשה ששורש

תעשה" ואל שב עלֿידי רק למטה כלים ,37להם
נגלית  בהשגה עכשיו בא שאינו מבחינה.. "שרשם

בבחינת רק החיוב) dlilyd(השגת zbyd38 לכן ,
להיות  איֿאפשר זה גילוי להמשיך למטה הכלי
כלי  שייך לא ועשה.. קום שהיא מצותֿעשה עלֿידי
עלֿידי  רק כלל, ביה תפיסא מחשבה לית דהא
ענין  שהוא המנגד.. לעשות שלא לאֿתעשה,

כו'" המנגד מן .39השלילה

שס"ה  של ענינם תוכן לבאר יש ועלֿפיֿזה
ש"התורה  [דכיון לעתידֿלבוא לאֿתעשה מצוות

מוחלפת" תהיה לא כל 40הזו אז גם יהיו בוודאי ,
(בשלימותם  התורה מצוות רמ"ח 41תרי"ג הן ,(

לאֿתעשה  מצוות שס"ה והן אף 42מצוותֿעשה ,[
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ע"י 30) גם הרי קדושה, עניני שבכל ההתכללות ענין מצד כי
שאור  (כמו הטומאה רוח ומתבטל נדחה אלקות וגילוי המשכת

ובי  דחיית ע"י וגם חושך), ומתגלה דוחה נמשך הטומאה רוח טול
הקב"ה. של רצונו מתקיים שעי"ז כיון הקדושה, אור

שס"ה 31) להפריד – מל"ת "שס"ה ב): (מז, פל"ז תניא ראה
חיות  ויקבלו יינקו שלא שבגוף החיונית נפש דם של גידים
– מ"ע ורמ"ח .. הטמאות קליפות משלש מאחת זו בעבירה
בו  ולייחד ולקשר לו להעלות למטה ב"ה א"ס אור להמשיך
(מח, הענין ובהמשך הגוף", אברי שברמ"ח החיונית הנפש כללות
בחלקו  גם פועלת מישראל כאו"א של שעבודתו ואילך), א

כולו. העולם בכל הפעולה נעשית כולם ובצירוף בעולם,
ואילך).32) סע"ב (כג, בסופה מכות
ד.33) לג, ברכה
ד.34) ב, חבקוק

צוותא 35) מלשון מצוה – "מצוות" – בשמם גם וכמודגש
הקב"ה  עם והעולם דהאדם החיבור נעשה שעלֿידם (וחיבור),

ובכ"מ). ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת (ראה
שכר 36) לו נותנים עבירה עבר ולא "ישב חז"ל ובלשון

סע"ב). לט, (קידושין מצוה" כעושה
ובכ"מ.37) ב. ג, פקודי לקו"ת
שתוארי 38) החיוב, לתוארי השלילה תוארי בין "ההפרש

לא  השלילה ותוארי מהו, הדבר מהות על מורים הם החיוב
אלא  הוא, מה המבוקש העצם מן פנים בשום דבר יודיענו
העצם  לאותו וסותר המנגד מדבר מושלל שהוא שיודיענו
ואין  מהשגה למעלה הוא שהקב"ה לפי ולכן ומהותו, המבוקש
ית' עליו לומר יתכן לא ע"כ פנים, בשום מהותו להשיג אפשר
(תוארי  עצמיים תוארים בלשון .. ורוצה וחכם יכול התוארים
שנאמר  יכול ענין היינו, שלילה, בלשון נאמרו שהם רק החיוב),
כו'" היכולת היפך שהוא מה כל ית' ממנו מפשיט הוא ית' עליו

ג). ו, (שם
ואילך.39) ד ג, שם
העיקרים.40) מי"ג הט' עיקר
בזמן41) המצוות קיום – לקיום ואדרבה "ציונים" הם הזה

קיומם  יהי' שאז כה), יח, אחרי רמב"ן (ראה לעתידֿלבוא המצוות
המשך  ויחי. ר"פ תו"ח (ראה רצונך" "כמצות השלימות, בתכלית

ובכ"מ). ואילך. פי"ז תרל"ז וככה
כנגד 42) הם מל"ת ושס"ה מ"ע שרמ"ח הידוע ע"פ ובפרט

גם  – ועוד) ב. קע, (זח"א האדם של גידים ושס"ה אברים רמ"ח
oeilrd(ובעיקר) mc`cאברים ת"ל klnc`[רמ"ח תקו"ז (ראה

– דמלכא] גידים לשס"ה בנוגע גם מובן ומזה סע"א)), (עד,
(כביכול). העליון דאדם גם האדם, מציאות קיום תלוי שבזה



ypz'd"`כח hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

ש"את  מפני הרע וביטול בדחיית צורך יהיה 43שלא

הארץ" מן אעביר הטומאה עיקר 44רוח כי –
וביטול  דחיית (לא הוא לאֿתעשה במצוות המכוון

אלא) zewl`aהרע, zilrp `bxc zkynde ielib
בדרך רק לבוא dlilydשיכולה zbyd זה שענין ,

שכשישנו  אלא, – שלילה. עלֿידי רק נעשה
עלֿידיֿזה  נעשית הזה), (בזמן מנגד של מציאות

mb מציאות וכשאין המנגד, מציאות וביטול דחיית
הטומאה  רוח ש"את (לעתידֿלבוא, מנגד של
נגרע  לא שעלֿידיֿזה בוודאי הארץ"), מן אעביר
– לאֿתעשה דמצוות המכוון בעיקר מאומה

השלילה  בהשגת שבא האלקות וגילוי ,45המשכת
העשיה  שלילת .46עלֿידי

.Â סוגים לב' המצוות התחלקות גם והנה,
"מצד  אלא אינה ולאֿתעשה) (עשה ושלילה דחיוב
הנותן" "מצד אבל שמעתי", זו "שתים – המקבל"

אלקים": דיבר "אחת – הוא אחד ענינם
של  באופן שקיומן מצוות שיש לכך הסיבה
האדם  הגבלת מצד – היא תעשה, ואל שב שלילה,
מענינים  להשלילה בנוגע – לכלֿלראש והעולם:
בעולם  שיש דכיון – מרע" "סור בלתיֿרצויים,
האדם  עבודת להיות צריכה בלתיֿרצויים, דברים
לעשות  "שלא תעשה, ואל שב שלילה, בדרך (גם)

המנגד".

רוח  "את הרע, ביטול לאחרי – לזה ונוסף
האדם  הגבלת שמצד – הארץ" מן אעביר הטומאה
ומוגבל  שמדוד אלקות גילוי רק לקבל יכול והעולם
אלקות  גילוי לקבל יכול ואינו מציאותו, ולפיֿערך

של  באופן כיֿאם אליו, שבאיןֿערוך בדרגא
השלילה. השגת עלֿדרך שלילה,

מוכרח  והעולם האדם הגבלת שמצד וכיון
לב' המצוות נתחלקו שלילה, של ענין גם להיות
"שתים  – (שלילה) ולאֿתעשה (חיוב) עשה סוגים,

שמצד – שמעתי" mc`dזו zriny" ".mizyישנן
– אחד ענינן הקב"ה, מצד שהן כפי המצוות אבל

אלקים". דיבר "אחת – אלקות וגילוי  המשכת

דיבר ש"אחת – בזה הענין `miwlוהחידוש :"
לא  הוא אחד) ענינן המצוות (שכל דיבר" ד"אחת
של  מגדר למעלה שהן כפי המצוות מצד רק

מצוות – של dxezdהתחלקות ורצונו חכמתו ,
אחד" מ"הוי' שנמשכת אחת", "תורה הקב"ה,
אלא  העולם, גדרי שמצד מההתחלקות שלמעלה

של בציור שהן כפי ציוויים zeevnגם ,mc`l איך
שלmleraלהתנהג באופן באים שאז ,zewlgzd

מצוות  ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח מצוות, (תרי"ג
שבאדם  להתחלקות וביחס לפיֿערך לאֿתעשה)
קטן  שב"עולם גידים ושס"ה אברים (רמ"ח ובעולם

האדם" עלֿידי 47זה כפשוטו), בעולם ודוגמתם ,
" משם רבים `miwlהמשכתן לשון בדרגא 48", גם –

ענינן בעולם.`cgזו אלקות וגילוי המשכת ,

.Ê שהיא (כמו התורה ניתנה שבמתןֿתורה וכיון
גנוזה" "חמודה הקב"ה, דוקא 49אצל בארץ למטה (

היא" בשמים לכל 50("לא הכח שניתן לומר, יש – (
התורה  בקיום שעבודתו מישראל ואחד אחד
רק  (לא ותהיה להיות תוכל בארץ למטה ומצוות

" והעולם, האדם גדרי אלא)mizyמצד שמעתי", זו
" – הקב"ה מצד שהן כפי אלקים":`zgגם דיבר

שתחילה  הוא דמתןֿתורה שהסדר – ובהקדמה
ירדו  ("עליונים למטה מלמעלה ההמשכה באה

המתחיל" "ואני נעשית 51לתחתונים", ואחרֿכך ,(
יעלו  ("תחתונים למעלה מלמטה ההעלאה

שתחילה 51לעליונים" בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה ,(
מ" ההמשכה ל"`zgבאה אלקים" זו mizyדיבר
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ב.43) יג, זכרי'
יהי'44) הבירור  כשיושלם "לע"ל א: קס, קו"א תניא ראה

בשרשן  ל"ת בשס"ה וגם .. לבד טוב עשה בבחי' התורה עסק
כו'". קדושות גבורות שהן למעלה

הוא45) שהקב"ה seqדכיון oi` העילויים כל לאחרי הרי ,
להשיגם  שאיֿאפשר יותר נעלים ענינים ישנם אלקות, בהשגת
גם  ומשיג יותר עוד שמתעלה ולאחרי השלילה, בהשגת כיֿאם
נעלים  בענינים השלילה השגת נעשית החיוב, בהשגת אלה ענינים
ב. ז, ואתחנן לקו"ת (ראה סוף אין עד הלאה, וכן יותר, עוד

ובכ"מ).
י"ל 46) – דוקא אלה בענינים היא שהשלילה והטעם

היתה  – מנגד של למציאות אפשרות היתה שאילו (בפשטות)
המנגד" לעשות "שלא המנגד, שלילת גם העשי' בשלילת נכללת
לאחרי  גם עמלק ומחיית עממין ז' איבוד מצות – לדבר (דוגמא
לאבדם  חייבים היו קיימת, מציאותם היתה שאילו כיון שבטלו,

קפז)). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ

קא,47) ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא
א).

ז.48) לה, וישלח יג. כ, וירא פירש"י
ב.49) פח, שבת
ב.50) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ג.51) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

מ" ההעלאה נעשית ואחרֿכך זו mizyשמעתי",
ל" אלקים"`zgשמעתי" .52דיבר

התורה  בקיום העבודה התחלת בזה: והביאור
דאף  – שמעתי" זו ד"שתים באופן היא ומצוות
"אחת  אחד, ענין הן המצוות כל הקב"ה שמצד
והעולם  האדם גדרי מצד מכלֿמקום אלקים", דיבר
"שתים  התחלקות, של באופן הן הרי ("שמעתי")
המשכת  – עשה חיוב, קוין: לב' שמעתי", זו
דחיית  – לאֿתעשה ושלילה, בעולם. אלקות

הרע. וביטול

היא  ומצוות התורה בקיום העבודה ושלימות
מודגש  שמעתי" זו ד"שתים שבהתחלקות באופן
הקב"ה, מצד שהן כפי המצוות של העיקרי ענינם
האדם  בעבודת שנרגש – אלקים" דיבר "אחת

הוא zeevneשהעיקר dxezd ורצונו חכמתו גילוי ,
בשביל  אלא אינה העולם ומציאות הקב"ה, של
חכמתו  ויתגלה שיומשך ומצוות, התורה קיום

הקב"ה. של ורצונו

ציוויים  שהן כפי המצוות בדרגת גם כלומר:
זה  אין – בעולם להתנהג איך להאדם והוראות

הוא שהעיקר mleraבאופן dlertd מודגשת שאז ,
דחיית  שמעתי"), זו ("שתים קוין לב' ההתחלקות
הקדושה  וגילוי והמשכת (שלילה), הרע וביטול

הוא שהעיקר באופן  אלא ly(חיוב ), epevxe eznkg
d"awd צריכה בפועל העבודה כאשר גם ולכן ,

שלילה, של ובקו חיוב של בקו קוין, בב' להיות
(לאֿתעשה) בשלילה ה"לא aeigdנרגש שגם –

ובמילא, הקב"ה, של (רצונו) ציווי הוא תעשה"
ויתירה  הקב"ה, עם וחיבור צוותא עלֿידיֿזה נעשה
נמשכת  (לאֿתעשה) השלילה שעלֿידי מזה,

zewl`aומתגלה xzei zilrp `bxc שאיֿאפשר
ה)שלילה. (השגת של בדרך אלא להשיגה

באופן  הפלוגתא תוכן לבאר יש ועלֿפיֿזה
"שהיו  הדברות, עשרת על ישראל בני של המענה
ועל  הן הן "על או הן", לאו ועל הן הן על אומרים

לאו" אלקים 53לאו דברי ואלו ש"אלו (וכיון
לאו54חיים" ש"על – אמת) שניהם ,do מדגיש "

לאֿתעשה  במצוות (גם) שישנו החיובי הענין
לאו ו"על אלקות, גילוי נמשך עלֿידן "e`lש(גם)

דרגא  בהמשכת לאֿתעשה דמצוות המעלה מדגיש
השלילה  השגת עלֿידי באלקות יותר .55נעלית

.Á לאֿתעשה שבמצוות אף יותר: ובעומק
mlerdeמודגשים mc`d ixcb ב)ענין ש(הצורך כיון ,

גילוי  והן מרע", "סור המנגד, שלילת (הן השלילה
מצד  היא השלילה) השגת של באופן אלקות

mlerde mc`dc dlabdd,לאידך הרי ו), סעיף (כנ"ל
אלקות גילוי ובעיקר) (גם בהם dlrnlyמודגש

) והעולם האדם zeaygzddמגדרי xcrd בגדרי
במקום  גם אלקות וגילוי המשכת – והעולם) האדם

ie`xשמצדֿעצמו epi`(א) אלקות: וגילוי להמשכה
לדחותם  שצריך בלתיֿרצויים ענינים בו שיש מקום
לאחרי  (גם בו להיות יכול שלא מקום (ב) ולבטלם,
באלקות  נעלות דרגות השגת הרע) וביטול דחיית

השלילה. השגת עלֿידי כיֿאם
לאֿתעשה במצוות מודגש זה מאשר xzeiוענין

גילוי  נמשך מצוותֿעשה עלֿידי במצוותֿעשה:
האדם  גדרי לפיֿערך והגבלה במדידה אלקות
בענינים  רק היא ההמשכה שלכן, – והעולם
 ֿ בלתי ענינים בו שיש במקום (ולא טוב" ד"עשה

האדם  מעשה עלֿידי דרגת 56רצויים) רק ונמשכת ,
עלֿידי  לקבלה שיכולים לעולם, שבערך האלקות
נמשך  לאֿתעשה מצוות ועלֿידי החיוב; השגת
לפיֿערך  ומוגבל מדוד שאינו באופן אלקות גילוי
גם  היא ההמשכה שלכן, – והעולם האדם גדרי
שלילת  עלֿידי המנגד לשלול שצריך במקום

שאיֿאפשר 56העשיה  האלקות דרגת (גם) ונמשכת ,
השגת  עלֿידי כיֿאם החיוב השגת עלֿידי לקבל

השלילה.

מצו  שרמ"ח בחילוק גם הן וכמודגש ותֿעשה
רמ"ח הן mixa`57כנגד לאֿתעשה מצוות ושס"ה ,

גידים  שס"ה הממשיכים 57כנגד הם שהגידים –
:mcd58ומביאים
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במצות 52) כולם כלל "שוב – הריבוי לאחר גם שלכן,
על "העמידן ס"ד).`zgאמונה", לעיל – מהרש"א (חדא"ג "

א.53) כ, פרשתנו מכילתא
וש"נ.54) ב. יג, עירובין
מגיע 55) דהן להן, קודם "לאו קכו: ע' עטר"ת סה"מ ראה

להמשיך  א"א הרי הרצון גילוי יש כשלא אבל רצונו, שהוא במה
כו'". הרצון מבחי' למעלה גם מגיע הלאו כ"א הן, ע"י

שם,56) למכות מהרש"א בחדא"ג מהמבואר ולהעיר
משא"כ  מתקיימין", היו לא ודאי נברא לא אילו .. ש"העשין

נברא". לולא מתקיימין ודאי הוי "הלאוין
(57.41 הערה לעיל ראה
בחי'58) למעלה הן .. ל"ת "שס"ה א: קס, קו"א תניא ראה

– ובארוכה ג. יא, שה"ש לקו"ת וראה האברים". המחי' הדם
.(62 הערה לקמן (וראה ואילך ב צד, הפורים) (שער אורה שערי



כט `"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

ש"את  מפני הרע וביטול בדחיית צורך יהיה 43שלא

הארץ" מן אעביר הטומאה עיקר 44רוח כי –
וביטול  דחיית (לא הוא לאֿתעשה במצוות המכוון

אלא) zewl`aהרע, zilrp `bxc zkynde ielib
בדרך רק לבוא dlilydשיכולה zbyd זה שענין ,

שכשישנו  אלא, – שלילה. עלֿידי רק נעשה
עלֿידיֿזה  נעשית הזה), (בזמן מנגד של מציאות

mb מציאות וכשאין המנגד, מציאות וביטול דחיית
הטומאה  רוח ש"את (לעתידֿלבוא, מנגד של
נגרע  לא שעלֿידיֿזה בוודאי הארץ"), מן אעביר
– לאֿתעשה דמצוות המכוון בעיקר מאומה

השלילה  בהשגת שבא האלקות וגילוי ,45המשכת
העשיה  שלילת .46עלֿידי

.Â סוגים לב' המצוות התחלקות גם והנה,
"מצד  אלא אינה ולאֿתעשה) (עשה ושלילה דחיוב
הנותן" "מצד אבל שמעתי", זו "שתים – המקבל"

אלקים": דיבר "אחת – הוא אחד ענינם
של  באופן שקיומן מצוות שיש לכך הסיבה
האדם  הגבלת מצד – היא תעשה, ואל שב שלילה,
מענינים  להשלילה בנוגע – לכלֿלראש והעולם:
בעולם  שיש דכיון – מרע" "סור בלתיֿרצויים,
האדם  עבודת להיות צריכה בלתיֿרצויים, דברים
לעשות  "שלא תעשה, ואל שב שלילה, בדרך (גם)

המנגד".

רוח  "את הרע, ביטול לאחרי – לזה ונוסף
האדם  הגבלת שמצד – הארץ" מן אעביר הטומאה
ומוגבל  שמדוד אלקות גילוי רק לקבל יכול והעולם
אלקות  גילוי לקבל יכול ואינו מציאותו, ולפיֿערך

של  באופן כיֿאם אליו, שבאיןֿערוך בדרגא
השלילה. השגת עלֿדרך שלילה,

מוכרח  והעולם האדם הגבלת שמצד וכיון
לב' המצוות נתחלקו שלילה, של ענין גם להיות
"שתים  – (שלילה) ולאֿתעשה (חיוב) עשה סוגים,

שמצד – שמעתי" mc`dזו zriny" ".mizyישנן
– אחד ענינן הקב"ה, מצד שהן כפי המצוות אבל

אלקים". דיבר "אחת – אלקות וגילוי  המשכת

דיבר ש"אחת – בזה הענין `miwlוהחידוש :"
לא  הוא אחד) ענינן המצוות (שכל דיבר" ד"אחת
של  מגדר למעלה שהן כפי המצוות מצד רק

מצוות – של dxezdהתחלקות ורצונו חכמתו ,
אחד" מ"הוי' שנמשכת אחת", "תורה הקב"ה,
אלא  העולם, גדרי שמצד מההתחלקות שלמעלה

של בציור שהן כפי ציוויים zeevnגם ,mc`l איך
שלmleraלהתנהג באופן באים שאז ,zewlgzd

מצוות  ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח מצוות, (תרי"ג
שבאדם  להתחלקות וביחס לפיֿערך לאֿתעשה)
קטן  שב"עולם גידים ושס"ה אברים (רמ"ח ובעולם

האדם" עלֿידי 47זה כפשוטו), בעולם ודוגמתם ,
" משם רבים `miwlהמשכתן לשון בדרגא 48", גם –

ענינן בעולם.`cgזו אלקות וגילוי המשכת ,

.Ê שהיא (כמו התורה ניתנה שבמתןֿתורה וכיון
גנוזה" "חמודה הקב"ה, דוקא 49אצל בארץ למטה (

היא" בשמים לכל 50("לא הכח שניתן לומר, יש – (
התורה  בקיום שעבודתו מישראל ואחד אחד
רק  (לא ותהיה להיות תוכל בארץ למטה ומצוות

" והעולם, האדם גדרי אלא)mizyמצד שמעתי", זו
" – הקב"ה מצד שהן כפי אלקים":`zgגם דיבר

שתחילה  הוא דמתןֿתורה שהסדר – ובהקדמה
ירדו  ("עליונים למטה מלמעלה ההמשכה באה

המתחיל" "ואני נעשית 51לתחתונים", ואחרֿכך ,(
יעלו  ("תחתונים למעלה מלמטה ההעלאה

שתחילה 51לעליונים" בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה ,(
מ" ההמשכה ל"`zgבאה אלקים" זו mizyדיבר
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ב.43) יג, זכרי'
יהי'44) הבירור  כשיושלם "לע"ל א: קס, קו"א תניא ראה

בשרשן  ל"ת בשס"ה וגם .. לבד טוב עשה בבחי' התורה עסק
כו'". קדושות גבורות שהן למעלה

הוא45) שהקב"ה seqדכיון oi` העילויים כל לאחרי הרי ,
להשיגם  שאיֿאפשר יותר נעלים ענינים ישנם אלקות, בהשגת
גם  ומשיג יותר עוד שמתעלה ולאחרי השלילה, בהשגת כיֿאם
נעלים  בענינים השלילה השגת נעשית החיוב, בהשגת אלה ענינים
ב. ז, ואתחנן לקו"ת (ראה סוף אין עד הלאה, וכן יותר, עוד

ובכ"מ).
י"ל 46) – דוקא אלה בענינים היא שהשלילה והטעם

היתה  – מנגד של למציאות אפשרות היתה שאילו (בפשטות)
המנגד" לעשות "שלא המנגד, שלילת גם העשי' בשלילת נכללת
לאחרי  גם עמלק ומחיית עממין ז' איבוד מצות – לדבר (דוגמא
לאבדם  חייבים היו קיימת, מציאותם היתה שאילו כיון שבטלו,

קפז)). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ

קא,47) ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא
א).

ז.48) לה, וישלח יג. כ, וירא פירש"י
ב.49) פח, שבת
ב.50) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ג.51) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

מ" ההעלאה נעשית ואחרֿכך זו mizyשמעתי",
ל" אלקים"`zgשמעתי" .52דיבר

התורה  בקיום העבודה התחלת בזה: והביאור
דאף  – שמעתי" זו ד"שתים באופן היא ומצוות
"אחת  אחד, ענין הן המצוות כל הקב"ה שמצד
והעולם  האדם גדרי מצד מכלֿמקום אלקים", דיבר
"שתים  התחלקות, של באופן הן הרי ("שמעתי")
המשכת  – עשה חיוב, קוין: לב' שמעתי", זו
דחיית  – לאֿתעשה ושלילה, בעולם. אלקות

הרע. וביטול

היא  ומצוות התורה בקיום העבודה ושלימות
מודגש  שמעתי" זו ד"שתים שבהתחלקות באופן
הקב"ה, מצד שהן כפי המצוות של העיקרי ענינם
האדם  בעבודת שנרגש – אלקים" דיבר "אחת

הוא zeevneשהעיקר dxezd ורצונו חכמתו גילוי ,
בשביל  אלא אינה העולם ומציאות הקב"ה, של
חכמתו  ויתגלה שיומשך ומצוות, התורה קיום

הקב"ה. של ורצונו

ציוויים  שהן כפי המצוות בדרגת גם כלומר:
זה  אין – בעולם להתנהג איך להאדם והוראות

הוא שהעיקר mleraבאופן dlertd מודגשת שאז ,
דחיית  שמעתי"), זו ("שתים קוין לב' ההתחלקות
הקדושה  וגילוי והמשכת (שלילה), הרע וביטול

הוא שהעיקר באופן  אלא ly(חיוב ), epevxe eznkg
d"awd צריכה בפועל העבודה כאשר גם ולכן ,

שלילה, של ובקו חיוב של בקו קוין, בב' להיות
(לאֿתעשה) בשלילה ה"לא aeigdנרגש שגם –

ובמילא, הקב"ה, של (רצונו) ציווי הוא תעשה"
ויתירה  הקב"ה, עם וחיבור צוותא עלֿידיֿזה נעשה
נמשכת  (לאֿתעשה) השלילה שעלֿידי מזה,

zewl`aומתגלה xzei zilrp `bxc שאיֿאפשר
ה)שלילה. (השגת של בדרך אלא להשיגה

באופן  הפלוגתא תוכן לבאר יש ועלֿפיֿזה
"שהיו  הדברות, עשרת על ישראל בני של המענה
ועל  הן הן "על או הן", לאו ועל הן הן על אומרים

לאו" אלקים 53לאו דברי ואלו ש"אלו (וכיון
לאו54חיים" ש"על – אמת) שניהם ,do מדגיש "

לאֿתעשה  במצוות (גם) שישנו החיובי הענין
לאו ו"על אלקות, גילוי נמשך עלֿידן "e`lש(גם)

דרגא  בהמשכת לאֿתעשה דמצוות המעלה מדגיש
השלילה  השגת עלֿידי באלקות יותר .55נעלית

.Á לאֿתעשה שבמצוות אף יותר: ובעומק
mlerdeמודגשים mc`d ixcb ב)ענין ש(הצורך כיון ,

גילוי  והן מרע", "סור המנגד, שלילת (הן השלילה
מצד  היא השלילה) השגת של באופן אלקות

mlerde mc`dc dlabdd,לאידך הרי ו), סעיף (כנ"ל
אלקות גילוי ובעיקר) (גם בהם dlrnlyמודגש

) והעולם האדם zeaygzddמגדרי xcrd בגדרי
במקום  גם אלקות וגילוי המשכת – והעולם) האדם

ie`xשמצדֿעצמו epi`(א) אלקות: וגילוי להמשכה
לדחותם  שצריך בלתיֿרצויים ענינים בו שיש מקום
לאחרי  (גם בו להיות יכול שלא מקום (ב) ולבטלם,
באלקות  נעלות דרגות השגת הרע) וביטול דחיית

השלילה. השגת עלֿידי כיֿאם
לאֿתעשה במצוות מודגש זה מאשר xzeiוענין

גילוי  נמשך מצוותֿעשה עלֿידי במצוותֿעשה:
האדם  גדרי לפיֿערך והגבלה במדידה אלקות
בענינים  רק היא ההמשכה שלכן, – והעולם
 ֿ בלתי ענינים בו שיש במקום (ולא טוב" ד"עשה

האדם  מעשה עלֿידי דרגת 56רצויים) רק ונמשכת ,
עלֿידי  לקבלה שיכולים לעולם, שבערך האלקות
נמשך  לאֿתעשה מצוות ועלֿידי החיוב; השגת
לפיֿערך  ומוגבל מדוד שאינו באופן אלקות גילוי
גם  היא ההמשכה שלכן, – והעולם האדם גדרי
שלילת  עלֿידי המנגד לשלול שצריך במקום

שאיֿאפשר 56העשיה  האלקות דרגת (גם) ונמשכת ,
השגת  עלֿידי כיֿאם החיוב השגת עלֿידי לקבל

השלילה.

מצו  שרמ"ח בחילוק גם הן וכמודגש ותֿעשה
רמ"ח הן mixa`57כנגד לאֿתעשה מצוות ושס"ה ,

גידים  שס"ה הממשיכים 57כנגד הם שהגידים –
:mcd58ומביאים
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במצות 52) כולם כלל "שוב – הריבוי לאחר גם שלכן,
על "העמידן ס"ד).`zgאמונה", לעיל – מהרש"א (חדא"ג "

א.53) כ, פרשתנו מכילתא
וש"נ.54) ב. יג, עירובין
מגיע 55) דהן להן, קודם "לאו קכו: ע' עטר"ת סה"מ ראה

להמשיך  א"א הרי הרצון גילוי יש כשלא אבל רצונו, שהוא במה
כו'". הרצון מבחי' למעלה גם מגיע הלאו כ"א הן, ע"י

שם,56) למכות מהרש"א בחדא"ג מהמבואר ולהעיר
משא"כ  מתקיימין", היו לא ודאי נברא לא אילו .. ש"העשין

נברא". לולא מתקיימין ודאי הוי "הלאוין
(57.41 הערה לעיל ראה
בחי'58) למעלה הן .. ל"ת "שס"ה א: קס, קו"א תניא ראה

– ובארוכה ג. יא, שה"ש לקו"ת וראה האברים". המחי' הדם
.(62 הערה לקמן (וראה ואילך ב צד, הפורים) (שער אורה שערי



ypz'd"`ל hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

הידוע  לתורה 59ובהקדם מצוות בין שהחילוק
– לדם אברים שבין החילוק עלֿדרך הוא
מהֿשאיןֿכן  התחלקות, של באופן הם שהאברים

הנפש" הוא ("הדם חיות שממשיך לכל 60הדם (
שבמצוות  ותורה, במצוות ודוגמתו בשוה. האברים
שאינן  "יש העולם), (גדרי וזמן" עת התחלקות "יש
דוקא.. קיים היה שביתֿהמקדש בזמן אלא נוהגות
בזמן  שתלויין מהן יש התורה מצוות בשאר וכן
אלא  נוהגין אין ולולב סוכה שופר שבת כמו
כלל", היא מצוה לאו בזמנן שלא אבל בזמנן,
לעסוק  זמן בכל מצוה "שהוא תורה, מהֿשאיןֿכן
כו'", וסוכה שבת בהלכות ואפילו תורה בדברי

כו'" הקריב כאילו כו' בתורת העוסק .61ו"כל

ש  לומר, dfויש znbece oirn בחילוק גם הוא
אברים  רמ"ח שכנגד מצוותֿעשה רמ"ח שבין

גידי שס"ה שכנגד לאֿתעשה מצוות mcd62לשס"ה

 ֿ מצוות לגבי לאֿתעשה דמצוות המעלה שמצד –
ד  באופן הם ההגבלה) (העדר zewlgzddעשה xcrd

בחיובן  כמודגש שבמצוותֿעשה, להתחלקות ביחס
בין  חילוק יש שבמצוותֿעשה – ונשים לאנשים
ממצוותֿעשה  פטורות שנשים לנשים, אנשים
לאֿתעשה  במצוות מהֿשאיןֿכן גרמא, שהזמן

לאנשים  נשים הזהר 63שוות ובלשון "זכור 64. :
לנוקבא" (לאֿתעשה) שמור לדכורא, .65(עשה)

.Ë ֿ לא במצוות (שגם זה שענין לומר, ויש
שלמעלה  ובאופן בעולם, קדושה נמשכת תעשה
בענין  ז"ל חכמינו בלשון מרומז העולם) מגדרי

"דאסר  – אשה עלמא 66קידושי אכולי לה
כהקדש":

דמתןֿתורה  הענין שכללות – הוא 67ובהקדמה
ישראל) (כנסת אשה קידושי ובדוגמת עלֿדרך

(הקב"ה) המצוות,68לבעלה בענין ביותר ומודגש ,
הזקן  רבינו "אשר 69כפירוש המצוות ברכת בנוסח

להיות  אשה המקדש "כאדם – במצוותיו" קדשנו
כו'". גמור ביחוד עמו מיוחדת

הידוע  ענינים:70ועלֿפי ב' ישנם שבקידושין
(לבעלה)" נקנית "האשה לי"71(א) "להיות (ב)72, ,

מקדש" אכולי 73"האיש לה דאסר דרבנן.. "לישנא ,
כהקדש" ואסורה)66עלמא (מובדלת "מקודשת ,

דכנסתֿישראל 72לעולם" בקידושין ודוגמתו ,
להיות  להקב"ה נקנית שכנסתֿישראל להקב"ה,
אסורה  ונעשית גמור, ביחוד עמו מיוחדת
הפרישות  ענין שזהו העולם, לכל (מקודשת)

בלתיֿרצויים  מענינים לומר,74וההבדלה יש –
המצוות, סוגי דב' החלוקה זו הרי יותר שבפרטיות
נעשה  מצוותֿעשה עלֿידי ולאֿתעשה: עשה

הקב"ה  עם (לבעלה)",75היחוד נקנית "האשה –
הפרישות  נעשית לאֿתעשה מצוות ועלֿידי
אכולי  לה "אסר – בלתיֿרצויים מענינים וההבדלה

כהקדש". עלמא
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ואילך.59) א יג, במדבר לקו"ת ראה
כג.60) יב, ראה פ'
בסופה.61) מנחות
(62icibולא דייקא, לקו"ת mcdהדם (ראה תורה כמו עצמו

"שס"ה  (שם) בתניא הלשון וצע"ק – .(58 שבהערה אורה ושערי
בחי' .. האברים".mcdל"ת המחי'

בל 63) תקיף, בל – בנשים נוהגים שאינם הלאוין מלבד
מצד  בהן שייכים שאינם הלאוין וכן למתים, תטמא ובל תשחית
שהם  מפני או בו"), יאכל לא ערל ד"וכל הלאו (כמו המציאות
הלאוין  (כמו בנשים נוהגות שאינן אחרות ובמצוות בדינים תלויים
ראה  – לעדות) שפסולות בנשים שייכים שאינם לעדות בנוגע

ואילך). רמב (ע' בתחלתו אשה ערך תלמודית .p"yeאנציק'
ובכ"מ.64) א. קפח, דא"ח) (עם סידור וראה ב. מח, ח"א
לאנשים 65) הנשים בקדימת ביאור להוסיף יש ועפ"ז

"אלו  יעקב", לבית תאמר "כה בפרשתנו* (כמ"ש במתןֿתורה
ובמכילתא  ג (יט, האנשים ישראל", לבני "ותגיד ואח"כ הנשים",
שבתורה  מהתחלקות שלמעלה שהנקודה כיון – עה"פ)) ופירש"י
במצוות  יותר מודגשת ד"אברים") מההתחלקות שלמעלה ("דם"

dyrz `l שכנגד מ"ע דרמ"ח מהתחלקות שלמעלה הדם (גידי
גם שחיובם אברים), .miyplרמ"ח

`lelidÎzewlzqdd mei jxazn exzi zyxt w"yd meiny ,xirdl (*
dxezl 'ilrd `id eae ,r"if r"p `wyen 'ig zxn zipwcvd zipaxd ly
mb d`xe .(79 'r c"ag mibdpnd xtq) "hiivÎx`i"dl zkiiyd (xihtn)

.146Î144 .107 zexrd onwl

לי,66) מקודשת  את "והרי שם: ובתוס' רע"ב. ב, קידושין
מקודשין  הן הרי כמו בשבילי, לעולם מקודשת לי, להיות כלומר

לשמים". להיות לשמים,
קהלת 67) מורשה גו' "תורה הכתוב בפירוש ממארז"ל להעיר

אלא מורשה "א"ת – אכ"ע dqxe`nיעקב" לה "אסר שעי"ז ,"
נז, (ברכות מיתה" חייב בתורה שעוסק "עכו"ם שלכן, כהקדש",

וש"נ). רע"א. נט, סנהדרין א.
סינ 68) זה חתונתו "ביום ח: פי"ב, במדב"ר חיתונין ראה י

ממש" קידושין "לשון וקדשתם", יו"ד) יט, (פרשתנו שנאמר היו,
המ"כ). (פי'

פמ"ו.69) תניא
ובכ"מ.70) הט"ו. פ"ג אישות הל' צפע"נ ראה
קידושין.71) מס' ריש
(72.66 שבהערה תוס'
רפ"ב.73) קידושין
פרושים 74) "הוו – תהיו" "קדושים הפסוק על חז"ל כדרשת

קדושים). ר"פ ופרש"י (תו"כ העבירה" ומן העריות מן
מעשיות 75) מצוות קיום הוא חיבוק "בחי' שם: תניא ראה

אשה  המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר וז"ש .. אברים ברמ"ח
הבאה). הערה (וראה כו'" גמור ביחוד עמו מיוחדת להיות

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

ד" הלשון שבדיוק לומר, אכולי `xqויש לה
במצוות ycwdkעלמא שגם לעיל) (האמור מרומז "

וקדושה  בעולם, קדושה נמשכת לאֿתעשה
העולם שלמעלה האיסור 76מגדרי שלילת עלֿידי :

של ענין גם נעשה ("כהקדש"),dyecw("דאסר")
קשירה  מלשון ("אסר" ומתחבר שמתקשר )77היינו,

הקדושה. עם

קדושה שנמשכת מזה, ixcbnויתירה dlrnly
mlerd" –ycwdkקדושת שקדושתו דייקא, "miny

לשמים, שהקדישו האדם פעולת עלֿידי רק (לא
עצמית  בקדושה גם) שבת 78אלא קדושת כמו ,

בכור 80וקיימא"79ש"מקדשא  וקדושת ,
מרחם  שקדוש בכור) כל בלידת –81(שמתחדשת

העולם. מגדרי שלמעלה קדושה

.È שהמשכת ח) (סעיף לעיל שנתבאר אף והנה,
היא  לאֿתעשה מצוות שעלֿידי אלקות וגילוי

dlrnl והעולם האדם כיון 82מגדרי מכלֿמקום ,
פעולה  עלֿידי להיות יכולה אינה זו שהמשכה

עלֿידי כיֿאם ועשה), (קום diyrdחיובית zlily

סוףֿסוף זו הרי תעשה), ואל הגבלה dlabd(שב ,
mlerdeמצד mc`d ixcb83.

דיבר  ד"אחת הענין ושלימות עיקר ולכן,
בפועל  בעבודה [שגם האדם בעבודת אלקים"
שמעתי", זו ד"שתים התחלקות של באופן שהיא
המצוות  של העיקרי ענינן מודגש ולאֿתעשה, עשה
אלקים"] דיבר "אחת הקב"ה, מצד שהן כפי

dyrcמתבטא xeaigacg` oipra dyrzÎ`le זכור")
יחד שבאים כפי אחד") בדיבור ziiyraושמור

mc`d84 שני השבת וביום יומת, מות "מחלליה –
e`ldכבשים", meiwy"יומת מות ד"מחלליה

העשיה  העדר עלֿידי (רק) לא הוא ("שמור")
(התוכן  ה'עשה' עלֿידי (גם) אלא (שלילה),

ziaeig)85ד"זכור" dlert,כבשים שני דהקרבת
השבת  מקדושת חלק ד"מחלליה"86שנעשית היפך ,

ג). סעיף (כנ"ל

קיום – לאידך שני dyrdועלֿדרךֿזה (הקרבת
עלֿידי היא e`ldכבשים) אחר שבמקום (פעולה
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(שם)76) בתניא הביאור שלאחרי הטעם לבאר יש ועפ"ז
מיוחדת  להיות אשה המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר "וז"ש

מ"ע), רמ"ח (ע"י כו'" ltekeעמו xfeg קדשנו אשר "וז"ש
) שהיא siqeneבמצוותיו ב"ה העליון קודש למעלת שהעלנו (

הבדלה  לשון היא וקדושה ובעצמו, בכבודו הקב"ה של קדושתו
עלמין  כל סובב בחי' והיא מהעולמות מובדל הוא שהקב"ה מה
קדוש  כי קדושים לי והייתם וז"ש .. בהן להתלבש יכול שאינו מה
שכוונתו  לומר, דיש – לי" להיות העמים מן אתכם ואבדיל אני
שעי"ז  לאֿתעשה, שבמצוות ההבדלה ע"י שנעשית לקדושה לרמז
החיוב, בהשגת להתלבש יכול שאינו סוכ"ע מבחי' ממשיכים

השלילה. בהשגת כיֿאם
החיצונים 77) בידי וקשור שאסור – ד"איסור" הפירוש ע"ד

ובכ"מ). פ"ז. (תניא
על 78) שנוסף חידוש של באופן אינה שהקדושה כלומר,

שהעיקר  שנרגש כיון – העצמית מציאותו זוהי אלא מציאותו,
הקדו  בשביל הוא אלא אינה העולם ומציאות (תומ"צ), שה

ס"ז). (כנ"ל הקדושה וגילוי המשכת
א.79) יז, ביצה
קודש,80) אינו שמצ"ע קודש", "מקראי יו"ט, כקדושת דלא

"אשר  האדם, עבודת ע"י – קדושה בו וממשיכים שקורין אלא
הברכה  כנוסח בב"ד, שתלוי אתם", "תקראו אותם", תקראו
לזמני" דקדשינהו אינהו "ישראל והזמנים", ישראל "מקדש

ובכ"מ). ואילך. סע"ג סט, פרשתנו תו"א וראה א. מט, (ברכות
"מצוה 81) ה"ד: פ"א בכורות הל' רמב"ם וראה ב. יג, בא

מתקדש  זה הרי הקדישו לא ואם .. טהורה בהמה בכור להקדיש
היא". מרחם וקדושתו מאליו

ענינים 82) בו שיש במקום גם היא שההמשכה מפני
יכול  שאינו במקום וביטולם) דחייתם (לאחרי וגם בלתיֿרצויים,

השלילה. השגת ע"י כיֿאם באלקות נעלות דרגות לקבל

להמשיך 83) אפשר אי בלתיֿרצויים ענינים שיש שבמקום
בו  יש המנגד ביטול לאחרי וגם חיובית, פעולה ע"י הקדושה אור
החיוב. בהשגת באלקות נעלות דרגות להשיג יכול שאינו ההגבלה

"זכור 84) ואילך: ב'תרצז ס"ע ז') (כרך פרשתנו אוה"ת ראה
בחי' מאיר .. ומל"ת מ"ע יחוד .. נאמרו אחד בדיבור ושמור
בהשגת  (שבא הל"ת של האור בחי' ששם משניהם, הגבוה
(וראה  במ"ע" כמו החיוב) (בהשגת בגילוי להאיר יוכל השלילה)

.(91 הערה לקמן
י"ה 85) עם "זכור ב'תשח: ע' (שם) פרשתנו אוה"ת ראה

י"ה  עם "שמי בי"ה, ומל"ת בו"ה הם שמ"ע דאף מ"ע", רמ"ח
העולמות  עליית שהוא "בשבת מ"מ, רמ"ח", ו"ה עם וזכרי שס"ה
מ"ע  רמ"ח גם אז ולכן שאת, ביתר מתעלות המצוות גם ..
זכור  שע"י מ"ע, רמ"ח י"ה עם זכור ענין וזה י"ה, בבחי' מתעלות

י"ה". בחי' ע"ד שיהיו ג"כ המ"ע מתעלות דשבת
(86(15 (שבהערה השמו"ר לשון ע"פ – בזה להוסיף ויש

.. כבשים שני השבת וביום ואומר לקדשו השבת יום את "זכור
יומת", מות "מחללי' הפסוק שבמקום אחת", מביא dlilyבבת ,

לקדשו", השבת יום את "זכור* הביאור aeigהפסוק ובהקדם :
השבת יום את "זכור מקדשים eycwlבמ"ש שישראל "דמשמע ,"

זהו  וקיימא ש"מקדשא – וקיימא" מקדשא והלא השבת, את
עבודה  ע"י שממשיכים היינו ולקדשו דהשתלשלות, במדרי'
יום  את "זכור אחד בדיבור נאמר ולכן ב"ה". א"ס עצמות מבחי'
אחד, ענין ("שהוא כבשים" שני השבת וביום לקדשו השבת

בשבת מלאכה עשיית דאסור mrhdדמהטעם eze`n עבודת מותר
הוא  בשבת, מלאכה דאיסור שהטעם כיון – בשבת") הקרבנות
נמשך  (שאז דהשתלשלות מהדרגא השביתה היא שבשבת מפני
ממלאכה  שביתה צ"ל ולכן מהשתלשלות), שלמעלה מדרגא

דהשתלשלות, הדרגא בהמשכת dfשפעולתה mrhne מותרת
ממשיכים  הקרבנות עבודת שע"י כיון בשבת, הקרבנות עבודת

.(`"q l"pk) dyrzÎ`l zevn ,epiid ,"xeny" `l(mb)e (*
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הידוע  לתורה 59ובהקדם מצוות בין שהחילוק
– לדם אברים שבין החילוק עלֿדרך הוא
מהֿשאיןֿכן  התחלקות, של באופן הם שהאברים

הנפש" הוא ("הדם חיות שממשיך לכל 60הדם (
שבמצוות  ותורה, במצוות ודוגמתו בשוה. האברים
שאינן  "יש העולם), (גדרי וזמן" עת התחלקות "יש
דוקא.. קיים היה שביתֿהמקדש בזמן אלא נוהגות
בזמן  שתלויין מהן יש התורה מצוות בשאר וכן
אלא  נוהגין אין ולולב סוכה שופר שבת כמו
כלל", היא מצוה לאו בזמנן שלא אבל בזמנן,
לעסוק  זמן בכל מצוה "שהוא תורה, מהֿשאיןֿכן
כו'", וסוכה שבת בהלכות ואפילו תורה בדברי

כו'" הקריב כאילו כו' בתורת העוסק .61ו"כל

ש  לומר, dfויש znbece oirn בחילוק גם הוא
אברים  רמ"ח שכנגד מצוותֿעשה רמ"ח שבין

גידי שס"ה שכנגד לאֿתעשה מצוות mcd62לשס"ה

 ֿ מצוות לגבי לאֿתעשה דמצוות המעלה שמצד –
ד  באופן הם ההגבלה) (העדר zewlgzddעשה xcrd

בחיובן  כמודגש שבמצוותֿעשה, להתחלקות ביחס
בין  חילוק יש שבמצוותֿעשה – ונשים לאנשים
ממצוותֿעשה  פטורות שנשים לנשים, אנשים
לאֿתעשה  במצוות מהֿשאיןֿכן גרמא, שהזמן

לאנשים  נשים הזהר 63שוות ובלשון "זכור 64. :
לנוקבא" (לאֿתעשה) שמור לדכורא, .65(עשה)

.Ë ֿ לא במצוות (שגם זה שענין לומר, ויש
שלמעלה  ובאופן בעולם, קדושה נמשכת תעשה
בענין  ז"ל חכמינו בלשון מרומז העולם) מגדרי

"דאסר  – אשה עלמא 66קידושי אכולי לה
כהקדש":

דמתןֿתורה  הענין שכללות – הוא 67ובהקדמה
ישראל) (כנסת אשה קידושי ובדוגמת עלֿדרך

(הקב"ה) המצוות,68לבעלה בענין ביותר ומודגש ,
הזקן  רבינו "אשר 69כפירוש המצוות ברכת בנוסח

להיות  אשה המקדש "כאדם – במצוותיו" קדשנו
כו'". גמור ביחוד עמו מיוחדת

הידוע  ענינים:70ועלֿפי ב' ישנם שבקידושין
(לבעלה)" נקנית "האשה לי"71(א) "להיות (ב)72, ,

מקדש" אכולי 73"האיש לה דאסר דרבנן.. "לישנא ,
כהקדש" ואסורה)66עלמא (מובדלת "מקודשת ,

דכנסתֿישראל 72לעולם" בקידושין ודוגמתו ,
להיות  להקב"ה נקנית שכנסתֿישראל להקב"ה,
אסורה  ונעשית גמור, ביחוד עמו מיוחדת
הפרישות  ענין שזהו העולם, לכל (מקודשת)

בלתיֿרצויים  מענינים לומר,74וההבדלה יש –
המצוות, סוגי דב' החלוקה זו הרי יותר שבפרטיות
נעשה  מצוותֿעשה עלֿידי ולאֿתעשה: עשה

הקב"ה  עם (לבעלה)",75היחוד נקנית "האשה –
הפרישות  נעשית לאֿתעשה מצוות ועלֿידי
אכולי  לה "אסר – בלתיֿרצויים מענינים וההבדלה

כהקדש". עלמא
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ואילך.59) א יג, במדבר לקו"ת ראה
כג.60) יב, ראה פ'
בסופה.61) מנחות
(62icibולא דייקא, לקו"ת mcdהדם (ראה תורה כמו עצמו

"שס"ה  (שם) בתניא הלשון וצע"ק – .(58 שבהערה אורה ושערי
בחי' .. האברים".mcdל"ת המחי'

בל 63) תקיף, בל – בנשים נוהגים שאינם הלאוין מלבד
מצד  בהן שייכים שאינם הלאוין וכן למתים, תטמא ובל תשחית
שהם  מפני או בו"), יאכל לא ערל ד"וכל הלאו (כמו המציאות
הלאוין  (כמו בנשים נוהגות שאינן אחרות ובמצוות בדינים תלויים
ראה  – לעדות) שפסולות בנשים שייכים שאינם לעדות בנוגע

ואילך). רמב (ע' בתחלתו אשה ערך תלמודית .p"yeאנציק'
ובכ"מ.64) א. קפח, דא"ח) (עם סידור וראה ב. מח, ח"א
לאנשים 65) הנשים בקדימת ביאור להוסיף יש ועפ"ז

"אלו  יעקב", לבית תאמר "כה בפרשתנו* (כמ"ש במתןֿתורה
ובמכילתא  ג (יט, האנשים ישראל", לבני "ותגיד ואח"כ הנשים",
שבתורה  מהתחלקות שלמעלה שהנקודה כיון – עה"פ)) ופירש"י
במצוות  יותר מודגשת ד"אברים") מההתחלקות שלמעלה ("דם"

dyrz `l שכנגד מ"ע דרמ"ח מהתחלקות שלמעלה הדם (גידי
גם שחיובם אברים), .miyplרמ"ח

`lelidÎzewlzqdd mei jxazn exzi zyxt w"yd meiny ,xirdl (*
dxezl 'ilrd `id eae ,r"if r"p `wyen 'ig zxn zipwcvd zipaxd ly
mb d`xe .(79 'r c"ag mibdpnd xtq) "hiivÎx`i"dl zkiiyd (xihtn)

.146Î144 .107 zexrd onwl

לי,66) מקודשת  את "והרי שם: ובתוס' רע"ב. ב, קידושין
מקודשין  הן הרי כמו בשבילי, לעולם מקודשת לי, להיות כלומר

לשמים". להיות לשמים,
קהלת 67) מורשה גו' "תורה הכתוב בפירוש ממארז"ל להעיר

אלא מורשה "א"ת – אכ"ע dqxe`nיעקב" לה "אסר שעי"ז ,"
נז, (ברכות מיתה" חייב בתורה שעוסק "עכו"ם שלכן, כהקדש",

וש"נ). רע"א. נט, סנהדרין א.
סינ 68) זה חתונתו "ביום ח: פי"ב, במדב"ר חיתונין ראה י

ממש" קידושין "לשון וקדשתם", יו"ד) יט, (פרשתנו שנאמר היו,
המ"כ). (פי'

פמ"ו.69) תניא
ובכ"מ.70) הט"ו. פ"ג אישות הל' צפע"נ ראה
קידושין.71) מס' ריש
(72.66 שבהערה תוס'
רפ"ב.73) קידושין
פרושים 74) "הוו – תהיו" "קדושים הפסוק על חז"ל כדרשת

קדושים). ר"פ ופרש"י (תו"כ העבירה" ומן העריות מן
מעשיות 75) מצוות קיום הוא חיבוק "בחי' שם: תניא ראה

אשה  המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר וז"ש .. אברים ברמ"ח
הבאה). הערה (וראה כו'" גמור ביחוד עמו מיוחדת להיות

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

ד" הלשון שבדיוק לומר, אכולי `xqויש לה
במצוות ycwdkעלמא שגם לעיל) (האמור מרומז "

וקדושה  בעולם, קדושה נמשכת לאֿתעשה
העולם שלמעלה האיסור 76מגדרי שלילת עלֿידי :

של ענין גם נעשה ("כהקדש"),dyecw("דאסר")
קשירה  מלשון ("אסר" ומתחבר שמתקשר )77היינו,

הקדושה. עם

קדושה שנמשכת מזה, ixcbnויתירה dlrnly
mlerd" –ycwdkקדושת שקדושתו דייקא, "miny

לשמים, שהקדישו האדם פעולת עלֿידי רק (לא
עצמית  בקדושה גם) שבת 78אלא קדושת כמו ,

בכור 80וקיימא"79ש"מקדשא  וקדושת ,
מרחם  שקדוש בכור) כל בלידת –81(שמתחדשת

העולם. מגדרי שלמעלה קדושה

.È שהמשכת ח) (סעיף לעיל שנתבאר אף והנה,
היא  לאֿתעשה מצוות שעלֿידי אלקות וגילוי

dlrnl והעולם האדם כיון 82מגדרי מכלֿמקום ,
פעולה  עלֿידי להיות יכולה אינה זו שהמשכה

עלֿידי כיֿאם ועשה), (קום diyrdחיובית zlily

סוףֿסוף זו הרי תעשה), ואל הגבלה dlabd(שב ,
mlerdeמצד mc`d ixcb83.

דיבר  ד"אחת הענין ושלימות עיקר ולכן,
בפועל  בעבודה [שגם האדם בעבודת אלקים"
שמעתי", זו ד"שתים התחלקות של באופן שהיא
המצוות  של העיקרי ענינן מודגש ולאֿתעשה, עשה
אלקים"] דיבר "אחת הקב"ה, מצד שהן כפי

dyrcמתבטא xeaigacg` oipra dyrzÎ`le זכור")
יחד שבאים כפי אחד") בדיבור ziiyraושמור

mc`d84 שני השבת וביום יומת, מות "מחלליה –
e`ldכבשים", meiwy"יומת מות ד"מחלליה

העשיה  העדר עלֿידי (רק) לא הוא ("שמור")
(התוכן  ה'עשה' עלֿידי (גם) אלא (שלילה),

ziaeig)85ד"זכור" dlert,כבשים שני דהקרבת
השבת  מקדושת חלק ד"מחלליה"86שנעשית היפך ,

ג). סעיף (כנ"ל

קיום – לאידך שני dyrdועלֿדרךֿזה (הקרבת
עלֿידי היא e`ldכבשים) אחר שבמקום (פעולה
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(שם)76) בתניא הביאור שלאחרי הטעם לבאר יש ועפ"ז
מיוחדת  להיות אשה המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר "וז"ש

מ"ע), רמ"ח (ע"י כו'" ltekeעמו xfeg קדשנו אשר "וז"ש
) שהיא siqeneבמצוותיו ב"ה העליון קודש למעלת שהעלנו (

הבדלה  לשון היא וקדושה ובעצמו, בכבודו הקב"ה של קדושתו
עלמין  כל סובב בחי' והיא מהעולמות מובדל הוא שהקב"ה מה
קדוש  כי קדושים לי והייתם וז"ש .. בהן להתלבש יכול שאינו מה
שכוונתו  לומר, דיש – לי" להיות העמים מן אתכם ואבדיל אני
שעי"ז  לאֿתעשה, שבמצוות ההבדלה ע"י שנעשית לקדושה לרמז
החיוב, בהשגת להתלבש יכול שאינו סוכ"ע מבחי' ממשיכים

השלילה. בהשגת כיֿאם
החיצונים 77) בידי וקשור שאסור – ד"איסור" הפירוש ע"ד

ובכ"מ). פ"ז. (תניא
על 78) שנוסף חידוש של באופן אינה שהקדושה כלומר,

שהעיקר  שנרגש כיון – העצמית מציאותו זוהי אלא מציאותו,
הקדו  בשביל הוא אלא אינה העולם ומציאות (תומ"צ), שה

ס"ז). (כנ"ל הקדושה וגילוי המשכת
א.79) יז, ביצה
קודש,80) אינו שמצ"ע קודש", "מקראי יו"ט, כקדושת דלא

"אשר  האדם, עבודת ע"י – קדושה בו וממשיכים שקורין אלא
הברכה  כנוסח בב"ד, שתלוי אתם", "תקראו אותם", תקראו
לזמני" דקדשינהו אינהו "ישראל והזמנים", ישראל "מקדש

ובכ"מ). ואילך. סע"ג סט, פרשתנו תו"א וראה א. מט, (ברכות
"מצוה 81) ה"ד: פ"א בכורות הל' רמב"ם וראה ב. יג, בא

מתקדש  זה הרי הקדישו לא ואם .. טהורה בהמה בכור להקדיש
היא". מרחם וקדושתו מאליו

ענינים 82) בו שיש במקום גם היא שההמשכה מפני
יכול  שאינו במקום וביטולם) דחייתם (לאחרי וגם בלתיֿרצויים,

השלילה. השגת ע"י כיֿאם באלקות נעלות דרגות לקבל

להמשיך 83) אפשר אי בלתיֿרצויים ענינים שיש שבמקום
בו  יש המנגד ביטול לאחרי וגם חיובית, פעולה ע"י הקדושה אור
החיוב. בהשגת באלקות נעלות דרגות להשיג יכול שאינו ההגבלה

"זכור 84) ואילך: ב'תרצז ס"ע ז') (כרך פרשתנו אוה"ת ראה
בחי' מאיר .. ומל"ת מ"ע יחוד .. נאמרו אחד בדיבור ושמור
בהשגת  (שבא הל"ת של האור בחי' ששם משניהם, הגבוה
(וראה  במ"ע" כמו החיוב) (בהשגת בגילוי להאיר יוכל השלילה)

.(91 הערה לקמן
י"ה 85) עם "זכור ב'תשח: ע' (שם) פרשתנו אוה"ת ראה

י"ה  עם "שמי בי"ה, ומל"ת בו"ה הם שמ"ע דאף מ"ע", רמ"ח
העולמות  עליית שהוא "בשבת מ"מ, רמ"ח", ו"ה עם וזכרי שס"ה
מ"ע  רמ"ח גם אז ולכן שאת, ביתר מתעלות המצוות גם ..
זכור  שע"י מ"ע, רמ"ח י"ה עם זכור ענין וזה י"ה, בבחי' מתעלות

י"ה". בחי' ע"ד שיהיו ג"כ המ"ע מתעלות דשבת
(86(15 (שבהערה השמו"ר לשון ע"פ – בזה להוסיף ויש

.. כבשים שני השבת וביום ואומר לקדשו השבת יום את "זכור
יומת", מות "מחללי' הפסוק שבמקום אחת", מביא dlilyבבת ,

לקדשו", השבת יום את "זכור* הביאור aeigהפסוק ובהקדם :
השבת יום את "זכור מקדשים eycwlבמ"ש שישראל "דמשמע ,"

זהו  וקיימא ש"מקדשא – וקיימא" מקדשא והלא השבת, את
עבודה  ע"י שממשיכים היינו ולקדשו דהשתלשלות, במדרי'
יום  את "זכור אחד בדיבור נאמר ולכן ב"ה". א"ס עצמות מבחי'
אחד, ענין ("שהוא כבשים" שני השבת וביום לקדשו השבת

בשבת מלאכה עשיית דאסור mrhdדמהטעם eze`n עבודת מותר
הוא  בשבת, מלאכה דאיסור שהטעם כיון – בשבת") הקרבנות
נמשך  (שאז דהשתלשלות מהדרגא השביתה היא שבשבת מפני
ממלאכה  שביתה צ"ל ולכן מהשתלשלות), שלמעלה מדרגא

דהשתלשלות, הדרגא בהמשכת dfשפעולתה mrhne מותרת
ממשיכים  הקרבנות עבודת שע"י כיון בשבת, הקרבנות עבודת

.(`"q l"pk) dyrzÎ`l zevn ,epiid ,"xeny" `l(mb)e (*
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נהפך 87"מחלליה") (שה'עשה' שעלֿידיֿזה ,
הנקודה  בו שנרגשת בה'עשה' נוסף ל'לאו')
מצד  שהוא כפי והעולם, האדם מגדרי שלמעלה

אלקים". דיבר "אחת – בתורה הקב"ה ציווי

(הקיום  ולאֿתעשה ד'עשה' החיבור ועוד: זאת
בענין  חיובית) פעולה עלֿידי דלאֿתעשה
כבשים", שני השבת וביום יומת, מות ד"מחלליה

אלא micgeinאינו mi`pzae ihxt oipra הקרבת –
ביום  קבוע) זמנם שאין קרבנות שאר (ולא הכבשים
(מצוה  בביתֿהמקדש הכהנים עלֿידי השבת
ועלֿידי  מיוחד, במקום מיוחד, בזמן מיוחדת,

מיוחדים) .88אנשים

עלֿידי  דלאֿתעשה הקיום ישנו לזה, ונוסף
בכל  המצוות, בכל ששייך באופן חיובית פעולה
– מישראל ואחד אחד ובכל מקום, ובכל זמן

dxezdעלֿידי cenil89:

ז"ל  חכמינו כו'61אמרו בתורת העוסק "כל
ה  עליו שלימוד מעלה היינו, כו'", כאילו כתוב

הוא  שכן לומר, ויש המצוה. כקיום חשיב התורה
לאֿתעשה  דמצוות בלימוד לימוד 90גם שעלֿידי –

מקיים  ודיניהם, לאֿתעשה מצוות בפרטי התורה
ziaeigעלֿידי dyrzÎ`lמצוות dlert91 הפעולה)

dribie cenilc 92בתורה.(

הענין  ושלימות שעיקר לומר, יש ועלֿפיֿזה
הוא האדם בעבודת אלקים" דיבר cenilaד"אחת
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יום  את ד"זכור הדרגא שזוהי מהשתלשלות, שלמעלה מדרגא
קצז eycwlהשבת ע' עת"ר (סה"מ עת"ר השבת וביום (ד"ה **"

ואילך)).
" בשמו"ר, הלשון דיוק לבאר יש zaydועפ"ז mei z` xekf

,eycwl שע"י – אחת" בבת .. כבשים שני השבת וביום ואומר
ד"מקדשא  הדרגא רק לא ממשיכים כבשים" שני השבת "וביום

ע"יr"vnyוקיימא" שהמשכתה האדם), עבודת xcrd(ללא
dk`lnd יום את ד"זכור הדרגא גם אלא יומת"), מות ("מחללי'

וקיימא".eycwlהשבת ד"מקדשא מהדרגא שלמעלה "
(העדר  יומת" מות "מחללי' – אלו דרגות שב' י"ל, ואולי
– לקדשו" השבת יום את ו"זכור וקיימא") "מקדשא המלאכה,
שמותרת  הארבעים) (מלאכת האחת במלאכה דרגות ב' הם
אבות  לל"ט ששייכת שבה התחתונה דרגא (א) בשבת***:

" – `miraxמלאכות zek`ln zea` ע"י שהמשכתה אחת)", (חסר
dziayd" – `zgמהם xqg(ב) יומת", מות ד"מחללי' שזהו"ע ,"

מלאכה  – המלאכות מל"ט לגמרי שלמעלה העליונה דרגא
השביתה `zgה" ע"י (לא שהמשכתה  כשלעצמה, (הארבעים) "

" ע"י אלא) המלאכות, ועשי')zk`lnמל"ט (מלאכה הצדיקים"
השבת יום את "זכור –eycwl."

קיום 87) – עליה" יבוא יבמה אחיך, אשת ב"ערות ועד"ז
ללאו). נהפך (שה'עשה' לאו במקום ה'עשה'

שלדעת  שהטעם ב) יג, (יבמות בגמרא מ"ש לבאר יש ועפ"ז
אח  אשת איסור אתי דלא "כיון הוא צרתה פוטרת ערוה אין ב"ש
מצוה  במקום שלא ערוה צרת לה הויא אשה אחות אאיסור וחייל
נוגע  אחיו אשת לייבם במצוה מובן: אינו דלכאורה ושריא",

רק דאשת ze`ivndלכאורה האיסור בזה כשאין (גם אח דאשת
אתי דלא "כיון פירוש ומהו לה `xeqiאח), הויא כו' אח אשת

(בפנימיות  לבאר יש בפנים מ"ש וע"פ מצוה"? במקום שלא כו'
הלאו, פעולת ע"י הוא קיומם שאופן אלו שמצוות הענינים),

mpiprאתי כשלא ולכן הלאו, הפיכת הויא `xeqiהוא אח, אשת
מצוה. במקום שלא לה

662 ע' תשמ"ח (סה"ש במק"א המבואר דע"פ להוסיף, ויש
הכוונה  כו'", נברא שלא לאדם לו "נוח ב"ש שלדעת ואילך)
רק  יהי' ענינם וכל ממציאותם שיתבטלו (והעולם) האדם בבריאת
הכוונה  כו'" שנברא לאדם לו "נוח ב"ה ולדעת קונו, את לשמש
אלא  במציאותם שישארו היא (והעולם) האדם בבריאת

zek`ln zea`" (`"rq ,br zay) dpynd yexita x`eand c"re (**
dk`ln yiy ± zek`ln h"l xne` epi`e ,"zg` xqg mirax`

fx`nk ,zaya zxzenyla` zay enler zk`lnn" (`"itq x"a) l"
zk`ln r"ed zepaxwd zceare ,"miwicvd zk`lnn zay `l

.(n"kae .(ax 'r x"zr n"dq) l"pd zayd meiae d"c) miwicv
n"dq d`x) o"epd xryay zebxcd 'a c"re ± .f"ptly b"dey d`x (***
mlera e`xap dpia ixry miying" (a ,`k d"x) l"fx`nk ,(fvw 'r my
h"nl jxray dpezgzd `bxc ± "cg` xqg dynl epzip oleke
dceard zenily ixg`l) zkynpy ("cg` xqg .. miying") mixryd
dpeilrd `bxce ,(dcear i"r `ly) `linn jxca (r"dtq ini h"nc
dzkyndy ,envrlyk o"epd xry ± mixryd h"nn ixnbl dlrnly
,`"iq onwl d`xe) "epzxez ozn onf"a (dxezd zlawc dceard i"r)

.(105Î101 zexrdae

בענין  וב"ה דב"ש שהפלוגתא י"ל, – תורה ע"פ תהי' שמציאותם
אחד, ענין הם והלאו שהעשה זה כי: לשיטתייהו, היא ערוה, צרת

שהם כפי המצוות דרגת מצד (בעיקר) מהאדם dlrnlהוא
ענינים. שני (כמו) הם והעולם האדם גדרי מצד משא"כ והעולם,
גם  בפ"ע, ענין היא אחיו אשת לייבם המצוה – ב"ה לדעת ולכן,

ב"ש. לדעת משא"כ אח, דאשת האיסור כשאין
שעטנז,88) תלבש "לא שכיו"ב: הענינים לשאר בנוגע ועד"ז

שחייב  כנפות ד' של בבגד אלא שאינו – לך" תעשה גדילים
שו"ע  ה"ז. פ"ג ציצית הל' (רמב"ם בלילה ולא וביום בציצית,
עליה" יבוא יבמה אחיך אשת ערות "וכן ס"ב), ס"ט או"ח אדה"ז
לו", אין ובן מהם אחד ומת יחדיו אחים ישבו "כי אלא שאינו –
אבא  שלדעת אלא עוד ולא חליצה, של אפשרות יש – אז וגם
חליצה  שמצות אמרו מצוה) לשם שלא לחלוץ (שאסור שאול
המציאות  ובמילא, ב), לט, יבמות (ראה יבום למצות קודמת

יותר. עוד רחוקה דיבום
הערה 89) (כנ"ל הדם גידי רק ולא ממש, הדם בדוגמת שהיא

.(62
(90.93 הערה לקמן ראה
באשה,91) ניתנה יתירה בינה "תושבע"פ שם: אוה"ת ראה

כמו  בכלים לשכון יוכל י"ה מבחי' מל"ת ע"י הנמשך האור ששם
גם  (ולהעיר תושבע"פ" שהיא שמור ענין זהו ואפ"ל במ"ע,

ס"ח). כנ"ל לנוקבא", (מל"ת) ד"שמור מהענין
"למוציאיהם ולהעיר 92) – בפה בדיבור צ"ל התורה שלימוד

מעשה" הוי שפתיו ו"עקימת – רע"א) נד, (עירובין בפה"
ברמ"ח  ד"ערוכה באופן שצ"ל מזה, ויתירה א), סה, (סנהדרין
יו"ד) לה, (תהלים תאמרנה" עצמותי "כל שם), (עירובין אברים"

רפל"ז. תניא –

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

dxezd("שמעתי זו ("שתים קוין לב' ההתחלקות :
(העדר  ושלילה (עשיה) חיוב ולאֿתעשה, דעשה

המצוות בקיום אלא אינו ֿ oheytkהעשיה) מה ,
לכך  [נוסף התורה לימוד עלֿידי בקיומן שאיןֿכן

ה"קיום" נעשה ֿ lkcשעלֿידיֿזה מצוות רמ"ח
המצוות  גם לאֿתעשה, מצוות ושס"ה עשה
מקום  ובכל זמן בכל כו', ובמקום בזמן שתלויות

מישראל  ואחד אחד כל חילוק 93ועלֿידי אין – [
 ֿ לא דמצוות לה"קיום" דמצוותֿעשה ה"קיום" בין

ויש להיות צריכה שבשניהם ziaeigתעשה, dlert
" – ממש בשוה בתורה ויגיעה .zg`"94דלימוד

ד"אחת  באופן הוא שהלימוד אלא עוד ולא
miwl` xaic מדבר שהאדם ש"הדיבור כיון – "

ממש הוא תורה jxaziבדברי exeaic'שה היינו ,
סעיף  (כנ"ל האדם" של פיו עלֿידי ממש בו מדבר

).ג 

.‡È"אלקים דיבר ד"אחת שהענין להוסיף, ויש
דמתן  השבוע בפרשת גם מודגש האדם בעבודת
מודגש  הפרשה שבהתחלת – יתרו פרשת תורה,
מצוות  (שגם לאֿתעשה שבמצוות החיובי הענין
"אחת  מצוותֿעשה, כמו חיובי ענין הן לאֿתעשה
השלימות  מודגשת הפרשה ובסיום אלקים"), דיבר
 ֿ לא ומצוות (מצוותֿעשה אלקים" דיבר ד"אחת

התורה: בלימוד בשוה) תעשה
ב  היא הפרשה exziהתחלת z`ced שמו (ועל

מדין", "כהן תחילה שהיה כולה), הפרשה נקראת
לעבודהֿזרה" בתכלית 95"כהן הקדושה ),96(היפך

עבדה" שלא עבודהֿזרה הניח ש"לא ,97ועד
נתגייר  מכל 98ואחרֿכך ה' גדול כי ידעתי ("עתה

ש"אסתלק 99האלקים" פעל שעלֿידיֿזה – (
יהב  ולבתר ותתא עילא ביקריה קודשאֿבריךֿהוא

בשלימו" היא 100אורייתא יתרו שהודאת היינו, ,
למתןֿתורה  ודוגמא) מעין (שהיא .101הכנה

בזה  הוא 102ומהביאורים דמתןֿתורה שהענין –
רק  (לא אלקות וגילוי המשכת בעולם לפעול

גם) אלא לעולם, mlerdnשבערך dlrnly ובלשון ,
שבאיןֿערוך  הנו"ן שער גילוי – והחסידות הקבלה

שבעולם  בינה שערי מי 103למ"ט "אנכי ענין שזהו ,
החושך 104שאנכי" בבירור ביותר מודגש זה וענין ,

("יתר  לנהורא חשוכא דאתהפכא באופן מדין) (כהן
בתורה" אחת יתרון 105פרשה נעשה שעלֿידיֿזה ,(

בקדושה  יותר גדול יתרון) מלשון ,106("יתרו"
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מארז"ל 93) בפירוש פ"ז בהקדמה (להמבי"ט) ספר קרית ראה
מ"ע  שרמ"ח לסהמ"צ) הרמב"ם בהקדמת הובא – בסופה (מכות
החמה, שנת ימי כמנין הם מל"ת ושס"ה אדם של אבריו כמנין הם
תעשה  אל לו אומר יום וכל מצוה, בי עשה לו אומר אבר שכל
בכל  שייכים שאינם מצוות כו"כ יש הרי דלכאורה, עבירה, בי
הב'), (בדרך ומתרץ בפרטיות), שם שמונה (כפי זמן ובכל אדם

ע"י הוא אלו מצוות dxezaשקיום wqrde dlawd ואם" ומסיים, ,
בזמן  אפילו .. מצוות תרי"ג ישראל נצטוו שאמרו מה .. נתקיים כן
בארוכה. עיי"ש ולילה", יומם (בתורה) בה ועסקנו בקריאתנו הזה

בדיבור 94) ושמור ש"זכור ואילך, ב'תרצג ע' שם אוה"ת ראה
הוא  "שמור שלום", בקש טוב ועשה מרע "סור ע"ד הוא אחד"
.. מ"ע רמ"ח וזכור מל"ת, שס"ה קיום דהיינו סו"מ להיות
הגבוה  בחי' ע"י .. שלום בקש בחי' .. נאמרו אחד ובדיבור
עד, בלק (לקו"ת התורה לימוד הו"ע שלום" ו"בקש משניהם",

א).
פרשתנו.95) ריש מכילתא
לא,96) (מטות שעז"נ – מדין דקליפת הענין מחומר להעיר

"נקמת ועוד.d'ב) תרנ"ט. החלצו קונטרס בארוכה וראה במדין".

יא.97) יח, פרשתנו ופירש"י מכילתא
בני 98) "לגייר ארצו", אל לו "וילך – הענין לסיום ועד

כז). שם, ופרש"י (מכילתא משפחתו"
יא.99) שם, יתרו

א.100) סח, ב. סז, פרשתנו זהר
מ"ת 101) לפני היתה יתרו ביאת אם הדעות מחילוקי להעיר

א). קטז, (זבחים מ"ת לאחרי או
רצא 102) ע' עטר"ת סה"מ פרשתנו. ריש אוה"ת גם ראה

ואילך. 74 ע' חי"א לקו"ש ואילך. (הב') 56 ס"ע תש"ט ואילך.
המ"ט 103) כל  הכולל הוא שבו התחתונה "בחי' רק ולא

שערי  מגדר לגמרי (ש)למעלה .. העליונה "בחי' גם אלא שערים",
ב). יב, במדבר (לקו"ת בינה"

שם.104) לקו"ת
פרשתנו.105) ריש ופירש"י מכילתא
אתכפייא 106) כד בזהר "מ"ש רע"א: ז, פקודי לקו"ת ראה

ענין  זהו סט"א אתכפיא ענין כי דקוב"ה*, יקרא  אשתלים סט"א
יקרא  אשתלים עי"ז לכן הרע, הרחקת הכל הם אשר .. מל"ת קיום
יחוד  בבחי' והוא המעלות, ברום שעולה ז"א בחי' היינו דקוב"ה
השבועות" חג גבי כמבואר ממש, מא"א כתר בו שנמשך גם או"א

אור נמשך מל"ת שע"י מובן, שמזה –mlerdn dlrnly שזהו"ע ,
הנו"ן** שער השבועות", (ב)חג .. ממש מא"א ה"כתר המשכת

הבאה). הערה (וראה

."exzi t"x (xdf) k"b 're" (dxrda) oiivn (` ,b) oiprd zlgzdae (*
zeevn yi ,mipipr 'a yi zeevna" :jli`e gx 'r z"xt n"dq d`xe (**
i"ry ,milka xe` zkynd 'igaa ody zeevnd epiide ,daeg ody
zekynd yie .. xe`d 'iga mikiynn zeevnd ziiyra z"lcrz`d
`linn jxca jynpy `"k z"lcrz` 'igaa jiyndl `"`y zepeilr
miying extqz enke ,r"lcrz` z"lcrz`ac dceard zenily i"r
k"enke .. o"epd xry `linn jynp mei h"n mixteqy xg`ly .. mei
'iyrd i"re dyre mewa od r"nc ,z"lne r"n oia yxtdd zellk `ed
xe`d jynp 'iyrd xcrd i"r `wecy `ed z"lne ,xe`d jynp `wec

."'ek `linn jxcay dkynd edfy ielibde



לג `"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

נהפך 87"מחלליה") (שה'עשה' שעלֿידיֿזה ,
הנקודה  בו שנרגשת בה'עשה' נוסף ל'לאו')
מצד  שהוא כפי והעולם, האדם מגדרי שלמעלה

אלקים". דיבר "אחת – בתורה הקב"ה ציווי

(הקיום  ולאֿתעשה ד'עשה' החיבור ועוד: זאת
בענין  חיובית) פעולה עלֿידי דלאֿתעשה
כבשים", שני השבת וביום יומת, מות ד"מחלליה

אלא micgeinאינו mi`pzae ihxt oipra הקרבת –
ביום  קבוע) זמנם שאין קרבנות שאר (ולא הכבשים
(מצוה  בביתֿהמקדש הכהנים עלֿידי השבת
ועלֿידי  מיוחד, במקום מיוחד, בזמן מיוחדת,

מיוחדים) .88אנשים

עלֿידי  דלאֿתעשה הקיום ישנו לזה, ונוסף
בכל  המצוות, בכל ששייך באופן חיובית פעולה
– מישראל ואחד אחד ובכל מקום, ובכל זמן

dxezdעלֿידי cenil89:

ז"ל  חכמינו כו'61אמרו בתורת העוסק "כל
ה  עליו שלימוד מעלה היינו, כו'", כאילו כתוב

הוא  שכן לומר, ויש המצוה. כקיום חשיב התורה
לאֿתעשה  דמצוות בלימוד לימוד 90גם שעלֿידי –

מקיים  ודיניהם, לאֿתעשה מצוות בפרטי התורה
ziaeigעלֿידי dyrzÎ`lמצוות dlert91 הפעולה)

dribie cenilc 92בתורה.(

הענין  ושלימות שעיקר לומר, יש ועלֿפיֿזה
הוא האדם בעבודת אלקים" דיבר cenilaד"אחת
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יום  את ד"זכור הדרגא שזוהי מהשתלשלות, שלמעלה מדרגא
קצז eycwlהשבת ע' עת"ר (סה"מ עת"ר השבת וביום (ד"ה **"

ואילך)).
" בשמו"ר, הלשון דיוק לבאר יש zaydועפ"ז mei z` xekf

,eycwl שע"י – אחת" בבת .. כבשים שני השבת וביום ואומר
ד"מקדשא  הדרגא רק לא ממשיכים כבשים" שני השבת "וביום

ע"יr"vnyוקיימא" שהמשכתה האדם), עבודת xcrd(ללא
dk`lnd יום את ד"זכור הדרגא גם אלא יומת"), מות ("מחללי'

וקיימא".eycwlהשבת ד"מקדשא מהדרגא שלמעלה "
(העדר  יומת" מות "מחללי' – אלו דרגות שב' י"ל, ואולי
– לקדשו" השבת יום את ו"זכור וקיימא") "מקדשא המלאכה,
שמותרת  הארבעים) (מלאכת האחת במלאכה דרגות ב' הם
אבות  לל"ט ששייכת שבה התחתונה דרגא (א) בשבת***:

" – `miraxמלאכות zek`ln zea` ע"י שהמשכתה אחת)", (חסר
dziayd" – `zgמהם xqg(ב) יומת", מות ד"מחללי' שזהו"ע ,"

מלאכה  – המלאכות מל"ט לגמרי שלמעלה העליונה דרגא
השביתה `zgה" ע"י (לא שהמשכתה  כשלעצמה, (הארבעים) "

" ע"י אלא) המלאכות, ועשי')zk`lnמל"ט (מלאכה הצדיקים"
השבת יום את "זכור –eycwl."

קיום 87) – עליה" יבוא יבמה אחיך, אשת ב"ערות ועד"ז
ללאו). נהפך (שה'עשה' לאו במקום ה'עשה'

שלדעת  שהטעם ב) יג, (יבמות בגמרא מ"ש לבאר יש ועפ"ז
אח  אשת איסור אתי דלא "כיון הוא צרתה פוטרת ערוה אין ב"ש
מצוה  במקום שלא ערוה צרת לה הויא אשה אחות אאיסור וחייל
נוגע  אחיו אשת לייבם במצוה מובן: אינו דלכאורה ושריא",

רק דאשת ze`ivndלכאורה האיסור בזה כשאין (גם אח דאשת
אתי דלא "כיון פירוש ומהו לה `xeqiאח), הויא כו' אח אשת

(בפנימיות  לבאר יש בפנים מ"ש וע"פ מצוה"? במקום שלא כו'
הלאו, פעולת ע"י הוא קיומם שאופן אלו שמצוות הענינים),

mpiprאתי כשלא ולכן הלאו, הפיכת הויא `xeqiהוא אח, אשת
מצוה. במקום שלא לה

662 ע' תשמ"ח (סה"ש במק"א המבואר דע"פ להוסיף, ויש
הכוונה  כו'", נברא שלא לאדם לו "נוח ב"ש שלדעת ואילך)
רק  יהי' ענינם וכל ממציאותם שיתבטלו (והעולם) האדם בבריאת
הכוונה  כו'" שנברא לאדם לו "נוח ב"ה ולדעת קונו, את לשמש
אלא  במציאותם שישארו היא (והעולם) האדם בבריאת

zek`ln zea`" (`"rq ,br zay) dpynd yexita x`eand c"re (**
dk`ln yiy ± zek`ln h"l xne` epi`e ,"zg` xqg mirax`

fx`nk ,zaya zxzenyla` zay enler zk`lnn" (`"itq x"a) l"
zk`ln r"ed zepaxwd zceare ,"miwicvd zk`lnn zay `l

.(n"kae .(ax 'r x"zr n"dq) l"pd zayd meiae d"c) miwicv
n"dq d`x) o"epd xryay zebxcd 'a c"re ± .f"ptly b"dey d`x (***
mlera e`xap dpia ixry miying" (a ,`k d"x) l"fx`nk ,(fvw 'r my
h"nl jxray dpezgzd `bxc ± "cg` xqg dynl epzip oleke
dceard zenily ixg`l) zkynpy ("cg` xqg .. miying") mixryd
dpeilrd `bxce ,(dcear i"r `ly) `linn jxca (r"dtq ini h"nc
dzkyndy ,envrlyk o"epd xry ± mixryd h"nn ixnbl dlrnly
,`"iq onwl d`xe) "epzxez ozn onf"a (dxezd zlawc dceard i"r)

.(105Î101 zexrdae

בענין  וב"ה דב"ש שהפלוגתא י"ל, – תורה ע"פ תהי' שמציאותם
אחד, ענין הם והלאו שהעשה זה כי: לשיטתייהו, היא ערוה, צרת

שהם כפי המצוות דרגת מצד (בעיקר) מהאדם dlrnlהוא
ענינים. שני (כמו) הם והעולם האדם גדרי מצד משא"כ והעולם,
גם  בפ"ע, ענין היא אחיו אשת לייבם המצוה – ב"ה לדעת ולכן,

ב"ש. לדעת משא"כ אח, דאשת האיסור כשאין
שעטנז,88) תלבש "לא שכיו"ב: הענינים לשאר בנוגע ועד"ז

שחייב  כנפות ד' של בבגד אלא שאינו – לך" תעשה גדילים
שו"ע  ה"ז. פ"ג ציצית הל' (רמב"ם בלילה ולא וביום בציצית,
עליה" יבוא יבמה אחיך אשת ערות "וכן ס"ב), ס"ט או"ח אדה"ז
לו", אין ובן מהם אחד ומת יחדיו אחים ישבו "כי אלא שאינו –
אבא  שלדעת אלא עוד ולא חליצה, של אפשרות יש – אז וגם
חליצה  שמצות אמרו מצוה) לשם שלא לחלוץ (שאסור שאול
המציאות  ובמילא, ב), לט, יבמות (ראה יבום למצות קודמת

יותר. עוד רחוקה דיבום
הערה 89) (כנ"ל הדם גידי רק ולא ממש, הדם בדוגמת שהיא

.(62
(90.93 הערה לקמן ראה
באשה,91) ניתנה יתירה בינה "תושבע"פ שם: אוה"ת ראה

כמו  בכלים לשכון יוכל י"ה מבחי' מל"ת ע"י הנמשך האור ששם
גם  (ולהעיר תושבע"פ" שהיא שמור ענין זהו ואפ"ל במ"ע,

ס"ח). כנ"ל לנוקבא", (מל"ת) ד"שמור מהענין
"למוציאיהם ולהעיר 92) – בפה בדיבור צ"ל התורה שלימוד

מעשה" הוי שפתיו ו"עקימת – רע"א) נד, (עירובין בפה"
ברמ"ח  ד"ערוכה באופן שצ"ל מזה, ויתירה א), סה, (סנהדרין
יו"ד) לה, (תהלים תאמרנה" עצמותי "כל שם), (עירובין אברים"

רפל"ז. תניא –

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

dxezd("שמעתי זו ("שתים קוין לב' ההתחלקות :
(העדר  ושלילה (עשיה) חיוב ולאֿתעשה, דעשה

המצוות בקיום אלא אינו ֿ oheytkהעשיה) מה ,
לכך  [נוסף התורה לימוד עלֿידי בקיומן שאיןֿכן

ה"קיום" נעשה ֿ lkcשעלֿידיֿזה מצוות רמ"ח
המצוות  גם לאֿתעשה, מצוות ושס"ה עשה
מקום  ובכל זמן בכל כו', ובמקום בזמן שתלויות

מישראל  ואחד אחד כל חילוק 93ועלֿידי אין – [
 ֿ לא דמצוות לה"קיום" דמצוותֿעשה ה"קיום" בין

ויש להיות צריכה שבשניהם ziaeigתעשה, dlert
" – ממש בשוה בתורה ויגיעה .zg`"94דלימוד

ד"אחת  באופן הוא שהלימוד אלא עוד ולא
miwl` xaic מדבר שהאדם ש"הדיבור כיון – "

ממש הוא תורה jxaziבדברי exeaic'שה היינו ,
סעיף  (כנ"ל האדם" של פיו עלֿידי ממש בו מדבר

).ג 

.‡È"אלקים דיבר ד"אחת שהענין להוסיף, ויש
דמתן  השבוע בפרשת גם מודגש האדם בעבודת
מודגש  הפרשה שבהתחלת – יתרו פרשת תורה,
מצוות  (שגם לאֿתעשה שבמצוות החיובי הענין
"אחת  מצוותֿעשה, כמו חיובי ענין הן לאֿתעשה
השלימות  מודגשת הפרשה ובסיום אלקים"), דיבר
 ֿ לא ומצוות (מצוותֿעשה אלקים" דיבר ד"אחת

התורה: בלימוד בשוה) תעשה
ב  היא הפרשה exziהתחלת z`ced שמו (ועל

מדין", "כהן תחילה שהיה כולה), הפרשה נקראת
לעבודהֿזרה" בתכלית 95"כהן הקדושה ),96(היפך

עבדה" שלא עבודהֿזרה הניח ש"לא ,97ועד
נתגייר  מכל 98ואחרֿכך ה' גדול כי ידעתי ("עתה

ש"אסתלק 99האלקים" פעל שעלֿידיֿזה – (
יהב  ולבתר ותתא עילא ביקריה קודשאֿבריךֿהוא

בשלימו" היא 100אורייתא יתרו שהודאת היינו, ,
למתןֿתורה  ודוגמא) מעין (שהיא .101הכנה

בזה  הוא 102ומהביאורים דמתןֿתורה שהענין –
רק  (לא אלקות וגילוי המשכת בעולם לפעול

גם) אלא לעולם, mlerdnשבערך dlrnly ובלשון ,
שבאיןֿערוך  הנו"ן שער גילוי – והחסידות הקבלה

שבעולם  בינה שערי מי 103למ"ט "אנכי ענין שזהו ,
החושך 104שאנכי" בבירור ביותר מודגש זה וענין ,

("יתר  לנהורא חשוכא דאתהפכא באופן מדין) (כהן
בתורה" אחת יתרון 105פרשה נעשה שעלֿידיֿזה ,(

בקדושה  יותר גדול יתרון) מלשון ,106("יתרו"
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מארז"ל 93) בפירוש פ"ז בהקדמה (להמבי"ט) ספר קרית ראה
מ"ע  שרמ"ח לסהמ"צ) הרמב"ם בהקדמת הובא – בסופה (מכות
החמה, שנת ימי כמנין הם מל"ת ושס"ה אדם של אבריו כמנין הם
תעשה  אל לו אומר יום וכל מצוה, בי עשה לו אומר אבר שכל
בכל  שייכים שאינם מצוות כו"כ יש הרי דלכאורה, עבירה, בי
הב'), (בדרך ומתרץ בפרטיות), שם שמונה (כפי זמן ובכל אדם

ע"י הוא אלו מצוות dxezaשקיום wqrde dlawd ואם" ומסיים, ,
בזמן  אפילו .. מצוות תרי"ג ישראל נצטוו שאמרו מה .. נתקיים כן
בארוכה. עיי"ש ולילה", יומם (בתורה) בה ועסקנו בקריאתנו הזה

בדיבור 94) ושמור ש"זכור ואילך, ב'תרצג ע' שם אוה"ת ראה
הוא  "שמור שלום", בקש טוב ועשה מרע "סור ע"ד הוא אחד"
.. מ"ע רמ"ח וזכור מל"ת, שס"ה קיום דהיינו סו"מ להיות
הגבוה  בחי' ע"י .. שלום בקש בחי' .. נאמרו אחד ובדיבור
עד, בלק (לקו"ת התורה לימוד הו"ע שלום" ו"בקש משניהם",

א).
פרשתנו.95) ריש מכילתא
לא,96) (מטות שעז"נ – מדין דקליפת הענין מחומר להעיר

"נקמת ועוד.d'ב) תרנ"ט. החלצו קונטרס בארוכה וראה במדין".

יא.97) יח, פרשתנו ופירש"י מכילתא
בני 98) "לגייר ארצו", אל לו "וילך – הענין לסיום ועד

כז). שם, ופרש"י (מכילתא משפחתו"
יא.99) שם, יתרו

א.100) סח, ב. סז, פרשתנו זהר
מ"ת 101) לפני היתה יתרו ביאת אם הדעות מחילוקי להעיר

א). קטז, (זבחים מ"ת לאחרי או
רצא 102) ע' עטר"ת סה"מ פרשתנו. ריש אוה"ת גם ראה

ואילך. 74 ע' חי"א לקו"ש ואילך. (הב') 56 ס"ע תש"ט ואילך.
המ"ט 103) כל  הכולל הוא שבו התחתונה "בחי' רק ולא

שערי  מגדר לגמרי (ש)למעלה .. העליונה "בחי' גם אלא שערים",
ב). יב, במדבר (לקו"ת בינה"

שם.104) לקו"ת
פרשתנו.105) ריש ופירש"י מכילתא
אתכפייא 106) כד בזהר "מ"ש רע"א: ז, פקודי לקו"ת ראה

ענין  זהו סט"א אתכפיא ענין כי דקוב"ה*, יקרא  אשתלים סט"א
יקרא  אשתלים עי"ז לכן הרע, הרחקת הכל הם אשר .. מל"ת קיום
יחוד  בבחי' והוא המעלות, ברום שעולה ז"א בחי' היינו דקוב"ה
השבועות" חג גבי כמבואר ממש, מא"א כתר בו שנמשך גם או"א

אור נמשך מל"ת שע"י מובן, שמזה –mlerdn dlrnly שזהו"ע ,
הנו"ן** שער השבועות", (ב)חג .. ממש מא"א ה"כתר המשכת

הבאה). הערה (וראה

."exzi t"x (xdf) k"b 're" (dxrda) oiivn (` ,b) oiprd zlgzdae (*
zeevn yi ,mipipr 'a yi zeevna" :jli`e gx 'r z"xt n"dq d`xe (**
i"ry ,milka xe` zkynd 'igaa ody zeevnd epiide ,daeg ody
zekynd yie .. xe`d 'iga mikiynn zeevnd ziiyra z"lcrz`d
`linn jxca jynpy `"k z"lcrz` 'igaa jiyndl `"`y zepeilr
miying extqz enke ,r"lcrz` z"lcrz`ac dceard zenily i"r
k"enke .. o"epd xry `linn jynp mei h"n mixteqy xg`ly .. mei
'iyrd i"re dyre mewa od r"nc ,z"lne r"n oia yxtdd zellk `ed
xe`d jynp 'iyrd xcrd i"r `wecy `ed z"lne ,xe`d jynp `wec

."'ek `linn jxcay dkynd edfy ielibde



ypz'd"`לד hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

החושך"107"יתרון  מן ומתגלה 108האור שנמשך ,
בבחינת  לבוא יכולה שאינה האלקות בחינת
ההמשכה  מעלת עלֿדרך – בכלים התלבשות

דמצוות האור dyrzÎ`lוהגילוי מעלת גודל שמצד
בכלים  להתלבש יכול .109אינו

את  אזכיר אשר המקום "בכל – הפרשה וסיום
וברכתיך" אליך אבוא :110שמי

ז"ל  חכמינו אחד 111אמרו שאפילו "מנין
בכל  שנאמר עמו, ששכינה בתורה ועוסק שיושב
שמי  יזכר ("אשר שמי את אזכיר אשר המקום

ודברי"112על  וברכתיך".113מצוותי אליך אבוא (

" (א) – הכתוב בלשון הדיוק lkaובביאור
" (ב) סתם, במקום ולא שמי",`xikfהמקום", את

תזכיר  "114ולא (ג) ,`ea` ולא וברכתיך", אליך
לומר: יש – סתם "ברכתיך"

"lkaלשון הוא סוגי ieaix(המקום)" ב' בכלל –
היא  בו (שהעבודה לכך הראוי (דרגא) מקום מקום,
(דרגא) ומקום טוב"), "עשה חיוב, של באופן
היא  בו (שהעבודה לכך ראוי אינו שמצדֿעצמו
החיוב  שהרי מרע"), "סור שלילה, של באופן
העבודה  ושלימות גמר לפני גם הוא התורה דלימוד

מרע". ד"סור

שמצדֿעצמו  במקום גם (ששייך הדבר וטעם
האדם  פעולת בכח זה שאין כיון – לכך) ראוי אינו

והג  במדידה של(שהיא בכחו אלא –d"awdבלה)
"xikf` תזכיר למימר ליה "דהוה שמי", אך 115את ,

על  ומלתו בי דיבר ה' רוח דוד כמאמר הוא
תורה 116לשוני  בדברי מדבר שהאדם שהדיבור ,

בו  מדבר שה' היינו, יתברך, דיבורו ממש הוא
האדם" של פיו עלֿידי של 25ממש לדיבורו ובנוגע ,

") כלל,`xikfהקב"ה הגבלה אין שמי") את
שמצדֿעצמו  במקום גם המקום", "בכל שנמשך

לכך  ראוי .117אינו

בב' המקום", "בכל שהמשכתו אלא עוד ולא
היא המקום, "deyaסוגי –zg`"אלקים ,118דיבר
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היא",107) בכל ארץ "יתרון ח) ה, (קהלת ממ"ש גם להעיר
ל  שיש ויתרון מלכות, היינו ארץ בחי'"בחי' בכל, ע"י הוא ארץ

בחי' בה שממשיך הנק'p'יסוד, .. בינה (בגימטריא lkשערי "
כמו  החושך, והפיכת בירור ע"י נעשה זה שענין – חמישים)

את ובורא שלום עושה חושך ובורא אור "יוצר "lkdשאומרים
"ובורא נעשה rxבמקום רע בורא ש"מבחי' ז), מה, (ישעי' "

") הנו"ן שער גילוי היינו, הכל", והפיכת lkובורא בירור ע"י ("
אֿב). תשפד, שרה חיי אוה"ת (ראה החושך

(וצדקניות*) הצדיקים בעבודת גם שייך זה שענין להוסיף, ויש
את  ברך וה' בימים בא זקן "ואברהם א) כד, שרה (חיי כמ"ש –

גילוי lkaאברהם רע"א), יז, (ב"ב עוה"ב" "מעין שהטעימו ,"
ש" היא ("בכל") זו שברכה הנו"ן, x"dviשער hly `l ב"ב) "
וע"י מ"ע, הם בימים ש"בא היינו, x"dvidשם), ly `ktdz`

לבחי'z"lnבקיום שם).lkaזכה (אוה"ת ממ"ע" גם שלמעלה
לנוקבא", "שמור בענין ס"ח) (סוף לעיל האמור וע"פ
(גילוי  "בכל" שהברכה י"ל, – בנשים גם הם לאֿתעשה שמצוות
בקיום  היצה"ר של דאתהפכא העבודה שלימות ע"י הנו"ן שער
ביום  ובפרט צדקניות, נשים אצל יתירה בהדגשה היא מל"ת)

עבודתן. ושלימות גמר ההסתלקות**,
ריש 108) לזהר הערות לוי"צ לקוטי וראה יג. ב, קהלת

ואילך). עד (ס"ע פרשתנו
"מה 109) שם: (51 (ע' ותש"ט רצ) (ע' עטר"ת סה"מ ראה

אבל  .. האור חיצוניות בחי' רק הוא בכלים להתלבש שאפשר
אתהפכא  ע"י רק בכלים, שיתלבש א"א דאוא"ס הפנימיות בחי'
.. ומ"ע מל"ת וע"ד .. הכלים העדר בחי' דהיינו לנהורא, חשוכא

ה  בזה להיות א"א כלים בחי' הם עצמיות,דמ"ע בחי' תלבשות
התלבשות  להיות יכול דוקא בזה כלים בבחי' שאינם במל"ת רק
השייכות  בארוכה מבואר הענין ובהמשך כו'". האור עצמות בחי'

exzi z`cedl.עיי"ש ,
כא.110) כ,
א.111) ו, ברכות מ"ו. פ"ג אבות

mipta onwl d`xe) "`id lka (dy` ,zekln) ux` oexzi" ± daxc`e (*
.(dxrdd

'igaay xzeia zilrp dkynd lr dxen "zewlzqd"y ,xirdl (**
jynda x"enc` g"en w"k x`any itk] r"keq 'iga ,zennex
zipaxd ezpwf en` ceak h"v`i"l xywa eciÎlr ozipy) `lelidd
.. d"aewc `xwi wlzq` `"hq `itkz` ck" yexita ("zipwcvd
dyrzÎ`l zeevn i"r ziyrpy dkyndd c"r ± ["r"keqd xe` jynpy

.(zncewd dxrday z"ewla x`eank)

על112) שמי "יזכר שם: לברכות הב"ח מצוותי itבהגהות
השם  להזכרת שהכוונה – שלפנינו הגירסא גם ליישב ויש ודברי".
"להזכיר  שם: מהרש"א מחדא"ג גם ולהעיר התורה. שבלימוד
"שיזכור  שם: לאבות שמואל במדרש ועד"ז לימוד". בדרך .. שמי
של  שמותיו כולה התורה כל "כי בתורתו", ויעסוק שמו את

הקב"ה".
שם.113) ברכות פירש"י
מקרא)114) של (בפשוטו ולהוסיף לפרש רש"י צריך שלכן

שלי". המפורש שם להזכיר רשות לך "אתן
את 115) תזכיר שמי, את "אזכיר א: רלט, מזח"ג גם להעיר

מדה  בההיא שמי את דאזכיר מדה בההיא אלא ליה, מיבעי שמי
וברכתיך". אליך אבוא

ב.116) כג, שמואלֿב
תורה 117) דברי "אין א) כב, (ברכות ממארז"ל להעיר

כה הלא שנאמר טומאה, אינו ixacמקבלין אש מה ה', נאם כאש
גם  ולהעיר טומאה". מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה מקבל

ה"ז  פ"א חגיגה ירושלמי (ראה ב)ממארז"ל דאיכ"ר פתיחתא .
למוטב". מחזירו שבה "המאור

בהערה 118) לעיל (נעתק במכילתא חז"ל שבדרשת להעיר,
"אחת  הפסוק על (נוסף מובא אחד" "בדיבור האמירה ע"ד (6

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

ד" בהוספה וברכתיך",`ea`כמרומז אליך
א' ב' א' העיקריות האותיות (ג' רומז 119ש"אבוא" (

ה"ixg`lשגם אלקים"`'(`zgהמשכת דיבר (
שיש mizy)'aב" כזו בדרגא היינו, שמעתי", זו (

הראוי  דמקום החילוק מצד קוין, דב' התחלקות בה
ד" באופן זה הרי – ראוי שאינו דיבר `zgומקום

("אב  הב')`אלקים" שלאחרי א' ,"120.

.·È הפרשה עם גם ולקשר להוסיף ויש
אשר  המשפטים "ואלה במנחה, לקרוא שמתחילין

לפניהם": תשים
" הראשונים dl`eא) מה הראשונים, על מוסיף ..

מסיני" אלו אף ודרגא 121מסיני במקום שגם –
"משפטים"zewlgzdשיש בין שמעתי") זו ("שתים

- האדם בשכל שמובנים "עדות") (ועלֿדרךֿזה
ש"אף  ניכר ("חוקים"), מהשכל שלמעלה למצוות

"ipiqnאלו – הקב"ה ציווי ששניהם ,"zg` דיבר
אלקים".

לאכול  ומוכן הערוך כשולחן "לפניהם.. ב)
האדם" שיהיה 121לפני שכדי הרגיל שהסדר דאף –

צורך  יש האדם" לפני לאכול ומוכן ערוך "שולחן
השולחן  נמצא שבה (והדירה) החדר תחילה לנקות

מרע") ד"סור העבודה מכלֿמקום 122(כללות ,
dxezdהסדר cenilaשגם cenildהוא zlgzda גם)

מרע") ד"סור בעבודה להתחיל צורך שיש במצב
" כבר זה mc`dהרי iptl lek`l okene jexrd ogley,"

על  (לא היא התורה בלימוד ההדגשה שעיקר כיון
האדם  ששכל אלא) דהאדם, וזיכוך הבירור פעולת

עם d"awdמתאחד ly epevxe eznkg,מזה ויתירה .
האדם  וזיכוך דבירור הפעולה jxcaנעשית123שגם

`linn התורה עם ההתאחדות היינו,124עלֿידי ,
והשלילה  התורה) דלימוד (המצותֿעשה שהחיוב
לאֿתעשה) דמצוות התוכן הרע, וביטול (דחיית
התורה) (דיבור אחד בדיבור אחת, בפעולה נעשים

" –zg`."אלקים דיבר

.‚È למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
יתרו, פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו בפועל:
ולאחריה) לפניה ובברכה (בציבור קורין שבו

ובל  דמתןֿתורה, ז"ל הפרשה חכמינו (בנוגע 125שון
יתרו  פרשת בשבת זה ומעין תורתנו", מתן ל"זמן

דמתןֿתורה  הפרשה אתם 126שקורין "כאילו (
יש  – התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים
בלימוד  יותר עוד להוסיף טובות החלטות לקבל
הזמן  בכמות (הוספה לתורה עתים וקביעת התורה

הלימוד). ובאיכות
דתורה, בנגלה הן להוסיף – יותר ובפרטיות
 ֿ דמתן בפרשה (א) כמודגש התורה, בפנימיות והן
נתגלו  כפשוטן, הדברות עשרת על שנוסף תורה,
מעשה  התורה, דפנימיות הענינים (ובעיקר) גם

במנחה:127מרכבה  לקרוא שמתחילין בפרשה (ב) ,
"כשולחן  לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה
משפטי  לימוד – האדם" לפני לאכול ומוכן הערוך
 ֿ (ועל ערוך' ב'שולחן ובפרט) (כולל התורה (דיני)

הלכה – ברמב"ם) בפועל,dxexaדרךֿזה למעשה
של  ערוך' (ב'שולחן בטעמיהן" "הלכות ובפרט

הזקן) ז"ל 128רבינו חכמינו כדרשת תשים 129, "אשר
לשום  אתה צריך תלמדם, אשר נאמר ולא לפניהם,
בלבם", ומשימו תלמודם המיישב טעם לפניהם
תורה.. "רזי (ואוצר)", "סימה מלשון "תשים" וגם
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מודגש  שבזה כאש", דברי כה "הלא הפסוק גם אלקים") דיבר
טומאה, מקבלין תורה דברי ("אין ראוי שאינו במקום שההמשכה
ההמשכה  כמו אופן באותו היא כאש") דברי כה הלא שנאמר

" – הראוי דברי`zgבמקום כה "הלא אלקים", "מה y`kדיבר ,"
כך ניצוצות לכמה נחלק זה `cgאש xeaic"מקראות לכמה יוצא

דרשב"י). במכילתא (כהסיום
הוא"ו 119) שהברת הניקוד, מאותיות שהוא הוא"ו משא"כ

שלאח"ז. הערה וראה התיבה. באמירת נשמעת אינה
ד"אב 120) שהוא"ו לומר, בבחי'eויש "ההמשכה הוא א"

ההמשכה  ואז .. בפנימיות התלבשות בבחי' שיהי' בכדי צמצום
להיות  מתהפך ראוי שאינו המקום שגם (כיון הראוי" למקום היא
בנוגע  המבואר ע"ד – לנהורא) חשוכא אתהפכא הראוי, מקום

ד"יתר  שם).eלהוא"ו (58 (ע' ותש"ט רצב) (ע' עטר"ת (סה"מ "
שם).121) (ממכילתא עה"פ פירש"י
(122.174 ע' תש"ג סה"ש ג. ע, בלק לקו"ת ראה
(123.(115 הערה (כנ"ל למוטב" מחזירו שבה "המאור

(קונטרס 124) תשל"א הם שנים ראשי ארבעה ד"ה גם ראה
פ"ה. ה) ע' מלכות' ב'דבר לעיל זו. שנה בשבט ט"ו

ברוקח125) (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ סרצ"ו).פסיקתא
על 126) חז"ל כדרשת – יום שבכל ה"מתןֿתורה" על נוסף

חדשים  תורה דברי "שיהיו הזה", "ביום א) יט, (פרשתנו הפסוק
ש"מה  כך, כדי ועד עה"פ), (פירש"י ניתנו" היום כאילו עליך
א), כב, (ברכות כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן
שנאמר  ממש ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א התורה עסק גם "כי
מהר  היום קבלה כאילו ויראה אימה עליו תפול .. מסיני למשה

.(20 שבהערה (תו"א סיני"
ריש 127) ח"א לקו"ש וש"נ. ב. פכ"ט, פרשתנו שמו"ר ראה

ועוד. .150 ע'
לשו"ע 128) ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת לשון

אדה"ז.
ב).129) נד, (מעירובין הי"ח פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'



לה `"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

החושך"107"יתרון  מן ומתגלה 108האור שנמשך ,
בבחינת  לבוא יכולה שאינה האלקות בחינת
ההמשכה  מעלת עלֿדרך – בכלים התלבשות

דמצוות האור dyrzÎ`lוהגילוי מעלת גודל שמצד
בכלים  להתלבש יכול .109אינו

את  אזכיר אשר המקום "בכל – הפרשה וסיום
וברכתיך" אליך אבוא :110שמי

ז"ל  חכמינו אחד 111אמרו שאפילו "מנין
בכל  שנאמר עמו, ששכינה בתורה ועוסק שיושב
שמי  יזכר ("אשר שמי את אזכיר אשר המקום

ודברי"112על  וברכתיך".113מצוותי אליך אבוא (

" (א) – הכתוב בלשון הדיוק lkaובביאור
" (ב) סתם, במקום ולא שמי",`xikfהמקום", את

תזכיר  "114ולא (ג) ,`ea` ולא וברכתיך", אליך
לומר: יש – סתם "ברכתיך"

"lkaלשון הוא סוגי ieaix(המקום)" ב' בכלל –
היא  בו (שהעבודה לכך הראוי (דרגא) מקום מקום,
(דרגא) ומקום טוב"), "עשה חיוב, של באופן
היא  בו (שהעבודה לכך ראוי אינו שמצדֿעצמו
החיוב  שהרי מרע"), "סור שלילה, של באופן
העבודה  ושלימות גמר לפני גם הוא התורה דלימוד

מרע". ד"סור

שמצדֿעצמו  במקום גם (ששייך הדבר וטעם
האדם  פעולת בכח זה שאין כיון – לכך) ראוי אינו

והג  במדידה של(שהיא בכחו אלא –d"awdבלה)
"xikf` תזכיר למימר ליה "דהוה שמי", אך 115את ,

על  ומלתו בי דיבר ה' רוח דוד כמאמר הוא
תורה 116לשוני  בדברי מדבר שהאדם שהדיבור ,

בו  מדבר שה' היינו, יתברך, דיבורו ממש הוא
האדם" של פיו עלֿידי של 25ממש לדיבורו ובנוגע ,

") כלל,`xikfהקב"ה הגבלה אין שמי") את
שמצדֿעצמו  במקום גם המקום", "בכל שנמשך

לכך  ראוי .117אינו

בב' המקום", "בכל שהמשכתו אלא עוד ולא
היא המקום, "deyaסוגי –zg`"אלקים ,118דיבר
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היא",107) בכל ארץ "יתרון ח) ה, (קהלת ממ"ש גם להעיר
ל  שיש ויתרון מלכות, היינו ארץ בחי'"בחי' בכל, ע"י הוא ארץ

בחי' בה שממשיך הנק'p'יסוד, .. בינה (בגימטריא lkשערי "
כמו  החושך, והפיכת בירור ע"י נעשה זה שענין – חמישים)

את ובורא שלום עושה חושך ובורא אור "יוצר "lkdשאומרים
"ובורא נעשה rxבמקום רע בורא ש"מבחי' ז), מה, (ישעי' "

") הנו"ן שער גילוי היינו, הכל", והפיכת lkובורא בירור ע"י ("
אֿב). תשפד, שרה חיי אוה"ת (ראה החושך

(וצדקניות*) הצדיקים בעבודת גם שייך זה שענין להוסיף, ויש
את  ברך וה' בימים בא זקן "ואברהם א) כד, שרה (חיי כמ"ש –

גילוי lkaאברהם רע"א), יז, (ב"ב עוה"ב" "מעין שהטעימו ,"
ש" היא ("בכל") זו שברכה הנו"ן, x"dviשער hly `l ב"ב) "
וע"י מ"ע, הם בימים ש"בא היינו, x"dvidשם), ly `ktdz`

לבחי'z"lnבקיום שם).lkaזכה (אוה"ת ממ"ע" גם שלמעלה
לנוקבא", "שמור בענין ס"ח) (סוף לעיל האמור וע"פ
(גילוי  "בכל" שהברכה י"ל, – בנשים גם הם לאֿתעשה שמצוות
בקיום  היצה"ר של דאתהפכא העבודה שלימות ע"י הנו"ן שער
ביום  ובפרט צדקניות, נשים אצל יתירה בהדגשה היא מל"ת)

עבודתן. ושלימות גמר ההסתלקות**,
ריש 108) לזהר הערות לוי"צ לקוטי וראה יג. ב, קהלת

ואילך). עד (ס"ע פרשתנו
"מה 109) שם: (51 (ע' ותש"ט רצ) (ע' עטר"ת סה"מ ראה

אבל  .. האור חיצוניות בחי' רק הוא בכלים להתלבש שאפשר
אתהפכא  ע"י רק בכלים, שיתלבש א"א דאוא"ס הפנימיות בחי'
.. ומ"ע מל"ת וע"ד .. הכלים העדר בחי' דהיינו לנהורא, חשוכא

ה  בזה להיות א"א כלים בחי' הם עצמיות,דמ"ע בחי' תלבשות
התלבשות  להיות יכול דוקא בזה כלים בבחי' שאינם במל"ת רק
השייכות  בארוכה מבואר הענין ובהמשך כו'". האור עצמות בחי'

exzi z`cedl.עיי"ש ,
כא.110) כ,
א.111) ו, ברכות מ"ו. פ"ג אבות

mipta onwl d`xe) "`id lka (dy` ,zekln) ux` oexzi" ± daxc`e (*
.(dxrdd

'igaay xzeia zilrp dkynd lr dxen "zewlzqd"y ,xirdl (**
jynda x"enc` g"en w"k x`any itk] r"keq 'iga ,zennex
zipaxd ezpwf en` ceak h"v`i"l xywa eciÎlr ozipy) `lelidd
.. d"aewc `xwi wlzq` `"hq `itkz` ck" yexita ("zipwcvd
dyrzÎ`l zeevn i"r ziyrpy dkyndd c"r ± ["r"keqd xe` jynpy

.(zncewd dxrday z"ewla x`eank)

על112) שמי "יזכר שם: לברכות הב"ח מצוותי itבהגהות
השם  להזכרת שהכוונה – שלפנינו הגירסא גם ליישב ויש ודברי".
"להזכיר  שם: מהרש"א מחדא"ג גם ולהעיר התורה. שבלימוד
"שיזכור  שם: לאבות שמואל במדרש ועד"ז לימוד". בדרך .. שמי
של  שמותיו כולה התורה כל "כי בתורתו", ויעסוק שמו את

הקב"ה".
שם.113) ברכות פירש"י
מקרא)114) של (בפשוטו ולהוסיף לפרש רש"י צריך שלכן

שלי". המפורש שם להזכיר רשות לך "אתן
את 115) תזכיר שמי, את "אזכיר א: רלט, מזח"ג גם להעיר

מדה  בההיא שמי את דאזכיר מדה בההיא אלא ליה, מיבעי שמי
וברכתיך". אליך אבוא

ב.116) כג, שמואלֿב
תורה 117) דברי "אין א) כב, (ברכות ממארז"ל להעיר

כה הלא שנאמר טומאה, אינו ixacמקבלין אש מה ה', נאם כאש
גם  ולהעיר טומאה". מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה מקבל

ה"ז  פ"א חגיגה ירושלמי (ראה ב)ממארז"ל דאיכ"ר פתיחתא .
למוטב". מחזירו שבה "המאור

בהערה 118) לעיל (נעתק במכילתא חז"ל שבדרשת להעיר,
"אחת  הפסוק על (נוסף מובא אחד" "בדיבור האמירה ע"ד (6

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

ד" בהוספה וברכתיך",`ea`כמרומז אליך
א' ב' א' העיקריות האותיות (ג' רומז 119ש"אבוא" (

ה"ixg`lשגם אלקים"`'(`zgהמשכת דיבר (
שיש mizy)'aב" כזו בדרגא היינו, שמעתי", זו (

הראוי  דמקום החילוק מצד קוין, דב' התחלקות בה
ד" באופן זה הרי – ראוי שאינו דיבר `zgומקום

("אב  הב')`אלקים" שלאחרי א' ,"120.

.·È הפרשה עם גם ולקשר להוסיף ויש
אשר  המשפטים "ואלה במנחה, לקרוא שמתחילין

לפניהם": תשים
" הראשונים dl`eא) מה הראשונים, על מוסיף ..

מסיני" אלו אף ודרגא 121מסיני במקום שגם –
"משפטים"zewlgzdשיש בין שמעתי") זו ("שתים

- האדם בשכל שמובנים "עדות") (ועלֿדרךֿזה
ש"אף  ניכר ("חוקים"), מהשכל שלמעלה למצוות

"ipiqnאלו – הקב"ה ציווי ששניהם ,"zg` דיבר
אלקים".

לאכול  ומוכן הערוך כשולחן "לפניהם.. ב)
האדם" שיהיה 121לפני שכדי הרגיל שהסדר דאף –

צורך  יש האדם" לפני לאכול ומוכן ערוך "שולחן
השולחן  נמצא שבה (והדירה) החדר תחילה לנקות

מרע") ד"סור העבודה מכלֿמקום 122(כללות ,
dxezdהסדר cenilaשגם cenildהוא zlgzda גם)

מרע") ד"סור בעבודה להתחיל צורך שיש במצב
" כבר זה mc`dהרי iptl lek`l okene jexrd ogley,"

על  (לא היא התורה בלימוד ההדגשה שעיקר כיון
האדם  ששכל אלא) דהאדם, וזיכוך הבירור פעולת

עם d"awdמתאחד ly epevxe eznkg,מזה ויתירה .
האדם  וזיכוך דבירור הפעולה jxcaנעשית123שגם

`linn התורה עם ההתאחדות היינו,124עלֿידי ,
והשלילה  התורה) דלימוד (המצותֿעשה שהחיוב
לאֿתעשה) דמצוות התוכן הרע, וביטול (דחיית
התורה) (דיבור אחד בדיבור אחת, בפעולה נעשים

" –zg`."אלקים דיבר

.‚È למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
יתרו, פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו בפועל:
ולאחריה) לפניה ובברכה (בציבור קורין שבו

ובל  דמתןֿתורה, ז"ל הפרשה חכמינו (בנוגע 125שון
יתרו  פרשת בשבת זה ומעין תורתנו", מתן ל"זמן

דמתןֿתורה  הפרשה אתם 126שקורין "כאילו (
יש  – התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים
בלימוד  יותר עוד להוסיף טובות החלטות לקבל
הזמן  בכמות (הוספה לתורה עתים וקביעת התורה

הלימוד). ובאיכות
דתורה, בנגלה הן להוסיף – יותר ובפרטיות
 ֿ דמתן בפרשה (א) כמודגש התורה, בפנימיות והן
נתגלו  כפשוטן, הדברות עשרת על שנוסף תורה,
מעשה  התורה, דפנימיות הענינים (ובעיקר) גם

במנחה:127מרכבה  לקרוא שמתחילין בפרשה (ב) ,
"כשולחן  לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה
משפטי  לימוד – האדם" לפני לאכול ומוכן הערוך
 ֿ (ועל ערוך' ב'שולחן ובפרט) (כולל התורה (דיני)

הלכה – ברמב"ם) בפועל,dxexaדרךֿזה למעשה
של  ערוך' (ב'שולחן בטעמיהן" "הלכות ובפרט

הזקן) ז"ל 128רבינו חכמינו כדרשת תשים 129, "אשר
לשום  אתה צריך תלמדם, אשר נאמר ולא לפניהם,
בלבם", ומשימו תלמודם המיישב טעם לפניהם
תורה.. "רזי (ואוצר)", "סימה מלשון "תשים" וגם
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מודגש  שבזה כאש", דברי כה "הלא הפסוק גם אלקים") דיבר
טומאה, מקבלין תורה דברי ("אין ראוי שאינו במקום שההמשכה
ההמשכה  כמו אופן באותו היא כאש") דברי כה הלא שנאמר

" – הראוי דברי`zgבמקום כה "הלא אלקים", "מה y`kדיבר ,"
כך ניצוצות לכמה נחלק זה `cgאש xeaic"מקראות לכמה יוצא

דרשב"י). במכילתא (כהסיום
הוא"ו 119) שהברת הניקוד, מאותיות שהוא הוא"ו משא"כ

שלאח"ז. הערה וראה התיבה. באמירת נשמעת אינה
ד"אב 120) שהוא"ו לומר, בבחי'eויש "ההמשכה הוא א"

ההמשכה  ואז .. בפנימיות התלבשות בבחי' שיהי' בכדי צמצום
להיות  מתהפך ראוי שאינו המקום שגם (כיון הראוי" למקום היא
בנוגע  המבואר ע"ד – לנהורא) חשוכא אתהפכא הראוי, מקום

ד"יתר  שם).eלהוא"ו (58 (ע' ותש"ט רצב) (ע' עטר"ת (סה"מ "
שם).121) (ממכילתא עה"פ פירש"י
(122.174 ע' תש"ג סה"ש ג. ע, בלק לקו"ת ראה
(123.(115 הערה (כנ"ל למוטב" מחזירו שבה "המאור

(קונטרס 124) תשל"א הם שנים ראשי ארבעה ד"ה גם ראה
פ"ה. ה) ע' מלכות' ב'דבר לעיל זו. שנה בשבט ט"ו

ברוקח125) (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ סרצ"ו).פסיקתא
על 126) חז"ל כדרשת – יום שבכל ה"מתןֿתורה" על נוסף

חדשים  תורה דברי "שיהיו הזה", "ביום א) יט, (פרשתנו הפסוק
ש"מה  כך, כדי ועד עה"פ), (פירש"י ניתנו" היום כאילו עליך
א), כב, (ברכות כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן
שנאמר  ממש ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א התורה עסק גם "כי
מהר  היום קבלה כאילו ויראה אימה עליו תפול .. מסיני למשה

.(20 שבהערה (תו"א סיני"
ריש 127) ח"א לקו"ש וש"נ. ב. פכ"ט, פרשתנו שמו"ר ראה

ועוד. .150 ע'
לשו"ע 128) ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת לשון

אדה"ז.
ב).129) נד, (מעירובין הי"ח פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'
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בריה" לכל נגלית אינה הזאת עוד 130הסימה ולא ,
באופן  הוא התורה פנימיות לימוד שגם אלא
המיישב  טעם לפניהם "לשום לפניהם", ד"תשים
 ֿ בחכמה והשגה בהבנה בלבם", ומשימו תלמודם
(ובמעשה  הלב ברגש גם ופועל שנמשך בינהֿדעת

בפועל).

לעיל  להאמור (בהמשך ולהדגיש להוסיף ויש
שלימוד  שאף אלקים"), דיבר "אחת בפירוש
דיליה, שיעורא לפום וחד חד בכל הוא התורה
מישראל  ואחד אחד דכל והשגה ההבנה לפיֿערך
גם  מודגש מכלֿמקום והטף, והנשים מהאנשים
ואחד  אחד (לכל שיש הלימוד בהתחלת
ורוחב  האורך כל שבתורה ענין בכל מהלומדים)
רמז  דפשט הלימוד אופני מד' אחד שבכל ועומק

וסוד  התורה 131דרוש פירושי ריבוא ששים כל עם ,
הלימוד  אופני מד' אחד שניתנו 132שבכל כפי –

" במתןֿתורה `cgונאמרו xeaica דיבר ("אחת "
ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר שכל 133אלקים"),

הדברות  ועשרת הדברות, בעשרת כלולה התורה
בתיבה  כלול ראשון ודיבור ראשון, בדיבור כלולים
– הראשונה באות כלולה ראשונה ותיבה ראשונה,

ד"אנכי" .134אל"ף

התורה  בלימוד להוספה בנוגע מיוחדת והדגשה
zayd meia135 ז"ל חכמינו כדרשת "ויקהל 136–

גדולות  קהילות לך עשה הקב"ה אמר משה..
דורות  ממך שילמדו כדי ברבים.. לפניהם ודרוש

ללמד  ושבת.. שבת בכל קהילות להקהיל הבאים
תורה". דברי לישראל ולהורות

.„È ההוספה אודות שההחלטה ויהיֿרצון
בפועל  תיכףֿומיד תבוא (שבוודאי התורה בלימוד
ותביא  ותזרז תמהר הזה) השבתֿקודש ביום ממש
דמתןֿתורה) השבתֿקודש יום של (בעיצומו תיכף
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את

הרמב"ם  כפסקֿדין אחת 137צדקנו, "מצוה שעלֿידי
כל  ואת עצמו את הכריע אחד") ב"דיבור (גם
תשועה  ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם

.138והצלה"
מראה  ואחד אחד כל – (תיכףֿומיד) ואז
תשים  אשר המשפטים "ואלה ואומר באצבעו

תורה  טעמי – חדשה 139לפניהם" ב"תורה שיתגלו
תצא" ישראל,140(ש)מאתי מבני ואחת אחד לכל

שהנשים  – במתןֿתורה (וכהסדר והנשים האנשים
לאנשים  והטף,141קדמו (

 ֿ שלפני הדורות שבכל ישראל בני כל גם כולל
עפר"142זה  שוכני ורננו ש"הקיצו כולל 143, ,

זמן  בסמיכות שלהם ההילולא שיום אלה ובמיוחד
בכ"ד  שלו ההילולא שיום הזקן מרבינו החל –
שיום  נשיאֿדורנו אדמו"ר מו"ח וכ"ק טבת,

בניֿביתם  וכן בשבט, בעשירי שלו –144ההילולא
נצחיים  לחיים תיכףֿומיד שנמשכים 145שזוכים כפי
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סה"ז.130) פ"ב ע"ז ירושלמי
לאנשים 131) גם (ששייך יעקב" "עין בלימוד ולדוגמא:

– שבגמרא) הסוגיות ללמוד להם קשה שלעתֿעתה פשוטים
ולהעיר  – סכ"ג). אגה"ק (תניא בה" גנוזין התורה סודות ש"רוב
פשוטים  לאנשים יעקב" "עין בלימוד שגם ז"ל אאמו"ר מהנהגת
באופן  וגם בקודש), (כדרכו התורה וסודות רמזים מבאר הי'

פשוטים. לאנשים מובן שיהי'
בענין 132) רוה"ק בש' וכ"כ יז. הקדמה הגלגולים שער

מהרח"ו  לקוטי ב). (קח, ג' הקדמה צדיקים קברי על היחודים
להאריז"ל. רז"ל מאמרי שער שבסוף

תו"ש 133) ב. פה, פרשתנו זהר וראה פרשתנו. יפות פנים
וש"נ. רד. ע' פרשתנו

לימוד 134) שהתחלת אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם ולהעיר
קמץ  בניקוד האל"ף הוא א", א' "קמץ והנקודות, ָהאותיות

קמו).`ד" ע' ח"ז שלו אג"ק .144 ע' תש"ג סה"ש (ראה נכי"
לישראל"135) תורה ניתנה בשבת "דכו"ע ממארז"ל להעיר

ובכ"מ). ג. ע, פרשתנו תו"א וראה ב. פו, (שבת
ס"ג.136) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ויקהל. ר"פ יל"ש

ה"ד.137) פ"ג תשובה הל'
די"ל 138) – והצלה" "תשועה הלשון מכפל להעיר

שלילת  מדגישה ו"הצלה" שבגאולה, החיוב עיקרה ש"תשועה"
תעשה), ולא עשה ע"ד ושלילה, (חיוב ע"י mdipyeהפכו נעשים

"zg` devn יום" עם שקשור – (דשבת ושמור "זכור ע"ד ,"
אחד". בדיבור העולמים") לחיי ומנוחה שבת שכולו

מנשיקות 139) "ישקני ב) א, (שה"ש עה"פ פירש"י ראה
ומסתר  טעמי' סוד להם לבאר .. מאתו "מובטחים – פיהו"
"דברים  (130 שבהערה (ירושלמי בדרז"ל – ומקורו צפונותי'".
את  וסותמין עליהם השפתים (שמשיקין הפה את עליהם שמשיקין

פיהו". מנשיקות ישקני כד"א משה)) (פני לגלותן ואין הפה
ג.140) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
(141.65 הערה לעיל ראה
כל 142) סוף עד בנ"י דכל הנשמות כל שהיו כבמתןֿתורה

ועוד). פמ"א. (פרדר"א הדורות
יט.143) כו, ישעי'
כ"ק 144) של בתו הצדקנית הרבנית – דהזמ"ג הענין כולל

הש"ק  מיום שמתברך שבט בכ"ב שלה שהיאצ"ט אדמו"ר מו"ח
הבאות). הערות (וראה זה

של 145) בלה"ק) – והעיקרי (הראשון בשמה מהרמז להעיר
חיים  הם החיים שאמיתת "חי'", – שבט דכ"ב היאצ"ט בעלת

נצחיים.

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

("עת  הזמן גו'"146בהתחלקות ועת כ"ח 147גו' –
עתים).

שבדורנו  ישראל בני כל עם ביחד יחד, וכולם
הנה" ישובו גדול "קהל – בגופים נשמות ,148זה,

אותה  דורש אלקיך ה' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו
אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד

,149שנה"

בני  בה יושבים הגאולה לפני גם שלכן, –
העולם ghalישראל ש"אומות מזה פחד ללא ,

אומות  ש"מלכי בגלל ומתבהלים" מתרעשים

"אומר  שהקב"ה כיון בזה", זה מתגרים העולם
שעשיתי  מה כל תתייראו אל בני, (לישראל), להם
אל  הענין) (וכופל בשבילכם.. אלא עשיתי לא
עומד  המשיח.. "מלך גאולתכם", זמן הגיע תיראו,
לישראל  להם משמיע והוא ביתֿהמקדש גג על

גאולתכם" זמן הגיע ענוים –150ואומר

עיר  לירושלים – גופא הקדושה ובארצנו
לביתֿהמקדש  הקדשים.151הקודש, ולקדש ,
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(146" שמספר השמות zrלהעיר דב' הגימטריא הוא (ת"ע) "
" – היאצ"ט בעלת wyen`של 'ig."

ואילך.147) א ג, קהלת
ז.148) לא, ירמי'
יב.149) יא, עקב

תצט.150) רמז ישעי' יל"ש
"לא 151) פרשתנו: שבסוף הציוויים פרטי יקויימו שבו

על להזהיר "בא גו'", כסף אלהי אתי כ miaexkdתעשון (כ, "
ואת  עולותיך את עליו וזבחת לי תעשה אדמה "מזבח ובפרש"י),
שם  הבחירה, ב"בית שמי", את אזכיר אשר המקום בכל שלמיך
כא  (שם, כפים" בנשיאת המפורש שם להזכיר לכהנים רשות ניתן
במעלות  תעלה ולא גו' לי תעשה אבנים מזבח "ואם ובפירש"י),

כבֿכג). (שם, מזבחי" על
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בריה" לכל נגלית אינה הזאת עוד 130הסימה ולא ,
באופן  הוא התורה פנימיות לימוד שגם אלא
המיישב  טעם לפניהם "לשום לפניהם", ד"תשים
 ֿ בחכמה והשגה בהבנה בלבם", ומשימו תלמודם
(ובמעשה  הלב ברגש גם ופועל שנמשך בינהֿדעת

בפועל).

לעיל  להאמור (בהמשך ולהדגיש להוסיף ויש
שלימוד  שאף אלקים"), דיבר "אחת בפירוש
דיליה, שיעורא לפום וחד חד בכל הוא התורה
מישראל  ואחד אחד דכל והשגה ההבנה לפיֿערך
גם  מודגש מכלֿמקום והטף, והנשים מהאנשים
ואחד  אחד (לכל שיש הלימוד בהתחלת
ורוחב  האורך כל שבתורה ענין בכל מהלומדים)
רמז  דפשט הלימוד אופני מד' אחד שבכל ועומק

וסוד  התורה 131דרוש פירושי ריבוא ששים כל עם ,
הלימוד  אופני מד' אחד שניתנו 132שבכל כפי –

" במתןֿתורה `cgונאמרו xeaica דיבר ("אחת "
ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר שכל 133אלקים"),

הדברות  ועשרת הדברות, בעשרת כלולה התורה
בתיבה  כלול ראשון ודיבור ראשון, בדיבור כלולים
– הראשונה באות כלולה ראשונה ותיבה ראשונה,

ד"אנכי" .134אל"ף

התורה  בלימוד להוספה בנוגע מיוחדת והדגשה
zayd meia135 ז"ל חכמינו כדרשת "ויקהל 136–

גדולות  קהילות לך עשה הקב"ה אמר משה..
דורות  ממך שילמדו כדי ברבים.. לפניהם ודרוש

ללמד  ושבת.. שבת בכל קהילות להקהיל הבאים
תורה". דברי לישראל ולהורות

.„È ההוספה אודות שההחלטה ויהיֿרצון
בפועל  תיכףֿומיד תבוא (שבוודאי התורה בלימוד
ותביא  ותזרז תמהר הזה) השבתֿקודש ביום ממש
דמתןֿתורה) השבתֿקודש יום של (בעיצומו תיכף
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את

הרמב"ם  כפסקֿדין אחת 137צדקנו, "מצוה שעלֿידי
כל  ואת עצמו את הכריע אחד") ב"דיבור (גם
תשועה  ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם

.138והצלה"
מראה  ואחד אחד כל – (תיכףֿומיד) ואז
תשים  אשר המשפטים "ואלה ואומר באצבעו

תורה  טעמי – חדשה 139לפניהם" ב"תורה שיתגלו
תצא" ישראל,140(ש)מאתי מבני ואחת אחד לכל

שהנשים  – במתןֿתורה (וכהסדר והנשים האנשים
לאנשים  והטף,141קדמו (

 ֿ שלפני הדורות שבכל ישראל בני כל גם כולל
עפר"142זה  שוכני ורננו ש"הקיצו כולל 143, ,

זמן  בסמיכות שלהם ההילולא שיום אלה ובמיוחד
בכ"ד  שלו ההילולא שיום הזקן מרבינו החל –
שיום  נשיאֿדורנו אדמו"ר מו"ח וכ"ק טבת,

בניֿביתם  וכן בשבט, בעשירי שלו –144ההילולא
נצחיים  לחיים תיכףֿומיד שנמשכים 145שזוכים כפי
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סה"ז.130) פ"ב ע"ז ירושלמי
לאנשים 131) גם (ששייך יעקב" "עין בלימוד ולדוגמא:

– שבגמרא) הסוגיות ללמוד להם קשה שלעתֿעתה פשוטים
ולהעיר  – סכ"ג). אגה"ק (תניא בה" גנוזין התורה סודות ש"רוב
פשוטים  לאנשים יעקב" "עין בלימוד שגם ז"ל אאמו"ר מהנהגת
באופן  וגם בקודש), (כדרכו התורה וסודות רמזים מבאר הי'

פשוטים. לאנשים מובן שיהי'
בענין 132) רוה"ק בש' וכ"כ יז. הקדמה הגלגולים שער

מהרח"ו  לקוטי ב). (קח, ג' הקדמה צדיקים קברי על היחודים
להאריז"ל. רז"ל מאמרי שער שבסוף

תו"ש 133) ב. פה, פרשתנו זהר וראה פרשתנו. יפות פנים
וש"נ. רד. ע' פרשתנו

לימוד 134) שהתחלת אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם ולהעיר
קמץ  בניקוד האל"ף הוא א", א' "קמץ והנקודות, ָהאותיות

קמו).`ד" ע' ח"ז שלו אג"ק .144 ע' תש"ג סה"ש (ראה נכי"
לישראל"135) תורה ניתנה בשבת "דכו"ע ממארז"ל להעיר

ובכ"מ). ג. ע, פרשתנו תו"א וראה ב. פו, (שבת
ס"ג.136) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ויקהל. ר"פ יל"ש

ה"ד.137) פ"ג תשובה הל'
די"ל 138) – והצלה" "תשועה הלשון מכפל להעיר

שלילת  מדגישה ו"הצלה" שבגאולה, החיוב עיקרה ש"תשועה"
תעשה), ולא עשה ע"ד ושלילה, (חיוב ע"י mdipyeהפכו נעשים

"zg` devn יום" עם שקשור – (דשבת ושמור "זכור ע"ד ,"
אחד". בדיבור העולמים") לחיי ומנוחה שבת שכולו

מנשיקות 139) "ישקני ב) א, (שה"ש עה"פ פירש"י ראה
ומסתר  טעמי' סוד להם לבאר .. מאתו "מובטחים – פיהו"
"דברים  (130 שבהערה (ירושלמי בדרז"ל – ומקורו צפונותי'".
את  וסותמין עליהם השפתים (שמשיקין הפה את עליהם שמשיקין

פיהו". מנשיקות ישקני כד"א משה)) (פני לגלותן ואין הפה
ג.140) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
(141.65 הערה לעיל ראה
כל 142) סוף עד בנ"י דכל הנשמות כל שהיו כבמתןֿתורה

ועוד). פמ"א. (פרדר"א הדורות
יט.143) כו, ישעי'
כ"ק 144) של בתו הצדקנית הרבנית – דהזמ"ג הענין כולל

הש"ק  מיום שמתברך שבט בכ"ב שלה שהיאצ"ט אדמו"ר מו"ח
הבאות). הערות (וראה זה

של 145) בלה"ק) – והעיקרי (הראשון בשמה מהרמז להעיר
חיים  הם החיים שאמיתת "חי'", – שבט דכ"ב היאצ"ט בעלת

נצחיים.

`"ypz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zegiyn

("עת  הזמן גו'"146בהתחלקות ועת כ"ח 147גו' –
עתים).

שבדורנו  ישראל בני כל עם ביחד יחד, וכולם
הנה" ישובו גדול "קהל – בגופים נשמות ,148זה,

אותה  דורש אלקיך ה' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו
אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד

,149שנה"

בני  בה יושבים הגאולה לפני גם שלכן, –
העולם ghalישראל ש"אומות מזה פחד ללא ,

אומות  ש"מלכי בגלל ומתבהלים" מתרעשים

"אומר  שהקב"ה כיון בזה", זה מתגרים העולם
שעשיתי  מה כל תתייראו אל בני, (לישראל), להם
אל  הענין) (וכופל בשבילכם.. אלא עשיתי לא
עומד  המשיח.. "מלך גאולתכם", זמן הגיע תיראו,
לישראל  להם משמיע והוא ביתֿהמקדש גג על

גאולתכם" זמן הגיע ענוים –150ואומר

עיר  לירושלים – גופא הקדושה ובארצנו
לביתֿהמקדש  הקדשים.151הקודש, ולקדש ,
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(146" שמספר השמות zrלהעיר דב' הגימטריא הוא (ת"ע) "
" – היאצ"ט בעלת wyen`של 'ig."

ואילך.147) א ג, קהלת
ז.148) לא, ירמי'
יב.149) יא, עקב

תצט.150) רמז ישעי' יל"ש
"לא 151) פרשתנו: שבסוף הציוויים פרטי יקויימו שבו

על להזהיר "בא גו'", כסף אלהי אתי כ miaexkdתעשון (כ, "
ואת  עולותיך את עליו וזבחת לי תעשה אדמה "מזבח ובפרש"י),
שם  הבחירה, ב"בית שמי", את אזכיר אשר המקום בכל שלמיך
כא  (שם, כפים" בנשיאת המפורש שם להזכיר לכהנים רשות ניתן
במעלות  תעלה ולא גו' לי תעשה אבנים מזבח "ואם ובפירש"י),

כבֿכג). (שם, מזבחי" על

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מו"ח  כ"ק  ובפרט  הק'  רבותינו  נשיאינו  התענינו  כמה  עד  להאריך  למותר  לדכוותי'  בטח 

אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהתועדויות חסידיות וכמבואר בכ"מ בכתבים ובנדפסים, ואחת 

הכוונות בזה היתה להמשיך גם את אלו הנמצאים לע"ע מחוצה להדרכות החסידות והנהגותי', ואח"כ 

גם ללימוד תורתה, מובן שלאנשים מסוג זה צריך לדבר באותיות המתאימות לפי מצבם לע"ע ולא 

כן  הדבור  לאופן  בנוגע  רק  ולא  ולהמשיכם,  לקרבם  ולא  לדחותם  שעלולים  חב"ד  דשפיץ  באותיות 

צריכים  זה  שלפני  בדורנו  ואם  מעשה.  של  בענינים  להנהגה  בהנוגע  עאכו"כ,  ואדרבה  גם  אלא  הוא 

היו להזהר בזה ראשי אנ"ש שבכל מקום ומקום וזקניהם ובאם הנהגתם היתה כדבעי לא הי' נפק"מ 

כ"כ אופן ההנהגה של שאר אנ"ש והחסידים, הרי בימינו אלה שמביטים על החסידים, ובפרט חסידי 

ליובאוויטש בשבע עינים, צריך כאו"א ואפילו אלו הצעירים מששים או חמשים שנה להתנהג באופן 

כזה שהנהגתו תקרב גם את אלו הנמצאים חוצה ולא להיפך...

הנהגת  שתהי'  בהתועדות  המשתתפים  כל  על  להשפיע  יכולתם  ככל  מצדם  שיעשו  ובקשתי 

בחיצוניות  אפילו  אלא  כך  על  נחשדו  שלא  בפנימיות  רק  ולא  שלום,  ודרכי  נועם  בדרכי  המתועדים 

בהצלחה  שיהי'  ויה"ר  דנפשי',  אליבא  זו  בקשתי  שימלאו  ומובטחני  ולחוץ,  השפה  שמן  ובדבוריהם 

קרובה היינו בהגדלת מספר המשתתפים גם שלא מאנ"ש הלוך וגדול.

בברכה - המחכה לבשו"ט.
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הקודש  ללשון מתורגם
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התורה  אומרת הדברות, עשרת התחלת :1לפני
באופן  לאמר". האלה הדברים כל את אלקים "וידבר

(שוב) לומר כדי היא: "לאמר" המלה משמעות ,2כללי,
היא  הכוונה לאמר" משה אל ה' ב"וידבר ,3לדוגמא:

הקדושֿברוךֿהוא  דברי את ישראל לבני ימסור שמשה
דיבר  תורה במתן כי כך, להסביר אין בפסוקנו אך אליו.

אל כאשר lkהקדושֿברוךֿהוא ובמיוחד ישראל, בני
ישראל" היאo`kב"כל הכוונה ,lklישראל lkaנשמות

הדברות  את ושמעו התורה בקבלת נכחו שכולן הדורות,
בעצמו  אמורים 4מהקדושֿברוךֿהוא היו למי כך, ואם .

הדברות  עשרת את למסור משה, או ישראל, ?5בני

"לאמר" של שהמשמעות במכילתא, מוסבר לכן
ישראל  בני השיבו דיבור כל שעל לענות, היא: כאן

זה. לציווי יצייתו שהם

קבלת  את ישראל בני ביטאו שבו האופן, ולגבי
ישמעאל  רבי דעות: שתי במכילתא מובאות הדברות,
שעל  – לאו" לאו ועל הן הן על אומרים "שהיו אומר
"הן", ישראל ענו (הן) ועשה" "קום של מסוג הדברות

שנצטוו הדברות ועל זאת, יעשו לעשות l`שהם
שהם "לאו", ישראל בני השיבו את l`(לאו), יעשו

עקיב  רבי ואילו אוסר. שהקדושֿברוךֿהוא אומר,מה א
כל  שעל הן", לאו ועל הן הן "על השיבו ישראל שבני
של  דברות והן (עשה) "הן" של דברות הן – הדברות
"הן", לשון באותה השיבו הם – תעשה) (לא "לאו"

משמעותו. לפי ציווי כל – ה' לציווי יצייתו שהם

מהו להבין, אם okezוצריך ההבדל מהו המחלוקת:
יעברו  לא שהם "לאו", שלילה: בלשון היא התשובה

את  יקיימו שהם "הן", חיוב: בלשון או האיסור, על
שתי  כוונת והרי האסור, את יעשו לא כלומר: הציווי,

לכאורה? זהה, התשובות

.·
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ישמעאל  רבי תנאים, אותם בין נוספת מחלוקת יש
תורה: למתן בקשר היא ואף עקיבא, ורבי

הקולות" את רואים העם "וכל הפסוק אומר 6על ,

– הנשמע" ושומעין הנראה "רואין ישמעאל רבי
אלא  "קולות", למלה מתייחסת אינה "רואים" שהמלה

את  ואילו הפסוק, בהמשך המוזכרים ל"לפידים",
ישראל  בני שמעו אכן ה"נשמע", דבר שהם הקולות,

(הנשמע  "רואין אומר: עקיבא רבי ואילו ראו). )7(ולא

"נשמע" דבר שהם הקולות, שאת הנראה", ושומעין
דבר  שהם הלפידים, ואת ראו, הם טבעי, באופן

שמעו  הם .8"נראה",

ניסא 9ידוע  קודשאֿבריךֿהוא עביד "לא הכלל

"רואין  של שהנס לומר, הכרחי שכך, וכיון – למגנא"

עקיבא, רבי לשיטת הנראה", את ושומעין הנשמע את
זה  היה אז שהרי תורה, למתן בנוסף דבר היה לא

תורה: מתן מענין חלק היה זה נס אלא למגנא", "ניסא

ביותר, נעלות לדרגות ישראל בני את רומם תורה מתן
עקיבא, רבי לדעת זו, גבוהה התעלות מתוצאת וחלק

הנראה" את ושומעין הנשמע את "רואין .10הוא
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א.1) כ, פרשתנו
ובכ"מ.2) יג. יב, בהעלתך א. א, ויקרא יב. יט, פרשתנו פרש"י ראה

אמירה. מע' סה"ד) (לבעהמ"ס ערה"כ ס' וא"ו. פ"ג, שם ויקרא מלבי"ם
שם.3) ובפרש"י מ"ד פ"ה סוטה משנה ראה
א.4) צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א
דהקושיא 5) מפרט ב) (מ, שה"ש ובלקו"ת ב. סז, בתו"א מקשה וכן

טו, כט. ה, מבראשית הפירכא בטלה ובזה תורה". של מצותי' מ"שאר
ובכ"מ. א.

טו.6) כ, פרשתנו
פשוט 7) אבל הנראה". ושומעין "רואין היא: במכילתא הלשון

"רואין  על הוא המכילתא מאמר כי – "הנראה" על [לא קאי ש"רואין"
(וראה zelewdאת "הנשמע", על כ"א] – הלפידים" "ואת מעתיק ואינו "

זה  ועל הנשמע", "ושומעין ר"י דברי לסיום בהמשך ובא כאן), פרש"י

היו ש"הנשמע" ר"ע "ושומעין oi`exחולק שני ענין מוסיף ואח"כ .
הנשמע  את "רואין שלאח"ז בהערה שנסמנו במקומות גם וראה הנראה".

הנראה". את ושומעין
הנראה  ושומעין "רואין למכילתא): עין במאיר (הובא מגיהים יש

כנ"ל. היא הלשון יד, והכתבי הדפוסים בכל אבל והנשמע".
הנראה 8) בין ושמעו ראו שלפנ"ז) (שבהערה מגיהים" ה"יש לפי

משמע  הנראה" ושומעין "רואין שלפנינו הגירסא לפי אבל הנשמע. ובין
מוכח  וכן הנראה. על רק – ושומעין הנשמע, על רק קאי ש"רואין"
(אבל  ועוד. תער"ב. שלח ד"ה ד. שח, סידור ג. יו"ד, במדבר בלקו"ת
ג. עז, האזינו בלקו"ת משמע (וכן מפורש פ"ג תש"ד העם וכל בד"ה
הנשמע). ובין הנראה בין ושומעין רואין שהיו קצח) ע' תרכ"ט ספה"מ

(9.16 הערה 53 ע' לעיל נסמן
דלכאורה,10) – הנראה" "ושומעין ר"ע דברי סיום גם יובן ועפי"ז

exzi zyxt zegiyÎihewl

שלפי  ישמעאל, רבי לשיטת גם לומר הכרחי וכך
למתן  בקשר כך על מספרת שהתורה כיון פירושו,

חלק  תורה, מתן של הגבוהה בהתעלות הרי תורה,

הנראה  את "רואין של האופן דוקא הוא מהתוצאה
לאופן זכו ישראל בני – הנשמע" את של dfושומעין

הטבע?! זהו הרי ולכאורה, תורה. מתן בעת גילוי

.‚
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התנאים, אותם בין הן אלו מחלוקות ששתי כיון
הדעות  ששתי לומר, סביר – תורה מתן – ענין ובאותו

אחד  כל נוקטים הפלוגתא ובני בזו, זו כרוכות
ושומעין  הנראה את "רואין של השיטה לפי בשיטתו:

ועל  הן הן "על השיבו שהם לומר יש הנשמע", את

הנשמע) (את "רואין של השיטה ולפי לאו", לאו
הן  "על השיבו שהם לומר הכרחי הנראה" את ושומעין

הן". לאו ועל הן

אשר  התורה, על רש"י לפירוש סותר הדבר אין

"מלמד  ישמעאל: כרבי סובר הוא "לאמר" בפסוק

על  ואילו לאו", לאו ועל הן הן על עונין שהיו
הנשמע", את "רואין אומר הוא הקולות" את "רואים

עקיבא  רבי עקיבא 11כדעת רבי של ההכרח כי ,

שיטת  מפני אינו הן" לאו "על שהשיבו להסביר
מהפרט  אלא הנשמע", את "רואין שבפרט הלימוד

מביא  שרש"י וכיון הנראה". את "שומעין – השני
את  "רואין של הענין את רק התורה על בפירושו

הוא12הנשמע" לכן ,leki"לאמר" בפסוק להסביר

בוחר  והוא לאו". לאו "על – ישמעאל רבי כדעת

לפשוטו dfפירוש יותר מתאים הוא כי ב"לאמר",
מקרא. של

.„
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ראיה  שבין ההבדלים הבהרת ידי על יובנו הדברים
שמיעה: לבין

ראיה  השומע: או הרואה האדם לגבי ההבדל א)
ביתר  ולפיכך – הרואה של בנפשו יותר עמוק "חודרת"
בעיניו  רואה האדם כאשר השמיעה. מאשר – מודעות
הגיוני, הסבר שום אותו ישכנע לא הדבר, הוא שכך
לנפש  חודר ראיה ידי על הבירור כי אחרת. הוא שהדבר
כפי  השכלי, הבירור מאשר ודאות וביתר עומק ביתר
נעשה  עד ש"אין למעשה, הלכה הדין בפסק שמתבטא

עמוק 13דיין" כה חודרת אינה השמיעה זאת, לעומת .
א  שבשמיעה ודבר האדם, חזק,לנפש כך כל נחרט ינו

שכלית, הבנה – בשמיעה מדובר כאשר הוא שכך ובודאי
כראיה  וודאות תוקף בה .14שאין

הנראה: או הנשמע הדבר לגבי ביניהם ההבדל ב)
הגשמי. הדבר את רואים – גשמיות "תופסת" הראיה
גשמי  דבר "לתפוס" יכולה אינה השמיעה זאת, לעומת
הנראה, הדבר לעומת רוחני הוא הנשמע הקול –

רוחני. ענין של שכלית שמיעה וקלֿוחומר

זה  כרוכים לשמיעה ראיה בין אלו הבדלים שני
מציאות15בזה  הוא האדם :zinyb הוא ולכן ,

הראיה  חוש ידי על – גשמי דבר בטבעו "תופס"
האדם  רוחני. דבר מאשר עומק וביתר קלות ביתר –
קולטו  הוא ולכן רוחני, ענין לקליטת מוכן כלי אינו
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ד"שומעין  ומנ"ל הנשמע" "רואין רק מוכח הקולות" את "רואין מהכתוב
לתכלית  הגיעו מ"ת שבעת מכריח הנשמע" ד"רואין הנס כי – הנראה"*

הנראה. ששמעו ר"ע)** (לדעת ג"כ מחייב וזה העילוי,
בפנימיות 11) רק הוא המאמרים ב' של הקישור לומר: יש בפשטות

שרש"י  ומכיון הפשט. בדרך ולא דמ"ת), הגילוי לאופן (בנוגע הענינים,
בכל eheytמפרש מפרש ולכן להשני. אחד מענין הכרח אין מקרא, של

שענו  הוא, ד"לאמר" הפשוט פירוש הכתוב: מפשטות כדמוכח מקום,
ה' ב"וידבר שנאמר "לאמר" (ובדוגמת מהקב"ה ששמעו הלשון באותה
ששמע  התיבות אותן לישראל אמר שמשה שפשוט לאמר", משה אל
הפשוט  ופירוש לאו"; לאו ועל הן הן "על מפרש ולכן מהקב"ה),

) הקולות על קאי ש"רואים" הוא, הקולות" את –jenqayד"רואים לו
הנשמע". את "רואים – "הלפידים") על ולא

כד) ע' יום (היום תורה" של "יינה גם הוא רש"י שפי' מכיון אבל,
בפנימיות  גם הם מתאימים רש"י שבפי' הפירושים שב' מסתבר –

הענינים.
שרש"י12) זה רק `epiוגם [לא הוא הנראה", את "שומעין כותב

הקולות" את "רואים הפשט שבדרך הענינים, פשטות רק gixknמצד
יא  סעיף כדלהלן תורה" של "יינה מצד גם] אלא הנשמע", את "רואין

ואילך.
"כיון13) א) כו, (ר"ה הטעם לי'edeifgcוכמבואר חזו מצו לא כו'

להם  שברור אף – מהעדים שומעין כשהדיינים כן שאין (מה זכותא"
וההתפעלות  הוודאות כי – זכותא) לי' חזו – אמת אומרים שהעדים
השמיעה. שמצד וההתפעלות מהוודאות יותר גדולה היא הראי' שמצד

שלאח"ז. בהערה שנסמנו במקומות גם וראה
וראה 14) תשי"ג. בשלום פדה ד"ה בארוכה וכל ראה ד"ה גם

סי"ט. מאגה"ק ג"כ ולהעיר תש"ט. חלק כי תרס"ג. מאמינים
סג.15) ע' ואתחנן אוה"ת עד"ז ראה

.exzi 'tay zelewd z` mi`ex weqtdn cnlp f"by rnyn `zliknay 'ld zehytn la` .opgz`e 'tn `ed f"r xewndy yxtn "epngpi df"a (*
wlgl oi` ± [r"x zxaqe zhiy] daeyzc drepzd cvn ixd ± `i sirq oldlck "d`xpd z` oirney" `le "rnypd z` oi`ex" wx eid z"dr i"yx zhiyly s`e (**
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙Â¯·„‰ ÏÚ Â·È˘‰ Ï‡¯˘È È· Y "¯Ó‡Ï"

התורה  אומרת הדברות, עשרת התחלת :1לפני
באופן  לאמר". האלה הדברים כל את אלקים "וידבר

(שוב) לומר כדי היא: "לאמר" המלה משמעות ,2כללי,
היא  הכוונה לאמר" משה אל ה' ב"וידבר ,3לדוגמא:

הקדושֿברוךֿהוא  דברי את ישראל לבני ימסור שמשה
דיבר  תורה במתן כי כך, להסביר אין בפסוקנו אך אליו.

אל כאשר lkהקדושֿברוךֿהוא ובמיוחד ישראל, בני
ישראל" היאo`kב"כל הכוונה ,lklישראל lkaנשמות

הדברות  את ושמעו התורה בקבלת נכחו שכולן הדורות,
בעצמו  אמורים 4מהקדושֿברוךֿהוא היו למי כך, ואם .

הדברות  עשרת את למסור משה, או ישראל, ?5בני

"לאמר" של שהמשמעות במכילתא, מוסבר לכן
ישראל  בני השיבו דיבור כל שעל לענות, היא: כאן

זה. לציווי יצייתו שהם

קבלת  את ישראל בני ביטאו שבו האופן, ולגבי
ישמעאל  רבי דעות: שתי במכילתא מובאות הדברות,
שעל  – לאו" לאו ועל הן הן על אומרים "שהיו אומר
"הן", ישראל ענו (הן) ועשה" "קום של מסוג הדברות

שנצטוו הדברות ועל זאת, יעשו לעשות l`שהם
שהם "לאו", ישראל בני השיבו את l`(לאו), יעשו

עקיב  רבי ואילו אוסר. שהקדושֿברוךֿהוא אומר,מה א
כל  שעל הן", לאו ועל הן הן "על השיבו ישראל שבני
של  דברות והן (עשה) "הן" של דברות הן – הדברות
"הן", לשון באותה השיבו הם – תעשה) (לא "לאו"

משמעותו. לפי ציווי כל – ה' לציווי יצייתו שהם

מהו להבין, אם okezוצריך ההבדל מהו המחלוקת:
יעברו  לא שהם "לאו", שלילה: בלשון היא התשובה

את  יקיימו שהם "הן", חיוב: בלשון או האיסור, על
שתי  כוונת והרי האסור, את יעשו לא כלומר: הציווי,

לכאורה? זהה, התשובות

.·
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ישמעאל  רבי תנאים, אותם בין נוספת מחלוקת יש
תורה: למתן בקשר היא ואף עקיבא, ורבי

הקולות" את רואים העם "וכל הפסוק אומר 6על ,

– הנשמע" ושומעין הנראה "רואין ישמעאל רבי
אלא  "קולות", למלה מתייחסת אינה "רואים" שהמלה

את  ואילו הפסוק, בהמשך המוזכרים ל"לפידים",
ישראל  בני שמעו אכן ה"נשמע", דבר שהם הקולות,

(הנשמע  "רואין אומר: עקיבא רבי ואילו ראו). )7(ולא

"נשמע" דבר שהם הקולות, שאת הנראה", ושומעין
דבר  שהם הלפידים, ואת ראו, הם טבעי, באופן

שמעו  הם .8"נראה",

ניסא 9ידוע  קודשאֿבריךֿהוא עביד "לא הכלל

"רואין  של שהנס לומר, הכרחי שכך, וכיון – למגנא"

עקיבא, רבי לשיטת הנראה", את ושומעין הנשמע את
זה  היה אז שהרי תורה, למתן בנוסף דבר היה לא

תורה: מתן מענין חלק היה זה נס אלא למגנא", "ניסא

ביותר, נעלות לדרגות ישראל בני את רומם תורה מתן
עקיבא, רבי לדעת זו, גבוהה התעלות מתוצאת וחלק

הנראה" את ושומעין הנשמע את "רואין .10הוא
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א.1) כ, פרשתנו
ובכ"מ.2) יג. יב, בהעלתך א. א, ויקרא יב. יט, פרשתנו פרש"י ראה

אמירה. מע' סה"ד) (לבעהמ"ס ערה"כ ס' וא"ו. פ"ג, שם ויקרא מלבי"ם
שם.3) ובפרש"י מ"ד פ"ה סוטה משנה ראה
א.4) צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א
דהקושיא 5) מפרט ב) (מ, שה"ש ובלקו"ת ב. סז, בתו"א מקשה וכן

טו, כט. ה, מבראשית הפירכא בטלה ובזה תורה". של מצותי' מ"שאר
ובכ"מ. א.

טו.6) כ, פרשתנו
פשוט 7) אבל הנראה". ושומעין "רואין היא: במכילתא הלשון

"רואין  על הוא המכילתא מאמר כי – "הנראה" על [לא קאי ש"רואין"
(וראה zelewdאת "הנשמע", על כ"א] – הלפידים" "ואת מעתיק ואינו "

זה  ועל הנשמע", "ושומעין ר"י דברי לסיום בהמשך ובא כאן), פרש"י

היו ש"הנשמע" ר"ע "ושומעין oi`exחולק שני ענין מוסיף ואח"כ .
הנשמע  את "רואין שלאח"ז בהערה שנסמנו במקומות גם וראה הנראה".

הנראה". את ושומעין
הנראה  ושומעין "רואין למכילתא): עין במאיר (הובא מגיהים יש

כנ"ל. היא הלשון יד, והכתבי הדפוסים בכל אבל והנשמע".
הנראה 8) בין ושמעו ראו שלפנ"ז) (שבהערה מגיהים" ה"יש לפי

משמע  הנראה" ושומעין "רואין שלפנינו הגירסא לפי אבל הנשמע. ובין
מוכח  וכן הנראה. על רק – ושומעין הנשמע, על רק קאי ש"רואין"
(אבל  ועוד. תער"ב. שלח ד"ה ד. שח, סידור ג. יו"ד, במדבר בלקו"ת
ג. עז, האזינו בלקו"ת משמע (וכן מפורש פ"ג תש"ד העם וכל בד"ה
הנשמע). ובין הנראה בין ושומעין רואין שהיו קצח) ע' תרכ"ט ספה"מ

(9.16 הערה 53 ע' לעיל נסמן
דלכאורה,10) – הנראה" "ושומעין ר"ע דברי סיום גם יובן ועפי"ז

exzi zyxt zegiyÎihewl

שלפי  ישמעאל, רבי לשיטת גם לומר הכרחי וכך
למתן  בקשר כך על מספרת שהתורה כיון פירושו,

חלק  תורה, מתן של הגבוהה בהתעלות הרי תורה,

הנראה  את "רואין של האופן דוקא הוא מהתוצאה
לאופן זכו ישראל בני – הנשמע" את של dfושומעין

הטבע?! זהו הרי ולכאורה, תורה. מתן בעת גילוי

.‚
ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÎÂ¯Î ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ È˙˘

התנאים, אותם בין הן אלו מחלוקות ששתי כיון
הדעות  ששתי לומר, סביר – תורה מתן – ענין ובאותו

אחד  כל נוקטים הפלוגתא ובני בזו, זו כרוכות
ושומעין  הנראה את "רואין של השיטה לפי בשיטתו:

ועל  הן הן "על השיבו שהם לומר יש הנשמע", את

הנשמע) (את "רואין של השיטה ולפי לאו", לאו
הן  "על השיבו שהם לומר הכרחי הנראה" את ושומעין

הן". לאו ועל הן

אשר  התורה, על רש"י לפירוש סותר הדבר אין

"מלמד  ישמעאל: כרבי סובר הוא "לאמר" בפסוק

על  ואילו לאו", לאו ועל הן הן על עונין שהיו
הנשמע", את "רואין אומר הוא הקולות" את "רואים

עקיבא  רבי עקיבא 11כדעת רבי של ההכרח כי ,

שיטת  מפני אינו הן" לאו "על שהשיבו להסביר
מהפרט  אלא הנשמע", את "רואין שבפרט הלימוד

מביא  שרש"י וכיון הנראה". את "שומעין – השני
את  "רואין של הענין את רק התורה על בפירושו

הוא12הנשמע" לכן ,leki"לאמר" בפסוק להסביר

בוחר  והוא לאו". לאו "על – ישמעאל רבי כדעת

לפשוטו dfפירוש יותר מתאים הוא כי ב"לאמר",
מקרא. של

.„
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ראיה  שבין ההבדלים הבהרת ידי על יובנו הדברים
שמיעה: לבין

ראיה  השומע: או הרואה האדם לגבי ההבדל א)
ביתר  ולפיכך – הרואה של בנפשו יותר עמוק "חודרת"
בעיניו  רואה האדם כאשר השמיעה. מאשר – מודעות
הגיוני, הסבר שום אותו ישכנע לא הדבר, הוא שכך
לנפש  חודר ראיה ידי על הבירור כי אחרת. הוא שהדבר
כפי  השכלי, הבירור מאשר ודאות וביתר עומק ביתר
נעשה  עד ש"אין למעשה, הלכה הדין בפסק שמתבטא

עמוק 13דיין" כה חודרת אינה השמיעה זאת, לעומת .
א  שבשמיעה ודבר האדם, חזק,לנפש כך כל נחרט ינו

שכלית, הבנה – בשמיעה מדובר כאשר הוא שכך ובודאי
כראיה  וודאות תוקף בה .14שאין

הנראה: או הנשמע הדבר לגבי ביניהם ההבדל ב)
הגשמי. הדבר את רואים – גשמיות "תופסת" הראיה
גשמי  דבר "לתפוס" יכולה אינה השמיעה זאת, לעומת
הנראה, הדבר לעומת רוחני הוא הנשמע הקול –

רוחני. ענין של שכלית שמיעה וקלֿוחומר

זה  כרוכים לשמיעה ראיה בין אלו הבדלים שני
מציאות15בזה  הוא האדם :zinyb הוא ולכן ,

הראיה  חוש ידי על – גשמי דבר בטבעו "תופס"
האדם  רוחני. דבר מאשר עומק וביתר קלות ביתר –
קולטו  הוא ולכן רוחני, ענין לקליטת מוכן כלי אינו
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ד"שומעין  ומנ"ל הנשמע" "רואין רק מוכח הקולות" את "רואין מהכתוב
לתכלית  הגיעו מ"ת שבעת מכריח הנשמע" ד"רואין הנס כי – הנראה"*

הנראה. ששמעו ר"ע)** (לדעת ג"כ מחייב וזה העילוי,
בפנימיות 11) רק הוא המאמרים ב' של הקישור לומר: יש בפשטות

שרש"י  ומכיון הפשט. בדרך ולא דמ"ת), הגילוי לאופן (בנוגע הענינים,
בכל eheytמפרש מפרש ולכן להשני. אחד מענין הכרח אין מקרא, של

שענו  הוא, ד"לאמר" הפשוט פירוש הכתוב: מפשטות כדמוכח מקום,
ה' ב"וידבר שנאמר "לאמר" (ובדוגמת מהקב"ה ששמעו הלשון באותה
ששמע  התיבות אותן לישראל אמר שמשה שפשוט לאמר", משה אל
הפשוט  ופירוש לאו"; לאו ועל הן הן "על מפרש ולכן מהקב"ה),

) הקולות על קאי ש"רואים" הוא, הקולות" את –jenqayד"רואים לו
הנשמע". את "רואים – "הלפידים") על ולא

כד) ע' יום (היום תורה" של "יינה גם הוא רש"י שפי' מכיון אבל,
בפנימיות  גם הם מתאימים רש"י שבפי' הפירושים שב' מסתבר –

הענינים.
שרש"י12) זה רק `epiוגם [לא הוא הנראה", את "שומעין כותב

הקולות" את "רואים הפשט שבדרך הענינים, פשטות רק gixknמצד
יא  סעיף כדלהלן תורה" של "יינה מצד גם] אלא הנשמע", את "רואין

ואילך.
"כיון13) א) כו, (ר"ה הטעם לי'edeifgcוכמבואר חזו מצו לא כו'

להם  שברור אף – מהעדים שומעין כשהדיינים כן שאין (מה זכותא"
וההתפעלות  הוודאות כי – זכותא) לי' חזו – אמת אומרים שהעדים
השמיעה. שמצד וההתפעלות מהוודאות יותר גדולה היא הראי' שמצד

שלאח"ז. בהערה שנסמנו במקומות גם וראה
וראה 14) תשי"ג. בשלום פדה ד"ה בארוכה וכל ראה ד"ה גם

סי"ט. מאגה"ק ג"כ ולהעיר תש"ט. חלק כי תרס"ג. מאמינים
סג.15) ע' ואתחנן אוה"ת עד"ז ראה

.exzi 'tay zelewd z` mi`ex weqtdn cnlp f"by rnyn `zliknay 'ld zehytn la` .opgz`e 'tn `ed f"r xewndy yxtn "epngpi df"a (*
wlgl oi` ± [r"x zxaqe zhiy] daeyzc drepzd cvn ixd ± `i sirq oldlck "d`xpd z` oirney" `le "rnypd z` oi`ex" wx eid z"dr i"yx zhiyly s`e (**

.mdipia



exziמ zyxt zegiyÎihewl

יותר  הרחוקים השכל, ידי על השמיעה, ידי על
ממציאותו.

.‰
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‰¯Â˙
את  "רואין – תורה במתן שהתחדש הענין  וזהו

הנראה" את ושומעין שאפשר 16הנשמע ה"נשמע", :
אותו  – אלקות רוחניות, – שמיעה ידי על רק לקבלו
הם  ראיה, של מוחשי ובאופן בודאות ישראל בני קבלו

e`x בבחינת תמיד שהיו הגשמיים, והדברים אלקות.
כדבר  – "שומעין" של באופן אז אצלם היו "נראה",

שכלית  הבנה או שמיעה ידי על רק .17שנקלט

היה  לא הנשמע" את "רואין של שהנס מובן, בכך
ממנו: חלק אלא תורה, מתן של מהגילוי נפרד דבר

ישראל בני זכו תורה שבמתן אור ieliblכיון עצמות
" ברוךֿהוא, אלקיך"19הוי'ikp`18איןֿסוף לכן 20– ,

– ראיה של באופן רוחניות, אלקות, "קלטו" הם
בז  וממילא, הנשמע". את אלקות "רואין גילוי של מן

מציאותה  את העולם גשמיות אצלם איבדה זה,
zi`xpd את "שומעין – אותה והבינו שמעו רק והם ,

החסידות  בתורת למוסבר בדומה ֿ 21הנראה". הקדוש :
שום  אין ומלבדו לגמרי ומיוחד יחיד הוא ברוךֿהוא

הוא העולם כל אולי כך, ואם אחרת, ?oeinckמציאות
ומסבירה, החסידות תורת משיבה כך –dgkeddyעל

שנאמר zegkeddאחת מה היא העולם למציאות –
"בראשית`znבתורת :`xa."אלקים

.Â
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לכך: דוגמא מעין

כגון: – תורה לדין דין בעלי שני באים כאשר
בודק  בדינם, הדיין מעיין – בטלית..." אוחזין "שנים
ישבע... "זה – הדין את ופוסק טענותיהם את

לקיים 22ויחלוקו" הדין בעלי את השוטר מחייב ואז ,
הסברות  ענינים: שלושה בכך יש הדיין. פסק את

מכן  ולאחר הדין, פסק הפסק), את (המחייבות
הטלית. וחלוקת השבועה

השוטר  לבין הדין, בעלי בין הבדל יש אלו בחלקים
וה"מציאות" ה"ודאות" מהם אחד כל שאצל והדיין,

שונה: היא זה בענין

רק  קיימות שלהם ב"עולם" הדין: בעלי לגבי
ה"מציאות" כל זוהי אצלם הטלית. וחלוקת השבועה
"יתעניינו" הם כאשר אצלם, גם אמנם, הענין. של
פסק  הוא הטלית לחלוקת שהגורם יבינו הם ויחקרו,
הדעות  מן כתוצאה שנקבע לשוטר, שהועבר הדין
מחשבות  בבחינת אצלם הוא זה כל אך – השונות

ושכל.

קיום את לוודא שעליו oicdהשוטר, wqt הרי –
פסק  הוא הענין כל של וה"מציאות" ה"ודאות" לגביו

הדין.

אצלו  הדין, את הפוסק הדיין, אצל ואילו
הן אלו הענין zercde"מציאות" zexaqd שהובילו ,

מהדיון  תוצאה רק הם וביצועו והפסק הדין, לפסק
השונות. בדעות והעיון

.Ê
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איזו  ישמעאל: רבי דעת את להבין יש זה לפי
שיא  שהוא – תורה מתן בזמן ובמיוחד מעלה,

באופן מתבטאת – את irahdההתעלות "רואין של
הנשמע"? את ושומעין הנראה

הוא  תורה מתן של החידוש הוא: לכך ההסבר
"אני  למטה, ירדו עליונים – סיני" הר על ה' "וירד

אלקות23המתחיל" המשכת –dhnl דוקא בעולם,
יורגש  ושם הטבעיים, בגבולותיו נשאר העולם כאשר

אלקות. התורה) נותן – תורה (עלֿידי

עמדו  תורה מתן שבעת ישמעאל רבי סובר לכן,
הטבעיים. במגבלותיו שהוא כפי העולם בדרגת ישראל
שלמרות  ביותר, הנעלה החידוש התבטא בכך דוקא אך
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וראה16) תער"ב. לך שלח בד"ה ג.f"crכ"ה יו"ד, במדבר לקו"ת
ח'). סעיף להלן ראה – תשובה בעל שזהו"ע (ושם

יחו"ע 17) ובחי' בראי', נתפס יחו"ת שבחי' שם, ואתחנן באוה"ת
בשמיעה.

הנראה", את ושומעין הנשמע את "רואין פירוש לומר יש ועפי"ז
בהבחינות גם באופן lehiaayאשר אצלם היתה יחו"ע בחי' העולמות,

ביטול רק שהוא (מכיון יחו"ת ובחי' מקרוב, אצלם yidדראי' הייתה (
.21 הערה להלן וראה מרחוק. דשמיעה באופן

וראה 18) ב. פ, פנחס (לקו"ת וקוץ" אות בשום לא אתרמיז "דלא

ב). רנז, זח"ג
ג).19) ו, (וארא להם נודעתי לא הוי' ושמי עה"פ מדרז"ל עיין
ה'.20) סי' חאו"ח טושו"ע ראה – וחיותך שלך כח
כל 21) ד"ה פקנ"ח. תרל"ו רבים מים פ"ג. תרכ"ט כמוך מי ד"ה

לגבי  דוקא שזהו שם, השונה כל ובד"ה ובכ"מ. תרס"ז. הלכות השונה
מציאות  שום "אין אוא"ס עצמות לגבי אבל היש, את המהוה האין בחי'

עיי"ש. כלל".
בתחילתה.22) ב"מ
ג.23) פי"ב, שמו"ר
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מתן  בזמן הרי הנשמע", ושומעין הנראה ש"רואין
ה"אמת  זו ובשמיעה זו בראיה כך כל האירה תורה,
בני  את הביא שהדבר עד אלקות, של לעולם" הוי'
ויעמדו  "וינועו – המוחלטת להתבטלות ישראל

מרחוק".
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תכלית  ישמעאל רבי שלדעת לכך הסיבה מהי
הנשמע", ושומעין הנראה ב"רואין דוקא היא המעלה
דוקא  היא המעלה תכלית – עקיבא רבי לדעת ואילו

הנראה"? ושומעין הנשמע ב"רואין

הוא: לכך ההסבר

כהן  היה ישמעאל בטבעו 25(גדול 24רבי הוא  אשר ,(
לאלקיו" הוא כעבודת 26"קדוש היא עבודתו כלומר, .

ולדרגת  למהותו בהתאם סובר, הוא לכן הצדיקים.
הנראה  ב"רואין היא הגדולה שהמעלה עבודתו,
שהוא  כפי בעולם אלקות המשכת – הנשמע" ושומעין
של  המסודרת העבודה זוהי כי במגבלותיו, למטה

למטה הצדיק  מלמעלה אלקות המשכת – .27ים

של  בכיוון היתה עקיבא רבי של עבודתו ואילו
גרים  ממשפחת היה מוצאו ללמוד 28תשובה. והתחיל ,

שנה  ארבעים בן בהיותו היא 29תורה עבודתו לכן .
התשובה  בעלי העולם 30כעבודת מן יציאה –24

מוצאים  שאנו כפי רבי 31– השתוקק ימיו" ש"כל ,
הידוע, לפי ובמיוחד בפועל, נפשו את למסור עקיבא

כולו" נמצא הוא שם אדם של שרצונו ,32ש"במקום
– נפש במסירות פעל הוא ימיו שכל יוצא,

הגדולה  המעלה דעתו שלפי הנותנת, היא ודוקא
מכל  יציאה – הנראה" ושומעין הנשמע ב"רואין היא

העולם. מגבלות

.Ë
‰ÂˆÓ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈ‰ Â‡ ,'‰ ÔÂˆ¯ ÌÂÈ˜ ÌˆÚ

ענינים  שני יש המשותפת 33במצוות הנקודה (א) :
 ֿ הקדוש של ציווי הן שכולן – המצוות בכל והשווה

שונים,34ברוךֿהוא  לסוגים המצוות של חלוקתן (ב) .
אשר  מצוה, שבכל המסויימת ליחודיות ועד

מסויימים כוחות מזדככים האדם,`elבאמצעותה של
גשמיים למצוה`elודברים במיוחד הקשורים ,ef35.

העבודה  באופני מתבטאים אלו ענינים שני
עקיבא: רבי ושל ישמעאל רבי של השונות ובשיטות

ושומעין  הנראה "רואין ישמעאל, רבי שיטת לפי
אלקות  "קולט" שהעולם בכך היא שהמעלה הנשמע",
שגם  מובן, פרטיהם, בכל הטבעיים כליו ידי על דוקא
רק  להתבטא צריך אינו ישראל ידי על המצוות קיום
צריך  בעיקר אלא בכללות, שמים מלכות עול בקבלת
ידי  על פרטי וזיכוך ענין כל להשגת ולהתמסר להגיע

ומצוה. מצוה כל

"על  השיבו ישראל שבני ישמעאל, רבי סובר ולכן
במהותה  הבחינו הם מצוה שבכל לאו". לאו ועל הן הן

zcgeind,"ב"הן הכירו הם – "הן" – במצוותֿעשה :
 ֿ לא ובמצוות שבהן. ובמעלה בטוב החיובי, בענין
השלילי, בענין ב"לאו", הכירו הם – "לאו" – תעשה

אלו. שבאיסורים הטוב בהיפך

שהמעלה  הסובר עקיבא, רבי לדעת זאת, לעומת
צריך  וממגבלותיו, העולם מן ב"יציאה" דוקא היא

המיוחדים ybcdyלומר, בפרטים אינו המצוות בקיום
קיום  עצם אלא העולם, בעניני והשפעתם מצוה, לכל

ומהגבולות. מהפרטים הנעלה דבר – הבורא ציווי

ועל  הן הן "על השיבו שהם עקיבא, רבי סובר לכן
הן" בעיקר36לאו הודגש ,illkd ieeivd ֿ הקדוש של

המסויים  הפרט ולא המצוות, בכל השווה ברוךֿהוא,
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דר"ע).24) פלוגתי' ובר חברו בר"י (ומיירי סע"א מט, חולין
רש"י"25) של פירושים ר'ב"קצת מע' בסה"ד (הובא שם לחולין

סה"ד  ראה אבל כה"ג". אלישע בן ישמעאל ר' "והוא ח'): סעיף ישמעאל
ג'. סעיף כה"ג אלישע בן ר"י מע' גם שם וראה שם.

ז.26) כא, ויקרא
ואילך),27) א (קמז, ח"א לקו"ד תרס"א, תקעו ד"ה בארוכה ראה

בדרך  – הבע"ת ועבודת ישר אור בדרך היא הצדיקים שעבודת ובכ"מ,
חוזר. אור

ד"ה 28) רש"י סע"א). (קכג, ח"ש אוה"ת וראה בערכו. סה"ד ראה
ב. כב, יומא – בו הי' שלא

ב.29) סב, כתובות ב. מט, פסחים וראה ב. פ"ו, אדר"נ
הענינים 30) מהמשך ולהעיר כו'. דעתו תזוח שאם שם: יומא ראה

הי' אם ב): נח, (ב"מ daeyzבמשנה lraהוא אם mixbכו' oa.'כו
ב.31) סא, ברכות

רפאני 32) פקי"ג. תרל"ו רבים מים בד"ה הובא – הבעש"ט מאמר
ועוד. פ"ה. תרח"ץ

הכללית 33) כוונה כוונות: ב' להיות צריך מצוה כל בעשיית שלכן,
למצוה  המיוחד פרטי וזיכוך ענין – פרטית וכוונה הבורא, רצון לקיים –

ובכ"מ). רפמ"א. תניא (ראה זו
וציונו".szeyndוכנוסח34) במצותיו "קדשנו כולן המצות בברכת
רמ"ח 35) כנגד מ"ע רמ"ח ב) קע, (זח"א ממחז"ל ג"כ וכדמוכח

גידים. שס"ה כנגד מל"ת ושס"ה אברים
אף 36) – הן" הן "על גם ואומר חוזר שר"ע מה יומתק ועפי"ז

המענה  כי – הן" לאו ב"על רק הוא ר"י לגבי ר"ע של חידושו שלכאורה
ר"ע, דעת לפי "הן" על והוא,dpey"הן" ר"י. שלדעת "הן" מהמענה היא

הכ  ציווי אשר – כ"א המצוה, של פרטי בהענין אינה "הן" בהמענה וונה
הקב"ה. של) (הכללי
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יותר  הרחוקים השכל, ידי על השמיעה, ידי על
ממציאותו.

.‰
Ô˙Ó Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ ·˜Ú Y "...ÚÓ˘‰ ˙‡ ÔÈ‡Â¯"

‰¯Â˙
את  "רואין – תורה במתן שהתחדש הענין  וזהו

הנראה" את ושומעין שאפשר 16הנשמע ה"נשמע", :
אותו  – אלקות רוחניות, – שמיעה ידי על רק לקבלו
הם  ראיה, של מוחשי ובאופן בודאות ישראל בני קבלו

e`x בבחינת תמיד שהיו הגשמיים, והדברים אלקות.
כדבר  – "שומעין" של באופן אז אצלם היו "נראה",

שכלית  הבנה או שמיעה ידי על רק .17שנקלט

היה  לא הנשמע" את "רואין של שהנס מובן, בכך
ממנו: חלק אלא תורה, מתן של מהגילוי נפרד דבר

ישראל בני זכו תורה שבמתן אור ieliblכיון עצמות
" ברוךֿהוא, אלקיך"19הוי'ikp`18איןֿסוף לכן 20– ,

– ראיה של באופן רוחניות, אלקות, "קלטו" הם
בז  וממילא, הנשמע". את אלקות "רואין גילוי של מן

מציאותה  את העולם גשמיות אצלם איבדה זה,
zi`xpd את "שומעין – אותה והבינו שמעו רק והם ,

החסידות  בתורת למוסבר בדומה ֿ 21הנראה". הקדוש :
שום  אין ומלבדו לגמרי ומיוחד יחיד הוא ברוךֿהוא

הוא העולם כל אולי כך, ואם אחרת, ?oeinckמציאות
ומסבירה, החסידות תורת משיבה כך –dgkeddyעל

שנאמר zegkeddאחת מה היא העולם למציאות –
"בראשית`znבתורת :`xa."אלקים

.Â
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לכך: דוגמא מעין

כגון: – תורה לדין דין בעלי שני באים כאשר
בודק  בדינם, הדיין מעיין – בטלית..." אוחזין "שנים
ישבע... "זה – הדין את ופוסק טענותיהם את

לקיים 22ויחלוקו" הדין בעלי את השוטר מחייב ואז ,
הסברות  ענינים: שלושה בכך יש הדיין. פסק את

מכן  ולאחר הדין, פסק הפסק), את (המחייבות
הטלית. וחלוקת השבועה

השוטר  לבין הדין, בעלי בין הבדל יש אלו בחלקים
וה"מציאות" ה"ודאות" מהם אחד כל שאצל והדיין,

שונה: היא זה בענין

רק  קיימות שלהם ב"עולם" הדין: בעלי לגבי
ה"מציאות" כל זוהי אצלם הטלית. וחלוקת השבועה
"יתעניינו" הם כאשר אצלם, גם אמנם, הענין. של
פסק  הוא הטלית לחלוקת שהגורם יבינו הם ויחקרו,
הדעות  מן כתוצאה שנקבע לשוטר, שהועבר הדין
מחשבות  בבחינת אצלם הוא זה כל אך – השונות

ושכל.

קיום את לוודא שעליו oicdהשוטר, wqt הרי –
פסק  הוא הענין כל של וה"מציאות" ה"ודאות" לגביו

הדין.

אצלו  הדין, את הפוסק הדיין, אצל ואילו
הן אלו הענין zercde"מציאות" zexaqd שהובילו ,

מהדיון  תוצאה רק הם וביצועו והפסק הדין, לפסק
השונות. בדעות והעיון

.Ê
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איזו  ישמעאל: רבי דעת את להבין יש זה לפי
שיא  שהוא – תורה מתן בזמן ובמיוחד מעלה,

באופן מתבטאת – את irahdההתעלות "רואין של
הנשמע"? את ושומעין הנראה

הוא  תורה מתן של החידוש הוא: לכך ההסבר
"אני  למטה, ירדו עליונים – סיני" הר על ה' "וירד

אלקות23המתחיל" המשכת –dhnl דוקא בעולם,
יורגש  ושם הטבעיים, בגבולותיו נשאר העולם כאשר

אלקות. התורה) נותן – תורה (עלֿידי

עמדו  תורה מתן שבעת ישמעאל רבי סובר לכן,
הטבעיים. במגבלותיו שהוא כפי העולם בדרגת ישראל
שלמרות  ביותר, הנעלה החידוש התבטא בכך דוקא אך
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וראה16) תער"ב. לך שלח בד"ה ג.f"crכ"ה יו"ד, במדבר לקו"ת
ח'). סעיף להלן ראה – תשובה בעל שזהו"ע (ושם

יחו"ע 17) ובחי' בראי', נתפס יחו"ת שבחי' שם, ואתחנן באוה"ת
בשמיעה.

הנראה", את ושומעין הנשמע את "רואין פירוש לומר יש ועפי"ז
בהבחינות גם באופן lehiaayאשר אצלם היתה יחו"ע בחי' העולמות,

ביטול רק שהוא (מכיון יחו"ת ובחי' מקרוב, אצלם yidדראי' הייתה (
.21 הערה להלן וראה מרחוק. דשמיעה באופן

וראה 18) ב. פ, פנחס (לקו"ת וקוץ" אות בשום לא אתרמיז "דלא

ב). רנז, זח"ג
ג).19) ו, (וארא להם נודעתי לא הוי' ושמי עה"פ מדרז"ל עיין
ה'.20) סי' חאו"ח טושו"ע ראה – וחיותך שלך כח
כל 21) ד"ה פקנ"ח. תרל"ו רבים מים פ"ג. תרכ"ט כמוך מי ד"ה

לגבי  דוקא שזהו שם, השונה כל ובד"ה ובכ"מ. תרס"ז. הלכות השונה
מציאות  שום "אין אוא"ס עצמות לגבי אבל היש, את המהוה האין בחי'

עיי"ש. כלל".
בתחילתה.22) ב"מ
ג.23) פי"ב, שמו"ר
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מתן  בזמן הרי הנשמע", ושומעין הנראה ש"רואין
ה"אמת  זו ובשמיעה זו בראיה כך כל האירה תורה,
בני  את הביא שהדבר עד אלקות, של לעולם" הוי'
ויעמדו  "וינועו – המוחלטת להתבטלות ישראל

מרחוק".
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תכלית  ישמעאל רבי שלדעת לכך הסיבה מהי
הנשמע", ושומעין הנראה ב"רואין דוקא היא המעלה
דוקא  היא המעלה תכלית – עקיבא רבי לדעת ואילו

הנראה"? ושומעין הנשמע ב"רואין

הוא: לכך ההסבר

כהן  היה ישמעאל בטבעו 25(גדול 24רבי הוא  אשר ,(
לאלקיו" הוא כעבודת 26"קדוש היא עבודתו כלומר, .

ולדרגת  למהותו בהתאם סובר, הוא לכן הצדיקים.
הנראה  ב"רואין היא הגדולה שהמעלה עבודתו,
שהוא  כפי בעולם אלקות המשכת – הנשמע" ושומעין
של  המסודרת העבודה זוהי כי במגבלותיו, למטה

למטה הצדיק  מלמעלה אלקות המשכת – .27ים

של  בכיוון היתה עקיבא רבי של עבודתו ואילו
גרים  ממשפחת היה מוצאו ללמוד 28תשובה. והתחיל ,

שנה  ארבעים בן בהיותו היא 29תורה עבודתו לכן .
התשובה  בעלי העולם 30כעבודת מן יציאה –24

מוצאים  שאנו כפי רבי 31– השתוקק ימיו" ש"כל ,
הידוע, לפי ובמיוחד בפועל, נפשו את למסור עקיבא

כולו" נמצא הוא שם אדם של שרצונו ,32ש"במקום
– נפש במסירות פעל הוא ימיו שכל יוצא,

הגדולה  המעלה דעתו שלפי הנותנת, היא ודוקא
מכל  יציאה – הנראה" ושומעין הנשמע ב"רואין היא

העולם. מגבלות

.Ë
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ענינים  שני יש המשותפת 33במצוות הנקודה (א) :
 ֿ הקדוש של ציווי הן שכולן – המצוות בכל והשווה

שונים,34ברוךֿהוא  לסוגים המצוות של חלוקתן (ב) .
אשר  מצוה, שבכל המסויימת ליחודיות ועד

מסויימים כוחות מזדככים האדם,`elבאמצעותה של
גשמיים למצוה`elודברים במיוחד הקשורים ,ef35.

העבודה  באופני מתבטאים אלו ענינים שני
עקיבא: רבי ושל ישמעאל רבי של השונות ובשיטות

ושומעין  הנראה "רואין ישמעאל, רבי שיטת לפי
אלקות  "קולט" שהעולם בכך היא שהמעלה הנשמע",
שגם  מובן, פרטיהם, בכל הטבעיים כליו ידי על דוקא
רק  להתבטא צריך אינו ישראל ידי על המצוות קיום
צריך  בעיקר אלא בכללות, שמים מלכות עול בקבלת
ידי  על פרטי וזיכוך ענין כל להשגת ולהתמסר להגיע

ומצוה. מצוה כל

"על  השיבו ישראל שבני ישמעאל, רבי סובר ולכן
במהותה  הבחינו הם מצוה שבכל לאו". לאו ועל הן הן

zcgeind,"ב"הן הכירו הם – "הן" – במצוותֿעשה :
 ֿ לא ובמצוות שבהן. ובמעלה בטוב החיובי, בענין
השלילי, בענין ב"לאו", הכירו הם – "לאו" – תעשה

אלו. שבאיסורים הטוב בהיפך

שהמעלה  הסובר עקיבא, רבי לדעת זאת, לעומת
צריך  וממגבלותיו, העולם מן ב"יציאה" דוקא היא

המיוחדים ybcdyלומר, בפרטים אינו המצוות בקיום
קיום  עצם אלא העולם, בעניני והשפעתם מצוה, לכל

ומהגבולות. מהפרטים הנעלה דבר – הבורא ציווי

ועל  הן הן "על השיבו שהם עקיבא, רבי סובר לכן
הן" בעיקר36לאו הודגש ,illkd ieeivd ֿ הקדוש של

המסויים  הפרט ולא המצוות, בכל השווה ברוךֿהוא,
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דר"ע).24) פלוגתי' ובר חברו בר"י (ומיירי סע"א מט, חולין
רש"י"25) של פירושים ר'ב"קצת מע' בסה"ד (הובא שם לחולין

סה"ד  ראה אבל כה"ג". אלישע בן ישמעאל ר' "והוא ח'): סעיף ישמעאל
ג'. סעיף כה"ג אלישע בן ר"י מע' גם שם וראה שם.

ז.26) כא, ויקרא
ואילך),27) א (קמז, ח"א לקו"ד תרס"א, תקעו ד"ה בארוכה ראה

בדרך  – הבע"ת ועבודת ישר אור בדרך היא הצדיקים שעבודת ובכ"מ,
חוזר. אור

ד"ה 28) רש"י סע"א). (קכג, ח"ש אוה"ת וראה בערכו. סה"ד ראה
ב. כב, יומא – בו הי' שלא

ב.29) סב, כתובות ב. מט, פסחים וראה ב. פ"ו, אדר"נ
הענינים 30) מהמשך ולהעיר כו'. דעתו תזוח שאם שם: יומא ראה

הי' אם ב): נח, (ב"מ daeyzבמשנה lraהוא אם mixbכו' oa.'כו
ב.31) סא, ברכות

רפאני 32) פקי"ג. תרל"ו רבים מים בד"ה הובא – הבעש"ט מאמר
ועוד. פ"ה. תרח"ץ

הכללית 33) כוונה כוונות: ב' להיות צריך מצוה כל בעשיית שלכן,
למצוה  המיוחד פרטי וזיכוך ענין – פרטית וכוונה הבורא, רצון לקיים –

ובכ"מ). רפמ"א. תניא (ראה זו
וציונו".szeyndוכנוסח34) במצותיו "קדשנו כולן המצות בברכת
רמ"ח 35) כנגד מ"ע רמ"ח ב) קע, (זח"א ממחז"ל ג"כ וכדמוכח

גידים. שס"ה כנגד מל"ת ושס"ה אברים
אף 36) – הן" הן "על גם ואומר חוזר שר"ע מה יומתק ועפי"ז

המענה  כי – הן" לאו ב"על רק הוא ר"י לגבי ר"ע של חידושו שלכאורה
ר"ע, דעת לפי "הן" על והוא,dpey"הן" ר"י. שלדעת "הן" מהמענה היא

הכ  ציווי אשר – כ"א המצוה, של פרטי בהענין אינה "הן" בהמענה וונה
הקב"ה. של) (הכללי
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בין  בתשובתם הבחנה עשו לא הם ולכן מצוה. כל של
הציוויים  כל על והשיבו לאֿתעשה, למצות מצותֿעשה
באותה  – תעשה" "לא על והן "עשה" על הן –
 ֿ הקדוש של הציווי את יקיימו הם "הן": תשובה:

.37ברוךֿהוא 

בקיום  ישמעאל רבי של בעבודתו אחרות: במלים
והשפעתה  המצוה ניכרת הצדיקים, עבודת המצוות,
לסוגים  פרטיהן לפי המצוות נבדלות ולכן בעולם,
ו"לאו". "הן" של הסוגים לשני בכללות, ואף, שונים,
התשובה  עבודת עקיבא, רבי של בעבודתו ואילו
ה' רצון קיום עצם רק במצוה ניכרת הנפש, ומסירות

"הן" –38.

.È
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ועל  הן הן "על עקיבא רבי של לשיטתו נוסף הסבר
 ֿ לא מצוות "לאו", על גם "הן" תשובתם הן": לאו
 ֿ לא שבמצוות השווה הצד מפני רק אינה תעשה",
גם  אלא – הבורא ציווי קיום – ובמצוותֿעשה תעשה

עצמו  ב"לאו" אשר "הן" של הענין בדברים 39מצד גם :
ב" נצטוינו שעליהם ראו l`האסורים, הם תעשה",

ידי  על המתגלים והקדושה הטוב – ב"הן" רק והרגישו
תעשה" ה"לא .40קיום

הנשמע  את "רואין של לשיטה מתאים הדבר
של  בדרגה נמצאים כאשר הנראה": את ושומעין
של  ה"נראית" שהגשמיות הנראה", את "שומעין

רחוקה, "שמיעה" של באופן רק מתקבלת העולם
רק  והיא בעצם, נשללת העולם שמציאות כלומר,

zrnyp ש מובן,dxezdמפני אז הרי – זאת מוכיחה

לתורה  בקשר מהותה רק מורגשת מציאות שבכל
ולמצוות.

המתנגד  דבר ב"לאו", נתקלים כאשר וממילא,
התנגדות  – אחרים" כ"אלקים ל"לאו" ועד לקדושה,

אפילו הרי – ה' לאחדות ביותר חשים jkaהגדולה אין

בצד  ב"הן", בעיקר אלא השלילי, בצד ב"לאו", כך כל
ציווי  את לקיים אפשר זו התנגדות ידי שעל החיובי,

הן". לאו "על – לך" יהיה "לא ה'

"לאו", של הענינים לגבי עקיבא רבי של זו שיטתו

בגמרא  המובא בסיפור גם רבי 41משתקפת ראו כאשר :

קדשי  מבית יוצא "שועל נוספים ותנאים עקיבא
כך  על בכו האחרים התנאים כאשר הרי הקדשים",

שועלים  ועכשיו יומת, הקרב והזר בו שכתוב ש"מקום
התנאים  ולשאלת "צחק". עקיבא רבי אז בו", הלכו

רבי  להם והסביר השיב מצחק"? אתה מה "מפני

חורבן  על אוריה נבואת שמתקיימת שבראותו עקיבא,
נבואת  בקיום ודאותו מתחזקת המקדש, ובית ירושלים

ירושלים". ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה

יוצא  "שועל "לאו", שלילי, כך כל בענין גם כלומר,
הקדשים", קדשי את l`מבית עקיבא רבי ראה

לקיום  עדות הדבר היות את ה"הן", את אלא ה"לאו",
זכריה. נבואת
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עם 37) ור"ע דר"י זו פלוגתא מקשר להרוגצובי, עה"ת בצפע"נ
– "יוחלט" ר"ע שלדעת יוחלט, או יושם סע"א) לג, (ב"ק פלוגתתם

כן מכיון ze`ivndשנעשה כי בפנים, מ"ש עם זה לקשר ויש עיי"ש. .
כן זה הרי התורה, מצד רק היא העולם מציאות משא"כ linn`שכל .

גם  ההמשכה שתהי' הוא העילוי שתכלית מכיון אדרבה: הרי ר"י, לדעת
ש( dnvrבמציאות cvn(ובגלויdpi` בה יפעול זה ובכל התורה, כפי

אח"כ  האדם עושה ועי"ז "יושם", ס"ל ולכן התורה, כפי שתהי' האדם
כן. שתהי'

א)38) ג, (סוטה ור"ע דר"י מהפלוגתא שר"י k"ekaלהעיר ענינים
שם, ס"ד שישנו (ועד חובה שהם סובר ור"ע רשות, שהם סובר
שעיקר  מכיון צדיקים, כי – כולה") התורה "בכל היא שפלוגתתם
יקיימו  שבה, פרטית והסגולה העילוי מצד הוא המצות בקיום עבודתם
תשובה, בעלי משא"כ "רשות", – זה על ציווי יהי' כשלא גם אותם

"חובה". – המצווה ציווי מצד רק הוא המצות קיומם
מ"ש39) יומתק הן"izyועפי"ז לאו ועל הן הן "על – "הן" פעמים

"לאו" על "הן" המענה כי – וכיו"ב הן" ולאו הן "על בל' קיצר ולא –
על  "הן" מהמענה יותר ונעלה שלאח"ז) בהערה (ראה יותר חידוש הוא

"הן".
עליו 40) ר"ע שכשקיבל ב), (סא, בברכות שמסופר מה יובן ועפי"ז

בשרו  את כשסרקו שם] רש"י – שמע" קריאת ["קורא שמים מלכות עול
תמוה: דלכאורה – כאן" עד רבינו תלמידיו לו "אמרו ברזל של במסרקות

ומה  ביותר, נעלית מדריגה בעלי היו ר"ע תלמידי שגם פשוט דבר והרי
– ק"ש מצות וקיים הגופניים יסוריו על הבליג שר"ע תמיהתם היתה

התוכן  כי הואוהביאור ק"ש קרא `zecgשל שר"ע מה וזהו הוי',
ראה  בזה שגם והיינו בתורה, שעסק על כו' בשרו סורקים שהיו גם ק"ש

את ית'`ezecgוהרגיש
כשפים.. ואפילו מלבדו.. עוד "אין ב) ז, (חולין שאמרו [וע"ד
סותרים  שאינם רק (לא היא בזה שהכוונה מעלה", של פמליא שמכחישין
מצד  –) גופא ידם על שגם אלא) "העדר", הן שקליפות לפי ה' לאחדות
נחמי' (ילקו"ש שאמרו וע"ד ה'. אחדות מתגלה שבהם) הקדושה ניצוצות
לג"פ  לקו"ת וראה גבורותיו". הן "הן ב) סט, יומא גם וראה תתרעא. רמז
פב  ע' לתניא הגהות ב) תקעד, ע' ג' כרך בראשית התורה (אור ג. מד,

תשי"ג], דעת למען ד"ה והערות"). ב"קיצורים (נדפסו
ענין  שייך איך – (בתמי') כאן" "עד תלמידיו לו אמרו זה ועל

zecg`d,'כו בשרו לסרוק דקליפה בליעל אדם כששלט – זה במאורע
בתנועה  ימיו כל שהי' ומכיון כו'" מצטער הייתי ימי "כל ר"ע וענה

– בבחי'd`iviדמס"נ רק אצלו הי' העולם מציאות לכן דעולם, מהמיצר
ה' ודבר בריאתו ותכלית העולם ופנימיות ח'), סעיף (כנ"ל "שמיעה"
את  ראה בה"לאו" גם ולכן – "ראי'" בבחי' אצלו היו אותו המהווה

כבפנים. ה"הן",
מכות.41) מס' סוף
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ישמעאל, רבי שיטת – בעבודה אלו אופנים שני
התשובה  עבודת עקיבא, רבי ושיטת הצדיקים, עבודת
העבודה. באמצע נמצאים שכבר יהודים אצל קיימים –
כבר  הוא בשנים כאשר אף למקרא", חמש "בן אצל אך
"בן  של בדרגה עדיין הוא ה' בעבודת אך "גדול",
עדיין  זאת, וגם – ה' בעבודת להתחיל שצריך חמש",

– חינוך של באופן

הנשמע", את "רואין של האופן רק נדרש ממנו
ההתחלה  של בעבודה עצמו את ירגיל 42שהוא

– ערוך" ה"שולחן חלקי כל של סימן zligzוההקדמה
חלק`' "`'של  חיים): תמיד",icbplהוי'iziey(אורח

של  באופן אצלו תהיה ("נשמע") האלקות של שהאמת
בפשיטות. אלקות – ראיה

של  לדרגה להגיע ממנו דורשים אין עדיין אך
עניני  את "יראה" לא שהוא הנראה", את "שומעין
של  בדרך רק העולם מציאות את ויקלוט העולם,
בתחילת  כי בהתחדשות", "מציאות "שמיעה",
מתקבלים  כבר הרוחניים הענינים כאשר אף העבודה,
הענינים  גם מקום אצלו תופסים עדיין בפשיטות, אצלו

בפשיטות. – זאת וגם הגשמיים,

שהוא  ופשוט ברור אכן החמש" "בן אצל כלומר:
לו, ברור כה והדבר מצוות, ולקיים תורה ללמוד צריך
הענינים  גם אך עצמו. על זאת לכפות צריך הוא שאין
בו  אצלו קיימים וכדומה, שתיה אכילה הגשמיים,
שצרכיו  בדרגה, אינו עדיין הוא בפשטות. זמנית
אותם  יקיים והוא מקום, כלל אצלו יתפסו לא הגשמיים

wx שמים .43לשם

פעמים  שכאמור התורה, על רש"י בפירוש ולכן
בדרך  ובראשונה בראש פירושו את כתב רש"י רבות,
– החמש" "בן ידי על גם המתקבל ובאופן הפשט,
"שומעין  ולא הנשמע", את "רואין של הענין רק מובא
ה"נשמע", הן העבודה, בתחילת כי הנראה", את
של  באופן קיימים גשמיות, ה"נראה", והן רוחניות,

בפשיטות, – ראיה

בפירושו,וז  מסביר שרש"י לכך, ההסבר גם הו
כיון  – לאו" לאו "על היה "לאמר" של שהאופן
כאשר  העבודה, בתחילת הנמצאים לגבי כאן שמדובר

מקום, אצלם תופס עדיין רואים mdהעולם עדיין
את  האחרים, האסורים ובדברים אחרים", ב"אלקים

שבהם.e`lה" "
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הן  הן "על השיבו ישראל שבני רש"י, של הסברו
– הנשמע" את ל"רואין רק ושהגיעו לאו", לאו ועל
אינו  – הרוחנית העבודה בתחילת שמדובר משום
שלשיטתו  כדלעיל, עקיבא, רבי של לדעתו רק מתאים

–dlecbdהמעלה הנראה" את ב"שומעין דוקא היא
ישמעאל: רבי של לשיטתו גם אלא הן", לאו "על

היא  הגדולה המעלה ישמעאל, רבי שיטת לפי
" האלקות oirneyכאשר שהמשכת הנשמע", את

"שאין  ביותר הנמוכה לדרגה עד היא למטה מלמעלה
ממנו" למטה נמשכת 44תחתון אינה האלקות כלומר, .

הוא  העולם של ההעלם שבו במקום רק ומתגלית
העולם  שמציאות הנראה", את "רואין של באופן
זו  שמציאות ניכר ואין פשוטה, כראיה מתקבלת
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שיהי'zlgzdוראה42) סידרו שכידוע – הזקן אדמו"ר של סידורו
אני": "מודה אמירת קודם ואפילו ההקדמה קודם – נפש לכל שווה

כו'". מי לפני מיד להתבונן א"ע ירגיל כו' ומיד כו' לקום "יתאמץ
את 43) הראנו ולא גו' להמיתנו ה' חפץ "לו מ"ש* גם יובן ועפי"ז

כזאת" השמיענו לא וכעת אלה כל
"וכעת  שנאמר ממה וגם "השמיענו", הלשון מפשטות דלכאורה, –

מקבלם הי' (לא גו' לקח ל"לא בהמשך שבא כזאת" השמיענו oevxaלא
השמיענו  לא מ"כעת שההוכחה משמע גו'". הראנו ולא שם) מצודות –
יכולה  אינה שהבשורה לפי לא הוא להמיתנו ה' חפץ שלא כזאת"

ש ל  הענין מצד כיֿאם, שם), המצודות (כפירוש ימותו אם d'התקיים
"eprinyd חביבים שהם מראה שזה כדלהלן), הוא – "כזאת" (ופירוש "

ואינו ה' להמיתם**.utgבעיני
יותר  ב"השמיענו" כ"כ ההפלאה גודל מהי מובן: אינו ולפי"ז

) גו'"ixg`lyמב"הראנו" הראנו ולא גו' לקח "לא "וכעת dtiqedשאמרה
כל  את "הראנו כי משמיעה– יותר נעלה ראיה והרי גו'"), השמיענו לא
ו"השמיענו  הנשמע") את "רואין (בדוגמת אלקות ראיית הו"ע אלה"
(בדוגמת  שמיעה בבחי' אז אצלם היו העולם, שעניני הוא כזאת"
אלה"), כל את "הראנו (כמו "כזאת" שהיו – ועוד הנראה"). את "שומעין
ב"השמיענו  שהוסיפה מה וזהו אלקות***. מצד הי' מציאותם שכל
נעלה  היא הנראה" את "שומעין בחי' כי אלה", כל את "הראנו על כזאת"

כבפנים. הנשמע", את "רואין מבחי' יותר
ואילך.44) 17 ע' לעיל וראה פל"ו. תניא

.z"n onf ,y"dbgl (eiptl e` eixg`l) zekinqay `yp t"yc dxhtdda `ed df weqty xirdle .bk ,bi mihtey (*
oi`y dfn `l] `id dxeyad zrinyn dgkedd ik ,("zenp m`" `le) "zenl ep` miie`x m` ef dxeya eprinyn 'id `l" my i"yx oeyl weic k"b edfy ,xnel yie (**
mdy gken ,ef dxeya mdl rinydy dfny ,[m` ik ,clzy ixg`l zenz ezy` mbe xarzzy ixg`l zeni gepny xyt` ixdy ,ezeni m`a miiwzdl dleki dxeyad

.f"g`ly b"deya d`xe .zenl miie`x mpi`e 'd ipira miaiag
zeid mr ,"oa zcleie dxd jpd" dxeyad zrinya mby ,(zncewd (b"deyay) dxrd d`x) dxeyad zriny `ed "z`fk eprinyd"y yexitd mr df jeezl yie (***

."'eb l`xyi z` riyedl lgi `ede 'eb 'idi miwl` xifp" dybcdd dfa dziid ,inyb r"edy
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בין  בתשובתם הבחנה עשו לא הם ולכן מצוה. כל של
הציוויים  כל על והשיבו לאֿתעשה, למצות מצותֿעשה
באותה  – תעשה" "לא על והן "עשה" על הן –
 ֿ הקדוש של הציווי את יקיימו הם "הן": תשובה:

.37ברוךֿהוא 

בקיום  ישמעאל רבי של בעבודתו אחרות: במלים
והשפעתה  המצוה ניכרת הצדיקים, עבודת המצוות,
לסוגים  פרטיהן לפי המצוות נבדלות ולכן בעולם,
ו"לאו". "הן" של הסוגים לשני בכללות, ואף, שונים,
התשובה  עבודת עקיבא, רבי של בעבודתו ואילו
ה' רצון קיום עצם רק במצוה ניכרת הנפש, ומסירות

"הן" –38.

.È
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ועל  הן הן "על עקיבא רבי של לשיטתו נוסף הסבר
 ֿ לא מצוות "לאו", על גם "הן" תשובתם הן": לאו
 ֿ לא שבמצוות השווה הצד מפני רק אינה תעשה",
גם  אלא – הבורא ציווי קיום – ובמצוותֿעשה תעשה

עצמו  ב"לאו" אשר "הן" של הענין בדברים 39מצד גם :
ב" נצטוינו שעליהם ראו l`האסורים, הם תעשה",

ידי  על המתגלים והקדושה הטוב – ב"הן" רק והרגישו
תעשה" ה"לא .40קיום

הנשמע  את "רואין של לשיטה מתאים הדבר
של  בדרגה נמצאים כאשר הנראה": את ושומעין
של  ה"נראית" שהגשמיות הנראה", את "שומעין

רחוקה, "שמיעה" של באופן רק מתקבלת העולם
רק  והיא בעצם, נשללת העולם שמציאות כלומר,

zrnyp ש מובן,dxezdמפני אז הרי – זאת מוכיחה

לתורה  בקשר מהותה רק מורגשת מציאות שבכל
ולמצוות.

המתנגד  דבר ב"לאו", נתקלים כאשר וממילא,
התנגדות  – אחרים" כ"אלקים ל"לאו" ועד לקדושה,

אפילו הרי – ה' לאחדות ביותר חשים jkaהגדולה אין

בצד  ב"הן", בעיקר אלא השלילי, בצד ב"לאו", כך כל
ציווי  את לקיים אפשר זו התנגדות ידי שעל החיובי,

הן". לאו "על – לך" יהיה "לא ה'

"לאו", של הענינים לגבי עקיבא רבי של זו שיטתו

בגמרא  המובא בסיפור גם רבי 41משתקפת ראו כאשר :

קדשי  מבית יוצא "שועל נוספים ותנאים עקיבא
כך  על בכו האחרים התנאים כאשר הרי הקדשים",

שועלים  ועכשיו יומת, הקרב והזר בו שכתוב ש"מקום
התנאים  ולשאלת "צחק". עקיבא רבי אז בו", הלכו

רבי  להם והסביר השיב מצחק"? אתה מה "מפני

חורבן  על אוריה נבואת שמתקיימת שבראותו עקיבא,
נבואת  בקיום ודאותו מתחזקת המקדש, ובית ירושלים

ירושלים". ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה

יוצא  "שועל "לאו", שלילי, כך כל בענין גם כלומר,
הקדשים", קדשי את l`מבית עקיבא רבי ראה

לקיום  עדות הדבר היות את ה"הן", את אלא ה"לאו",
זכריה. נבואת
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עם 37) ור"ע דר"י זו פלוגתא מקשר להרוגצובי, עה"ת בצפע"נ
– "יוחלט" ר"ע שלדעת יוחלט, או יושם סע"א) לג, (ב"ק פלוגתתם

כן מכיון ze`ivndשנעשה כי בפנים, מ"ש עם זה לקשר ויש עיי"ש. .
כן זה הרי התורה, מצד רק היא העולם מציאות משא"כ linn`שכל .

גם  ההמשכה שתהי' הוא העילוי שתכלית מכיון אדרבה: הרי ר"י, לדעת
ש( dnvrבמציאות cvn(ובגלויdpi` בה יפעול זה ובכל התורה, כפי

אח"כ  האדם עושה ועי"ז "יושם", ס"ל ולכן התורה, כפי שתהי' האדם
כן. שתהי'

א)38) ג, (סוטה ור"ע דר"י מהפלוגתא שר"י k"ekaלהעיר ענינים
שם, ס"ד שישנו (ועד חובה שהם סובר ור"ע רשות, שהם סובר
שעיקר  מכיון צדיקים, כי – כולה") התורה "בכל היא שפלוגתתם
יקיימו  שבה, פרטית והסגולה העילוי מצד הוא המצות בקיום עבודתם
תשובה, בעלי משא"כ "רשות", – זה על ציווי יהי' כשלא גם אותם

"חובה". – המצווה ציווי מצד רק הוא המצות קיומם
מ"ש39) יומתק הן"izyועפי"ז לאו ועל הן הן "על – "הן" פעמים

"לאו" על "הן" המענה כי – וכיו"ב הן" ולאו הן "על בל' קיצר ולא –
על  "הן" מהמענה יותר ונעלה שלאח"ז) בהערה (ראה יותר חידוש הוא

"הן".
עליו 40) ר"ע שכשקיבל ב), (סא, בברכות שמסופר מה יובן ועפי"ז

בשרו  את כשסרקו שם] רש"י – שמע" קריאת ["קורא שמים מלכות עול
תמוה: דלכאורה – כאן" עד רבינו תלמידיו לו "אמרו ברזל של במסרקות

ומה  ביותר, נעלית מדריגה בעלי היו ר"ע תלמידי שגם פשוט דבר והרי
– ק"ש מצות וקיים הגופניים יסוריו על הבליג שר"ע תמיהתם היתה

התוכן  כי הואוהביאור ק"ש קרא `zecgשל שר"ע מה וזהו הוי',
ראה  בזה שגם והיינו בתורה, שעסק על כו' בשרו סורקים שהיו גם ק"ש

את ית'`ezecgוהרגיש
כשפים.. ואפילו מלבדו.. עוד "אין ב) ז, (חולין שאמרו [וע"ד
סותרים  שאינם רק (לא היא בזה שהכוונה מעלה", של פמליא שמכחישין
מצד  –) גופא ידם על שגם אלא) "העדר", הן שקליפות לפי ה' לאחדות
נחמי' (ילקו"ש שאמרו וע"ד ה'. אחדות מתגלה שבהם) הקדושה ניצוצות
לג"פ  לקו"ת וראה גבורותיו". הן "הן ב) סט, יומא גם וראה תתרעא. רמז
פב  ע' לתניא הגהות ב) תקעד, ע' ג' כרך בראשית התורה (אור ג. מד,

תשי"ג], דעת למען ד"ה והערות"). ב"קיצורים (נדפסו
ענין  שייך איך – (בתמי') כאן" "עד תלמידיו לו אמרו זה ועל

zecg`d,'כו בשרו לסרוק דקליפה בליעל אדם כששלט – זה במאורע
בתנועה  ימיו כל שהי' ומכיון כו'" מצטער הייתי ימי "כל ר"ע וענה

– בבחי'd`iviדמס"נ רק אצלו הי' העולם מציאות לכן דעולם, מהמיצר
ה' ודבר בריאתו ותכלית העולם ופנימיות ח'), סעיף (כנ"ל "שמיעה"
את  ראה בה"לאו" גם ולכן – "ראי'" בבחי' אצלו היו אותו המהווה

כבפנים. ה"הן",
מכות.41) מס' סוף
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ישמעאל, רבי שיטת – בעבודה אלו אופנים שני
התשובה  עבודת עקיבא, רבי ושיטת הצדיקים, עבודת
העבודה. באמצע נמצאים שכבר יהודים אצל קיימים –
כבר  הוא בשנים כאשר אף למקרא", חמש "בן אצל אך
"בן  של בדרגה עדיין הוא ה' בעבודת אך "גדול",
עדיין  זאת, וגם – ה' בעבודת להתחיל שצריך חמש",

– חינוך של באופן

הנשמע", את "רואין של האופן רק נדרש ממנו
ההתחלה  של בעבודה עצמו את ירגיל 42שהוא

– ערוך" ה"שולחן חלקי כל של סימן zligzוההקדמה
חלק`' "`'של  חיים): תמיד",icbplהוי'iziey(אורח

של  באופן אצלו תהיה ("נשמע") האלקות של שהאמת
בפשיטות. אלקות – ראיה

של  לדרגה להגיע ממנו דורשים אין עדיין אך
עניני  את "יראה" לא שהוא הנראה", את "שומעין
של  בדרך רק העולם מציאות את ויקלוט העולם,
בתחילת  כי בהתחדשות", "מציאות "שמיעה",
מתקבלים  כבר הרוחניים הענינים כאשר אף העבודה,
הענינים  גם מקום אצלו תופסים עדיין בפשיטות, אצלו

בפשיטות. – זאת וגם הגשמיים,

שהוא  ופשוט ברור אכן החמש" "בן אצל כלומר:
לו, ברור כה והדבר מצוות, ולקיים תורה ללמוד צריך
הענינים  גם אך עצמו. על זאת לכפות צריך הוא שאין
בו  אצלו קיימים וכדומה, שתיה אכילה הגשמיים,
שצרכיו  בדרגה, אינו עדיין הוא בפשטות. זמנית
אותם  יקיים והוא מקום, כלל אצלו יתפסו לא הגשמיים

wx שמים .43לשם

פעמים  שכאמור התורה, על רש"י בפירוש ולכן
בדרך  ובראשונה בראש פירושו את כתב רש"י רבות,
– החמש" "בן ידי על גם המתקבל ובאופן הפשט,
"שומעין  ולא הנשמע", את "רואין של הענין רק מובא
ה"נשמע", הן העבודה, בתחילת כי הנראה", את
של  באופן קיימים גשמיות, ה"נראה", והן רוחניות,

בפשיטות, – ראיה

בפירושו,וז  מסביר שרש"י לכך, ההסבר גם הו
כיון  – לאו" לאו "על היה "לאמר" של שהאופן
כאשר  העבודה, בתחילת הנמצאים לגבי כאן שמדובר

מקום, אצלם תופס עדיין רואים mdהעולם עדיין
את  האחרים, האסורים ובדברים אחרים", ב"אלקים

שבהם.e`lה" "
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הן  הן "על השיבו ישראל שבני רש"י, של הסברו
– הנשמע" את ל"רואין רק ושהגיעו לאו", לאו ועל
אינו  – הרוחנית העבודה בתחילת שמדובר משום
שלשיטתו  כדלעיל, עקיבא, רבי של לדעתו רק מתאים

–dlecbdהמעלה הנראה" את ב"שומעין דוקא היא
ישמעאל: רבי של לשיטתו גם אלא הן", לאו "על

היא  הגדולה המעלה ישמעאל, רבי שיטת לפי
" האלקות oirneyכאשר שהמשכת הנשמע", את

"שאין  ביותר הנמוכה לדרגה עד היא למטה מלמעלה
ממנו" למטה נמשכת 44תחתון אינה האלקות כלומר, .

הוא  העולם של ההעלם שבו במקום רק ומתגלית
העולם  שמציאות הנראה", את "רואין של באופן
זו  שמציאות ניכר ואין פשוטה, כראיה מתקבלת

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

שיהי'zlgzdוראה42) סידרו שכידוע – הזקן אדמו"ר של סידורו
אני": "מודה אמירת קודם ואפילו ההקדמה קודם – נפש לכל שווה

כו'". מי לפני מיד להתבונן א"ע ירגיל כו' ומיד כו' לקום "יתאמץ
את 43) הראנו ולא גו' להמיתנו ה' חפץ "לו מ"ש* גם יובן ועפי"ז

כזאת" השמיענו לא וכעת אלה כל
"וכעת  שנאמר ממה וגם "השמיענו", הלשון מפשטות דלכאורה, –

מקבלם הי' (לא גו' לקח ל"לא בהמשך שבא כזאת" השמיענו oevxaלא
השמיענו  לא מ"כעת שההוכחה משמע גו'". הראנו ולא שם) מצודות –
יכולה  אינה שהבשורה לפי לא הוא להמיתנו ה' חפץ שלא כזאת"

ש ל  הענין מצד כיֿאם, שם), המצודות (כפירוש ימותו אם d'התקיים
"eprinyd חביבים שהם מראה שזה כדלהלן), הוא – "כזאת" (ופירוש "

ואינו ה' להמיתם**.utgבעיני
יותר  ב"השמיענו" כ"כ ההפלאה גודל מהי מובן: אינו ולפי"ז

) גו'"ixg`lyמב"הראנו" הראנו ולא גו' לקח "לא "וכעת dtiqedשאמרה
כל  את "הראנו כי משמיעה– יותר נעלה ראיה והרי גו'"), השמיענו לא
ו"השמיענו  הנשמע") את "רואין (בדוגמת אלקות ראיית הו"ע אלה"
(בדוגמת  שמיעה בבחי' אז אצלם היו העולם, שעניני הוא כזאת"
אלה"), כל את "הראנו (כמו "כזאת" שהיו – ועוד הנראה"). את "שומעין
ב"השמיענו  שהוסיפה מה וזהו אלקות***. מצד הי' מציאותם שכל
נעלה  היא הנראה" את "שומעין בחי' כי אלה", כל את "הראנו על כזאת"

כבפנים. הנשמע", את "רואין מבחי' יותר
ואילך.44) 17 ע' לעיל וראה פל"ו. תניא
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exziמד zyxt zegiyÎihewl

המהווה  הקדושֿברוךֿהוא, ידי על תמיד מתחדשת
מוחלט  ואפס מאין תמיד שבו 45אותה במקום גם אלא ,

את  "שומעין שרק כך כדי עד עצום, כה הוא ההסתר
ובסטראֿאחרא  בקליפות המלא מקום – הנשמע"

עוד" ואפסי "אני את 46המכריזות מבטאת שמציאותם ,
וזקוקים  הבורא, וממציאות מאחדות ור"ל, ח"ו ההיפך,
לקיומה  גם "שומעין", בבחינת שכליות, להוכחות שם

"נשמע". – האלקות של

שיוכל  לכך, הגיע שכבר יהודי לגבי אמור זה וכל
המשכת  לידי להביא – שבו "צדיק" דרגת ידי על –
קיימת  אלקות אשר "תחתון", כה במקום גם אלקות
ב"בן  עדיין מדובר כאשר אך שמיעה. של באופן שם
לדרגת  מגיע הוא אין הרי חינוך, של בדרגה חמש",
הנשמע", את "שומעין שבו ובמצב שבמקום העבודה
בלימוד  להפריעו עלול והדבר כוחו, לפי אינה שעדיין
האופן  עדיין להיות צריך אצלו המצוות. ובקיום התורה

" אצלו oi`exשל יתקבלו אלקות שעניני הנשמע", את
בפשיטות.

.‚È
˙ÂËÈ˘‰ È˙˘ :‰„Â·Ú‰ Í˘Ó‰·

שעליו  העבודה שאופן מובן, לעיל האמור מכל
אלקות  שעניני – התורה על רש"י בפירוש מדובר

הנשמע", את "רואין בפשיטות, להתקבל צריכים
"על  ולכן: מקום, תופסים עדיין העולם עניני גם כאשר

מכן e`lלאו לאחר אך העבודה. בתחילת רק הוא – "

– העבודה אופני משני לאחד ולהגיע להתקדם צריך
עד  למטה, מלמעלה אלקות המשכת של לעבודה

או  הנשמע"; את "שומעין בדרגת שהוא למטה
עצמו  העלאת למעלה, מלמטה העלאה של לעבודה

יסתיר  לא שהוא עד הטבעיות, מהמגבלות והעולם

אדרבה: אלא האלקות, על הנשמע,oi`exויעלים את
עצמו  בפני כמציאות כלל ייראה לא עצמו העולם ואף

הן". לאו ו"על הנראה", את "שומעין –

ושיטת  ישמעאל רבי שיטת – השיטות ששתי וכיון

הוראה  שהיא (שבעלֿפה), בתורה הן – עקיבא רבי

אחד  כל אצל להיות צריכים מישראל, ואחד אחד לכל
למטה  מלמעלה המשכה אלו: עבודה אופני שני

למעלה, מלמטה והעלאה

היעוד  לקיום והכלי המתאימה ההכנה וזוהי

וכדין" כדין להוי – שמשותיך כדכד ,47"ושמתי

משיח  ידי על והשלימה, האמיתית בגאולה שיתממש
ממש. בקרוב צדקנו,

(e"kyz `yp t"ye zereayd bg zegiyn)
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בתחלתו.45) והאמונה היחוד שער
שם.46) תניא

קליפות  מלא שהוא "עד שם בתניא שמוסיף מה שזהו לומר, ויש
– עוד" ואפסי אני וסט"א..

ית' אורו הסתר בענין  ממנו למטה תחתון "שאין לפנ"ז מ"ש על
– הוא עצמו מצד שבעוה"ז והחשך ההסתר כי ומכופל", כפול וחשך

וע"ז  כו'. מנגד אינו גם אבל מאלקות; הוא שהתהוותו בו נרגש שאין
שהן וסט"א קליפות מלא שהוא "עד אח"כ לומרcbpמוסיף ממש `ipה'

cer iqt`e."
ד"ה 47) בהדרושים ראה פ' ובלקו"ת א. עה, ב"ב יב. נד, ישעי'

שזהו  – ובע"ת) צדיקים לענין – תרס"א תקעו ד"ה (ראה כדכד ושמתי
עיי"ש. והעלאה. דהמשכה הקוין ב'
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc zenai(oey`x meil)

àøîâ
mewna eixacl epzpyna `aiwr iax ixacn dxizq dywn `xnbd

:xg`åikàáé÷ò éaø øáñyét ìòzecràì äMàz` oi`iyn §¨©©¦£¦¨©¦¦¨Ÿ
,dy`dàéðúäå,`ziixaaéaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦

àéáäì úðîàð äMà ,àáé÷òz`dhéblr cirdle ,mid zpicnn £¦¨¦¨¤¡¤¤§¨¦¦¨
,ezexykäîe ,øîBçå ìwîd yngíéîëç eøîàL íéLp(.fiw lirl) ¦©¨¤©¨¦¤¨§£¨¦

y,dìòa úî øîBì úBðîàð ïéàmewn lknBæ .ïäéhéb àéáäì úBðîàð ¥¤¡¨©¥©§¨¤¡¨§¨¦¦¥¤
dnvr dy`d -,dìòa úî øîBì úðîàpLikeïéc Bðéàheyt ¤¤¡¤¤©¥©§¨¥¦

dhéb àéáäì úðîàpLepeyln :`xnbd zwiicn .xyk `edy cirdle ¤¤¡¤¤§¨¦¦¨
yng `weecy rnyn `aiwr iax lyíéLðel`,íéîëç eøîàL ¨¦¤¨§£¨¦

éðîéäî àìc àeäla` .dlra zny cirdl zepn`p opi` od wx ± §Ÿ§¥§¥
àîìòa äMày` mzq ±,el` miyp yngn dpi`y ,dàðîéäî- ¦¨§¨§¨§¥§¨

oi`iyn oi`y dpyna `aiwr iax ixacl dxizq ef ixde ,zpn`p
.zxg` dy` zecr it lr dy`

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìiax zrc d`aed epzpyna ± Ÿ©§¨¨
`aiwre÷éæçäL íãB÷eli`e ,dy` zecr it lr `iydl minkgïàk ¤¤¤§¦¨

`aiwr iax zrc d`aed `ziixaa ±e÷éæçäL øçàìitn `iydl §©©¤¤§¦
.jkl mikqd `aiwr iax s`e ,dy`

äðùî
zpn`p dpi` dy`y `aiwr iax xaqy zncewd dpyna epipy
.`ypidl dxizdl ick dzxag ly dlra zzin lr cirdl
:ezaeyz z`e `aiwr iax cbpk minkg zprh z` d`ian epzpyn

Bì eøîà`ld ,`aiwr iaxl minkgäNòîdideëìäL éåì éðáa ¨§©£¤¦§¥¥¦¤¨§
íäî ãçà äìçå ,íéøîzä øéò øòBöì,jxca÷cðeôa eäeàéáäå §©¦©§¨¦§¨¨¤¨¥¤¤¡¦§§¨

,xrevl eklde ,my edexi`ydeíúøæçáewcpeta exarykeøîà ©£¨¨¨¨§
eðøáç äià ,úé÷cðetì.dt edepx`ydyúéîeð[dxn`-]úî' ,íäì ©§§¦©¥£¥¥¥¨¤¥

å .'åézøá÷edzecr it lr.BzLà úà eàéOä,dyw dzrneåikàì §©§¦§¦¦¤¦§§Ÿ
,úé÷cðeôk úðäk àäzziwcpetd ixacl epin`d m` ,xnelk §¥Ÿ¤¤§§§¦

l oin`dl yi i`cea drexbddcirnd dxyk l`xyi za e` zpdk
.lrad zzin lr[íäì] (åäì) øîà,`aiwr iaxàäzLëìdzecr ¨©¨¤¦§¤§¥

zpdkd lykd zecr,úé÷cðeô`dz `id s`.úðîàðeze`ay epiid §§§¦¤¡¤¤
ixdy ,zxg` dy` lkl oin`dl yi ziwcpetl epin`dy ote`

íäì äàéöBä úé÷cðetäz`Bì÷î,zny xagd lyøôñå Bìéîøúå ©§§¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤
Bãéa äéäL äøBzlk s`e ,minkg dl epin`d el` mipniq it lre ¨¤¨¨§¨

.zpn`p `dz ok dyrzy zxg` dy`
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' א
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ב"בן  עדיין מדובר כאשר אך שמיעה. של באופן שם
לדרגת  מגיע הוא אין הרי חינוך, של בדרגה חמש",
הנשמע", את "שומעין שבו ובמצב שבמקום העבודה
בלימוד  להפריעו עלול והדבר כוחו, לפי אינה שעדיין
האופן  עדיין להיות צריך אצלו המצוות. ובקיום התורה

" אצלו oi`exשל יתקבלו אלקות שעניני הנשמע", את
בפשיטות.

.‚È
˙ÂËÈ˘‰ È˙˘ :‰„Â·Ú‰ Í˘Ó‰·

שעליו  העבודה שאופן מובן, לעיל האמור מכל
אלקות  שעניני – התורה על רש"י בפירוש מדובר

הנשמע", את "רואין בפשיטות, להתקבל צריכים
"על  ולכן: מקום, תופסים עדיין העולם עניני גם כאשר

מכן e`lלאו לאחר אך העבודה. בתחילת רק הוא – "

– העבודה אופני משני לאחד ולהגיע להתקדם צריך
עד  למטה, מלמעלה אלקות המשכת של לעבודה

או  הנשמע"; את "שומעין בדרגת שהוא למטה
עצמו  העלאת למעלה, מלמטה העלאה של לעבודה

יסתיר  לא שהוא עד הטבעיות, מהמגבלות והעולם

אדרבה: אלא האלקות, על הנשמע,oi`exויעלים את
עצמו  בפני כמציאות כלל ייראה לא עצמו העולם ואף

הן". לאו ו"על הנראה", את "שומעין –

ושיטת  ישמעאל רבי שיטת – השיטות ששתי וכיון

הוראה  שהיא (שבעלֿפה), בתורה הן – עקיבא רבי

אחד  כל אצל להיות צריכים מישראל, ואחד אחד לכל
למטה  מלמעלה המשכה אלו: עבודה אופני שני

למעלה, מלמטה והעלאה

היעוד  לקיום והכלי המתאימה ההכנה וזוהי

וכדין" כדין להוי – שמשותיך כדכד ,47"ושמתי

משיח  ידי על והשלימה, האמיתית בגאולה שיתממש
ממש. בקרוב צדקנו,
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בתחלתו.45) והאמונה היחוד שער
שם.46) תניא

קליפות  מלא שהוא "עד שם בתניא שמוסיף מה שזהו לומר, ויש
– עוד" ואפסי אני וסט"א..

ית' אורו הסתר בענין  ממנו למטה תחתון "שאין לפנ"ז מ"ש על
– הוא עצמו מצד שבעוה"ז והחשך ההסתר כי ומכופל", כפול וחשך

וע"ז  כו'. מנגד אינו גם אבל מאלקות; הוא שהתהוותו בו נרגש שאין
שהן וסט"א קליפות מלא שהוא "עד אח"כ לומרcbpמוסיף ממש `ipה'

cer iqt`e."
ד"ה 47) בהדרושים ראה פ' ובלקו"ת א. עה, ב"ב יב. נד, ישעי'

שזהו  – ובע"ת) צדיקים לענין – תרס"א תקעו ד"ה (ראה כדכד ושמתי
עיי"ש. והעלאה. דהמשכה הקוין ב'

exzi zyxt zegiyÎihewl
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ד"ה 47) בהדרושים ראה פ' ובלקו"ת א. עה, ב"ב יב. נד, ישעי'
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc zenai(oey`x meil)

àøîâ
mewna eixacl epzpyna `aiwr iax ixacn dxizq dywn `xnbd

:xg`åikàáé÷ò éaø øáñyét ìòzecràì äMàz` oi`iyn §¨©©¦£¦¨©¦¦¨Ÿ
,dy`dàéðúäå,`ziixaaéaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦

àéáäì úðîàð äMà ,àáé÷òz`dhéblr cirdle ,mid zpicnn £¦¨¦¨¤¡¤¤§¨¦¦¨
,ezexykäîe ,øîBçå ìwîd yngíéîëç eøîàL íéLp(.fiw lirl) ¦©¨¤©¨¦¤¨§£¨¦

y,dìòa úî øîBì úBðîàð ïéàmewn lknBæ .ïäéhéb àéáäì úBðîàð ¥¤¡¨©¥©§¨¤¡¨§¨¦¦¥¤
dnvr dy`d -,dìòa úî øîBì úðîàpLikeïéc Bðéàheyt ¤¤¡¤¤©¥©§¨¥¦

dhéb àéáäì úðîàpLepeyln :`xnbd zwiicn .xyk `edy cirdle ¤¤¡¤¤§¨¦¦¨
yng `weecy rnyn `aiwr iax lyíéLðel`,íéîëç eøîàL ¨¦¤¨§£¨¦

éðîéäî àìc àeäla` .dlra zny cirdl zepn`p opi` od wx ± §Ÿ§¥§¥
àîìòa äMày` mzq ±,el` miyp yngn dpi`y ,dàðîéäî- ¦¨§¨§¨§¥§¨

oi`iyn oi`y dpyna `aiwr iax ixacl dxizq ef ixde ,zpn`p
.zxg` dy` zecr it lr dy`

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìiax zrc d`aed epzpyna ± Ÿ©§¨¨
`aiwre÷éæçäL íãB÷eli`e ,dy` zecr it lr `iydl minkgïàk ¤¤¤§¦¨

`aiwr iax zrc d`aed `ziixaa ±e÷éæçäL øçàìitn `iydl §©©¤¤§¦
.jkl mikqd `aiwr iax s`e ,dy`

äðùî
zpn`p dpi` dy`y `aiwr iax xaqy zncewd dpyna epipy
.`ypidl dxizdl ick dzxag ly dlra zzin lr cirdl
:ezaeyz z`e `aiwr iax cbpk minkg zprh z` d`ian epzpyn

Bì eøîà`ld ,`aiwr iaxl minkgäNòîdideëìäL éåì éðáa ¨§©£¤¦§¥¥¦¤¨§
íäî ãçà äìçå ,íéøîzä øéò øòBöì,jxca÷cðeôa eäeàéáäå §©¦©§¨¦§¨¨¤¨¥¤¤¡¦§§¨

,xrevl eklde ,my edexi`ydeíúøæçáewcpeta exarykeøîà ©£¨¨¨¨§
eðøáç äià ,úé÷cðetì.dt edepx`ydyúéîeð[dxn`-]úî' ,íäì ©§§¦©¥£¥¥¥¨¤¥

å .'åézøá÷edzecr it lr.BzLà úà eàéOä,dyw dzrneåikàì §©§¦§¦¦¤¦§§Ÿ
,úé÷cðeôk úðäk àäzziwcpetd ixacl epin`d m` ,xnelk §¥Ÿ¤¤§§§¦

l oin`dl yi i`cea drexbddcirnd dxyk l`xyi za e` zpdk
.lrad zzin lr[íäì] (åäì) øîà,`aiwr iaxàäzLëìdzecr ¨©¨¤¦§¤§¥

zpdkd lykd zecr,úé÷cðeô`dz `id s`.úðîàðeze`ay epiid §§§¦¤¡¤¤
ixdy ,zxg` dy` lkl oin`dl yi ziwcpetl epin`dy ote`

íäì äàéöBä úé÷cðetäz`Bì÷î,zny xagd lyøôñå Bìéîøúå ©§§¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤
Bãéa äéäL äøBzlk s`e ,minkg dl epin`d el` mipniq it lre ¨¤¨¨§¨

.zpn`p `dz ok dyrzy zxg` dy`
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רמז מ"ש "גר" )בחי' גבורה – יצחק( "ותושב" )בחי' חסד 
– אברהם(, דע"י העקדה נעשה אברהם כלול מיצחק

גר, הוא מבחי' גבורה, כי גר פירושו ג"כ מלשון יראה 
כמו מגור1 מסביב, וביצחק שהוא בחי' גבורה2, כתיב גור3 
להאריז"ל  תורה  בלקוטי  ועיין  דוקא.  גור  הזאת,  בארץ 

פרשת ויחי בפסוק גור4 ארי' יהודה ע"ש.
בחי'  הוא  בארץ  מכבר  שנתיישב  מי  שהוא  ותושב, 
חסד, ע"ד כמו אזרח שפירושו מי שנתיישב מכבר, ואזרח 
הוא בחי' חסד5 לאברהם כמ"ש על אברהם איתן6 האזרחי.

גר7  בחי'  חסד  בחי'  שהוא  לאברהם  מנין  תקשי  ואל 
העקדה  אחר  מיד  הי'  זה  הרי  כי  הוא,  גבורה,  שהוא 
נעשה  וע"י העקדה  נסתלקה שרה(,  )שמבשורת העקדה8 
אברהם כלול9 מגבורות דיצחק כמ"ש10 עתה ידעתי כי ירא 

אלקים אתה כו'.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל סוף 
עמוד טו ואילך

נשיא אלקים אתה  – שמענו אדני  ו  כג,  בראשית 

1( ירמי' ו, כה. תהלים לא, יד. )ראה רש"י במדבר כג, ג(.
הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד'.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )2
פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות שם. תורת חיים 

בראשית עמוד קמז, ג. ד. ועוד.
3( בראשית כו, ג. ראה לקמן סימן רבי.

4( וז"ל: גור ארי' יהודה, כל הבחי' שבארי' הם הגבורות וכן עולה 
ארי' גבורה גי' רי"ו וכן גור מלשון )ירמי' ו, כה. תהלים לא, יד( מגור 
מסביב כי הם הגבורות שהם המורא, לכן לא נאמר גור אלא ביצחק 
נאמר  וליעקב  הזאת,  בארץ  גור  הש"י  לו  שאמר  אבות  בשאר  ולא 
)בראשית לז, א( וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כי הגבורות הם בנין 
המלכות שהיא הארץ, וזהו בארץ מגורי אביו שהוא יצחק שהוא בחי' 

גבורות.
הקדש  אגרת   – תניא  ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש   )5

סימן ה.
6( תהלים פט, א. ראה שם פרש"י וז"ל: "ורבותינו פירשוהו באברהם 

אבינו על שם )ישעי' מא, ב( מי העיר ממזרח".
7( להעיר מפרש"י )בראשית כג, ד( "אם תרצו הריני גר ואם לא אהי' 
הערכים  ספר  ראה  הפכים.  הם  ו"תושב"  ש"גר"  הרי  עכ"ל,  תושב" 

חלק ח' עמוד קנא.
8( ראה רש"י בראשית כג, ב.

9( ראה עד"ז לעיל סימן קיח. קלג. קלד. קמב.
10( בראשית כב, יב.

בתוכנו במבחר קברנו קבור את מתך איש ממנו את 
קברו לא יכלה ממך מקבור מיתך

קנא

רמז מ"ש "אדני נשיא אלקים אתה" דאברהם הוא מלך 
בחי' "כתר", "במבחר קברינו" בגי' "כתר"

אמרו הטעם על שנותנן לו במבחר קברינו, הוא, מפני 
ונשיא אלקים  אדני,  כמו שאמרו  אדונם.  הוא אברהם  כי 

אתה.
נמשך  מלך  ובחי'  מלך,  הוא  ונשיא  אדון  ענין  הנה 
מבחי' כתר כי אין כתר אלא למלך, וכמאמר11 כתר עליון 
מבחי'  הוא  אברהם  שהוא  מפני  לכן  מלכות,  כתר  איהו 

כתר, ראוי שיקבור מתו.
במבח"ר קברינ"ו12, היינו בבחי' כת"ר.

לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד טו

בראשית כג, ט – ויתן לי את מערת המכפלה אשר 
לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם 

לאחוזת קבר

קנב

ביאור מאחז"ל )עירובין נג.( מערת המכפלה חד אמר 
שני בתים זה לפנים מזה, וחד אמר בית ועליי'

 – לאשה  נמשלה  "שדה"  בחז"ל  מצינו   – ]הקדמה 
נקבה, וכמארז"ל )תענית ו:( "מיטרא בעלה דארעא הוא", 
עולם הוא", דכמו הארץ  ג:( "אסתר קרקע  )כתובות  וכן 
מקבלת הגשם ועי"ז מצמיחה, כן האשה מקבלת מהזכר 
ועי"ז מולידה, )ועיין פירוש המשניות להרמב"ם פאה פרק 

ח' משנה א(.
נמשלה   – מלכות  בחי'  וחסידות13  הקבלה  ובלשון 
וכמו"כ  העליונות,  מספירות  שמקבלת   – ושדה  לאשה 

"דיבור" שמקבל מהשכל ומדות וכו'[.

11( הקדמת תקוני זוהר )יז, ב( – פתח אליהו.
12( במבח"ר )בגי' 252( + קברינ"ו )368( = 620, כמספר "כתר".

13( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמוד רעא. 
תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשכ"א עמוד ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מו
כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם   – יז  יג, 
בני  וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל 

ישראל

היו  זכו ישראל  לי ממלכת כהנים. אילו  ואתם תהיו  א. 
כולם כהנים גדולים ולע"ל תחזור להם שנא' )ישעי' סא, ו( 

ואתם כהני ה' תקראו )מדרש ארקים(.
בעל הטורים

* * *                                         
יציאת  לגבי  התורה  בקבלת  שנתחדש  העילוי  וזהו 
העילוי  ישראל  אצל  הי'  מצרים  יציאת  שבעת   – מצרים 
בקבלת  ואילו  סתם,  כהונה  של  ענין  בבכורות,  דעבודה 
התורה נעשו כל ישראל בדרגת "כהנים גדולים", היינו לא 
אלא  גדול,  כהן  סגן  לא  ואפילו  הדיוט,  כהן  סתם,  כהן  רק 

“כהן גדול" ממש.
ויהי רצון אשר יתגלה אצל כל אחד ואחד מישראל בחי' 
ה"כהן גדול" שבו בעבודה בפועל, שזוהי העבודה הקשורה 
עם בחי' יחידה בנפש, כמבואר בתוס' )מנחות יח. ד"ה עד 
אחת( ש"אחת" קאי על הנפש שנקראת יחידה, שבה לא 

שייך ענין של טומאה כו'.
ועל ידי העבודה הקשורה עם בחי' יחידה שבנפש דכל 
הכללית  היחידה  בחי'  לגילוי  זוכים  מישראל,  ואחד  אחד 
ויוליכנו  ויגאלנו  יבוא  דכללות עם ישראל – משיח צדקנו, 
במהרה  והשלימה  האמיתית  בגאולה  לארצנו,  קוממיות 

בימינו ממש.
תורת מנחם התוועדויות תשד"מ עמוד 1842

כל  ויאמרו  יחדו  העם  כל  ויענו   – ח  יט, 
אשר דבר ה' נעשה וישב משה את דברי העם 

אל ה'

שמתו  מית"ה,  למפרע  ס"ת  העם.  דברי  את  משה  ב. 
אותם  והחי'  המתים  בו  להחיות  שעתיד  טל  והוריד  כולם 

)שבת פח:(.
שפתי כהן

יט, טז – ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר 
וקול  ההר  על  כבד  וענן  וברקים  קולות  ויהי 
שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה

ג. ויהי ביום השלישי בהיות הבקר וגו'. יש לדקדק הא 
דלא אמר בבוקר. י"ל משום דכתיב לעתיד )ישעי' ס, יט( 
וכן בשעת קבלת  וגו',  יומם  לאור  עוד השמש  לך  יהי'  לא 
היום  אור  ניכר  הי'  לא  השכינה  אור  גילוי  מחמת  התורה 
אלא דאמר הכתוב בהיות הבוקר, כלומר בשעה שהי' ראוי 

להיות ניכר אור הבוקר.
פנים יפות

יט, יט – ויהי קול השופר הולך וחזק מאד 
משה ידבר והאלקים יעננו בקול

יתקע  ההוא  ביום  והי'  יג(  כז,  )ישעי'  כתיב  לע"ל  ד. 
בשופר גדול כו', ביום ההוא דוקא ביום קבוץ גליות וכו' וגם 
מה שהי' קול השופר במתן-תורה דכתיב ויהי קול השופר 

חזק מאד כו' לא נקרא שופר גדול רק שהי' חזק מאד וכו'.
ולהבין הטעם לזה הנה מבואר במ"א ע"פ )שיר השירים 
הניצוצות  כמשל  שזהו  כו',  נרוצה  אחריך  משכני  ד(  א, 
כח  השלהבת  במאור  שיש  לשלהבת  בקירוב  שעומדים 
המושך להמשיך הניצוץ שירוץ ויוכלל בו כו', וע"ז א' כנסת 
למשוך  יכול  אלינו  קרוב  שבהיות  משכני  להקב"ה  ישראל 
כנ"י שישובו אליו בתשובה שלימה כמו בעשרת  ולב  רוח 
ימי תשובה דכתיב )ישעי' נה, ו( דרשו ה' בהמצאו קראוהו 
שנתרחק  מי  גם  הכל  ממילא  שמתעוררים  קרוב,  בהיותו 

מאד ימשיכנו אליו מצד היותו קרוב גם לרחוקים.
בקירוב  עומדים  כולם  שהיו  תורה  במתן  שהי'  וכמו 
בהכנת לבם לקבלת התורה ואור ה' מאיר עליהם בקירוב 

גדול כמו שכתוב פנים בפנים דבר ה' עמכם וכו'.
ובמתן תורה הי' הקירוב גם מצד המקבל על כן אין זה 
בשופר  אלא  גדול  לשופר  אז  צריך  הי'  ולא  כך  כל  רבותא 
קטן הי' מספיק לעוררם וכמו שכתוב וכל העם רואים כו' 

ואת קול השופר כו' וירא העם וינועו כו'.
שגם  ומתקרב  יורד  שהמאור  אלא  אינו  זה  כל  אך 
הנצוצים  אם  אבל  המושך,  כח  ישיגם  שנתרחקו  הנצוצים 
נתרחקו כל כך למטה מטה בשאול תחתית כו' באופן שלא 
ישיגם כח המושך של המאור כלל, וגם המאור עצמו איננו 
יורד למטה כי הוא עומד בגובה רום כל כך שלא יגיע אורו 
לידח  יוכלו  שאז  ולעוררם  הנצוצות  להמשיך  כלל  למטה 

ולישאר למטה וכו' הנה אז ודאי צריך לשופר גדול דוקא.
בשופר  יתקע  שאז  דוקא,  גליות  קבוץ  בעת  יהי'  וזה 
לעילא  לעילא  אסתלק  קודב"ה  בגלותי'  כי  דוקא,  גדול 
כמו שכתוב אסתיר פני ביום ההוא בעצמות סתימא דכל 
פני  מאור  נתרחקו  ישראל  דנשמות  והנצוצות  כו'  סתימין 
מלך בעוצם הרחוק כל כך למטה כמאמר אתתא אתתרכא 
מבעלה כמו שכתוב )ישעי' נ, א( ובפשעיכם שלחה אמכם 
כו' ומגודל הרחוק מכל צד מן המשפיע והמקבל לא ישיגם 
יועיל אז אור תורה  ולא  כח המושך מעצמות המאור כלל 
להשיב הנדחים כו' אלא שופר גדול דוקא בקול גדול שהוא 
בבחי' עצמות אור אין סוף ממש דקמי' כחשיכה כאורה וגם 
הנדחים  נשמות  גם  לעורר  יכול  כו'  ממך  יחשיך  לא  חשך 
משם  שיעלו  החשך  מן  להוציאם  ביותר  מטה  למטה 
ויבאו לפני ה' וכמו שכתוב ובאו האובדים כו' והנדחים כו' 

והשתחוו לה' כו'.
לאתבא  דאתא  משיח  מעלת  יתרון  ענין  עיקר  כל  וזהו 
דוקא  ההוא  ביום  וזהו  כידוע,  בתשובה  גמורים  צדיקים 
צריך  ביותר  השפל  ומדרגת  שבמקום  גדול  בשופר  יתקע 
כך  כל  הרחוק  גם  להעלות  כדי  ביותר  העליונה  למדרגה 
שלא ישיגנו כח המושך דאור תורה כו' והוא מעצמות אור 

אין סוף ממש כמו שהוא שיתגלה לעתיד לבוא כנ"ל.
עטרת ראש – שער ראש השנה
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dlzp ohTd ixdW ,cAEkn xzFi `Ed¥§¨¤£¥©¨¨¦§¤

lFcBA)cec ixac(xEYIn `Ed cEOiNde . ©¨§©¦¦¦
KxFv oi` ixdW ,"dWn ozFg" zFaiYd©¥¥¤¤£¥¥¤
FzFid z` Fxzi rnXW drEnXA aFYkl¦§©§¨¤¨©¦§¤¡
`AW drWA wx `N` ,"dWn ozFg"¥¤¤¨©§¨¨¤¨
cAMzn didW EpcOll `N` ,lrFtA§©¤¨§©§¥¤¨¨¦§©¥

dWnA)i"gp(. §¤
ìe ,Cìnä ïúBç éðàäLî äéä øáòL £¦¥©¤¤§¤¨©¨¨Ÿ¤

åéîça älãbä äìBz¯zEhWtA ¤©§ª¨§¨¦§©§
xaq dWOW FWExiRFxzIW,EPOn lFcB ¥¤¤¨©¤¦§¨¦¤

z` dlY dWOW mB rnWnA Wi K ©̀¥§©§©©¤¤¨¨¤
FgElW zFidl Fl wiprd 'dW dNEcBd©§¨¤¤¡¦¦§§

FzFid ipRni`Ce df ,xnFlM .Fxzi ozg ¦§¥¡£©¦§§©¤©©
FzFid ipRn FA xgA 'dW aWg dWOW¤¤¨©¤¨©¦§¥¡
xzFi FA xgAW df `N` ,mxnr lW FpA§¤©§¨¤¨¤¤¨©¥
FzFid llbA EdGW dWn aWg oxd`n¥©£Ÿ¨©¤¤¤¦§©¡
dNEcBd cSn `le ,Fxzi lW ozg̈¨¤¦§§Ÿ¦©©§¨
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`le "dNEcBd dlFY" aFYkl wIC¦¥¦§¤©§¨§Ÿ
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ß hay a"i oey`x mei ß

çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה עמלקמה ּומלחמת יםֿסּוף קטז)קריעת ׁשמֹות ∑B¯˙È.(זבחים ׁשבע «ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָƒ¿ֵֶַ

ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: ּבּתֹורה:(מכילתא)נקראּו אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ"ואּתה

יתרֹו, הּוא ד)ׁשּנאמר:וחֹובב היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב ּומהּו"מּבני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ב)אֹומר ּבספרי (לעיל אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? רעּואל אל LÓ‰."וּתבאנה Ô˙Á∑ ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ…≈…∆

ׁשּנאמר:(מכילתא) ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל חֹותן אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכאן

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)Bøúé òîLiåòîL äòeîM äî Y ©¦§©¦§©§¨¨©
àáe¯lMn drEnW Ffi`n ,xnFlM ¨§©¥¥§¨¦¨

`al xxFrzp rnXW zFrEnXd)m"`x(. ©§¤¨©¦§¥¨Ÿ
`A" :b ,` mixiXd xiW i"Wx d`xE§¥©¦¦©¦¦¨

."xIBzpe drEnXd lFwl Fxzi¦§§©§¨§¦§©¥
óeñ-íé úòéø÷¯iM"A dlElM Ffe §¦©©§§¨§¦

Ff" i"Wx xnF` dilrW ,"'ebe 'd `ivFd¦¤¨¤¨¥©¦
dzid `l ixdW ,"mNEM lr dlFcB§¨©¨¤£¥Ÿ¨§¨
z` ExarW cr mixvOn dxEnB d`ivi§¦¨§¨¦¦§©¦©¤¨§¤

mId)dcya x`a(ixacA mB WxFtn xaCd . ©¨©¨¨§¨©§¦§¥
Ecf xW` xaCa iM" oOwl dWnl Fxzi¦§§¤§©¨¦©¨¨£¤¨
mixvOd zriahl dpEMdW ,"mdilr£¥¤¤©©¨¨¦§¦©©¦§¦

.mW i"Wx WExitM ,sEqÎmi zrixwA¦§¦©©§¥©¦¨
÷ìîò úîçìîe¯zFaizA zfnxPd ¦§¤¤£¨¥©¦§¤¤§¥

i"WxA x`FanM ,"dUr xW` lM z`"¥¨£¤¨¨©§¨§©¦
:g wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .oOwl§©¨§¥©©¦§©¨¨
sEqÎmi zrixw ± d`lYd lM z`"¥¨©§¨¨§¦©©
wlnr zngln hwpe ."wlnr znglnE¦§¤¤£¨¥§¨©¦§¤¤£¨¥
znglnl Fxzi zWxR zEkinq llbA¦§©§¦¨¨©¦§§¦§¤¤
i"Wx hwp `l KM mEXOW d`xpe .wlnr£¨¥§¦§¤¤¦¨Ÿ¨©©¦
lW FhEWtAW s` ,dxFY oYn zrEnW§©©©¨©¤¦§¤
xg`l `A FxzIW i"Wx cinrn `xwn¦§¨©£¦©¦¤¦§¨§©©
KWnd z` oM WxtOW itM ,dxFY oYn©©¨§¦¤§¨¥¥¤¤§¥
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"xAcOA"A WxFtOW FnM ,l`Erx Fxzi¦§§¥§¤§¨§©¦§¨
Fxzil mBW mixaFq mdW `N` ,mẄ¤¨¤¥§¦¤©§¦§

l`Erx E`xw Fnvr)m"`x(. ©§¨§§¥
øîBà àeä äîe¯.gi ,a zFnW ©¥§
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KxFv oi` ixdW ,"dWn ozFg" zFaiYd©¥¥¤¤£¥¥¤
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dWnA)i"gp(. §¤
ìe ,Cìnä ïúBç éðàäLî äéä øáòL £¦¥©¤¤§¤¨©¨¨Ÿ¤

åéîça älãbä äìBz¯zEhWtA ¤©§ª¨§¨¦§©§
xaq dWOW FWExiRFxzIW,EPOn lFcB ¥¤¤¨©¤¦§¨¦¤

z` dlY dWOW mB rnWnA Wi K ©̀¥§©§©©¤¤¨¨¤
FgElW zFidl Fl wiprd 'dW dNEcBd©§¨¤¤¡¦¦§§

FzFid ipRni`Ce df ,xnFlM .Fxzi ozg ¦§¥¡£©¦§§©¤©©
FzFid ipRn FA xgA 'dW aWg dWOW¤¤¨©¤¨©¦§¥¡
xzFi FA xgAW df `N` ,mxnr lW FpA§¤©§¨¤¨¤¤¨©¥
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`le "dNEcBd dlFY" aFYkl wIC¦¥¦§¤©§¨§Ÿ
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i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם .ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח B‚Â'.עלֿידי B¯˙È E˙Á È‡∑.אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין אם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין .(מכילתא)ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ ּומי ואביהּוא. נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה BÏ.הּוא ˜MiÂ eÁzLiÂ∑:אֹומר ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", .(מכילתא)"איׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)äòøt áøçî éðìviåelbLk Y ©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ§¤¦
Lwáe éøönä øác ìò íøéáàå ïúc̈¨©£¦¨©§©©¦§¦¦¥

äLî úà âøäì¯.eh ,a lirlcM ©£Ÿ¤Ÿ¤§¦§¥
LéL ìL ãenòk Bøàeö äNòð¯cnl ©£¨©¨§©¤©¦¨©

`le "drxR axgn" xn`PX dOn oM¥¦©¤¤¡©¥¤¤©§Ÿ§Ÿ
"drxR cIn")cec ixac(`l"W EpidC , ¦©©§Ÿ§©§¤Ÿ

lirl i"Wx oFWlM "axgd FA dhlẄ§¨©¤¤¦§©¦§¥
.mWd dxez ¨
(d)øaãnä ìàïéòãBé eðà óà Y ¤©¦§¨©¨§¦

äéä øaãnaL¯EprinWO dnE ,dWn ¤©¦§¨¨¨¤©©§¦¥
."xAcOd l`" Fxn`A aEzMd©¨§¨§¤©¦§¨

,áeúkä øac Bøúé ìL BçáLa àlà¤¨§¦§¤¦§¦¤©¨
íìBò ìL BãBáëa áLBé äéäL¯ ¤¨¨¥¦§¤¨

xn`W s`e ."oicn odM" did ixdW¤£¥¨¨Ÿ¥¦§¨§©¤¨©
xnFl Wi ,"mlv`n EdECpe" fh ,a lirl§¥§¦¥¤§¨¥©
xfge FiECp Fl ExiYd onGd KWnAW¤§¤¤©§©¦¦¦§¨©

.mNEM lr lAEwn zFidl¦§§¨©¨
,"øaãnä ìà" úàöì Baì Báãðe§¨¦¨¥¤©¦§¨

eäz íB÷î¯.i ,al mixaC d`x .mnFW §Ÿ¥§¥§¨¦
ìäøBz éøác òîL¯oM cnFNW d`xp ¦§Ÿ©¦§¥¨¦§¤¤¥¥

Fz`iAW Epid ,"miwl`d xd" zFaiYdn¥©¥©¨¡Ÿ¦©§¤¦¨
dxFYd z` rFnWl dzid xAcOl©¦§¨¨§¨¦§©¤©¨
EdGW rnWnE ."miwl`d xd"A ElATW¤¦§§©¨¡Ÿ¦©§©¤¤
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exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy
חֹותנֹו" יתר אל Ï‡¯NÈÏe."וּיׁשב ‰LÓÏ∑ מׁשה יׂשראל ׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ להם ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

ּובעמלק  ּובּבאר הּמן, B‚Â'.ּבירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה "את להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ׁשאלתֹו ׁשמע הּוא  – ּבּכת ּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר לכן לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א ּכל ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את א)העּדיף קטז, "ּובא(זבחים ...."ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה  'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", יא ּבניו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'על  לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאׁשּתי
ּבניה  ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו והלכה הראׁשֹונים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

.לּה ָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…
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'éáà úéa ìà éëìäéðá éðL äìèð 'C §¦¤¥¨¦¨§¨§¥¨¤¨
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i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם .ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח B‚Â'.עלֿידי B¯˙È E˙Á È‡∑.אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין אם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין .(מכילתא)ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ ּומי ואביהּוא. נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה BÏ.הּוא ˜MiÂ eÁzLiÂ∑:אֹומר ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", .(מכילתא)"איׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)äòøt áøçî éðìviåelbLk Y ©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ§¤¦
Lwáe éøönä øác ìò íøéáàå ïúc̈¨©£¦¨©§©©¦§¦¦¥

äLî úà âøäì¯.eh ,a lirlcM ©£Ÿ¤Ÿ¤§¦§¥
LéL ìL ãenòk Bøàeö äNòð¯cnl ©£¨©¨§©¤©¦¨©

`le "drxR axgn" xn`PX dOn oM¥¦©¤¤¡©¥¤¤©§Ÿ§Ÿ
"drxR cIn")cec ixac(`l"W EpidC , ¦©©§Ÿ§©§¤Ÿ

lirl i"Wx oFWlM "axgd FA dhlẄ§¨©¤¤¦§©¦§¥
.mWd dxez ¨
(d)øaãnä ìàïéòãBé eðà óà Y ¤©¦§¨©¨§¦

äéä øaãnaL¯EprinWO dnE ,dWn ¤©¦§¨¨¨¤©©§¦¥
."xAcOd l`" Fxn`A aEzMd©¨§¨§¤©¦§¨

,áeúkä øac Bøúé ìL BçáLa àlà¤¨§¦§¤¦§¦¤©¨
íìBò ìL BãBáëa áLBé äéäL¯ ¤¨¨¥¦§¤¨

xn`W s`e ."oicn odM" did ixdW¤£¥¨¨Ÿ¥¦§¨§©¤¨©
xnFl Wi ,"mlv`n EdECpe" fh ,a lirl§¥§¦¥¤§¨¥©
xfge FiECp Fl ExiYd onGd KWnAW¤§¤¤©§©¦¦¦§¨©

.mNEM lr lAEwn zFidl¦§§¨©¨
,"øaãnä ìà" úàöì Baì Báãðe§¨¦¨¥¤©¦§¨

eäz íB÷î¯.i ,al mixaC d`x .mnFW §Ÿ¥§¥§¨¦
ìäøBz éøác òîL¯oM cnFNW d`xp ¦§Ÿ©¦§¥¨¦§¤¤¥¥

Fz`iAW Epid ,"miwl`d xd" zFaiYdn¥©¥©¨¡Ÿ¦©§¤¦¨
dxFYd z` rFnWl dzid xAcOl©¦§¨¨§¨¦§©¤©¨
EdGW rnWnE ."miwl`d xd"A ElATW¤¦§§©¨¡Ÿ¦©§©¤¤

drCd itlFxzIW,dxFY oYn xg`l `A §¦©¥¨¤¦§¨§©©©©¨
oOwl oke ,zEhiWtA o`M oM hwFp i"Wxe§©¦¥¥¨¦§¦§¥§©¨
,bi wEqtA WxiR oke ,hÎg miwEqtA¦§¦§¥¥©§¨
`EdW drCd z` mB `iad mXW `N ¤̀¨¤¨¥¦©¤©¥¨¤

.dxFY oYn iptl `Ae dxez ¨¦§¥©©¨
(e)äLî ìà øîàiåçéìL éãé-ìò Y ©Ÿ¤¤Ÿ¤©§¥¨¦©
¯"dWn `vIe" xn`p KM xg` wx ixdW¤£¥©©©¨¤¡©©¥¥¤
)m"`x(xn`IW dWnl gilW glW `N` .¤¨¨©¨¦©§¤¤Ÿ©

."'ebe Fxzi LpzFg ip`" :dGd oFWNA Fl©¨©¤£¦¤§¦§

.. Fxzi `aIe" lirl xn`p xaMW s`e§©¤§¨¤¡©§¥©¨Ÿ¦§
lW FnFwnl `AW WExiRd ,"dWn l ¤̀¤©¥¤¨¦§¤

Fnvr dWnl `le ,dWn)cec ixac(cg`A . ¤§Ÿ§¤©§§¤¨
ritFn i"Wx WExiR lW cIdÎiazMn¦¦§¥©¨¤¥©¦¦©

FxzIWipRn dpgOl qpMdl lki `l ¤¦§Ÿ¨©§¦¨¥©©£¤¦§¥
.h ,fi lirl i"Wx mB d`xE .oprd¤¨¨§¥©©¦§¥

ðúç éðà'Bâå Bøúé Eäzà ïéà íà Y £¦Ÿ¤§¦§§¦¥©¨
"EzLà" ïéâa àö ,éðéâa àöBé¯ ¥§¦¦¥§¦¦§§

LpzFg ip` :xnFl Fl did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨©£¦¤§
,Lil` mi`A dipa ipWE LYW`e Fxzi¦§§¦§§§¥¨¤¨¨¦¥¤
oiA "Lil` `A" zFaizA wiqtd dOle§¨¨¦§¦§¥¨¥¤¥
KMW Wxtn okl ,"'ebe LYW`e"l "Fxzi"¦§¦§¦§§¨¥§¨¥¤¨
`ve Lil` `A Fxzi ip` :Fl xn`̈©£¦¦§¨¥¤§¥
`v f` iliaWA `l m`e ,iliaWA¦§¦¦§¦Ÿ¦§¦¦¨¥

LYW` liaWA)`"ebe m"`x(. ¦§¦¦§§
,"EzLà" ïéâa àöBé äzà ïéà íàå§¦¥©¨¥§¦¦§§

"äéðá éðL" ïéâa àö¯oM cnFl ¥§¦§¥¨¤¨¥¥
Kke ,zxYEin `idW "DOr" zaiYn¦¥©¦¨¤¦§¤¤§¨
LYW` oibA `v Fl xn` dNigY :FWExiR¥§¦¨¨©¥§¦¦§§
`vFi dY` oi` m`e ,Dnvr cSn¦©©§¨§¦¥©¨¥
ipW" liaWA `v f` ,cal DliaWA¦§¦¨§¨¨¥¦§¦§¥

"DOr"W "dipa)cec ixac(oM cnFNW F` . ¨¤¨¤¦¨¤¥¥
ipWE" `le ,"dipa ipWE" xn`W dGn¦¤¤¨©§¥¨¤¨§Ÿ§¥
`vIW FWwAW dGW rnWn ,"Lipä¤©§©¤¤¤¦§¤¥¥
liaWA oM mB Edf ,"dipa ipW" liaWA¦§¦§¥¨¤¨¤©¥¦§¦
dclIW dipA mdW df cSn ,FYW ¦̀§¦©¤¤¥¨¤¨¤¨§¨

mzF` dlCbe)cecl likyn(.f dxez §¦§¨¨
(f)äLî àöiåãakúð ìBãb ãBák Y ©¥¥Ÿ¤¨¨¦§©¥

àöiL ïåék ,äòL dúBàa Bøúé¦§§¨¨¨¥¨¤¨¨
àeäéáàå áãð ïøäà àöé ,äLî¯ Ÿ¤¨¨©£Ÿ¨¨©£¦

dnE .FCal z`vl Fl Epzp `l i`CEW¤©©Ÿ¨§¨¥§©©
Edf ,E`vi mdW WExitA xn`p `NX¤Ÿ¤¡©§¥¤¥¨§¤
mdn dWn WTA `NW EpcOll icM§¥§©§¥¤Ÿ¦¥¤¥¤
E`vIW KM lr Knq `N` ,FOr E`vIW¤¥§¦¤¨¨©©¨¤¥§

cal z`vl EdEgiPi `le FOr)`"eb(F` . ¦§Ÿ©¦¨¥§¨
`N` Fxzi liaWA E`vi `l mdW mEXn¦¤¥Ÿ¨§¦§¦¦§¤¨

liaWAdWn)dcya x`a(. ¦§¦¤

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy
חֹותנֹו" יתר אל Ï‡¯NÈÏe."וּיׁשב ‰LÓÏ∑ מׁשה יׂשראל ׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ להם ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

ּובעמלק  ּובּבאר הּמן, B‚Â'.ּבירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה "את להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ׁשאלתֹו ׁשמע הּוא  – ּבּכת ּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר לכן לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א ּכל ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את א)העּדיף קטז, "ּובא(זבחים ...."ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה  'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", יא ּבניו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'על  לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאׁשּתי
ּבניה  ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו והלכה הראׁשֹונים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

.לּה ָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

llbAW xnFl Wie .FxziaM "cAMzn"¦§©¥¦§¦§§¥©¤¦§©
eilr xnFl KIW `l FNW deprd zCn¦©¨£¨¨¤Ÿ©¨©¨¨
dlFY" wx `N` ,cAMzn didW¤¨¨¦§©¥¤¨©¤
`NW Fxzi oMÎoi`XÎdn ,"dNEcBd©§¨©¤¥¥¦§¤Ÿ

.deprA mqxRzd¦§©§¥©£¨¨
øîàpL¯.gi ,c zFnW ¤¤¡©§

"Bðúç øúé ìà áLiå"¯zlgp"d ©¨¨¤¤¤Ÿ§©©£©
dWOW dGn `Ed wEICdW azM "awri©£Ÿ¨©¤©¦¦¤¤¤
d`xn dGW ,zEWx lFHil Fxzi l` Kld̈©¤¦§¦§¤¤©§¤
mW la` .FxziA dNEcBd dlYW¤¨¨©§¨§¦§£¨¨
oeiM eil` Kld dWOW i"WxA WxFtn§¨§©¦¤¤¨©¥¨¥¨
FzEWx ilA Kli `NW Fl rAWPW¤¦§©¤Ÿ¥¥§¦§
`Ed wEICdW xnFl d`xp okl ,mixvOn¦¦§©¦¨¥¦§¤©¤©¦
l` `le ,"FpzFg xzi l`" aEzMW dGn¦¤¤¨¤¤¤§§Ÿ¤
oFWNd xEYIOW ,"FpzFg l`" F` ,"Fxzi"¦§¤§¤¦¦©¨

.dNEcBd FA dlYW micnl Ep`̈§¥¦¤¨¨©§¨
ìàøNéìe äLîìãâðk äLî ìe÷L Y §Ÿ¤§¦§¨¥¨Ÿ¤§¤¤

ìàøNé ìk¯mwNg dOl ,oM `l m`W ¨¦§¨¥¤¦Ÿ¥¨¨¦§¨
l`xUi llkA dWn ixde ,aEzMd)m"`x(. ©¨©£¥¤¦§©¦§¨¥

.`k ,`k xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨
äNò øLà ìk úàíäì Y¯dWnl" ¥¨£¤¨¨¨¤§¤

dWnl miQp dUrW `le ,"l`xUilE§¦§¨¥§Ÿ¤¨¨¦¦§¤

ickE .mnvr iptA l`xUilE Fnvr iptA¦§¥©§§¦§¨¥¦§¥©§¨§¥
dWnl" xn`p dOl oM m` dWwEi `NW¤Ÿ§¤¦¥¨¨¤¡©§¤
EdGW WxitE i"Wx miCwd ,"l`xUilE§¦§¨¥¦§¦©¦¥©¤¤
lM cbpM dWn lEwXW cOll icM§¥§©¥¤¨¤§¤¤¨

l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥
øàaáe ïnä úãéøéa¯.e ,fi lirl d`x ¦¦©©¨©§¥§¥§¥

.mW x`FanM ,mixn lW Dx`A `Ede§§¥¨¤¦§¨©§¨¨
÷ìîòáe¯iM ,sEqÎmi zrixw xiMfd `l ©£¨¥Ÿ¦§¦§¦©©¦

"'ebe 'd `ivFd iM"A zllkp `id)`"eb(. ¦¦§¤¤§¦¦
'Bâå 'ä àéöBä ékìò äìBãb Bæ Y ¦¦§§¨©

ílk¯,zExgl zEcarn m`ivFdW ª¨¤¦¨¥©§§¥
lM mr DllM `le ,cxtpA DazM okle§¨¥§¨¨§¦§¨§Ÿ§¨¨¦¨
i"Wx mB d`xE ."miwl` dUr xW`"£¤¨¨¡Ÿ¦§¥©©¦
m"`xd Eazke .xE`iAaE h wEqR oOwl§©¨¨©¥§¨§¨§¥
ENi`M df ixd df itNW ,"dix` xEB"de§©©§¥¤§¦¤£¥¤§¦

" :aEzMembe ,EpidC ,"'ebe `ivFd ik ¨§¦¦§©§§©
.`ivFdWa dxez ¤¦

(a)äéçelL øçàBì øîàLk Y ©©¦¤¨§¤¨©
ïéãîa àeä-Ceøa-LBãwä¯,c lirl ©¨¨§¦§¨§¥

.hi
"äîéøöî áL Cì"¯mW wEqRA ¥ª¦§©§¨©¨¨

.i"WxA ipW qEtC zqxiB oke ."mixvn"¦§¨¦§¥¦§©§¥¦§©¦

dPWn i"Wx minrtNW rEci xaM la £̀¨§¨¨©¤¦§¨¦©¦§©¤
AzwYrdWExiR liaWA wEqRd oFWl §©§¨©§©¨¦§¦¥

.wEqRd©¨
åéða úàå BzLà úà äLî çwiå"©¦©Ÿ¤¤¦§§¤¨¨

"'Bâå¯.k ,c mW §¨
øäa eäLbôiå" ,Búàø÷ì ïøäà àöéå§¨¨©£Ÿ¦§¨©¦§§¥§©

"íéäìàä¯.fk wEqR mW ¨¡Ÿ¦¨¨
Bæ :Bì øîà ?eìlä íä éî :Bì øîà̈©¦¥©¨¨©
elàå ïéãîa éúàNpL ézLà àéä¦¦§¦¤¨¨¦§¦§¨§¥
?ïëéìBî äzà ïëéäå :Bì øîà ,éðä©¨©§¥¨©¨¦¨
ìò :Bì øîà ,íéøöîì :Bì øîà̈©§¦§©¦¨©©
àa äzàå ,íéøòèöî eðà íéðBLàøä̈¦¦¨¦§©£¦§©¨¨

éñBäìíäéìò ó¯,cEArXd oiprl `l §¦£¥¤Ÿ§¦§©©¦§
`N` ,micArEWn Eid `l iel ipA ixdW¤£¥§¥¥¦Ÿ¨§§¨¦¤¨
dxF`id cFNId oAd lM" zxifB ipRn¦§¥§¥©¨©¥©¦©§¨

EdkilWYhgFW didW dGn oke ," ©§¦ª§¥¦¤¤¨¨¥
miclid)`"eb(. ©§¨¦

dì øîà¯.dxFRvl dWn ¨©¨¤§¦¨
'éáà úéa ìà éëìäéðá éðL äìèð 'C §¦¤¥¨¦¨§¨§¥¨¤¨

.dì äëìäå¯,DWxBW FWExiR oi`e §¨§¨¨§¥¥¤¥§¨
."LYW`e" KWndA xnF` ixdWb dxez ¤£¥¥©¤§¥§¦§§



exziנ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ

הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון העבֹודה ּכתרּגּומֹו: היא עליהם, מכּבידים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑ ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשּבעֹולם, אלילים עבדּהעבֹודת ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ ֱֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆

ּבמים  נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים e„Ê.ּכתרּגּומֹו: ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון (סוטה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ¬∆»ְְְְֲִִֵֶַָ
כה) נתּבּׁשלּו(בראשית ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה נזיד": יעקב ."וּיזד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Îi`W cr mixvn ciA EidW wEqRd©¨¤¨§©¦§©¦©¤¦
,E`vi z`f lkaE gFxal did xWt ¤̀§¨¨¨¦§©§¨Ÿ¨§
d`ivid mvr lr xAcn lirl ENi`e§¦§¥§©¥©¤¤©§¦¨

zExgl zEcarn mixvOn)ixac ¦¦§©¦¥©§§¥
cec(.i dxez

(i)íéøöî ãiî íëúà ìévä øLàY £¤¦¦¤§¤¦©¦§©¦
.äL÷ änàäòøt ãiîeCìî Y ª¨¨¨¦©©§Ÿ¤¤

äL÷¯,mdipW z` xiMfde hxiR okle ¨¤§¨¥¥©§¦§¦¤§¥¤
.miWw mdipXW xnFl©¤§¥¤¨¦
íéøöî ãé úçzîBîebøúk Y¯ ¦©©©¦§¨¦§©§

."i`xvn zexn zFgYn"¦§©§©¦§¨¥
ìeéäL ãiä úeøîe éecø ïBL §¦¨©¨¤¨

.äãBáòä àéä íäéìò íéãéaëî¯ ©§¦¦£¥¤¦¨£¨
,"mixvn cIn" xn`p wEqRd zNigzA¦§¦©©¨¤¡©¦©¦§©¦
sqFp o`ke ,mixvn zEWxn dpEMde§©©¨¨¥§¦§©¦§¨¨

"zgYnFWxtn okle ,"mixvn ci ¦©©©¦§©¦§¨¥§¨§
iECxe zExn oFWNn)`"eb(.`i dxez ¦§¨§¦

(`i)ézòãé äzòéúééä Bøékî Y ©¨¨©§¦©¦¨¦¦
ìøáòL¯fh ,a lirl i"Wx d`x §¤¨©§¥©¦§¥

.dxf dcFarn WxRW¤¨©¥£¨¨¨
øúBéa åLëòå¯z` i"Wx Wxtn KkA §©§¨§¥§¨§¨¥©¦¤

oial ,deFd oFWl "dYr" oiA dxizQd©§¦¨¥©¨§¤§¥
dfÎKxCÎlr d`x] xar oFWl "iYrci"¨©§¦§¨¨§¥©¤¤¤
iRÎlr mW i"WxaE ` ,ai ziW`xA§¥¦§©¦¨©¦
rcFi dYr" :xnFl Fl dide ,[FhEWt§§¨¨©©¨¥©

:Wxtn okle ,"ip`,xarWl "iYrci" £¦§¨¥§¨¥¨©§¦§¤¨©
xzFiA "dYr"e)i"gp(zaiY WxtnE . §©¨§¥§¨¥¥©
oFWNn "iYrci".dxMd ¨©§¦¦§©¨¨
íéäìàä ìkîøékî äéäL ãnìî Y ¦¨¨¡Ÿ¦§©¥¤¨¨©¦

íìBòaL äøæ-äãBáò ìëa¯okle §¨£¨¨¨¤¨¨§¨¥

."midl`d lMn" xn`̈©¦¨¨¡Ÿ¦
dãáò àlL äøæ-äãBáò çépä àlL¯ ¤Ÿ¦¦©£¨¨¨¤Ÿ£¨¨

mcar mB `N` ,mdixg` xwgW wx `lŸ©¤¨©©£¥¤¤¨©£¨¨
xn`W dGn oM cnFNW d`xpe .lrFtA§©§¦§¤¤¥¥¦¤¤¨©
EidW EpidC ,dricid `"dA "midl`d"¨¡Ÿ¦§¥©§¦¨§©§¤¨

.midl`M Fl¤¡Ÿ¦
íäéìò eãæ øLà øácá ékY ¦©¨¨£¤¨£¥¤

Bîebøúk¯EaiXg iC `nBztA ix`" §©§£¥§¦§¨¨¦©¦
."oEPpC DA l`xUi zi ocnl i`xvn¦§¨¥§¥©¨¦§¨¥¥¨¦

íãaàì enc íéna¯WxtOW d`xp ©©¦¦§©§¨¦§¤¤§¨¥
EriWxdW EpidC ,daWgn oFWNn "Ecf"¨¦§©£¨¨§©§¤¦§¦
cifn oFWNd WExitkE ,mYaWgnA§©£©§¨§¥©¨¥¦
m`e ,dpEkaE daWgnA dxar dUFrW¤¤£¥¨§©£¨¨§©¨¨§¦
WExiR mr cg` dpwA dlFr df oM¥¤¤§¨¤¤¨¦¥
."EriWxd" FWExiR "Ecf"W oOwl i"Wx©¦§©¨¤¨¥¦§¦

íéna eãáàð íäå¯zaiY ,xnFlM §¥¤¤§©©¦§©¥©
,mixvOd lr zaqEn ,"mdilr"£¥¤¤¤©©¦§¦
i"Wx mB d`xE .mdilr xfg xaCdW¤©¨¨¨©£¥¤§¥©©¦
,izxEabA mzi`xd" :f ,fk dirWi§©§¨©§¦¤¦§¨¦
md ,eizMd awri dMOd zMnMW¤§©©©©¤©£Ÿ¦¦¦¥
."miOa miYrAh ip`e miOA mErAh¦§©©¦©£¦¦©§¦©©¦

xaCd mrhAFxzIWWiBcdl xgA §©©©¨¨¤¦§¨©§©§¦
lr dxFn dGW ,df hxR `weC eixacA¦§¨¨©§¨§¨¤¤¤¤©
xnFl Wi ,midl`d lMn 'd lW FzElcB©§¤¦¨¨¡Ÿ¦¥©

m"Anxd ixaC iR lr)f"r 'ld yix(mBW ©¦¦§¥¨©§©¤©
Epin`d dNigYA dxfÎdcFar icaFr§¥£¨¨¨©§¦¨¤¡¦
FgMn liv`d 'dW ExaQW `N` ,'dA©¤¨¤¨§¤¤¡¦¦Ÿ
z` mciA xqnE raHd zFgklE zFlGOl©©¨§Ÿ©¤©¨©§¨¨¤
mixvOd xW`M dPde ,mlFrd zbdpd©§¨©¨¨§¦¥©£¤©¦§¦
,cA`l Evx mdAW xaC FzF`A Eca`p¤¤§§¨¨¤¨¤¨§©¥

ÎKExAÎWFcTdW wx `NW xaCd gkEd©©¨¨¤Ÿ©¤©¨¨
Evx mixvOdW raHd gM lr xaB `Ed¨©©Ÿ©©¤©¤©¦§¦¨
ÎKExAÎWFcTd `N` ,mzxHnl lSpl§©¥§©§¨¨¤¨©¨¨
icM Fnvr df rah gkA WOYWd `Ed¦§©¥§Ÿ©¤©¤©§§¥
Fxzi gkFp o`Mn ,mixvOd z` cA`l§©¥¤©¦§¦¦¨©¦§
gM lM ixqg md raHd zFgMW zrcl̈©©¤Ÿ©¤©¥©§¥¨Ÿ©
eiciA ilkM wx miWOWn mde ,i`nvr©§¨¦§¥§©§¦©¦§¦§¨¨

`EdÎKExAÎWFcTd lW)iaxd(. ¤©¨¨
eãæ øLàeòéLøä øLà Y¯mB d`x £¤¨£¤¦§¦§¥©

i"WxaE ,"mdilr Ecifd iM" i ,h dingp§¤§¨¦¥¦£¥¤§©¦
ipA lr Epid ,"mdilr EriWxd iM" :mẄ¦¦§¦£¥¤©§©§¥
o`M xEn`d "mdilr" la` .l`xUi¦§¨¥£¨£¥¤¨¨¨
mEBxYd WExitkE ,mixvOd lr aqEn¨©©¦§¦§¥©©§

.lirl i"Wx `iadW¤¥¦©¦§¥
eäeLøc eðéúBaøå¯.` ,`i dhFq §©¥§¨¨

ì"ãéæð á÷òé ãæiå" ïBL¯ziW`xA §©¨¤©£Ÿ¨¦§¥¦
,ElXA FWExiR "Ecf" ,xnFlM .hk ,dk§©¨¥¦§
xnFl Fl did ,FhEWtM m` iM¦¦¦§¨¨©

"EriWxd")g"ty(. ¦§¦
eìMaúð da Y eìMa øLà äøãwa©§¥¨£¤¦§¨¦§©§

¯oiprl WxCl hWRd oiA lCad oi ¥̀¤§¥¥©§¨©§¨§¦§©
cbpM dCn EdGW wEqRd zErnWn©§¨©¨¤¤¦¨§¤¤

dCn,"Ecf" zaiY WExiR oiprl `N` , ¦¨¤¨§¦§©¥¥©¨
dCn cbpM dCn ,WxCd WExiR itNW¤§¦¥©§¨¦¨§¤¤¦¨
zWxFtn dxEvA wEqRA dritFn¦¨©¨§¨§¤¤
`Ed WpFrd hWRd itNW F` .WOn©¨¤§¦©§¨¨¤
ENi`e ,"mcA`l EOC"W daWgOd lr©©©§¨¨¤¦§©§¨§¦
lr `Ed WpFrd WxCd WExitl§¥©§¨¨¤©
xW` dxcTA" dUrOd©©£¤©§¥¨£¤

."ElXAai dxez ¦§

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà äàìzä©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק ∑‡˙ וׁשל הּים ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

וכן:∑‰Ïz‡‰.(מכילתא) לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא  והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, .ּתרּומה, ְְְְָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: מצר ּומדרׁש חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד Ú‰·Bh‰ŒÏk.על Ï∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ«»«»

לברח  יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻטֹובת
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה .(מכילתא)מּמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àìå ïéàöBé elà úà äàøL àeä éîe¦¤¨¨¤¥§¦§Ÿ
àöé¯oOwl WxFtndn rnWn oke ¨¨§¥©§©¥©§¨§©¨

l`xUi ipwf lke oxd` `aIe" ai wEqtA§¨©¨Ÿ©£Ÿ§Ÿ¦§¥¦§¨¥
rnWOW ,"dWn ozFg mr mgl lk`l¤¡¨¤¤¦¥¤¤©§©

.mi`vFId on Eid EN` lMW¤¨¥¨¦©§¦
Bì ÷Miå eçzLiåéî òãBé éðéà Y ©¦§©©¦©¥¦¥©¦

éîì äåçzLä¯xnFl gxkd oi`e ¦§©£¨§¦§¥¤§¥©©
xn`PW dGn ,degYWd dWOW¤¤¦§©£¨¦¤¤¤¡©
,"dWn `vIe"l KWndA "EgYWIe"©¦§©§¤§¥§©¥¥¤
zaiYW oeiMW xnFl oYiPW mEXn¦¤¦¨©¤¥¨¤¥©
zaizl KWndA d`A "EgYWIe"©¦§©¨¨§¤§¥§¥©

.degYWd FpzFgW ixd ,"FpzFg"§£¥¤§¦§©£¨
éî ,"eäòøì Léà" øîBà àeäLk§¤¥¦§¥¥¦

äLî äæ ?"Léà" éeøwä¯,xnFlM ©¨¦¤Ÿ¤§©
,Fxzil mFlW zl`WA miCwd dWn¤¦§¦¦§¥©¨§¦§
`Ed wEWipe diegYWdA mBW oaEn dGnE¦¤¨¤©§¦§©£¨¨§¦

wXpe degYWdW df)`"eb(. ¤¤¦§©£¨§¦¥
øîàpL¯.b ,ai xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

"äLî Léàäå"¯Fxzi lv` mBW s`e §¨¦Ÿ¤§©¤©¥¤¦§
Wi`d" xn`p `l ,"Wi`d z`" xn`p¤¡©¤¨¦Ÿ¤¡©¨¦

dWnaM "Fxzi)cec ixac(.g dxez ¦§¦§¤
(g)Bðúçì äLî øtñéåCLîì Y ©§©¥Ÿ¤§Ÿ§¦§Ÿ

äøBzì Báø÷ì Baì úà¯`l m`W ¤¦§¨§©¨¤¦Ÿ
lMd rnW xaM ixd ,Fl xRq dOl oM¥¨¨¦¥£¥§¨¨©©Ÿ

)m"`x(`N` .FxzIWzEllM z` wx rnW ¤¨¤¦§¨©©¤§¨
Fl xRq dWnE ,miQPd,zEIhxtA zrM ©¦¦¤¦¥¨¥¦§¨¦

lM z`" aEzMd oFWlked`lYd," §¦§©¨¥¨©§¨¨
z` KFWnl icM df lM z` xRq i`CeaE§©©¦¥¤¨¤§¥¦§¤

.dxFYl FAl¦©¨

äàìzä ìk úàìLå íiä ìòL Y ¥¨©§¨¨¤©©¨§¤
.÷ìîòäàìzäïî ó"ìà ã"îì Y £¨¥©§¨¨¨¤¨¤¦

äázä ìL ãBñéä¯inkg zrC Ff ©§¤©¥¨©©©§¥
iYW lW dNin WxW WIW ztxv̈§©¤¥Ÿ¤¦¨¤§¥
oi` cxtq inkg zrcl ENi`e ,zFIzF`¦§¦§©©©§¥§¨©¥

zFIzF` WlXn zFgR dNin WxW)m"`x(. Ÿ¤¦¨¨¦¨¦
zEtire zE`l oFWNn `Ede)i"yx d`x §¦§¥©£¥

bi ,fn ziy`xa(.dribie gxFh :FrnWn o`ke ,§¨©§¨©¦¦¨
ïewz àeä å"ézäå¯oFWl z` KtFdW §©¨¦¤¥¤§

."d`lY" xaC mWl "d`l" lW xard¤¨¨¤¨¨§¥¨¨§¨¨
íé÷øôì epnî ìôBpä ãBñéå¯ ¦©¥¦¤¦§¨¦

minrtNW,cFqi `Ed if`e ,daiYA FpWi ¤¦§¨¦¤§©¥¨©£©§
i"Wx dfÎKxCÎlr d`x .Fpi` minrtle§¦§¨¦¥§¥©¤¤¤©¦

.l ,ai mixaC .`i ,fi ziW`xA§¥¦§¨¦
,äîe÷z ,äôeðz ,äîeøz :ïëå§¥§¨§¨§¨

äàeðz¯odNW cFqid EN` zFaiY mBW §¨¤©¥¥©§¤¨¤
zFIzF` iYW `Ed)m"`x(e"iYde , §¥¦§©¨

odn ltFPd cFqi `id EN` zFaizAW¤§¥¥¦§©¥¥¤
.`i ,hl miNdY i"Wx mB d`xE .miwxtl¦§¨¦§¥©©¦§¦¦
,dPElY ,daEpY :mB xiMfd mWe§¨¦§¦©§¨§¨

.dPigYh dxez §¦¨
(h)Bøúé cçiåçîNiå Y¯mB d`x ©¦©§¦§©¦§©§¥©

f ,`k miNdY d`xE .e ,b aFI` i"Wx©¦¦§¥§¦¦
`EdW mW i"WxaE ,"dgnUa EdCgY"§©¥§¦§¨§©¦¨¤

.decg oFWNn¦§¤§¨
äãbà Løãîe .BèeLt eäæ ,Bøúé¯ ¦§¤§¦§©©¨¨

,"CgIe" xn`p dOl .` ,cv oixcdpq©§¤§¦¨¨¤¡©©¦©§
"gnUIe" xn`p `l dOl FhEWtM m`W¤¦¦§¨¨Ÿ¤¡©©¦§©

)m"`x(.

ïéãecç ïéãecç BøNa äNòð¯mihnw ©£¨§¨¦¦¦¦§¨¦
mihnw)my oixcdpq i"yx(. §¨¦

íéøöî ãeaà ìò øöî¯i"WxA ¥¥©¦¦§©¦§©¦
lr c`n xvin didW" :mW oixcdpq©§¤§¦¨¤¨¨¥¥§Ÿ©

."mixvn zlRn©¤¤¦§©¦
éLðéà éøîàã eðéä¯.mW `xnB ©§§¨§¥¦§¥§¨¨¨

éfáz àì éøc äøNò ãò àøBib¦¨©£¨¨¨¥Ÿ§©¥
détàa äànøà¯zFxFC dxUr cr xB £©¨¨§©¥¥©£¨¨

ikd" :mW i"WxaE .eiptA iFB dGaY l ©̀§©¤§¨¨§©¦¨¨¦
e`l Fxzi EdinE ,mc` ipA lWn `Ed§©§¥¨¨¦¦§¨

."ded ixiUr£¦¦£¨
äáBhä ìk ìòøàaäå ïnä úáBè Y ©¨©¨©©¨§©§¥

äøBzäå¯AazM "cecl liMUn" §©¨§©§¦§¨¦¨©
mEXn ,zFaFh WlW o`M xiMfd i"WxW¤©¦¦§¦¨¨¦
lM lr" xn`PX dOn oM WxFCW¤¥¥¦©¤¤¡©©¨
,"daFh" :zFaFh WlW odW ,"daFHd©¨¤¥¨¨

."daFHd lM" ,"daFHd"©¨¨©¨
"íéøöî ãiî Bìévä øLà" ïlk ìòå§©ª¨£¤¦¦¦©¦§¨¦

¯mB d`xE .Fnvr iptA FxiMfd okle§¨¥¦§¦¦§¥©§§¥©
.` wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨

çøáì ìBëé ãáò äéä àì åLëò ãò©©§¨Ÿ¨¨¤¤¨¦§Ÿ©
íéøönî¯ci ,eh lirl i"Wx d`x la` ¦¦§©¦£¨§¥©¦§¥

mixvOn z`vl Egilvd mixt` ipAW¤§¥¤§©¦¦§¦¨¥¦¦§©¦
."dwfgA"§¨§¨

eàöé elàå ,úøâñî õøàä äúéäL¤¨§¨¨¨¤§ª¤¤§¥¨§
àBaø íéML¯`le o`M df azMX dn ¦¦¦©¤¨©¤¨§Ÿ

xn`p lirlC mEXn ,` wEqtA lirl§¥§¨¦¦§¥¤¡©
cIn" xn`p o`M ENi`e "mixvOn"¦¦§©¦§¦¨¤¡©¦©
zpEM o`MW WxiR oM lr ,"mixvn¦§©¦©¥¥©¤¨©¨©



ני exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ

הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון העבֹודה ּכתרּגּומֹו: היא עליהם, מכּבידים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑ ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשּבעֹולם, אלילים עבדּהעבֹודת ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ ֱֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆

ּבמים  נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים e„Ê.ּכתרּגּומֹו: ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון (סוטה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ¬∆»ְְְְֲִִֵֶַָ
כה) נתּבּׁשלּו(בראשית ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה נזיד": יעקב ."וּיזד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Îi`W cr mixvn ciA EidW wEqRd©¨¤¨§©¦§©¦©¤¦
,E`vi z`f lkaE gFxal did xWt ¤̀§¨¨¨¦§©§¨Ÿ¨§
d`ivid mvr lr xAcn lirl ENi`e§¦§¥§©¥©¤¤©§¦¨

zExgl zEcarn mixvOn)ixac ¦¦§©¦¥©§§¥
cec(.i dxez

(i)íéøöî ãiî íëúà ìévä øLàY £¤¦¦¤§¤¦©¦§©¦
.äL÷ änàäòøt ãiîeCìî Y ª¨¨¨¦©©§Ÿ¤¤

äL÷¯,mdipW z` xiMfde hxiR okle ¨¤§¨¥¥©§¦§¦¤§¥¤
.miWw mdipXW xnFl©¤§¥¤¨¦
íéøöî ãé úçzîBîebøúk Y¯ ¦©©©¦§¨¦§©§

."i`xvn zexn zFgYn"¦§©§©¦§¨¥
ìeéäL ãiä úeøîe éecø ïBL §¦¨©¨¤¨

.äãBáòä àéä íäéìò íéãéaëî¯ ©§¦¦£¥¤¦¨£¨
,"mixvn cIn" xn`p wEqRd zNigzA¦§¦©©¨¤¡©¦©¦§©¦
sqFp o`ke ,mixvn zEWxn dpEMde§©©¨¨¥§¦§©¦§¨¨

"zgYnFWxtn okle ,"mixvn ci ¦©©©¦§©¦§¨¥§¨§
iECxe zExn oFWNn)`"eb(.`i dxez ¦§¨§¦

(`i)ézòãé äzòéúééä Bøékî Y ©¨¨©§¦©¦¨¦¦
ìøáòL¯fh ,a lirl i"Wx d`x §¤¨©§¥©¦§¥

.dxf dcFarn WxRW¤¨©¥£¨¨¨
øúBéa åLëòå¯z` i"Wx Wxtn KkA §©§¨§¥§¨§¨¥©¦¤

oial ,deFd oFWl "dYr" oiA dxizQd©§¦¨¥©¨§¤§¥
dfÎKxCÎlr d`x] xar oFWl "iYrci"¨©§¦§¨¨§¥©¤¤¤
iRÎlr mW i"WxaE ` ,ai ziW`xA§¥¦§©¦¨©¦
rcFi dYr" :xnFl Fl dide ,[FhEWt§§¨¨©©¨¥©

:Wxtn okle ,"ip`,xarWl "iYrci" £¦§¨¥§¨¥¨©§¦§¤¨©
xzFiA "dYr"e)i"gp(zaiY WxtnE . §©¨§¥§¨¥¥©
oFWNn "iYrci".dxMd ¨©§¦¦§©¨¨
íéäìàä ìkîøékî äéäL ãnìî Y ¦¨¨¡Ÿ¦§©¥¤¨¨©¦

íìBòaL äøæ-äãBáò ìëa¯okle §¨£¨¨¨¤¨¨§¨¥

."midl`d lMn" xn`̈©¦¨¨¡Ÿ¦
dãáò àlL äøæ-äãBáò çépä àlL¯ ¤Ÿ¦¦©£¨¨¨¤Ÿ£¨¨

mcar mB `N` ,mdixg` xwgW wx `lŸ©¤¨©©£¥¤¤¨©£¨¨
xn`W dGn oM cnFNW d`xpe .lrFtA§©§¦§¤¤¥¥¦¤¤¨©
EidW EpidC ,dricid `"dA "midl`d"¨¡Ÿ¦§¥©§¦¨§©§¤¨

.midl`M Fl¤¡Ÿ¦
íäéìò eãæ øLà øácá ékY ¦©¨¨£¤¨£¥¤

Bîebøúk¯EaiXg iC `nBztA ix`" §©§£¥§¦§¨¨¦©¦
."oEPpC DA l`xUi zi ocnl i`xvn¦§¨¥§¥©¨¦§¨¥¥¨¦

íãaàì enc íéna¯WxtOW d`xp ©©¦¦§©§¨¦§¤¤§¨¥
EriWxdW EpidC ,daWgn oFWNn "Ecf"¨¦§©£¨¨§©§¤¦§¦
cifn oFWNd WExitkE ,mYaWgnA§©£©§¨§¥©¨¥¦
m`e ,dpEkaE daWgnA dxar dUFrW¤¤£¥¨§©£¨¨§©¨¨§¦
WExiR mr cg` dpwA dlFr df oM¥¤¤§¨¤¤¨¦¥
."EriWxd" FWExiR "Ecf"W oOwl i"Wx©¦§©¨¤¨¥¦§¦

íéna eãáàð íäå¯zaiY ,xnFlM §¥¤¤§©©¦§©¥©
,mixvOd lr zaqEn ,"mdilr"£¥¤¤¤©©¦§¦
i"Wx mB d`xE .mdilr xfg xaCdW¤©¨¨¨©£¥¤§¥©©¦
,izxEabA mzi`xd" :f ,fk dirWi§©§¨©§¦¤¦§¨¦
md ,eizMd awri dMOd zMnMW¤§©©©©¤©£Ÿ¦¦¦¥
."miOa miYrAh ip`e miOA mErAh¦§©©¦©£¦¦©§¦©©¦

xaCd mrhAFxzIWWiBcdl xgA §©©©¨¨¤¦§¨©§©§¦
lr dxFn dGW ,df hxR `weC eixacA¦§¨¨©§¨§¨¤¤¤¤©
xnFl Wi ,midl`d lMn 'd lW FzElcB©§¤¦¨¨¡Ÿ¦¥©

m"Anxd ixaC iR lr)f"r 'ld yix(mBW ©¦¦§¥¨©§©¤©
Epin`d dNigYA dxfÎdcFar icaFr§¥£¨¨¨©§¦¨¤¡¦
FgMn liv`d 'dW ExaQW `N` ,'dA©¤¨¤¨§¤¤¡¦¦Ÿ
z` mciA xqnE raHd zFgklE zFlGOl©©¨§Ÿ©¤©¨©§¨¨¤
mixvOd xW`M dPde ,mlFrd zbdpd©§¨©¨¨§¦¥©£¤©¦§¦
,cA`l Evx mdAW xaC FzF`A Eca`p¤¤§§¨¨¤¨¤¨§©¥

ÎKExAÎWFcTdW wx `NW xaCd gkEd©©¨¨¤Ÿ©¤©¨¨
Evx mixvOdW raHd gM lr xaB `Ed¨©©Ÿ©©¤©¤©¦§¦¨
ÎKExAÎWFcTd `N` ,mzxHnl lSpl§©¥§©§¨¨¤¨©¨¨
icM Fnvr df rah gkA WOYWd `Ed¦§©¥§Ÿ©¤©¤©§§¥
Fxzi gkFp o`Mn ,mixvOd z` cA`l§©¥¤©¦§¦¦¨©¦§
gM lM ixqg md raHd zFgMW zrcl̈©©¤Ÿ©¤©¥©§¥¨Ÿ©
eiciA ilkM wx miWOWn mde ,i`nvr©§¨¦§¥§©§¦©¦§¦§¨¨

`EdÎKExAÎWFcTd lW)iaxd(. ¤©¨¨
eãæ øLàeòéLøä øLà Y¯mB d`x £¤¨£¤¦§¦§¥©

i"WxaE ,"mdilr Ecifd iM" i ,h dingp§¤§¨¦¥¦£¥¤§©¦
ipA lr Epid ,"mdilr EriWxd iM" :mẄ¦¦§¦£¥¤©§©§¥
o`M xEn`d "mdilr" la` .l`xUi¦§¨¥£¨£¥¤¨¨¨
mEBxYd WExitkE ,mixvOd lr aqEn¨©©¦§¦§¥©©§

.lirl i"Wx `iadW¤¥¦©¦§¥
eäeLøc eðéúBaøå¯.` ,`i dhFq §©¥§¨¨

ì"ãéæð á÷òé ãæiå" ïBL¯ziW`xA §©¨¤©£Ÿ¨¦§¥¦
,ElXA FWExiR "Ecf" ,xnFlM .hk ,dk§©¨¥¦§
xnFl Fl did ,FhEWtM m` iM¦¦¦§¨¨©

"EriWxd")g"ty(. ¦§¦
eìMaúð da Y eìMa øLà äøãwa©§¥¨£¤¦§¨¦§©§

¯oiprl WxCl hWRd oiA lCad oi ¥̀¤§¥¥©§¨©§¨§¦§©
cbpM dCn EdGW wEqRd zErnWn©§¨©¨¤¤¦¨§¤¤

dCn,"Ecf" zaiY WExiR oiprl `N` , ¦¨¤¨§¦§©¥¥©¨
dCn cbpM dCn ,WxCd WExiR itNW¤§¦¥©§¨¦¨§¤¤¦¨
zWxFtn dxEvA wEqRA dritFn¦¨©¨§¨§¤¤
`Ed WpFrd hWRd itNW F` .WOn©¨¤§¦©§¨¨¤
ENi`e ,"mcA`l EOC"W daWgOd lr©©©§¨¨¤¦§©§¨§¦
lr `Ed WpFrd WxCd WExitl§¥©§¨¨¤©
xW` dxcTA" dUrOd©©£¤©§¥¨£¤

."ElXAai dxez ¦§

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà äàìzä©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק ∑‡˙ וׁשל הּים ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

וכן:∑‰Ïz‡‰.(מכילתא) לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא  והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, .ּתרּומה, ְְְְָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: מצר ּומדרׁש חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד Ú‰·Bh‰ŒÏk.על Ï∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ«»«»

לברח  יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻטֹובת
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה .(מכילתא)מּמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àìå ïéàöBé elà úà äàøL àeä éîe¦¤¨¨¤¥§¦§Ÿ
àöé¯oOwl WxFtndn rnWn oke ¨¨§¥©§©¥©§¨§©¨

l`xUi ipwf lke oxd` `aIe" ai wEqtA§¨©¨Ÿ©£Ÿ§Ÿ¦§¥¦§¨¥
rnWOW ,"dWn ozFg mr mgl lk`l¤¡¨¤¤¦¥¤¤©§©

.mi`vFId on Eid EN` lMW¤¨¥¨¦©§¦
Bì ÷Miå eçzLiåéî òãBé éðéà Y ©¦§©©¦©¥¦¥©¦

éîì äåçzLä¯xnFl gxkd oi`e ¦§©£¨§¦§¥¤§¥©©
xn`PW dGn ,degYWd dWOW¤¤¦§©£¨¦¤¤¤¡©
,"dWn `vIe"l KWndA "EgYWIe"©¦§©§¤§¥§©¥¥¤
zaiYW oeiMW xnFl oYiPW mEXn¦¤¦¨©¤¥¨¤¥©
zaizl KWndA d`A "EgYWIe"©¦§©¨¨§¤§¥§¥©

.degYWd FpzFgW ixd ,"FpzFg"§£¥¤§¦§©£¨
éî ,"eäòøì Léà" øîBà àeäLk§¤¥¦§¥¥¦

äLî äæ ?"Léà" éeøwä¯,xnFlM ©¨¦¤Ÿ¤§©
,Fxzil mFlW zl`WA miCwd dWn¤¦§¦¦§¥©¨§¦§
`Ed wEWipe diegYWdA mBW oaEn dGnE¦¤¨¤©§¦§©£¨¨§¦

wXpe degYWdW df)`"eb(. ¤¤¦§©£¨§¦¥
øîàpL¯.b ,ai xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

"äLî Léàäå"¯Fxzi lv` mBW s`e §¨¦Ÿ¤§©¤©¥¤¦§
Wi`d" xn`p `l ,"Wi`d z`" xn`p¤¡©¤¨¦Ÿ¤¡©¨¦

dWnaM "Fxzi)cec ixac(.g dxez ¦§¦§¤
(g)Bðúçì äLî øtñéåCLîì Y ©§©¥Ÿ¤§Ÿ§¦§Ÿ

äøBzì Báø÷ì Baì úà¯`l m`W ¤¦§¨§©¨¤¦Ÿ
lMd rnW xaM ixd ,Fl xRq dOl oM¥¨¨¦¥£¥§¨¨©©Ÿ

)m"`x(`N` .FxzIWzEllM z` wx rnW ¤¨¤¦§¨©©¤§¨
Fl xRq dWnE ,miQPd,zEIhxtA zrM ©¦¦¤¦¥¨¥¦§¨¦

lM z`" aEzMd oFWlked`lYd," §¦§©¨¥¨©§¨¨
z` KFWnl icM df lM z` xRq i`CeaE§©©¦¥¤¨¤§¥¦§¤

.dxFYl FAl¦©¨

äàìzä ìk úàìLå íiä ìòL Y ¥¨©§¨¨¤©©¨§¤
.÷ìîòäàìzäïî ó"ìà ã"îì Y £¨¥©§¨¨¨¤¨¤¦

äázä ìL ãBñéä¯inkg zrC Ff ©§¤©¥¨©©©§¥
iYW lW dNin WxW WIW ztxv̈§©¤¥Ÿ¤¦¨¤§¥
oi` cxtq inkg zrcl ENi`e ,zFIzF`¦§¦§©©©§¥§¨©¥

zFIzF` WlXn zFgR dNin WxW)m"`x(. Ÿ¤¦¨¨¦¨¦
zEtire zE`l oFWNn `Ede)i"yx d`x §¦§¥©£¥

bi ,fn ziy`xa(.dribie gxFh :FrnWn o`ke ,§¨©§¨©¦¦¨
ïewz àeä å"ézäå¯oFWl z` KtFdW §©¨¦¤¥¤§

."d`lY" xaC mWl "d`l" lW xard¤¨¨¤¨¨§¥¨¨§¨¨
íé÷øôì epnî ìôBpä ãBñéå¯ ¦©¥¦¤¦§¨¦

minrtNW,cFqi `Ed if`e ,daiYA FpWi ¤¦§¨¦¤§©¥¨©£©§
i"Wx dfÎKxCÎlr d`x .Fpi` minrtle§¦§¨¦¥§¥©¤¤¤©¦

.l ,ai mixaC .`i ,fi ziW`xA§¥¦§¨¦
,äîe÷z ,äôeðz ,äîeøz :ïëå§¥§¨§¨§¨

äàeðz¯odNW cFqid EN` zFaiY mBW §¨¤©¥¥©§¤¨¤
zFIzF` iYW `Ed)m"`x(e"iYde , §¥¦§©¨

odn ltFPd cFqi `id EN` zFaizAW¤§¥¥¦§©¥¥¤
.`i ,hl miNdY i"Wx mB d`xE .miwxtl¦§¨¦§¥©©¦§¦¦
,dPElY ,daEpY :mB xiMfd mWe§¨¦§¦©§¨§¨

.dPigYh dxez §¦¨
(h)Bøúé cçiåçîNiå Y¯mB d`x ©¦©§¦§©¦§©§¥©

f ,`k miNdY d`xE .e ,b aFI` i"Wx©¦¦§¥§¦¦
`EdW mW i"WxaE ,"dgnUa EdCgY"§©¥§¦§¨§©¦¨¤

.decg oFWNn¦§¤§¨
äãbà Løãîe .BèeLt eäæ ,Bøúé¯ ¦§¤§¦§©©¨¨

,"CgIe" xn`p dOl .` ,cv oixcdpq©§¤§¦¨¨¤¡©©¦©§
"gnUIe" xn`p `l dOl FhEWtM m`W¤¦¦§¨¨Ÿ¤¡©©¦§©

)m"`x(.

ïéãecç ïéãecç BøNa äNòð¯mihnw ©£¨§¨¦¦¦¦§¨¦
mihnw)my oixcdpq i"yx(. §¨¦

íéøöî ãeaà ìò øöî¯i"WxA ¥¥©¦¦§©¦§©¦
lr c`n xvin didW" :mW oixcdpq©§¤§¦¨¤¨¨¥¥§Ÿ©

."mixvn zlRn©¤¤¦§©¦
éLðéà éøîàã eðéä¯.mW `xnB ©§§¨§¥¦§¥§¨¨¨

éfáz àì éøc äøNò ãò àøBib¦¨©£¨¨¨¥Ÿ§©¥
détàa äànøà¯zFxFC dxUr cr xB £©¨¨§©¥¥©£¨¨

ikd" :mW i"WxaE .eiptA iFB dGaY l ©̀§©¤§¨¨§©¦¨¨¦
e`l Fxzi EdinE ,mc` ipA lWn `Ed§©§¥¨¨¦¦§¨

."ded ixiUr£¦¦£¨
äáBhä ìk ìòøàaäå ïnä úáBè Y ©¨©¨©©¨§©§¥
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exziנב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ‰‡ÌÈ‰Ï.הּוא ÈÙÏ∑ מּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒִָ

הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה כד)ׁשהּנהנה .(ברכות ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ß hay b"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ההר.מֹוצאי מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי  ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹועלּֿכרח
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאתֿחּקי
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוׁשבר

ׁשּלּוחֹוּכּסדר, ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»
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cg` lkAW 'FxzI'd©¦§¤§¨¤¨

האלקים" מּכל ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו יא)ּבתחילת הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא סז,, פרשתנו (ריש ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
"סטרא־אחרא ב) הּוא יתרֹו ּכי מּתן־ּתֹורה. ענין להיֹות יכֹול היה האלקים" מּכל ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשרק

ׁשּיּתן  ׁשּי היה - ה ' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועל־ידי הּקדּוׁשה, צד ׁשאינן הּקלּפֹות ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדאיהּו
הּתֹורה. את ֶַַָָָהּקּב"ה

לקראּה צריכים היּו מּתן־ּתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ּדלכאֹורה יתרֹו, ׁשם על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
למּתן־ּתֹורה? הּקׁשּור ְְֵַַַָָּבׁשם

הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ולהבינּה הּתֹורה את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹו־כן הּקּב"ה, קּיּום על הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתן־ּתֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכמֹו
האדם  על אּלא הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה רצֹון לקּים רֹוצה ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּכראּוי,
ׁשּצרי ויסּכים יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ּב'מֹותרֹות' ורֹוצה נמׁש ׁשּמּצד־עצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלפעל

ּכראּוי. ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלקּים
ויּוכל  הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ורֹוצה 'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָורק

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי ְְֲִִֶַַַָָָָלהבינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr f"hg y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

עליהםעליהםעליהםעליהם:::: זדזדזדזדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בבבבּדּדּדּדברברברבר ּכּכּכּכיייי ממממּכּכּכּכלללל־־־־האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכיייי־־־־גדגדגדגדֹוֹוֹוֹולללל ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽעעעעּתּתּתּתהההה ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ובפרש"י)ּכי יא. (יח, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ּבּמים" נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
ֱִָֹהאלקים"?

ּבמציאּות  ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי עבֹודה־זרה, הלכֹות ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על זה לבאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
א והּמּזלֹות. הּכֹוכבים את עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות לכֹוכבים ּכח נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו כ"א ח"ו, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
להנהיג  הּכח את להם ׁשּנתן זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר לׁשלט הּקּב"ה ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבוּדאי

העֹולם. ֶָָאת
עצמם  ׁשּלּמים לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם הּמים ידי על היה לא הּמצרּיים ענׁש ּדאם לֹומר יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה
הכֹוכבים  ּבידי ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את וענׁש הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻיׁש

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על הּטבע את ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּומזלֹות
ׁשבירת  על־ידי ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש (היינּו לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא
אּלא  ּוׁשליטה ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע על ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּכח

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי הּטעּות ּבטלה זה ידי על ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהם

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
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לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ‰‡ÌÈ‰Ï.הּוא ÈÙÏ∑ מּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒִָ

הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה כד)ׁשהּנהנה .(ברכות ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ß hay b"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
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i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ההר.מֹוצאי מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי  ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹועלּֿכרח
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאתֿחּקי
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוׁשבר

ׁשּלּוחֹוּכּסדר, ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
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האלקים" מּכל ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו יא)ּבתחילת הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא סז,, פרשתנו (ריש ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
"סטרא־אחרא ב) הּוא יתרֹו ּכי מּתן־ּתֹורה. ענין להיֹות יכֹול היה האלקים" מּכל ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשרק

ׁשּיּתן  ׁשּי היה - ה ' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועל־ידי הּקדּוׁשה, צד ׁשאינן הּקלּפֹות ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדאיהּו
הּתֹורה. את ֶַַָָָהּקּב"ה

לקראּה צריכים היּו מּתן־ּתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ּדלכאֹורה יתרֹו, ׁשם על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
למּתן־ּתֹורה? הּקׁשּור ְְֵַַַָָּבׁשם

הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ולהבינּה הּתֹורה את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹו־כן הּקּב"ה, קּיּום על הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתן־ּתֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכמֹו
האדם  על אּלא הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה רצֹון לקּים רֹוצה ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּכראּוי,
ׁשּצרי ויסּכים יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ּב'מֹותרֹות' ורֹוצה נמׁש ׁשּמּצד־עצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלפעל

ּכראּוי. ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלקּים
ויּוכל  הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ורֹוצה 'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָורק

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי ְְֲִִֶַַַָָָָלהבינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr f"hg y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

עליהםעליהםעליהםעליהם:::: זדזדזדזדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בבבבּדּדּדּדברברברבר ּכּכּכּכיייי ממממּכּכּכּכלללל־־־־האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכיייי־־־־גדגדגדגדֹוֹוֹוֹולללל ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽעעעעּתּתּתּתהההה ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ובפרש"י)ּכי יא. (יח, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ּבּמים" נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
ֱִָֹהאלקים"?

ּבמציאּות  ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי עבֹודה־זרה, הלכֹות ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על זה לבאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
א והּמּזלֹות. הּכֹוכבים את עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות לכֹוכבים ּכח נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו כ"א ח"ו, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
להנהיג  הּכח את להם ׁשּנתן זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר לׁשלט הּקּב"ה ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבוּדאי

העֹולם. ֶָָאת
עצמם  ׁשּלּמים לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם הּמים ידי על היה לא הּמצרּיים ענׁש ּדאם לֹומר יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה
הכֹוכבים  ּבידי ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את וענׁש הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻיׁש

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על הּטבע את ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּומזלֹות
ׁשבירת  על־ידי ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש (היינּו לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא
אּלא  ּוׁשליטה ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע על ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּכח

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי הּטעּות ּבטלה זה ידי על ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהם
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exziנד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העםהעםהעםהעם אתאתאתאת ללללׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ממממׁשׁשׁשׁשהההה ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת יג)ויהיויהיויהיויהי (יח, ְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַָָָָָָָמֹוצאי

ּכמעמדם  ,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר  ּגם מתמדת. הֹוספה נדרׁשת ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְְְְֲֲֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר כ"ק ּכפתּגם ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשל

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם יתרֹו, - הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהֹוראה

חדׁשה. נֹוספת מציאּות לעֹולם ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָׁשהתוּסף

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם יג)ממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי יח, לֹומר,(רש"י ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל עקב ּדהּנה (רש"י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יח) אמירת ט, ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
"סלחּתי") אמירת (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר ּכּפּור.לאלאלאלא"סלחּתי"), יֹום היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
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i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ
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„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»
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ÎKxCÎlre ,"didIW" ,"didi iM" Wxtn§¨¥¦¦§¤¤¦§¤§©¤¤
oke ."didIWM" :h ,k aFI` i"WxA df¤§©¦¦§¤¦§¤§¥
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i"Wx z"EW mB d`xE ."xW`M" oFWlA¦§©£¤§¥©©¦
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.qFlwpE`M `le ,"oFdl§§Ÿ§§§
,["øác" Bì¯,miqEtC dOkA `Ed oM ¨¨¥§©¨§¦

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו הּדגלים אל ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ׁשהרי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר ּתֹורה,(במדבר מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל אנחנּו "נֹוסעים ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל הּוא מּׁשּׁשלחֹו היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב מׁשה"(שופטים חֹותן חֹובב ‰ÌÚ."מּבני „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ׁשּנאמר:ּכמל ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰Ú¯·."מּדּוע „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י ּכן?(שבת  לֹומר ׁשּדן אפׁשר ּדּין ּכל אּלא ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆«»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּדין

ּבראׁשית  ּבמעׂשה וגֹו'"להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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נה exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העםהעםהעםהעם אתאתאתאת ללללׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ממממׁשׁשׁשׁשהההה ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת יג)ויהיויהיויהיויהי (יח, ְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַָָָָָָָמֹוצאי

ּכמעמדם  ,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר  ּגם מתמדת. הֹוספה נדרׁשת ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְְְְֲֲֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר כ"ק ּכפתּגם ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשל

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם יתרֹו, - הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהֹוראה

חדׁשה. נֹוספת מציאּות לעֹולם ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָׁשהתוּסף

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם יג)ממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי יח, לֹומר,(רש"י ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל עקב ּדהּנה (רש"י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יח) אמירת ט, ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
"סלחּתי") אמירת (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר ּכּפּור.לאלאלאלא"סלחּתי"), יֹום היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzà òecîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áøò-ãò ø÷a-ïî¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤

:åéúøBz«Ÿ¨«
i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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mrd)` ,v oihib i"yx(. ¨¨

íéäìà Løãì:Bîebøúk Y ¦§Ÿ¡Ÿ¦§©§
ì ,"ïôìeà òaúîì"ãeîìz ìàL¯ §¦§©§¨¦§Ÿ©§
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äøeábä étî¯"miwl`" aEzMW oeiM ¦¦©§¨¥¨¤¨¡Ÿ¦

dfAW ,xnFl Wie ."dxEaBd" FWxiR¥§©§¨§¥©¤¨¤

ipRn micnFr mpi` mdW ,Fl dpr̈¨¤¥¥¨§¦¦§¥
FcFakKln `EdW)(cFaM ipRn `N` , §¤¤¤¤¨¦§¥§

.dxEaBd iRn dpYiPW dxFYdfh dxez ©¨¤¦§¨¦¦©§¨
(fh)àa øác íäì äéäé ékéî Y ¦¦§¤¨¤¨¨¨¦

"äéäi"L]¯.miqEtC dOkA `Ed oM ¤¦§¤¥§©¨§¦
ÎKxCÎlre ,"didIW" ,"didi iM" Wxtn§¨¥¦¦§¤¤¦§¤§©¤¤
oke ."didIWM" :h ,k aFI` i"WxA df¤§©¦¦§¤¦§¤§¥
i"WxaE ."didi xW`M" :e ,g zldwA§Ÿ¤¤©£¤¦§¤§©¦
FpFxztE "didi m`" :` ,b dpXd W`xŸ©¨¨¦¦§¤¦§
i"Wx z"EW mB d`xE ."xW`M" oFWlA¦§©£¤§¥©©¦
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,["øác" Bì¯,miqEtC dOkA `Ed oM ¨¨¥§©¨§¦

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו הּדגלים אל ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ׁשהרי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר ּתֹורה,(במדבר מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל אנחנּו "נֹוסעים ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל הּוא מּׁשּׁשלחֹו היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב מׁשה"(שופטים חֹותן חֹובב ‰ÌÚ."מּבני „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ׁשּנאמר:ּכמל ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰Ú¯·."מּדּוע „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י ּכן?(שבת  לֹומר ׁשּדן אפׁשר ּדּין ּכל אּלא ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆«»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּדין

ּבראׁשית  ּבמעׂשה וגֹו'"להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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KWndA cIn ixdW ,axrd cr xwAdn¥©Ÿ¤©¨¤¤¤£¥¦©©¤§¥

aWi `l dWOW i"Wx WxtnlrFtA §¨¥©¦¤¤Ÿ¨©§©
i"Wx hinWd okle ,axrd cr xwAdn¥©Ÿ¤©¨¤¤§¨¥¦§¦©¦

nzwYrdcr xwA on" zFaiYd wEqRd ¥©§¨©©¨©¥¦Ÿ¤©
itlE ."miaSp mNEke" azM `N` ,"axr̈¤¤¨¨©§¨¦¨¦§¦
lAY lap" KMÎxg` Fl xn`X dn ,df¤©¤¨©©©¨¨Ÿ¦Ÿ
`Ed `N` ,Ff dgkFzl xEWw Fpi` ,"'ebe¥¨§¨¨¤¨

.Fnvr iptA oipr¦§¨¦§¥©§
áøòä ãò ø÷aä ïîøîBì øLôà Y ¦©Ÿ¤©¨¨¤¤§¨©

ïk¯izn FzxFze" :` ,i zAWA ¥§©¨§¨¨©
oipC oi` `lde" :`YlikOaE ?"ziUrp©£¥©§¦§¨©£Ÿ¥¨¦

."dCErQd onf cr `N`zEhWtaEWi ¤¨©§©©§¨§©§¥
,oM xnFl xWt` Ki` FzpEMW xnFl©¤©¨¨¥¤§¨©¥
,mitqFp miwEQr dWnl Eid ixde©£¥¨§¤¦¦¨¦

i`CeaEFNEM mFId z` xiard `l §©©Ÿ¤¡¦¤©
.hRWn zIUrA©£¦©¦§¨

Bzîàì úîà ïéc ïcL ïic ìk àlà¤¨¨©¨¤¨¦¡¤©£¦
åéìò äìòî ,úçà äòL elôà£¦¨¨©©©£¤¨¨
íBiä ìk äøBza ÷ñBò elàk áeúkä©¨§¦¥©¨¨©

¯okYie .`YlikOaE `xnBA Fpi ¥̀©§¨¨©§¦§¨§¦¨¥
F` `xnBA FfM `qxiB i"Wxl dzidW¤¨§¨§©¦¦§¨¨©§¨¨
mpn`W s` ,xaCd xE`iaE .`zlikOA©§¦§¨¥©¨¨©¤¨§¨
,axrd cr xwAd on oiCA aWi `l dWn¤Ÿ¨©©¦¦©Ÿ¤©¨¤¤
oiprl "axrd cr xwAd on" xn`p¤¡©¦©Ÿ¤©¨¤¤§¦§©
drW DzF`W EpidC ,dxFY cEOil¦¨§©§¤¨¨¨
wqr ENi`M Fl aWgp oiCA wqrW¤¨©©¦¤§©§¦¨©
dxFY oicA wqrd oMW ,mFId lM dxFYA©¨¨©¤¥¨¥¤§¦¨
mB FA Wi ,xaCAW oiCd zIUr caNn¦§©£¦©©¦¤©¨¨¥©
lW drW DzF`e ,dxFY cEOil oipr¦§©¦¨§¨¨¨¤
FYin`l zn` oiC oCW iciÎlr cEOil¦©§¥¤¨¦¡¤©£¦
.mFId lM dxFY cnl ENi`M Fl zaWgp¤§¤¤§¦¨©¨¨©
ENi`M Fl zaWgp `idW xn` `l K ©̀Ÿ¨©¤¦¤§¤¤§¦

A wqrxnFl `xaq oi` iM ,mFId lM oiC ¨©©¦¨©¦¥§¨¨©
zlrnM cg` hRWn zlrn didYW¤¦§¤©£©¦§¨¤¨§©£©

mihRWn dOM)`"eb(. ©¨¦§¨¦
-Ceøa-LBãwäì ózL äNòð elàëe§¦©£¨ª¨§©¨¨

úéLàøa äNòîa àeä¯xaCd mrhA §©£¥§¥¦§©©©¨¨
WFcTd :` oniq hRWnÎoWg xEh d`x§¥¤¦§¨¦¨©¨
,mIw zFidl mlFrd `xA `Ed KExÄ¨¨¨¨¦§©¨
oiaixgn oiqnFge oilfFBW mirWxde§¨§¨¦¤§¦§§¦©£¦¦
xAWnd oICde ,mdiUrnA FzF`§©£¥¤§©©¨©§©¥
mcIn gwFle mirWxd zFnx zFrFxf§¨¨§¨¦§¥©¦¨¨
,mlFrd mIwn milrAl FxifgnE sxh¤¤©£¦©§¨¦§©¥¨¨
KxAzi `xFAd oFvx milWdl mxFbe§¥§©§¦§©¥¦§¨¥
ENi`M ixde ,mIw zFidl F`xAW FnW§¤§¨¦§©¨©£¥§¦
`EdÎKExAÎWFcTdl sYEW dUrp©£¨¨§©¨¨

.d`ixAA©§¦¨
Ba øîàpL¯.d ,` ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

ãçà íBé ø÷á éäéå] áøò éäéå"¯oM ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤¤¨¥
,wIEcn `Ed m`e .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦§¦§¨
` :F`FlnA i"Wx FwiYrdW xnFl Wi( ¥©¤¤§¦©¦¦§

,o`M mixEn`d axre xwAW xnFl©¤Ÿ¤¨¤¤¨£¦¨
dUrnA mixEn`d xwae axre§¤¤¨Ÿ¤¨£¦§©£¥
xwA xMfp o`MW s`) Kd Epid ,ziW`xa§¥¦©§¨©¤¨¦§¨Ÿ¤

dNgY axr xMfp mWe dNgY(iM , §¦¨§¨¦§¨¤¤§¦¨¦
mB d`xE ."cg` mFi" lr mixFn mdipW§¥¤¦©¤¨§¥©
xwAd on xn`X dn" :` ,i zAW i"Wx©¦©¨©¤¨©¦©Ÿ¤
xaCd aEWgW ,`Ed Wxcn ,axrd cr©¨¤¤¦§¨¤¨©¨¨
axr FA xn`PW ,ziW`xa dUrnM§©£¥§¥¦¤¤¡©¤¤

a ."xwaE(fnFx mW xEn`d "cg` mFi" Ÿ¤¤¨¨¨¨¥
WxFtnM ,`EdÎKExAÎWFcTd lr©©¨¨©§¨
,FnlFrA cigi didW mEXn ,mW i"WxA§©¦¨¦¤¨¨¨¦§¨
ÎWFcTdl sYEW dUrp" zn` oiC oCde§©¨¦¡¤©£¤¨§©¨

."`EdÎKExÄ
"[¯m` iM ,oFW`xd mrHA wRYqd `lŸ¦§©¥©©©¨¦¦¦

lM .. dWn aWIe" xnFl Fl did oM¥¨¨©©¥¤¤¨
F` ,"mFIdcr xwA on" xnFl Fl didW ©¤¨¨©¦Ÿ¤©

"axrd cr xwAd on" EdnE ,"axr̈¤©¦©Ÿ¤©¨¨¤
dricid `"dA)(axrl fnFx `N` ? §¥©§¦¨¤¨¥§¤¤

wRYqd `le .d`ixAd dUrn lW xwaëŸ¤¤©£¥©§¦¨§Ÿ¦§©¥
.. aWIe" aEzM ixdW ,calA df mrhA§©©¤¦§¨¤£¥¨©¥¤



exziנו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy

i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ÏeÓ.ּבעצה ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי »¡…ƒְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבגבגבגבגבּוּוּוּורהרהרהרה ההההּמּמּמּמלללל יט)צאצאצאצא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: אמנם,יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּכתב למׁשה". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּכתב  מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּפׁשיטא

כא)להּלן ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

(àë)éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯
éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà íéäìû¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³
:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים ∑‡ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ
˙Ó‡ ÈL‡∑ נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, על לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי È‡N.אּלּו «¿≈¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈

Úˆ·∑'הּוא דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין »«ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נח) ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ אלפים ׁשׁשת »≈¬»ƒְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָ

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)Cnò íéäìà éäéå EöòéàY ¦¨§¦¦¡Ÿ¦¦¨
äöòa¯.Ff dvrA :o"Anxd zqxiB ¨¥¨¦§©¨©§©§¥¨

äøeába Cìnä àö :Bì øîà¯,xnFlM ¨©¥¦¨¥©§¨§©
LOr didIW FWExiR ,"KOr miwl` idie"¦¦¡Ÿ¦¦¨¥¤¦§¤¦§
lrW `le ,FY` urizYW ici lr ,dvrA§¥¨©§¥¤¦§©¥¦§Ÿ¤©
WExitM ,LOr miwl` didi izvr ici§¥£¨¦¦§¤¡Ÿ¦¦§§¥

r"a`xd)m"`x(i"Wx cnl df xace . ¨§¨¨¤§©©¦
"KOr midl` idie" xn`X dOn¦©¤¨©¦¦¡Ÿ¦¦¨

e"`Ed zgY w"ixigAF` didie `le) §¦¦©©©¨§Ÿ§¦§¤
dide(`le iEEv oFWl `EdW EpidC , §¨¨§©§¤§¦§Ÿ

dghad)g"ty(.mEXn ,"dxEaBA" hwpe ©§¨¨§¨©©§¨¦
.oiC FpiprW "miwl`" xMfp aEzMAW¤©¨¦§¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦
."`v" oFWlA hwp dOl oIrl Wi K ©̀¥§©¥¨¨¨©¦§¥

.bk wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨
íéäìàä ìeî íòì äzà äéäY ¡¥©¨¨¨¨¡Ÿ¦

çéìL¯,"mrl dY` did" WExiR Edf ¨¦©¤¥¡¥©¨¨¨
gilW mdl didYW EpidC)m"`x(. §©§¤¦§¤¨¤¨¦©
íB÷nì íúBðéa õéìîe¯WExiR Edf ¥¦¥¨©¨¤¥

didIW EpidC ,"midl`d lEn"oiA uiln ¨¡Ÿ¦§©§¤¦§¤¥¦¥
miwl`l mrd)m"`x(. ¨¨¤¡Ÿ¦

Bzàî íéètLî ìàBLå¯LciwtYW §¥¦§¨¦¥¦¤©§¦§
ici lr `Ed mFwOl mrd oiA uilnM§¥¦¥¨¨©¨©§¥

.FY`n mihRWn l`WYW¤¦§©¦§¨¦¥¦
íéøácä úàíúBáéø éøác Y¯ ¤©§¨¦¦§¥¦¨

,mFwOl mrd oiA uiln LzFidl sqFpA§¨¦§§¥¦¥¨¨©¨
Eidi mixaCde aix mdl didIWM ixd£¥§¤¦§¤¨¤¦§©§¨¦¦§
zEaxrzd z` mikixvE drxkdl miWẅ¦§©§¨¨§¦¦¤¦§¨§
mixaCd z` dY` `iaY if` ,miwl`d̈¡Ÿ¦£©¨¦©¨¤©§¨¦
lW FciwtY ,xnFlM .miwl`d iptl¦§¥¨¡Ÿ¦§©©§¦¤
mMYqn ,Fxzi zrcl ,mrd ipiprA dWn¤§¦§§¥¨¨§©©¦§¦§©¥
F` ,miwl`de mrd oiAW mixacA wx©¦§¨¦¤¥¨¨§¨¡Ÿ¦
zEaxrzd z` mikixSW mixacA¦§¨¦¤§¦¦¤¦§¨§

.miwl`dk dxez ¨¡Ÿ¦
(`k)äæçú äzàåLãwä çeøa Y §©¨¤¡¤§©©Ÿ¤

éìòLE¯oFWNn ,"dfgY" Fl xn` okle ¤¨¤§¨¥¨©¤¡¤¦§
xFgal lkEi Ki` ,oM `l m`W .dfgn©£¤¤¦Ÿ¥¥©¦§
mc`d" ixde ,o`M miiEpOd lM z ¤̀¨©§¦¨©£¥¨¨¨

"mipirl d`xi)m"`x(. ¦§¤¨¥¨¦
ìéç éLðàíéøéLò Y¯,"lig iWp`" ©§¥©¦£¦¦©§¥©¦

.oFnn ilrA zErnWnA§©§¨©£¥¨
éðçäì ïéëéøö ïéàLó¯i"Wx mB d`x ¤¥§¦¦§©£¦§¥©©¦

mElkl Kixv Fpi`W oIC" :a ,dw zFAEzM§©¨¤¥¨¦¦§
."sipgdl Kixv oi`e xiWr `EdW ±¤¨¦§¥¨¦§©£¦

íéðt øékäìe¯:hi ,fh mixaC d`x §©¦¨¦§¥§¨¦
`NW" :mW i"WxaE ,"mipR xiMz `l"Ÿ©¦¨¦§©¦¨¤Ÿ

."dfl dWwe dfl Kx `di§¥©¨¤§¨¤¨¤
úîà éLðàäçèáä éìòa elà Y¯ ©§¥¡¤¥©£¥©§¨¨

.mzghad minIwn md migihaOWMW¤§¤©§¦¦¥§©§¦©§¨¨¨

"zn` iWp`" WxiR `NW mrHde§©©©¤Ÿ¥©©§¥¡¤
azM ,mixTWn mpi`W ,FhEWtM¦§¤¥¨§©§¦¨©
llkp dGW mEXn ,"cecl liMUn"A§©§¦§¨¦¦¤¤¦§¨

."miwl` i`xi"A§¦§¥¡Ÿ¦
ìòL ,íäéøác ìò Cîñì éàãk íäL¤¥§©¦§Ÿ©¦§¥¤¤©

.ïéòîLð íäéøác eéäé ïë-éãé-éàðN §¥¥¦§¦§¥¤¦§¨¦Ÿ§¥
òöáïéca íðBîî úà ïéàðBOL Y¯ ¨©¤§¦¤¨¨©¦

lFki mc`W FA ErcIW oFnn lM̈¨¤¥§¤¨¨¨
FzF` E`pUi ,oiCA mcIn F`ivFdl§¦¦¨¨©¦¦§§
mdNW `Ed ENit`e ,mnvrn EdExifgie§©£¦¥©§¨©£¦¤¨¤

zn`A)o"anx(. ¤¡¤
:ïðéøîàc àéääk¯.a ,gp `xzA `aA §©¦§¨§¦©¨¨©§¨

àðéãa déðî àðBîn ïé÷ôîc àðic ìk̈©¨¨§©§¦¨¨¦¥§¦¨
àeä àðic åàì Y¯mi`ivFOW oIC lM ¨©¨¨¨©¨¤¦¦

.oIC Fpi` ,oiCA oFnn EPOn¦¤¨©¦¥©¨
íéôìà éøNúBàî LL eéä íä Y ¨¥£¨¦¥¨¥¥

ì íéøNóìà úBàî LL¯xU ,xnFlM ¨¦§¥¥¤¤§©©
,Wi` sl` lkl cg`cg` xU `le ¤¨§¨¤¤¦§Ÿ©¤¨

mitl` dOkl)yeal(,dfA EprinWn mbe . §©¨£¨¦§©©§¦¥¨¤
KFYn Eid EN`d mixUd zF`n WXW¤¥¥©¨¦¨¥¨¦
WXl sqFpA `le ,sl` zF`n WXd©¥¥¤¤§Ÿ§¨©¥
miWp` 999 lM lr xnFlM ,sl` zF`n¥¤¤§©©¨£¨¦
xRqn z` milWd `Ede ,cg` xU did̈¨©¤¨§¦§¦¤¦§©
,'eke zF`n ixUA dfÎKxCÎlre ,sl`d̈¤¤§©¤¤¤§¨¥¥

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה (ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ
ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, ועלֿידי חּמה עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה אהרן ∑z‡ŒÌb‰."ּכנבל לרּבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ««»ְֲַַֹ

זקנים  וע' EnÓ.וחּור „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב .ּכבדֹו ְְְִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®
äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà äéä¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²

:íéäìûä-ìà íéøácä-úà¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

K` .wEqRd oFWlkemiqEtCAmivFtPd: §¦§©¨©©§¦©§¦
."xaCd Fl didW in"¦¤¨¨©¨¨

"éìà àa"¯z` o`M uxzn i"Wx ¨¥©©¦§¨¥¨¤
"`A"l miAx oFWl "mdl" oiA dxizQd©§¦¨¥¨¤§©¦§¨
Fl didIW in" :Wxtn dfle ,cigi oFWl§¨¦§¨¤§¨¥¦¤¦§¤

xaC Fl didIWM mdn cg`) "xaC(if` , ¨¨¤¨¥¤§¤¦§¤¨¨£©
"il` `A" `Ed)`"eb(dxizq o`M oi`e . ¨¥©§¥¨§¦¨

cizr) "didi" oFWl oiA(oFWl oial ¥§¦§¤¨¦§¥§
deFd) "`A"(lr aqEn "didi"W oeiM , ¨¤¥¨¤¦§¤¨©

.mc`d lr "`A"E ,"xaC"dfi dxez ©¨¨¨©¨¨¨
(fi)äLî ïúç øîàiåãBák Cøc Y ©Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¤¤¤¨

Cìî ìL BðúBç :áeúkä BàøB÷¯ §©¨§¤¤¤
`xIe" ci wEqR lirl azM xaM ixdW¤£¥§¨¨©§¥¨©©§
m`e ,"xn`Ie" mW KWndaE ,"dWn ozgŸ¥¤©¤§¥¨©Ÿ¤§¦
xn`Ie" xnFl wiRqn did o`M mB oM¥©¨¨¨©§¦©©Ÿ¤
xnFl Fl didW azM m"`xde ."eil ¥̀¨§¨§¥¨©¤¨¨©
ok iptl ixdW ,"eil` FpzFg xn`Ie"©Ÿ¤§¥¨¤£¥¦§¥¥
dGnE ."FpzFgl dWn xn`Ie" xn`p¤¡©©Ÿ¤¤§§¦¤
df ixd ,"dWn ozFg" aEW azke xfgW¤¨©§¨©¥¤£¥¤
aEzMd Ed`xFw o`M `wece .cFaM KxC¤¤¨§©§¨¨§¥©¨
dvr Fl xnF` o`MW ipRn ,"cFaM KxC"¤¤¨¦§¥¤¨¥¥¨

,daFhcFaM lW qgil `Ed iE`x ¨¨§©©¤¨
)i"gp(.gi dxez

(gi)ìaz ìáðBîebøúk Y¯ ¨Ÿ¦Ÿ§©§
dirWi i"Wx mB d`xE ."i`lz d`ln"¦§¨¦§¥§¥©©¦§©§¨
oFWl laFp oi`e" :siqFd mWe .` ,`§¨¦§¥¥§
zltFp o"Ep oi`W ,dlA FnM ,oFaTx¦¨§¨¨¤¥¤¤
xaC oFWl laFp `N` ,oFWl FzF`A§¨¤¨¥§¨¨

zxfBn FnM ,dlke d`lPdlAY lap, ©¦§¤§¨¤§¦¦§©¨Ÿ¦Ÿ

,gi miNdY i"Wx mB d`xE ."lFApY FnM§¦§§¥©©¦§¦¦
.en
ìeì BðBLø"éøèùééìô ,äLéîk ïBL §§§¦¨
¯fleistrir.lFApl ,WFnkl ,¦§¦§

"ìáð äìòäå" Bîk ,æòìa¯dinxi §©©§§¤¨¤¨¥¦§§¨
WEnM oFWl .bi ,g)my i"yx(. §¨

"'Bâå ïôbî äìò ìáðk"¯,cl dirWi ¦§Ÿ¨¤¦¤¤§§©§¨
zlaFp diExw oli`A dWEnM .c)my i"yx(. §¨¨¦¨§¨¤¤

éãé-ìòå änç éãé-ìò Leîk àeäL¤¨©§¥©¨§©§¥
äàìðå Lz Bçëå ,çø÷¯i"WxA ¤©§Ÿ©§¦§¤§©¦

."dlke ca` FgElgle" :mW dirWi§©§¨¨§¦§¨©§¨¨
äzà íb¯wx wEqRdn wiYrOW dGn ©©¨¦¤¤©§¦¥©¨©

iEAxd lMW rnWn ,"dY` mB" zFaiYd©¥©©¨©§©¤¨¨¦
mB" zFaiYd df itlE ,"mB" zaiYn `Ed¦¥©©§¦¤©¥©
mrl dpEMd ,"KOr xW` dGd mrd̈¨©¤£¤¦¨©©¨¨¨¨
`zlikOA K` .dWn iptA oEcl mi`AW¤¨¦¨¦§¥¤©©§¦§¨
mB dY` mB" wEqRd lMn `Ed cEOiNd©¦¦¨©¨©©¨©
cg`A mpn` ."KOr xW` dGd mrd̈¨©¤£¤¦¨¨§¨§¤¨
"'ebe dY` mB" o`M `qxiBd cId iazMn¦¦§¥©¨©¦§¨¨©©¨
wEqRd lMn `Ed cEOiNdW EpidC§©§¤©¦¦¨©¨
dGd mrd mB" df itlE .`zlikOakE§©§¦§¨§¦¤©¨¨©¤
mipwf miraWl dpEMd ,"KOr xW £̀¤¦¨©©¨¨§¦§¦§¥¦
,FhEWtM mrl `le ,`zlikOA x`FanM©§¨©§¦§¨§Ÿ¨¨¦§
i"Wx oFWNn mB rnWn oM dxF`kle§¦§¨¥©§©©¦§©¦
mrd lM mbe" WxtOW bk wEqR oOwl§©¨¨¤§¨¥§©¨¨¨
miraWe `Edia`e acp oxd` lr "dGd©¤©©£Ÿ¨¨©£¦§¦§¦
,"KOr dYr mielPd" wiYrnE ,mipwf§¥¦©§¦©¦§¦©¨¦¨
"KOr xW`" WExiRd dxF`kl EdGW¤¤¦§¨©¥£¤¦¨

.oEIr Kixve .EpiptNW wEqRAW¤©¨¤§¨¥§¨¦¦

íéð÷æ íéòáLå øeçå ïøäà úBaøì§©©£Ÿ§§¦§¦§¥¦
¯.. xn` mipwGd l`e" :ci ,ck oOwlcM§¦§©¨§¤©§¥¦¨©

i"Wx d`x la` ."mkOr xEge oxd ©̀£Ÿ§¦¨¤£¨§¥©¦
bxdp xEgW Wxcn `iadW d ,al oOwl§©¨¤¥¦¦§¨¤¤¡©
`l xaM xEg oM m`e ,lbrd zIUr mFiA§£¦©¨¥¤§¦¥§¨Ÿ
oOwl FGn dxzie .miIgd oiA eiWkr did̈¨©§¨¥©©¦¦¥¨¦§©¨
`Edia`e acp z` xiMfd bk wEqR̈¦§¦¤¨¨©£¦
"dcVA x`A"d azke .xEg mFwnA¦§§¨©©§¥©¨¤
xEge oxd` zFAxl ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©§©©£Ÿ§
dlrW drWA E`lp md mBW mipwGde§©§¥¦¤©¥¦§§¨¨¤¨¨
oxd`e ,bxdp xEg ixdW) xdA dWn¤¨¨¤£¥¤¡©§©£Ÿ

lbrd zIUrA mrl Erpkp mipwGde(oke , §©§¥¦¦§§¨¨©£¦©¨¥¤§¥
aEzMX dn ,df itlE .dWn mr didi¦§¤¦¤§¦¤©¤¨
EN`l dpEMd ,"KOr xW` mrd lM mbe"§©¨¨¨£¤¦¨©©¨¨§¥
Epid ,oiCA zrM dWn mr mi`vnPW¤¦§¨¦¦¤¨¥©¦©§
itM ,mipwGde `Edia`e acp oxd ©̀£Ÿ¨¨©£¦§©§¥¦§¦
`N` ,bk wEqR oOwl i"Wx WxiRW¤¥©©¦§©¨¨¤¨
aFxn FWxtl i"Wx KxvEd `l o`MW¤¨Ÿ§©©¦§¨§¥
xW`" `Ed WxFtn ixdW ,FzEhiWR§¦¤£¥§¨£¤

.oEIr Kixv oicre ."KOr¦¨©£©¦¨¦¦
Enî ãáë ékBcák Y¯i"Wx d`x ¦¨¥¦§¨§§¥©¦

"caM"W ci ,f lirl.xaC mW `Ed §¥¤¨¥¥¨¨
Eçkî øúBé áø¯,dfA x`an ©¥¦Ÿ£§¨¥¨¤

Lilr cak iM" xnFl Fl did dxF`kNW¤¦§¨¨¨©¦¨¥¨¤
xnFl `AW Wxtn okle ,"xaCd©¨¨§¨¥§¨¥¤¨©
df la` ,wfg Lgke caM LPd mpn`W¤¨§¨¦§¨¥§Ÿ£¨¨£¨¤
dfÎKxCÎlr d`xE .LgMn wfg xzFi¥¨¨¦Ÿ£§¥©¤¤¤

` ,h mixaC i"Wx)cec ixac(.hi dxez ©¦§¨¦
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i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ÏeÓ.ּבעצה ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי »¡…ƒְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבגבגבגבגבּוּוּוּורהרהרהרה ההההּמּמּמּמלללל יט)צאצאצאצא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: אמנם,יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּכתב למׁשה". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּכתב  מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּפׁשיטא

כא)להּלן ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

(àë)éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯
éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà íéäìû¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³
:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים ∑‡ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ
˙Ó‡ ÈL‡∑ נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, על לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי È‡N.אּלּו «¿≈¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈

Úˆ·∑'הּוא דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין »«ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נח) ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ אלפים ׁשׁשת »≈¬»ƒְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָ

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»
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(hi)Cnò íéäìà éäéå EöòéàY ¦¨§¦¦¡Ÿ¦¦¨
äöòa¯.Ff dvrA :o"Anxd zqxiB ¨¥¨¦§©¨©§©§¥¨

äøeába Cìnä àö :Bì øîà¯,xnFlM ¨©¥¦¨¥©§¨§©
LOr didIW FWExiR ,"KOr miwl` idie"¦¦¡Ÿ¦¦¨¥¤¦§¤¦§
lrW `le ,FY` urizYW ici lr ,dvrA§¥¨©§¥¤¦§©¥¦§Ÿ¤©
WExitM ,LOr miwl` didi izvr ici§¥£¨¦¦§¤¡Ÿ¦¦§§¥

r"a`xd)m"`x(i"Wx cnl df xace . ¨§¨¨¤§©©¦
"KOr midl` idie" xn`X dOn¦©¤¨©¦¦¡Ÿ¦¦¨

e"`Ed zgY w"ixigAF` didie `le) §¦¦©©©¨§Ÿ§¦§¤
dide(`le iEEv oFWl `EdW EpidC , §¨¨§©§¤§¦§Ÿ

dghad)g"ty(.mEXn ,"dxEaBA" hwpe ©§¨¨§¨©©§¨¦
.oiC FpiprW "miwl`" xMfp aEzMAW¤©¨¦§¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦
."`v" oFWlA hwp dOl oIrl Wi K ©̀¥§©¥¨¨¨©¦§¥

.bk wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨
íéäìàä ìeî íòì äzà äéäY ¡¥©¨¨¨¨¡Ÿ¦

çéìL¯,"mrl dY` did" WExiR Edf ¨¦©¤¥¡¥©¨¨¨
gilW mdl didYW EpidC)m"`x(. §©§¤¦§¤¨¤¨¦©
íB÷nì íúBðéa õéìîe¯WExiR Edf ¥¦¥¨©¨¤¥

didIW EpidC ,"midl`d lEn"oiA uiln ¨¡Ÿ¦§©§¤¦§¤¥¦¥
miwl`l mrd)m"`x(. ¨¨¤¡Ÿ¦

Bzàî íéètLî ìàBLå¯LciwtYW §¥¦§¨¦¥¦¤©§¦§
ici lr `Ed mFwOl mrd oiA uilnM§¥¦¥¨¨©¨©§¥

.FY`n mihRWn l`WYW¤¦§©¦§¨¦¥¦
íéøácä úàíúBáéø éøác Y¯ ¤©§¨¦¦§¥¦¨

,mFwOl mrd oiA uiln LzFidl sqFpA§¨¦§§¥¦¥¨¨©¨
Eidi mixaCde aix mdl didIWM ixd£¥§¤¦§¤¨¤¦§©§¨¦¦§
zEaxrzd z` mikixvE drxkdl miWẅ¦§©§¨¨§¦¦¤¦§¨§
mixaCd z` dY` `iaY if` ,miwl`d̈¡Ÿ¦£©¨¦©¨¤©§¨¦
lW FciwtY ,xnFlM .miwl`d iptl¦§¥¨¡Ÿ¦§©©§¦¤
mMYqn ,Fxzi zrcl ,mrd ipiprA dWn¤§¦§§¥¨¨§©©¦§¦§©¥
F` ,miwl`de mrd oiAW mixacA wx©¦§¨¦¤¥¨¨§¨¡Ÿ¦
zEaxrzd z` mikixSW mixacA¦§¨¦¤§¦¦¤¦§¨§

.miwl`dk dxez ¨¡Ÿ¦
(`k)äæçú äzàåLãwä çeøa Y §©¨¤¡¤§©©Ÿ¤

éìòLE¯oFWNn ,"dfgY" Fl xn` okle ¤¨¤§¨¥¨©¤¡¤¦§
xFgal lkEi Ki` ,oM `l m`W .dfgn©£¤¤¦Ÿ¥¥©¦§
mc`d" ixde ,o`M miiEpOd lM z ¤̀¨©§¦¨©£¥¨¨¨

"mipirl d`xi)m"`x(. ¦§¤¨¥¨¦
ìéç éLðàíéøéLò Y¯,"lig iWp`" ©§¥©¦£¦¦©§¥©¦

.oFnn ilrA zErnWnA§©§¨©£¥¨
éðçäì ïéëéøö ïéàLó¯i"Wx mB d`x ¤¥§¦¦§©£¦§¥©©¦

mElkl Kixv Fpi`W oIC" :a ,dw zFAEzM§©¨¤¥¨¦¦§
."sipgdl Kixv oi`e xiWr `EdW ±¤¨¦§¥¨¦§©£¦

íéðt øékäìe¯:hi ,fh mixaC d`x §©¦¨¦§¥§¨¦
`NW" :mW i"WxaE ,"mipR xiMz `l"Ÿ©¦¨¦§©¦¨¤Ÿ

."dfl dWwe dfl Kx `di§¥©¨¤§¨¤¨¤
úîà éLðàäçèáä éìòa elà Y¯ ©§¥¡¤¥©£¥©§¨¨

.mzghad minIwn md migihaOWMW¤§¤©§¦¦¥§©§¦©§¨¨¨

"zn` iWp`" WxiR `NW mrHde§©©©¤Ÿ¥©©§¥¡¤
azM ,mixTWn mpi`W ,FhEWtM¦§¤¥¨§©§¦¨©
llkp dGW mEXn ,"cecl liMUn"A§©§¦§¨¦¦¤¤¦§¨

."miwl` i`xi"A§¦§¥¡Ÿ¦
ìòL ,íäéøác ìò Cîñì éàãk íäL¤¥§©¦§Ÿ©¦§¥¤¤©

.ïéòîLð íäéøác eéäé ïë-éãé-éàðN §¥¥¦§¦§¥¤¦§¨¦Ÿ§¥
òöáïéca íðBîî úà ïéàðBOL Y¯ ¨©¤§¦¤¨¨©¦

lFki mc`W FA ErcIW oFnn lM̈¨¤¥§¤¨¨¨
FzF` E`pUi ,oiCA mcIn F`ivFdl§¦¦¨¨©¦¦§§
mdNW `Ed ENit`e ,mnvrn EdExifgie§©£¦¥©§¨©£¦¤¨¤

zn`A)o"anx(. ¤¡¤
:ïðéøîàc àéääk¯.a ,gp `xzA `aA §©¦§¨§¦©¨¨©§¨

àðéãa déðî àðBîn ïé÷ôîc àðic ìk̈©¨¨§©§¦¨¨¦¥§¦¨
àeä àðic åàì Y¯mi`ivFOW oIC lM ¨©¨¨¨©¨¤¦¦

.oIC Fpi` ,oiCA oFnn EPOn¦¤¨©¦¥©¨
íéôìà éøNúBàî LL eéä íä Y ¨¥£¨¦¥¨¥¥

ì íéøNóìà úBàî LL¯xU ,xnFlM ¨¦§¥¥¤¤§©©
,Wi` sl` lkl cg`cg` xU `le ¤¨§¨¤¤¦§Ÿ©¤¨

mitl` dOkl)yeal(,dfA EprinWn mbe . §©¨£¨¦§©©§¦¥¨¤
KFYn Eid EN`d mixUd zF`n WXW¤¥¥©¨¦¨¥¨¦
WXl sqFpA `le ,sl` zF`n WXd©¥¥¤¤§Ÿ§¨©¥
miWp` 999 lM lr xnFlM ,sl` zF`n¥¤¤§©©¨£¨¦
xRqn z` milWd `Ede ,cg` xU did̈¨©¤¨§¦§¦¤¦§©
,'eke zF`n ixUA dfÎKxCÎlre ,sl`d̈¤¤§©¤¤¤§¨¥¥
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(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה (ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ
ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, ועלֿידי חּמה עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה אהרן ∑z‡ŒÌb‰."ּכנבל לרּבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ««»ְֲַַֹ

זקנים  וע' EnÓ.וחּור „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב .ּכבדֹו ְְְִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®
äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà äéä¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²

:íéäìûä-ìà íéøácä-úà¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

K` .wEqRd oFWlkemiqEtCAmivFtPd: §¦§©¨©©§¦©§¦
."xaCd Fl didW in"¦¤¨¨©¨¨

"éìà àa"¯z` o`M uxzn i"Wx ¨¥©©¦§¨¥¨¤
"`A"l miAx oFWl "mdl" oiA dxizQd©§¦¨¥¨¤§©¦§¨
Fl didIW in" :Wxtn dfle ,cigi oFWl§¨¦§¨¤§¨¥¦¤¦§¤

xaC Fl didIWM mdn cg`) "xaC(if` , ¨¨¤¨¥¤§¤¦§¤¨¨£©
"il` `A" `Ed)`"eb(dxizq o`M oi`e . ¨¥©§¥¨§¦¨

cizr) "didi" oFWl oiA(oFWl oial ¥§¦§¤¨¦§¥§
deFd) "`A"(lr aqEn "didi"W oeiM , ¨¤¥¨¤¦§¤¨©

.mc`d lr "`A"E ,"xaC"dfi dxez ©¨¨¨©¨¨¨
(fi)äLî ïúç øîàiåãBák Cøc Y ©Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¤¤¤¨

Cìî ìL BðúBç :áeúkä BàøB÷¯ §©¨§¤¤¤
`xIe" ci wEqR lirl azM xaM ixdW¤£¥§¨¨©§¥¨©©§
m`e ,"xn`Ie" mW KWndaE ,"dWn ozgŸ¥¤©¤§¥¨©Ÿ¤§¦
xn`Ie" xnFl wiRqn did o`M mB oM¥©¨¨¨©§¦©©Ÿ¤
xnFl Fl didW azM m"`xde ."eil ¥̀¨§¨§¥¨©¤¨¨©
ok iptl ixdW ,"eil` FpzFg xn`Ie"©Ÿ¤§¥¨¤£¥¦§¥¥
dGnE ."FpzFgl dWn xn`Ie" xn`p¤¡©©Ÿ¤¤§§¦¤
df ixd ,"dWn ozFg" aEW azke xfgW¤¨©§¨©¥¤£¥¤
aEzMd Ed`xFw o`M `wece .cFaM KxC¤¤¨§©§¨¨§¥©¨
dvr Fl xnF` o`MW ipRn ,"cFaM KxC"¤¤¨¦§¥¤¨¥¥¨

,daFhcFaM lW qgil `Ed iE`x ¨¨§©©¤¨
)i"gp(.gi dxez

(gi)ìaz ìáðBîebøúk Y¯ ¨Ÿ¦Ÿ§©§
dirWi i"Wx mB d`xE ."i`lz d`ln"¦§¨¦§¥§¥©©¦§©§¨
oFWl laFp oi`e" :siqFd mWe .` ,`§¨¦§¥¥§
zltFp o"Ep oi`W ,dlA FnM ,oFaTx¦¨§¨¨¤¥¤¤
xaC oFWl laFp `N` ,oFWl FzF`A§¨¤¨¥§¨¨

zxfBn FnM ,dlke d`lPdlAY lap, ©¦§¤§¨¤§¦¦§©¨Ÿ¦Ÿ

,gi miNdY i"Wx mB d`xE ."lFApY FnM§¦§§¥©©¦§¦¦
.en
ìeì BðBLø"éøèùééìô ,äLéîk ïBL §§§¦¨
¯fleistrir.lFApl ,WFnkl ,¦§¦§

"ìáð äìòäå" Bîk ,æòìa¯dinxi §©©§§¤¨¤¨¥¦§§¨
WEnM oFWl .bi ,g)my i"yx(. §¨

"'Bâå ïôbî äìò ìáðk"¯,cl dirWi ¦§Ÿ¨¤¦¤¤§§©§¨
zlaFp diExw oli`A dWEnM .c)my i"yx(. §¨¨¦¨§¨¤¤

éãé-ìòå änç éãé-ìò Leîk àeäL¤¨©§¥©¨§©§¥
äàìðå Lz Bçëå ,çø÷¯i"WxA ¤©§Ÿ©§¦§¤§©¦

."dlke ca` FgElgle" :mW dirWi§©§¨¨§¦§¨©§¨¨
äzà íb¯wx wEqRdn wiYrOW dGn ©©¨¦¤¤©§¦¥©¨©

iEAxd lMW rnWn ,"dY` mB" zFaiYd©¥©©¨©§©¤¨¨¦
mB" zFaiYd df itlE ,"mB" zaiYn `Ed¦¥©©§¦¤©¥©
mrl dpEMd ,"KOr xW` dGd mrd̈¨©¤£¤¦¨©©¨¨¨¨
`zlikOA K` .dWn iptA oEcl mi`AW¤¨¦¨¦§¥¤©©§¦§¨
mB dY` mB" wEqRd lMn `Ed cEOiNd©¦¦¨©¨©©¨©
cg`A mpn` ."KOr xW` dGd mrd̈¨©¤£¤¦¨¨§¨§¤¨
"'ebe dY` mB" o`M `qxiBd cId iazMn¦¦§¥©¨©¦§¨¨©©¨
wEqRd lMn `Ed cEOiNdW EpidC§©§¤©¦¦¨©¨
dGd mrd mB" df itlE .`zlikOakE§©§¦§¨§¦¤©¨¨©¤
mipwf miraWl dpEMd ,"KOr xW £̀¤¦¨©©¨¨§¦§¦§¥¦
,FhEWtM mrl `le ,`zlikOA x`FanM©§¨©§¦§¨§Ÿ¨¨¦§
i"Wx oFWNn mB rnWn oM dxF`kle§¦§¨¥©§©©¦§©¦
mrd lM mbe" WxtOW bk wEqR oOwl§©¨¨¤§¨¥§©¨¨¨
miraWe `Edia`e acp oxd` lr "dGd©¤©©£Ÿ¨¨©£¦§¦§¦
,"KOr dYr mielPd" wiYrnE ,mipwf§¥¦©§¦©¦§¦©¨¦¨
"KOr xW`" WExiRd dxF`kl EdGW¤¤¦§¨©¥£¤¦¨

.oEIr Kixve .EpiptNW wEqRAW¤©¨¤§¨¥§¨¦¦

íéð÷æ íéòáLå øeçå ïøäà úBaøì§©©£Ÿ§§¦§¦§¥¦
¯.. xn` mipwGd l`e" :ci ,ck oOwlcM§¦§©¨§¤©§¥¦¨©

i"Wx d`x la` ."mkOr xEge oxd ©̀£Ÿ§¦¨¤£¨§¥©¦
bxdp xEgW Wxcn `iadW d ,al oOwl§©¨¤¥¦¦§¨¤¤¡©
`l xaM xEg oM m`e ,lbrd zIUr mFiA§£¦©¨¥¤§¦¥§¨Ÿ
oOwl FGn dxzie .miIgd oiA eiWkr did̈¨©§¨¥©©¦¦¥¨¦§©¨
`Edia`e acp z` xiMfd bk wEqR̈¦§¦¤¨¨©£¦
"dcVA x`A"d azke .xEg mFwnA¦§§¨©©§¥©¨¤
xEge oxd` zFAxl ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©§©©£Ÿ§
dlrW drWA E`lp md mBW mipwGde§©§¥¦¤©¥¦§§¨¨¤¨¨
oxd`e ,bxdp xEg ixdW) xdA dWn¤¨¨¤£¥¤¡©§©£Ÿ

lbrd zIUrA mrl Erpkp mipwGde(oke , §©§¥¦¦§§¨¨©£¦©¨¥¤§¥
aEzMX dn ,df itlE .dWn mr didi¦§¤¦¤§¦¤©¤¨
EN`l dpEMd ,"KOr xW` mrd lM mbe"§©¨¨¨£¤¦¨©©¨¨§¥
Epid ,oiCA zrM dWn mr mi`vnPW¤¦§¨¦¦¤¨¥©¦©§
itM ,mipwGde `Edia`e acp oxd ©̀£Ÿ¨¨©£¦§©§¥¦§¦
`N` ,bk wEqR oOwl i"Wx WxiRW¤¥©©¦§©¨¨¤¨
aFxn FWxtl i"Wx KxvEd `l o`MW¤¨Ÿ§©©¦§¨§¥
xW`" `Ed WxFtn ixdW ,FzEhiWR§¦¤£¥§¨£¤

.oEIr Kixv oicre ."KOr¦¨©£©¦¨¦¦
Enî ãáë ékBcák Y¯i"Wx d`x ¦¨¥¦§¨§§¥©¦

"caM"W ci ,f lirl.xaC mW `Ed §¥¤¨¥¥¨¨
Eçkî øúBé áø¯,dfA x`an ©¥¦Ÿ£§¨¥¨¤

Lilr cak iM" xnFl Fl did dxF`kNW¤¦§¨¨¨©¦¨¥¨¤
xnFl `AW Wxtn okle ,"xaCd©¨¨§¨¥§¨¥¤¨©
df la` ,wfg Lgke caM LPd mpn`W¤¨§¨¦§¨¥§Ÿ£¨¨£¨¤
dfÎKxCÎlr d`xE .LgMn wfg xzFi¥¨¨¦Ÿ£§¥©¤¤¤

` ,h mixaC i"Wx)cec ixac(.hi dxez ©¦§¨¦



exziנח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"hÎc"i iriaxÎiyily meil inei xeriy

ß hay c"i iyily mei ß

(ãë)øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå
haye"hÎc"iiriaxÎiyilymei
: ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

úøNò éøNå íéMîç: £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑ עּמא ית ‰Ì.ן מית ∑Ôe‡È·È.ודינין eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו ּתעבּורי"(רות "לא ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְְֲִִֵַֹֹ
ייתּון  וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכמֹו:

עׂשּיה  לׁשֹון הּללּו ּומקראֹות .ידּונּון, ְְְֲִִַָָָ

(æë):Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay e"h iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

cgiA `le ,mixVd oipnA xaM Eidi md¥¦§§¨§¦§©©¨¦§Ÿ§©©
mrd lM" WxiR `NX dnE .dWn mr¦¤©¤Ÿ¥©¨¨¨
mEXn ,FhEWtM mrd lr "dGd©¤©¨¨¦§¦
didi m` dPWn df oi` oiCd ilraNW¤§©£¥©¦¥¤§©¤¦¦§¤
llbA m`e .miAx F` cg` htFXd©¥¤¨©¦§¦¦§©
didIWM mhRWnA didIW aEMird̈¦¤¦§¤§¦§¨¨§¤¦§¤
,dGn mdl Wi cqtd dn ,cg` htFW¥¤¨©¤§¥¥¨¤¦¤
dnc` icaFr Eid `l xAcOA ixdW¤£¥©¦§¨Ÿ¨§¥£¨¨
oYk`ln EciqtIW zFIEpg ilrA `le§Ÿ©£¥£¤©§¦§©§¨

aEMird llbA)m"`x(lirl xMfPX dnE . ¦§©¨¦©¤¦§©§¥
xW` dGd mrd mB dY` mB lAY lap"¨Ÿ¦Ÿ©©¨©¨¨©¤£¤
LOr miaWFId EN`l dpEMd ,"KOr¦¨©©¨¨§¥©§¦¦§
,oEcl mi`AW mrl dpEMd m`W ,oiCA©¦¤¦©©¨¨¨¨¤¨¦¨
,Liptl xW` mrd mB :xnFl Kixv did̈¨¨¦©©¨¨£¤§¨¤
mixfFre eil` mielPd mrl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¨¨©¦§¦¥¨§§¦

oiCA Fl)yeal(:`qxiBd oFW`x qEtcaE . ©¦¦§¦©¦§¨
milaFPW ,xnFlM ."LOr dYr mi`lPd"©¦§¦©¨¦§§©¤§¦
"lNd sqFi" xtqA azke .LOr cgi©©¦§§¨©§¥¤¥¦¥
Epivn `l oMW ,xzFi dpFkp Ff `qxiBW¤¦§¨§¨¥¤¥Ÿ¨¦
xnFl Kixv dide ,"LOr mielPd" iEHiA¦©¦§¦¦§§¨¨¨¦©

`Ed oMW ,"Lil`" F` "Lilr mielPd"©¦§¦¨¤¥¤¤¥
zaiY dritFOW mFwn lkA§¨¨¤¦¨¥©

mielp"."ck dxez ¦§¦
(ek)eèôLå"ànò úé ïéðéãå" Y¯ §¨§§¨§¦¨©¨

oFWlA .mrd z` mihtFWe .qFlwpE`§§§§¦¤¨¨¦§
.deFd¤

ïeàéáé"ïúéî" Y¯,mi`ian .qFlwpE` §¦¨§¨§§§¦¦
.deFd oFWlA¦§¤
íä eèetLé.[eèBtLé] Bîk Y¯oM ¦§¥§¦§¥

,oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA `Ed§©¨¦§¥¨¦§¦
`iaOW miwEqRdn rnWn oke§¥©§©¥©§¦¤¥¦

.EhRWi :miqEtC dOkaE .dgkFdM§¨¨§©¨§¦¦§§
"éøeáòú àì" ïëå¯.g ,a zEx §¥Ÿ©£¦

.[éøBáòú] àì Bîk¯dOkA `Ed oM §Ÿ©£¦¥§©¨
dOkaE .oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦§©¨

.ixarz `l :miqEtC§¦Ÿ©©§¦
"ïepà ïéðéc" :Bîebøúå¯.md mihtFW §©§¨§¦¦§¦¥

ì eéä íéðBéìòä úBàø÷î,éeeö ïBL ¦§¨¨¤§¦¨§¦
,"ïeúéé" ,"ïeðeãéå" :ïéîbøúî Cëì§¨§ª§¨¦¦¥

ì eìlä úBàø÷îe ,"ïeðeãé"ïBL §¦§¨©¨§

äiNò¯deFd oFWlA md okle £¦¨§¨¥¥¦§¤
.icinYfk dxez §¦¦

(fk)Böøà ìà Bì Cìiåéða øiâì Y ©¥¤¤©§§©¥§¥
BzçtLî¯zaiY xEYIn z`f cnFl ¦§©§¥Ÿ¦¦¥©

,FzaFhl dzid dkilddW EpidC ,"Fl"§©§¤©£¦¨¨§¨§¨
FYgRWn ipA xIbl Edfe)jxcl dciv(F` . §¤§©¥§¥¦§©§

z` dWn gNWie" aEzMdn oM cnFNW¤¥¥¥©¨©§©©¤¤
dxHnl FgNXW xnFlM ,"FpzFg§§©¤¦§§©¨¨

znIEqn)g"ty(`aEOM lrFtA did oke . §¤¤§¥¨¨§©©¨
mihtFW xtqA)fh ,`(ozFg ipiw ipaE" : §¥¤§¦§¥¥¦¥

"'ebe mixnYd xirn Elr dWn)m"`x(. ¤¨¥¦©§¨¦
l ,i xAcOA d`x la`FxzIWxn` £¨§¥©¦§¨¤¦§¨©

iYclFn l`e ivx` l`" m` iM :dWnl§¤¦¦¤©§¦§¤©§¦
,iqkp liaWA m`" :mW i"WxaE ,"Kl ¥̀¥§©¦¨¦¦§¦§¨©
EdGW xnFl Wie ."iYgRWn liaWA m ¦̀¦§¦¦§©§¦§¥©¤¤
aFfrY `p l`" :Fl xn` dWOW iptl¦§¥¤¤¨©©¨©£
dWn ixaC ixg` la` ,"'ebe EpzF`¨£¨©£¥¦§¥¤
Klde ,eixaC z` Fxzi lAw ,eil ¥̀¨¦¥¦§¤§¨¨§¨©
zpn lr ,FYgRWn ipA z` xIbl liaWA¦§¦§©¥¤§¥¦§©§©§¨

aEWl)`"eb(.` dxez ¨

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
ÌÈMÓÁ.היּו È¯N∑ אלף B¯NÚ˙.י"ב È¯NÂ∑ אל היּו,ׁשּׁשים ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻוהּוא
ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר
אתי  ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהדרגה

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר .ׁשּפיר: ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה לּבֹו",ּדבר את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", את ."והּכֹות ְְֶֶַָ

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, ואם (מכילתא)הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰f‰.יעּכב ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑עּמ עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב אהרן, ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

.(מכילתא)

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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zF`n WXn xzFi f` Epn l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¨¨¥¦¥¥
did Fxzi lW xERiQd ixdW ,sl ¤̀¤¤£¥©¦¤¦§¨¨
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,gl oOwl aEzMW FnM ,603,550 l`xUi¦§¨¥§¤¨§©¨

df oipnA Ellkp `l dOle ,ek)iaxd(. §¨¨Ÿ¦§§§¦§¨¤
ixU" :` ,gi oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¨¥
zF`n WW ixdW ,Eid zF`n WW mitl £̀¨¦¥¥¨¤£¥¥¥
zFPnl Wg `NW `vnpe ."ilbx sl ¤̀¤©§¦§¦§¨¤Ÿ¨§©
.sl` zF`n WW lrOW mitl`l mixÜ¦¨£¨¦¤¥©¥¥¤¤

úBàî éøNeéä íéôìà úLL Y¯ ¨¥¥¥¤£¨¦¨
.Wi` d`n lM lr cg` xU ,xnFlM§©©¤¨©¨¥¨¦

íéMîç éøNóìà øNò íéðL Y¯ ¨¥£¦¦§¥¨¨¤¤
.Wi` miXing lM lr cg` xU ,xnFlM§©©¤¨©¨£¦¦¦

úøNò éøNóìà íéML Y¯,xnFlM ¨¥£¨Ÿ¦¦¤¤§©
`vnpe .miWp` dxUr lM lr cg` xU©¤¨©¨£¨¨£¨¦§¦§¨
did lMd KqA mipICd xRqOW ,df itl§¦¤¤¦§©©©¨¦§©©Ÿ¨¨

zF`n WWe sl` dpFnWE miraW)d`x ¦§¦§¨¤¤§¥¥
d ,dk xacna i"yx d`xe .` ,gi oixcdpq(.ak dxez

(ak)eèôLå"ïeðeãéå" Y¯.qFlwpE` §¨§¦§§

ìéeeö ïBL¯.zr lkA EhRWIW §¦¤¦§§§¨¥
éìòî ì÷äåEì÷äì äæ øác Y §¨¥¥¨¤¨¨¤§¨¥

éìòî""E¯lwi dWOW iEEv oFWl `le ¥¨¤§Ÿ§¦¤¤¨¥
mFxbi dGW ,xFwn oFWl `N` ,eilrn¥¨¨¤¨§¨¤¤¦§

eilrn lwdl)m"`x(. §¨¥¥¨¨
"Baì úà ãaëäå" Bîk ,"ì÷äå"¯ §¨¥§§©§¥¤¦

lErR oFWl" :mW i"WxaE .`i ,g lirl§¥§©¦¨§¨
."rFqpe KFld FnM ,`Ed§¨§¨©

"áàBî úà úBkäå"¯.ck ,b a mikln §©¤¨§¨¦
ìäåä ïBL¯xFwn oFWll `xFw i"Wx §Ÿ¤©¦¥¦§¨

oFWl EN` lMW xnFlM ,"deFd" oFWl§¤§©¤¨¥§
FWExiR o`M s`e .iEEiv oFWl `le xFwn̈§Ÿ§¦§©¨¥
lwde KFld zFidl mFxbi df xaCW¤¨¨¤¦§¦§¨§¨¥

eilrn)i ,e diryi i"yx d`x(.bk dxez ¥¨¨
(bk)ãîò zìëéå íéäìà EeöåY §¦§¡Ÿ¦§¨¨§¨£Ÿ

äøeába Cìnä¯ÎWFcTd mr urizd ¦¨¥©§¨¦§©¥¦©¨
`EdÎKExAÎWFcTd m` `le .`EdÎKExÄ§Ÿ¦©¨¨
`l f` iM ,FOr urizdW `lA eilr dEvi§©¤¨¨§Ÿ¤¦§©¥¦¦¨Ÿ

Fxzi zvr z` Kixv)`"eb(xaMW s`e . ¨¦¤£©¦§§©¤§¨
xfg ,"dxEaBA KlOd `v" lirl Fl xn`̈©§¥¥¦¨¥©§¨¨©
KWndl dnCwd xFzA o`M zipW KM lr©¨¥¦¨§©§¨¨§¤§¥

.eixaC§¨¨
ìëez Y Ck úBNòì EúBà äeöé íà¦§©¤§©£¨©

"ãîò"¯z` m`" aEzMd WExiR Edf £Ÿ¤¥©¨¦¤

miwl` LEve dUrY dGd xaCdYlkie ©¨¨©¤©£¤§¦§¡Ÿ¦§¨¨§¨
` :"cnr(LEve" lr zaqEn "m`" zaiY £Ÿ¥©¦¤¤©§¦§

a ."miwl`(b .LzF` dEvi m` :FWExiR( ¡Ÿ¦¥¦§©¤§
xg`l KWnp ,"dUrY dGd xaCd z`"¤©¨¨©¤©£¤¦§¨§©©
KIW Ki` ,oM `l m` iM ,"miwl` LEve"§¦§¡Ÿ¦¦¦Ÿ¥¥©¨

c .iEEiv iptl dIUr(zFUrl :FWExiR £¦¨¦§¥¦¥©£
d .dGd xaCd z`("cnr Ylkie" ¤©¨¨©¤§¨¨§¨£Ÿ

xEriW Kke .cFnrl lkEY f` :FWExiR¥¨©©£§¨¦
,miwl` LzF` dEvi m` dide :aEzMd©¨§¨¨¦§©¤§¡Ÿ¦
xaCd z` zFUrl ,FA KlOYW ixg ©̀£¥¤¦¨¥©£¤©¨¨

.cFnrl lkEY if` ,dGd©¤£©©©£
ìëez àì Y Eãé ìò ákòé íàå§¦§©¥©¨§Ÿ©

ãîòì¯.e`l rnFW dY` od llMOW ©£Ÿ¤¦§©¥©¨¥©¨
äfä íòä ìk íâåáãð ïøäà Y §©¨¨¨©¤©£Ÿ¨¨

íéåìpä íéð÷æ íéòáLå àeäéáàå©£¦§¦§¦§¥¦©¦§¦
Enò äzò¯lirl aEzMd oFWlA hwp ©¨¦§¨©¦§©¨§¥

EpidC ,"KOr xW` dGd mrd" gi wEqR̈¨¨©¤£¤¦¨§©§
"mielPdmrd"W xnFl ,"LOr dYr ©¦§¦©¨¦§©¤¨¨

xW`" xn`p `NW s` ,o`M xMfPd "dGd©¤©¦§¨¨©¤Ÿ¤¡©£¤
" FrnWn ,"KOrmielPdiM ,"LOr ¦¨©§¨©¦§¦¦§¦

rEcId mrd df ixd ,"dGd mrd" Fxn`A§¨§¨¨©¤£¥¤¨¨©¨©
mipwGde oxd` Epide ,lirl xMfPd©¦§¨§¥§©§©£Ÿ§©§¥¦

mielPd,zrM FY` cgiA mipCW ,FOr ©¦§¦¦¤¨¦§©©¦¨¥
mixVd ExgAIW ixg` iM ,"dYr" wIce§¦¥©¨¦©£¥¤¦¨£©¨¦



נט exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"hÎc"i iriaxÎiyily meil inei xeriy

ß hay c"i iyily mei ß

(ãë)øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå
haye"hÎc"iiriaxÎiyilymei
: ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

úøNò éøNå íéMîç: £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑ עּמא ית ‰Ì.ן מית ∑Ôe‡È·È.ודינין eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו ּתעבּורי"(רות "לא ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְְֲִִֵַֹֹ
ייתּון  וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכמֹו:

עׂשּיה  לׁשֹון הּללּו ּומקראֹות .ידּונּון, ְְְֲִִַָָָ

(æë):Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay e"h iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

cgiA `le ,mixVd oipnA xaM Eidi md¥¦§§¨§¦§©©¨¦§Ÿ§©©
mrd lM" WxiR `NX dnE .dWn mr¦¤©¤Ÿ¥©¨¨¨
mEXn ,FhEWtM mrd lr "dGd©¤©¨¨¦§¦
didi m` dPWn df oi` oiCd ilraNW¤§©£¥©¦¥¤§©¤¦¦§¤
llbA m`e .miAx F` cg` htFXd©¥¤¨©¦§¦¦§©
didIWM mhRWnA didIW aEMird̈¦¤¦§¤§¦§¨¨§¤¦§¤
,dGn mdl Wi cqtd dn ,cg` htFW¥¤¨©¤§¥¥¨¤¦¤
dnc` icaFr Eid `l xAcOA ixdW¤£¥©¦§¨Ÿ¨§¥£¨¨
oYk`ln EciqtIW zFIEpg ilrA `le§Ÿ©£¥£¤©§¦§©§¨

aEMird llbA)m"`x(lirl xMfPX dnE . ¦§©¨¦©¤¦§©§¥
xW` dGd mrd mB dY` mB lAY lap"¨Ÿ¦Ÿ©©¨©¨¨©¤£¤
LOr miaWFId EN`l dpEMd ,"KOr¦¨©©¨¨§¥©§¦¦§
,oEcl mi`AW mrl dpEMd m`W ,oiCA©¦¤¦©©¨¨¨¨¤¨¦¨
,Liptl xW` mrd mB :xnFl Kixv did̈¨¨¦©©¨¨£¤§¨¤
mixfFre eil` mielPd mrl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¨¨©¦§¦¥¨§§¦

oiCA Fl)yeal(:`qxiBd oFW`x qEtcaE . ©¦¦§¦©¦§¨
milaFPW ,xnFlM ."LOr dYr mi`lPd"©¦§¦©¨¦§§©¤§¦
"lNd sqFi" xtqA azke .LOr cgi©©¦§§¨©§¥¤¥¦¥
Epivn `l oMW ,xzFi dpFkp Ff `qxiBW¤¦§¨§¨¥¤¥Ÿ¨¦
xnFl Kixv dide ,"LOr mielPd" iEHiA¦©¦§¦¦§§¨¨¨¦©

`Ed oMW ,"Lil`" F` "Lilr mielPd"©¦§¦¨¤¥¤¤¥
zaiY dritFOW mFwn lkA§¨¨¤¦¨¥©

mielp"."ck dxez ¦§¦
(ek)eèôLå"ànò úé ïéðéãå" Y¯ §¨§§¨§¦¨©¨

oFWlA .mrd z` mihtFWe .qFlwpE`§§§§¦¤¨¨¦§
.deFd¤

ïeàéáé"ïúéî" Y¯,mi`ian .qFlwpE` §¦¨§¨§§§¦¦
.deFd oFWlA¦§¤
íä eèetLé.[eèBtLé] Bîk Y¯oM ¦§¥§¦§¥

,oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA `Ed§©¨¦§¥¨¦§¦
`iaOW miwEqRdn rnWn oke§¥©§©¥©§¦¤¥¦

.EhRWi :miqEtC dOkaE .dgkFdM§¨¨§©¨§¦¦§§
"éøeáòú àì" ïëå¯.g ,a zEx §¥Ÿ©£¦

.[éøBáòú] àì Bîk¯dOkA `Ed oM §Ÿ©£¦¥§©¨
dOkaE .oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦§©¨

.ixarz `l :miqEtC§¦Ÿ©©§¦
"ïepà ïéðéc" :Bîebøúå¯.md mihtFW §©§¨§¦¦§¦¥

ì eéä íéðBéìòä úBàø÷î,éeeö ïBL ¦§¨¨¤§¦¨§¦
,"ïeúéé" ,"ïeðeãéå" :ïéîbøúî Cëì§¨§ª§¨¦¦¥

ì eìlä úBàø÷îe ,"ïeðeãé"ïBL §¦§¨©¨§

äiNò¯deFd oFWlA md okle £¦¨§¨¥¥¦§¤
.icinYfk dxez §¦¦

(fk)Böøà ìà Bì Cìiåéða øiâì Y ©¥¤¤©§§©¥§¥
BzçtLî¯zaiY xEYIn z`f cnFl ¦§©§¥Ÿ¦¦¥©

,FzaFhl dzid dkilddW EpidC ,"Fl"§©§¤©£¦¨¨§¨§¨
FYgRWn ipA xIbl Edfe)jxcl dciv(F` . §¤§©¥§¥¦§©§

z` dWn gNWie" aEzMdn oM cnFNW¤¥¥¥©¨©§©©¤¤
dxHnl FgNXW xnFlM ,"FpzFg§§©¤¦§§©¨¨

znIEqn)g"ty(`aEOM lrFtA did oke . §¤¤§¥¨¨§©©¨
mihtFW xtqA)fh ,`(ozFg ipiw ipaE" : §¥¤§¦§¥¥¦¥

"'ebe mixnYd xirn Elr dWn)m"`x(. ¤¨¥¦©§¨¦
l ,i xAcOA d`x la`FxzIWxn` £¨§¥©¦§¨¤¦§¨©

iYclFn l`e ivx` l`" m` iM :dWnl§¤¦¦¤©§¦§¤©§¦
,iqkp liaWA m`" :mW i"WxaE ,"Kl ¥̀¥§©¦¨¦¦§¦§¨©
EdGW xnFl Wie ."iYgRWn liaWA m ¦̀¦§¦¦§©§¦§¥©¤¤
aFfrY `p l`" :Fl xn` dWOW iptl¦§¥¤¤¨©©¨©£
dWn ixaC ixg` la` ,"'ebe EpzF`¨£¨©£¥¦§¥¤
Klde ,eixaC z` Fxzi lAw ,eil ¥̀¨¦¥¦§¤§¨¨§¨©
zpn lr ,FYgRWn ipA z` xIbl liaWA¦§¦§©¥¤§¥¦§©§©§¨

aEWl)`"eb(.` dxez ¨

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
ÌÈMÓÁ.היּו È¯N∑ אלף B¯NÚ˙.י"ב È¯NÂ∑ אל היּו,ׁשּׁשים ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻוהּוא
ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר
אתי  ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהדרגה

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר .ׁשּפיר: ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה לּבֹו",ּדבר את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", את ."והּכֹות ְְֶֶַָ

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, ואם (מכילתא)הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰f‰.יעּכב ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑עּמ עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב אהרן, ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

.(מכילתא)

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FpIvA EprinWdl `A i"WxX dn dfe§¤©¤©¦¨§©§¦¥§©§
oYiPW s` ,wIEcnd mixVd xRqn z ¤̀¦§©©¨¦©§¨©¤¦¨
mB d`xE] cal oFAWgd zFUrl did̈¨©£©¤§§¨§¥©
rnWn `we" e oniq mihRWn `nEgpY©§¨¦§¨¦¦¨§¨©§©
xirdl WIW `N` .["eibNn mixUC ol̈§¨¦¦§¨¤¨¤¥§¨¦
zF`n WXn xzFi f` Epn l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¨¨¥¦¥¥
did Fxzi lW xERiQd ixdW ,sl ¤̀¤¤£¥©¦¤¦§¨¨
ipA oipn did f`e ,mixERMd mFi zxgnl§¨¢©©¦¦§¨¨¨¦§©§¥
,gl oOwl aEzMW FnM ,603,550 l`xUi¦§¨¥§¤¨§©¨

df oipnA Ellkp `l dOle ,ek)iaxd(. §¨¨Ÿ¦§§§¦§¨¤
ixU" :` ,gi oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¨¥
zF`n WW ixdW ,Eid zF`n WW mitl £̀¨¦¥¥¨¤£¥¥¥
zFPnl Wg `NW `vnpe ."ilbx sl ¤̀¤©§¦§¦§¨¤Ÿ¨§©
.sl` zF`n WW lrOW mitl`l mixÜ¦¨£¨¦¤¥©¥¥¤¤

úBàî éøNeéä íéôìà úLL Y¯ ¨¥¥¥¤£¨¦¨
.Wi` d`n lM lr cg` xU ,xnFlM§©©¤¨©¨¥¨¦

íéMîç éøNóìà øNò íéðL Y¯ ¨¥£¦¦§¥¨¨¤¤
.Wi` miXing lM lr cg` xU ,xnFlM§©©¤¨©¨£¦¦¦

úøNò éøNóìà íéML Y¯,xnFlM ¨¥£¨Ÿ¦¦¤¤§©
`vnpe .miWp` dxUr lM lr cg` xU©¤¨©¨£¨¨£¨¦§¦§¨
did lMd KqA mipICd xRqOW ,df itl§¦¤¤¦§©©©¨¦§©©Ÿ¨¨

zF`n WWe sl` dpFnWE miraW)d`x ¦§¦§¨¤¤§¥¥
d ,dk xacna i"yx d`xe .` ,gi oixcdpq(.ak dxez

(ak)eèôLå"ïeðeãéå" Y¯.qFlwpE` §¨§¦§§

ìéeeö ïBL¯.zr lkA EhRWIW §¦¤¦§§§¨¥
éìòî ì÷äåEì÷äì äæ øác Y §¨¥¥¨¤¨¨¤§¨¥

éìòî""E¯lwi dWOW iEEv oFWl `le ¥¨¤§Ÿ§¦¤¤¨¥
mFxbi dGW ,xFwn oFWl `N` ,eilrn¥¨¨¤¨§¨¤¤¦§

eilrn lwdl)m"`x(. §¨¥¥¨¨
"Baì úà ãaëäå" Bîk ,"ì÷äå"¯ §¨¥§§©§¥¤¦

lErR oFWl" :mW i"WxaE .`i ,g lirl§¥§©¦¨§¨
."rFqpe KFld FnM ,`Ed§¨§¨©

"áàBî úà úBkäå"¯.ck ,b a mikln §©¤¨§¨¦
ìäåä ïBL¯xFwn oFWll `xFw i"Wx §Ÿ¤©¦¥¦§¨

oFWl EN` lMW xnFlM ,"deFd" oFWl§¤§©¤¨¥§
FWExiR o`M s`e .iEEiv oFWl `le xFwn̈§Ÿ§¦§©¨¥
lwde KFld zFidl mFxbi df xaCW¤¨¨¤¦§¦§¨§¨¥

eilrn)i ,e diryi i"yx d`x(.bk dxez ¥¨¨
(bk)ãîò zìëéå íéäìà EeöåY §¦§¡Ÿ¦§¨¨§¨£Ÿ

äøeába Cìnä¯ÎWFcTd mr urizd ¦¨¥©§¨¦§©¥¦©¨
`EdÎKExAÎWFcTd m` `le .`EdÎKExÄ§Ÿ¦©¨¨
`l f` iM ,FOr urizdW `lA eilr dEvi§©¤¨¨§Ÿ¤¦§©¥¦¦¨Ÿ

Fxzi zvr z` Kixv)`"eb(xaMW s`e . ¨¦¤£©¦§§©¤§¨
xfg ,"dxEaBA KlOd `v" lirl Fl xn`̈©§¥¥¦¨¥©§¨¨©
KWndl dnCwd xFzA o`M zipW KM lr©¨¥¦¨§©§¨¨§¤§¥

.eixaC§¨¨
ìëez Y Ck úBNòì EúBà äeöé íà¦§©¤§©£¨©

"ãîò"¯z` m`" aEzMd WExiR Edf £Ÿ¤¥©¨¦¤

miwl` LEve dUrY dGd xaCdYlkie ©¨¨©¤©£¤§¦§¡Ÿ¦§¨¨§¨
` :"cnr(LEve" lr zaqEn "m`" zaiY £Ÿ¥©¦¤¤©§¦§

a ."miwl`(b .LzF` dEvi m` :FWExiR( ¡Ÿ¦¥¦§©¤§
xg`l KWnp ,"dUrY dGd xaCd z`"¤©¨¨©¤©£¤¦§¨§©©
KIW Ki` ,oM `l m` iM ,"miwl` LEve"§¦§¡Ÿ¦¦¦Ÿ¥¥©¨

c .iEEiv iptl dIUr(zFUrl :FWExiR £¦¨¦§¥¦¥©£
d .dGd xaCd z`("cnr Ylkie" ¤©¨¨©¤§¨¨§¨£Ÿ

xEriW Kke .cFnrl lkEY f` :FWExiR¥¨©©£§¨¦
,miwl` LzF` dEvi m` dide :aEzMd©¨§¨¨¦§©¤§¡Ÿ¦
xaCd z` zFUrl ,FA KlOYW ixg ©̀£¥¤¦¨¥©£¤©¨¨

.cFnrl lkEY if` ,dGd©¤£©©©£
ìëez àì Y Eãé ìò ákòé íàå§¦§©¥©¨§Ÿ©

ãîòì¯.e`l rnFW dY` od llMOW ©£Ÿ¤¦§©¥©¨¥©¨
äfä íòä ìk íâåáãð ïøäà Y §©¨¨¨©¤©£Ÿ¨¨

íéåìpä íéð÷æ íéòáLå àeäéáàå©£¦§¦§¦§¥¦©¦§¦
Enò äzò¯lirl aEzMd oFWlA hwp ©¨¦§¨©¦§©¨§¥

EpidC ,"KOr xW` dGd mrd" gi wEqR̈¨¨©¤£¤¦¨§©§
"mielPdmrd"W xnFl ,"LOr dYr ©¦§¦©¨¦§©¤¨¨

xW`" xn`p `NW s` ,o`M xMfPd "dGd©¤©¦§¨¨©¤Ÿ¤¡©£¤
" FrnWn ,"KOrmielPdiM ,"LOr ¦¨©§¨©¦§¦¦§¦

rEcId mrd df ixd ,"dGd mrd" Fxn`A§¨§¨¨©¤£¥¤¨¨©¨©
mipwGde oxd` Epide ,lirl xMfPd©¦§¨§¥§©§©£Ÿ§©§¥¦

mielPd,zrM FY` cgiA mipCW ,FOr ©¦§¦¦¤¨¦§©©¦¨¥
mixVd ExgAIW ixg` iM ,"dYr" wIce§¦¥©¨¦©£¥¤¦¨£©¨¦



exziס zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה k‰."וּיׁשּכם …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ…

¯Ó‡˙∑הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, È·Ï.אּלּו „Èb˙Â …«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ∑ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, .(מכילתא)ענׁשין ƒ¿»≈ְְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 'nr e"lg y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אאאאּלּלּלּלהההה .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ג־ו)ּכּכּכּכהההה (יט, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש

מקֹום  יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי על יֹוסיף אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּוכבר
אחרים? ּבצּוּויים ולא ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף אֹו יפחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻׁשּמׁשה

אּלּו יעקב "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹויׁש
ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, עֹונׁשין לבני־יׂשראל, ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשים,

ולאנׁשים  רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ּבין חּלּוק יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדהינּו,
ּכפי  ּבדּיּוק הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף  אֹו לפחת מׁשה נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹצרי

מהּגבּורה. ְִֵֵֶַָׁשּקּבל
הּדברים  "אּלה הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבני־יׂשראל למסר ּכאן מׁשה ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻועל־ּפי ־זה
ּכפי  ּבדּיּוק ה' ּדברי את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף , אֹו לפחת הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות לא –ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֻ

ְִֶָׁשּקּבלם.

(ã)àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו עליכם,(שבת מעיד אני ּבעדים לא  לכם, מ ׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)äìò äLîeìëå .éðMä íBia Y Ÿ¤¨¨©©¥¦§¨
eéä äîkLäa åéúBiìò¯Kixv okle £¦¨§©§¨¨¨§¨¥¨¦

mFiA `le ,ipXd mFIA dlrW xnFl©¤¨¨©©¥¦§Ÿ§
mz`iA)a"rq ,et zay i"yx d`x(azke . ¦¨¨§¨©

dWn dlrW zFIlrl dpEMdW m"`xd̈§¥¤©©¨¨¨£¦¤¨¨¤
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i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ּדברי (שבת ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים .ּתֹורה ְְֲִִִֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר חֹונים,לּמה היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבידּוע

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן Ï‡¯NÈ.(מכילתא)אף ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד החנּיֹות ּכאיׁש ּכל ׁשאר אבל ְְְִִִִֵַָָָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמחלקת ‰‰¯.(מכילתא)ּבתרעֹומֹות „‚∑(מכילתא),נגד מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרח למזרחֹו, .ּפנים ְְְֲֶַַֹ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»
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gi ,k ` l`EnWA "Wcg xgn" FnM)`"eb(. §¨¨Ÿ¤¦§¥
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(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה k‰."וּיׁשּכם …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ…

¯Ó‡˙∑הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, È·Ï.אּלּו „Èb˙Â …«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ∑ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, .(מכילתא)ענׁשין ƒ¿»≈ְְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 'nr e"lg y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אאאאּלּלּלּלהההה .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ג־ו)ּכּכּכּכהההה (יט, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש

מקֹום  יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי על יֹוסיף אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּוכבר
אחרים? ּבצּוּויים ולא ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף אֹו יפחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻׁשּמׁשה

אּלּו יעקב "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹויׁש
ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, עֹונׁשין לבני־יׂשראל, ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשים,

ולאנׁשים  רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ּבין חּלּוק יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדהינּו,
ּכפי  ּבדּיּוק הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף  אֹו לפחת מׁשה נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹצרי

מהּגבּורה. ְִֵֵֶַָׁשּקּבל
הּדברים  "אּלה הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבני־יׂשראל למסר ּכאן מׁשה ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻועל־ּפי ־זה
ּכפי  ּבדּיּוק ה' ּדברי את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף , אֹו לפחת הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות לא –ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֻ

ְִֶָׁשּקּבלם.

(ã)àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו עליכם,(שבת מעיד אני ּבעדים לא  לכם, מ ׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)äìò äLîeìëå .éðMä íBia Y Ÿ¤¨¨©©¥¦§¨
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mFiA `le ,ipXd mFIA dlrW xnFl©¤¨¨©©¥¦§Ÿ§
mz`iA)a"rq ,et zay i"yx d`x(azke . ¦¨¨§¨©

dWn dlrW zFIlrl dpEMdW m"`xd̈§¥¤©©¨¨¨£¦¤¨¨¤
znMWdA wx dlFr didW ,Fnvrn¥©§¤¨¨¤©§©§¨©
Kixv did KM mWl m` s` ,xwAd©Ÿ¤©¦§¥¨¨¨¨¦
zFIlr la` ,zxgOd mFi cr oiYndl§©§¦©©¨¢¨£¨£¦
oiYnn did `l iEEiSd iRÎlr dlrW¤¨¨©¦©¦Ÿ¨¨©§¦

.cg` rbx ENit £̀¦¤©¤¨
øîàpL¯.c ,cl oOwl ¤¤¡©§©¨

"ø÷aá äLî íkLiå"¯micnl mXnE ©©§¥Ÿ¤©Ÿ¤¦¨§¥¦
mEXn ,dnMWdA Eid zFIlrd lMW¤¨¨£¦¨§©§¨¨¦
KxvEd `l mW dxEn`d dIlrd lrW¤©¨£¦¨¨£¨¨Ÿ§©
ixdW ,"xwAa dWn mMWIe" aFYkl¦§©©§¥¤©Ÿ¤¤£¥

dEhvp WxFtnA)a ,cl my(zilre" ¦§¨¦§©¨§¨¦¨

aYkp `le ,xwAA dlr i`CeaE ,"xwAa©Ÿ¤§©©¨¨©Ÿ¤§Ÿ¦§©
EpcOll `N` "xwAa dWn mMWIe" mẄ©©§¥¤©Ÿ¤¤¨§©§¥

dnMWdA Eid eizFIlr lMW)ryedi ipt ¤¨£¦¨¨§©§¨¨
` ,et zay(`Ed cEOiNd :xnFl Wi F` .¥©©¦

dEhvp dWOW dGnzilre" wx mW ¦¤¤¤¦§©¨¨©§¨¦¨
mMWd dlre miCwd `Ede ,"xwAa©Ÿ¤§¦§¦§¨¨©§¥
ipRn oM dUrW oaEn dGnE ,xwAA©Ÿ¤¦¤¨¤¨¨¥¦§¥

dnMWdA Eid eizFIlr lMW)`"yxdn ¤¨£¦¨¨§©§¨¨
my(.

øîàú äkla Yäfä ïBL¯dMx oFWl ŸŸ©©¨©¤¨©¨
mixaBl miWw mixacE miWPl)iaxd(. ©¨¦§¨¦¨¦©§¨¦

äfä øãqëå¯.miWp`l mcFw miWp §©¥¤©¤¨¦¤¨£¨¦
á÷òé úéáìíéLpä elà Y¯iM §¥©£Ÿ¥©¨¦¦

ipal ciBze" :KM xg` mixMfp mixaBd©§¨¦¦§¨¦©©¨§©¥¦§¥
."l`xUi¦§¨¥

ìa ïäì øîàzäkø ïBL¯oFWNW Ÿ©¨¤§¨©¨¤§

d`x ,dMx oFWl lr dxFn "xn`Y"Ÿ©¤©¨©¨§¥
okYW Epide .` ,ai xAcOA i"Wx©¦©¦§¨§©§¤Ÿ¤
illM odl xn`IW ,miMx Eidi mixaCd©§¨¦¦§©¦¤Ÿ©¨¤§¨¥
zFvOd xkUE ,odiwEcwC `le zFvOd©¦§§Ÿ¦§¥¤§©©¦§

oiWpr `le)iaxd(. §Ÿ¢¨¦
ìàøNé éðáì ãébúåïéLðò Y §©¥¦§¥¦§¨¥¢¨¦

ïé÷ec÷ãå¯.zFvn iwECwC §¦§¦¦§¥¦§
ïéLwä íéøác ,íéøëfì Løt¯.mc`l ¨¥©§¨¦§¨¦©¨¦¨¨¨

ïéãéâk¯mixn mdW)fi ,hk mixac i"yx(. §¦¦¤¥¨¦
xn wxi `Ed cibe)`"rq ,ft zay i"yx(. §¦¨¨©

oFWNn `Ed cEOiNdeciBze"`ln " §©¦¦§§©¥¨¥
miWw mdW mixaC lr dxFOd ,c"EiA§©¤©§¨¦¤¥¨¦

cibM mc`l)`"ebe m"`x(.c dxez §¨¨§¦
(c)íúéàø ízààéä úøñî àì Y ©¤§¦¤Ÿ¨Ÿ¤¦

íëãéa¯.mkizFa`n §¤§¤¥£¥¤
íéøaãa àìå¯:micTpn Wie .mibidpn §Ÿ§©¨¦©§¦¦§¥§©§¦

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ּדברי (שבת ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים .ּתֹורה ְְֲִִִֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר חֹונים,לּמה היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבידּוע

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן Ï‡¯NÈ.(מכילתא)אף ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד החנּיֹות ּכאיׁש ּכל ׁשאר אבל ְְְִִִִֵַָָָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמחלקת ‰‰¯.(מכילתא)ּבתרעֹומֹות „‚∑(מכילתא),נגד מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרח למזרחֹו, .ּפנים ְְְֲֶַַֹ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)äfä íBiaLãç Làøa Y¯iM ©©¤§ŸŸ¤¦
WcFgd mFiA rnWn "dGd mFIA")epxetq(, ©©¤©§©§©¤

,ok iptl xMfPd "iWilXd Wcg"d lW¤©Ÿ¤©§¦¦©¦§¨¦§¥¥
wEqRA EpivOW itM ,Wcg W`x `Ede§ŸŸ¤§¦¤¨¦©¨
,mzq Wcg mWA Wcg W`x `xwPW¤¦§¨ŸŸ¤§¥Ÿ¤§¨

gi ,k ` l`EnWA "Wcg xgn" FnM)`"eb(. §¨¨Ÿ¤¦§¥
aEzMd xnF`W oeiMW ,xnFl Wi cFre§¥©¤¥¨¤¥©¨
,mFi dfi`A Wxtn Fpi`e "dGd mFIA"©©¤§¥§¨¥§¥¤
mFYql aEzMd `A `l"W `Ed llMde§©§¨¤Ÿ¨©¨¦§

"Wxtl `N`)dk ,i ziy`xa i"yx(oM m` , ¤¨§¨¥¦¥
lW oFW`xd mFIl dpEMdW xAYqn¦§©¥¤©©¨¨©¨¦¤

iWilXd Wcgd)i"gp(i"Wx d`xE . ©Ÿ¤©§¦¦§¥©¦
.`i ,i xAcOA©¦§¨

éøö äéä àìíBia" àlà ázëì C Ÿ¨¨¨¦¦§Ÿ¤¨©
"àeää¯WcgA" lr aqEn `Ed ixdW ©¤£¥¨©©Ÿ¤

"iWilXd)`"eb(. ©§¦¦
äøBz éøác eéäiL ?"äfä íBia" eäî©©©¤¤¦§¦§¥¨

éìò íéLãçeðzð íBiä elàk E¯ £¨¦¨¤§¦©¦§
."dGd mFId" FnM LipirA Eidi mFi lkAW¤§¨¦§§¥¤§©©¤
xAcnd wEqRdn df xaC micnNX dnE©¤§¥¦¨¨¤¥©¨©§©¥
dpYPW iptl ,ipiq xAcnl mz`iaA§¦¨¨§¦§©¦©¦§¥¤¦§¨
,lrFtA dxFY oYn mFIn `le ,dxFY¨§Ÿ¦©©¨§©
dWBcdd o`MW mEXn ,xnFl Wi ilE`©¥©¦¤¨©©§¨¨
lr `N` ,lrFtA dpizPd lr `l `id¦Ÿ©©§¦¨§©¤¨©
Wcg xacM dxFYd l` mc`d lW qgId©©©¤¨¨¨¤©¨§¨¨¨¨
WCg xacM dxFYd l` dfM qgie ,WOn©¨§©©¨¤¤©¨§¨¨¨¨
,ipiql m`FA mFiA F`iUA did WOn©¨¨¨§¦§¨§¦©
dvtg WtpaE mlW alA E`A f` oMW¤¥¨¨§¥¨¥§¤¤£¥¨
,WOn Wcg xaC xFzA dxFYd zlAwl§©¨©©¨§¨¨¨¨©¨
dzgR xaM ,mFId zxgnl oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§¨¢©©§¨¨£¨
iM ,"Wcg"d xaCd lW zEadlzdd©¦§©£¤©¨¨¨¨¨¦
micnFrW oFirxl zvwnA ElBxzd xaM§¨¦§©§§¦§¨¨©§¤§¦

mixaC i"Wx d`xE .dxFYd z` lAwl§©¥¤©¨§¥©¦§¨¦
± LEvn Lidl` 'd dGd mFId" :fh ,ek©©¤¡Ÿ¤§©§
FA EN`M ,miWcg LipirA Eidi mFi lkA§¨¦§§¥¤£¨¦§¦

."mdilr ziEhvp mFIAa dxez ©¦§©¥¨£¥¤
(a)íéãéôøî eòñiåCøöä änì Y ©¦§¥§¦¦¨¨ª§©

àìäå ,eòñð ïëéäî Løôìe øæçì©£Ÿ§¨¥¥¥¨¨§©£Ÿ
áúk øák¯.` ,fi lirl §¨¨©§¥

íMnL òeãéa ,íéðBç eéä íéãéôøaL¤¦§¦¦¨¦§¨©¤¦¨
eòñð¯xaMW xg`l ,`id dl`Xd ¨§©§¥¨¦§©©¤§¨

dOl ,ipiq xAcnl E`AW ` wEqtA azM̈©§¨¤¨§¦§©¦©¨¨
ErqIe" dfÎixg`NW wEqRA azM̈©©¨¤§©£¥¤©¦§
dGW ,"ipiq xAcnA EpgIe micitxn¥§¦¦©©£§¦§©¦©¤¤
icM `N` FazkE xfg `NW dxFn¤¤Ÿ¨©§¨¤¨§¥
Ep` xaM ixde ,Erqp okidn ricFdl§¦©¥¥¨¨§©£¥§¨¨

mipFg Eid micitxAW mircFi)m"`x(. §¦¤¦§¦¦¨¦
íéãéôøî ïúòéñð Léwäì àlà¤¨§©¦§¦¨¨¥§¦¦
ïúàéa äî ,éðéñ øaãîì ïúàéáì§¦¨¨§¦§©¦©©¦¨¨

äáeLúa éðéñ øaãîì¯dpEMd oi` §¦§©¦©¦§¨¥©©¨¨
m`ÎiM ,ihxR oipr lr daEWzl¦§¨©¦§¨§¨¦¦¦
dxFY oYnl dpkdM zillM daEWzl¦§¨§¨¦©£¨¨§©©¨

)iaxd(e .dnl dpEMdW azM m"`xd §¨§¥¨©¤©©¨¨§©
mW Epg mdW `Ad xEACA i"Wx azFMX¤¥©¦©¦©¨¤¥¨¨

."cg` alA cg` Wi`M"§¦¤¨§¥¤¨
äáeLúa íéãéôøî ïúòéñð óà¯s` ©§¦¨¨¥§¦¦¦§¨©

mW xn`p dNigYAW)f ,fi(mzQp lre" ¤©§¦¨¤¡©¨§©©Ÿ¨
mgNdl wlnr `A df llbAW ,"'d z ¤̀¤¦§©¤¨£¨¥§¦¨¥
df xaC lre .mW i"WxA x`FanM ,mdÄ¤©§¨§©¦¨§©¨¨¤

daEWY EUr)iaxd(xnFl xWt` mB . ¨§¨©¤§¨©
zillMd daEWYdW ,i"Wx zpEkA§©¨©©¦¤©§¨©§¨¦
,mzIpgA dzidW dxFY oYnl dpkdM©£¨¨§©©¨¤¨§¨©£¦¨¨

.micitxn mzriqp zrWA xaM dNgd¥¥¨§¨¦§©§¦¨¨¥§¦¦
ìàøNé íL ïçiåãçà Léàk Y ©¦©¨¦§¨¥§¦¤¨

ãçà áìa¯,oFWNd iEPiXn oM cnFl §¥¤¨¥¥¦¦©¨
"ErqIe" miAx oFWlA azFM dNigYW¤§¦¨¥¦§©¦©¦§
.cigi oFWlA "ogIe" azFM o`ke ,"EpgIe"©©£§¨¥©¦©¦§¨¦
Wi`M" micgE`n EidW ,"cg` Wi`M"§¦¤¨¤¨§¨¦§¦
,zg` dxHn mAlA dzid mbe ,"cg ¤̀¨§©¨§¨§¦¨©¨¨©©
i"Wx d`xE .dxFYd lAwl ,"cg` al"¥¤¨§©¥©¨§¥©¦

.mW xE`iAaE i ,ci lirl§¥©¥¨
úBiðçä ìk øàL ìáà¯oM cnFl £¨§¨¨©£¦¥¥

."mW" zaiY xEYIn¦¦¥©¨
úîòøúa¯alA"n Ktid ,'d iRlM §©§Ÿ¤§©¥¥¤¦§¥

"cg`)iaxd(. ¤¨
ú÷ìçîáe¯Ktid ,mnvr oial mpiA §©£Ÿ¤¥¨§¥©§¨¥¤

"cg` Wi`M"n)iaxd(odA xn`p okle . ¦§¦¤¨§¨¥¤¡©¨¤
."EpgIe ErqIe"©¦§©©£

øää ãâðBçøæîì Y¯azM `NW dGn ¤¤¨¨§¦§¨¦¤¤Ÿ¨©
mdW oaEn ,"Fgxfnl" `N` "FgxfnA"§¦§¨¤¨§¦§¨¨¤¥
iRlM Eid mdiptE ,xdl axrOn Epg̈¦©£¨¨¨§¥¤¨§©¥

mdiptl did xddW EpidC ,gxfn)ipewfg(. ¦§¨§©§¤¨¨¨¨¦§¥¤
miWxtn Wi K`)cere minx ipxw(Epg mdW ©¥§¨§¦¤¥¨

Eid mdixFg`W EpidC ,xdd gxfnA§¦§©¨¨§©§¤£¥¤¨
gxfn iRlM mdiptE ,mlFrd gxfn iRlM§©¥¦§©¨¨§¥¤§©¥¦§©

.wgFce .xdd̈¨§©
Y "ãâð" àöBî äzàL íB÷î ìëå§¨¨¤©¨¥¤¤

çøæîì íéðt¯dxFn dNOdWM wx Edfe ¨¦§¦§¨§¤©§¤©¦¨¨
cinY "cbp" zNOW ,zcgEin d`R lr©¥¨§¤¤¤¦©¤¤¨¦
cinY mc`d gkFpe ,gkFPd lr dxFn¨©©¥©§©¨¨¨¨¦
.mipR `xwp gxfnE ,mipRd lr dxFn¤©©¨¦¦§¨¦§¨¨¦
,"xdd cbp l`xUi mW ogIe" okle§¨¥©¦©¨¦§¨¥¤¤¨¨
zcgEind d`Rd zFxFdl FA dpEMdW¤©©¨¨§©¥¨©§¤¤
,mipR oFWNn FzF` WxiR ,DA EpgW¤¨¨¥©¦§¨¦

Od d`Rd lr mixFOdzigxf ©¦©©¥¨©¦§¨¦
)m"`x(.b dxez



exziסב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨

:õøàä̈¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆

È˙È¯aŒ˙‡∑ עּמכם הּתֹורה ׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר מלכים",(קהלת "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְִִַָָָֻ
אּתם  ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּכליֿיקר
ּבעיני  והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלבּדכם

לכלּום  .ּולפני ְְִַָ
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i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(442 cenr g wlg 'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ממלכתממלכתממלכתממלכת לילילילי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו ו)ואואואואּתּתּתּתםםםם (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ
ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכאן

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
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)my i"yx(:c ,iw miNdY i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¦¦

FnM ,dxxUE dPEdM odM rnWnA Wi"¥§©§©Ÿ¥§¨§¨¨§
i"Wx mB d`xE ."Eid mipdM cec ipaE§¥¨¦Ÿ£¦¨§¥©©¦
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ENi`e ,`EdÎKExAÎWFcTd lW eixacA¦§¨¨¤©¨¨§¦
,"xzFi `le zFgR `l" Wxtn o`M̈§¨¥Ÿ¨§Ÿ¥
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)iaxd(.f dxez

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם נפרעּתי אּלא ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ידכם  על אּלא ‡˙ÌÎ.מהם ‡O‡Â∑(מכילתא) ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֵֶֶֶֶַָ»∆»∆¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יתכֹון', 'ּונטלית  'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻארץ

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, את ּתּקן – אתכם, ואּסיע ÌÈ¯L.ּכמֹו ÈÙk ÏÚ∑על ּכּנׁשר ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַַָָ
ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנפיו,
לכ ּגּביו, על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאבל
וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר : ּכנפיו, על ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנֹותנן

מקּבלם  והענן ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין ‡˙ÌÎ.וּיבא ‡·‡Â ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»ƒ∆¿∆
ÈÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ≈»ְְַ
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(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨

:õøàä̈¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆

È˙È¯aŒ˙‡∑ עּמכם הּתֹורה ׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר מלכים",(קהלת "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְִִַָָָֻ
אּתם  ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּכליֿיקר
ּבעיני  והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלבּדכם

לכלּום  .ּולפני ְְִַָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(442 cenr g wlg 'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ממלכתממלכתממלכתממלכת לילילילי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו ו)ואואואואּתּתּתּתםםםם (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ
ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכאן

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
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íëéìò eìa÷z¯,"rFnW" WExiR Edf §©§£¥¤¤¥¨©

.dlAw oFWNn FWxtnE§¨§¦§©¨¨
Cìéàå ïàkî íëì áøòé¯WExiR Edf ¤¡©¨¤¦¨§¥¨¤¥

."ErnWY"¦§§
úBL÷ úBìçúä ìkL¯WExiR Kke ¤¨©§¨¨§¨¥

eiWkr m` ,"rFnW m` dYre" :wEqRd©¨§©¨¦¨©¦©§¨
iRÎlrÎs` ,zFvn lFr mkilr ElAwY§©§£¥¤¦§©©¦
ipRn ,mkipirA dWw xaCd zrMW¤¨¥©¨¨¨¤§¥¥¤¦§¥
"ErnWY" if` ,zFWw zFlgzd lMW¤¨©§¨¨£©¦§§
axri xaCd oMW ,zENwA Kli`e o`Mn¦¨§¥¨§©¤¥©¨¨¤¡©

mkilr)m"`x(. £¥¤
éúéøa úà ízøîLeúøëàL Y §©§¤¤§¦¦¤¤§Ÿ

äøBzä úøéîL ìò íënò¯oOwl ¦¨¤©§¦©©¨§©¨
zEhWR iM ,dNiOd zixA `le .gÎc ,ck§Ÿ§¦©¦¨¦©§
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exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם נפרעּתי אּלא ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ידכם  על אּלא ‡˙ÌÎ.מהם ‡O‡Â∑(מכילתא) ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֵֶֶֶֶַָ»∆»∆¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יתכֹון', 'ּונטלית  'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻארץ

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, את ּתּקן – אתכם, ואּסיע ÌÈ¯L.ּכמֹו ÈÙk ÏÚ∑על ּכּנׁשר ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַַָָ
ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנפיו,
לכ ּגּביו, על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאבל
וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר : ּכנפיו, על ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנֹותנן

מקּבלם  והענן ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין ‡˙ÌÎ.וּיבא ‡·‡Â ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»ƒ∆¿∆
ÈÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ≈»ְְַ
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'd iRlM xnFl cFaM KxC df oi`W¤¥¤¤¤¨©§©¥
.driqp oFWll oTiY okl ,mzF` `UPW¤¨¨¨¨¥¦¥¦§§¦¨

íéøLð éôðk ìò¯mcFTd xEACA ©©§¥§¨¦©¦©¥
dGW "mkz` `V`e" z` i"Wx x`iA¥¥©¦¤¨¤¨¤§¤¤¤

lr" Edn x`an o`ke ,zExidnA did̈¨¦§¦§¨§¨¥©©
Kixv oi` ,df itlE ."mixWp itpM©§¥§¨¦§¦¤¥¨¦
xaC" o`M qxFBW m"`xd oETizl§¦¨§¥¤¥¨¨¨

`zlikOaM "xg`)cec ixac(. ©¥§©§¦§¨
åéôðk ìò åéìæBb àNBpä øLðk¯ §¤¤©¥¨¨©§¨¨

`AWM" :siqFd `i ,al mixaC i"WxA§©¦§¨¦¦§¤¨
xn`p mW iM ,"mFwnl mFwOn olHil¦§¨¦¨§¨¦¨¤¡©

."EdgTi eitpM UFxti" aEzMA©¨¦§§¨¨¦¨¥
úà íéðúBð úBôBòä øàL ìkL¤¨§¨¨§¦¤
éôì ,íäéìâø ïéa íäéða§¥¤¥©§¥¤§¦
ìò çøBtL øçà óBòî ïéàøéúnL¤¦§¨§¦¥©¥¤¥©©

íäéab¯x`XW itl" :mW i"WxA ©¥¤§©¦¨§¦¤§¨
DiAbn `EdW ,xWPd on mi`xi zFtFr§¥¦¦©¤¤¤©§¦©
o`UFp Kkitl ,mdilr gxFtE sErl̈¥©£¥¤§¦¨§¨

."xWPd ipRn eilbxA§©§¨¦§¥©¤¤
àlà àøéúî Bðéà äfä øLpä ìáà£¨©¤¤©¤¥¦§¨¥¤¨
éôì ,õç Ba ÷øæé ànL ,íãàä ïî¦¨¨¨¤¨¦§Ÿ¥§¦
,åéab ìò çøBt øçà óBò ïéàL¤¥©¥¥©©©¨

BðúBð Cëì¯.opzFp :xnFl Kixv ilE` §¨§©¨¦©§¨
.o`UFp :mW mixaC i"WxaE§©¦§¨¦¨§¨

ñðké áèeî :øîBà ,åéôðk ìò©§¨¨¥¨¦¨¥
éðáa àìå éa õçä¯i"WxA `Ed oke ©¥¦§Ÿ§¨©§¥§©¦

.mẄ
Càìî òqiå" :ïk éúéNò éðà óà©£¦¨¦¦¥©¦©©§©
äðçî ïéa àáiå 'Bâå íéäìàä̈¡Ÿ¦§©¨Ÿ¥©£¥

"'Bâå íéøöî¯.kÎhi ci lirl ¦§©¦§§¥
éðáàå íévç íé÷øBæ íéøöî eéäå§¨¦§¦§¦¦¦§©§¥

laíìa÷î ïðòäå úBàøèñé¯la` ©¦§§¨§¤¨¨§©§¨£¨
xtqA oke ,mW lirl i"Wx oFWNn¦§©¦§¥¨§¥§¥¤
`Ed K`lOdW rnWn ,mW mixaC§¨¦¨©§©¤©©§¨

.mlAwn didW¤¨¨§©§¨
éìà íëúà àáàåBîebøúk Y¯ ¨¨¦¤§¤¥¨§©§

iYaxwe ± "ipgltl oFkzi ziaxwe"§¨¥¦¨§§ª§¨¦§¥©§¦
.izcFarl mkz`d dxez ¤§¤©£¨¦



exziסד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy
לחדׁשהּמחרת,ּביֹום רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מלּכנּו'מּמ את .לראֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, עצמם ∑ÌzLc˜Â.אם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַָָָ
ּומחר  .הּיֹום ַָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא) מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
מקּדם  ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאת

ּבּתֹורה  ‰ÌÚ.ּומאחר ÏÎ ÈÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ְַָָֻ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

'Bâå äLî ãbiåúøçnä íBéa Y¯ ©©¥Ÿ¤§§©¨¢¨
dnMWdA Eid eizFIlr lM ixdW¤£¥¨£¦¨¨§©§¨¨

dlr `l KM mEXnE][iWilW mFiA ¦¨Ÿ¨¨§§¦¦
)m"`x(dWn l`e"W ` ,ck oOwl d`xE .§¥§©¨¤§¤¤

`Edia`e acp oxd`e dY` dlr xn`̈©£¥©¨§©£Ÿ¨¨©£¦
mziegYWde l`xUi ipwGn miraWe§¦§¦¦¦§¥¦§¨¥§¦§©£¦¤
FaE ,oeiqA drAx`A Fl xn`p "wFgxn¥¨¤¡©§©§¨¨§¦¨
zevn lr mdl xnFl dEhvp mFIA©¦§©¨©¨¤©¦§©

.dlAbde dWixR§¦¨§©§¨¨
Lãçì éòéáø àeäL¯WiBcn o`M ¤§¦¦©Ÿ¤¨©§¦

.`i wEqR oOwl xEn`d mEXn ,"WcFgl"©¤¦¨¨§©¨¨
xn` dWn l`e"W ` ,ck oOwl d`xE§¥§©¨¤§¤¤¨©
drAx`A Fl xn`p ,mW xEn`d "dlr£¥¨¨¨¤¡©§©§¨¨

.oeiqA§¦¨
'Bâå íòä éøác úàìò äáeLz Y ¤¦§¥¨¨§§¨©

äæ øác¯`A ikp` dPd" il Yxn`W ¨¨¤¤¨©§¨¦¦¥¨Ÿ¦¨
mrd rnWi xEarA oprd arA Lil ¥̀¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨

."KOr ixAcA§©§¦¦¨
íäî ézòîL¯dn Fl did `l ixdW ¨©§¦¥¤¤£¥Ÿ¨¨©

xn`p `l okle ,'dl mrdn aiWdN§¨¦¥¨¨©§¨¥Ÿ¤¡©
"cBIe" `N` ,"aWIe")ipewfg(i"WxA K` . ©¨¤¤¨©©¥©§©¦

:azM ` ,ft zAWde dlrW"ElATW ciB ©¨¨©¤¨¨§¦¦¤¦§
FzHiW itl dfe ,"dlAbd zevn mdilr£¥¤¦§©©§¨¨§¤§¦¦¨
dWlWA dxn`p dlAbd zevOW mẄ¤¦§©©§¨¨¤¤§¨¦§¨
lr FWExitA oMÎoi`XÎdn ,oeiqA§¦¨©¤¥¥§¥©
dxn`p dlAbd zevOW azM dxFYd©¨¨©¤¦§©©§¨¨¤¤§¨

drAx`A,dWixR zevn mr cgiA oeiqA §©§¨¨§¦¨§©©¦¦§©§¦¨

.b ,ck i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦
ì íðBöøLäîBc Bðéà ,Enî òîL ¤§¨¦§Ÿ©¦§¥¤

étî òîBMì çéìMä étî òîBMä©¥©¦¦©¨¦©©¥©¦¦
Cìnä¯`EdÎKExAÎWFcTd ,xnFlM ©¤¤§©©¨¨

mrd rnWi xEarA" wx dWnl xn`̈©§¤©©£¦§©¨¨
ixAcAmdil` xAci `EdW `le ,"KOr §©§¦¦¨§Ÿ¤§©¥£¥¤

mpFvxW Fl Exn` mde ,zFxiWi§¦§¥¨§¤§¨
mdil` xAci `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨§©¥£¥¤
Ep` df xace .gilW ici lr `le zFxiWi§¦§Ÿ©§¥¨¦©§¨¨¤¨
Kl" i wEqtA dWnl 'd dprOn micnl§¥¦¦©£¥§¤§¨¥
.mW i"Wx WExitkE ,"mYWCwe mrd l ¤̀¨¨§¦©§¨§¥©¦¨

eðkìî úà úBàøì eððBöø¯dWTA Ff §¥¦§¤©§¥©¨¨
iRn rFnWl mpFvxW wx `NW ,ztqFp¤¤¤Ÿ©¤§¨¦§©¦¦
mB mpFvx `N` ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¨§¨©
oeiM ,`EdÎKExAÎWFcTd z` zF`xl¦§¤©¨¨¥¨
micnl Ep` df xace .mMln `EdW¤©§¨§¨¨¤¨§¥¦
mFIA iM" `i wEqtA dWnl 'd dprOn¦©£¥§¤§¨¦©

mkOr 'd cxi iWilXdipirllk ©§¦¦¥¥¦¨¤§¥¥¨
."mrdi dxez ¨¨

(i)äLî ìà 'ä øîàiå,ïk íà Y ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥
[éúBà] ïé÷é÷ænL¯`Ed oMcg`A ¤©§¦¦¦¥§¤¨

.cIdÎiazMn¦¦§¥©¨
,ínò øaãìíòä ìà Cì¯cg`A §©¥¦¨¥¤¨¨§¤¨

.mxdhzE :o`M qxFB cIdÎiazMn¦¦§¥©¨¥¨§©£¥
ízLc÷åíîöò eðéëiL ízðnæå Y §¦©§¨§¦©§¨¤¨¦©§¨

."øçîe íBiä"¯oFWNn WxiR `l ©¨¨Ÿ¥©¦§
xnF` df z` ixdW ,dlCade zEWixR§¦§©§¨¨¤£¥¤¤¥

i"WxaE ,"mipFkp Eide" :`i wEqtA mdl̈¤§¨§¨§¦§©¦
."dX`n milCaEn" :mW`i dxez ¨§¨¦¥¦¨

(`i)íéðëð eéäåäMàî íéìcáî Y¯ §¨§Ÿ¦ª§¨¦¥¦¨
oOwl mrd l` dWn ixacA WxFtnM©§¨§¦§¥¤¤¨¨§©¨

.eh wEqR̈
éLéìMä íBiìäML àeäL Y ©©§¦¦¤¦¨

úà äLî äða éLéîçáe .Lãça©Ÿ¤©£¦¦¨¨Ÿ¤¤
äøNò íézLe øää úçz" çaænä©¦§¥©©©¨¨§¥¤§¥
úLøôa øeîàä ïéðòä ìk ,"äávî©¥¨¨¨¦§¨¨¨§¨¨©

"íéètLnä älàå"¯c ,ck oOwl §¥¤©¦§¨¦§©¨
mMWIe" :mW i"Wx mB d`xE .Kli`e§¥¨§¥©©¦¨©©§¥

."oeiqA dXngA ± xwAA©Ÿ¤©£¦¨§¦¨
äøBza øçàîe íc÷î ïéàå¯Îs`W §¥ª§¨§ª¨©¨¤©

,dxFY oYn xg`l aYkPW iRÎlr©¦¤¦§©§©©©©¨
.dxFY oYn iptl did dUrOd xERiq¦©©£¤¨¨¦§¥©©¨
d`xE .` wEqR mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¨§¥
.hk ,dl mW .b ,e ziW`xA i"Wx cFr©¦§¥¦¨
,h xAcOA .a ,g `xwIe .gi ,`l oOwl§©¨©¦§¨©¦§¨

.`
íòä ìë éðéòìäéä àlL ãnìî Y §¥¥¨¨¨§©¥¤Ÿ¨¨

àîeñ íäa¯."mrd lM" xn`p okle ¨¤¨§¨¥¤¡©¨¨¨
.eh ,k oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨

ílk eàtøúpL¯oi`WxnFl ¤¦§©§ª¨¤¥©
oM m` iM ,oiOEq Eid `l dNigYkNOW¤¦§©§¦¨Ÿ¨¦¦¦¥

ipirl" Fxn`A EprinWO dnlk ©©§¦¥§¨§§¥¥¨
."mrdai dxez ¨¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy
לילילילי"""" ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו ּפנּויין""""ואואואואּתּתּתּתםםםם "ׁשּתהיּו המכילּתא: ּפרּוׁש על־ּפי לּתֹורה, רֹומז ּבּתֹורה";לי לי לי לי - ועֹוסקים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

למלכּות;""""ממלכתממלכתממלכתממלכת"""" - ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ
לכהּונה.""""ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים"""" - ֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִָֹֹ

ועֹוסק לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתן־ּתֹורה ;ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבראׁשֹו ּכתרים פח)ׁשני -ּכּכּכּכמלמלמלמל-(שבת (מכילּתא) ּבקדׁשים לאכל ראּוי והיה .ּכּכּכּכההההּוּוּוּונה נה נה נה ; ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים,,,, ו)ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, ּכהן (ויגש לׁשֹון "ּכל : ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
הּמק  ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות ּכּכתּובמׁשרת וכּדֹומה, (עקב ּדׁש ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ח) הההה''''"י, לפנילפנילפנילפני יׂשראל.לעמדלעמדלעמדלעמד עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא א לׁשרתֹו", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ß hay f"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk: ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑צרי וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני  ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר' ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהיה

להׁשיב  צרי. ְִִָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)'Bâå íòä éøác úà äLî áLiåY ©¨¤Ÿ¤¤¦§¥¨¨§
éLéìL íBé àeäL ,úøçnä íBéa¯ §©¨¢¨¤§¦¦

.ipiq xdl mz`ial oke ,Wcgl©Ÿ¤§¥§¦¨¨§©¦©
äìò äîkLäa éøäL¯wEqR lirlcM ¤£¥§©§¨¨¨¨§¦§¥¨

.ipW mFiA Fl aiWdW okYi `l oM m`e .b§¦¥Ÿ¦¨¥¤¥¦§¥¦
:` cEOr Wix ,ft zAW i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¨¥©
cxi ,ipXA Fl Exn`PW mixaCdW"¤©§¨¦¤¤¤§©¥¦¨©
`aIe aizkcM ,l`xUil oxn`e axrl̈¤¤©£¨¨§¦§¨¥§¦§¦©¨Ÿ
zxgOle ,'ebe mrd ipwfl `xwIe dWn¤©¦§¨§¦§¥¨¨§©¨¢¨
mrd ixaC z` dWn aWIe dlre miMWd¦§¦§¨¨©¨¤¤¤¦§¥¨¨
dnMWdA eizFIlr lM xn`cM ,'ebe§©£©¨£¦¨§©§¨¨

."Eid̈
éøö éëåáéLäì äLî äéä C¯` :ixde( §¦¨¦¨¨Ÿ¤§¨¦©£¥

a ,aiWdl dEhvp `l(ÎKExAÎWFcTd Ÿ¦§©¨§¨¦©¨¨

.lMd rcFi `Ed`xwIe i"Wx d`x la` ¥©©Ÿ£¨§¥©¦©¦§¨
ipaiWde ixaC mdl xFn`e `v" :` ,`¥¤¡¨¤§¨©©£¦¥¦
dWn aWIe xn`PW FnM ,mElAwi m ¦̀§©§§¤¤¡©©¨¤¤
mW d`xE ."'d l` mrd ixaC z ¤̀¦§¥¨¨¤§¥¨

.xE`iAA©¥
'õøà Cøc' Eãnìì áeúkä àa àlà¤¨¨©¨§©¤§¤¤¤¤
éî òãBéå ìéàBä :øîà àlL ,äLnî¦Ÿ¤¤Ÿ¨©¦§¥©¦

éøö éðéà ,éðçìMLáéLäì C¯,xnFlM ¤§¨©¦¥¦¨¦§¨¦§©
dnE ,"ux` KxC" mEXn aiWd dWn¤¥¦¦¤¤¤¤©
icM Edf ,dxFYA df xaC aYkPX¤¦§©¨¨¤©¨¤§¥
Kixv gilXW ,'ux` KxC' EpcOll§©§¥¤¤¤¤¤¨¦©¨¦
rcFi gNWnd m` mB gNWnl aiWdl§¨¦©§©¥©©¦©§©¥©¥©

.daEWYd z`h dxez ¤©§¨
(h)ïðòä áòaïðòä äáòîa Y¯ §©¤¨¨§©£¥¤¨¨

`Ed "ar"W dfA WxtnE ,oprd iarÄ¢¦¤¨¨§¨¥¨¤¤¨
xnFl did oM m`W ,x`FY `le xaC mW¥¨¨§Ÿ©¤¦¥¨¨©

"ard oprA")m"`x("ar"W WxtOW F` . ¤¨¨¨¨¤§¨¥¤¨
oprW EpivOW FnM ,opr FWExiR oi` o`M̈¥¥¨¨§¤¨¦¤¨¨
lW xE`iY `Ed o`M `N` ,ar `xwp¦§¨¨¤¨¨¥¤

oprd)`"eb(. ¤¨¨
ìôøò eäæå¯.oprdn xzFi dar `EdW §¤£¨¤¤¨¤¥¥¤¨¨

WBp dWnE" gi ,k oOwl xEn`d `Ede§¨¨§©¨¤¦©
.i"WxA mW d`x ."ltxrd l ¤̀¨£¨¤§¥¨§©¦

Ea íâåíéàaä íéàéápa íb Y §©§©©§¦¦©¨¦
éøçàE¯EcFIW oeiMW ."mbe" Edfe ©£¤§¤§©¤¥¨¤

mrd rnWIW KkA d`EaPd zE`ivnA¦§¦©§¨§¨¤¦§©¨¨
z`EapA mB Epin`i `liOn ,KOr ixAcA§©§¦¦¨¦¥¨©£¦©¦§©

mi`iap x`W)dcya x`a(. §¨§¦¦



סה exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy
לחדׁשהּמחרת,ּביֹום רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מלּכנּו'מּמ את .לראֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, עצמם ∑ÌzLc˜Â.אם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַָָָ
ּומחר  .הּיֹום ַָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא) מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
מקּדם  ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאת

ּבּתֹורה  ‰ÌÚ.ּומאחר ÏÎ ÈÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ְַָָֻ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

'Bâå äLî ãbiåúøçnä íBéa Y¯ ©©¥Ÿ¤§§©¨¢¨
dnMWdA Eid eizFIlr lM ixdW¤£¥¨£¦¨¨§©§¨¨

dlr `l KM mEXnE][iWilW mFiA ¦¨Ÿ¨¨§§¦¦
)m"`x(dWn l`e"W ` ,ck oOwl d`xE .§¥§©¨¤§¤¤

`Edia`e acp oxd`e dY` dlr xn`̈©£¥©¨§©£Ÿ¨¨©£¦
mziegYWde l`xUi ipwGn miraWe§¦§¦¦¦§¥¦§¨¥§¦§©£¦¤
FaE ,oeiqA drAx`A Fl xn`p "wFgxn¥¨¤¡©§©§¨¨§¦¨
zevn lr mdl xnFl dEhvp mFIA©¦§©¨©¨¤©¦§©

.dlAbde dWixR§¦¨§©§¨¨
Lãçì éòéáø àeäL¯WiBcn o`M ¤§¦¦©Ÿ¤¨©§¦

.`i wEqR oOwl xEn`d mEXn ,"WcFgl"©¤¦¨¨§©¨¨
xn` dWn l`e"W ` ,ck oOwl d`xE§¥§©¨¤§¤¤¨©
drAx`A Fl xn`p ,mW xEn`d "dlr£¥¨¨¨¤¡©§©§¨¨

.oeiqA§¦¨
'Bâå íòä éøác úàìò äáeLz Y ¤¦§¥¨¨§§¨©

äæ øác¯`A ikp` dPd" il Yxn`W ¨¨¤¤¨©§¨¦¦¥¨Ÿ¦¨
mrd rnWi xEarA oprd arA Lil ¥̀¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨

."KOr ixAcA§©§¦¦¨
íäî ézòîL¯dn Fl did `l ixdW ¨©§¦¥¤¤£¥Ÿ¨¨©

xn`p `l okle ,'dl mrdn aiWdN§¨¦¥¨¨©§¨¥Ÿ¤¡©
"cBIe" `N` ,"aWIe")ipewfg(i"WxA K` . ©¨¤¤¨©©¥©§©¦

:azM ` ,ft zAWde dlrW"ElATW ciB ©¨¨©¤¨¨§¦¦¤¦§
FzHiW itl dfe ,"dlAbd zevn mdilr£¥¤¦§©©§¨¨§¤§¦¦¨
dWlWA dxn`p dlAbd zevOW mẄ¤¦§©©§¨¨¤¤§¨¦§¨
lr FWExitA oMÎoi`XÎdn ,oeiqA§¦¨©¤¥¥§¥©
dxn`p dlAbd zevOW azM dxFYd©¨¨©¤¦§©©§¨¨¤¤§¨

drAx`A,dWixR zevn mr cgiA oeiqA §©§¨¨§¦¨§©©¦¦§©§¦¨

.b ,ck i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦
ì íðBöøLäîBc Bðéà ,Enî òîL ¤§¨¦§Ÿ©¦§¥¤

étî òîBMì çéìMä étî òîBMä©¥©¦¦©¨¦©©¥©¦¦
Cìnä¯`EdÎKExAÎWFcTd ,xnFlM ©¤¤§©©¨¨

mrd rnWi xEarA" wx dWnl xn`̈©§¤©©£¦§©¨¨
ixAcAmdil` xAci `EdW `le ,"KOr §©§¦¦¨§Ÿ¤§©¥£¥¤

mpFvxW Fl Exn` mde ,zFxiWi§¦§¥¨§¤§¨
mdil` xAci `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨§©¥£¥¤
Ep` df xace .gilW ici lr `le zFxiWi§¦§Ÿ©§¥¨¦©§¨¨¤¨
Kl" i wEqtA dWnl 'd dprOn micnl§¥¦¦©£¥§¤§¨¥
.mW i"Wx WExitkE ,"mYWCwe mrd l ¤̀¨¨§¦©§¨§¥©¦¨

eðkìî úà úBàøì eððBöø¯dWTA Ff §¥¦§¤©§¥©¨¨
iRn rFnWl mpFvxW wx `NW ,ztqFp¤¤¤Ÿ©¤§¨¦§©¦¦
mB mpFvx `N` ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¨§¨©
oeiM ,`EdÎKExAÎWFcTd z` zF`xl¦§¤©¨¨¥¨
micnl Ep` df xace .mMln `EdW¤©§¨§¨¨¤¨§¥¦
mFIA iM" `i wEqtA dWnl 'd dprOn¦©£¥§¤§¨¦©

mkOr 'd cxi iWilXdipirllk ©§¦¦¥¥¦¨¤§¥¥¨
."mrdi dxez ¨¨

(i)äLî ìà 'ä øîàiå,ïk íà Y ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥
[éúBà] ïé÷é÷ænL¯`Ed oMcg`A ¤©§¦¦¦¥§¤¨

.cIdÎiazMn¦¦§¥©¨
,ínò øaãìíòä ìà Cì¯cg`A §©¥¦¨¥¤¨¨§¤¨

.mxdhzE :o`M qxFB cIdÎiazMn¦¦§¥©¨¥¨§©£¥
ízLc÷åíîöò eðéëiL ízðnæå Y §¦©§¨§¦©§¨¤¨¦©§¨

."øçîe íBiä"¯oFWNn WxiR `l ©¨¨Ÿ¥©¦§
xnF` df z` ixdW ,dlCade zEWixR§¦§©§¨¨¤£¥¤¤¥

i"WxaE ,"mipFkp Eide" :`i wEqtA mdl̈¤§¨§¨§¦§©¦
."dX`n milCaEn" :mW`i dxez ¨§¨¦¥¦¨

(`i)íéðëð eéäåäMàî íéìcáî Y¯ §¨§Ÿ¦ª§¨¦¥¦¨
oOwl mrd l` dWn ixacA WxFtnM©§¨§¦§¥¤¤¨¨§©¨

.eh wEqR̈
éLéìMä íBiìäML àeäL Y ©©§¦¦¤¦¨

úà äLî äða éLéîçáe .Lãça©Ÿ¤©£¦¦¨¨Ÿ¤¤
äøNò íézLe øää úçz" çaænä©¦§¥©©©¨¨§¥¤§¥
úLøôa øeîàä ïéðòä ìk ,"äávî©¥¨¨¨¦§¨¨¨§¨¨©

"íéètLnä älàå"¯c ,ck oOwl §¥¤©¦§¨¦§©¨
mMWIe" :mW i"Wx mB d`xE .Kli`e§¥¨§¥©©¦¨©©§¥

."oeiqA dXngA ± xwAA©Ÿ¤©£¦¨§¦¨
äøBza øçàîe íc÷î ïéàå¯Îs`W §¥ª§¨§ª¨©¨¤©

,dxFY oYn xg`l aYkPW iRÎlr©¦¤¦§©§©©©©¨
.dxFY oYn iptl did dUrOd xERiq¦©©£¤¨¨¦§¥©©¨
d`xE .` wEqR mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¨§¥
.hk ,dl mW .b ,e ziW`xA i"Wx cFr©¦§¥¦¨
,h xAcOA .a ,g `xwIe .gi ,`l oOwl§©¨©¦§¨©¦§¨

.`
íòä ìë éðéòìäéä àlL ãnìî Y §¥¥¨¨¨§©¥¤Ÿ¨¨

àîeñ íäa¯."mrd lM" xn`p okle ¨¤¨§¨¥¤¡©¨¨¨
.eh ,k oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨

ílk eàtøúpL¯oi`WxnFl ¤¦§©§ª¨¤¥©
oM m` iM ,oiOEq Eid `l dNigYkNOW¤¦§©§¦¨Ÿ¨¦¦¦¥

ipirl" Fxn`A EprinWO dnlk ©©§¦¥§¨§§¥¥¨
."mrdai dxez ¨¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy
לילילילי"""" ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו ּפנּויין""""ואואואואּתּתּתּתםםםם "ׁשּתהיּו המכילּתא: ּפרּוׁש על־ּפי לּתֹורה, רֹומז ּבּתֹורה";לי לי לי לי - ועֹוסקים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

למלכּות;""""ממלכתממלכתממלכתממלכת"""" - ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ
לכהּונה.""""ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים"""" - ֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִָֹֹ

ועֹוסק לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתן־ּתֹורה ;ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבראׁשֹו ּכתרים פח)ׁשני -ּכּכּכּכמלמלמלמל-(שבת (מכילּתא) ּבקדׁשים לאכל ראּוי והיה .ּכּכּכּכההההּוּוּוּונה נה נה נה ; ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים,,,, ו)ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, ּכהן (ויגש לׁשֹון "ּכל : ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
הּמק  ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות ּכּכתּובמׁשרת וכּדֹומה, (עקב ּדׁש ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ח) הההה''''"י, לפנילפנילפנילפני יׂשראל.לעמדלעמדלעמדלעמד עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא א לׁשרתֹו", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ß hay f"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk: ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑צרי וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני  ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר' ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהיה

להׁשיב  צרי. ְִִָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)'Bâå íòä éøác úà äLî áLiåY ©¨¤Ÿ¤¤¦§¥¨¨§
éLéìL íBé àeäL ,úøçnä íBéa¯ §©¨¢¨¤§¦¦

.ipiq xdl mz`ial oke ,Wcgl©Ÿ¤§¥§¦¨¨§©¦©
äìò äîkLäa éøäL¯wEqR lirlcM ¤£¥§©§¨¨¨¨§¦§¥¨

.ipW mFiA Fl aiWdW okYi `l oM m`e .b§¦¥Ÿ¦¨¥¤¥¦§¥¦
:` cEOr Wix ,ft zAW i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¨¥©
cxi ,ipXA Fl Exn`PW mixaCdW"¤©§¨¦¤¤¤§©¥¦¨©
`aIe aizkcM ,l`xUil oxn`e axrl̈¤¤©£¨¨§¦§¨¥§¦§¦©¨Ÿ
zxgOle ,'ebe mrd ipwfl `xwIe dWn¤©¦§¨§¦§¥¨¨§©¨¢¨
mrd ixaC z` dWn aWIe dlre miMWd¦§¦§¨¨©¨¤¤¤¦§¥¨¨
dnMWdA eizFIlr lM xn`cM ,'ebe§©£©¨£¦¨§©§¨¨

."Eid̈
éøö éëåáéLäì äLî äéä C¯` :ixde( §¦¨¦¨¨Ÿ¤§¨¦©£¥

a ,aiWdl dEhvp `l(ÎKExAÎWFcTd Ÿ¦§©¨§¨¦©¨¨

.lMd rcFi `Ed`xwIe i"Wx d`x la` ¥©©Ÿ£¨§¥©¦©¦§¨
ipaiWde ixaC mdl xFn`e `v" :` ,`¥¤¡¨¤§¨©©£¦¥¦
dWn aWIe xn`PW FnM ,mElAwi m ¦̀§©§§¤¤¡©©¨¤¤
mW d`xE ."'d l` mrd ixaC z ¤̀¦§¥¨¨¤§¥¨

.xE`iAA©¥
'õøà Cøc' Eãnìì áeúkä àa àlà¤¨¨©¨§©¤§¤¤¤¤
éî òãBéå ìéàBä :øîà àlL ,äLnî¦Ÿ¤¤Ÿ¨©¦§¥©¦

éøö éðéà ,éðçìMLáéLäì C¯,xnFlM ¤§¨©¦¥¦¨¦§¨¦§©
dnE ,"ux` KxC" mEXn aiWd dWn¤¥¦¦¤¤¤¤©
icM Edf ,dxFYA df xaC aYkPX¤¦§©¨¨¤©¨¤§¥
Kixv gilXW ,'ux` KxC' EpcOll§©§¥¤¤¤¤¤¨¦©¨¦
rcFi gNWnd m` mB gNWnl aiWdl§¨¦©§©¥©©¦©§©¥©¥©

.daEWYd z`h dxez ¤©§¨
(h)ïðòä áòaïðòä äáòîa Y¯ §©¤¨¨§©£¥¤¨¨

`Ed "ar"W dfA WxtnE ,oprd iarÄ¢¦¤¨¨§¨¥¨¤¤¨
xnFl did oM m`W ,x`FY `le xaC mW¥¨¨§Ÿ©¤¦¥¨¨©

"ard oprA")m"`x("ar"W WxtOW F` . ¤¨¨¨¨¤§¨¥¤¨
oprW EpivOW FnM ,opr FWExiR oi` o`M̈¥¥¨¨§¤¨¦¤¨¨
lW xE`iY `Ed o`M `N` ,ar `xwp¦§¨¨¤¨¨¥¤

oprd)`"eb(. ¤¨¨
ìôøò eäæå¯.oprdn xzFi dar `EdW §¤£¨¤¤¨¤¥¥¤¨¨

WBp dWnE" gi ,k oOwl xEn`d `Ede§¨¨§©¨¤¦©
.i"WxA mW d`x ."ltxrd l ¤̀¨£¨¤§¥¨§©¦

Ea íâåíéàaä íéàéápa íb Y §©§©©§¦¦©¨¦
éøçàE¯EcFIW oeiMW ."mbe" Edfe ©£¤§¤§©¤¥¨¤

mrd rnWIW KkA d`EaPd zE`ivnA¦§¦©§¨§¨¤¦§©¨¨
z`EapA mB Epin`i `liOn ,KOr ixAcA§©§¦¦¨¦¥¨©£¦©¦§©

mi`iap x`W)dcya x`a(. §¨§¦¦



exziסו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑ העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìL-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©
:äMà-ìà eLbz¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת מּדעּתֹו,לסֹוף אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי ּכלּום..(שבת מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡M‡ŒÏ‰.ול'ׁשלׁשת eLbzŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום האּׁשה טֹובלֹות ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה מּׁשּׁשהתה אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשכבת
הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,miwiqtOW iptl driwYA mikix`OW¤©£¦¦©§¦¨¦§¥¤©§¦¦
wENiql oniq `id lFTd zwqtde§©§¨©©¦¦¨§¦
zFlFwA d`A dpikXd oMW ,dpikXd©§¦¨¤¥©§¦¨¨¨§
fh wEqR oOwlcM ,xtFW lFwe miwxaE§¨¦§¨§¦§©¨¨

)m"`x(.
÷lzñpL ïåéëå¯.dpikXd §¥¨¤¦§©¥©§¦¨

úBìòì ïéàMø íä¯dfA x`an ¥©¨¦©£§¨¥¨¤
" llbA Fpi` "xda Elri dOd"WKFWnA ¤¥¨©£¨¨¥¦§©¦§

" `N` ,"laFIdKFWnAoniq Edf "laFId ©¥¤¨¦§©¥¤¦¨
milFki `liOnE ,dpikXd wENiql§¦©§¦¨¦¥¨§¦
,"mi`Xx" i"Wx siqFde .xdA zFlrl©£¨¨§¦©¦©¨¦

`N` ,zFlrl miaIgW `l xnFlm` ©Ÿ¤©¨¦©£¤¨¦
mBxY oke .mi`Xx md zFlrl Evxi¦§©£¥©¨¦§¥¦§¥

qFlwpE`)m"`x(. §§
ìáiäïkL ,ìéà ìL øôBL àeä Y ©Ÿ¥¨¤©¦¤¥

"àìáBé" àøëãì ïéøB÷ àéáøòa¯ ©£©§¨¦§¦§¨§¨
dGnE ."`laFi" li`l mi`xFw axrA©£©§¦§©¦§¨¦¤
laFi Edfe ,WcTd oFWlA FxFwOW oaEn¨¤§¦§©Ÿ¤§¤¥

.o`M xMfPd©¦§¨¨
äéä ÷çöé ìL Bìéà ìL øôBLå¯ §¨¤¥¤¦§¨¨¨

:`l wxR xfril` iAxC iwxR d`x§¥¦§¥§©¦¡¦¤¤¤¤
rnWp l`nU lW ,li` lW eipxw iYW"§¥©§¨¤©¦¤§Ÿ¦§©
oini lW oxwe ,'eke ipiq xd lr FlFw©©¦©§¤¤¤¨¦
FA rFwzl cizre l`nVd on lFcB `Ed¨¦©§Ÿ§¨¦¦§©
,oM cnFle ."zFIElB uEAwA `al cizrl¤¨¦¨Ÿ§¦¨§¥¥
xtFW rnWn ,"laFId" aizkCn¦¦§¦©¥©§©¨

cgEind)l"yxdn(.ci dxez ©§¨
(ci)íòä ìà øää ïîãnìî Y¯ ¦¨¨¤¨¨§©¥

."mrd l`" zFaiYd xEYIn¦¦©¥¤¨¨
àlà åé÷ñòì äðBt äLî äéä àlL¤Ÿ¨¨Ÿ¤¤©£¨¨¤¨

."íòä ìà øää ïî"¯eiwqrl `l s` ¦¨¨¤¨¨©Ÿ©£¨¨
miIpgExd)iaxd(dWn did `l" oFWNnE . ¨¨¦¦¦§Ÿ¨¨¤

did Ff dcixiA wx `NW rnWn ,"dpFR¤©§©¤Ÿ©¦¦¨¨¨
cxIW mrR lkA dWn dUr oM `N` ,oM¥¤¨¥¨¨¤§¨©©¤¨©
dEhvPW mrR lkA ENit` F`) xdd on¦¨¨£¦§¨©©¤¦§©¨
d`x ± l`xUi ipal iEEiSd xnFl 'dn¥©©¦¦§¥¦§¨¥§¥

336 cEOr g"i wlg 'zFgiU ihETl'(. ¦¥¦¥¤©
o`M Fxn`A i"Wx zpEM FGW xnFl Wie§¥©¤©¨©©¦§¨§¨
oMW cOll `A df wEqRW ,"cOln"§©¥¤¨¤¨§©¥¤¥

.cinY dWn dUFr dideh dxez ¨¨¤¤¨¦
(eh)ì íéðëð eéäìLíéîé úLY ¡§Ÿ¦¦§Ÿ¤¨¦

ìL óBñìíéîé äL¯zWlW" iM §§Ÿ¨¨¦¦§¤
mini dWlW lW dcigi FrnWn "minï¦©§¨§¦¨¤§¨¨¦

)"yx d`xak ,i lirl i(Wxtl okYi `l okle ,§¨¥Ÿ¦¨¥§¨¥
mpi` f` iM ,iWilXd mFIA "zWlWl"¦§¤©©§¦¦¦¨¥¨
xg`l FWExiR gxkdaE ,zg` dcigi§¦¨©©§¤§¥©¥§©©

.mini zWlW§¤¨¦
éòéáø íBé àeä¯,oeiqA 'f xnFlM §¦¦§©§¦¨

FAW oeiqA 'cn iriax mFi `EdW¤§¦¦¦§¦¨¤
.dWixR zevn Fl dxn`p¤¤§¨¦§©§¦¨

éñBäLBzòcî ãçà íBé äLî ó¯ ¤¦Ÿ¤¤¨¦©§
Fl xn` `EdÎKExAÎWFcTdW)`i weqta( ¤©¨¨¨©

mdl xn` dWnE ,"iWilXd mFIl"©©§¦¦¤¨©¨¤
mFIl" xn` `le ,"mini zWlWl"¦§¤¨¦§Ÿ¨©©
,mini dWlW FWxiR `N` ,"iWilXd©§¦¦¤¨¥§§¨¨¦
iWilXd mFIA idie" aizkC `xwE§¨¦§¦©§¦©©§¦¦
minlW minil iWilW ± "xwAd zFidA¦§©Ÿ¤§¦¦§¨¦§¥¦

xn`w mOr oliNW)` ,ft zay i"yx(. ¤¥¨¦¨¨¨©
ÎWFcTdW" :` ,aq zFnai i"WxaE§©¦§¨¤©¨
mFId mYWCwe Fl xn` `EdÎKExÄ¨©§¦©§¨©

."mini zWlWl mdl xn` `Ede ,xgnE¨¨§¨©¨¤¦§¤¨¦
mFi dWixR zevnA mdl siqFd ,xnFlM§©¦¨¤§¦§©§¦¨

.`Ad xEACA mrHd d`xE .sqFp¨§¥©©©©¦©¨
éñBé éaø éøáãk¯.` ,ft zAW §¦§¥©¦¥©¨
øîBàä éøáãìe¯.a ,et mW minkg §¦§¥¨¥£¨¦¨

,úBøacä úøNò eðzð Lãça äMLa§¦¨©Ÿ¤¦§£¤¤©¦§
éñBä àìì"å ,íeìk äLî óìLúL Ÿ¦Ÿ¤§§¦§Ÿ¤

"éLéìMä íBiì" Bîk ,"íéîé¯lirl ¨¦§©©§¦¦§¥
WcgA dXW `EdW .`i wEqR)my i"yx(. ¨¤¦¨©Ÿ¤

äMà ìà eLbz ìàìL ìk YúL ©¦§¤¦¨¨§Ÿ¤
eìlä íéîé¯iXWe iWing iriax ¨¦©¨§¦¦£¦¦§¦¦

dWlW lW onGd sFqA wx `le .WcgA©Ÿ¤§Ÿ©§©§©¤§¨
mini)m"`x(. ¨¦

íBiì úBìáBè íéLpä eäiL éãk§¥¤§©¨¦§©
ìa÷ì úBøBäè äðééäúå éLéìMä©§¦¦§¦§¤¨§§©¥

äøBz¯.iriaxd mFIA ¨©¨§¦¦
ìL CBz eLnLé íàL,íéîé äL ¤¦§©§§Ÿ¨¨¦

òøæ úáëL äMàä èìôz ànL¤¨¦§Ÿ¨¦¨¦§©¤©
,àîèúå øæçúå dúìéáè øçàì§©©§¦¨¨§©£Ÿ§¦§¨

ìL äúäMMî ìáàíéîé äL¯Epid £¨¦¤¨£¨§Ÿ¨¨¦©§
ENi`e ,iqFi iAx zrckE ,minlW§¥¦§©©©¦¥§¦

iWilXd mFIA Epid minkg zrcl)zay §©©£¨¦©§©©§¦¦
` ,et(.

éeàø Bðéàå çéøñî òøfä øák§¨©¤©©§¦©§¥¨
úà ànèlî øBäèå ,òéøæäì§©§¦©§¨¦§©¥¤

.úèìBtä¯xvFp cle cFr zFidl ©¤¤¦§¨¨¨
,"rxf zakW" iExw Fpi`e ,dPnid¥¤¨§¥¨¦§©¤©

rixfdl iE`xd),et zay i"yx t"r ¨¨§©§¦©
`(.fh dxez

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑ והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם להם:∑Ó‡Ï¯.קבע אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְֵֶַָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות e‰ˆ˜a.הּׁשמרּו Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא ּגבּה(סנהדרין ׁשהיה הּסקילה מּבית למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים קֹומֹות מּכאן .ׁשּתי »…ƒ»∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

‰¯iÈ∑ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש ƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…«…≈ְְִִֵֶַַָֹֹ
הּקֹול, והפסקת ׁשכינה לעלֹות סּלּוק רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, ּבערּביא ∑‰Ï·i.וכיון ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר יֹובלא, לדכרא היה קֹורין יצחק .ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)zìaâäåïéîeçz íäì òá÷ Y¯ §¦§©§¨§©¨¤§¦
lEaB oFWNn ,"YlAbde" WExiRd Edf¤©¥§¦§©§¨¦§§

.mEgzE§
ìeábä ïî eáø÷é àlL ,ïîéñì§¦¨¤Ÿ¦§§¦©§

äàìäå¯zevOW ,xirdl Wi ¨¨§¨¥§¨¦¤¦§©
,oeiqA iriaxA dxn`PW s` "YlAbde"§¦§©§¨©¤¤¤§¨¨§¦¦§¦¨
iWilXd mFId lr wx did iEESdW ixd£¥¤©¦¨¨©©©©§¦¦

oeiqA 'e)(i"WxA oOwl rnWncM , §¦¨¦§©§©§©¨§©¦
xF`"A azM oke .ckÎbk miwEqR§¦§¥¨©§
xdd WCwzIW ipFibd `l dGW ,"miIgd©©¦¤¤Ÿ¤§¦¤¦§©¥¨¨
FzpikW zcx mcFw eilr EaIgzie§¦§©§¨¨¤¤¤§¦¨
Edf ,iEESd mdl miCwdX dnE ,KxAzi¦§¨¥©¤¦§¦¨¤©¦¤
mnvr EliBxie cFaM FA EbdpIW icM§¥¤¦§£¨§©§¦©§¨

.EPOn wgxzdl§¦§©¥¦¤
øîàì:íäì øîBà ìeábä Y ¥Ÿ©§¥¨¤

äàìäå ïàkî úBìòî "eøîMä"¯ ¦¨§¥£¦¨¨¨§¨
lr zaqEn "xn`l" zaiY xnFlM§©¥©¥Ÿ¤¤©
azM mixaCd WExitaE .lEaBd©§§¥©§¨¦¨©
Fnvr lEaBdW qp did dGW ,"ipEwfg"d©¦§¦¤¤¨¨¥¤©§©§
K` ."'eke ExnXd" :mdl xnF` did̈¨¥¨¤¦¨§©
h wxR mi`ENiOA "dnilW dxFY" d`x§¥¨§¥¨©¦¦¤¤
oi`W Fxn`A ,Ff `xaq dgCW¤¨¨§¨¨§¨§¤¥
`NW miQp miWCgn mipFW`xd̈¦¦§©§¦¦¦¤Ÿ
mEWA Epivn `NW oeike ,l"fgA miaEzM§¦§©©§¥¨¤Ÿ¨¦§
Fnvr lEaBdW l"fg iWxcnA mFwn̈§¦§§¥©©¤©§©§
ok`e .i"Wx zpEM Ff oi` i`Ce ,xAC¦¥©©¥©¨©©¦§¨¥
dpEMdW EWxiR "cec ixaC"de m"`xd̈§¥§©¦§¥¨¦¥§¤©©¨¨

EN`MW,oM mdl xnF` did lEaBd ¤§¦©§¨¨¥¨¤¥
fOxl icM dzid lEaBd zIUr EpidC§©§£¦©©§¨§¨§¥§©¥
Edfe ."d`lde o`Mn zFlrn ExnXd"¦¨§¥£¦¨¨¨§¨§¤

,"mrd z` YlAbde" :wEqRd WExiR¥©¨§¦§©§¨¤¨¨
mkl ExnXd xn`l" ,lEaB mdl dUr£¥¨¤§¥Ÿ¦¨§¨¤
mdl didi lEaBdW icM ± "xdA zFlr£¨¨§¥¤©§¦§¤¨¤

oniqmdl xnF` lEaBd ENi`kE , ¦¨§¦©§¥¨¤
.d`lde o`Mn xdA zFlrNn ExnXIW¤¦¨§¦©£¨¨¦¨¨¨§¨

Ck ìò íøéäæz äzàå¯WExitl §©¨©§¦¥©¨§¥
lEaBdX dn caNOW dpEMd "ipEwfg"d©¦§¦©©¨¨¤¦§©©¤©§
Fnvr dWn dEhvp ,oM mdl xnF` did̈¨¥¨¤¥¦§©¨¤©§
mdl siqFdl icM ,KM lr mxidfdl§©§¦¨©¨§¥§¦¨¤

Ff dxdf` lr xaFrl WpFrA)likyn d`x ¨¤¨¥©©§¨¨
cecl(WExiRd miWxtnd x`Wl la` .£¨¦§¨©§¨§¦©¥

,`EdmzF` xidfdl Kixv Fnvr dWOW¤¤©§¨¦§©§¦¨
o`Mn Elri `NW oniq `Ed lEaBdW¤©§¦¨¤Ÿ©£¦¨
?Erci okidn ,oM `l m` iM ,d`ldë¨§¨¦¦Ÿ¥¥¥¨¥§
,dUr oke .xAC `l lEaBd ixdW¤£¥©§Ÿ¦¥§¥¨¨

.mW i"WxaE b ,ck oOwlcM§¦§©¨§©¦¨
eäö÷a òâðe"eäö÷a" elôà Y¯ §Ÿ©§¨¥£¦§¨¥

rFBple xdA zFlrl `Ed xEQi`dW `le§Ÿ¤¨¦©£¨¨§¦§©
rFBpl ENit` `N` ,dvTA dlrnl§©§¨©¨¤¤¨£¦¦§©
zFlrl ilAn FziYgzA xdd dvwA¦§¥¨¨§©§¦¦§¦©£

xEq` xdl)l"yxdn(.bi dxez ¨¨¨
(bi)äøié äøé¯mirbFPd lr aqEn ¨Ÿ¦¨¤¨©©§¦

"ci FA rBz `l" xEn`M ,ipiq xdA)t"r §©¦©¨¨Ÿ¦©¨
` ,dn oixcdpq i"yx(.

ïéì÷ñpì ïàkî¯xn`p ok iptl ixdW ¦¨©¦§¨¦¤£¥¦§¥¥¤¡©
ziWEw zvxFzn dfaE ."lwQi lFwq"¨¦¨¥¨¤§¤¤§©
dliwq dxFY dazMX dnA m"`xd̈§¥§©¤¨§¨¨§¦¨
dzid dliwQdW s` ,dIxid iptl¦§¥©§¦¨©¤©§¦¨¨§¨
`id dIxidW xnFl EdGW ,dIxid xg`l§©©©§¦¨¤¤©¤©§¦¨¦

.milwqPA©¦§¨¦

äìé÷qä úéaî ähîì ïéçãð íäL¯ ¤¥¦§¦§©¨¦¥©§¦¨
lr ,"lwQi lFwq" :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨¨¦¨¥©

dxIi dxi"W iciÎmitgFC ,xnFlM ." §¥¤¨Ÿ¦¨¤§©£¦
m` wxe ,ux`l dliwQd ziAn mzF`¨¦¥©§¦¨¨¨¤§©¦
milwFq Eid if` Ff dlitPn zn did `lŸ¨¨¥¦§¦¨£©¨§¦
okle ,dliwq oFWl zEhWtM oa`A FzF`§¤¤§©§§§¦¨§¨¥
dGnE ,dIxi mbe dliwq mB xn`p¤¡©©§¦¨§©§¦¨¦¤
,cizr oFWlA "dxIi"e "lwQi" xn`PW¤¤¡©¦¨¥§¦¨¤¦§¨¦
`N` ,milwqPd lkA `Ed oMW micnFl§¦¤¥§¨©¦§¨¦¤¨
"F`" xn`p Kkl ,`vi dIgCA zn m`W¤¦¥©§¦¨¨¨§¨¤¡©

wNgl)my i"yxe ` ,dn oixcdpq(. §©¥
úBîB÷ ézL dBáb äéäL¯zEnIW icM ¤¨¨¨©§¥§¥¤¨

laq `ll xdn)my `xnb(fnx Kkl Wie . ©¥§Ÿ¥¤§¥§¨¤¤
minrt iYW "dxIi dxi" aizkCn)g"ty(. ¦¦§¦¨Ÿ¦¨¤§¥§¨¦

äøiéBîk ,õøàì ähîì CìLé Y ¦¨¤ª§©§©¨¨¨¤§
"íiá äøé"¯:mW i"WxaE .c ,eh lirl ¨¨©¨§¥§©¦¨

dxi F` xnF` `Ed oke ,dIxi oFWl"§§¦¨§¥¥¨Ÿ
."dxIi¦¨¤

ìáiä CLîa"ìáiä" CLîiLk Y ¦§Ÿ©Ÿ¥§¤¦§Ÿ©Ÿ¥
àeä Cøà ìB÷¯"KFWnA"W EpidC ¨Ÿ§©§¤¦§

KFWnA :aEzM ENi`kE ,lFTd lr aqEn¨©©§¦¨¦§
FlFw z` laFId)m"`x(i"Wx mB d`xE . ©¥¤§¥©©¦

FlFw z` rwFYd Kix`IW" :a ,d dviA¥¨¤©£¦©¥©¤
mW d`xE ."dpFxg`A rwFYd bdpnM§¦§©©¥©¨©£¨§¥¨
rwFYd KFWnIW" :xg` oFWl `iadW¤¥¦¨©¥¤¦§©¥©
:`YlikOA Dl Wxtn ikde ,rFwzNn¦¦§©§¨¦§¨¥¨©§¦§¨

."laFId wFqtA ± laFId KFWnA¦§©¥¦§©¥
ìBwä ú÷ñôäå äðéëL ÷elñ ïîéñ¯ ¦©¦§¦¨§©§¨©©

`id xtFXd lW lFTd zkx`d xnFlM§©©£¨©©¤©¨¦
mirwFYd KxC oMW ,Fzwqtdl oniq¦¨§©§¨¨¤¥¤¤©§¦
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(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑ העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìL-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©
:äMà-ìà eLbz¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת מּדעּתֹו,לסֹוף אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי ּכלּום..(שבת מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡M‡ŒÏ‰.ול'ׁשלׁשת eLbzŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום האּׁשה טֹובלֹות ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה מּׁשּׁשהתה אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשכבת
הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,miwiqtOW iptl driwYA mikix`OW¤©£¦¦©§¦¨¦§¥¤©§¦¦
wENiql oniq `id lFTd zwqtde§©§¨©©¦¦¨§¦
zFlFwA d`A dpikXd oMW ,dpikXd©§¦¨¤¥©§¦¨¨¨§
fh wEqR oOwlcM ,xtFW lFwe miwxaE§¨¦§¨§¦§©¨¨

)m"`x(.
÷lzñpL ïåéëå¯.dpikXd §¥¨¤¦§©¥©§¦¨

úBìòì ïéàMø íä¯dfA x`an ¥©¨¦©£§¨¥¨¤
" llbA Fpi` "xda Elri dOd"WKFWnA ¤¥¨©£¨¨¥¦§©¦§

" `N` ,"laFIdKFWnAoniq Edf "laFId ©¥¤¨¦§©¥¤¦¨
milFki `liOnE ,dpikXd wENiql§¦©§¦¨¦¥¨§¦
,"mi`Xx" i"Wx siqFde .xdA zFlrl©£¨¨§¦©¦©¨¦

`N` ,zFlrl miaIgW `l xnFlm` ©Ÿ¤©¨¦©£¤¨¦
mBxY oke .mi`Xx md zFlrl Evxi¦§©£¥©¨¦§¥¦§¥

qFlwpE`)m"`x(. §§
ìáiäïkL ,ìéà ìL øôBL àeä Y ©Ÿ¥¨¤©¦¤¥

"àìáBé" àøëãì ïéøB÷ àéáøòa¯ ©£©§¨¦§¦§¨§¨
dGnE ."`laFi" li`l mi`xFw axrA©£©§¦§©¦§¨¦¤
laFi Edfe ,WcTd oFWlA FxFwOW oaEn¨¤§¦§©Ÿ¤§¤¥

.o`M xMfPd©¦§¨¨
äéä ÷çöé ìL Bìéà ìL øôBLå¯ §¨¤¥¤¦§¨¨¨

:`l wxR xfril` iAxC iwxR d`x§¥¦§¥§©¦¡¦¤¤¤¤
rnWp l`nU lW ,li` lW eipxw iYW"§¥©§¨¤©¦¤§Ÿ¦§©
oini lW oxwe ,'eke ipiq xd lr FlFw©©¦©§¤¤¤¨¦
FA rFwzl cizre l`nVd on lFcB `Ed¨¦©§Ÿ§¨¦¦§©
,oM cnFle ."zFIElB uEAwA `al cizrl¤¨¦¨Ÿ§¦¨§¥¥
xtFW rnWn ,"laFId" aizkCn¦¦§¦©¥©§©¨

cgEind)l"yxdn(.ci dxez ©§¨
(ci)íòä ìà øää ïîãnìî Y¯ ¦¨¨¤¨¨§©¥

."mrd l`" zFaiYd xEYIn¦¦©¥¤¨¨
àlà åé÷ñòì äðBt äLî äéä àlL¤Ÿ¨¨Ÿ¤¤©£¨¨¤¨

."íòä ìà øää ïî"¯eiwqrl `l s` ¦¨¨¤¨¨©Ÿ©£¨¨
miIpgExd)iaxd(dWn did `l" oFWNnE . ¨¨¦¦¦§Ÿ¨¨¤

did Ff dcixiA wx `NW rnWn ,"dpFR¤©§©¤Ÿ©¦¦¨¨¨
cxIW mrR lkA dWn dUr oM `N` ,oM¥¤¨¥¨¨¤§¨©©¤¨©
dEhvPW mrR lkA ENit` F`) xdd on¦¨¨£¦§¨©©¤¦§©¨
d`x ± l`xUi ipal iEEiSd xnFl 'dn¥©©¦¦§¥¦§¨¥§¥

336 cEOr g"i wlg 'zFgiU ihETl'(. ¦¥¦¥¤©
o`M Fxn`A i"Wx zpEM FGW xnFl Wie§¥©¤©¨©©¦§¨§¨
oMW cOll `A df wEqRW ,"cOln"§©¥¤¨¤¨§©¥¤¥

.cinY dWn dUFr dideh dxez ¨¨¤¤¨¦
(eh)ì íéðëð eéäìLíéîé úLY ¡§Ÿ¦¦§Ÿ¤¨¦

ìL óBñìíéîé äL¯zWlW" iM §§Ÿ¨¨¦¦§¤
mini dWlW lW dcigi FrnWn "minï¦©§¨§¦¨¤§¨¨¦

)"yx d`xak ,i lirl i(Wxtl okYi `l okle ,§¨¥Ÿ¦¨¥§¨¥
mpi` f` iM ,iWilXd mFIA "zWlWl"¦§¤©©§¦¦¦¨¥¨
xg`l FWExiR gxkdaE ,zg` dcigi§¦¨©©§¤§¥©¥§©©

.mini zWlW§¤¨¦
éòéáø íBé àeä¯,oeiqA 'f xnFlM §¦¦§©§¦¨

FAW oeiqA 'cn iriax mFi `EdW¤§¦¦¦§¦¨¤
.dWixR zevn Fl dxn`p¤¤§¨¦§©§¦¨

éñBäLBzòcî ãçà íBé äLî ó¯ ¤¦Ÿ¤¤¨¦©§
Fl xn` `EdÎKExAÎWFcTdW)`i weqta( ¤©¨¨¨©

mdl xn` dWnE ,"iWilXd mFIl"©©§¦¦¤¨©¨¤
mFIl" xn` `le ,"mini zWlWl"¦§¤¨¦§Ÿ¨©©
,mini dWlW FWxiR `N` ,"iWilXd©§¦¦¤¨¥§§¨¨¦
iWilXd mFIA idie" aizkC `xwE§¨¦§¦©§¦©©§¦¦
minlW minil iWilW ± "xwAd zFidA¦§©Ÿ¤§¦¦§¨¦§¥¦

xn`w mOr oliNW)` ,ft zay i"yx(. ¤¥¨¦¨¨¨©
ÎWFcTdW" :` ,aq zFnai i"WxaE§©¦§¨¤©¨
mFId mYWCwe Fl xn` `EdÎKExÄ¨©§¦©§¨©

."mini zWlWl mdl xn` `Ede ,xgnE¨¨§¨©¨¤¦§¤¨¦
mFi dWixR zevnA mdl siqFd ,xnFlM§©¦¨¤§¦§©§¦¨

.`Ad xEACA mrHd d`xE .sqFp¨§¥©©©©¦©¨
éñBé éaø éøáãk¯.` ,ft zAW §¦§¥©¦¥©¨
øîBàä éøáãìe¯.a ,et mW minkg §¦§¥¨¥£¨¦¨

,úBøacä úøNò eðzð Lãça äMLa§¦¨©Ÿ¤¦§£¤¤©¦§
éñBä àìì"å ,íeìk äLî óìLúL Ÿ¦Ÿ¤§§¦§Ÿ¤

"éLéìMä íBiì" Bîk ,"íéîé¯lirl ¨¦§©©§¦¦§¥
WcgA dXW `EdW .`i wEqR)my i"yx(. ¨¤¦¨©Ÿ¤

äMà ìà eLbz ìàìL ìk YúL ©¦§¤¦¨¨§Ÿ¤
eìlä íéîé¯iXWe iWing iriax ¨¦©¨§¦¦£¦¦§¦¦

dWlW lW onGd sFqA wx `le .WcgA©Ÿ¤§Ÿ©§©§©¤§¨
mini)m"`x(. ¨¦

íBiì úBìáBè íéLpä eäiL éãk§¥¤§©¨¦§©
ìa÷ì úBøBäè äðééäúå éLéìMä©§¦¦§¦§¤¨§§©¥

äøBz¯.iriaxd mFIA ¨©¨§¦¦
ìL CBz eLnLé íàL,íéîé äL ¤¦§©§§Ÿ¨¨¦

òøæ úáëL äMàä èìôz ànL¤¨¦§Ÿ¨¦¨¦§©¤©
,àîèúå øæçúå dúìéáè øçàì§©©§¦¨¨§©£Ÿ§¦§¨

ìL äúäMMî ìáàíéîé äL¯Epid £¨¦¤¨£¨§Ÿ¨¨¦©§
ENi`e ,iqFi iAx zrckE ,minlW§¥¦§©©©¦¥§¦

iWilXd mFIA Epid minkg zrcl)zay §©©£¨¦©§©©§¦¦
` ,et(.

éeàø Bðéàå çéøñî òøfä øák§¨©¤©©§¦©§¥¨
úà ànèlî øBäèå ,òéøæäì§©§¦©§¨¦§©¥¤

.úèìBtä¯xvFp cle cFr zFidl ©¤¤¦§¨¨¨
,"rxf zakW" iExw Fpi`e ,dPnid¥¤¨§¥¨¦§©¤©

rixfdl iE`xd),et zay i"yx t"r ¨¨§©§¦©
`(.fh dxez

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑ והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם להם:∑Ó‡Ï¯.קבע אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְֵֶַָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות e‰ˆ˜a.הּׁשמרּו Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨
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האלקים" לקראת העם את מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני  נאמר יז)ּבפרׁשתנּו יׂשראל (יט, להם "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מעֹורר  מׁשה והיה כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' קצרה והּלילה ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכל

האלקים' לקראת העם את מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ב)ליׂשראל יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ּפסחים)ולכאֹורה לּבם (סֹוף ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ליׁשן, הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ּבמקֹום זה ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹונפׁשם
להם? ערבה ׁשּׁשנתם ְְְֶֶַָָָָָועד

מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ּבּגּוף, נמצאת הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּכאׁשר  להּׂשיגם לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה יׁש הרי למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבעת

ער ועוד)הּגּוף א, סעיף ה'ת"ש ההוא בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה .(ראה ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו מּפני ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשעּור. לאין נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ּובעניני  ּגׁשמּיים ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא מּתן־ּתֹורה ּתכלית ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
מהּגּוף  להתנּתק להם היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ׁשּבעת הגם ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן הּזה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹולם

קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ּולהעלֹותֹו הּגּוף עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּולהּׂשיג

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 26 'nr b"lg y"ewl dkex`a oiieri)
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ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את מקּבלים אּתם אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכפה

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה עליהם (שם הּקּב"ה ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" נעׂשה הקּדימּו "ּכבר הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּפעם עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר ּבחמיׁשי את היתה ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא (ּכדמׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

?ּבסיון) ְִָ

הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על ּבזה, לֹומר ספ"ז)ויׁש חּלין הּמׁשניֹות הּמצֹות (ּפרּוׁש ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ׁשּנאמר הּצּוּוי מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני ּבהן ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּנצטּוינּו

לקּים  והחּיּוב אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר מעמד לפני ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָונמצא,
הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהּמצֹות

החּיּוב  עדין היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ונׁשמע" "נעׂשה יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
הּמצֹות  על אמּתית קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ּבקּבלת הּנה מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלקּים

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ּכי הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּדאחרי
ּבפעל. מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן
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:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ּׁשאין מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, ּכבֹודֿה'(ביחזקאל והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא "קּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
.עֹומד" ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 22 cenr ,bl wlg 'zegiy ihewl' it-lr)

?dn mWl - miwxaE zFlFw§¨¦§¥©

מאֹוד" חזק ׁשֹופר וקֹול גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר טז)ּבפרׁשתנּו ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
יׂשראל. ּבבני ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹהּקֹולֹות

עּמכם" ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, יט)ותמּוּה, יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה

הּידּוע על־ּפי זה לבאר ג)ויׁש יב, פרשה רבה שמות טו. וארא תנחומא לפי (ראה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ׁשּירידת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
יעלּו לא ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, היתה מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני לגמרי. חדׁש ּדמּצב התחלה אּלא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשעה,

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, הּנבראים לעליֹונים", אצל הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ּבין - וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּכל. את ּומהּוה המחּיה יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמּטה

ּולהבין  ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל 'לראֹות' ואחד אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
הּמצאֹו" מאמּתת אּלא נמצאּו "לא הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות התורה)ׁשּקּיּום יסודי הלכות ריש רמב"ם .(ראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה הּׂשגה ּכׁשּמּׂשיג . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,
'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ

ּבתכנֹו רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה היה ׁשּלא ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוזהּו
קׁשר  לּה ואין עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ּׁשּנראה מה ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהרּוחני.
נתעֹורר  ּכזה, עצּום מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת מתחּדׁשת ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלהּקּב"ה,

ּגדֹול. ַַָרעׁש

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לג) ּבא'(דברים  'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑,ּומדרׁשֹו ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְִִֵַָָָ

עליהם ונכּפה מּמקֹומֹו ההר פח)ּכגיגיתׁשּנתלׁש .(שבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»
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?dxFYd zlAwl dpkdM dpiW¥¨©£¨¨§©¨©©¨

האלקים" לקראת העם את מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני  נאמר יז)ּבפרׁשתנּו יׂשראל (יט, להם "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מעֹורר  מׁשה והיה כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' קצרה והּלילה ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכל

האלקים' לקראת העם את מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ב)ליׂשראל יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ּפסחים)ולכאֹורה לּבם (סֹוף ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ליׁשן, הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ּבמקֹום זה ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹונפׁשם
להם? ערבה ׁשּׁשנתם ְְְֶֶַָָָָָועד

מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ּבּגּוף, נמצאת הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּכאׁשר  להּׂשיגם לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה יׁש הרי למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבעת

ער ועוד)הּגּוף א, סעיף ה'ת"ש ההוא בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה .(ראה ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו מּפני ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשעּור. לאין נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ּובעניני  ּגׁשמּיים ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא מּתן־ּתֹורה ּתכלית ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
מהּגּוף  להתנּתק להם היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ׁשּבעת הגם ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן הּזה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹולם

קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ּולהעלֹותֹו הּגּוף עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּולהּׂשיג
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ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את מקּבלים אּתם אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכפה

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה עליהם (שם הּקּב"ה ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" נעׂשה הקּדימּו "ּכבר הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּפעם עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר ּבחמיׁשי את היתה ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא (ּכדמׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

?ּבסיון) ְִָ

הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על ּבזה, לֹומר ספ"ז)ויׁש חּלין הּמׁשניֹות הּמצֹות (ּפרּוׁש ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ׁשּנאמר הּצּוּוי מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני ּבהן ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּנצטּוינּו

לקּים  והחּיּוב אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר מעמד לפני ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָונמצא,
הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהּמצֹות

החּיּוב  עדין היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ונׁשמע" "נעׂשה יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
הּמצֹות  על אמּתית קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ּבקּבלת הּנה מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלקּים

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ּכי הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּדאחרי
ּבפעל. מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן
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מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, ּכבֹודֿה'(ביחזקאל והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא "קּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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מאֹוד" חזק ׁשֹופר וקֹול גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר טז)ּבפרׁשתנּו ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
יׂשראל. ּבבני ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹהּקֹולֹות

עּמכם" ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, יט)ותמּוּה, יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה

הּידּוע על־ּפי זה לבאר ג)ויׁש יב, פרשה רבה שמות טו. וארא תנחומא לפי (ראה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ׁשּירידת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
יעלּו לא ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, היתה מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני לגמרי. חדׁש ּדמּצב התחלה אּלא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשעה,

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, הּנבראים לעליֹונים", אצל הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ּבין - וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּכל. את ּומהּוה המחּיה יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמּטה

ּולהבין  ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל 'לראֹות' ואחד אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
הּמצאֹו" מאמּתת אּלא נמצאּו "לא הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות התורה)ׁשּקּיּום יסודי הלכות ריש רמב"ם .(ראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה הּׂשגה ּכׁשּמּׂשיג . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,
'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ

ּבתכנֹו רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה היה ׁשּלא ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוזהּו
קׁשר  לּה ואין עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ּׁשּנראה מה ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהרּוחני.
נתעֹורר  ּכזה, עצּום מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת מתחּדׁשת ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלהּקּב"ה,

ּגדֹול. ַַָרעׁש

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לג) ּבא'(דברים  'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑,ּומדרׁשֹו ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְִִֵַָָָ

עליהם ונכּפה מּמקֹומֹו ההר פח)ּכגיגיתׁשּנתלׁש .(שבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»
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exziע zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi wlg ,'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר חּיּוב (יט, ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ּדֹורנּו, נׂשיא אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד

מקֹום;עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָָָָֹ
הּתֹורה;ׁשׁשׁשׁשנה נה נה נה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
יֹותר.נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא יֹותר, ּבחּיּות יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר מּפני (יט, ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל "וינהג (פסוק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן ּוכתיבירעירעירעירעּוּוּוּואת רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר ההּוא".ירעירעירעירעּוּוּוּו"הּצאן ההר מּול אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ב)ּולהעיר אחר".(פסוק אילן "ולא : ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשמע  ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". a„È¯.וחזק ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומׁשמיע
ּכח  ּבֹו לתת ונׁשמע מסּיעֹו מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א "אׁשר (מלכים ְְְְְְִִִֵַַַָָֹ«¬∆¿ְְֲֲֶֶַַַַ

להֹורידֹו האׁש ּדבר על ּבאׁש", .יענה ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ß hay f"i iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¸̈
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆
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oFvxA F` qp`A dxFYd zlAw©¨©©¨§Ÿ¤§¨

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם אם להם ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמלּמד

לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה נעׂשה (כנ"ל ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס אּלא הּתֹורה את ּבני־יׂשראל עליהם קּבלּו לא זה דלפי , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ּדמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלנׁשמע,
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא והּמצֹות הּתֹורה על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש
לקּימם. עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ואם הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָהם
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ׁשהיתה מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהּנה
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ׁשרק להּכיר הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּבמׁש
ועל־ידי־זה  האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על זֹו הּכרה עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני היה הּתֹורה, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבמעלת

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ׂשכלם מּצד אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהרּגיׁשּו
ּבדר אלא ׂשכלם, מּצד היה לא מּתן־ּתֹורה ּבזמן ּברצֹון ׁשּקּבלּוה זה ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹולכן

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום נׁשאר זה לאחרי אבל מלמעלה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמּתנה

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑.ׁשמע ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,ּדבר לכ ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן ∑‰ÔL·k.וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ«ƒ¿»
"ּבֹו לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ּכבׁשן?ׁשל לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את יא)לסּבר יׁשאג".(הושע "ּכאריה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
לסּבר  ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוכי

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן מג)את והלא (יחזקאל לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה .הּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»
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עי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi wlg ,'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר חּיּוב (יט, ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ּדֹורנּו, נׂשיא אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד

מקֹום;עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָָָָֹ
הּתֹורה;ׁשׁשׁשׁשנה נה נה נה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
יֹותר.נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא יֹותר, ּבחּיּות יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר מּפני (יט, ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל "וינהג (פסוק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן ּוכתיבירעירעירעירעּוּוּוּואת רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר ההּוא".ירעירעירעירעּוּוּוּו"הּצאן ההר מּול אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ב)ּולהעיר אחר".(פסוק אילן "ולא : ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשמע  ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". a„È¯.וחזק ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומׁשמיע
ּכח  ּבֹו לתת ונׁשמע מסּיעֹו מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א "אׁשר (מלכים ְְְְְְִִִֵַַַָָֹ«¬∆¿ְְֲֲֶֶַַַַ

להֹורידֹו האׁש ּדבר על ּבאׁש", .יענה ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ß hay f"i iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¸̈
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆
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."dWn lW FlFwA§¤¤
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,'d Edpr df lre ,KEnp FlFw didi `le§Ÿ¦§¤¨§©¤¨¨

ErnXW FlFw z` xiAbdelM FzF` §¦§¦¤¤¨§¨
.l`xUi¦§¨¥

øác ìò "Làá äðòé øLà" Bîk§£¤©£¤¨¥©§©
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.ckk dxez

(k)éðéñ øä ìò 'ä ãøiåãøé ìBëé Y ©¥¤©©¦©¨¨©
øîBì ãeîìz ?Lnî åéìò¯,k oOwl ¨¨©¨©§©§©¨

.hi
,"íënò ézøac íéîMä ïî ék"¦¦©¨©¦¦©§¦¦¨¤
íéðBéìòä íéîL ïékøäL ãnìî§©¥¤¦§¦¨©¦¨¤§¦

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 424 'nr e"kg y"ewl t"r)

oFvxA F` qp`A dxFYd zlAw©¨©©¨§Ÿ¤§¨

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם אם להם ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמלּמד

לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה נעׂשה (כנ"ל ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס אּלא הּתֹורה את ּבני־יׂשראל עליהם קּבלּו לא זה דלפי , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ּדמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלנׁשמע,
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא והּמצֹות הּתֹורה על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש
לקּימם. עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ואם הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָהם
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ׁשהיתה מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהּנה
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ׁשרק להּכיר הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּבמׁש
ועל־ידי־זה  האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על זֹו הּכרה עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני היה הּתֹורה, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבמעלת

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ׂשכלם מּצד אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהרּגיׁשּו
ּבדר אלא ׂשכלם, מּצד היה לא מּתן־ּתֹורה ּבזמן ּברצֹון ׁשּקּבלּוה זה ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹולכן

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום נׁשאר זה לאחרי אבל מלמעלה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמּתנה

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑.ׁשמע ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,ּדבר לכ ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן ∑‰ÔL·k.וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ«ƒ¿»
"ּבֹו לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ּכבׁשן?ׁשל לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את יא)לסּבר יׁשאג".(הושע "ּכאריה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
לסּבר  ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוכי

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן מג)את והלא (יחזקאל לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה .הּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»
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."iCWhi dxez ©©



exziעב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף אמר יכֹול אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְֱִִֵַַַַָָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מאהרן,מע ּתה: יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים לעצמֹו, מחּצה - ואהרן ,מ ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר אףֿעלּֿפי ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.ואהרן ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆ƒ¿»»ִַַ
מׁשּתּנה  ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻׁשהּוא

קמץ  לחטף .הּנּקּוד ֲִַַַָָ

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

'ä ìà íéLbpäúBðaø÷ áéø÷äì Y ©¦¨¦¤§©§¦¨§¨
¯mdW zFxFkAd wx `l ,xnFlMmiE`x §©Ÿ©©§¤¥§¦

zFxFkAd s` `N` lirlcM dcFarl̈£¨§¦§¥¤¨©©§
lrFtA zFpAxw miaixwOW)iaxd(. ¤©§¦¦¨§¨§©

íúeáéLç ìò eëîñé ìà íä óà©¥©¦§§©£¦¨
.úBìòìeLc÷úéíéðnæî eéäé Y ©£¦§©¨¦§§ª¨¦

¯wEqR lirl i"Wx mB d`xE .mipkEn¨¦§¥©©¦§¥¨
.i

.íãîò ìò ávéúäìõøôé ïtY §¦§©¥©¨§¨¤¦§Ÿ
ìíäa äNòéå íäa âøäé ,äöøt ïBL §¦§¨©£Ÿ¨¤§©£¤¨¤

.äöøt¯ck wEqR i"WxA oOwl d`x ¦§¨§¥§©¨§©¦¨
Elre ,mnvrl dSign Eid mipdMdW¤©Ÿ£¦¨§¦¨§©§¨§¨
:a ,ehw migaf i"Wx d`x la` .zvw§¨£¨§¥©¦§¨¦
iRÎlrÎs`e ,zFlrNn ± EWCwzi"¦§©¨¦©£§©©¦
crd ,zFlrdlE il` zWbl milibxW¤§¦¦¨¤¤¥©§©£¨¥
`"Wxdn d`xE ."xdA Elri `NW odÄ¤¤Ÿ©£¨¨§¥©©§¨

.mWbk dxez ¨
(bk)íòä ìëeé àìéøö éðéà YC Ÿ©¨¨¥¦¨¦

ïéãîBòå ïéøúî éøäL ,íäa ãéòäì§¨¦¨¤¤£¥ª§¦§§¦
ìL íBiä íäíéîé úL¯md ,xnFlM ¥©§Ÿ¤¨¦§©¥

dWlW iptNn mFId lr mixdfEn xaM§¨§¨¦©©¦¦§¥§¨
lrFtA xEQi`dW rnWn dGnE .minï¦¦¤©§©¤¨¦§©
calA iWilXd mFIA did xdl zFlrl©£¨¨¨¨©©§¦¦¦§¨

oeiqA 'eA)(`N` ,eilr cxi 'dW onfA , §§¦¨¦§©¤¨©¨¨¤¨
ok iptl mini dWlW KM lr ExdfEdW¤§£©¨§¨¨¦¦§¥¥

oeiqA 'cA)(i"Wx oFWNn rnWn oke . §§¦¨§¥©§©¦§©¦

dpFW`xd d`xzddW `Ad wEqRAW¤©¨©¨¤©©§¨¨¨¦¨
,"dUrn mcFw" dzid dlAbdd lW¤©©§¨¨¨§¨¤©£¤

."dUrn zrWA" dIpXde§©§¦¨¦§©©£¤
íäì ïéàL ,"úBìòì" eìëeé àìå§Ÿ§©£¤¥¨¤

.úeLø¯FWExiR "lkEi `l" ,xnFlM §§©Ÿ©¥
oi`W FhEWtM `le ,zEWx mdl oi`W¤¥¨¤§§Ÿ¦§¤¥
i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE .zlFki mdl̈¤§¤§¥©¤¤¤©¦

.fi ,ai mixaCck dxez §¨¦
(ck)ãø Cì,úéðL íäa ãòäå Y ¤¥§¨¥¨¤¥¦

,äNòî íã÷ íãàä úà ïéæøænL¤§¨§¦¤¨¨¨Ÿ¤©£¤
äNòî úòLa BúBà ïéæøæîe ïéøæBçå§§¦§¨§¦¦§©©£¤

¯oMW ,"dUrn zrWA" `Ed mFIde§©¦§©©£¤¤¥
mFId `liOnE ,ipiq xd lr 'd cxi mFId©¥¥©©¦©¦¥¨©
Wi okle .xdd lr zFlrl xEQi`d lg̈¨¦©£©¨¨§¨¥¥
.zipW mrR mFId KM lr mxidfdl§©§¦¨©¨©©©¥¦

.a ,g `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨
íéðäkäå Cnò ïøäàå äzà úéìòå§¨¦¨©¨§©£Ÿ¦¨§©Ÿ£¦

"Cnò" íä óà ìBëé Y¯oeiM ,WExiR ¨©¥¦¨¥¥¨
cxtpA mipdMd z` dazM dxFYdW¤©¨¨§¨¤©Ÿ£¦§¦§¨
Eqxdi l`" xEn`dW oaEn ,mrdn¥¨¨¨¤¨¨©¤¤§
df itlE ,mrd lr wx xn`p "zFlrl©£¤¡©©©¨¨§¦¤
oM lre ,"zilre" lr aqEn "mipdMde"§©Ÿ£¦¨©§¨¦¨§©¥
"mipdMde"W xn`p ilE` i"Wx l`FW¥©¦©Ÿ©¤§©Ÿ£¦
mipdMd mBW ,"KOr" lr mB aqEn¨©©¦¨¤©©Ÿ£¦

oxd` FnM "KOr")awri zlgp(. ¦¨§©£Ÿ
"äzà úéìòå" øîBì ãeîìz¯dWn ©§©§¨¦¨©¨¤

.FCal§©
,Eîöòì ävçî "äzà" :äzòî øîà¡Ÿ¥©¨©¨§¦¨§©§§
"íéðäkäå" ,Bîöòì ävçî "ïøäàå"§©£Ÿ§¦¨§©§§©Ÿ£¦

íîöòì ävçî¯i"Wx oFWl mB d`x §¦¨§©§¨§¥©§©¦
."mcnr lr aSizdl" :ak wEqR lirl§¥¨§¦§©¥©¨§¨
øúBé ïøäàå ,ïøäàî øúBé Lbð äLîŸ¤¦©¥¥©£Ÿ§©£Ÿ¥

íéðäkä ïî¯micnFNW xg`l ¦©Ÿ£¦§©©¤§¦
if` ,FCal dlr dWOW "dY` zilre"n¦§¨¦¨©¨¤¤¨¨§©£©
dnE ,oxd` z` mB hrnn dGW oaEn¨¤¤§©¥©¤©£Ÿ©
qgiAW WExiRd "KOr oxd`e" aEzMX¤¨§©£Ÿ¦¨©¥¤§©©
`Ed zn`A K` ,"KOr" `Ed mipdMl©Ÿ£¦¦¨©¤¡¤

Fnvrl dSign)awri zlgp(. §¦¨§©§
øwò ìk "íòäå"¯.`l llM §¨¨¨¦¨§¨Ÿ

ìà úìòì" íávî úà "eñøäé ìà"©¤¤§¤©¨¨©£Ÿ¤
."'äía õøôé ïtét-ìò-óà Y ¤¦§¨¨©©¦

õ"î÷ óèç ãe÷ð àeäL¯,ohw u"nw ¤¨£¨¨©¨©¨¨
,m"lFg mFwnA `Ad u"nw `Ede§¨©©¨¦§¨

.u"nw shgA cEwp `Ed minrtNW¤¦§¨¦¨©£©¨©
Búøæbî ææ Bðéà¯,"uFxti" FnM `EdW ¥¨¦¦§¨¤§¦§

.lirlcM dvxiR oFWNn¦§¦§¨§¦§¥
dúc÷pL äáz ìk Cøc Ck̈¤¤¨¥¨¤§ª¨¨

í"eôàìî¯.m"lFg §¨¨
ãewpä äpzLî ówîa äàa àéäLk§¤¦¨¨§©¨¦§©¤©¦

.õ"î÷ óèçì¯,dixg`NW daiYl ©£¨¨©©¥¨¤§©£¤¨
."mAÎuxti" :o`M FnMdk dxez §¨¦§¨¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
הּכבֹוד (מכילתא) ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמלּמד

.עליהם  ֲֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהםעליהםעליהםעליהם ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא כ)וירדוירדוירדוירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ידי (בא על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּכת  ּבין  ההבּדל  את  לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשליח,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּבכֹורֹות הדרּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ּבכל סיני הר על ירד וירידה ּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדה' ּובקביעּות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לעיל.ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑ ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה לפני ּכל חׁשּוב ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

eÒ¯‰È.רב  Ôt∑ הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה .ּכל ָ∆∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְִֵַַַָָ
לעלֹות  חׁשיבּותם על עמדן ∑eLc˜˙È.יסמכּו על להתיּצב מזּמנים יהרג ∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ּפרצה, לׁשֹון ְְֲֲִִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְֲִַָֹ

ּפרצה  ּבהם ויעׂשה .ּבהם ְְֲִֶֶֶַָָָ

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéðBzçzäå¯minXd inWE minW §©©§¦¨©¦§¥©¨©¦
)my onwl i"yx(.

ìò òvîk øää éab ìò ïòéväå§¦¦¨©©¥¨¨§©¨©
ähnä¯azke .mW i"Wx mB d`x ©¦¨§¥©©¦¨§¨©

oFWlA WEOiXdW "mgpn zxFz"A§©§©¥¤©¦¦§
Eid minXdW dxFn ,"rSnM .. oriSde"§¦¦¨§©¨¤¤©¨©¦¨
,dHOd iAbl rSn FnM xdl milhA§¥¦¨¨§©¨§©¥©¦¨

.ipiq xd lr mB dXEcw dzxW okle§¨¥¨§¨§¨©©©¦©
íäéìò ãBákä àqk ãøéå¯,xnFlM §¨©¦¥©¨£¥¤§©

cFaM xcd lkA cxi `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨©§¨£©§
zEriawE zEaXizdA ,FzEkln)iaxd(. ©§§¦§©§§¦

dNigY `iadW mW oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨¤¥¦§¦¨
iWilXd aEzMd `A" :xg` WExiR¥©¥¨©¨©§¦¦

mdipiA rixkde)el ,c mixac(minXd on : §¦§¦©¥¥¤¦©¨©¦
ux`d lre JxQil FlFw z` LrinWd¦§¦£¤§©§¤¨§©¨¨¤
minXA FcFaM ,dlFcBd FX` z` L`xd¤§£¤¦©§¨§©¨©¦
o`M K` ."ux`d lr FzxEabE FX`e§¦§¨©¨¨¤©¨
lirl WxiR o`MW ipRn ,FhinWd¦§¦¦§¥¤¨¥©§¥
ipiq xd lr cxi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨©©©¦©
zF`xl EppFvx" l`xUi ipA zWTal§©¨©§¥¦§¨¥§¥¦§
Wxtl xWt`Îi` oM m`e ,"EpMln z ¤̀©§¥§¦¥¦¤§¨§¨¥

FX`" wxWEcxi "FzxEabE ¤©¦§¨¨§
.dHnl`k dxez §©¨

(`k)íòa ãòäíäa äøúä Y¯ ¨¥¨¨©§¥¨¤
,micrA `id d`xzd mzQW ipRn¦§¥¤§¨©§¨¨¦§¥¦

"crd" oFWlA d`xzdd z`xwp)t"r ¦§¥©©§¨¨¦§¨¥
b ,bn ziy`xa i"yx(.

øäa úBìòì àlL¯WxiR `NW ipRn ¤Ÿ©£¨¨¦§¥¤Ÿ¥©
KxvEd okl ,mdA dxzI dn aEzMd©¨©©§¤¨¤¨¥§©
zFlrl `NW `id d`xzddW Wxtl§¨¥¤©©§¨¨¦¤Ÿ©£
dlrnl xEn`d lr Knq aEzMde ,xdÄ¨§©¨¨©©¨¨§©§¨

)m"`x(oR" xn`p KWndAW ipRn F` .¦§¥¤©¤§¥¤¡©¤
`id d`xzddW rnWnA dide ,"Eqxdi¤¤§§¨¨§©§©¤©©§¨¨¦
dn oaEn `le ,maSOn Eqxdi `NW¤Ÿ¤¤§¦©¨¨§Ÿ¨¨
xnFl miCwd okl ,xaCA Wi xEQi ¦̀¥©¨¨¨¥¦§¦©
,xdA dIlrd lr `id d`xzddW¤©©§¨¨¦©¨£¦¨¨¨
`NW FWExiR "Eqxdi oR" `liOnE¦¥¨¤¤¤§¥¤Ÿ
oOwlcM ,xdl axwzdl maSOn Eqxdi¤¤§¦©¨¨§¦§¨¥¨¨§¦§©¨

.i"WxA§©¦
'Bâå eñøäé ït"eñøäé" àlL Y¯ ¤¤¤§§¤Ÿ¤¤§

oFWlA `le ,dxdf` oFWNn "oR" Wxtn§¨¥¤¦§©§¨¨§Ÿ¦§
."ilE`"©

íávî úà¯xEAC' oOwl i"Wx d`x ¤©¨¨§¥©¦§©¨¦
.Eqxdi 'ligzOd©©§¦¤¤§

øì 'ä ìà" íúåàzL éãé-ìò,"úBà ©§¥¤©£¨¨¤¦§
øää ãöì eáø÷éå¯milElr KM KFYnE §¦§§§©¨¨¦¨£¦

.xdA zFlrl©£¨¨
áø epnî ìôðåìtiM äî ìk Y §¨©¦¤¨¨©¤¦Ÿ

áeLç ,éãéçé àeä elôàå ,íäî¥¤©£¦§¦¦¨
."áø" éðôìeñøäéäñéøä ìk Y §¨©¨¤¤§¨£¦¨

ïéãøôpä óà ,ïéðaä úôéñà úãøôî©§¤¤£¦©©¦§¨©©¦§¨¦
.ávnä úà íéñøBä íéLðà ávnî¦©©£¨¦§¦¤©©¨

¯oFWlA "ltpe" aEzMW dGn oM cnFl¥¥¦¤¤¨§¨©¦§
miAx oFWlA "Eltpe" `le ,cigï¦§Ÿ§¨§¦§©¦

)i"gp(.ak dxez

(ak)íéðäkä íâåúBøBëaä óà Y¯ §©©Ÿ£¦©©§
.zFxFkAl dpEMd mipdM ,xnFlM§©Ÿ£¦©©¨¨©§

íäa äãBáòäL¯mi`xwp okle ¤¨£¨¨¤§¨¥¦§¨¦
zEwl`l zxWn oFWl odM lMW ,mipdMŸ£¦¤¨Ÿ¥§§¨¥¤¡Ÿ

`Ed)ak ,fn ziy`xa i"yx d`x(cFr lke ,§¨
dzid dcFard dxFY dpYip `NW¤Ÿ¦§¨¨¨£¨¨§¨
Elqtp lbrd `hg xg` wxe ,zFxFkAA©§§©©©¥§¨¥¤¦§§

dPEdMn zFxFkAd)ai ,b xacna i"yx d`x(. ©§¦§¨
dfA siqFOW ,xnFl Wi xzFi wnFraE§¤¥¥©¤¦¨¤
micaFr mpi`W zFxFkaA xAEcOW¤§¨¦§¤¥¨§¦
dfA `id mzlrOW `N` ,lrFtA§©¤¨¤©£¨¨¦¨¤
miiE`x mdW xnFlM ,"mdA dcFardW"¤¨£¨¨¤§©¤¥§¦
z` x`al i"Wx `A dfaE ,dcFarl̈£¨¨¤¨©¦§¨¥¤

"'d l` miWBPd" wEqRd KWnd)iaxd(. ¤§¥©¨©¦¨¦¤



עג exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף אמר יכֹול אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְֱִִֵַַַַָָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מאהרן,מע ּתה: יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים לעצמֹו, מחּצה - ואהרן ,מ ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר אףֿעלּֿפי ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.ואהרן ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆ƒ¿»»ִַַ
מׁשּתּנה  ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻׁשהּוא

קמץ  לחטף .הּנּקּוד ֲִַַַָָ

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

'ä ìà íéLbpäúBðaø÷ áéø÷äì Y ©¦¨¦¤§©§¦¨§¨
¯mdW zFxFkAd wx `l ,xnFlMmiE`x §©Ÿ©©§¤¥§¦

zFxFkAd s` `N` lirlcM dcFarl̈£¨§¦§¥¤¨©©§
lrFtA zFpAxw miaixwOW)iaxd(. ¤©§¦¦¨§¨§©

íúeáéLç ìò eëîñé ìà íä óà©¥©¦§§©£¦¨
.úBìòìeLc÷úéíéðnæî eéäé Y ©£¦§©¨¦§§ª¨¦

¯wEqR lirl i"Wx mB d`xE .mipkEn¨¦§¥©©¦§¥¨
.i

.íãîò ìò ávéúäìõøôé ïtY §¦§©¥©¨§¨¤¦§Ÿ
ìíäa äNòéå íäa âøäé ,äöøt ïBL §¦§¨©£Ÿ¨¤§©£¤¨¤

.äöøt¯ck wEqR i"WxA oOwl d`x ¦§¨§¥§©¨§©¦¨
Elre ,mnvrl dSign Eid mipdMdW¤©Ÿ£¦¨§¦¨§©§¨§¨
:a ,ehw migaf i"Wx d`x la` .zvw§¨£¨§¥©¦§¨¦
iRÎlrÎs`e ,zFlrNn ± EWCwzi"¦§©¨¦©£§©©¦
crd ,zFlrdlE il` zWbl milibxW¤§¦¦¨¤¤¥©§©£¨¥
`"Wxdn d`xE ."xdA Elri `NW odÄ¤¤Ÿ©£¨¨§¥©©§¨

.mWbk dxez ¨
(bk)íòä ìëeé àìéøö éðéà YC Ÿ©¨¨¥¦¨¦

ïéãîBòå ïéøúî éøäL ,íäa ãéòäì§¨¦¨¤¤£¥ª§¦§§¦
ìL íBiä íäíéîé úL¯md ,xnFlM ¥©§Ÿ¤¨¦§©¥

dWlW iptNn mFId lr mixdfEn xaM§¨§¨¦©©¦¦§¥§¨
lrFtA xEQi`dW rnWn dGnE .minï¦¦¤©§©¤¨¦§©
calA iWilXd mFIA did xdl zFlrl©£¨¨¨¨©©§¦¦¦§¨

oeiqA 'eA)(`N` ,eilr cxi 'dW onfA , §§¦¨¦§©¤¨©¨¨¤¨
ok iptl mini dWlW KM lr ExdfEdW¤§£©¨§¨¨¦¦§¥¥

oeiqA 'cA)(i"Wx oFWNn rnWn oke . §§¦¨§¥©§©¦§©¦

dpFW`xd d`xzddW `Ad wEqRAW¤©¨©¨¤©©§¨¨¨¦¨
,"dUrn mcFw" dzid dlAbdd lW¤©©§¨¨¨§¨¤©£¤

."dUrn zrWA" dIpXde§©§¦¨¦§©©£¤
íäì ïéàL ,"úBìòì" eìëeé àìå§Ÿ§©£¤¥¨¤

.úeLø¯FWExiR "lkEi `l" ,xnFlM §§©Ÿ©¥
oi`W FhEWtM `le ,zEWx mdl oi`W¤¥¨¤§§Ÿ¦§¤¥
i"Wx dfÎKxCÎlr d`xE .zlFki mdl̈¤§¤§¥©¤¤¤©¦

.fi ,ai mixaCck dxez §¨¦
(ck)ãø Cì,úéðL íäa ãòäå Y ¤¥§¨¥¨¤¥¦

,äNòî íã÷ íãàä úà ïéæøænL¤§¨§¦¤¨¨¨Ÿ¤©£¤
äNòî úòLa BúBà ïéæøæîe ïéøæBçå§§¦§¨§¦¦§©©£¤

¯oMW ,"dUrn zrWA" `Ed mFIde§©¦§©©£¤¤¥
mFId `liOnE ,ipiq xd lr 'd cxi mFId©¥¥©©¦©¦¥¨©
Wi okle .xdd lr zFlrl xEQi`d lg̈¨¦©£©¨¨§¨¥¥
.zipW mrR mFId KM lr mxidfdl§©§¦¨©¨©©©¥¦

.a ,g `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨
íéðäkäå Cnò ïøäàå äzà úéìòå§¨¦¨©¨§©£Ÿ¦¨§©Ÿ£¦

"Cnò" íä óà ìBëé Y¯oeiM ,WExiR ¨©¥¦¨¥¥¨
cxtpA mipdMd z` dazM dxFYdW¤©¨¨§¨¤©Ÿ£¦§¦§¨
Eqxdi l`" xEn`dW oaEn ,mrdn¥¨¨¨¤¨¨©¤¤§
df itlE ,mrd lr wx xn`p "zFlrl©£¤¡©©©¨¨§¦¤
oM lre ,"zilre" lr aqEn "mipdMde"§©Ÿ£¦¨©§¨¦¨§©¥
"mipdMde"W xn`p ilE` i"Wx l`FW¥©¦©Ÿ©¤§©Ÿ£¦
mipdMd mBW ,"KOr" lr mB aqEn¨©©¦¨¤©©Ÿ£¦

oxd` FnM "KOr")awri zlgp(. ¦¨§©£Ÿ
"äzà úéìòå" øîBì ãeîìz¯dWn ©§©§¨¦¨©¨¤

.FCal§©
,Eîöòì ävçî "äzà" :äzòî øîà¡Ÿ¥©¨©¨§¦¨§©§§
"íéðäkäå" ,Bîöòì ävçî "ïøäàå"§©£Ÿ§¦¨§©§§©Ÿ£¦

íîöòì ävçî¯i"Wx oFWl mB d`x §¦¨§©§¨§¥©§©¦
."mcnr lr aSizdl" :ak wEqR lirl§¥¨§¦§©¥©¨§¨
øúBé ïøäàå ,ïøäàî øúBé Lbð äLîŸ¤¦©¥¥©£Ÿ§©£Ÿ¥

íéðäkä ïî¯micnFNW xg`l ¦©Ÿ£¦§©©¤§¦
if` ,FCal dlr dWOW "dY` zilre"n¦§¨¦¨©¨¤¤¨¨§©£©
dnE ,oxd` z` mB hrnn dGW oaEn¨¤¤§©¥©¤©£Ÿ©
qgiAW WExiRd "KOr oxd`e" aEzMX¤¨§©£Ÿ¦¨©¥¤§©©
`Ed zn`A K` ,"KOr" `Ed mipdMl©Ÿ£¦¦¨©¤¡¤

Fnvrl dSign)awri zlgp(. §¦¨§©§
øwò ìk "íòäå"¯.`l llM §¨¨¨¦¨§¨Ÿ

ìà úìòì" íávî úà "eñøäé ìà"©¤¤§¤©¨¨©£Ÿ¤
."'äía õøôé ïtét-ìò-óà Y ¤¦§¨¨©©¦

õ"î÷ óèç ãe÷ð àeäL¯,ohw u"nw ¤¨£¨¨©¨©¨¨
,m"lFg mFwnA `Ad u"nw `Ede§¨©©¨¦§¨

.u"nw shgA cEwp `Ed minrtNW¤¦§¨¦¨©£©¨©
Búøæbî ææ Bðéà¯,"uFxti" FnM `EdW ¥¨¦¦§¨¤§¦§

.lirlcM dvxiR oFWNn¦§¦§¨§¦§¥
dúc÷pL äáz ìk Cøc Ck̈¤¤¨¥¨¤§ª¨¨

í"eôàìî¯.m"lFg §¨¨
ãewpä äpzLî ówîa äàa àéäLk§¤¦¨¨§©¨¦§©¤©¦

.õ"î÷ óèçì¯,dixg`NW daiYl ©£¨¨©©¥¨¤§©£¤¨
."mAÎuxti" :o`M FnMdk dxez §¨¦§¨¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
הּכבֹוד (מכילתא) ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמלּמד

.עליהם  ֲֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהםעליהםעליהםעליהם ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא כ)וירדוירדוירדוירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ידי (בא על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּכת  ּבין  ההבּדל  את  לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשליח,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּבכֹורֹות הדרּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ּבכל סיני הר על ירד וירידה ּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדה' ּובקביעּות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לעיל.ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑ ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה לפני ּכל חׁשּוב ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

eÒ¯‰È.רב  Ôt∑ הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה .ּכל ָ∆∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְִֵַַַָָ
לעלֹות  חׁשיבּותם על עמדן ∑eLc˜˙È.יסמכּו על להתיּצב מזּמנים יהרג ∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ּפרצה, לׁשֹון ְְֲֲִִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְֲִַָֹ

ּפרצה  ּבהם ויעׂשה .ּבהם ְְֲִֶֶֶַָָָ

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéðBzçzäå¯minXd inWE minW §©©§¦¨©¦§¥©¨©¦
)my onwl i"yx(.

ìò òvîk øää éab ìò ïòéväå§¦¦¨©©¥¨¨§©¨©
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ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ּבכ מה ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻולכן ,

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּבז
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה וצּיּור העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקֹור
הּגמרא! ּדברי על העֹולם אּמֹות גירסת את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאת

טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו אינֹו הּדבר ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻויהי־רצֹון 
הּקדם, מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ׁשל ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּנ"ל,
ׁשּבמקֹום  הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ּתאר איזה לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹורק

רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי ְְְֲִִִִִַַַַָֻצּורת
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – יׂשראל ילּדי חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
מסּים  ּדבר לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוכפי
הּוא  הרי ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר על הּדבר ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּבתכלית

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, הּטֹוב החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמתיּגע
נׁשים  מנהג לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – יׂשראל מנהגי אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוׁשלמּות
אף־על־ּפי  מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ּבאפן אֹומרים יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻזקנֹות
ּכאׁשר  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי אף־על־ּפי ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשאין

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻמדּבר

ë(à)øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå*: ©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
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ּובהקּדים: מסּים. ענין להעיר הּמקֹום ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבנֹוגע
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוזּכר
הּנחלה", ואל הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי הּמקּדׁש, ּבית ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשלמּות

וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון (לא ּבמׁשּכן ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ׁשל ּבאפן ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ריׁשוגם הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ד) עמּקֹות ּפרק ּבמטמֹונּיֹות למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
עּתה  ּגם הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ׁשלמה ׁשּבנה ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועקלקלֹות,

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם ְְְִִִֶֶַָָֹנמצאים
מּובן  ועל־ּפי־זה קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט לבּטלה, אחד ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻוהּנה,
הרי  ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומק ֹום ּפנּוי  מקֹום נׁשאר ׁשּלא ּבאפן  הארֹון, חלל ּכל את  ממּלאים היּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהּלּוחֹות

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ׁשּכלי ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמקֹום
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא ּבת (ּבבא ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו וחצי אמתים מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבארֹון  אֹוכלֹות לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ׁשלׁשה, ועבין ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשׁשה
ׁשעל־ּפי  אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות לּוחֹות ּכּמה לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹכּו',

ּפנּוי. מקֹום ּבֹו היה ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹחׁשּבֹון
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ׁשל רּבּוע היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־ּפי ־זה
נׁשאר  מּלמעלה אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ׁשּמּלמטה יֹוצא אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהעליֹון

הּגמרא. מׁשמעּות הפ וזה - עּגּול דחצי הּצּורה ּבגלל ּפנּוי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמקֹום
מּלמעלה  עּגּול חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ׁשמצירים וארּגּונים מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולפלא

הּגמרא! ּדברי הפ -ְְִֵֵֶַָָ
הּמֹוסד  ּכּונת ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת על יׂשראל ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהּמדּבר,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ולפעל כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהיא
(על  הּלּוחֹות את מצירים הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה דעהּו", ּדרכי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָּו"בכל
הּפסּוק  על ּב'ירּוׁשלמי' ּכמבאר ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם וכּו'), קּבלֹות ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּגּבי
הם  הרי - לחדׁש עתיד ותיק ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל "ּכתּובים" ׁשּבלּוחֹות ּכתּובים", הם ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ"מּזה

הּגמרא! מדברי הפכי ּבאפן זאת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמצירים
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה הּלּוחֹות ׁשּצּורת לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוּכאמּור

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ׁשבעת ּבין ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשעל־ּפי יׁשנֹו – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, לאחרֹונה ׁשּפרסם - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, היּו ׁשהּלּוחֹות לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדברי
ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ולא עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּדּוע

את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד מאחר - הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּטענה
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּכלל מקֹום לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻהּלּוחֹות

ּכל  ללא אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור מֹופיע ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּדהּנה,
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא את ילמד ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָספק,
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - מּזה ּוכּתֹוצאה הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּלּמּוד

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
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ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ּבכ מה ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻולכן ,

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּבז
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה וצּיּור העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקֹור
הּגמרא! ּדברי על העֹולם אּמֹות גירסת את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאת

טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו אינֹו הּדבר ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻויהי־רצֹון 
הּקדם, מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ׁשל ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּנ"ל,
ׁשּבמקֹום  הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ּתאר איזה לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹורק

רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי ְְְֲִִִִִַַַַָֻצּורת
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – יׂשראל ילּדי חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
מסּים  ּדבר לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוכפי
הּוא  הרי ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר על הּדבר ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּבתכלית

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, הּטֹוב החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמתיּגע
נׁשים  מנהג לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – יׂשראל מנהגי אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוׁשלמּות
אף־על־ּפי  מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ּבאפן אֹומרים יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻזקנֹות
ּכאׁשר  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי אף־על־ּפי ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשאין

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻמדּבר
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ּובהקּדים: מסּים. ענין להעיר הּמקֹום ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבנֹוגע
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוזּכר
הּנחלה", ואל הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי הּמקּדׁש, ּבית ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשלמּות

וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון (לא ּבמׁשּכן ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ׁשל ּבאפן ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ריׁשוגם הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ד) עמּקֹות ּפרק ּבמטמֹונּיֹות למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
עּתה  ּגם הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ׁשלמה ׁשּבנה ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועקלקלֹות,

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם ְְְִִִֶֶַָָֹנמצאים
מּובן  ועל־ּפי־זה קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט לבּטלה, אחד ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻוהּנה,
הרי  ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומק ֹום ּפנּוי  מקֹום נׁשאר ׁשּלא ּבאפן  הארֹון, חלל ּכל את  ממּלאים היּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהּלּוחֹות

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ׁשּכלי ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמקֹום
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא ּבת (ּבבא ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו וחצי אמתים מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבארֹון  אֹוכלֹות לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ׁשלׁשה, ועבין ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשׁשה
ׁשעל־ּפי  אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות לּוחֹות ּכּמה לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹכּו',

ּפנּוי. מקֹום ּבֹו היה ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹחׁשּבֹון
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ׁשל רּבּוע היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־ּפי ־זה
נׁשאר  מּלמעלה אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ׁשּמּלמטה יֹוצא אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהעליֹון

הּגמרא. מׁשמעּות הפ וזה - עּגּול דחצי הּצּורה ּבגלל ּפנּוי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמקֹום
מּלמעלה  עּגּול חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ׁשמצירים וארּגּונים מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולפלא

הּגמרא! ּדברי הפ -ְְִֵֵֶַָָ
הּמֹוסד  ּכּונת ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת על יׂשראל ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהּמדּבר,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ולפעל כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהיא
(על  הּלּוחֹות את מצירים הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה דעהּו", ּדרכי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָּו"בכל
הּפסּוק  על ּב'ירּוׁשלמי' ּכמבאר ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם וכּו'), קּבלֹות ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּגּבי
הם  הרי - לחדׁש עתיד ותיק ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל "ּכתּובים" ׁשּבלּוחֹות ּכתּובים", הם ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ"מּזה

הּגמרא! מדברי הפכי ּבאפן זאת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמצירים
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה הּלּוחֹות ׁשּצּורת לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוּכאמּור

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ׁשבעת ּבין ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשעל־ּפי יׁשנֹו – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, לאחרֹונה ׁשּפרסם - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, היּו ׁשהּלּוחֹות לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדברי
ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ולא עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּדּוע

את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד מאחר - הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּטענה
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּכלל מקֹום לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻהּלּוחֹות

ּכל  ללא אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור מֹופיע ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּדהּנה,
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא את ילמד ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָספק,
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - מּזה ּוכּתֹוצאה הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּלּמּוד

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם

ÔB‰Ï:כה  ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«¿
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*( כאן נדפסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רא
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹומר, עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו הןמלּמד לאו ועל הן הן (מכילתא)על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא רצֹון מקּימים הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמצֹות

ּבּזֹוה"ק וכדאיתא ונׁשמתֹו, ּבגּופֹו אחר חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ב)ּבמצֹותיו קע, הן (ח"א מ"ע דרמ"ח ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ׁשס"ה ּכנגד הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים רמ"ח ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכנגד

מזּכ הּוא קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ּבין חּלּוק יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּנה,
ּבהן  להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ּדאּסּורים ּתכנם מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומעלה

זֹו. לא־תעׂשה למצות הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכדי
הּוא  ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ּכׁשּמקּים ּדהן הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹא

.יתּבר הׁשם וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא זה ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעל
ּב ּבני־יׂשראל ראּו יׁשמעאל רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי את מּתן־ּתֹורה ּובזה ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל החּיּובי וענין הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאדם,
ּבמצֹות־לא־ּתעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין

ּבעת ּכי "הן". ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי הּמצֹות מּתן־ּתֹורה א ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו לקּים הן ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻהּוא

)(áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eõøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤
íéãár úéaî íéøöî: ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליּכדאי מׁשעּבדים לפי .(מכילתא)ׁשּתהיּו אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנאמר:ׁשּנגלה רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה לבנת (לקמן ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אל  ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּסּפיר",

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»
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‰‡l‰.להּפרע  ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∑ ֿ ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר מלּמד ְִַָ≈»«¿»ƒ»≈∆ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדּבּור  ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאפׁשר 
עׂשרת  ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻודּבּור
מה  לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ּבדּבּור הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ּכּלם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדּברֹות
אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבא
ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשנים

ׁשחזר אּלּוותרץ הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ׁשּתי ׁשהיּו לאו.מלּמד לאו, ועל הן, הן, .(מכילתא)על ְְְְִִִֵ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ענינֹו מּצד העצמּות המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן לאמר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). ְֶַַ(ׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 148 'nr `"g y"ewl t"r)
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ּדֹורֹות  ׁשל הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבני־יׂשראל ׁשּכל ּומּכיון לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו לאמר הרי הּתמיה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוידּוע

ׁשם היּו ו)הּבאים כח, בשמו"ר לאחרים"?(ּכדאי' "לאמר "לאמר" ּכאן ׁשּי מה ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ
מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

העֹולם" נברא ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן מ"א)"לאמר" פ"ה את (אבות לקּׁשר הּוא, לאמר גֹו' וידּבר ּופרּוׁש , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מאמרֹות". ה"עׂשרה - ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה"וידּבר"

הּדברים: ְִֵַָּפרּוׁש
הּוא  עסּוק ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ּכּלֹו עסּוק הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבעבֹודת

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות עׂשרה – ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻראׁשֹו
ּדר לסּדר הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ּבדברי עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוה־אמינא להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻויכֹולה

הּתֹורה. הׁשקפת ּפי על ׁשּלא ְִֶַַַַַָָָֹחּייו
הּדּברֹות, לעׂשרת קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – הרׁשּות ּבדברי עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוזה

הּתֹורה. הׁשקפת ּפי על יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבזה
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹומר, עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו הןמלּמד לאו ועל הן הן (מכילתא)על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא רצֹון מקּימים הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמצֹות

ּבּזֹוה"ק וכדאיתא ונׁשמתֹו, ּבגּופֹו אחר חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ב)ּבמצֹותיו קע, הן (ח"א מ"ע דרמ"ח ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ׁשס"ה ּכנגד הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים רמ"ח ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכנגד

מזּכ הּוא קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ּבין חּלּוק יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּנה,
ּבהן  להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ּדאּסּורים ּתכנם מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומעלה

זֹו. לא־תעׂשה למצות הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכדי
הּוא  ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ּכׁשּמקּים ּדהן הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹא

.יתּבר הׁשם וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא זה ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעל
ּב ּבני־יׂשראל ראּו יׁשמעאל רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי את מּתן־ּתֹורה ּובזה ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל החּיּובי וענין הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאדם,
ּבמצֹות־לא־ּתעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין

ּבעת ּכי "הן". ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי הּמצֹות מּתן־ּתֹורה א ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו לקּים הן ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻהּוא

)(áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eõøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤
íéãár úéaî íéøöî: ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליּכדאי מׁשעּבדים לפי .(מכילתא)ׁשּתהיּו אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנאמר:ׁשּנגלה רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה לבנת (לקמן ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אל  ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּסּפיר",

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»
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exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
‰‡l‰.להּפרע  ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∑ ֿ ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר מלּמד ְִַָ≈»«¿»ƒ»≈∆ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדּבּור  ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאפׁשר 
עׂשרת  ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻודּבּור
מה  לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ּבדּבּור הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ּכּלם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדּברֹות
אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבא
ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשנים

ׁשחזר אּלּוותרץ הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ׁשּתי ׁשהיּו לאו.מלּמד לאו, ועל הן, הן, .(מכילתא)על ְְְְִִִֵ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ענינֹו מּצד העצמּות המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן לאמר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). ְֶַַ(ׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 148 'nr `"g y"ewl t"r)

zFxn`n dxUre zFxACd zxUr£¤¤©¦§©£¨¨©£¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ּדֹורֹות  ׁשל הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבני־יׂשראל ׁשּכל ּומּכיון לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו לאמר הרי הּתמיה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוידּוע

ׁשם היּו ו)הּבאים כח, בשמו"ר לאחרים"?(ּכדאי' "לאמר "לאמר" ּכאן ׁשּי מה ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ
מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

העֹולם" נברא ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן מ"א)"לאמר" פ"ה את (אבות לקּׁשר הּוא, לאמר גֹו' וידּבר ּופרּוׁש , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מאמרֹות". ה"עׂשרה - ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה"וידּבר"

הּדברים: ְִֵַָּפרּוׁש
הּוא  עסּוק ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ּכּלֹו עסּוק הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבעבֹודת

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות עׂשרה – ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻראׁשֹו
ּדר לסּדר הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ּבדברי עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוה־אמינא להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻויכֹולה

הּתֹורה. הׁשקפת ּפי על ׁשּלא ְִֶַַַַַָָָֹחּייו
הּדּברֹות, לעׂשרת קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – הרׁשּות ּבדברי עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוזה

הּתֹורה. הׁשקפת ּפי על יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבזה
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ׁשמצד  ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל לא א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּדאף
ׁשל  לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ויתעּלּו יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻעצמם

ַָָהּקּב"ה.
ׁשל והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי 'קדׁש')מּתן־ּתֹורה ולכן (ׁשאינם לׁשֹון להּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ְְְְְְִִֵַַַַָָָועד

(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכבר העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ל"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לקרֹותם (מכילתא)עׂשאּום מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאלהּות
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו Èt.ודֹומה ÏÚ∑ על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«»«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא .(מכילתא)עבֹודהֿזרה ֲֶַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

õøàì: ¨¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»
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קֹולֹות  ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּתאמרּו:

הרּבה הרּבה, רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", "את ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהן.

לב) לבּדי (לקמן לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ÈaÓ˙."למה ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹƒ≈
ÌÈ„·Ú∑?לעבדים עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ¬»ƒְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

עבדים  ולא היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּתלמּוד
.לעבדים  ֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 892 'nr b"g y"ewl t"r)

ixvn oFWl ikp`̈Ÿ¦¨¦§¦

אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב)אנכיאנכיאנכיאנכי (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)אנכי (ילקוט ְִִִָָֹ

ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְִֵַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ּכל ּכלּולֹות הּדּברֹות ּבעׂשרת ב)הרי צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּכֹולל (ראה אנכי הרי עצמן הּדּברֹות ּובעׂשרת . ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל גֹו'" ל יהיה ו"לא מ"ע פ"כ)רמ"ח התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה הּקדֹוׁש(ראה ּבּזהר מבאר מּכ ויתירה (ח"ב . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ב) "אנכי".פה, ּבתבת נכללֹות הּתֹורה מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ּפקּודי אינּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁש"ּכל
הארץ" "ערות ּבּכתּוב הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא נעלית הכי ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה כ"ז ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּולאחרי

ד) פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ
ּבזה: הּבאּור ֵֶַָוי"ל

חז"ל  ב)אמרּו פח, ירדּתם?".(שבת "למצרים רּבנּו מׁשה להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת מלאכי ׁשּכׁשּבּקׁשּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ׁשּבבחינת למקֹום ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,

iliey`l` axd - mdxa` ly`

micArEWn EidW ,l`xUi lW ozxv̈¨¨¤¦§¨¥¤¨§§¨¦
mipal dUrnA)my i"yx(eiWkrW EpidC . §©£¥§¥¦§©§¤©§¨
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)i"gp(.
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ׁשמצד  ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל לא א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּדאף
ׁשל  לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ויתעּלּו יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻעצמם

ַָָהּקּב"ה.
ׁשל והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי 'קדׁש')מּתן־ּתֹורה ולכן (ׁשאינם לׁשֹון להּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ְְְְְְִִֵַַַַָָָועד

(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכבר העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ל"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לקרֹותם (מכילתא)עׂשאּום מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאלהּות
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו Èt.ודֹומה ÏÚ∑ על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«»«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא .(מכילתא)עבֹודהֿזרה ֲֶַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

õøàì: ¨¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
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קֹולֹות  ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּתאמרּו:

הרּבה הרּבה, רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", "את ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהן.

לב) לבּדי (לקמן לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ÈaÓ˙."למה ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹƒ≈
ÌÈ„·Ú∑?לעבדים עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ¬»ƒְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

עבדים  ולא היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּתלמּוד
.לעבדים  ֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 892 'nr b"g y"ewl t"r)

ixvn oFWl ikp`̈Ÿ¦¨¦§¦

אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב)אנכיאנכיאנכיאנכי (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)אנכי (ילקוט ְִִִָָֹ

ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְִֵַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ּכל ּכלּולֹות הּדּברֹות ּבעׂשרת ב)הרי צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּכֹולל (ראה אנכי הרי עצמן הּדּברֹות ּובעׂשרת . ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל גֹו'" ל יהיה ו"לא מ"ע פ"כ)רמ"ח התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה הּקדֹוׁש(ראה ּבּזהר מבאר מּכ ויתירה (ח"ב . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ב) "אנכי".פה, ּבתבת נכללֹות הּתֹורה מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ּפקּודי אינּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁש"ּכל
הארץ" "ערות ּבּכתּוב הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא נעלית הכי ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה כ"ז ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּולאחרי

ד) פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ
ּבזה: הּבאּור ֵֶַָוי"ל

חז"ל  ב)אמרּו פח, ירדּתם?".(שבת "למצרים רּבנּו מׁשה להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת מלאכי ׁשּכׁשּבּקׁשּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ׁשּבבחינת למקֹום ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,
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(ç)BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ: ¨²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑וׁשמֹו נאמרּו,זכֹור אחד ּבדּבּור לא)וכןר יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה הּׁשּבת (במדבר "ּוביֹום »ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן: כבׂשים". כב)ׁשני וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת "ערות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
כב) ׁשּנאמר:(דברים הּוא עליה". יבא סב)"יבמּה ּפעֹול (תהלים לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר "אחת ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

כב)ּכמֹו:הּוא, וׁשתֹו",(ישעיה ג)"אכֹול ב הּׁשּבת:(שמואל יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשּבת מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ ל נזּדּמן טז)ׁשאם .(ביצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈
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(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìû-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©

lLéàðNì íéraø-ìrå íéL: ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה .(סנהדרין ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה ּפרענּיֹות ׁשאדם מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על יא)אחת .(סוטה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé: §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑:הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד עץ,על עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אבן אבן, מכילתא)ועל כט. .(שבועות ְֶֶֶֶַ

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eÎd)àp÷ ìàòøtì àp÷î Y¯`le ¥©¨§©¥¦¨©§Ÿ
`Pwzn oi` ixdW ,mdA `Pwn `EdW¤§©¥¨¤¤£¥¥¦§©¥
oeylk] xFAbA xFAbe ,mkgA mkg `N ¤̀¨¨¨§¨¨§¦§¦

[`i ,al onwl i"yx)dcya x`a(.
ïBò ìò ìçîì Búcî ìò øáBò Bðéàå§¥¥©¦¨¦§Ÿ©£

äøæ äãBáò¯,cl oOwl i"Wx mB d`x £¨¨¨§¥©©¦§©¨
lM Edfe ,xYen Fpi`e rxRdl `Pwn" :ci§©¥§¦¨©§¥§©¥§¤¨
rxFtE FpFgvp fgF` ,d`pw oFWl§¦§¨¥¦§¥©
:ck ,c mixaC i"WxA oke ."eiafFrn¥§¨§¥§©¦§¨¦
rxRdl Ffbx lr dxgzn ,mFwpl `Pwn"§©¥¦§¦§¨¤©¨§§¦¨©
dcFar i"WxaE ."dxf dcFar icaFrn¥§¥£¨¨¨§©¦£¨
mFwpl `Pwzn ± `Pw l`" :a ,cp dxf̈¨¥©¨¦§©¥¦§

."mdicaFrA§§¥¤
ì ìkè"ðéîðéøôðéà ,"àp÷" ïBL¯ ¨§©¨

enprenment.s` oFxg ,£©
òøtì áì ïúBð ,æòìa¯i"Wx d`xE §©©¥¥¦¨©§¥©¦

mc` ,d`pw oFWl lM" :hk ,`i xAcOA©¦§¨¨§¦§¨¨¨
F` mFwpl F` xaCd lr al ozFPd©¥¥©©¨¨¦§

."xFfrl©£
éàðNìBîebøúk Y¯oinNWn cM" §Ÿ§¨§©§©§©§¦

xW`M ± "oFdzda` xzA ihgnl `IpA§©¨§¤¡¥¨©£¨¨§©£¤
xg` `Fhgl mipAd mikiWnn©§¦¦©¨¦©£©©

.mdizFa £̀¥¤
íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàLk§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤

¯mipAd lr aqEn "i`pFUl"W EpidC§©§¤§§¨¨©©¨¦
)dcya x`a(.f ,cl oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨

lMW `weC EdGW `YlikOA d`xE§¥©§¦§¨¤¤©§¨¤¨
dUrnA mifgF` zFxFC dWlXd©§¨£¦§©£¥
oA mdipiA wiqtd m` `le ,mdizFa £̀¥¤§Ÿ¦¦§¦¥¥¤¥

.wiCv©¦
øöðå¯dxinW oFWl)d ,`l dinxi i"yx(. §Ÿ¥§§¦¨

,"äNò" íãàL "ãñç"¯mB d`x ¤¤¤¨¨Ÿ¤§¥©
mc`W ± cqg xvFp" :f ,cl oOwl i"Wx©¦§©¨¥¤¤¤¨¨
xn`p `l o`MW s`e ."eiptl dUFr¤§¨¨§©¤¨Ÿ¤¡©
xvFpe" xn`p mXW dGn K` ,"xvFpe"§¥©¦¤¤¨¤¡©§¥
`EdW FrnWn o`M mBW oaEn ,"cqg¤¤¨¤©¨©§¨¤
lr aqEn "cqg dUFre" `liOnE ,xvFp¥¦¥¨§¤¤¤¨©
dUFr[l xvFp]e" :aEzM ENi`kE ,mc`d̈¨¨§¦¨§¥§¤
"cqg xvFpe"W EpidC ."mitl`l cqg¤¤©£¨¦§©§¤§¥¤¤
xEn`d "cqg dUFre"E oOwl xEn`d̈¨§©¨§¤¤¤¨¨
mB d`xE .df z` df minilWn o`M̈©§¦¦¤¤¤§¥©
zFxACd zxUrAW ai ,aq miNdY i"Wx©¦§¦¦¤©£¤¤©¦§
oFr cwFR `EdÎKExAÎWFcTdW" :EprnẄ©§¤©¨¨¥¨

xvFpe."cqg §¥¤¤
ìøBc "íéôìàì" ãò øëN ílL¯ §©¥¨¨©©£¨¦

zFxFC mitl` ipWl)my onwl i"yx(hErin . ¦§¥£¨¦¦
mitl` ipXn zFgR Fpi` "mitl`l")i"yx ©£¨¦¥¨¦§¥£¨¦

` ,bk zekn(.
úcî ìò äøúé äáBè äcî úàöîð¦§¥¦¨¨§¥¨©¦©
BfL ,úBàî Lîç ìò úçà úeðòøtª§¨©©©£¥¥¤

úBøBc äòaøàì¯lre" WExiR EdGW §©§¨¨¤¤¥§©
"mirAx)my onwl i"yx(. ¦¥¦

Bæåíéôìàì¯.mW oOwl i"Wx mB d`x §©£¨¦§¥©©¦§©¨¨
mW zFMn i"WxaE .` ,er `nFi i"Wx©¦¨§©¦©¨
rnWnC ,FhEWtM m` oMW lke" :siqFd¦§¨¤¥¦¦§§©§©
d`xE ."zFxFCd lM sFq cr mitl £̀¨¦©¨©§¥

mixaC i"WxoNdlE ± xFC sl`l" :h ,f ©¦§¨¦§¤¤§©¨
KEnq `EdW o`M ,mitl`l xnF` `Ed¥©£¨¦¨¤¨
,d`xIn oiUFrd ,eizFvn ixnFWl lv ¥̀¤§§¥¦§¨¨¦¦¦§¨
KEnq `EdW oNdlE ,sl`l xnF` `Ed¥§¤¤§©¨¤¨
,dad`n oiUFrd ,eiadF`l lv ¥̀¤§£¨¨¦¥©£¨
xnF` `Ed ,lFcB xzFi mxkVW¤§¨¨¥¨¥

."mitl`lf dxez ©£¨¦
(f)àåMììáäì ,ípç] Y¯DA oi`W ©¨§¦¨©¤¤¤¥¨

llM zlrFY)m"`x(. ¤¤§¨
ì òaLð ?àåL úòeáL eäæéàåúBpL §¥¤§©¨§¦§©§©

àeäL ïáà ìL ãenò ìò ,òeãiä úà¤©¨©©©¤¤¤¤
.[áäæ ìL¯qEtcA `qxiBd `Ed oM ¤¨¨¥©¦§¨¦§

oke .m"`xd zqxiB `Ed oke .oFW`x¦§¥¦§©¨§¥§¥
zrEaW" :a ,b zFrEaW i"WxA WxFtn§¨§©¦§§©
,rEcId z` zFPWl rAWp `Ede ,`eẄ§§¦§©§©¤©¨©
oa`d lre ,dX` `EdW Wi`d lr oFbM§©¨¦¤¦¨§©¨¤¤
Fpi`W xaC rnWn `eWC ,adf `EdW¤¨¨§¨§©§©¨¨¤¥
drEaW ,ol `pn xwW zrEaW ,mElM lW¤§§©¤¤§¨¨§¨
:opixn`e ,e`l m` zn` m` xMip Fpi`W¤¥¦¨¦¡¤¦¨§¨§¦©
oipr Fpi` m` ,minrt iYW `eXl `eXl©¨§©¨§§¥§¨¦¦¥¦§¨
zrEaWl oipr EdpY ± `eW zrEaWl¦§©¨§§¥¦§¨¦§©
cEOr lr rAWPWM oiCd `Ede ."xwW¤¤§©¦§¤¦§¨©©



פי exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(ç)BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ: ¨²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑וׁשמֹו נאמרּו,זכֹור אחד ּבדּבּור לא)וכןר יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה הּׁשּבת (במדבר "ּוביֹום »ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן: כבׂשים". כב)ׁשני וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת "ערות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
כב) ׁשּנאמר:(דברים הּוא עליה". יבא סב)"יבמּה ּפעֹול (תהלים לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר "אחת ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

כב)ּכמֹו:הּוא, וׁשתֹו",(ישעיה ג)"אכֹול ב הּׁשּבת:(שמואל יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשּבת מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ ל נזּדּמן טז)ׁשאם .(ביצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zrEaW `id ixd ,oa` `EdW oa` lW¤¤¤¤¤¤£¥¦§©
dpWOA x`FanM ,`eW)m"`x(`N` . ¨§©§¨©¦§¨¤¨

rAWPWM mBW ,xzFi WCEgnd hwPW¤¨©©§¨¥¤©§¤¦§¨
`le ,lMl xMip xwXdW oeiM ,xwW lr©¤¤¥¨¤©¤¤¦¨©Ÿ§Ÿ
zrEaW xcbA df oi` ,FzrEaWl Epin`i©£¦¦§¨¥¤§¤¤§©

.`eW zrEaW `N` xwWg dxez ¤¤¤¨§©¨§
(g)øBëæ"øBîL"å "øBëæ" Y¯ ¨¨§¨

UrA xEn`dzWxtAW zFxACd zx ¨¨©£¤¤©¦§¤§¨¨©
zevn FrnWn "xFkf" ,xnFlM .oPgz`ë¤§©©§©¨©§¨¦§©
,'dUrY `l' FrnWn "xFnW"e ,'dUr'£¥§¨©§¨Ÿ©£¤
'd xaC z` silgIW dWnl iE`x oi`e§¥¨§¤¤©£¦¤§©

'dUrY `l'l 'dUr'n)o"anx(. ¥£¥§Ÿ©£¤
eøîàð ãçà øeaãa¯o`MW `N` §¦¤¨¤¤§¤¨¤¨

aYkp dxFz dpWnaE "xFkf" aYkp¦§©¨§¦§¥¨¦§©
:`i ,d mixaC i"Wx mB d`xE ."xFnW"¨§¥©©¦§¨¦
mdipW ,xFkf xnF` `Ed zFpFW`xaE"¨¦¥¨§¥¤
,Exn`p zg` daizaE cg` xEAcA§¦¤¨§¥¨©©¤¤§
,xnFlM ."ErnWp zg` drinWaE¦§¦¨©©¦§§§©
"xFnW"e 'dUr' zevn FrnWOW "xFkf"¨¤©§¨¦§©£¥§¨
Exn`p ,'dUrY `l' zevn FrnWOW¤©§¨¦§©Ÿ©£¤¤¤§
ipW EN` oi`W xnFl ,cg` xEAcA§¦¤¨©¤¥¥§¥
cg` iEEiv Edf `N` ,mipFW miiEEv¦¦¦¤¨¤¦¤¨
mdipWE ,miwlg ipWl wNgzOW¤¦§©¥¦§¥£¨¦§¥¤
mzaizM oiprlE .df z` df minilWn©§¦¦¤¤¤§¦§©§¦¨¨
xiW i"Wx d`x ± zixAd zFgElA§©§¦§¥©¦¦
oke ."xFkf" wx xiMfdW d ,c mixiXd©¦¦¤¦§¦©¨§¥
didW ,o`M FWExitA o"Anxd azM̈©¨©§©§¥¨¤¨¨
xtqA mdl WxiR dWnE ,"xFkf" aEzM̈¨¤¥©¨¤§¥¤
la` ."xFnW" mB FOr xn`PW mixaC§¨¦¤¤¡©¦©¨£¨
hnwz oniq b wlg f"Acxd z"EW d`x§¥¨©§©¥¤¦¨
mbe "xFkf" mB aEzM didW xaFQW¤¥¤¨¨¨©¨§©

.KxF`A mW oIr ,"xFnW"¨©¥¨§¤
"úîeé úBî äéììçî" ïëå¯,`l oOwl §¥§©§¤¨¨§©¨

.ci
"íéNáë éðL úaMä íBéáe"¯xAcOA §©©¨§¥§¨¦©¦§¨

miwEqR ipW md dxF`kle .h ,gk§¦§¨¥§¥§¦
cg` wEqRW ,df z` df mixzFQd©§¦¤¤¤¤¨¤¨
lENig lr WpFrd zxnEg lr xAcn§©¥©§©¨¤©¦

lENig lr dEvn ipXd wEqtE ,zAW©¨¨©¥¦§©¤©¦
.miUak ipW zaxwdA WCwOA zAW©¨©¦§¨§©§¨©§¥§¨¦
,cg` xEAcA Exn`p mdipXW uExiYde§©¥¤§¥¤¤¤§§¦¤¨

zrA DaEdEv zAXd lNgl xq`W ¨¨¥¤¨©§©¥©©¨¦¨
.zAWA WCwOA miUak ipW aixwdl§©§¦§¥§¨¦©¦§¨§©¨
md oi`W calA Ff `NW `vnpe§¦§¨¤Ÿ¦§¨¤¥¥
minilWn md `N` ,df z` df mixzFq§¦¤¤¤¤¨¥©§¦¦
zF`nbECd x`WA `Ed oke .df z` df¤¤¤§¥¦§¨©§¨

.KWndA `iaOW¤¥¦©¤§¥
"æðèòL Laìú àì" ïëå¯,ak mixaC §¥Ÿ¦§©©©§¥§¨¦

.`i
"Cl äNòz íéìãb"¯.ai wEqR mW §¦¦©£¤¨¨¨

± Kl dUrY milicB" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨§¦¦©£¤¨
."aEzMd oknq Kkl ,mi`lMd on s ©̀¦©¦§©¦§¨§¨¨©¨
`Ed cEOiNdW Wxtn mXW `vnpe§¦§¨¤¨§¨¥¤©¦
dxF`kle .dfl df aEzMd oknQW KMn¦¨¤§¨¨©¨¤¨¤§¦§¨
cEOiNd otF`A wx `l `Ed lCadd©¤§¥Ÿ©§¤©¦
m` oMW ,cEOiNd zEki`A mB `N ¤̀¨©§¥©¦¤¥¦
,aEzMd oknQW KMn `Ed cEOiNd©¦¦¨¤§¨¨©¨
z` dgFC ziviv zevOW `Ed WExiRd©¥¤¦§©¦¦¨¤
`Ed cEOiNd m` la` ,mi`lMd xEQi ¦̀©¦§©¦£¨¦©¦
ixd ,cg` xEAcA Exn`PW KMn¦¨¤¤¤§§¦¤¨£¥
drWaE ,Exq`p `l dNigYkNOW¤¦§©§¦¨Ÿ¤¤§§¨¨
s` ziviv zFUrl dEv mi`lMd xq`W¤¨©©¦§©¦¦¨©£¦¦©
llMd rEci xaM la` .mi`lMd on¦©¦§©¦£¨§¨¨©©§¨
oeike ,Fpipr itl mFwn lM Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥¨¨§¦¦§¨§¥¨
`icdl aEzMd Knq mixaC xtqAW¤§¥¤§¨¦¨©©¨§¤§¨
ixd ,mi`lM zevn mr ziviv zevn¦§©¦¦¦¦§©¦§©¦£¥
Wi cFre .xiYdl aEzMd `AW FWxtOW¤§¨§¤¨©¨§©¦§¥
zIUrA xYidd xTir mpn`W ,xnFl©¤¨§¨¦©©¥¤©£¦©
Exn`PW cSn `Ed mi`lM ziviv¦¦¦§©¦¦©¤¤¤§
icil `A xaCdW `N` ,cg` xEAcA§¦¤¨¤¨¤©¨¨¨¦¥
,df mr df miaEzMd zEkinqA mB iEHiA¦©¦§¦©§¦¤¦¤
on s`" oFWlA mW i"Wx azFM okle§¨¥¥©¦¨¦§©¦
`l dNigYkNOW FrnWOW ,"mi`lMd©¦§©¦¤©§¨¤¦§©§¦¨Ÿ

.zivivA mi`lM xEQi` xn`p¤¡©¦¦§©¦§¦¦
åøò" ïëåéçà úLà ú"E¯,gi `xwIe §¥¤§©¥¤¨¦©¦§¨

.fh

"äéìò àáé dîáé"¯.d ,dk mixaC §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¦
øîàpL àeä¯.ai ,aq miNdY ¤¤¡©§¦¦

"ézòîL eæ íézL íéäìà øac úçà"©©¦¤¡Ÿ¦§©¦¨¨§¦
¯wx xiMfOW mW miNdY i"Wx d`x§¥©¦§¦¦¨¤©§¦©

xAcOA i"Wx d`xE ."xFnW"e "xFkf"¨§¨§¥©¦©¦§¨
df wEqR `iaOW ` ,ck zFMnaE ak ,eh§©¤¥¦¨¤

."Ll didi `l"e "ikp`" iAB©¥¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
øBëæì Yàeä ìBòt ïBL¯azM oke ¨§¨§¥¨©

i"Wx mB d`xE .hi ,fl dirWiA i"Wx©¦¦©§¨§¥©©¦
xAcOAA la` .i ,e dirWi .`i ,g lirl§¥§©§¨£¨§©¦§¨
`EdW i"Wx azM fh ,` mixacE fi ,dk§¨¦¨©©¦¤
dpEMdW xnFl Kixve ,"deFd oFWl"§¤§¨¦©¤©©¨¨
oFWl i"Wx itl ,oM m`e .icinY deFdl§¤§¦¦§¦¥§¦©¦§
oke .Kd Epid md "deFd" oFWlE "lFrR"¨§¤¥©§¨§¥
xnFl i"Wx zpEMW "dix` xEB"d azM̈©©©§¥¤©¨©©¦©
dNErRd lr dxFOd xFwn oFWl `EdW¤§¨©¤©©§¨
siqFd "mgpn zxFz"aE .zicinYd©§¦¦§©§©¥¦
Fpi`W xnFl i"Wx zpEMW xnFl oi`W¤¥©¤©¨©©¦©¤¥
o`MW `Ed hEWR ixdW ,iEEiv oFWl§¦¤£¥¨¤¨
iEEiSdW x`an `N` ,iEEivA xAEcn§¨§¦¤¨§¨¥¤©¦
zF`nbECde ,xFwn oFWlA xn`p¤¡©¦§¨§©§¨
oFWl `EdW hxRd lr wx md `iadW¤¥¦¥©©©§¨¤§
iM ,iEEiv oFWl `EdW KM lr `le xFwn̈§Ÿ©¨¤§¦¦

.dgkFd Kixv oi` Kkl§¨¥¨¦¨¨
Bîk"BúLå ìBëà"¯.bi ,ak dirWi §¨§¨§©§¨

"äëáe CBìä"¯.fh ,b a l`EnW ¨¨Ÿ§¥
ãéîz økæì áì eðz :BðBøút ïëå¯ §¥¦§§¥¦§Ÿ¨¦

lFgd iniA s`)iaxd(. ©¦¥©
õôç Eì ïncæð íàL ,úaMä íBé úà¤©©¨¤¦¦§©¥§¥¤

ì Bðéîæî àäz Y äôéúaL¯,xnFlM ¨¤§¥©§¦§©¨§©
iEHiA icil `al dkixv zAXd zxikf§¦©©©¨§¦¨¨Ÿ¦¥¦
dxikfA iC `le ,lrFtA dUrnA§©£¤§©§Ÿ©¦§¦¨
dOn `Ed cEOiNdW xnFl Wie .`nlrA©¨§¨§¥©¤©¦¦©
dkixv dxikGdW ,"FWCwl" xn`PX¤¤¡©§©§¤©§¦¨§¦¨
,zAXd z` WCwl mc`d z` `iadl§¨¦¤¨¨¨§©¥¤©©¨
dUrn ici lr wx zFidl lFki dfe§¤¨¦§©©§¥©£¤

.zAXd cFaklh dxez ¦§©©¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìû-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©

lLéàðNì íéraø-ìrå íéL: ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה .(סנהדרין ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה ּפרענּיֹות ׁשאדם מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על יא)אחת .(סוטה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé: §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑:הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד עץ,על עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אבן אבן, מכילתא)ועל כט. .(שבועות ְֶֶֶֶַ

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eÎd)àp÷ ìàòøtì àp÷î Y¯`le ¥©¨§©¥¦¨©§Ÿ
`Pwzn oi` ixdW ,mdA `Pwn `EdW¤§©¥¨¤¤£¥¥¦§©¥
oeylk] xFAbA xFAbe ,mkgA mkg `N ¤̀¨¨¨§¨¨§¦§¦

[`i ,al onwl i"yx)dcya x`a(.
ïBò ìò ìçîì Búcî ìò øáBò Bðéàå§¥¥©¦¨¦§Ÿ©£

äøæ äãBáò¯,cl oOwl i"Wx mB d`x £¨¨¨§¥©©¦§©¨
lM Edfe ,xYen Fpi`e rxRdl `Pwn" :ci§©¥§¦¨©§¥§©¥§¤¨
rxFtE FpFgvp fgF` ,d`pw oFWl§¦§¨¥¦§¥©
:ck ,c mixaC i"WxA oke ."eiafFrn¥§¨§¥§©¦§¨¦
rxRdl Ffbx lr dxgzn ,mFwpl `Pwn"§©¥¦§¦§¨¤©¨§§¦¨©
dcFar i"WxaE ."dxf dcFar icaFrn¥§¥£¨¨¨§©¦£¨
mFwpl `Pwzn ± `Pw l`" :a ,cp dxf̈¨¥©¨¦§©¥¦§

."mdicaFrA§§¥¤
ì ìkè"ðéîðéøôðéà ,"àp÷" ïBL¯ ¨§©¨

enprenment.s` oFxg ,£©
òøtì áì ïúBð ,æòìa¯i"Wx d`xE §©©¥¥¦¨©§¥©¦

mc` ,d`pw oFWl lM" :hk ,`i xAcOA©¦§¨¨§¦§¨¨¨
F` mFwpl F` xaCd lr al ozFPd©¥¥©©¨¨¦§

."xFfrl©£
éàðNìBîebøúk Y¯oinNWn cM" §Ÿ§¨§©§©§©§¦

xW`M ± "oFdzda` xzA ihgnl `IpA§©¨§¤¡¥¨©£¨¨§©£¤
xg` `Fhgl mipAd mikiWnn©§¦¦©¨¦©£©©

.mdizFa £̀¥¤
íäéãéa íäéúBáà äNòî ïéæçBàLk§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤

¯mipAd lr aqEn "i`pFUl"W EpidC§©§¤§§¨¨©©¨¦
)dcya x`a(.f ,cl oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨

lMW `weC EdGW `YlikOA d`xE§¥©§¦§¨¤¤©§¨¤¨
dUrnA mifgF` zFxFC dWlXd©§¨£¦§©£¥
oA mdipiA wiqtd m` `le ,mdizFa £̀¥¤§Ÿ¦¦§¦¥¥¤¥

.wiCv©¦
øöðå¯dxinW oFWl)d ,`l dinxi i"yx(. §Ÿ¥§§¦¨

,"äNò" íãàL "ãñç"¯mB d`x ¤¤¤¨¨Ÿ¤§¥©
mc`W ± cqg xvFp" :f ,cl oOwl i"Wx©¦§©¨¥¤¤¤¨¨
xn`p `l o`MW s`e ."eiptl dUFr¤§¨¨§©¤¨Ÿ¤¡©
xvFpe" xn`p mXW dGn K` ,"xvFpe"§¥©¦¤¤¨¤¡©§¥
`EdW FrnWn o`M mBW oaEn ,"cqg¤¤¨¤©¨©§¨¤
lr aqEn "cqg dUFre" `liOnE ,xvFp¥¦¥¨§¤¤¤¨©
dUFr[l xvFp]e" :aEzM ENi`kE ,mc`d̈¨¨§¦¨§¥§¤
"cqg xvFpe"W EpidC ."mitl`l cqg¤¤©£¨¦§©§¤§¥¤¤
xEn`d "cqg dUFre"E oOwl xEn`d̈¨§©¨§¤¤¤¨¨
mB d`xE .df z` df minilWn o`M̈©§¦¦¤¤¤§¥©
zFxACd zxUrAW ai ,aq miNdY i"Wx©¦§¦¦¤©£¤¤©¦§
oFr cwFR `EdÎKExAÎWFcTdW" :EprnẄ©§¤©¨¨¥¨

xvFpe."cqg §¥¤¤
ìøBc "íéôìàì" ãò øëN ílL¯ §©¥¨¨©©£¨¦

zFxFC mitl` ipWl)my onwl i"yx(hErin . ¦§¥£¨¦¦
mitl` ipXn zFgR Fpi` "mitl`l")i"yx ©£¨¦¥¨¦§¥£¨¦

` ,bk zekn(.
úcî ìò äøúé äáBè äcî úàöîð¦§¥¦¨¨§¥¨©¦©
BfL ,úBàî Lîç ìò úçà úeðòøtª§¨©©©£¥¥¤

úBøBc äòaøàì¯lre" WExiR EdGW §©§¨¨¤¤¥§©
"mirAx)my onwl i"yx(. ¦¥¦

Bæåíéôìàì¯.mW oOwl i"Wx mB d`x §©£¨¦§¥©©¦§©¨¨
mW zFMn i"WxaE .` ,er `nFi i"Wx©¦¨§©¦©¨
rnWnC ,FhEWtM m` oMW lke" :siqFd¦§¨¤¥¦¦§§©§©
d`xE ."zFxFCd lM sFq cr mitl £̀¨¦©¨©§¥

mixaC i"WxoNdlE ± xFC sl`l" :h ,f ©¦§¨¦§¤¤§©¨
KEnq `EdW o`M ,mitl`l xnF` `Ed¥©£¨¦¨¤¨
,d`xIn oiUFrd ,eizFvn ixnFWl lv ¥̀¤§§¥¦§¨¨¦¦¦§¨
KEnq `EdW oNdlE ,sl`l xnF` `Ed¥§¤¤§©¨¤¨
,dad`n oiUFrd ,eiadF`l lv ¥̀¤§£¨¨¦¥©£¨
xnF` `Ed ,lFcB xzFi mxkVW¤§¨¨¥¨¥

."mitl`lf dxez ©£¨¦
(f)àåMììáäì ,ípç] Y¯DA oi`W ©¨§¦¨©¤¤¤¥¨

llM zlrFY)m"`x(. ¤¤§¨
ì òaLð ?àåL úòeáL eäæéàåúBpL §¥¤§©¨§¦§©§©

àeäL ïáà ìL ãenò ìò ,òeãiä úà¤©¨©©©¤¤¤¤
.[áäæ ìL¯qEtcA `qxiBd `Ed oM ¤¨¨¥©¦§¨¦§

oke .m"`xd zqxiB `Ed oke .oFW`x¦§¥¦§©¨§¥§¥
zrEaW" :a ,b zFrEaW i"WxA WxFtn§¨§©¦§§©
,rEcId z` zFPWl rAWp `Ede ,`eẄ§§¦§©§©¤©¨©
oa`d lre ,dX` `EdW Wi`d lr oFbM§©¨¦¤¦¨§©¨¤¤
Fpi`W xaC rnWn `eWC ,adf `EdW¤¨¨§¨§©§©¨¨¤¥
drEaW ,ol `pn xwW zrEaW ,mElM lW¤§§©¤¤§¨¨§¨
:opixn`e ,e`l m` zn` m` xMip Fpi`W¤¥¦¨¦¡¤¦¨§¨§¦©
oipr Fpi` m` ,minrt iYW `eXl `eXl©¨§©¨§§¥§¨¦¦¥¦§¨
zrEaWl oipr EdpY ± `eW zrEaWl¦§©¨§§¥¦§¨¦§©
cEOr lr rAWPWM oiCd `Ede ."xwW¤¤§©¦§¤¦§¨©©



exziפב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא היה .C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ּוביגיעה ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּברכֹו ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו .יֹורד ֵ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìrCì ïúð E: ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן  לאו ּומּכלל לאו, הן מּכלל .נדרׁשים: ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ולא טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻלהּכרת
טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות

נתן  ואף־על־ּפי־כן רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ׁשל ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ׁשאינֹו לאדם ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר ב)לֹו עמוד ריש נד, ויּתכן (פסחים , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשהרי  אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית היתה לא אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשאין
על  הּצּוּוי (ג) ּכלל. נעׂשית היתה ׁשּלא יּתכן חברֹו ּפעּלת ׁשּלּולי לֹו, ׁשּנעׂשתה הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהרּבה
ׁשּנעׂשית  לטֹובה ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל אּלא ּבלבד, נבּוכדראּצר ּבׁשביל היה לא צֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלכידת

כּו'. הּטֹוב הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי ְְְֲִִֶַַַַַָָעבּורֹו,
הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, לא (שבת ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ׁשוקים, ׁש"ּתּקנּו לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

להֹודֹות  צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ּכ ׁשּטֹוענים ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּתּקנּו
ּבסֹופּה). (אבֹות לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה "ּכל ׁשהרי ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹּולהחזיר

הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, ּבׁשבילי".(ברכות אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל אֹומר.. מהּו טֹוב, "אֹורח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלא  - כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש מחּיב הּׂשכל ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּוכפי
ּגם  הּוא זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, מּצד זאת לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעׂשּו

זאת. עֹוׂשים היּו לא הּטבעי, מצּפּונם את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֻאצל

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ofF`d xAUl ?FnvrldlFki `idX dn §©§§©¥¨¤©¤¦§¨
mrHd x`an miptAW `N` ."rFnWl¦§©¤¨¤¦§¦§¨¥©©©
Fnvr lr aFYkl llkA KxvEdW¤§©¦§¨¦§©©§

.dgEpn oFWlA¦§§¨
íãàì øîçå-ì÷ epîéä ãnìì§©¥¥¤©¨Ÿ¤¨¨¨
çð àäiL äòéâéáe ìîòa BzëàìnL¤§©§§¨¨¦¦¨¤§¥¨

.úaLaeäLc÷éå .. CøaBëøa Y §©¨¥©©§©§¥¥§
"äðLî íçì" éMMa Bìôëì ,ïna¯ ©¨§¨§©¦¦¤¤¦§¤

E`iade iXW mFiA oOd z` EhwNWMW¤§¤¨§¤©¨§¦¦§¥¦
dkxA mdl dUrp ,cFCnl mdild`l§¨¢¥¤¦§©£¨¨¤§¨¨
lEtM ,dpWn mgl EhwNW E`vnE¨§¤¨§¤¤¦§¤¨

rEaXd zFni x`Xn),d ,fh lirl i"yx d`x ¦§¨§©¨©
hk ,ak(:mW ziW`xA i"Wx oFWl d`xE .§¥§©¦§¥¦¨

mdl cxFi did rEaXd zFni lMW"¤¨§©¨©¨¨¥¨¤
."dpWn mgl iXXaE zlFBlBl xnFr¤©ª§¤©¦¦¤¤¦§¤

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
Ba ãøBé äéä àlL ,ïna BLc÷å¯ §¦§©¨¤Ÿ¨¨¥

oeiM .b ,a ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦¥¨
o`M zFxEn`d dXEcTde dkxAdW¤©§¨¨§©§¨¨£¨
ÎKExAÎWFcTd cSn od zAXl qgiA§©©©©¨¥¦©©¨¨
,oOd iAB oWxiR okl ,Fnvr `Ed©§¨¥¥§¨©¥©¨
z` KxiA Fnvr `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨©§¥©¤
iXXA oOd z` ltMW ici lr zAXd©©¨©§¥¤¨©¤©¨©¦¦
FA cixFd `NW ici lr FWCwe§¦§©§¥¤Ÿ¦

.onai dxez ¨
(ai)éîé ïeëøàé ïòîìEãaëz íà Y §©©©£¦¨¤¦§©¥

ïeøö÷é Y åàì íàå ,"ïeëøàé" Y¯ ©£¦§¦¨¦§§
i"Wx x`an dfAW azM "dix` xEB"d©©§¥¨©¤¨¤§¨¥©¦

lirl eixaC z`)` weqt(zxUr lMW ¤§¨¨§¥¤¨£¤¤
Fpi` m` WpFr mdA Wi zFxACd©¦§¥¨¤¤¦¥

,mnIwnwx `aEn df wEqtA mpn`W §©§¨¤¨§¨§¨¤¨©
dfM otF`A aYkp `Ed la` ,xkÜ¨£¨¦§©§¤¨¤

WpFr mB EPOn cFnll oYiPWixac"aE . ¤¦¨¦§¦¤©¤§¦§¥
" Edn Wxtn i"WxW azM "cecornl ¨¦¨©¤©¦§¨¥©§©©

mIwYW dpEMd oi`W ,"Lini oEkix`i©£¦¨¤¤¥©©¨¨¤§©¥
`N` ,Lini oEkix`IW liaWA devOd©¦§¨¦§¦¤©£¦¨¤¤¨
dGnE ,Lini oEkix`i mIwY m`W FWExiR¥¤¦§©¥©£¦¨¤¦¤
mB d`xE .oExvwi mIwY `l m`W oaEn¨¤¦Ÿ§©¥¦§§§¥©
oYn WxiR Kkl" :a ,iw oiNEg i"Wx©¦¦§¨¥©©©
Edf ,dPnIwY `l m` :xnFl ,DxkU§¨¨©¦Ÿ§©§¤¨¤
i"WxaE ."df xkU lFHY `NW FWpr̈§¤Ÿ¦¨¨¤§©¦
llMn ± mini Kix`i ornl" :k ,fi mixaC§¨¦§©©©£¦¨¦¦§©

."e`l rnFW dY` od¥©¨¥©¨
ïB÷éøèBð äøBz éøácL¯.dxvw KxcA ¤¦§¥¨¨¦§¤¤§¨¨

dxFYAW" :k ,l oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¤©¨
."zFllM Exn`p¤¤§§¨

,åàì Y ïä ììkî :ïéLøãð íä¥¦§¨¦¦§¨¥¨
ïä Y åàì ììkîe¯i"Wx mB d`x ¦§¨¨¥§¥©©¦

.hi ,d xAcOA .k ,l .dl ,gk oOwl§©¨©¦§¨
.`k ,`i mixaCbi dxez §¨¦

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

זה  וענין אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לתּקן העבֹודה להיֹות צריכה החֹול ימי ׁשּבׁשׁשת הינּו, ּתעבֹוד. ימים ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשׁשת
העבֹודה על־ידי ּגם)נעׂשה אּלא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעניני רק ועל־ּדר־זה (לא נקט, ּדפת סידּורא ּדתּנא מלאכֹות, ּבל"ט הרׁשּות, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העֹולמים  ּבחי ׁש"מאמין ּבאֹופן היא ּדפת ּבסידּורא ועבֹודתֹו ּבאמּונה, ּומּתנֹו מּׂשאֹו ׁשּכאׁשר והינּו, כּו'. ּובמּתן ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבמּׂשא
אלקים. ּדׁשם מהּמגן הוי'' ה'ׁשמׁש את מגּלה הּוא על־ידי־זה הּנה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזֹורע",

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå EzîäáeE: §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

להזהיר ׁשּׁשנינּו:אּלא וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא מּפני "קטן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עלי .ׁשּׁשביתתֹו ְִֶֶָָ

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

eäLc÷éå: ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד מנּוחה, ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)Ezëàìî ìk úéNòåàázLk Y §¨¦¨¨§©§¤§¤¨Ÿ
úaL¯."cFarY mini zWW"W ixg` ©¨©£¥¤¥¤¨¦©£

éðéòa àäé"Ezëàìî ìk" elàk E §¥§¥¤§¦¨§©§§
äéeNò¯EprinWn aEzMd ,xnFlM £¨§©©¨©§¦¥

dk`ln zFUrl xEq`W calA Ff `NW¤Ÿ¦§¨¤¨©£§¨¨
.dixg` xdxdl xEq` s` `N` ,zAWA§©¨¤¨©¨§©§¥©£¤¨
sirq ey oniq KExr oglWe xEh d`xE§¥§ª§¨¨¦¨¨¦
devn `N` xEnB xEQi` df oi`W ,g¤¥¤¦¨¤¨¦§¨

.zAW bpFr mEXn¦¤©¨
äëàìî øçà øäøäz àlL¯m` iM ¤Ÿ§©§¥©©§¨¨¦¦

lM ziUre" xnF`W Edn ,oM `lŸ¥©¤¥§¨¦¨¨
mc`l Fl xWt` ike ,"LYk`ln§©§¤§¦¤§¨¨¨¨
?mini dXWA FYk`ln lM zFUrl©£¨§©§§¦¨¨¦

)`zlikn(.i dxez

(i)ðáe äzàEzáe Eíépè÷ elà Y¯ ©¨¦§¦¤¥§©¦
.miPhTd "LYaE LpA"¦§¦§©§©¦

íéìBãb àlà Bðéà Bà¯LYaE LpA ¥¤¨§¦¦§¦§
EN` z` zhxtn dxFYde ,milFcBd©§¦§©¨§¨¤¤¤¥

zAWA dk`ln zIUrn ExdfEdW. ¤§£¥£¦©§¨¨§©¨

íä íéøäæî øák éøä :zøîà¯ixdW ¨©§¨£¥§¨ª§¨¦¥¤£¥
dfe ,"dk`ln lk dUrz `l" xn`p¤¡©Ÿ©£¤¨§¨¨§¤
oi` `liOnE ,milFcBd lM z` llFM¥¤¨©§¦¦¥¨¥

.hxtl Kixv̈¦§¨¥
ìò íéìBãb øéäæäì àlà àa àì àlà¤¨Ÿ¨¤¨§©§¦§¦©

íépèwä úúéáL¯LpaE dY`" Edfe §¦©©§©¦§¤©¨¦§
"LYaE LpA" lr xdfEn "dY`" ,"LYaE¦¤©¨§¨©¦§¦§

miPhTd)cecl likyn(miPhTd la` . ©§©¦£¨©§©¦
dxdf` ipA mpi` mnvr)m"`x(d`xE . ©§¨¥¨§¥©§¨¨§¥

.` ,`k mW .ai ,fi `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨¨
eðéðML Bæå¯.` ,`kw zAW §¤¨¦©¨

,Bì ïéòîBL ïéà úBaëì àaL ïè÷̈¨¤¨§©¥§¦
éìò BúúéáML éðtîE¯mW `xnBaE ¦§¥¤§¦¨¨¤©§¨¨¨

eia` zrC lr dUFr ohTdWM Ecinrd¤¡¦§¤©¨¨¤©©©¨¦
rcFIW ohwA Epide]rcFIW ,oigadl §©§§¨¨¤¥©§©§¦¤¥©

± FliaWA dUFre eia`l gFp df iEAiMW¤¦¤©§¨¦§¤¦§¦
,Fnvr zrC lr dUFr m` la` ,[i"yx£¨¦¤©©©©§

dxFYdn FWixtdl dEvn Fpi`)m"`x(. ¥§ª¤§©§¦¥©¨
dGOW ,azM "awri zlgP"d la £̀¨©©£©©£Ÿ¨©¤¦¤

,DzxEvM dpWOd z` `iad i"WxW¤©¦¥¦¤©¦§¨§¨¨
`xwn lW FhEWtA) WxtOW rnWn( ©§©¤§¨¥¦§¤¦§¨

z` Wixtdl dxFYdn dEvn a`dW¤¨¨§ª¤¥©¨§©§¦¤
.Fnvr z`pdl dUFr `EdWM mB ohTd©¨¨©§¤¤©£¨©©§
i"Wx oFWNn mB rnWn oMW siqFde§¦¤¥©§©©¦§©¦
lr milFcB xidfdl" :mWe mW `xwIeA§©¦§¨¨§¨§©§¦§¦©
zE`OHde mC zlik` iAB ,"miPhw§©¦©¥£¦©¨§¦©§
WxiR oke .miznl miPhw mipdMŸ£¦§©¦§¥¦§¥¥©

."mgpn zxFz"A`i dxez §©§©¥
(`i)éòéáMä íBia çðiåìBëéák Y ©¨©©©§¦¦¦§¨

áézëä¯oM aFYkIW dWnl xn` ¦§¦¨©§¤¤¦§¥
.fi ,`l oOwl dfÎKxCÎlr d`x .dxFYA©¨§¥©¤¤¤§©¨

"dxFYA aiYkd") f ,`i xAcOA(. ©¦§¨¦§¦©¨
.b ,l mixaC§¨¦

äçeðî Bîöòa¯FA KIW `NW s` §©§§¨©¤Ÿ©¨
dk`lOn zaXW m`ÎiM ,dgEpn oFWl§§¨¦¦¤¨©¦§¨¨

)`"eb(inE" :fi ,`l oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨¦
FA aEzMW)gk ,n diryi(`le srii `l ¤¨Ÿ¦©§Ÿ

dgEpn aiYkd ,xn`nA FlrR lke ,rbii¦¨§¨¨¢§©£¨¦§¦§¨



פג exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא היה .C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ּוביגיעה ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּברכֹו ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו .יֹורד ֵ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìrCì ïúð E: ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן  לאו ּומּכלל לאו, הן מּכלל .נדרׁשים: ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ולא טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻלהּכרת
טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות

נתן  ואף־על־ּפי־כן רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ׁשל ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ׁשאינֹו לאדם ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר ב)לֹו עמוד ריש נד, ויּתכן (פסחים , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשהרי  אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית היתה לא אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשאין
על  הּצּוּוי (ג) ּכלל. נעׂשית היתה ׁשּלא יּתכן חברֹו ּפעּלת ׁשּלּולי לֹו, ׁשּנעׂשתה הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהרּבה
ׁשּנעׂשית  לטֹובה ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל אּלא ּבלבד, נבּוכדראּצר ּבׁשביל היה לא צֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלכידת

כּו'. הּטֹוב הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי ְְְֲִִֶַַַַַָָעבּורֹו,
הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, לא (שבת ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ׁשוקים, ׁש"ּתּקנּו לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

להֹודֹות  צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ּכ ׁשּטֹוענים ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּתּקנּו
ּבסֹופּה). (אבֹות לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה "ּכל ׁשהרי ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹּולהחזיר

הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, ּבׁשבילי".(ברכות אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל אֹומר.. מהּו טֹוב, "אֹורח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלא  - כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש מחּיב הּׂשכל ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּוכפי
ּגם  הּוא זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, מּצד זאת לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעׂשּו

זאת. עֹוׂשים היּו לא הּטבעי, מצּפּונם את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֻאצל

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»
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mIwYW dpEMd oi`W ,"Lini oEkix`i©£¦¨¤¤¥©©¨¨¤§©¥
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."e`l rnFW dY` od¥©¨¥©¨
ïB÷éøèBð äøBz éøácL¯.dxvw KxcA ¤¦§¥¨¨¦§¤¤§¨¨

dxFYAW" :k ,l oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¤©¨
."zFllM Exn`p¤¤§§¨

,åàì Y ïä ììkî :ïéLøãð íä¥¦§¨¦¦§¨¥¨
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(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

זה  וענין אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לתּקן העבֹודה להיֹות צריכה החֹול ימי ׁשּבׁשׁשת הינּו, ּתעבֹוד. ימים ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשׁשת
העבֹודה על־ידי ּגם)נעׂשה אּלא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעניני רק ועל־ּדר־זה (לא נקט, ּדפת סידּורא ּדתּנא מלאכֹות, ּבל"ט הרׁשּות, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העֹולמים  ּבחי ׁש"מאמין ּבאֹופן היא ּדפת ּבסידּורא ועבֹודתֹו ּבאמּונה, ּומּתנֹו מּׂשאֹו ׁשּכאׁשר והינּו, כּו'. ּובמּתן ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבמּׂשא
אלקים. ּדׁשם מהּמגן הוי'' ה'ׁשמׁש את מגּלה הּוא על־ידי־זה הּנה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזֹורע",

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå EzîäáeE: §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

להזהיר ׁשּׁשנינּו:אּלא וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא מּפני "קטן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עלי .ׁשּׁשביתתֹו ְִֶֶָָ

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

eäLc÷éå: ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד מנּוחה, ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈
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dk`ln zFUrl xEq`W calA Ff `NW¤Ÿ¦§¨¤¨©£§¨¨
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EN` z` zhxtn dxFYde ,milFcBd©§¦§©¨§¨¤¤¤¥
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zE`OHde mC zlik` iAB ,"miPhw§©¦©¥£¦©¨§¦©§
WxiR oke .miznl miPhw mipdMŸ£¦§©¦§¥¦§¥¥©
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exziפד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא תגנב" "לא האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹוכן
לאחרי  ּבאים ׁשהם  ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻלקּימם

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

ß hay g"i ycew zay ß
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:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑:לֹומר ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
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(âé)äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬
:ø÷L ãr Erøá§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות …ƒ¿»ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ˙‚·."האּׁשה ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב "לא (ויקרא ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ…ƒ¿…ְְְֵֵַַָָֹ

מה  מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּתגנבּו",
עליו  ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר מדּבר תנאף", "לא תרצח", ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"לא

ּדין ּבית פו)מיתת .(סנהדרין ִִֵַ

(ãé)Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ׁשהמׁשּדּדּדּדוקא וקא וקא וקא הּטעם מּׁשּום ּופׁשּוטים , ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן מּמּנּו, למּטה ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּביֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה לחברֹו אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיהּודי
ּבגן־עדן, ׂשכר והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ּומׁשחת, רע הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻׁשּבין
טרף), חּיֹות ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם רק הּוא אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכדי
מרּודים  ּד"ענּיים ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע טֹובֹות מּדֹות ּובעל לבב, ר הּוא אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ז)ּתביא נח, הּתֹורה.(ישעי' ּבצּוּוי צר ללא , ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו מרּגיׁש האדם ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּמענה
הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ּומציאּות ּבּיׁשּות יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹּולהתנהג
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. הּטֹוב הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ(ויהיה

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר ּומציאּות יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר יג)עצמֹו ּבנֹוגע (פרק אפילּו ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָ
עניני  ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ּבהמׁש יֹותר נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָל"ּבינֹוני",
אם  אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ּגם לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעֹולם־הּזה"),

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּבתחּלה

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)óàðú àìóeàð ïéà Y¯lkA Ÿ¦§¨¥¦§¨
zFxACd zxUrA xEn`d wx `le ,mFwn̈§Ÿ©¨¨©£¤¤©¦§

)m"`x(.
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s`FPd" xn`e aEzMd xfgW dGn `Ed¦¤¤¨©©¨§¨©©¥
Wi`d" mzq xn` `le ,"zt`FPde§©¨¤§Ÿ¨©§¨¨¦
oM mi`xwp EN` `weCW xnFl ,"dX`de§¨¦¨©¤©§¨¥¦§¨¦¥

)cec ixac(.
øîBàå¯.al ,fh l`wfgi §¥§¤§¥

çwz dLéà úçz ,úôàðîä äMàä"¨¦¨©§¨¨¤©©¦¨¦©
"íéøæ úà¯zpzFp DlrA zgY DzFidA ¤¨¦¦§¨©©©§¨¤¤

mixg`A dipir)my i"yx(gkEnE . ¥¤¨©£¥¦¨
"DWi` zgY" dX`dWM wxW ,wEqRdn¥©¨¤©§¤¨¦¨©©¦¨

."zt`pn" `id z`xwp¦§¥¦§¨¤¤
áðâú àìáeúkä úBLôð áðBâa Y Ÿ¦§Ÿ§¥§¨©¨

"eáðâz àì" .øaãî¯.`i ,hi `xwIe §©¥Ÿ¦§Ÿ©¦§¨
áðBâa äæ àlà Bðéà Bà .ïBîî áðBâa§¥¨¥¤¨¤§¥
:zøîà ?úBLôð áðBâa ïläìe ,ïBîî̈§©¨§¥§¨¨©§¨

Bðéðòî ãîlä øác¯WlXn zg` ¨¨©¨¥¥¦§¨©©¦§
,zWxcp dxFYdW zFCn dxUrm`"W ¤§¥¦¤©¨¦§¤¤¤¦

`v ,xAcn aEzMd dOA rcFi dY` i ¦̀©¨¥©©¤©¨§©¥¥

itlE ,DA aEzMW dWxRn cnlE§©¦¨¨¨¤¨¨§¦
"Dlv` aYkp `Ed dWxRd)oixcdpq i"yx ©¨¨¨¦§©¤§¨

` ,et(.
øaãî "óàðú àì" "çöøú àì" äî©Ÿ¦§©Ÿ¦§¨§©¥
ïéc úéa úúéî íäéìò ïéáiçL øáãa§¨¨¤©¨¦£¥¤¦©¥¦
åéìò áiçL øác "áðâú àì" óà Y©Ÿ¦§Ÿ¨¨¤©¨¨¨

ïéc úéa úúéî¯DA WIW daipbA ¦©¥¦¦§¥¨¤¥¨
oiC ziA zzin)my oixcdpq i"yx(Epide , ¦©¥¦§©§

.f ,ck mixaC d`x ,FxknE Wtp apBWM§¤¨©¤¤§¨§¥§¨¦
± EapbY `l" :mW `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨¨Ÿ¦§Ÿ
apbz `l la` ,oFnn apFbl dxdf ©̀§¨¨§¥¨£¨Ÿ¦§Ÿ
apFbl dxdf` ,zFxACd zxUrAW¤©£¤¤©¦§©§¨¨§¥
xaC ,Fpiprn cnNd xaC ,zFWtp§¨¨¨©¨¥¥¦§¨¨¨

."oiC ziA zzin eilr oiaIgWci dxez ¤©¨¦¨¨¦©¥¦



פה exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא תגנב" "לא האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹוכן
לאחרי  ּבאים ׁשהם  ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻלקּימם

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

ß hay g"i ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑:לֹומר ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ‰ÏBw˙.(מכילתא)"וּיענּו ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…
אחר ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ‰ÏBw˙.(שם)רֹואין הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ (שם)∑eÚiÂ.מּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»À

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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df oi` oM m`W ,mzF` E`x okle oWr F`¨¨§¨¥¨¨¤¦¥¥¤
mFwn lkAW ,dxFY oYnl wx cgEin§¨©§©©¨¤§¨¨
lW zFIzF` zxEvA mi`vFi zFlFTdW¤©§¦§©¦¤
siqFn okle ,ozF`xl oYip W ¥̀¦¨¦§¨§¨¥¦
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eòðiåòéæ àlà òBð ïéà Y¯oFWNn ©¨ª¥©¤¨¦©¦§
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"wFgxn EcnrIe" KWndA azFM)g"ty(. ¥©¤§¥©©©§¥¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(âé)äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬
:ø÷L ãr Erøá§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות …ƒ¿»ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ˙‚·."האּׁשה ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב "לא (ויקרא ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ…ƒ¿…ְְְֵֵַַָָֹ

מה  מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּתגנבּו",
עליו  ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר מדּבר תנאף", "לא תרצח", ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"לא

ּדין ּבית פו)מיתת .(סנהדרין ִִֵַ

(ãé)Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ׁשהמׁשּדּדּדּדוקא וקא וקא וקא הּטעם מּׁשּום ּופׁשּוטים , ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן מּמּנּו, למּטה ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּביֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה לחברֹו אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיהּודי
ּבגן־עדן, ׂשכר והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ּומׁשחת, רע הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻׁשּבין
טרף), חּיֹות ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם רק הּוא אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכדי
מרּודים  ּד"ענּיים ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע טֹובֹות מּדֹות ּובעל לבב, ר הּוא אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ז)ּתביא נח, הּתֹורה.(ישעי' ּבצּוּוי צר ללא , ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו מרּגיׁש האדם ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּמענה
הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ּומציאּות ּבּיׁשּות יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹּולהתנהג
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. הּטֹוב הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ(ויהיה

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר ּומציאּות יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר יג)עצמֹו ּבנֹוגע (פרק אפילּו ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָ
עניני  ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ּבהמׁש יֹותר נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָל"ּבינֹוני",
אם  אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ּגם לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעֹולם־הּזה"),

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּבתחּלה

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»
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"íéøæ úà¯zpzFp DlrA zgY DzFidA ¤¨¦¦§¨©©©§¨¤¤
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"DWi` zgY" dX`dWM wxW ,wEqRdn¥©¨¤©§¤¨¦¨©©¦¨

."zt`pn" `id z`xwp¦§¥¦§¨¤¤
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`v ,xAcn aEzMd dOA rcFi dY` i ¦̀©¨¥©©¤©¨§©¥¥
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` ,et(.
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ïéc úéa úúéî íäéìò ïéáiçL øáãa§¨¨¤©¨¦£¥¤¦©¥¦
åéìò áiçL øác "áðâú àì" óà Y©Ÿ¦§Ÿ¨¨¤©¨¨¨

ïéc úéa úúéî¯DA WIW daipbA ¦©¥¦¦§¥¨¤¥¨
oiC ziA zzin)my oixcdpq i"yx(Epide , ¦©¥¦§©§

.f ,ck mixaC d`x ,FxknE Wtp apBWM§¤¨©¤¤§¨§¥§¨¦
± EapbY `l" :mW `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨¨Ÿ¦§Ÿ
apbz `l la` ,oFnn apFbl dxdf ©̀§¨¨§¥¨£¨Ÿ¦§Ÿ
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(èé)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìàøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënò¦¨¤«
i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑לֹו:יׁש מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּלהאמין  חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים Èz¯ac.ׁשּמה ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ וּירד" אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַָָ
ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ד)ה' ועל (דברים ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ּבּׁשמ  ּכבֹודֹו הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ.הארץ על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו הּׁשמים (מכילתא)ים, הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען הּׁשמים יח)ּוׁשמי וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýàì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑ להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְִַָ
לפני  הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

Ê‰·.ּכאלהּות  È‰Ï‡Â∑ זהב ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר Ï‡.ּבא ֱֶֹ≈…≈»»ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ…

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿
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Y óñk ìL íúBNòì íúépL íàL¤¦¦¦¤©£¨¤¤¤

úeäìàk éðôì ïä éøä¯idl`" Edfe £¥¥§¨©¥Ÿ§¤¡Ÿ¥
didi "sqM" lW dUrY m`W ,"sqk¤¤¤¦©£¤¤¤¤¦§¤

."idl`"M iptl§¨©¤¡Ÿ¥

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy
אּלא  נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם) ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין סח)הּׁשרת יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

הּקֹולֹות  על־ידי החרדה ענין ּכן ּגם ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל הּצמצּום ענין ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הויה לכל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּקדם
ׁשּיהיּו ּכדי ההויה, אל הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם וּירא ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּוברקים
ההויה  ׁשהּוא העצם, להמׁשכת והּכלי ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבבחינת

ֲִִָהאמּתית.

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑ עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם .לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על ׁשהּוא "וכּנס «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
B˙‡¯È.זקּוף  ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ מּפניו עלֿי ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם .די ָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
:íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑ עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש .הּׁשמים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.` ,ak zFkxA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨
÷çøî eãîòiåïéòzøð eéä Y ©©©§¥¨Ÿ¨¦§¨¦

Cøàk ìéî øNò íéðL íäéøBçàì©£¥¤§¥¨¨¦§Ÿ¤
íäéðçî¯xEAiCl miaFxTd EidW ©£¥¤¤¨©§¦©¦

dpgOd dvw cr lFTd cgRn oixfFg§¦¦©©©©§¥©©£¤
)a ,gt zay i"yx(aEzMA WxRzp `NW s` .©¤Ÿ¦§¨¥©¨

`A `NW llMd rEci ,wEgixd xEriW¦¨¦¨©©§¨¤Ÿ¨
oeike ,Wxtl `N` mFYql aEzMd©¨¦§¤¨§¨¥§¥¨
a"i `Ed mdipiA lFcB xzFId wEgixdW¤¨¦©¥¨¥¥¤
WxiR okl ,dpgOd xEriWM lin¦§¦©©£¤¨¥¥©

xUr mipW EwgxzdWlin)cecl likyn(. ¤¦§©£§¥¨¨¦
ïúBà ïéòiñîe ïéàa úøMä éëàìîe©§£¥©¨¥¨¦§©§¦¨

øîàpL ,íøéæçäì¯.bi ,gq miNdY §©£¦¨¤¤¡©§¦¦
"ïeãcé ïeãcé úBàáö éëìî"¯i"WxaE ©§¥§¨¦Ÿ¦Ÿ§©¦

oirIqn ± ozF` oiCcn" :a ,gt zAW©¨§©¦¨§©§¦
EidW ,hrn hrn axwzdl ozF`¨§¦§¨¥§©§©¤¨
DpA z` dCcnd dX`M ,miWNg©¨¦§¦¨©§©¨¤§¨

."FkENd zNgzAfh dxez ¦§¦©¦
(fi)íëúà úBqð øeáòáììcâì Y §©£©¤§¤§©¥

íL íëì àöiL ,íìBòa íëúà¤§¤¨¨¤¥¥¨¤¥
íëéìò äìâð BãBáëa àeäL úBnàäª¤¦§¦§¨£¥¤

¯`OW FzENBzdn `xil mkl oi` okle§¨¥¥¨¤¦¨¥¦§©¤¨
.EzEnŸ
úBqðì Yälãâe äîøä ïBL¯`le ©§£¨¨§ª¨§Ÿ

KIW oFiQP dn iM ,oFiQp oFWNn WxiR¥©¦§¦¨¦©¦¨©¨
.o`M̈

"ñð eîéøä" Bîk¯.i ,aq dirWi §¨¦¥§©§¨
"éqð íéøà"¯.ak ,hn dirWi ¨¦¦¦§©§¨

"äòábä ìò ñpëå"¯dirWi.fi ,l §©¥©©¦§¨§©§¨
óe÷æ àeäL¯:mW i"Wx mB d`xE ¤¨§¥©©¦¨

."draBd W`xA mipzFPW DFaB qpFlM"§©¨©¤§¦§Ÿ©¦§¨
`EdW itlE" :g ,`k xAcOA d`xE§¥©¦§¨§¦¤
rnWn ."qp F`xFw di`xle zF`l DFaB̈©§§¦§¨¨§¥©§©
oFWNn ode DaFB oFWNn od FWxtOW¤§¨§¥¦§©§¥¦§

.zF`
Búàøé äéäz øeáòáeéãé-ìò Y ©£¦§¤¦§¨©§¥

íiàîe éeàøé BúBà íúéàøL¯`xFp ¤§¦¤¨§ª¨¨
.dni`e d`xi liHOd ,mFi`e§¨©©¦¦§¨§¥¨

Búìeæ ïéà ék eòãz¯oEIr Kixv ¥§¦¥¨¨¦¦
iE`xi" FzF` mzI`x oiA zEkIXd©©¨¥§¦¨¨¨
Wie ."FzlEf oi`W" mzricil "mI`nE§ª¨¦¦¨¨¤¥¨§¥
lr aqEn Fpi` "mI`nE iE`xi"W xnFl©¤¨§ª¨¥¨©
iC cal dfNW ,"FzlEf oi`W ErcY"¥§¤¥¨¤¨¤§¨©
lr aqEn `N`) FzF` mzI`x mvrA§¤¤§¦¨¨¤¨¨©

d`Ad dxrdke ,"eipRn E`xize"(Kke , §¦§¦¨¨§©¤¨¨©¨¨§¨
iciÎlr" :i"Wx oFWl z` `Fxwl Wi¥¦§¤§©¦©§¥
."FzlEf oi`W ErcY .. FzF` mzi`xW¤§¦¤¥§¤¥¨
ozPWM" :dl ,c mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦§¤¨©
gzR ,dxFYd z` `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤©¨¨©
z` rxTW mWkE ,miriwx draW mdl̈¤¦§¨§¦¦§¥¤¨©¤
,mipFYgYd z` rxw KM ,mipFilrd̈¤§¦¨¨©¤©©§¦
dY` xn`p Kkl ,icigi `EdW E`xe§¨¤§¦¦§¨¤¡©©¨

."zrcl z`xd̈§¥¨¨©©
åéðtî eàøéúå¯EdeiciÎlr" ` §¦§¦¨¨§©§¥

FzF` mzi`xWmI`nE iE`xi."gi dxez ¤§¦¤¨§ª¨
(gi)ìôøòä ìà Lbðíéðôì Y ¦©¤¨£¨¤¦§¦

ìMîìôøòå ïðò CLç ,úBvçî L¯ ¦¨Ÿ§¦Ÿ¤¨¨©£¨¤



פז exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

(èé)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìàøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënò¦¨¤«
i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑לֹו:יׁש מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּלהאמין  חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים Èz¯ac.ׁשּמה ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ וּירד" אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַָָ
ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ד)ה' ועל (דברים ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ּבּׁשמ  ּכבֹודֹו הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ.הארץ על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו הּׁשמים (מכילתא)ים, הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען הּׁשמים יח)ּוׁשמי וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýàì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑ להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְִַָ
לפני  הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

Ê‰·.ּכאלהּות  È‰Ï‡Â∑ זהב ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר Ï‡.ּבא ֱֶֹ≈…≈»»ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ…

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xzFi ltxre ,KWFgn KEWg xzFi oprW¤¨¨¥¨¦¤©£¨¤¥
`Ed ltxrW `vnp ,oprn KEWg̈¥¨¨¦§¨¤£¨¤

.ziWilXd dSigOd©§¦¨©§¦¦
øîàpL¯.`i ,c mixaC ¤¤¡©§¨¦

íéîMä áì ãò Làa øòa øääå"§¨¨Ÿ¥¨¥©¥©¨©¦
áò" àeä ìôøò ,"ìôøòå ïðò CLçŸ¤¨¨©£¨¤£¨¤©

Bì øîàpL ,"ïðòä¯.h ,hi lirl ¤¨¨¤¤¡©§¥
éìà àa éëðà äpä""ïðòä áòa E¯ ¦¥¨Ÿ¦¨¥¤§©¤¨¨

Edfe ,oprd darnA" :mW i"WxaE§©¦¨§©£¥¤¨¨§¤
,ck oOwl i"Wx mB d`xE ."ltxr£¨¤§¥©©¦§©¨

.ahi dxez

(hi)øîàú äkla Yäfä ïBL¯ ŸŸ©©¨©¤
dPWi `NW xnFlM)cec ixac(la` . §©¤Ÿ§©¤£¨

.WcTd oFWlA :`YlikOA©§¦§¨¦§©Ÿ¤
íúéàø ízàäî ïéa Løôä Lé Y ©¤§¦¤¥¤§¥¥©

ïéçéNî íéøçàM äîì äàBø íãàM¤¨¨¤§©¤£¥¦§¦¦
Bì ïéçéNî íéøçàM änL ,Bì¤©¤£¥¦§¦¦

ïéîàälî ÷eìç BalL íéîòt¯ §¨¦¤¦¨¦§©£¦
lirl i"Wx mB d`x.c ,hi §¥©©¦§¥

ézøac íéîMä ïî ékáeúëå Y ¦¦©¨©¦¦©§¦§¨
øîBà ãçà¯.k ,hi lirl ¤¨¥§¥

áeúkä àa ,"éðéñ øä ìò 'ä ãøiå"©¥¤©©¦©¨©¨
ïî" :íäéðéa òéøëäå éLéìMä©§¦¦§¦§¦©¥¥¤¦
ìòå jøqéì Bì÷ úà EòéîLä íéîMä©¨©¦¦§¦£¤Ÿ§©§¤¨§©

"äìBãbä BMà úà Eàøä õøàä¯ ¨¨¤¤§£¤¦©§¨
.el ,c mixaC§¨¦

ìò Búøeáâe BMàå íéîMa BãBák§©¨©¦§¦§¨©
õøàä¯"ipiq xd lr 'd cxIe" df itlE ¨¨¤§¦¤©¥¤©©¦©

,hi lirl K` ."FzxEabE FX`" lr aqEn¨©¦§¨©§¥
xnFl Wie .df WExiR `iad `l kŸ¥¦¥¤§¥©
iYW oiAW lCaddn raFp xaCdW¤©¨¨¥©¥©¤§¥¤¥§¥
xd lr 'd cxIe" zWxR ,zFIWxRd©¨¨¦¨¨©©¥¤©©
xE`izA DNEM zwqFr lirlC "ipiq¦©¦§¥¤¤¨§¥
ÎKExAÎWFcTd lW FzENBzde Fzcixi§¦¨§¦§©¤©¨¨
mFwn oi` okle ,ipiq xd lr `Ed©©¦©§¨¥¥¨
FcFaM"W df WExiR mW `iadl§¨¦¨¥¤¤§
lr FzxEabE FX`" wxe "minXA©¨©¦§©¦§¨©
on 'd lW FwEgx xE`iY EdGW ,"ux`d̈¨¤¤¤¥¦¤¦
minXd on iM" Ff dWxR ENi`e ,ux`d̈¨¤§¦¨¨¨¦¦©¨©¦
z` WiBcdl DzxHn ,"mkOr iYxAC¦©§¦¦¨¤©§¨¨§©§¦¤
KM mEXOW ,ux`d on 'd lW FwEgx¦¤¦¨¨¤¤¦¨
zEncM oEUrY `l"W xidfn `Ed©§¦¤Ÿ©£¦§
i`e ,"mFxOA iptl miWOWnd iWOW©¨©©§©§¦§¨©©¨§¦
oFW`x WExitM i"Wx `ian Kkl§¨¥¦©¦§¥¦
,"minXA FcFaM"W WExiRd z` scrnE¨¢¨¤©¥¤§©¨©¦
ux`d on 'd lW FwEgx z` WiBcdl§©§¦¤¦¤¦¨¨¤

)iaxd(.
éîLe íéîL ïékøä :øçà øác̈¨©¥¦§¦¨©¦§¥

íéîMä¯oiMxdW" :mW lirl i"WxA ©¨©¦§©¦§¥¨¤¦§¦
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(k)ézà ïeNòú àì"ïeNòú àì" Y Ÿ©£¦¦Ÿ©£

éðôì íéLnLîä éLnL úeîc§©¨©©§©§¦§¨©
íBøna¯,"iY` oEUrz `l" WExiR Edfe ©¨§¤¥Ÿ©£¦¦

micnFrd zFxEv oEUrz `l"iY`")i"yx Ÿ©£¨§¦¦¦
` ,ck d"x(.

óñë éäìàæäì àa Yìò øéä ¡Ÿ¥¤¤¨§©§¦©
ãîòì äNBò äzàL íéáeøkä©§¦¤©¨¤©£Ÿ

"ézà"¯dzid miaExMd zIUr zxHn ¦¦©§©£¦©©§¦¨§¨
z` rFnWle cFnrl lkEi dWOW icM§¥¤¤©©£§¦§©¤
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miaExMd Epide ,"mkl EUrz `l)m"`x(. Ÿ©£¨¤§©§©§¦

óñk ìL eéäé àlL¯.adf lW `N` ¤Ÿ¦§¤¤¤¤¨¤¨¨
xiMfd dOl ,dxf dcFarl dpEMd m` iM¦¦©©¨¨©£¨¨¨¨¨¦§¦
dxfÎdcFar lM ixd ,`weC sqM lW¤¤¤©§¨£¥¨£¨¨¨

dxEq`)cec ixac(. £¨
Y óñk ìL íúBNòì íúépL íàL¤¦¦¦¤©£¨¤¤¤
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didi "sqM" lW dUrY m`W ,"sqk¤¤¤¦©£¤¤¤¤¦§¤

."idl`"M iptl§¨©¤¡Ÿ¥

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy
אּלא  נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם) ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין סח)הּׁשרת יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

הּקֹולֹות  על־ידי החרדה ענין ּכן ּגם ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל הּצמצּום ענין ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הויה לכל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּקדם
ׁשּיהיּו ּכדי ההויה, אל הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם וּירא ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּוברקים
ההויה  ׁשהּוא העצם, להמׁשכת והּכלי ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבבחינת

ֲִִָהאמּתית.

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑ עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם .לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על ׁשהּוא "וכּנס «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
B˙‡¯È.זקּוף  ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ מּפניו עלֿי ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם .די ָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
:íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑ עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש .הּׁשמים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.` ,ak zFkxA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨
÷çøî eãîòiåïéòzøð eéä Y ©©©§¥¨Ÿ¨¦§¨¦

Cøàk ìéî øNò íéðL íäéøBçàì©£¥¤§¥¨¨¦§Ÿ¤
íäéðçî¯xEAiCl miaFxTd EidW ©£¥¤¤¨©§¦©¦

dpgOd dvw cr lFTd cgRn oixfFg§¦¦©©©©§¥©©£¤
)a ,gt zay i"yx(aEzMA WxRzp `NW s` .©¤Ÿ¦§¨¥©¨

`A `NW llMd rEci ,wEgixd xEriW¦¨¦¨©©§¨¤Ÿ¨
oeike ,Wxtl `N` mFYql aEzMd©¨¦§¤¨§¨¥§¥¨
a"i `Ed mdipiA lFcB xzFId wEgixdW¤¨¦©¥¨¥¥¤
WxiR okl ,dpgOd xEriWM lin¦§¦©©£¤¨¥¥©

xUr mipW EwgxzdWlin)cecl likyn(. ¤¦§©£§¥¨¨¦
ïúBà ïéòiñîe ïéàa úøMä éëàìîe©§£¥©¨¥¨¦§©§¦¨

øîàpL ,íøéæçäì¯.bi ,gq miNdY §©£¦¨¤¤¡©§¦¦
"ïeãcé ïeãcé úBàáö éëìî"¯i"WxaE ©§¥§¨¦Ÿ¦Ÿ§©¦

oirIqn ± ozF` oiCcn" :a ,gt zAW©¨§©¦¨§©§¦
EidW ,hrn hrn axwzdl ozF`¨§¦§¨¥§©§©¤¨
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."FkENd zNgzAfh dxez ¦§¦©¦
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íL íëì àöiL ,íìBòa íëúà¤§¤¨¨¤¥¥¨¤¥
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.EzEnŸ
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"äòábä ìò ñpëå"¯dirWi.fi ,l §©¥©©¦§¨§©§¨
óe÷æ àeäL¯:mW i"Wx mB d`xE ¤¨§¥©©¦¨

."draBd W`xA mipzFPW DFaB qpFlM"§©¨©¤§¦§Ÿ©¦§¨
`EdW itlE" :g ,`k xAcOA d`xE§¥©¦§¨§¦¤
rnWn ."qp F`xFw di`xle zF`l DFaB̈©§§¦§¨¨§¥©§©
oFWNn ode DaFB oFWNn od FWxtOW¤§¨§¥¦§©§¥¦§

.zF`
Búàøé äéäz øeáòáeéãé-ìò Y ©£¦§¤¦§¨©§¥

íiàîe éeàøé BúBà íúéàøL¯`xFp ¤§¦¤¨§ª¨¨
.dni`e d`xi liHOd ,mFi`e§¨©©¦¦§¨§¥¨

Búìeæ ïéà ék eòãz¯oEIr Kixv ¥§¦¥¨¨¦¦
iE`xi" FzF` mzI`x oiA zEkIXd©©¨¥§¦¨¨¨
Wie ."FzlEf oi`W" mzricil "mI`nE§ª¨¦¦¨¨¤¥¨§¥
lr aqEn Fpi` "mI`nE iE`xi"W xnFl©¤¨§ª¨¥¨©
iC cal dfNW ,"FzlEf oi`W ErcY"¥§¤¥¨¤¨¤§¨©
lr aqEn `N`) FzF` mzI`x mvrA§¤¤§¦¨¨¤¨¨©

d`Ad dxrdke ,"eipRn E`xize"(Kke , §¦§¦¨¨§©¤¨¨©¨¨§¨
iciÎlr" :i"Wx oFWl z` `Fxwl Wi¥¦§¤§©¦©§¥
."FzlEf oi`W ErcY .. FzF` mzi`xW¤§¦¤¥§¤¥¨
ozPWM" :dl ,c mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦§¤¨©
gzR ,dxFYd z` `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤©¨¨©
z` rxTW mWkE ,miriwx draW mdl̈¤¦§¨§¦¦§¥¤¨©¤
,mipFYgYd z` rxw KM ,mipFilrd̈¤§¦¨¨©¤©©§¦
dY` xn`p Kkl ,icigi `EdW E`xe§¨¤§¦¦§¨¤¡©©¨

."zrcl z`xd̈§¥¨¨©©
åéðtî eàøéúå¯EdeiciÎlr" ` §¦§¦¨¨§©§¥

FzF` mzi`xWmI`nE iE`xi."gi dxez ¤§¦¤¨§ª¨
(gi)ìôøòä ìà Lbðíéðôì Y ¦©¤¨£¨¤¦§¦

ìMîìôøòå ïðò CLç ,úBvçî L¯ ¦¨Ÿ§¦Ÿ¤¨¨©£¨¤



exziפח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy
ÌÎÏ eNÚ˙∑ ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא «¬»∆ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ .עֹולמים, ְֱֲִֶֶַַָָָֹ

(àë)-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæî¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìòéîìL-úàå Eðàö-úà E-ìëa Eø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷näE ©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:E ¥«©§¦«

i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
חנּיתן (מכילתא) ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר ..ÈÏ ‰NÚz∑ ּתחּלת ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¬∆ƒְְִֵֶַ

לׁשמי  ÂÈÏÚ.עׂשּיתֹו zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה מּמׁש?.(מכילתא)"ועליו עליו אּלא אינֹו אֹו ְֲִִִָ¿»«¿»»»ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' מזּבח על והּדם "הּבׂשר לֹומר: נח)ּתלמּוד EÈ˙ÏÚ.(זבחים ˙‡ ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ∆……∆

EÈÓÏLŒ˙‡Â∑ אׁשרּומּבקר מּצאנ.E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את .ּפרּוׁש ¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ∆…¿¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ
ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

למד  אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּבמקֹום ּוברכּתי אּלא הּמפרׁש, ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לבר ּכּפים ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהּׁשכינה

העם  .את ֶָָ

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

áäæ éäìàåàlL øéäæäì àa Y ¥Ÿ¥¨¨¨§©§¦¤Ÿ
éñBéúéNò íàL ,íéðL ìò ó ¦©§©¦¤¦¨¦¨

äòaøà¯ztqFY `Ed "adf idl`e" iM ©§¨¨¦¥Ÿ¥¨¨¤¤
ipW cFr siqFOW Epide ,miAx oFWl lW¤§©¦§©§¤¦§¥

EEhvPW mipW lr miaExM)cecl likyn(. §¦©§©¦¤¦§©
."áäæ éäìà"k éðôì ïä éøäàì £¥¥§¨©¥Ÿ¥¨¨Ÿ

íëì eNòúéðéøä :øîàú àì Y ©£¨¤ŸŸ©£¥¦
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`xaBd dUrnA oiC wx)iaxd(. ©¦§©£¥©©§¨
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çaænä Làøa äèéçL ïéàå¯,xnFlM §¥§¦¨§Ÿ©¦§¥©§©
lr didY mcde xUAd lW daxwdd wx©©©§¨¨¤©¨¨§©¨¦§¤©

.dndAd zhigW `le ,gAfOd©¦§¥©§Ÿ§¦©©§¥¨
éúìò úàéîìL úàå EEøLà Y ¤ŸŸ¤§¤§¨¤£¤

ðàvîðàö úà" .Eø÷aîe Eúàå E ¦Ÿ§¦§¨§¤Ÿ§§¤
éúìò úà"ì Leøt "Eø÷aúàå E §¨¤¥§¤ŸŸ¤§¤

éîìL"E¯z` Ygafe :aEzM ENi`kE §¨¤§¦¨§¨©§¨¤
Lp`Sn xW` LinlW z`e LizFlFr¤§¤§¨¤£¤¦Ÿ§

LxwAnE)m"`x(. ¦§¨§

éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa§¨©¨£¤©§¦¤§¦
øékæäì úeLø Eì ïzà øLà Y¯ £¤¤¥§§§©§¦

"xiMfY" xnFl Kixv did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©©§¦
)m"`x(`vFi lrFR "xiMf`" WExiR didie .§¦§¤¥©§¦©¥

iWilWl)m"`x(dirWi i"Wx mB d`xE . ¦§¦¦§¥©©¦§©§¨
z` xiMf` ± xiMf` 'd icqg" :f ,bq©§¥©§¦©§¦¤
i"Wx d`xE ."'d icqg z` l`xUi¦§¨¥¤©§¥§¥©¦
± inW z` xiMf` xW`" :` ,e zFkxA§¨£¤©§¦¤§¦

."inW xkGi xW £̀¤¦¨¥§¦
élL Løôîä íL¯,"inW" Edf ¥©§Ÿ̈¤¦¤§¦

WxFtnd mW `Ede ,il cgEind)m"`x(. ©§¨¦§¥©§¨
íL¯ziaA Epide ,mFwn FzF`A ¨§¨§©§§¥

.oOwlcM ,dxigAd©§¦¨§¦§©¨
éìà àBáà"ézëøáe EäøLà Y "E ¨¥¤¥©§¦©§¤
éìò éúðéëLE¯,"LiYkxaE" WExiR Edf §¦¨¦¨¤¤¥¥©§¦

zkIW Dpi`W) DhEWtM dkxA `le§Ÿ§¨¨¦§¨¤¥¨©¤¤
o`kl(. §¨

ãîì äzà ïàkî¯`A `l ,xnFlM ¦¨©¨¨¥§©Ÿ¨
aEzMd.df xaC `N` EpcOll ©¨§©§¥¤¨¨¨¤

Løôîä íL øékæäì úeLø ïúð àlL¤Ÿ¨©§§©§¦¥©§Ÿ̈
íL äàa äðéëMäL íB÷na àlà¯ ¤¨©¨¤©§¦¨¨¨¨

iElbaE zEriawA)dcya x`a(`le . ¦§¦§¨§Ÿ
znxFB WxFtnd mW zxMfdW¤©§¨©¥©§¨¤¤

.dpikXd z`xWdl§©§¨©©§¦¨
úeLø ïúð íL ,äøéçaä úéa eäæå§¤¥©§¦¨¨¨©§
Løôîä íL øékæäì íéðäkì©Ÿ£¦§©§¦¥©§Ÿ̈

íétk úàéNða¯,e xAcOA i"Wx d`x ¦§¦©©©¦§¥©¦©¦§¨
mXA mEkxai ± inW z` EnUe" :fk§¨¤§¦§¨§©¥

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אתהן  תבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאבנים

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי כז)ּגזית", וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים "אם (לקמן ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּוא, חֹובה ּתלוה", טו)ּכסף וכן:(דברים 'ּכאׁשר'. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט (ויקרא ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ואם
מׁשּמׁשים  הם 'ּכאׁשר' ּבברזל ∑ÈÊb˙.ּובלׁשֹון ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ‰ Ea¯Á Èk∑ הרי ְְְֲִִֵֶַַ»ƒְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲֵ

עליה  חרּב ּתניף ּפן ּדילמא, ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה עליה ∑ÏÏÁzÂ‰.'ּכי' הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶֶַַָָָָָָ
חּללּת דמדות)ּברזל, ג' ׁש(פרק ימיו להארי נברא ׁשהּמזּבח אין , אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָזה

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«
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."WxFtnd©§¨
íòä úà Cøáì¯okYi Ff ztqFzA §¨¥¤¨¨§¤¤¦¨¥

fnFx "LiYkxaE"W ,EprinWn i"WxW¤©¦©§¦¥¤¥©§¦¥
ipal `EdÎKExAÎWFcTd zMxal mB©§¦§©©¨¨¦§¥
drWAW ,mipdMd ici lr l`xUi¦§¨¥©§¥©Ÿ£¦¤§¨¨
xiMf`" ± mipdMd ici lr LzF` Kxa`W¤£¨¥§©§¥©Ÿ£¦©§¦
xiMfdl mipdMl zEWx oY` ,"inW z ¤̀§¦¤¥§©Ÿ£¦§©§¦

.WxFtnd inW z`ak dxez ¤§¦©§¨
(ak)íéðáà çaæî íàåéaø Y §¦¦§©£¨¦©¦

øîBà ìàòîLé¯.`i wxR `Ylikn ¦§¨¥¥§¦§¨¤¤
.ck ,ak oOwl i"WxA dxvwA mB `aEd¨©¦§¨¨§©¦§©¨

.`px oniq i"Wx z"EW©¦¦¨
õeç ,úeLø äøBzaL "íà"å "íà" ìk̈¦§¦¤©¨§

ìMîäL¯.daFg mdW ¦§Ÿ¨¤¥¨
éøä ,"él äNòz íéðáà çaæî íàå"§¦¦§©£¨¦©£¤¦£¥

ìa LnLî äæ "íà""øLàk" ïBL¯ ¦¤§©¥¦§©£¤
"m`" lr wx xAcn l`rnWi iAx©¦¦§¨¥§©¥©©¦
,daFg F` zEWx xcbA mdW dxFYAW¤©¨¤¥§¤¤§¨
la` ,daFg mdW dWlW wx Wi dN`ke§¨¥¤¥©§¨¤¥¨£¨
miWxRzOW "m`" dAxd dxFYA mpWi¤§¨©¨©§¥¦¤¦§¨§¦
,i`Ce mrnWOW ,"xW`M" lW otF`A§¤¤©£¤¤©§¨¨©©
mi`A md iM ,daFgM miWxRzn oi` K ©̀¥¦§¨§¦§¨¦¥¨¦

miAx Wi dN`ke) mixaC xERiqM wx(, ©§¦§¨¦§¨¥¤¥©¦
izTgA m`" FnM ,i`pY oFWlA F`¦§§©§¦§ªŸ©
m`" FnM ,minIEqn miaSnA F` ,"EklY¥¥§©¨¦§¨¦§¦

"eilr zWEi xtM)l ,`k onwl(mpi`W F` , Ÿ¤©¨¨¤¥¨
m`e" FnM ,mc`d lW FzxigaA miiElY§¦¦§¦¨¤¨¨¨§§¦

"laFId didi)c ,el xacna(`l mdilre , ¦§¤©¥©£¥¤Ÿ
llM l`rnWi iAx xAC)iaxd(cFr d`xE . ¦¥©¦¦§¨¥§¨§¥

.xE`iAA l ,`k oOwl§©¨©¥
Y íéðáà çaæî éì äNòz øLàëå§©£¤©£¤¦¦§©£¨¦
äáBç éøäL ,"úéæb ïäúà äðáú àì"Ÿ¦§¤¤§¤¨¦¤£¥¨

éìòøîàpL ,íéðáà çaæî úBðáì E¯ ¨¤¦§¦§©£¨¦¤¤¡©
.e ,fk mixaC§¨¦

úBîìL íéðáà"¯,zFnibR odA oi`W £¨¦§¥¤¥¨¤§¦
DA xFBgYW oiMq znibtA ENit`e©£¦¦§¦©©¦¤©§¨

zlqFR oxFRv)a ,ap f"r i"yx(. ¦¤¤¤
"äðáz¯dpaYWkE" :mW i"Wx z"EWA ¦§¤§©¦¨§¤¦§¤

xn`PW ,zFpal sFq ixdW ,gAfn il¦¦§¥©¤£¥¦§¤¤¡©
`iaOX dn ."dpaY zFnilW mipa £̀¨¦§¥¦§¤©¤¥¦
mipa`"A xAcnd df wEqRn dgkFd¨¨¦¨¤©§©¥©£¨¦

`le ,"zFnilW.. zipaE" eiptNW wEqRn §¥§Ÿ¦¨¤§¨¨¨¦¨
`A dfAW xnFl Wi ,"mipa` gAfn¦§©£¨¦¥©¤¨¤¨
`l o`M xidfdl KxvEdW mrHd x`al§¨¥©©©¤§©§©§¦¨Ÿ
mikixv EidW oeiMW ,zifB ozF` zFpal¦§¨¨¦¤¥¨¤¨§¦¦
did ,zFnilW mipa`n gAfOd zFpal¦§©¦§¥©¥£¨¦§¥¨¨
okle ,lfxaA ozYql zrCd lr dlFr¤©©©©§©§¨§©§¤§¨¥

.lfxaA oM EUri `NW xidfn©§¦¤Ÿ©£¥§©§¤
"äåìz óñk íà" ïëå¯.ck ,ak oOwl §¥¦¤¤©§¤§©¨

.mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨
øîàpL ,àeä äáBç¯.g ,eh mixaC ¨¤¤¡©§¨¦

LnLî äæ óàå ,"epèéáòz èáòäå"§©£¥©£¦¤§©¤§©¥
ìaáéø÷z íàå" ïëå ."øLàk" ïBL ¦§©£¤§¥§¦©§¦

"íéøeka úçðî¯.ci ,a `xwIe ¦§©¦¦©¦§¨
äáBç àéäL ,øîòä úçðî Bæ¯d`xE ¦§©¨Ÿ¤¤¦¨§¥

oFWlA WOWn m` ixd" :mW i"Wx mB©©¦¨£¥¦§©¥¦§
zgpnA ixdW ,zEWx df oi` ixdW ,iM¦¤£¥¥¤§¤£¥§¦§©
."daFg `idW ,xAcn aEzMd xnFrd̈¤©¨§©¥¤¦¨
wEqRdn dfl dgkFd `ian mXW `N ¤̀¨¤¨¥¦¨¨¨¤¥©¨

)c ,el xacna(mW d`xE ."laFId didi m`e"§¦¦§¤©¥§¥¨
.xE`iAA©¥

,ïééeìz eìlä "íà" ïéà ,Eçøk ìòå§©¨§£¥¦©¨§¦
ìáe ,ïéàcå àlàíä øLàk ïBL ¤¨©¨¦¦§©£¤¥

.íéLnLîúéæbì Y,äæéæb ïBL §©§¦¨¦§§¦¨
ìæøáa ïúz[ñ]îe ïìñBtL¯mB d`x ¤§¨§©§¨§©§¤§¥©

.f ,e mW .`l ,d ` mikln i"Wx©¦§¨¦¨
äéìò zôðä Eaøç ékäæ "ék" éøä Y ¦©§§¥©§¨¨¤¨£¥¦¤

ìa LnLîàîìéã àeäL ,"ït" ïBL¯ §©¥¦§¤¤¦§¨

"iM"W zFpFWl rAx`n cg` `EdW¤¤¨¥©§©§¤¦
oOwlcM ,WOWn.d ,bk i"WxA §©¥§¦§©¨§©¦

éðz ïtó¯,"`OW" oFWNn WxtOW oeiM ¤¨¦¥¨¤§¨¥¦§¤¨
:cizr oFWlA "Ytpd" Wxtl KxvEd§©§¨¥¥©§¨¦§¨¦

."sipY"¨¦
."äéìò .. Eaøç"äììçzåàä Y ©§§¨¤¨©§©§¤¨¨

ìæøa äéìò zôðä íàL ,zãîì¯s` ¨©§¨¤¦¥©§¨¨¤¨©§¤©
YnbR `l m`)i"gp(. ¦Ÿ¨©§¨

àøáð çaænäL ,zìlç¯oFWNn ¦©§¨¤©¦§¥©¦§¨¦§
mFwn lr xAcn `EdW rnWn "`xap"¦§¨©§©¤§©¥©§
mc` aixwd FAW ,dIxFOd xdA gAfOd©¦§¥©§©©¦¨¤¦§¦¨¨
z` mW cwr Epia` mdxa`e ,oFW`xd̈¦§©§¨¨¨¦¨©¨¤

wgvi)dcya x`a(i"Wx mB d`xE . ¦§¨§¥©©¦
mFwOn Fxtr lhp" :f ,a ziW`xA§¥¦¨©£¨¦¨
xn` ,iN dUrY dnc` gAfn FA xn`PW¤¤¡©¦§©£¨¨©£¤¦¨©

."cFnrl lkEie dxRM Fl didY i`eld©§©¦§¤©¨¨§©©£
éøàäìíãà ìL åéîé C¯`A `Ed ixdW §©£¦¨¨¤¨¨¤£¥¨

,i zFAEzM d`x .mc` lW eizFpFr xRkl§©¥£¨¤¨¨§¥§
."xRknE .. oifn gifn gAfn" :a¦§¥©¥¦©¥¦§©¥

íãà ìL åéîé øv÷ì àøáð ìæøaäå¯ §©©§¤¦§¨§©¥¨¨¤¨¨
axgl xTirA dpEMdW xnFl Kixv̈¦©¤©©¨¨§¦¨§¤¤
,"LAxg" o`M xMfPke ,lfxAn diEUrd̈£¨¦©§¤§©¦§¨¨©§§
x`W lM Exq`p axgd llbAW `N ¤̀¨¤¦§©©¤¤¤¤§¨§¨
iR lr xnFl Wi F` .mixg`d lfxa ilM§¥©§¤¨£¥¦¥©©¦
m`e" :fh ,dl xAcOA i"WxA x`Fand©§¨§©¦©¦§¨§¦
xaC lkA bxFddW .. EdMd lfxa ilkA¦§¦©§¤¦¨¤©¥§¨¨¨
.. zindl icM xEriW FA `dIW Kixv̈¦¤§¥¦§¥§¨¦
iptl rEcie iElBW ,lfxAd on uEg¦©©§¤¤¨§¨©¦§¥
lkA zinn lfxAdW `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤©©§¤¥¦§¨

."hgn ENit` ,`EdW¤£¦©©
ðeiL ïéãa äæ ïéàìò øv÷îä ó ¥¤§¦¤©©§©¥©

éøànäíBìL ìéhî çaænäL ,ãBòå .C ©©£¦§¤©¦§¥©©¦¨
íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéa¯d`x ¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦§¥

i"WxaE ,"aAgn .. gAfn" :mW zFAEzM§¨¦§¥©§©¥§©¦



פט exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy
ÌÎÏ eNÚ˙∑ ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא «¬»∆ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ .עֹולמים, ְֱֲִֶֶַַָָָֹ

(àë)-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæî¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìòéîìL-úàå Eðàö-úà E-ìëa Eø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷näE ©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:E ¥«©§¦«

i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
חנּיתן (מכילתא) ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר ..ÈÏ ‰NÚz∑ ּתחּלת ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¬∆ƒְְִֵֶַ

לׁשמי  ÂÈÏÚ.עׂשּיתֹו zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה מּמׁש?.(מכילתא)"ועליו עליו אּלא אינֹו אֹו ְֲִִִָ¿»«¿»»»ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' מזּבח על והּדם "הּבׂשר לֹומר: נח)ּתלמּוד EÈ˙ÏÚ.(זבחים ˙‡ ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ∆……∆

EÈÓÏLŒ˙‡Â∑ אׁשרּומּבקר מּצאנ.E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את .ּפרּוׁש ¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ∆…¿¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ
ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

למד  אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּבמקֹום ּוברכּתי אּלא הּמפרׁש, ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לבר ּכּפים ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהּׁשכינה

העם  .את ֶָָ

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

áäæ éäìàåàlL øéäæäì àa Y ¥Ÿ¥¨¨¨§©§¦¤Ÿ
éñBéúéNò íàL ,íéðL ìò ó ¦©§©¦¤¦¨¦¨

äòaøà¯ztqFY `Ed "adf idl`e" iM ©§¨¨¦¥Ÿ¥¨¨¤¤
ipW cFr siqFOW Epide ,miAx oFWl lW¤§©¦§©§¤¦§¥

EEhvPW mipW lr miaExM)cecl likyn(. §¦©§©¦¤¦§©
."áäæ éäìà"k éðôì ïä éøäàì £¥¥§¨©¥Ÿ¥¨¨Ÿ

íëì eNòúéðéøä :øîàú àì Y ©£¨¤ŸŸ©£¥¦
ézááe úBiñðë ézáa íéáeøk äNBò¤§¦§¨¥§¥¦§¨¥
úéáa äNBò éðàL Cøãk úBLøãî¦§¨§¤¤¤£¦¤§¥
eNòú àì" øîàð Cëì ,íéîìBò¨¦§¨¤¡©Ÿ©£

"íëì¯zaiY xEYIn `Ed cEOiNd ¨¤©¦¦¦¥©
iYaE zFIqpk iYaA Epid] "mkl"¨¤©§§¨¥§¥¦¨¥

zFWxcnmkNWzFaiYd la` ,[m"`x ± ¦§¨¤¨¤£¨©¥
idl`" lr mB zFaqEn od "EUrz `l"Ÿ©£¥¨©©¡Ÿ¥

"adf idl`e sqk)cec ixace `"eb(.`k dxez ¤¤¥Ÿ¥¨¨
(`k)äîãà çaæîäîãàa øaçî Y ¦§©£¨¨§ª¨¨£¨¨

¯lW mB ,gAfn lkl dpEMd df WExitlE§¥¤©©¨¨§¨¦§¥©©¤
zWFgPd gAfn `weC e`le ,WCwOd ziA¥©¦§¨§¨©§¨¦§©©§¤
f ,a ziW`xA i"Wx d`xE .oMWOAW¤©¦§¨§¥©¦§¥¦
xdAW gAfOd znc` lr FWxtOW¤§¨§©©§©©¦§¥©¤§©

.dIxFOd©¦¨
ìò Bà íéãenò éab ìò epðáé àlL¤Ÿ¦§¤©©¥©¦©

ïétk éab¯zFnlE`)` ,gp migaf i"yx(. ©¥¦¦¨
.zFzWwM iEUrd oipA `Ede§¦§¨¤¨¦§¨

øçà øác¯,fk oOwl i"Wx WxiR oke ¨¨©¥§¥¥©©¦§©¨
.d

úLçpä çaæî ììç úà àlîî äéäL¤¨¨§©¥¤£©¦§©©§Ÿ¤
.ïúéðç úòLa äîãàél äNòzY £¨¨¦§©£¨¨¨©£¤¦

ì BúiNò úlçz àäzLéîL¯siqFn ¤§¥§¦©£¦¨¦§¦¦
zNigYOW WiBcdl ,"zNigY" zaiY¥©§¦©§©§¦¤¦§¦©
oFWNn rnWnE .FnWl didi FzIUr£¦¨¦§¤¦§©§©¦§

`vtgA) gAfOA oiC EdGW i"Wx(`le ©¦¤¤¦©¦§¥©©¤§¨§Ÿ
`xaBd dUrnA oiC wx)iaxd(. ©¦§©£¥©©§¨

åéìò zçáæåBìöà Y¯WxFtn oke §¨©§¨¨¨¤§§¥§¨
,"gAfOd Kxi lr" :`i ,` `xwIeA§©¦§¨©¤¤©¦§¥©
d`xE ."gAfOd cv lr" :mW i"WxaE§©¦¨©©©¦§¥©§¥
dY` eilr ike" :` ,hp migaf `xnBA©§¨¨§¨¦§¦¨¨©¨
onfA `le mlW `EdW onfA `N` ,gaFf¥©¤¨¦§©¤¨¥§Ÿ¦§©
:a ,d zFgpn i"WxaE ."xqg `EdW¤¨¥§©¦§¨
i"WxaE ."rnWnA FNEM ,eilr aizM"§¦¨¨§©§©§©¦
,`Ed FliaWA ,eilr i`de" :a ,fi oiNEg¦§©¨¨¦§¦

."FzwfgA `EdWM xnFlM§©§¤§¤§¨
"äMðî ähî åéìòå" Bîk¯,a xAcOA §§¨¨©¥§©¤©¦§¨

eil` mikEnQd .k)my i"yx(. ©§¦¥¨
ãeîìz ?Lnî åéìò àlà Bðéà Bà¥¤¨¨¨©¨©§

øîBì¯.fk ,ai mixaC ©§¨¦
éäìà 'ä çaæî ìò ícäå øNaä","E ©¨¨§©¨©¦§©¡Ÿ¤

çaænä Làøa äèéçL ïéàå¯,xnFlM §¥§¦¨§Ÿ©¦§¥©§©
lr didY mcde xUAd lW daxwdd wx©©©§¨¨¤©¨¨§©¨¦§¤©

.dndAd zhigW `le ,gAfOd©¦§¥©§Ÿ§¦©©§¥¨
éúìò úàéîìL úàå EEøLà Y ¤ŸŸ¤§¤§¨¤£¤

ðàvîðàö úà" .Eø÷aîe Eúàå E ¦Ÿ§¦§¨§¤Ÿ§§¤
éúìò úà"ì Leøt "Eø÷aúàå E §¨¤¥§¤ŸŸ¤§¤

éîìL"E¯z` Ygafe :aEzM ENi`kE §¨¤§¦¨§¨©§¨¤
Lp`Sn xW` LinlW z`e LizFlFr¤§¤§¨¤£¤¦Ÿ§

LxwAnE)m"`x(. ¦§¨§

éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa§¨©¨£¤©§¦¤§¦
øékæäì úeLø Eì ïzà øLà Y¯ £¤¤¥§§§©§¦

"xiMfY" xnFl Kixv did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©©§¦
)m"`x(`vFi lrFR "xiMf`" WExiR didie .§¦§¤¥©§¦©¥

iWilWl)m"`x(dirWi i"Wx mB d`xE . ¦§¦¦§¥©©¦§©§¨
z` xiMf` ± xiMf` 'd icqg" :f ,bq©§¥©§¦©§¦¤
i"Wx d`xE ."'d icqg z` l`xUi¦§¨¥¤©§¥§¥©¦
± inW z` xiMf` xW`" :` ,e zFkxA§¨£¤©§¦¤§¦

."inW xkGi xW £̀¤¦¨¥§¦
élL Løôîä íL¯,"inW" Edf ¥©§Ÿ̈¤¦¤§¦

WxFtnd mW `Ede ,il cgEind)m"`x(. ©§¨¦§¥©§¨
íL¯ziaA Epide ,mFwn FzF`A ¨§¨§©§§¥

.oOwlcM ,dxigAd©§¦¨§¦§©¨
éìà àBáà"ézëøáe EäøLà Y "E ¨¥¤¥©§¦©§¤
éìò éúðéëLE¯,"LiYkxaE" WExiR Edf §¦¨¦¨¤¤¥¥©§¦

zkIW Dpi`W) DhEWtM dkxA `le§Ÿ§¨¨¦§¨¤¥¨©¤¤
o`kl(. §¨

ãîì äzà ïàkî¯`A `l ,xnFlM ¦¨©¨¨¥§©Ÿ¨
aEzMd.df xaC `N` EpcOll ©¨§©§¥¤¨¨¨¤

Løôîä íL øékæäì úeLø ïúð àlL¤Ÿ¨©§§©§¦¥©§Ÿ̈
íL äàa äðéëMäL íB÷na àlà¯ ¤¨©¨¤©§¦¨¨¨¨

iElbaE zEriawA)dcya x`a(`le . ¦§¦§¨§Ÿ
znxFB WxFtnd mW zxMfdW¤©§¨©¥©§¨¤¤

.dpikXd z`xWdl§©§¨©©§¦¨
úeLø ïúð íL ,äøéçaä úéa eäæå§¤¥©§¦¨¨¨©§
Løôîä íL øékæäì íéðäkì©Ÿ£¦§©§¦¥©§Ÿ̈

íétk úàéNða¯,e xAcOA i"Wx d`x ¦§¦©©©¦§¥©¦©¦§¨
mXA mEkxai ± inW z` EnUe" :fk§¨¤§¦§¨§©¥

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אתהן  תבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאבנים

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי כז)ּגזית", וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים "אם (לקמן ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּוא, חֹובה ּתלוה", טו)ּכסף וכן:(דברים 'ּכאׁשר'. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט (ויקרא ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ואם
מׁשּמׁשים  הם 'ּכאׁשר' ּבברזל ∑ÈÊb˙.ּובלׁשֹון ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ‰ Ea¯Á Èk∑ הרי ְְְֲִִֵֶַַ»ƒְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲֵ

עליה  חרּב ּתניף ּפן ּדילמא, ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה עליה ∑ÏÏÁzÂ‰.'ּכי' הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶֶַַָָָָָָ
חּללּת דמדות)ּברזל, ג' ׁש(פרק ימיו להארי נברא ׁשהּמזּבח אין , אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָזה

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."WxFtnd©§¨
íòä úà Cøáì¯okYi Ff ztqFzA §¨¥¤¨¨§¤¤¦¨¥

fnFx "LiYkxaE"W ,EprinWn i"WxW¤©¦©§¦¥¤¥©§¦¥
ipal `EdÎKExAÎWFcTd zMxal mB©§¦§©©¨¨¦§¥
drWAW ,mipdMd ici lr l`xUi¦§¨¥©§¥©Ÿ£¦¤§¨¨
xiMf`" ± mipdMd ici lr LzF` Kxa`W¤£¨¥§©§¥©Ÿ£¦©§¦
xiMfdl mipdMl zEWx oY` ,"inW z ¤̀§¦¤¥§©Ÿ£¦§©§¦

.WxFtnd inW z`ak dxez ¤§¦©§¨
(ak)íéðáà çaæî íàåéaø Y §¦¦§©£¨¦©¦

øîBà ìàòîLé¯.`i wxR `Ylikn ¦§¨¥¥§¦§¨¤¤
.ck ,ak oOwl i"WxA dxvwA mB `aEd¨©¦§¨¨§©¦§©¨

.`px oniq i"Wx z"EW©¦¦¨
õeç ,úeLø äøBzaL "íà"å "íà" ìk̈¦§¦¤©¨§

ìMîäL¯.daFg mdW ¦§Ÿ¨¤¥¨
éøä ,"él äNòz íéðáà çaæî íàå"§¦¦§©£¨¦©£¤¦£¥

ìa LnLî äæ "íà""øLàk" ïBL¯ ¦¤§©¥¦§©£¤
"m`" lr wx xAcn l`rnWi iAx©¦¦§¨¥§©¥©©¦
,daFg F` zEWx xcbA mdW dxFYAW¤©¨¤¥§¤¤§¨
la` ,daFg mdW dWlW wx Wi dN`ke§¨¥¤¥©§¨¤¥¨£¨
miWxRzOW "m`" dAxd dxFYA mpWi¤§¨©¨©§¥¦¤¦§¨§¦
,i`Ce mrnWOW ,"xW`M" lW otF`A§¤¤©£¤¤©§¨¨©©
mi`A md iM ,daFgM miWxRzn oi` K ©̀¥¦§¨§¦§¨¦¥¨¦

miAx Wi dN`ke) mixaC xERiqM wx(, ©§¦§¨¦§¨¥¤¥©¦
izTgA m`" FnM ,i`pY oFWlA F`¦§§©§¦§ªŸ©
m`" FnM ,minIEqn miaSnA F` ,"EklY¥¥§©¨¦§¨¦§¦

"eilr zWEi xtM)l ,`k onwl(mpi`W F` , Ÿ¤©¨¨¤¥¨
m`e" FnM ,mc`d lW FzxigaA miiElY§¦¦§¦¨¤¨¨¨§§¦

"laFId didi)c ,el xacna(`l mdilre , ¦§¤©¥©£¥¤Ÿ
llM l`rnWi iAx xAC)iaxd(cFr d`xE . ¦¥©¦¦§¨¥§¨§¥

.xE`iAA l ,`k oOwl§©¨©¥
Y íéðáà çaæî éì äNòz øLàëå§©£¤©£¤¦¦§©£¨¦
äáBç éøäL ,"úéæb ïäúà äðáú àì"Ÿ¦§¤¤§¤¨¦¤£¥¨

éìòøîàpL ,íéðáà çaæî úBðáì E¯ ¨¤¦§¦§©£¨¦¤¤¡©
.e ,fk mixaC§¨¦

úBîìL íéðáà"¯,zFnibR odA oi`W £¨¦§¥¤¥¨¤§¦
DA xFBgYW oiMq znibtA ENit`e©£¦¦§¦©©¦¤©§¨

zlqFR oxFRv)a ,ap f"r i"yx(. ¦¤¤¤
"äðáz¯dpaYWkE" :mW i"Wx z"EWA ¦§¤§©¦¨§¤¦§¤

xn`PW ,zFpal sFq ixdW ,gAfn il¦¦§¥©¤£¥¦§¤¤¡©
`iaOX dn ."dpaY zFnilW mipa £̀¨¦§¥¦§¤©¤¥¦
mipa`"A xAcnd df wEqRn dgkFd¨¨¦¨¤©§©¥©£¨¦

`le ,"zFnilW.. zipaE" eiptNW wEqRn §¥§Ÿ¦¨¤§¨¨¨¦¨
`A dfAW xnFl Wi ,"mipa` gAfn¦§©£¨¦¥©¤¨¤¨
`l o`M xidfdl KxvEdW mrHd x`al§¨¥©©©¤§©§©§¦¨Ÿ
mikixv EidW oeiMW ,zifB ozF` zFpal¦§¨¨¦¤¥¨¤¨§¦¦
did ,zFnilW mipa`n gAfOd zFpal¦§©¦§¥©¥£¨¦§¥¨¨
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קלֿוחמר: ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא מדּברֹות,לא ולא ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּבין  לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעלֿידי
ּפרענּות  ּתבֹואהּו ׁשּלא עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, .מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑,ּבלע"ז אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּומׁשּפע  יהא חלּוק ˙Ïb.אּלא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ואף ∑‰ .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ְְֵֶָָָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

קרֹוב  הּפסיעֹות הרחבת מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֿעלּֿפי
ּדעת  ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ּבהם נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלגּלּוי
ּבדמּות  ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש הֹואיל ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלהקּפיד

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה: ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד ְְְְִִֶַַַַַַַָָיֹוצר

סימן. יונד"ב פסוקים, יתרו ע"ב פרשת חסלת

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
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צי

יום ראשון - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו שבט
פרק כ

מפרק עז 
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג שבט
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז שבט
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח שבט
פרק כ

מפרק פח סוף פרק פט

לשבוע פרשת יתרו 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 
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קלֿוחמר: ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא מדּברֹות,לא ולא ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּבין  לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעלֿידי
ּפרענּות  ּתבֹואהּו ׁשּלא עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, .מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑,ּבלע"ז אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּומׁשּפע  יהא חלּוק ˙Ïb.אּלא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ואף ∑‰ .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ְְֵֶָָָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

קרֹוב  הּפסיעֹות הרחבת מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֿעלּֿפי
ּדעת  ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ּבהם נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלגּלּוי
ּבדמּות  ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש הֹואיל ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלהקּפיד

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה: ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד ְְְְִִֶַַַַַַַָָיֹוצר
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שבט  י"ג שני יום
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- "dkldd wqt"eepevx.d"awd lyáéúëãk7äîëça ílk" : §¦§¦ª¨§¨§¨
,"úéNòlk meiwe z`ixal xewnd `id "dnkg"y ,ixd - ¨¦¨

.zenlerdäøBzä àéäL ¯ äîëçä ïk-íàå,`id -äìòîì §¦¥©¨§¨¤¦©¨§©§¨

,ílkî.zenlerd lkl "xewn"d `idy xg`n -àéä àéäå- ¦ª¨§¦¦
,dxezd,"ïéîìò ìk ááBñ" àø÷pä Cøaúé BðBöøritynd - §¦§¨¥©¦§¨¥¨¨§¦

lkn dlrnl `ed :xnelk ."dtiwn" dxeva zenlerd lka
a yalzdl leki `ed oi` okle ,zenlerdjez,zenlerd

`ed `l` ,zeinipta
zpigaa mdilr rityn
xaqeiy itk - "siwn"

:oldläî úðéça àéäL¤¦§¦©©
Laìúäì ìBëé BðéàM¤¥¨§¦§©¥

ïéîìò CBúazeinipta - §¨§¦
,zenlerdäiçî ÷ø©§©¤

úðéçáa äìòîì øéàîe¥¦§©§¨¦§¦©
éwî,óezeida ,mdilrn - ©¦

zeyalzdn dlrnljeza
,zenlerdàéä àéäå- §¦¦

dlrnl `idy ef dpiga
,zenlerd lkn
Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤
éelb úðéçáa äéLeáìe§¤¨¦§¦©¦

Lk Lnîéøáãa íé÷ñBò ©¨§¤§¦§¦§¥
áb-ìò-óàå" ,äøBz¨§©©©

"'eë éæç àì eäéàc8- §¦¨¨¥
`ed oi`y itÎlrÎs`e
drya ,icedi .z`f d`ex
,d"awd mr eytp zecg`zda yibxn epi` ,dxez cnel `edy

,jka dyg - eznyp eli`eéëä íeMîe],okle -,ìañì ìBëé ¦¨¥¨¦§Ÿ
,d"awd mr dlrpd zecg`zdd z` -íeMî,iptn -,éæç àìc ¦§¨¨¥

.yibxn epi`y -.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äîxacd dpey - ©¤¥¥¨¤§¦
Îmleray dxzqdd oi` mda ,mipeilrd zenlerd ly mi`xapa
mzlkia oi` okle ,iwl` oipr lk miyibxne "mi`ex" mde ,dfd
ori ,seba dnyp eli`e .d"awd mr dfk dlrp cegi "lawl"
cegiay iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde sebdy
mr dfk wfg cegia cg`zdl dnypd zlekil daiqd idef - df

.dxezd cenil zrya ,d"awd

äæáe,d"awd mr icedi ly eytp cegiy ,xaqedy dna - ¨¤
`id ,dxezd cenil zrya
dlrnle d`lnd dcna
meiw zrya xy`n

,zeevndäìãb änì ïáeé¨¨¨¨§¨
÷ñòä úìòî ãàî§Ÿ©£©¨¥¤
ìkî øúBé äøBza©¨¥¦¨

íéðBéìò úBîìBò ãeçé àéäL älôzî elôàå ,úBönä- ©¦§©£¦¦§¦¨¤¦¦¨¤§¦
zlrn dlcb z`f lkae
dltzn mb dxezd cenil
xyt` dxe`kly `l` -
ep` mircei ixd :le`yl
ezxez" oi`y iny
dxezd oi`y ,"ezpne`

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä
åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á

åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù
ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà

ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù
ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä

àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî
ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä

åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
.[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

äæáå
ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì

íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
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"מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול לעומת בתורה
שעצם לחדש, כאן באים -‰·˘ÁÓ‰,"גמור "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו -

כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה
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פרק כג 
שבט  י"ב ראשון יום
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z`f lka j` micg`znd
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ezedna x`yp cg` lke
"xenb cegi" .invrd
zecg`zd enk :eyexit
mdy ,dizegek mr ytpd
ixd ,ytpdn wlg mb

zegeke ziwl`d ytpd mb jk .`ln `ed ytpd mr mcegi
oevxd mr xenb cegia micge`n - dly xeaicde daygnd

,dxez ixac xacn e` xdxdn icediy drya ,oeilrdàìå§Ÿ
ãáì äákøî5miyeald micg`zn ji`e recn xaqen oldl - , ¤§¨¨§©

.xenb cegia oeilrd oevxd mr ,dxezd zervn`a ,miiniptdék¦
øaãîe øäøänL dîöò äëìä øácä àeä àeä ïBéìòä ïBöø§¨¤§©§©£¨¨©§¨¤§©§¥§©¥

ïä úBëìää ìkL ,daïBéìòä ïBöø úeiîéðt úBëLîä éèøt ¨¤¨©£¨¥§¨¥©§¨§¦¦§¨¤§
,Bîöòd"awd ly epevxn miieqn hxt zbviin dkld lk - ©§

,dkld dze`a jynpd,Cøaúé BðBöøa äìò CkLdvex jk - ¤¨¨¨¦§¦§¨¥
,d"awd;Côäì Bà éàkæ Bà øeèt Bà øLk Bà øzî äæ øácL¤¨¨¤ª¨¨¥¨©©§¥¤

`id dkld lky xg`ne .'eke aiig e` ,leqt e` xeq` df xacy -
xacn e` xdxdn mc`dy drya ixd ,d"awd ly epevxa hxt
ddeabd dcna ,oeilrd oevxd mr cge`n `ed ,dkld dze`a

.ytpde sebd zecg`zdn mb dlrnl ,zecg`zd ly xzeiaïëå§¥
Búîëçå BðBöø úëLîä ïä C"ðz úBiúBà éôeøö ìkly - ¨¥¥¦§©¥©§¨©§§¨§¨

,d"awd,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa úBãçéîä©§ª¨§¥¨§©§¦©¦
àeäL`ed ,envr d"awd -.'eë òcnä àeäå òãBiä`ede - ¤©¥©§©©¨

xac md ,envr d"awde ,d"awd ly epevxe eznkgy ,ixd .recid
oevxae ,ynn cg`dfdnkgeefdaygnd zegek micg`zn

oiay lcadd .dxeza xdxdn e` xacn icediy drya ,xeaicde
deeiv jln :lyn zervn`a ,dagxd xzia xaqei ,dxezl zeevn
oenx` el zepal eicar lr
xtq ef dxhnl oikde ,dti
hxetna myxp ea ,cgein
oiane dvex ji`e cvik
oenx` eze`y jlnd
micardyk ,ixd .dpaii
,oenx`d znwda miwqer
mr micge`ne mixeyw md
qgiay jlnd ly epevx
eli`e .epipae oenx` eze`l
oenx`d ilzek
eihixt e` ,mnvrlyk
mpi` oenx`d ly mixg`d
.envr jlnd ly epevx
minkgd - mznerl
xtq z` micnely
jlnd myx eay ,zeipkzd
ixd - oenx`d dpaii cvik
eznkga ynn miwqer md
eznkg z` ixd bviin xtq eze`a meyxd :jlnd ly epevxae
epevx yalzn ,zeevnd dyrna :eppipra mb jk .jlnd ly epevxe
mpi` zeevnd z` miniiwn mda mihixtd eli`e ,d"awd ly
ok` `ed dxezd "lky" - dxezl qgia xacd dpey .envr oevxd
,d"awd ly epevx ok` `ed "dkldd wqt"e ,d"awd ly eznkg
,cg`zn `ed .xeaica e` daygna ,dxeza wqer icediyke

.d"awd ly eznkgae epevxa ,xzeia dpeilrd dbxcaeäæå§¤
áeúkL,"xdef"a -céøa àLã÷å àúéøBà","ãç àlk ¯ àeä C ¤¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,ynn cg` xac md d"awde dxezdy -"àkìîc ïéøáà" àìå§Ÿ¥¨¦§©§¨
.ïéãewôk ãeçì.zeevnd enk ,jlnd ly cala "mixa`" `le - §§¦¦

mr sebd enk ,oeilrd oevxd mr zeevnd zecge`n ,xen`k ,oky
d"awde dxez eli`e .micxtp mixac ipy ly zecg`zd - dnypd

.ynn cg` xac mdóBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤§¨¤§©§ª¨§¥
øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥
íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä Lôða ,ììëe ììk íéðẗ¦§¨§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥
éøáãa ÷ñBò íãàäL äòL dúBàa ,døeaãå dzáLçî©§©§¨§¦¨§¨¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥

äøBzixd `a ,dxez ixac xacne xdxdn icediy drya - ¨
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äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
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.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
אדמו"ר  כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם

הםשליט"א: - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו משמעותה Î¯Ó·‰..."ואולי (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה הרצון Î¯Ó·‰של עם הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

והדיבור  המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול אופני שני לגבי העליון )
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"מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול לעומת בתורה
שעצם לחדש, כאן באים -‰·˘ÁÓ‰,"גמור "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו -

כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה
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פרק כג 
שבט  י"ב ראשון יום
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äøBzixd `a ,dxez ixac xacne xdxdn icediy drya - ¨
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והדיבור  המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול אופני שני לגבי העליון )
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.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי (היחוד)

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כד.10.כו', ו, יז.11.דברים ג, אבות
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mb ,zeevn miiwny drya

.d"awd mr cg`zn `ed

dlrnl `ed ,dxez cnel `edy drya d"awd mr icedi ly ezecg`zd

ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ezecg`zd xy`n

jtidd `edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn

,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn

dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei

."mixg` miwl`"e "dxf

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤
meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrl,ïðaøc éøeqà ìëå,minkgd exq`y mixeqi`d lk - §¨¦¥§©¨¨
Lnî íëôäå Cøaúé Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî- ¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥§¤§¨©¨

mixac zeyrl xeq` mditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd
,dl`íä,elld mixeq`d mixacd lk -Bãeçiî íéãøôð ¥¦§¨¦¦¦

-àøèqä Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§©¦§¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî1ody - . ¥£©¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
zpigan drtyd zelawnmiixeg`miwl` ze`xwp od okle -

mixg`.ïëåmb jk ,onvr zexiara dfy enk -Lôpä éLeáì 'â §¥§¥©¤¤
,zindad -øeac äáLçî íäL ,ìàøNéaL dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú-àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe- ©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrle xacl ,aeygl

;mze`Lôpä úeäî ïëå§¥¨©¤¤
úLaìîä dîöò©§¨©§ª¤¤

äéLeáìaytpdy - ¦§¤¨
zindaddyery ef `id

zervn`a zexiard z`
xeaic ,daygn :diyeal

,dyrn e`íéãçéî ílkª¨§ª¨¦
Lnîàøçà-àøèña ©¨§¦§¨¨¢¨

úàø÷pä ,Bæ ätì÷e§¦¨©¦§¥
."äøæ äãBáò"dpnn - £¨¨¨

zrya "zeig" milawn md
.zexiard ziiyràìå§Ÿ

,ãBòdiyeale ytpdy -
`xhq"d mr micge`n
md `linne "`xg`

,dz` zg` dbxcaàlà- ¤¨
:efn dxiziíéìèaL¤§¥¦

íéòeøâe ,äéìà íéìôèe§¥¦¥¤¨§¦
ék ,ãàî äpnî íéúeçôe§¦¦¤¨§Ÿ¦

àéä"`xg` `xhq"d - ¦
,"dtilw"dedðéà¥¨

,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî§ª¤¤§¨§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤
BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL,dyer `idy lk ,`l` - ¤¨¨©§¨
zeyeal opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya `ed
mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi` ,seba
cbp `edy xac zeyrl dleki - seba dyeal dzeida ,cala

`id jkae ,d"awd ly epevxdhnl,zetilwdnøîàîëe§©£©
íòìa2:mrla xn`y enk - :."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì" ¦§¨Ÿ©©£Ÿ¤¦§

,z`f xn` `edy `l` - seba zyaeln dtilw did mrlay s` -
dtilwd cvnzipgexddidy drya cgeina ea dyalzdy

elrti ely zellwdy gekd z`e ely d`eapd z` lawl jixv
eieeiv zexndl leki did `l - ef zipgex dtilw zpigan .ozlert

.d"awd lyàø÷pL óàå,zexen`d zetilwd -"äøæ äãBáò" §©¤¦§¨£¨¨¨
,d"awda dxitkd z` zebviin ody jk -déì eø÷ àäod j` - ¨¨¥

:d"awdl ze`xew ixdc àäìà","àiäìà,miwel`d dwel` - ¡¨¨¤¡¨©¨
,d"awda ixnbl zextek od oi`y ,xnelkøáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ

,Cøaúé BðBöø ìò ììkd"awd ly epevx cbpky xac zeyrl - §¨©§¦§¨¥
?dnl jk lke -àeäL íéâéOîe íéòãBé ék,d"awd ly epevx - ¦§¦©¦¦¤

ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤
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íéøîà éèå÷éì
äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì

øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã
åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå

à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î

æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר

hay b"i ipy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- dlitz myl dxezd ceniln wiqtdl eilr ,icinzd eweqir
:oldl owfd epax xiaqn - ?dxezn dlrnl `id dlitzdy ixd

àäå],dfe -éøö Búðnà BúøBz ïéàL éîc,÷éñôäì C- §¨§¦¤¥¨ª¨§¨¦§©§¦
`l` ,dxezn dlrnl `id dltzdy dgked jka oi` ,dltzl

:`ed xac ly enrheðéä©§
ìháîe ÷éñôîc øçàî¥©©§©§¦§©¥

.[éëä-åàìaxg`n - §¨¨¥
lhane wiqtn `edy
llba ,dxez ceniln
eilr okl ,mixg` mixac
.dltzl mb wiqtdl

äfîe9epxaqdy dnn - ¦¤
,dxezay dlrndìëeé©

ìékNnä,lecbd oiand - ©©§¦
éLîäìäàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨

,äøBza B÷ñòa äìBãb§¨§¨§©¨
éà ïðBaúiLkBLôpL C §¤¦§¥¥¤©§

BçîaL äéLeáìe- §¤¨¤§Ÿ
,daygndåéôáe- §¦

,eitay xeaicdeíä¥
úéìëúa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§©§¦
,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¦§¨¤§
-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨
älbúnä Lnî àeä©¨©¦§©¤

,íäa,diyealae ytpa - ¨¤
;dxezd cenil zrya ,xeaice daygnúBîìBòä ìkM äî©¤¨¨¨

dén÷ éáéLç àìk íéðBzçúå íéðBéìò,zenlerd lk - ¤§¦§©§¦§¨£¦¥©¥
oeilrd oevxd iabl llk miaygp mpi` ,mipezgzde mipeilrd

,`ed jexa seq oi` xe`e,Lnî ñôàå ïéàëempi` eli`k md - §©¦¨¤¤©¨
,llk miniiw,Lnî íëBúa Laìúî BðéàL ãòoevxd oi` - ©¤¥¦§©¥§¨©¨

zenlerd zlekia oi`y ,xen`k ,zeinipta mda yalzn oeilrd
,zeinipta oeilrd oevxd z` lawlàlàoeilrd oevxd - ¤¨

zpigaa mda ritynéwî úðéçáa ïéîìò ìk ááBñó,ick - ¥¨¨§¦¦§¦©©¦
,íúeiç øwò íúBéçäìzenlerd milawn mzeig xwir z` - §©£¨¦©©¨

.zenlerd lk z` aaeqd iwl`d xe`dnäøàä Bæéà ÷ø- ©¥¤¨¨
,cala,íëBúa úLaìúî,zeinipta -,ìañì íéìBëiM äî ¦§©¤¤§¨©¤§¦¦§Ÿ

.éøîâì úeàéöna eìhaúé àlLmby ,ef zeppeazdn - ¤Ÿ¦§©§©§¦§©§¥
z` "leaql" mileki mpi` mipeilrd zenlerd,oeilrd oevxd

mze`ivn z` eca`i `ly ick z`fe ,cala epnn dx`d wx
oevx xi`n ,dxez cnel `edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl

oeilrdfdlecb d`xil ribi ,jka eppeazda ixd - zelbzda
.dxeza eweqir zrya d"awdnáeúkL eäæå10'ä eðeöéå" : §¤¤¨©§©¥

"'Bâå 'ä úà äàøéì älàä íéwçä ìk úàiciÎlry ixd - ¤¨©ª¦¨¥¤§¦§¨¤§
,jka oeekzn owfd epax .d"awdn d`xil miribn "miweg"ditl

:epeylae epiax w"k ly ezxrdiptnc jtidl `ed dxe`klc"
:xnelk ."miwegd z` miniiwn (aaeqnd `a - daiq) d`xid
,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd iciÎlry ,rnyn df weqtn
d`ian "d`xi"d :jetd xacd dxe`kly drya - 'd z`xil
;miwegd meiwl eze`
ixd `id "d`xi"d
meiwl znxebd "daiq"d
miwegdy `le ,miwegd

mdliaya,j` .d`xid
epax ly ezxaqd itl
.mipaen mixacd ,owfd
efk dbixcn zniiw ,oky
- dlecb d`xi - d`xia
ixg` wx d`ad
`ide ,"miweg"d
mi`ad miwegd "zilkz"k

liayad`xid .d`xid
meiwl "daiq" `idy
d`xi `id ,miwegd
,xzei dkenp dbxca
meiwl `iadl dilry
iabl dfy myk .zeevnd
epax xiaqn jk ,miweg
- dnkg iabl ,oldl ,owfd

.dxezäìBãb äàøé ìòå]§©¦§¨§¨
eøîà Bæ11:l"f epinkg - :,"äàøé ïéà ,äîëç ïéà íà"- ¨§¦¥¨§¨¥¦§¨

d`xi" dze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg
dn znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd ,"dlecb
"dnkg oi` d`xi oi` m`" :dketd dxeva mixne` l"f epinkgy
dpeekd o`ky - dxez - dnkgl mcwen i`pz `id d`xidy -
zyxcpd ,d`xid ly xzei dpezgzd dbixcnd iabl `id

;dxez cenilldìöà úàø÷ð äøBzäådbixcnd iabl - §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid ly xzei dpeilrd,"àzøãì àòøz",zial xry - ©§¨§©§¨

zx`ezn d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt` xryd jxc wxy
,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"kBîk§

àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨
.Bæk äàøéefk dpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¦§¨¨

.'d z`xi ly,Bæ äàøé ììk Bçî ìéáñ àìc ïàî íb Cà©©©§¨¨¦Ÿ§¨¦§¨
,llk ef d`xi "leaql" leki egen oi`y in mb -àìå dpî àì̈¦¨§¨

,dúö÷î,ef d`xin edyn `l mb -BLôð Cøò úeúéçt éðtî ¦§¨¨¦§¥§¦¤¤©§
úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãîa døB÷îe dLøLa§¨§¨§¨§©§¥©§§¤¤§¦

äiNòc- diyrd mler ly -Bæ äàøé ïéà,el dxqgd - ©£¦¨¥¦§¨
,äNòîì Ba úákòî,ynn lreta zeevne dxez meiwl -Bîk §©¤¤§©£¤§

:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨
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íéøîà éèå÷éì
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

ìëåé äæîå .[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàîìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà
ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé

úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî
øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ

:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá
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.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי (היחוד)

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כד.10.כו', ו, יז.11.דברים ג, אבות



hayצו e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dytp z` zxqen `id "dxf dcear"a ixd ,lcad eze` llbae
epax xiaqn - zepf xeqi` lr xearln zrpnp `id oi`y zexnl
`lel ."zehy gex"a exewn ,dlv` miiwy df lcad mby ,owfd
`id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei dzid ,zehyd gex

ef drici .d"awdn zcxtp
gek da zkqep dzid
ly `hg `ehgln rpnidl
"`ipz"d xne` jke - zepf

:oldldìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨
øeqàì óeàð øeqà ïéa¥¦¦§¦
,äøæ äãBáòì äàåçzLä¦§©£¨¨©£¨¨¨
úeèL çeø ïk íb àeä©¥©§
Lôpì úLaìnä ätì÷c¦§¦¨©©§¤¤©¤¤

úéäìàägex ,`l` - ¨¡Ÿ¦
z` dyialn zehyd

wx ziwl`d ytpdãò©
,daL äîëç úðéça- §¦©¨§¨¤¨

miwxta xaqedy itk
dnkgd geky ,mincewd
gek" `ed ,dnypay

,"dpen`d,ììëa ãò àìå§Ÿ©¦§¨
dnkgd gek lr -

,dnypaygex" oi`
,dxizqne dqkn "zehy
Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨

ìéòì økæpk ,äîëça5- . ©¨§¨©¦§¨§¥
zrbetd ,dxf dcear cearl dilr mitek eidy drya ,jk llbae
,zeqkl dleki zehyd gex oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn
eiably ,zepf xeqi`a xaecnyk ,j` .dytp z` zxqen dzid
.zepfln dnvr z` zrpen `id oi` ,zeqkl zehyd gex dleki
se`ip xeqi` oia dlican `idy lcadd mb ixd ,mipt lk lr

."zehy gex"a exewn ,dxfÎdcear xeqi`lúîàa ìáà£¨¤¡¤
døáBòä éøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì,dilr xaerd - ©£¦£¦£¥¨©¨£¥¨§¨

ãeøtä úéìëúa àeäå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò¥©§¨¤§¨§§©§¦©¥
ätì÷e àøçà-àøèqî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥¥¦¦§¨¨¢¨§¦¨

,Lnî "äøæ äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷päitk - ©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨¨¨©¨
ly epevx lr zxaer dppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy

,d"awd ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awdìkî øúBéå§¥¦¨
,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácämzeig milawne - ©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤

,dtilwdnúBàîè úBîäa íäL,oze` lek`l xeq`y - ¤¥§¥§¥
,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçåmi`exad lk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦

eli`e - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld
,dxiar ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d
dl`ne el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr dyrp

;odn mzeig milawnyøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :drya - §©£©©§¨§
ly heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne` ,`heg mc`y

z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed ,df l"f epinkg xn`n
md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend ipgex oaena eli`e ;mc`d
:eyexit "mcwen" - dbixcnl qgia `l` ,onfl qgia wx `l
,dbixcna dhnl :eyexit "xge`n"e ,ezbixcna xzei dlrp
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd
xy`n ezbixcna dlrp

.`hegd mc`d,Leøt¥
ñéðënL Lezé óàc§©©¤©§¦

éöBî Bðéàå,à`xnbdy - §¥¦
`edy eilr zxne`
,"`iven epi`e qipkn"
beqn `ed ,xnelk
zekiiy opi`y zetilwd

,drtydlätì÷ àéäL¤¦§¦¨
ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä©¥©§¨§¨
äMãwä úðéçaî¦§¦©©§ª¨
úéìëúa ,úòtLnä©©§©©§©§¦

÷eçøäxenbd jtidd - ¨¦
rityn epi`y yezin
`id "dyecw" ,oky .llk
miraep dpnn ,"lehia"
drtydde cqgd iyrn
"dtilw" eli`e ;zlefd lr
lky ,"zeyi" ly oipr `id
dnvrl wx dvex `id xac

,ef dtilw mb ,ixd - calaúîãB÷,dbixcna dlrnl -Léàì ¤¤¨¦
ìzLäa ,àèBçä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä úãéøéå úeìL ©¥§¦§©§§¦¦©©©¥§¨¤§¨

,àeä,"yezi"k zx`eznd dtilwd .mi`xapd z` zeigdl -
xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd oevxdn dzeig z` zlawn

,`hegd mc`d ly ezlaw xy`n ,zelylzydd`edylawn
xzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdy ixg` wx ezeigïkL-ìëå .§¨¤¥

,dbixcna epnn milrp -elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL§¨©£¥©¦©§¥¦©£¦
,úBòø úBiç- ?dnl jk lke -,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL ©¨¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnln mdl crepy -,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨
'eë éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå7epi`" envr `edy mbde - , §©©©§¦¨£¦

la` ,jkn zercei opi` onvr zerxd zeigd :xnelk ,"d`ex
,oze` dignd "zeig"d zngn .jkn rceie d`ex odly "lfn"d
ly eieeivl cebipa xac dyer digd oi` ,d"awd oevxa dygde

,d"awdáeúkL Bîëe8úiç ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe" : §¤¨©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©
ì"æø Leøôëe ,"õøàä9íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L- ¨¨¤§¥©©¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨

,el rxdlïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥
ïééôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòî ÷lzñî íéäìà íìö¤¤¡Ÿ¦¦§©¥¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨

,eäén÷,mdl zetetk zerxd zeigd lk -øäfa áeúkL Bîk ©©§§¤¨©Ÿ©
.úBéøà áBâa ìàiðc éab`ly ,zeix`d aeba l`ipcl xywa - ©¥¨¦¥§£¨

.eiptl onvr z` eripkd mby `l` el ewifd `le epnn ecgty wx
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íéøîà éèå÷éì
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷
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hay e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ו רביעי יום
,l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æø åøîà ïëìå,60 'nr cr.æ"ò úôéì÷å

éwnä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøíú÷éðiL àlà ,íäéìò ó §¨¤§¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéä íëBúaL íúeiçåelkeiy - §©¨¤§¨¦¦§¦©¨§¨

ïîöò áéLçäìly "ze`ivn"l -äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà §©£¦©§¨¡Ÿ©£¥§¦¨
.Búecçàayi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd ly - §©§

ezecg`a dxitk meyn da
,d"awd ly-ìkî ìáà£¨¦¨

,íB÷îzetilwd - ¨
,`xg`Î`xhqdeïðéà¥¨

'äa eLçëå íéøôBk§¦§¦£©
,àeä àì øîBìå éøîâì§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà- ¤¨§¨¥
,d"awdlàäìà"¡¨¨

íúeiç eðéäc ,"àiäìàc¤¡¨©¨§©§©¨
ãøBéå CLîpä íîei÷å§¦¨©¦§¨§¥
,Cøaúé BðBöøî íäéìò£¥¤¥§¦§¨¥
Î`xhqde zetilwd -
ozeigy ,zexikn `xg`
epevxn odl `a ,oneiwe

.d"awd lyïëìåzngn - §¨¥
odl `a "ozeig"y ,ozrici

,d"awd oevxn,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéà- ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaer zetilwd oi`y
äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©§¦§¨¥¨©¨©§¥
"äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà-àøèqäî ãàî§Ÿ¥©¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨

,"íéøçà íéäìà"å,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka - ¥Ÿ¦£¥¦
ly epevx lr zexaer opi` `xg`Î`xhqde dtilwd eli`e

,d"awdàeäå-,dxiard lraBãeçiî ãeøtä úéìëúa §§©§¦©¥¦¦
,äpnî øúBé àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçàå,dtilwdn - §©§¤©¨¨¥¦¤¨

Búecçàa øôBk elàëe§¦¥§©§
.íBìLå-ñç äpnî øúBé¥¦¤¨©§¨
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
÷øt óBñ áî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦§¨¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray
,onvr zetilwa xzeia
øeøaä úéìëz àeäå§©§¦©¥

,'eëåxexia ixg` - §
aehd zevevip z`lrde
- zetilwa mi`vnpd
epnler ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde qbd cxey

.ixnegdíéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦
:'eëå Ba íéøáBbzetilwd iehia icil ze`a dfdÎmlera oky - §¦§

.xzeia zerexbde zelecbd

ì"æø eøîà ïëìå3"BzLà äèNú ék" :÷eñt ìò4"dhyz" - §¨¥¨§©©©¨¦¦§¤¦§
:ik ,"zehy" oeyln,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§

,"zehy gex ea qpkp okäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨
,z`f lka -úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§

øézñîe äqëîä daL¤¨©§©¤©§¦
äáäàä úà íéìòîe©§¦¤¨©£¨
dLôðaL úøzñî§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàä,`idy - ¨¡Ÿ¦
,zxzeqnd dad`d

zt`eyúðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©
àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä§¦§©§§Ÿ
íBìLå-ñç ãøtì¦¨¥©§¨
íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦
ãáòì äpnî dLôð úà¤©§¨¦¤¨©£Ÿ
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨
dzad` zngn -

meya dnikqn dzid `le dytp z` zxqen dzid ,d"awdl
jk iciÎlr ik ,dxfÎdcear cearl ote`itlke ;d"awdn wzpzz

?dytp z` zxqen dzid oeiqp dfi`dcáì äàåçzLäa elôàå©£¦§¦§©£¨¨§©¨
,dxf dcearl -,ììk ála äðeîà íeL éìam` mb :xnelk - §¦¡¨©¥§¨

zipevig drepza z`hazn dzid ,dxf dcear cearl ditkd
jka dala oin`zy ilan mb ,dxf dcearl zeegzydl - cala
zngn ,dytp z` zxqen ,ef zrc zlw dy` dzid - llk

,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d`ledegzyn dzid
`l ick ,dxf dcearl
;d"awdn zwzepn zeidl
øöiä Laëì ïkL-ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤
íäL ,óeàpä úåàúå§©£©©¦¤¥
'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé¦¦©¦¦¦¨

.eðøîLéi`cea ixd - ¦§§¥
helyl dleki dzidy
llba ,se`ipd xvia
zxzeqnd dzad`
gex" `l` ,d"awdl
`id ,cala "zehy
dhiqne dze` dztnd
zwzpzn `id oi` ,zepfd `hg iciÎlry ,aeygl ,jxcd on dze`
ixd ixyt` j` .ef dxiara zlykp `id jk meyne ,d"awdn
zewzpidd zcnae oeerd zxnega lcad dlv` miiwy ,xnel
- dxf dcear ly xeqi`d oial zepf ly xeqi`d oia ,d"awdn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, במדבר



צז hay e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dytp z` zxqen `id "dxf dcear"a ixd ,lcad eze` llbae
epax xiaqn - zepf xeqi` lr xearln zrpnp `id oi`y zexnl
`lel ."zehy gex"a exewn ,dlv` miiwy df lcad mby ,owfd
`id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei dzid ,zehyd gex

ef drici .d"awdn zcxtp
gek da zkqep dzid
ly `hg `ehgln rpnidl
"`ipz"d xne` jke - zepf

:oldldìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨
øeqàì óeàð øeqà ïéa¥¦¦§¦
,äøæ äãBáòì äàåçzLä¦§©£¨¨©£¨¨¨
úeèL çeø ïk íb àeä©¥©§
Lôpì úLaìnä ätì÷c¦§¦¨©©§¤¤©¤¤

úéäìàägex ,`l` - ¨¡Ÿ¦
z` dyialn zehyd

wx ziwl`d ytpdãò©
,daL äîëç úðéça- §¦©¨§¨¤¨

miwxta xaqedy itk
dnkgd geky ,mincewd
gek" `ed ,dnypay

,"dpen`d,ììëa ãò àìå§Ÿ©¦§¨
dnkgd gek lr -

,dnypaygex" oi`
,dxizqne dqkn "zehy
Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨

ìéòì økæpk ,äîëça5- . ©¨§¨©¦§¨§¥
zrbetd ,dxf dcear cearl dilr mitek eidy drya ,jk llbae
,zeqkl dleki zehyd gex oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn
eiably ,zepf xeqi`a xaecnyk ,j` .dytp z` zxqen dzid
.zepfln dnvr z` zrpen `id oi` ,zeqkl zehyd gex dleki
se`ip xeqi` oia dlican `idy lcadd mb ixd ,mipt lk lr

."zehy gex"a exewn ,dxfÎdcear xeqi`lúîàa ìáà£¨¤¡¤
døáBòä éøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì,dilr xaerd - ©£¦£¦£¥¨©¨£¥¨§¨

ãeøtä úéìëúa àeäå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò¥©§¨¤§¨§§©§¦©¥
ätì÷e àøçà-àøèqî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥¥¦¦§¨¨¢¨§¦¨

,Lnî "äøæ äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷päitk - ©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨¨¨©¨
ly epevx lr zxaer dppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy

,d"awd ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awdìkî øúBéå§¥¦¨
,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácämzeig milawne - ©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤

,dtilwdnúBàîè úBîäa íäL,oze` lek`l xeq`y - ¤¥§¥§¥
,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçåmi`exad lk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦

eli`e - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld
,dxiar ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d
dl`ne el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr dyrp

;odn mzeig milawnyøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :drya - §©£©©§¨§
ly heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne` ,`heg mc`y

z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed ,df l"f epinkg xn`n
md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend ipgex oaena eli`e ;mc`d
:eyexit "mcwen" - dbixcnl qgia `l` ,onfl qgia wx `l
,dbixcna dhnl :eyexit "xge`n"e ,ezbixcna xzei dlrp
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd
xy`n ezbixcna dlrp

.`hegd mc`d,Leøt¥
ñéðënL Lezé óàc§©©¤©§¦

éöBî Bðéàå,à`xnbdy - §¥¦
`edy eilr zxne`
,"`iven epi`e qipkn"
beqn `ed ,xnelk
zekiiy opi`y zetilwd

,drtydlätì÷ àéäL¤¦§¦¨
ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä©¥©§¨§¨
äMãwä úðéçaî¦§¦©©§ª¨
úéìëúa ,úòtLnä©©§©©§©§¦

÷eçøäxenbd jtidd - ¨¦
rityn epi`y yezin
`id "dyecw" ,oky .llk
miraep dpnn ,"lehia"
drtydde cqgd iyrn
"dtilw" eli`e ;zlefd lr
lky ,"zeyi" ly oipr `id
dnvrl wx dvex `id xac

,ef dtilw mb ,ixd - calaúîãB÷,dbixcna dlrnl -Léàì ¤¤¨¦
ìzLäa ,àèBçä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä úãéøéå úeìL ©¥§¦§©§§¦¦©©©¥§¨¤§¨

,àeä,"yezi"k zx`eznd dtilwd .mi`xapd z` zeigdl -
xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd oevxdn dzeig z` zlawn

,`hegd mc`d ly ezlaw xy`n ,zelylzydd`edylawn
xzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdy ixg` wx ezeigïkL-ìëå .§¨¤¥

,dbixcna epnn milrp -elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL§¨©£¥©¦©§¥¦©£¦
,úBòø úBiç- ?dnl jk lke -,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL ©¨¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnln mdl crepy -,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨
'eë éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå7epi`" envr `edy mbde - , §©©©§¦¨£¦

la` ,jkn zercei opi` onvr zerxd zeigd :xnelk ,"d`ex
,oze` dignd "zeig"d zngn .jkn rceie d`ex odly "lfn"d
ly eieeivl cebipa xac dyer digd oi` ,d"awd oevxa dygde

,d"awdáeúkL Bîëe8úiç ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe" : §¤¨©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©
ì"æø Leøôëe ,"õøàä9íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L- ¨¨¤§¥©©¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨

,el rxdlïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥
ïééôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòî ÷lzñî íéäìà íìö¤¤¡Ÿ¦¦§©¥¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨

,eäén÷,mdl zetetk zerxd zeigd lk -øäfa áeúkL Bîk ©©§§¤¨©Ÿ©
.úBéøà áBâa ìàiðc éab`ly ,zeix`d aeba l`ipcl xywa - ©¥¨¦¥§£¨

.eiptl onvr z` eripkd mby `l` el ewifd `le epnn ecgty wx
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íéøîà éèå÷éì
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷
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hay e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ו רביעי יום
,l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æø åøîà ïëìå,60 'nr cr.æ"ò úôéì÷å

éwnä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøíú÷éðiL àlà ,íäéìò ó §¨¤§¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéä íëBúaL íúeiçåelkeiy - §©¨¤§¨¦¦§¦©¨§¨

ïîöò áéLçäìly "ze`ivn"l -äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà §©£¦©§¨¡Ÿ©£¥§¦¨
.Búecçàayi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd ly - §©§

ezecg`a dxitk meyn da
,d"awd ly-ìkî ìáà£¨¦¨

,íB÷îzetilwd - ¨
,`xg`Î`xhqdeïðéà¥¨

'äa eLçëå íéøôBk§¦§¦£©
,àeä àì øîBìå éøîâì§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà- ¤¨§¨¥
,d"awdlàäìà"¡¨¨

íúeiç eðéäc ,"àiäìàc¤¡¨©¨§©§©¨
ãøBéå CLîpä íîei÷å§¦¨©¦§¨§¥
,Cøaúé BðBöøî íäéìò£¥¤¥§¦§¨¥
Î`xhqde zetilwd -
ozeigy ,zexikn `xg`
epevxn odl `a ,oneiwe

.d"awd lyïëìåzngn - §¨¥
odl `a "ozeig"y ,ozrici

,d"awd oevxn,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéà- ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaer zetilwd oi`y
äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©§¦§¨¥¨©¨©§¥
"äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà-àøèqäî ãàî§Ÿ¥©¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨

,"íéøçà íéäìà"å,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka - ¥Ÿ¦£¥¦
ly epevx lr zexaer opi` `xg`Î`xhqde dtilwd eli`e

,d"awdàeäå-,dxiard lraBãeçiî ãeøtä úéìëúa §§©§¦©¥¦¦
,äpnî øúBé àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçàå,dtilwdn - §©§¤©¨¨¥¦¤¨

Búecçàa øôBk elàëe§¦¥§©§
.íBìLå-ñç äpnî øúBé¥¦¤¨©§¨
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
÷øt óBñ áî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦§¨¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray
,onvr zetilwa xzeia
øeøaä úéìëz àeäå§©§¦©¥

,'eëåxexia ixg` - §
aehd zevevip z`lrde
- zetilwa mi`vnpd
epnler ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde qbd cxey

.ixnegdíéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦
:'eëå Ba íéøáBbzetilwd iehia icil ze`a dfdÎmlera oky - §¦§

.xzeia zerexbde zelecbd

ì"æø eøîà ïëìå3"BzLà äèNú ék" :÷eñt ìò4"dhyz" - §¨¥¨§©©©¨¦¦§¤¦§
:ik ,"zehy" oeyln,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§

,"zehy gex ea qpkp okäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨
,z`f lka -úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§

øézñîe äqëîä daL¤¨©§©¤©§¦
äáäàä úà íéìòîe©§¦¤¨©£¨
dLôðaL úøzñî§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàä,`idy - ¨¡Ÿ¦
,zxzeqnd dad`d

zt`eyúðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©
àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä§¦§©§§Ÿ
íBìLå-ñç ãøtì¦¨¥©§¨
íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦
ãáòì äpnî dLôð úà¤©§¨¦¤¨©£Ÿ
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨
dzad` zngn -

meya dnikqn dzid `le dytp z` zxqen dzid ,d"awdl
jk iciÎlr ik ,dxfÎdcear cearl ote`itlke ;d"awdn wzpzz

?dytp z` zxqen dzid oeiqp dfi`dcáì äàåçzLäa elôàå©£¦§¦§©£¨¨§©¨
,dxf dcearl -,ììk ála äðeîà íeL éìam` mb :xnelk - §¦¡¨©¥§¨

zipevig drepza z`hazn dzid ,dxf dcear cearl ditkd
jka dala oin`zy ilan mb ,dxf dcearl zeegzydl - cala
zngn ,dytp z` zxqen ,ef zrc zlw dy` dzid - llk

,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d`ledegzyn dzid
`l ick ,dxf dcearl
;d"awdn zwzepn zeidl
øöiä Laëì ïkL-ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤
íäL ,óeàpä úåàúå§©£©©¦¤¥
'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé¦¦©¦¦¦¨

.eðøîLéi`cea ixd - ¦§§¥
helyl dleki dzidy
llba ,se`ipd xvia
zxzeqnd dzad`
gex" `l` ,d"awdl
`id ,cala "zehy
dhiqne dze` dztnd
zwzpzn `id oi` ,zepfd `hg iciÎlry ,aeygl ,jxcd on dze`
ixd ixyt` j` .ef dxiara zlykp `id jk meyne ,d"awdn
zewzpidd zcnae oeerd zxnega lcad dlv` miiwy ,xnel
- dxf dcear ly xeqi`d oial zepf ly xeqi`d oia ,d"awdn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
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hayצח f"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

íéäìàa dLøMî úúøëðå éøîâì äúî úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§§¤¦¨§¨¥Ÿ¦
àèça dLøLa dúæéçàå dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç©¦©¤¦§©§¨§¥¨©£¦¨¨§¨§¨§¥§

¯ äæznyp ly dcegi`,mbtp - zewl`a dyxeya ,icedi ly e ¤
,lilk wzep `l dyxeyl ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne

yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa
.ziwl`d ytpd zyecwl
oypery zexiar eli`e
,miny icia dzine zxk
oiay xywdy cala ef `l
,mbtp - dyxeyl ytpd
itk .lilk wzip `ed `l`
,xg` mewna xaqeny
icedi oiay xywdy
- "lag"l dnec ,d"awdl

"ezlgp lag awri"12,
ylye ze`n yy :xnelk
zexywnd zeevnd dxyr
mr icedi ly eznyp
od ,iwl`d dyxey
xefyd lag znbeca
mirxwpyk .minip b"ixzn
ylgp - minipdn dnk
rxwp `ed oi` la` ,lagd
iciÎlr ,lynl jk .ixnbl

dnypd z` xywnd "lag"a zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar
ixd miny icia dzine zxk oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl
xiaqn da ,ddbd d`a ,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df
lcebl m`zda `id - zexiar lr miyperd zxnegy ,owfd epax
`id ,miyperd zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy mbtd
zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl ixd
lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd

:mbtde mzkd lceb itl md - yperdCøò éôìe)* ääâä§¦¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéça é÷elçåmbtd §¦¥§¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd
,zxg` dxiarnípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ

¯ ,äfä íìBòa BàÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid ¨¨©¤
,eytp z` zewpl micreind ,dfdãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨

¯:`id ezxhny¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîìeyrpy §¨¥§©£¦©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpaílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨

¯ :(äåLam` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¤
:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBçecxi oda §¦§¦¥©¦§¨¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zryaúéäìàä Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

¯ íäa úLaìîä,sebae zindad ytpaäðéîànä¯ytpd ©§ª¤¤¨¤©©£¦¨
cinz dpin`n ziwl`däúéä àèçä úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©©¥§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà äðîàazervn`a ,zindad ytpd ,oky §¨§¨¦¦§¨¥
ziwl`d ytpd eli`e ,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`dúeìb úðéçáa¦§¦©¨

Lôð CBz Lnî©¨¤¤
-àøèqî úéîäaä©§¥¦¦¦§¨
¯ äàéèçnä ,àøçà̈¢¨©©£¦¨

zindad ytpdóebä úà¤©
é÷îòa dnò ezãéøBîe¦©¦¨§¦§¥
ähî ähîì ìBàL§§©¨©¨
-àøèqä úàîè úçz©©ª§©©¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæixd ¨¨¦§§¥
zindad ytpdy drya
- sebd z` d`ihgn
ziwl`d ytpd z`vnp
in enk ;zelba da
epi`y ,zelba `vnpy
eizelert f` lret
ytpd oi` mb jk ,epevxk
f` zlret ziwl`d
`ed dpevxy ,dzlert
sebd lr ritydl ,ixd
xkfpy itk ,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara
zelba z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta
xzeia wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd

,`xg` `xhqde dtilwd ly¯ ,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨¦¤
,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`nàøâàî"¥¦§¨

¯ ,"'eë äîø,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¨¨
wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn

,`xg` `xhqd ly xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd ¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp
mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

,`hegBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

`xhqa ,zelba dcixene - "jln ly ey`x" d`lir dnkgny
ote`a wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw" z`xwpd ,`xg`
z`vei - `hgd ziiyr ixg` ,oky .`hgd ziiyr zrya ,ipnf
yi z`f lkae - `xg` `xhqde zelbdn ziwl`d ytpd

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

íéøîà éèå÷éì
éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå

äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç
åùôð íâ éøä *äæ àèçá

'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä
åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå

åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
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שבט  ט"ז חמישי יום
,60 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð çå÷éôù äîå,`l 'nr cr:òãåðë

ly eipt lr jeqp didy "miwl` mlv"d dzid ozripk zaiq
"ifg ediilfn" ly oiprd miiw ,zerxd zeigay ,ixd .l`ipc
ly eipt lry "miwl` mlv"a xikdl - (d`ex odly lfnd)

wicvd10xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby ixd ,mipt lk lr .
.d"awd ly epevxl cebipa

,ïk íàå,ixd -àèBçä §¦¥©¥
øáBòålr -BðBöø §¥§

äøáòa elôà Cøaúé¦§¨¥£¦©£¥¨
äl÷,cala -úòLa ©¨¦§©

úéìëúa àeä äNòî©£¤§©§¦

,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä̈¦¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦§©§¦§¨¥
íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòa ìkî øúBé¥¦¨©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦©ª§¨¦

.äøæ-äãBáò útì÷e àøçà-àøèqîmeyn yi xen`d lka - ¦¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨
,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd dad`d cvny ,dxaqd
rpnidl ezlkia ,d"awdl
dxiarn mb ,dxiar lkn
dfÎiciÎlry xg`n ,dlw
xzei d"awdn cxtp `ed
miigd ilra xy`n

.mi`nhd

¯ Lôð çewtM äîe,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcony ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
,(dxf dcear `l la`) dxezd¯ øáòé íâå,dxiard lrìàå §©©£Ÿ§©

¯ âøäé`ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek m` ¥¨¥
ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga x`yidle

,(minc zekitye zeixr
- bxdi" `ed oicd oday
:lynl ,"xeari l`e
mitek m` - dxf dceara
dxf dcear cearl eilr
eilr .ezbixd ly mei`a
`le eytp z` xeqnl
,oky .dxf dcear cearl

ytp gewitepi`dgec
.dxf dcear ly xeqi`

,ixddxez it lrymiiw
zexiard x`y oia lcad
eli`e ,dxf dcear oial

xeqi` oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl
dxf dcearay - "zehy gex"dn raep ,dxf dcear oial se`ip
se`ip xeqi`ae zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi`
qgiizn df oi`y ,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id
zexiar x`y dgec ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl

ì"æç Leøôk eðéä11¯ ::(zaya ytp gewitl qgia)äøîà" ©§§¥£©¨§¨
,"äaøä úBúaL øîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥

¯dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk
myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d
.zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd
zg` zay zegec ,jk xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df lkny

,zay dgecy ytp gewitl daiqd efe - dze` millgny efàìå§Ÿ
¯ úBøáòä úel÷ íeMî,zay ly¯ ïøîçå,dxf dcear enk ¦©¨£¥§¨§¨

g eli`k xn`py,dxf dcear xy`n lw zay leli¯ ,òãz]¥©
,zexiard ly ozxnega e` ozelwa ielz xacd oi`yéøäL¤£¥

øîeî úèéçL ïéðòì äøæ-äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©§¦©¨
¯ ,ãçà øáãìzayd z` llgl "xnen" `edy in ,`ed oicdy §¨¨¤¨

,dcn dze`a dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn `ed)
,dxf dcear cearl "xnen" did eli`k,á ïîéñ 'äòc äøBé'a§¤¥¨¦¨

øîeîa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨
¯ ,úBéøò éelâìepicy §¦£¨

Îdcearl "xnen" enk epi`
xeng jkay ,ixd ,dxf
,zeixr ielibn zay lelig

¯ éëä elôàå,z`f lkae ©£¦¨¥
úaL äçBc Lôð çewt¦©¤¤¤©¨

¯ ;úBéøò éelb àìåixd §Ÿ¦£¨
dny ,xnel xyt`Îi`y
dgec dpi` ytp gewity
zngn `ed ,zeixr ielib
,xzei xeng zeixr ieliby
qgiay mi`ex ep` ixdy
gxkdd ony ixd ."cg` xacl xnen"n zay dxeng ,dhigyl
.zexiard ly ozelwe ozxnega miielz dl` mixac oi`y xnel

¯ .[àeä áeúkä úøæâc àlàgewit - zexiar x`yl qgiay ¤¨¦§¥©©¨
ielib ,dxf dcear :zexiard ylya eli`e ,oze` dgec ytp
qgia j` .oze` dgec ytp gewit oi` - minc zkitye zeixr
cxtp didi dxiard lray ,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl
mey ,xen`k ,oi` ,dxiard z` dyer `edy drya d"awdn

iciÎlry xg`n ,lcadlkwegix zilkz wgxzn `ed ,dxiar
dad`d lr dqknd "zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn
m`y ,xaqei oldl ,mxa .dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd
lra ly ecexit zcna ,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok`

`hazn df - ;d"awdn dxiardixg`miiw f` ,dxiard ziiyr
oial miny icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad

;df yper odilr oi`y zexiard,àèçä äNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥©¥§
ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨¦¥¨©¦¤¥
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àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò

çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä

ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו - תפקידם משנים שאין שבת ˙ÂÈ˜"וראי' שם עיין - אפי'
אשר מזה יותר ועוד - ב ענין‰ˆ„ÌÈ˜Èקנא, יש אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו')".ÈÊÁכו' בצלם גם שמבחינים עד קנא,11.- שבת



צט hay f"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

íéäìàa dLøMî úúøëðå éøîâì äúî úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§§¤¦¨§¨¥Ÿ¦
àèça dLøLa dúæéçàå dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç©¦©¤¦§©§¨§¥¨©£¦¨¨§¨§¨§¥§

¯ äæznyp ly dcegi`,mbtp - zewl`a dyxeya ,icedi ly e ¤
,lilk wzep `l dyxeyl ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne

yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa
.ziwl`d ytpd zyecwl
oypery zexiar eli`e
,miny icia dzine zxk
oiay xywdy cala ef `l
,mbtp - dyxeyl ytpd
itk .lilk wzip `ed `l`
,xg` mewna xaqeny
icedi oiay xywdy
- "lag"l dnec ,d"awdl

"ezlgp lag awri"12,
ylye ze`n yy :xnelk
zexywnd zeevnd dxyr
mr icedi ly eznyp
od ,iwl`d dyxey
xefyd lag znbeca
mirxwpyk .minip b"ixzn
ylgp - minipdn dnk
rxwp `ed oi` la` ,lagd
iciÎlr ,lynl jk .ixnbl

dnypd z` xywnd "lag"a zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar
ixd miny icia dzine zxk oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl
xiaqn da ,ddbd d`a ,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df
lcebl m`zda `id - zexiar lr miyperd zxnegy ,owfd epax
`id ,miyperd zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy mbtd
zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl ixd
lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd

:mbtde mzkd lceb itl md - yperdCøò éôìe)* ääâä§¦¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéça é÷elçåmbtd §¦¥§¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd
,zxg` dxiarnípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ

¯ ,äfä íìBòa BàÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid ¨¨©¤
,eytp z` zewpl micreind ,dfdãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨

¯:`id ezxhny¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîìeyrpy §¨¥§©£¦©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpaílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨

¯ :(äåLam` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¤
:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBçecxi oda §¦§¦¥©¦§¨¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zryaúéäìàä Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

¯ íäa úLaìîä,sebae zindad ytpaäðéîànä¯ytpd ©§ª¤¤¨¤©©£¦¨
cinz dpin`n ziwl`däúéä àèçä úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©©¥§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà äðîàazervn`a ,zindad ytpd ,oky §¨§¨¦¦§¨¥
ziwl`d ytpd eli`e ,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`dúeìb úðéçáa¦§¦©¨

Lôð CBz Lnî©¨¤¤
-àøèqî úéîäaä©§¥¦¦¦§¨
¯ äàéèçnä ,àøçà̈¢¨©©£¦¨

zindad ytpdóebä úà¤©
é÷îòa dnò ezãéøBîe¦©¦¨§¦§¥
ähî ähîì ìBàL§§©¨©¨
-àøèqä úàîè úçz©©ª§©©¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæixd ¨¨¦§§¥
zindad ytpdy drya
- sebd z` d`ihgn
ziwl`d ytpd z`vnp
in enk ;zelba da
epi`y ,zelba `vnpy
eizelert f` lret
ytpd oi` mb jk ,epevxk
f` zlret ziwl`d
`ed dpevxy ,dzlert
sebd lr ritydl ,ixd
xkfpy itk ,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara
zelba z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta
xzeia wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd

,`xg` `xhqde dtilwd ly¯ ,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨¦¤
,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`nàøâàî"¥¦§¨

¯ ,"'eë äîø,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¨¨
wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn

,`xg` `xhqd ly xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd ¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp
mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

,`hegBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

`xhqa ,zelba dcixene - "jln ly ey`x" d`lir dnkgny
ote`a wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw" z`xwpd ,`xg`
z`vei - `hgd ziiyr ixg` ,oky .`hgd ziiyr zrya ,ipnf
yi z`f lkae - `xg` `xhqde zelbdn ziwl`d ytpd
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íéøîà éèå÷éì
éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå

äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç
åùôð íâ éøä *äæ àèçá

'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä
åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå

åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå

ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî
:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð
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ב. פה, יומא ט.12.ב. לב, ב.13.דברים פרק

hay f"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ז חמישי יום
,60 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð çå÷éôù äîå,`l 'nr cr:òãåðë

ly eipt lr jeqp didy "miwl` mlv"d dzid ozripk zaiq
"ifg ediilfn" ly oiprd miiw ,zerxd zeigay ,ixd .l`ipc
ly eipt lry "miwl` mlv"a xikdl - (d`ex odly lfnd)

wicvd10xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby ixd ,mipt lk lr .
.d"awd ly epevxl cebipa

,ïk íàå,ixd -àèBçä §¦¥©¥
øáBòålr -BðBöø §¥§

äøáòa elôà Cøaúé¦§¨¥£¦©£¥¨
äl÷,cala -úòLa ©¨¦§©

úéìëúa àeä äNòî©£¤§©§¦

,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä̈¦¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦§©§¦§¨¥
íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòa ìkî øúBé¥¦¨©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦©ª§¨¦

.äøæ-äãBáò útì÷e àøçà-àøèqîmeyn yi xen`d lka - ¦¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨
,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd dad`d cvny ,dxaqd
rpnidl ezlkia ,d"awdl
dxiarn mb ,dxiar lkn
dfÎiciÎlry xg`n ,dlw
xzei d"awdn cxtp `ed
miigd ilra xy`n

.mi`nhd

¯ Lôð çewtM äîe,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcony ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
,(dxf dcear `l la`) dxezd¯ øáòé íâå,dxiard lrìàå §©©£Ÿ§©

¯ âøäé`ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek m` ¥¨¥
ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga x`yidle

,(minc zekitye zeixr
- bxdi" `ed oicd oday
:lynl ,"xeari l`e
mitek m` - dxf dceara
dxf dcear cearl eilr
eilr .ezbixd ly mei`a
`le eytp z` xeqnl
,oky .dxf dcear cearl

ytp gewitepi`dgec
.dxf dcear ly xeqi`

,ixddxez it lrymiiw
zexiard x`y oia lcad
eli`e ,dxf dcear oial

xeqi` oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl
dxf dcearay - "zehy gex"dn raep ,dxf dcear oial se`ip
se`ip xeqi`ae zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi`
qgiizn df oi`y ,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id
zexiar x`y dgec ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl

ì"æç Leøôk eðéä11¯ ::(zaya ytp gewitl qgia)äøîà" ©§§¥£©¨§¨
,"äaøä úBúaL øîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥

¯dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk
myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d
.zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd
zg` zay zegec ,jk xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df lkny

,zay dgecy ytp gewitl daiqd efe - dze` millgny efàìå§Ÿ
¯ úBøáòä úel÷ íeMî,zay ly¯ ïøîçå,dxf dcear enk ¦©¨£¥§¨§¨

g eli`k xn`py,dxf dcear xy`n lw zay leli¯ ,òãz]¥©
,zexiard ly ozxnega e` ozelwa ielz xacd oi`yéøäL¤£¥

øîeî úèéçL ïéðòì äøæ-äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©§¦©¨
¯ ,ãçà øáãìzayd z` llgl "xnen" `edy in ,`ed oicdy §¨¨¤¨

,dcn dze`a dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn `ed)
,dxf dcear cearl "xnen" did eli`k,á ïîéñ 'äòc äøBé'a§¤¥¨¦¨

øîeîa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨
¯ ,úBéøò éelâìepicy §¦£¨

Îdcearl "xnen" enk epi`
xeng jkay ,ixd ,dxf
,zeixr ielibn zay lelig

¯ éëä elôàå,z`f lkae ©£¦¨¥
úaL äçBc Lôð çewt¦©¤¤¤©¨

¯ ;úBéøò éelb àìåixd §Ÿ¦£¨
dny ,xnel xyt`Îi`y
dgec dpi` ytp gewity
zngn `ed ,zeixr ielib
,xzei xeng zeixr ieliby
qgiay mi`ex ep` ixdy
gxkdd ony ixd ."cg` xacl xnen"n zay dxeng ,dhigyl
.zexiard ly ozelwe ozxnega miielz dl` mixac oi`y xnel

¯ .[àeä áeúkä úøæâc àlàgewit - zexiar x`yl qgiay ¤¨¦§¥©©¨
ielib ,dxf dcear :zexiard ylya eli`e ,oze` dgec ytp
qgia j` .oze` dgec ytp gewit oi` - minc zkitye zeixr
cxtp didi dxiard lray ,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl
mey ,xen`k ,oi` ,dxiard z` dyer `edy drya d"awdn

iciÎlry xg`n ,lcadlkwegix zilkz wgxzn `ed ,dxiar
dad`d lr dqknd "zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn
m`y ,xaqei oldl ,mxa .dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd
lra ly ecexit zcna ,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok`

`hazn df - ;d"awdn dxiardixg`miiw f` ,dxiard ziiyr
oial miny icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad

;df yper odilr oi`y zexiard,àèçä äNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥©¥§
ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨¦¥¨©¦¤¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò

çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä

ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו - תפקידם משנים שאין שבת ˙ÂÈ˜"וראי' שם עיין - אפי'
אשר מזה יותר ועוד - ב ענין‰ˆ„ÌÈ˜Èקנא, יש אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו')".ÈÊÁכו' בצלם גם שמבחינים עד קנא,11.- שבת



hayק f"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,Lnî Lôð úøéñîa elôàeytp z` xeqnl ul`ii m` mb £¦¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly ick¯ âOî ìëNå íòè íeL éìa§¦©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilr recn¯ .éäìà òáèa àlàxaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna ,h"i wxta

ote`a dnypd zkynp
,iwl`d dyxeyl irah
meyn jka yi dabl
dlrnly ,iwl` "rah"
mb zllek `id jk .dpadn
- irah cgte dcxg
ly dkynd dze`y
- d"awd mr zecg`zd
llba m` mb ,wzepz `l
z` xeqnl jxhvi jk

,eytpúøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
éøeqiî älwä ,úBåàzä©©£©©¨¦¦¥

¯ ,äúéîoken ixd `ede ¦¨
ixd - eytp z` xeqnl mb

,xacd i`ceeyáBøwL¤¨
Laëì øúBé øácä åéìà¥¨©¨¨¥¦§Ÿ
øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä©¥¤¥¦§¦©

¯ ,"òøîziiyrn rpnidl ¥©
,zexiar¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôàxeqi` `idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦

helyl ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `le ,cala opaxcn
,envra¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL,`ehgl `leøçàî ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥¥©©

¯ da ãøôpL,`hgi m`äøæ-äãBáòa Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¤¦§¨¨¦¦§©§§©£¨¨¨
¯ .äNòî úòLa ,Lnîwxta xaqedy itk ,`heg `edy drya ©¨¦§©©£¤

dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd
xg`ne ,dxf dcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk
- dxf dcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`aefdxiar iciÎlr mb ,oky ,
lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef
onfl qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxf dcear oia

yixg`dxf dceara :dxiard ziiyrd"awdn cxtp x`yp `ed ,
mbixg`lzelwd zexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy

dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd ,xzei
zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l` - cala
iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxf dceara mb dvr
ÎitÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara mb ritydl dciay daeyz
,eytp z` xqen `l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex ep` ok
d`egzydd zrya mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae
rpnidl ick mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxfÎdcearl
cxtp `ed ,ociÎlr mby xg`n ,xzei zelw zexiar ziiyrn

:oldl owfd epax xne` jk lr .d"awdn dyrn zryaíb éøäå©£¥©
¯ Ck-øçà äáeLz úBNòì ìBëé äøæ-äãBáòa,gihazy ©£¨¨¨¨©£§¨©©¨

ixg`yxyt` ,jk .d"awdn cxtp didi `l ,dxiard ziiyr
`ly oexzt el yi dxf dceara mb ,mpn` :dl`yd l`yizy
,daeyz iciÎlr - `hgd ziiyr ixg` d"awdn cxtp zeidl

xak ,jk xg` dyriy "daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa
ecia oiwitqn oi` - aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax exn`

"daeyz zeyrl2jenql leki `ed oi` ,dxf dcearl qgiay ixd ,
z` xqen `ed jk meyne ,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn
x`yii `ly ick ,eytp

cxtpicinz.d"awdn
ixd ,zxg` dxiara eli`e
oi` dxiard ziiyr ixg`
,`linn jxca ,x`yp `ed
ilan ,d"awdn cxtp
- "daeyz" lr jnzqdl
xnel xyt` ,`eti` ,cvik
`edy myky ,zepwqta
dxf dcearn rpnidl leki
rpnidl leki `ed jk -
jk lr ?zxg` dxiar lkn
dn :daeyzd d`a
oi`" mixne` l"f epinkgy
zeyrl ecia miwitqn
dpeekd oi` ,"daeyz
z` ixnbl epnn milhepy
.daeyz zeyrl zlekid

oi` :cala z`f wx `id dpeekdmixferel miwtqn oi` ,jka el
gece un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`znd rbxd z`w

,jk .zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere envr z`
ceariy ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl ecia yi ok`y
cxtp didi `ly calae jkn rpnp `ed z`f lkae - dxf dcear

d"awdndyrn zrya.ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàå]§©¤¨¥¤¡¨§¨¥
¯ ,"'eë ïé÷étñî,daeyz zeyrl eciaíé÷éæçî ïéàL eðéä ©§¦¦©§¤¥©£¦¦

¯ ,äáeLz úBNòì øLkä úòL Bì úBéäì Bãé,llk jxcay ¨¦§§©©Ÿ¤©£§¨
xefgl ze`pd onfd z`e gekd z` dlrnln mc`l mipzep ixd
okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy in j` ,daeyza

- daeyza xefgimixfer `ljka dlrnln el`leel mipzep
.jkl zepncfdd z`¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨

¯ .[äáeLzä éðôa ãîBòL øác Eì ïéàzxfer daeyz ¥§¨¨¤¥¦§¥©§¨
xg`ly jnzqdl leki did dxf dceara mby ixd .cinz
.dyriy "daeyz"d iciÎlr ,d"awdn cxtp didi `l `hgd
BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§
éôì ålôà äøæ-äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷ ìò©§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦

¯ ,Ck-øçà äáeLz úBNòìå äòLz` xeqni `ed :xnelk ¨¨§©£§¨©©¨
dipyl dxf dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp
ixd f`y ,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg`
zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi`

,d"awdn zecxtid ly efdyrn zrya,el dwitqn - `hgd
?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxf dcearl zeegzydl `ly

¯ eðéäå,df ixd¯ íLôða Laìîä 'ä øBà éðtîipa ly §©§¦§¥©§ª¨§©§¨
,l`xyiìéòì økæpk3¯ BðéàL ,epi` df 'd xe`ïîæ úðéçáa ©¦§¨§¥¤¥¦§¦©§©

¯ ,åéìò ìLBîe èélLå ,ïîfäî äìòîì àlà ,ììk äòLå§¨¨§¨¤¨§©§¨¥©§©§©¦¥¨¨
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íéøîà éèå÷éì
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì

úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä
åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî

ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë
èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå
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ב.2. פה, יט.3.יומא פרק

hay f"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ז שישי יום
פרק כה  ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

,xzeia lecb oealr meyn ef zipnf dcixiaúBtìwäL¤©§¦
¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷" úBàø÷ð àøçà-àøèñåwxy ,ixd §¦§¨¨¢¨¦§¨¦¨©©

,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ,`hgd dyrn ixg`
zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`elk

,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn .dxiar
cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd gekd `idy

n rpnidl ezexyt`a yi - epnnlkmiiwle dxiarlk
.zeevnd

`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear cearl
,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd
"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -

wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine micedin mze`
xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv ,dlilg dpen`d
dnk xeark .elewa renyl xeq` - z`f zeyrl devn envr
d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy
xqiwd l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg`
awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl
mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde

.olvilÎ`pngxxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl
renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe .ytpd
yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l` cin evtwe ,elewa

.myd

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

wxta owfd epax jk lr l`y

miyge miyibxn dxe`kl :f"i

,owfd epax xiaqde ?'d zad` mc`l didzy lwe aexw jk lk oi`y ,ep`

ly ybxd ea xxerzn - d"awd zlecba mc`d zeppeazd iciÎlry

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal leki df xacy xg`n ,mxa .'d zad`

aexw" dfy xnel xyt`Îi` `linn xaky ,ixd ,'d zlecbac`nik ,"

eidi alde gendy mbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl

xiaqd okl - 'd zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn

dxez miiwl icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax

dpyiy ,"zxzeqn dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne

dad` .d"awdl l`xyin cg` lkaeficiÎlr xevil jxevd on oi`

owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd

dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd

m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid

cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc

,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi

"zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did

`ed cvik yibxi `ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly

ilg cxtpcenll micner ep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

envrn xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr

d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d z`

- ecil dxiaryegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

rpni `linne ,d"awdn

devn d`ayke ;dzeyrln

ezad`y ,cin xekfi - ecil

miiwl el daizkn d"awdl

`ed dciÎlr ik ,devnd z`

.d"awd mr cg`zn

áeúkL eäæå1áBø÷ ék" : §¤¤¨¦¨
éìà¯ ,"'Bâå ãàî øácä E ¥¤©¨¨§Ÿ§

zeevne dxez miiwl
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala"Bãéa äòL ìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨¨¨§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìLz` ddwnd ¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäå§©¦§¨

,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy
ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick
éàcåa úøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤§©©

¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa,wetwt mey ila xacd xexa ixd ¦§¨§¦¨¥
lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy

.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§

epyi zeevne dxez meiwa ,oky :'d zad`a wx `le - .d"awdl
,'d z`xi zyxcp jk lre ,zexiarn rpnidl ,"rxn xeq" mb

ef dad`y ,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtdzllek
.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza

¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc`xend §¦§¨¨©§¦§©§
,cgtde,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥
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יד.1. לב, דברים



קי hay f"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,Lnî Lôð úøéñîa elôàeytp z` xeqnl ul`ii m` mb £¦¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly ick¯ âOî ìëNå íòè íeL éìa§¦©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilr recn¯ .éäìà òáèa àlàxaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna ,h"i wxta

ote`a dnypd zkynp
,iwl`d dyxeyl irah
meyn jka yi dabl
dlrnly ,iwl` "rah"
mb zllek `id jk .dpadn
- irah cgte dcxg
ly dkynd dze`y
- d"awd mr zecg`zd
llba m` mb ,wzepz `l
z` xeqnl jxhvi jk

,eytpúøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
éøeqiî älwä ,úBåàzä©©£©©¨¦¦¥

¯ ,äúéîoken ixd `ede ¦¨
ixd - eytp z` xeqnl mb

,xacd i`ceeyáBøwL¤¨
Laëì øúBé øácä åéìà¥¨©¨¨¥¦§Ÿ
øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä©¥¤¥¦§¦©

¯ ,"òøîziiyrn rpnidl ¥©
,zexiar¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôàxeqi` `idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦

helyl ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `le ,cala opaxcn
,envra¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL,`ehgl `leøçàî ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥¥©©

¯ da ãøôpL,`hgi m`äøæ-äãBáòa Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¤¦§¨¨¦¦§©§§©£¨¨¨
¯ .äNòî úòLa ,Lnîwxta xaqedy itk ,`heg `edy drya ©¨¦§©©£¤

dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd
xg`ne ,dxf dcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk
- dxf dcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`aefdxiar iciÎlr mb ,oky ,
lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef
onfl qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxf dcear oia

yixg`dxf dceara :dxiard ziiyrd"awdn cxtp x`yp `ed ,
mbixg`lzelwd zexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy

dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd ,xzei
zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l` - cala
iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxf dceara mb dvr
ÎitÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara mb ritydl dciay daeyz
,eytp z` xqen `l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex ep` ok
d`egzydd zrya mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae
rpnidl ick mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxfÎdcearl
cxtp `ed ,ociÎlr mby xg`n ,xzei zelw zexiar ziiyrn

:oldl owfd epax xne` jk lr .d"awdn dyrn zryaíb éøäå©£¥©
¯ Ck-øçà äáeLz úBNòì ìBëé äøæ-äãBáòa,gihazy ©£¨¨¨¨©£§¨©©¨

ixg`yxyt` ,jk .d"awdn cxtp didi `l ,dxiard ziiyr
`ly oexzt el yi dxf dceara mb ,mpn` :dl`yd l`yizy
,daeyz iciÎlr - `hgd ziiyr ixg` d"awdn cxtp zeidl

xak ,jk xg` dyriy "daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa
ecia oiwitqn oi` - aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax exn`

"daeyz zeyrl2jenql leki `ed oi` ,dxf dcearl qgiay ixd ,
z` xqen `ed jk meyne ,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn
x`yii `ly ick ,eytp

cxtpicinz.d"awdn
ixd ,zxg` dxiara eli`e
oi` dxiard ziiyr ixg`
,`linn jxca ,x`yp `ed
ilan ,d"awdn cxtp
- "daeyz" lr jnzqdl
xnel xyt` ,`eti` ,cvik
`edy myky ,zepwqta
dxf dcearn rpnidl leki
rpnidl leki `ed jk -
jk lr ?zxg` dxiar lkn
dn :daeyzd d`a
oi`" mixne` l"f epinkgy
zeyrl ecia miwitqn
dpeekd oi` ,"daeyz
z` ixnbl epnn milhepy
.daeyz zeyrl zlekid

oi` :cala z`f wx `id dpeekdmixferel miwtqn oi` ,jka el
gece un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`znd rbxd z`w

,jk .zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere envr z`
ceariy ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl ecia yi ok`y
cxtp didi `ly calae jkn rpnp `ed z`f lkae - dxf dcear

d"awdndyrn zrya.ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàå]§©¤¨¥¤¡¨§¨¥
¯ ,"'eë ïé÷étñî,daeyz zeyrl eciaíé÷éæçî ïéàL eðéä ©§¦¦©§¤¥©£¦¦

¯ ,äáeLz úBNòì øLkä úòL Bì úBéäì Bãé,llk jxcay ¨¦§§©©Ÿ¤©£§¨
xefgl ze`pd onfd z`e gekd z` dlrnln mc`l mipzep ixd
okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy in j` ,daeyza

- daeyza xefgimixfer `ljka dlrnln el`leel mipzep
.jkl zepncfdd z`¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨

¯ .[äáeLzä éðôa ãîBòL øác Eì ïéàzxfer daeyz ¥§¨¨¤¥¦§¥©§¨
xg`ly jnzqdl leki did dxf dceara mby ixd .cinz
.dyriy "daeyz"d iciÎlr ,d"awdn cxtp didi `l `hgd
BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§
éôì ålôà äøæ-äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷ ìò©§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦

¯ ,Ck-øçà äáeLz úBNòìå äòLz` xeqni `ed :xnelk ¨¨§©£§¨©©¨
dipyl dxf dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp
ixd f`y ,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg`
zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi`

,d"awdn zecxtid ly efdyrn zrya,el dwitqn - `hgd
?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxf dcearl zeegzydl `ly

¯ eðéäå,df ixd¯ íLôða Laìîä 'ä øBà éðtîipa ly §©§¦§¥©§ª¨§©§¨
,l`xyiìéòì økæpk3¯ BðéàL ,epi` df 'd xe`ïîæ úðéçáa ©¦§¨§¥¤¥¦§¦©§©

¯ ,åéìò ìLBîe èélLå ,ïîfäî äìòîì àlà ,ììk äòLå§¨¨§¨¤¨§©§¨¥©§©§©¦¥¨¨
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'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì

úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä
åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî

ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë
èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå
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ב.2. פה, יט.3.יומא פרק

hay f"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ז שישי יום
פרק כה  ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

,xzeia lecb oealr meyn ef zipnf dcixiaúBtìwäL¤©§¦
¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷" úBàø÷ð àøçà-àøèñåwxy ,ixd §¦§¨¨¢¨¦§¨¦¨©©

,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ,`hgd dyrn ixg`
zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`elk

,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn .dxiar
cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd gekd `idy

n rpnidl ezexyt`a yi - epnnlkmiiwle dxiarlk
.zeevnd

`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear cearl
,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd
"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -

wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine micedin mze`
xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv ,dlilg dpen`d
dnk xeark .elewa renyl xeq` - z`f zeyrl devn envr
d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy
xqiwd l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg`
awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl
mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde

.olvilÎ`pngxxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl
renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe .ytpd
yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l` cin evtwe ,elewa

.myd

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

wxta owfd epax jk lr l`y

miyge miyibxn dxe`kl :f"i

,owfd epax xiaqde ?'d zad` mc`l didzy lwe aexw jk lk oi`y ,ep`

ly ybxd ea xxerzn - d"awd zlecba mc`d zeppeazd iciÎlry

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal leki df xacy xg`n ,mxa .'d zad`

aexw" dfy xnel xyt`Îi` `linn xaky ,ixd ,'d zlecbac`nik ,"

eidi alde gendy mbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl

xiaqd okl - 'd zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn

dxez miiwl icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax

dpyiy ,"zxzeqn dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne

dad` .d"awdl l`xyin cg` lkaeficiÎlr xevil jxevd on oi`

owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd

dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd

m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid

cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc

,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi

"zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did

`ed cvik yibxi `ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly

ilg cxtpcenll micner ep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

envrn xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr

d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d z`

- ecil dxiaryegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

rpni `linne ,d"awdn

devn d`ayke ;dzeyrln

ezad`y ,cin xekfi - ecil

miiwl el daizkn d"awdl

`ed dciÎlr ik ,devnd z`

.d"awd mr cg`zn

áeúkL eäæå1áBø÷ ék" : §¤¤¨¦¨
éìà¯ ,"'Bâå ãàî øácä E ¥¤©¨¨§Ÿ§

zeevne dxez miiwl
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala"Bãéa äòL ìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨¨¨§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìLz` ddwnd ¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäå§©¦§¨

,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy
ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick
éàcåa úøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤§©©

¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa,wetwt mey ila xacd xexa ixd ¦§¨§¦¨¥
lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy

.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§

epyi zeevne dxez meiwa ,oky :'d zad`a wx `le - .d"awdl
,'d z`xi zyxcp jk lre ,zexiarn rpnidl ,"rxn xeq" mb

ef dad`y ,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtdzllek
.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza

¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc`xend §¦§¨¨©§¦§©§
,cgtde,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥
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יד.1. לב, דברים



hayקב g"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

znxebd daiqd `linn zniiw `l - oeilrd oevx zeinipt dlbzn
.envr ipta "ze`ivn"le "yi"l envr z` yibxdl `xapl,úàæìåª§Ÿ

¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz,sebd z` digny ef ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
¯ ïäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygnúéìëúa úBãçéî ïlk §¥¤ª¨§ª¨§©§¦

ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¨¨¨¤§
-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨

¯ .ìéòì økæpk ,àeä,ixd ©¦§¨§¥
meiwe 'd zcear iciÎlry
mc`d cg`zn ,zeevnd
zilkza d"awd mr
xaqei oldl .cegid
iciÎlr xvepd cegidy
,cinzl `ed ,devnd meiw

:devnd meiw zryl wx `le¯ äìòîì äæ ãeçéåly eytpy dn §¦¤§©§¨
,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlr seqÎoi` xe` mr zcg`zn icedi

,mipeilrd zenleraCøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì éçöð àeä¦§¦§¨¨¤¦¦§¨¥
¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøed"awd mr zecg`zdd mb `linn §§©§¨¥©§©

,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe¯ ïëå,ep` epnlera mbéelb §¥¦
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL ,BøeaãaL BðBöø7: §¤§¦¤¦©¨¦§¦§¤¨

íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
,dxezd ixaca d"awd
,`linn ixd - zigvp `id
ytp ly dzecg`zd mb
meiwe dxezd cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly

.zigvp `id - zeevnd
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äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
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znxebd daiqd `linn zniiw `l - oeilrd oevx zeinipt dlbzn
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¯ .ìéòì økæpk ,àeä,ixd ©¦§¨§¥
meiwe 'd zcear iciÎlry
mc`d cg`zn ,zeevnd
zilkza d"awd mr
xaqei oldl .cegid
iciÎlr xvepd cegidy
,cinzl `ed ,devnd meiw

:devnd meiw zryl wx `le¯ äìòîì äæ ãeçéåly eytpy dn §¦¤§©§¨
,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlr seqÎoi` xe` mr zcg`zn icedi

,mipeilrd zenleraCøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì éçöð àeä¦§¦§¨¨¤¦¦§¨¥
¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøed"awd mr zecg`zdd mb `linn §§©§¨¥©§©

,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe¯ ïëå,ep` epnlera mbéelb §¥¦
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL ,BøeaãaL BðBöø7: §¤§¦¤¦©¨¦§¦§¤¨

íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
,dxezd ixaca d"awd
,`linn ixd - zigvp `id
ytp ly dzecg`zd mb
meiwe dxezd cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly

.zigvp `id - zeevnd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zenai(ipy meil)

.zny mzq cirdl e` `ypidl dxizdl,óñBé áø øîàm`àa ¨©©¥¨
miakek caerd,'BzLà úà eàéOä ,úî éðBìt Léà' øîàå ïéc úéáì§¥¦§¨©¦§¦¥©¦¤¦§

øézäì ïéekúð eäæyi`' xn` m` j` .ezecr z` milawn oi`y ¤¦§©¥§©¦
ipelt,íúñ 'úî,'ezy` z` e`iyd' xnel siqed `leïéekúð eäæ ¥§¨¤¦§©¥

úeãòì.ezecr z` milawny §¥
:l`enyk yxtn yiwl yixeðL àì ,Lé÷ì Léø øîà ,éîð øîzéà¦§©©¥¨©¥¨¦Ÿ¨

,ezecr z` milawn oi` dpeeka cirnd miakek caery epzpyna
àlàkïéekúpMmiakek caerdzäìøé,`ypidl dy`d z`ìáàm` ¤¨¤¦§©¥§©¦£¨

ïéekúðwxãéòäìezy` z` xizdl `le ,zn ipelty.úeãò Búeãò ¦§©¥§¨¦¥¥
:zwlegd drcïðçBé éaø déì øîàike ,yiwl yixläéä Ck àì ¨©¥©¦¨¨Ÿ¨¨¨

[ñéøúäL] (íøéúäù) ,éaøa àéòLBàa äNòîwlgpy±íéðîL íò ©£¤§©§¨§¦¦¤¦§¦¦§Ÿ¦
,íéð÷æ äMîçåjkeeðL àì ,íäì øîàmiakek caery epzpyna ©£¦¨§¥¦¨©¨¤Ÿ¨

,zlawzn ezecr oi` cirdl oiekzndàlàkøézäì ïéekúpMz` ¤¨¤¦§©¥§©¦
,`ypidl dy`dìáàm`ïéekúðwxãéòäì,xizdl `leBúeãò £¨¦§©¥§¨¦¥

,íéîëç Bì eãBä àìå .úeãòxizdl oiekzp `l elit`y exaq `l` ¥§Ÿ£¨¦
minkgk dkld ixde .zlawzn ezecr oi` ,cala cirdl `l`

.miaxd mdy
:opgei iaxl oreh yiwl yixàlà,jzhiyléðz÷c ïéúéðúî- ¤¨©§¦¦§¨¨¥

epipyy epzpyn'úeãò Búeãò ïéà ïéekúî äéä íà íéáëBk ãáBòáe'§¥¨¦¦¨¨¦§©¥¥¥¥
cirdl oiekzp `ly ote`ay rnyne ,cirdl oiekzna elit` epiide

,`ypidl dy`d z` mixizne ,ezecr milawn llkúçkLî éëéä¥¦©§©©
dìaiyn .xizdl `le cirdl `l oiekzp `ly ote` `vnz cvik - ¨

z`f epivn :opgei iaxay ote`Bnú éôì çéñîenez itl xtqny - §¥¦©§¦ª
.llk cirdl oiekzn epi`e ,didy dyrnàeää ékdidy enk ± ¦©

cg` ixkpa dyrnìéæàå øîà÷ äåäcjlede fixkn didy ±ïàî' ©£¨¨¨©§¨¦©
'éàeéç éa àkéà ïàî ,éàeéç éa àkéàezia iyp`n o`k `vnp in - ¦¨¥¦©©¦¨¥¦©

,ixac z` rnyiy ,i`eig ly ezia iyp`n o`k `vnp in ,i`eig ly
áéëL'[zn-]eäúéáãì óñBé áø dáñðàå .'éàeéçsqei ax `iyde - §¦¦©§©§§¨©¥¦§¦§

.enez itl xtqn did df ixkpy oeik ,ef zecr it lr ezy` z`
:sqep dyrn d`ian `xnbdìéæàå øîà÷ äåäc àeääcg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦

,jlede fixkn didáéëLc ,àúéãaîeôa äåäc àæéøæ àLøôì déì éåå©¥§¨¨¨§¦¨©£¨§§§¦¨¦§¦
.zny ,`zicaneta didy fixf yxt eze`l el ie` -dáñðàå§©§§¨

[`iyde-]àîéúéàå óñBé áø[mixne` yie-]eäúéáãì ,àáøz` - ©¥§¦¥¨¨¨¦§¦§
.ef zecr it lr ,yxt eze` ly ezy`

:df oipra sqep dyrnìéæàå øîà÷ äåäc àeäädid cg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦
,jlede fixkn'àñç éa àkéà ïàî'ly ezia iyp`n o`k `vnp in - ©¦¨¥¨¨

,ixac rnyiy `qg.'àñç òáè',ezfxkd z` rnyykáø øîà §©¨¨¨©©
ïîçð,xrva'íé÷ìàä[dreay oeyl-]'àñçì éøåek eìëàelk` - ©§¨¨¡Ÿ¦£¨©¨¥§¨¨

.`qg z` mibcdïîçð áøc déøeaécîongp ax ixac it lr ±àìæà ¦¦¥§©©§¨¨§¨
àáñpéàå àñçc eäúéác.d`yipe `qg ly ezy` dkld -eøîà àìå §¦§§¨¨§¦§¦¨§Ÿ¨§

dìminkgéãéî àìå.ipyd dlran dze` e`ived `l ,xnelk ¨§Ÿ¦¦
:df dyrnn oic cnel iy` axøeîàc àä ,dpéî òîL ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¦¨¨§¨

ïðaøminkg exn`y dny o`kn gken ±(`"r lirl)l ltepdyíéî ©¨¨©¦
éléî éðä ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàLwx xn`p df oic ±älçzëì ¤¥¨¤¦§£¨¨¥¦¥§©§¦¨

,z`yipy mcewìáàcaricaáéñp éàit lr xak z`yip m` ± £¨¦§¦
ef zecrdépéî dì ïðé÷tî àì,ipyd dlran dze` mi`iven oi` - Ÿ©§¦©¨¦¥

ezy` z` e`ived `le ,seq mdl oi`y mina rah `qg ixdy
.ipyd dlran

:dyrn eze`l zxg` `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¥
ezfxkd z` ongp ax rny xy`ky ,dyrnd did jky mixne`

,ixkpd lyeäúéáãì ïîçð áø dáñðàyexita ongp ax xizd - ©§§¨©©§¨¦§¦§
c meyn ,`ypidl `qg ly ezy`løîà,ongp axäaø àøáb àñç ¨©¨¨©§¨©¨

déúéàokle ,`ed [mqxetn] lecb mc` -÷éìñc àúéà íàok` m` - ¦¥¦¦¨¦§¦
,xg` mewna mind on dlre lvipàúléîì déì úéà àì÷did ± ¨¨¦¥§¦§¨

,zne rahy gken ,dlry eprny `ly oeike .jk lr lew `vei
:ef `xaq `xnbd dgec .`ypidl dligzkl zxzen ezy`eàìå§Ÿ

àéä`l` ,ok oicd oi` -àøáb åàì àðL àì ,äaø àøáb àðL àì ¦Ÿ§¨©§¨©¨Ÿ§¨¨©§¨
äaø`ed oicd mdipya ,mc` mzql lecb mc` oia lcad oi` ± ©¨

,seq mdl oi`y mina rahaãáòécxg`l xak z`yip m` -ïéà ¦£©¦
la` .dlra mr x`yidl dl mixizn ,[ok-]àì ,älçzëì.`ypiz §©§¦¨Ÿ

zen lr enez itl giqdy ixkp oiprl sqep dyrn `xnbd d`ian
:lradìàøNéì déì øîà÷ äåäc íéáëBk ãáBò àeäädyrn ± ©¥¨¦©£¨¨¨©¥§¦§¨¥

icedil xn`y miakek caeraàúaLa éàåéçì éãLe ,àzñtñà ìBè÷§©§©§¨§¦§¥©§©§¨
,zaya df dide ,izenda iptl miye zgy uevw -éàå[m`e-]àì §¦Ÿ

,jk dyrzìàøNé øa éðBìôì àðìéè÷ãk Cì àðìéè÷jze` bexd` - ¨¦§¨¨¦§¨¦§¨¦§¦©¦§¨¥
,icedid ipelt z` izbxdy itkdéì éøîàcel izxn`y -éì ìéMa §©§¦¥©¥¦

dézìéè÷e ,éì ìéMa àìå ,úaLa äøã÷.eizbxde ±eäúéác äòîL- §¥¨§©¨§Ÿ©¥¦§¥§¥¨§¨§¦§
tiq ixkpdy ipelt eze` ly ezy` drny,eze` bxdy eilr x

éiaàc dén÷ì éàúàå`id dleki m`d el`yl iia` iptl d`ae ± ©£©§©¥§©©¥
.ixkpd ixac it lr `ypidlàúéäLdpr `le iia` dze` akir - ©©§¨
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שבט  י"ח קודש שבת יום
,62 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äùòå 'éçáá ïäå,al 'nr cr.'åë íéîìåòì

,onfd lròãBpk4¯ .ji` ,dl`yl xywa `ed xen`d lk ©©
rxd xvia helyl gekd z` icedil zxzeqnd dad`d zpzep
xaqez oldl ."rxn xeq" - dxiar zeyrln rpnidle ely

ziaeigd dxeva ,"aeh dyre"a zxzeqnd dad`d ly dzlert
:zeevnd meiw ly

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥¨£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxdåéìò ìétîe Bôeb úà ãéaënä ©¥¤¤©¥¤©©§¦¤©¦¨¨
¯ ,äìöò(zelvrd) `idyLôpaL øôòä ãBñé úðéçaî ©§¨¦§¦©§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦
,oey`xd wxtaçéøèälî¦§©§¦©

éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb¦§¦§¨¦¥
àOî úãBáòå çøèŸ©©£©©¨
da LiL ,'ä úãBáòa©£©¤¥¨
ìîòì :ïBâk ,ìîòå çøèŸ©§¨¨§©£Ÿ
¯ ätáe ïeiòa äøBza©¨§¦©¤
ote`a dxez ixac xacl

lydéîet ÷éñt àì̈¨¦¥
¯ ,àñøbîwqet `l eit ¦¦§¨

yxecy xac ,cenlln
.dnevr dribiøîàîëe§©£©

ì"æø5íéNé íìBòì" : ©©§¨¨¦
éøác ìò Bîöò íãà̈¨©§©¦§¥
ìòì øBLk äøBz¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîk§£©©§¨¨
mixac dyly o`k miiepn
micenrd dyly -
:cner mlerd mdilry

."micqg zelinb ,(zepaxw mewna `id dlitzy) dcear ,dxez"
¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤

¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
.sebd zevn`zde zribi zeyxcp ea ,'d zcear¯ Bcâð ãîòlL¤©£Ÿ¤§

dfd rxd xvid cbpíéNiLk ,íãàä ìà ãàî áBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨§Ÿ¤¨¨¨§¤¨¦
Bëôä úBNòìå ,äfî øúBéå ,äæ ìëa øöiä çvðlL ,Baì ìà¤¦¤§©¥©©¥¤§¨¤§¥¦¤§©£¨§

¯ Lnîod un`zdle ,rxdÎxvid ly epevxn jtidd zeyrl ©¨
df lk ixd ,'d zcear ipipra epenna ode etebaéøeqiî ãàî ì÷©§Ÿ¦¦¥

ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä ,äúéî éøeqéå .eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥§¦¥¦¨¦§§¥¨¨§©¥
¯ ïBöøáe äáäàa,calaeBúecçàå Bãeçiî ãøtì àlL §©£¨§¨¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§

äòL éôì elôà ,Cøaúé¦§¨¥£¦§¦¨¨
äøæ-äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨

¯ ,íBìLå-ñçitk ©§¨
did icedi lky ,epcnly
`ly eytp z` xqen
z`fe ,dxf dcear cearl
cxtp zeidl `ly ick
`l elit` 'd zecg`n

.dlw drylïkL-ìëå§¨¤¥
äáäàa ìa÷ì Bì LiL¤¥§©¥§©£¨

¯ ïBöøáez` mb §¨
x`y mbe sebd zevn`zd
zeyxcpd zeievn`zdd

,epnnBa ä÷áãì éãk§¥§¨§¨
¯ .ãòå íìBòì(` ick §¨¨¤

(a ,d"awd mr cg`zdl
gvpl edfe6.¯ ,eðéäc§©§

d"awd mr zecg`zdd
elv` didz ,gvpl
Cøaúé BðBöø äNòiLk§¤©£¤§¦§¨¥

¯ Bæ äãBáòamylyk mb ©£¨
epnn zyxcp jk
,zcgein zevn`zd

¯ da älbúé,ef dceara ¦§©¤¨
øzñäa àìå áø éelâå íéðt úðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦§¨¤§¦§¦©¨¦§¦©§Ÿ§¤§¥

¯ .ììkzceare zeevnd oipray ,mincewd miwxta epcnly itk §¨
lbzd ly ote`a d"awd ly epevx zeinipt dxi`n - 'd.ze

ãøôð øác ïéà éæà ¯ ïBéìòä ïBöøa íéðt øzñä íeL ïéàLëe§¤¥¤§¥¨¦¨¨¨¤§£©¥¨¨¦§¨
¯ ììëe ììk,zewl`n¯ .Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäìitk §¨§¨¦§¥§¨¨¦§¥©§

"yi"l ,mnvr z` yibxdl mileki mi`xapy dybxddy ,epcnly
`id oeilrd oevx zeinipty jkn zraep - d"awdn cxtp xacle
f`y ,'d zcearle devn meiwl xacd ribnyk eli`e .mlrda
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íéøîà éèå÷éì
áåè äùòå 'éçáá ïäå

øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä
ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà

úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá
ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî

äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì
ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì

øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì
úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð
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.4- עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ מצד ענינים: ב' בזה שאומר "וי"ל :
ב) הוא. נצחי עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט ארוך".ÂÈ˙¯מצד דזמן ב.5.מזה ה, זרה שליט"א 6.עבודה אדמו"ר כ"ק
כאן מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן (בהשוואה ·„·˜Â˙הוסיף להשי"ת

של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות ÚÂ„לשלא ÌÏÂÚÏ בעבודה שעה לפי נפרד  להיות לשלא (בהשוואה 



קג hay g"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

znxebd daiqd `linn zniiw `l - oeilrd oevx zeinipt dlbzn
.envr ipta "ze`ivn"le "yi"l envr z` yibxdl `xapl,úàæìåª§Ÿ

¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz,sebd z` digny ef ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
¯ ïäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygnúéìëúa úBãçéî ïlk §¥¤ª¨§ª¨§©§¦

ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¨¨¨¤§
-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨

¯ .ìéòì økæpk ,àeä,ixd ©¦§¨§¥
meiwe 'd zcear iciÎlry
mc`d cg`zn ,zeevnd
zilkza d"awd mr
xaqei oldl .cegid
iciÎlr xvepd cegidy
,cinzl `ed ,devnd meiw

:devnd meiw zryl wx `le¯ äìòîì äæ ãeçéåly eytpy dn §¦¤§©§¨
,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlr seqÎoi` xe` mr zcg`zn icedi

,mipeilrd zenleraCøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì éçöð àeä¦§¦§¨¨¤¦¦§¨¥
¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøed"awd mr zecg`zdd mb `linn §§©§¨¥©§©

,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe¯ ïëå,ep` epnlera mbéelb §¥¦
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL ,BøeaãaL BðBöø7: §¤§¦¤¦©¨¦§¦§¤¨

íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
,dxezd ixaca d"awd
,`linn ixd - zigvp `id
ytp ly dzecg`zd mb
meiwe dxezd cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly

.zigvp `id - zeevnd
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íéøîà éèå÷éì
úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä

ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
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ח.7.זרה). מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט

hay g"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

znxebd daiqd `linn zniiw `l - oeilrd oevx zeinipt dlbzn
.envr ipta "ze`ivn"le "yi"l envr z` yibxdl `xapl,úàæìåª§Ÿ

¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz,sebd z` digny ef ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
¯ ïäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygnúéìëúa úBãçéî ïlk §¥¤ª¨§ª¨§©§¦

ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¨¨¨¤§
-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨

¯ .ìéòì økæpk ,àeä,ixd ©¦§¨§¥
meiwe 'd zcear iciÎlry
mc`d cg`zn ,zeevnd
zilkza d"awd mr
xaqei oldl .cegid
iciÎlr xvepd cegidy
,cinzl `ed ,devnd meiw

:devnd meiw zryl wx `le¯ äìòîì äæ ãeçéåly eytpy dn §¦¤§©§¨
,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlr seqÎoi` xe` mr zcg`zn icedi

,mipeilrd zenleraCøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì éçöð àeä¦§¦§¨¨¤¦¦§¨¥
¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøed"awd mr zecg`zdd mb `linn §§©§¨¥©§©

,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe¯ ïëå,ep` epnlera mbéelb §¥¦
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL ,BøeaãaL BðBöø7: §¤§¦¤¦©¨¦§¦§¤¨

íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
ly epevx zelbzdy
,dxezd ixaca d"awd
,`linn ixd - zigvp `id
ytp ly dzecg`zd mb
meiwe dxezd cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly

.zigvp `id - zeevnd
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íéøîà éèå÷éì
úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä

ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó

1
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ח.7.זרה). מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zenai(ipy meil)

.zny mzq cirdl e` `ypidl dxizdl,óñBé áø øîàm`àa ¨©©¥¨
miakek caerd,'BzLà úà eàéOä ,úî éðBìt Léà' øîàå ïéc úéáì§¥¦§¨©¦§¦¥©¦¤¦§

øézäì ïéekúð eäæyi`' xn` m` j` .ezecr z` milawn oi`y ¤¦§©¥§©¦
ipelt,íúñ 'úî,'ezy` z` e`iyd' xnel siqed `leïéekúð eäæ ¥§¨¤¦§©¥

úeãòì.ezecr z` milawny §¥
:l`enyk yxtn yiwl yixeðL àì ,Lé÷ì Léø øîà ,éîð øîzéà¦§©©¥¨©¥¨¦Ÿ¨

,ezecr z` milawn oi` dpeeka cirnd miakek caery epzpyna
àlàkïéekúpMmiakek caerdzäìøé,`ypidl dy`d z`ìáàm` ¤¨¤¦§©¥§©¦£¨

ïéekúðwxãéòäìezy` z` xizdl `le ,zn ipelty.úeãò Búeãò ¦§©¥§¨¦¥¥
:zwlegd drcïðçBé éaø déì øîàike ,yiwl yixläéä Ck àì ¨©¥©¦¨¨Ÿ¨¨¨

[ñéøúäL] (íøéúäù) ,éaøa àéòLBàa äNòîwlgpy±íéðîL íò ©£¤§©§¨§¦¦¤¦§¦¦§Ÿ¦
,íéð÷æ äMîçåjkeeðL àì ,íäì øîàmiakek caery epzpyna ©£¦¨§¥¦¨©¨¤Ÿ¨

,zlawzn ezecr oi` cirdl oiekzndàlàkøézäì ïéekúpMz` ¤¨¤¦§©¥§©¦
,`ypidl dy`dìáàm`ïéekúðwxãéòäì,xizdl `leBúeãò £¨¦§©¥§¨¦¥

,íéîëç Bì eãBä àìå .úeãòxizdl oiekzp `l elit`y exaq `l` ¥§Ÿ£¨¦
minkgk dkld ixde .zlawzn ezecr oi` ,cala cirdl `l`

.miaxd mdy
:opgei iaxl oreh yiwl yixàlà,jzhiyléðz÷c ïéúéðúî- ¤¨©§¦¦§¨¨¥

epipyy epzpyn'úeãò Búeãò ïéà ïéekúî äéä íà íéáëBk ãáBòáe'§¥¨¦¦¨¨¦§©¥¥¥¥
cirdl oiekzp `ly ote`ay rnyne ,cirdl oiekzna elit` epiide

,`ypidl dy`d z` mixizne ,ezecr milawn llkúçkLî éëéä¥¦©§©©
dìaiyn .xizdl `le cirdl `l oiekzp `ly ote` `vnz cvik - ¨

z`f epivn :opgei iaxay ote`Bnú éôì çéñîenez itl xtqny - §¥¦©§¦ª
.llk cirdl oiekzn epi`e ,didy dyrnàeää ékdidy enk ± ¦©

cg` ixkpa dyrnìéæàå øîà÷ äåäcjlede fixkn didy ±ïàî' ©£¨¨¨©§¨¦©
'éàeéç éa àkéà ïàî ,éàeéç éa àkéàezia iyp`n o`k `vnp in - ¦¨¥¦©©¦¨¥¦©

,ixac z` rnyiy ,i`eig ly ezia iyp`n o`k `vnp in ,i`eig ly
áéëL'[zn-]eäúéáãì óñBé áø dáñðàå .'éàeéçsqei ax `iyde - §¦¦©§©§§¨©¥¦§¦§

.enez itl xtqn did df ixkpy oeik ,ef zecr it lr ezy` z`
:sqep dyrn d`ian `xnbdìéæàå øîà÷ äåäc àeääcg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦

,jlede fixkn didáéëLc ,àúéãaîeôa äåäc àæéøæ àLøôì déì éåå©¥§¨¨¨§¦¨©£¨§§§¦¨¦§¦
.zny ,`zicaneta didy fixf yxt eze`l el ie` -dáñðàå§©§§¨

[`iyde-]àîéúéàå óñBé áø[mixne` yie-]eäúéáãì ,àáøz` - ©¥§¦¥¨¨¨¦§¦§
.ef zecr it lr ,yxt eze` ly ezy`

:df oipra sqep dyrnìéæàå øîà÷ äåäc àeäädid cg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦
,jlede fixkn'àñç éa àkéà ïàî'ly ezia iyp`n o`k `vnp in - ©¦¨¥¨¨

,ixac rnyiy `qg.'àñç òáè',ezfxkd z` rnyykáø øîà §©¨¨¨©©
ïîçð,xrva'íé÷ìàä[dreay oeyl-]'àñçì éøåek eìëàelk` - ©§¨¨¡Ÿ¦£¨©¨¥§¨¨

.`qg z` mibcdïîçð áøc déøeaécîongp ax ixac it lr ±àìæà ¦¦¥§©©§¨¨§¨
àáñpéàå àñçc eäúéác.d`yipe `qg ly ezy` dkld -eøîà àìå §¦§§¨¨§¦§¦¨§Ÿ¨§

dìminkgéãéî àìå.ipyd dlran dze` e`ived `l ,xnelk ¨§Ÿ¦¦
:df dyrnn oic cnel iy` axøeîàc àä ,dpéî òîL ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¦¨¨§¨

ïðaøminkg exn`y dny o`kn gken ±(`"r lirl)l ltepdyíéî ©¨¨©¦
éléî éðä ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàLwx xn`p df oic ±älçzëì ¤¥¨¤¦§£¨¨¥¦¥§©§¦¨

,z`yipy mcewìáàcaricaáéñp éàit lr xak z`yip m` ± £¨¦§¦
ef zecrdépéî dì ïðé÷tî àì,ipyd dlran dze` mi`iven oi` - Ÿ©§¦©¨¦¥

ezy` z` e`ived `le ,seq mdl oi`y mina rah `qg ixdy
.ipyd dlran

:dyrn eze`l zxg` `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¥
ezfxkd z` ongp ax rny xy`ky ,dyrnd did jky mixne`

,ixkpd lyeäúéáãì ïîçð áø dáñðàyexita ongp ax xizd - ©§§¨©©§¨¦§¦§
c meyn ,`ypidl `qg ly ezy`løîà,ongp axäaø àøáb àñç ¨©¨¨©§¨©¨

déúéàokle ,`ed [mqxetn] lecb mc` -÷éìñc àúéà íàok` m` - ¦¥¦¦¨¦§¦
,xg` mewna mind on dlre lvipàúléîì déì úéà àì÷did ± ¨¨¦¥§¦§¨

,zne rahy gken ,dlry eprny `ly oeike .jk lr lew `vei
:ef `xaq `xnbd dgec .`ypidl dligzkl zxzen ezy`eàìå§Ÿ

àéä`l` ,ok oicd oi` -àøáb åàì àðL àì ,äaø àøáb àðL àì ¦Ÿ§¨©§¨©¨Ÿ§¨¨©§¨
äaø`ed oicd mdipya ,mc` mzql lecb mc` oia lcad oi` ± ©¨

,seq mdl oi`y mina rahaãáòécxg`l xak z`yip m` -ïéà ¦£©¦
la` .dlra mr x`yidl dl mixizn ,[ok-]àì ,älçzëì.`ypiz §©§¦¨Ÿ

zen lr enez itl giqdy ixkp oiprl sqep dyrn `xnbd d`ian
:lradìàøNéì déì øîà÷ äåäc íéáëBk ãáBò àeäädyrn ± ©¥¨¦©£¨¨¨©¥§¦§¨¥

icedil xn`y miakek caeraàúaLa éàåéçì éãLe ,àzñtñà ìBè÷§©§©§¨§¦§¥©§©§¨
,zaya df dide ,izenda iptl miye zgy uevw -éàå[m`e-]àì §¦Ÿ

,jk dyrzìàøNé øa éðBìôì àðìéè÷ãk Cì àðìéè÷jze` bexd` - ¨¦§¨¨¦§¨¦§¨¦§¦©¦§¨¥
,icedid ipelt z` izbxdy itkdéì éøîàcel izxn`y -éì ìéMa §©§¦¥©¥¦
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב
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.4- עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ מצד ענינים: ב' בזה שאומר "וי"ל :
ב) הוא. נצחי עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט ארוך".ÂÈ˙¯מצד דזמן ב.5.מזה ה, זרה שליט"א 6.עבודה אדמו"ר כ"ק
כאן מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן (בהשוואה ·„·˜Â˙הוסיף להשי"ת

של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות ÚÂ„לשלא ÌÏÂÚÏ בעבודה שעה לפי נפרד  להיות לשלא (בהשוואה 



היום יום . . . קד

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ִהיא  ְוֹזאת  ּוְמֹבָהל.  רֹוֵתַח  ְועֹוָלם  ב,  ָ ּוְמֻיּשׁ ַקר  עֹוָלם  ֵהם:  עֹוָלמֹות  ֵני  ׁשְ ֲעלּות  ְוַהִהְתּפַ ֶכל  ַהּשֵׂ
ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם,  ֲעבֹוַדת 

ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל. ים ׁשֶ ַחּיִ ּבְ

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ַבע: ַהֶחֶסד ְוִיְתרֹון  ֶבן ׁשֶ ְהיֹותֹו ּכְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבִ ַמח ֶצֶדק" ַלֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ הֹוֵלְך  ִלְהיֹות  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ
א ֶאת  ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ַעל ָהָאֶרץ, ִמּכָ

ָהָאֶרץ.

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, 
און אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר 
די כחות פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז 
מ'קוקט שטַארק אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר 

דעם עצם הנפש, און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ַרֲחִמים  ל ִהְתעֹוְררּות  ׁשֶ ָהִעְנָין  ַבד  ּלְ ּמִ ׁשֶ ֲהֵרי  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ֵאֶצל 
ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ ַעל 
ִבים  חֹוׁשְ ל ֶזה ׁשֶ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּכֹחֹות ַהּפְ ּזֶ ִנים, ׁשֶ ִים ַהּפָ ּמַ רּוָתם ּכַ ְ ִעְנַין ַאֲהָבָתם ְוִהְתַקּשׁ ּבְ
י  ט, ּכִ ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ יִטים ּבְ ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ָעָליו, ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ָטה ַהּפְ ַהַהּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ ְוִסּפֵ
ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר־ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם־  ַעל־ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ם־טֹוב(,  ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם־טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ל ָמקֹום". ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְולֹא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ְוָאַמר ַהּמַ
ַנֲהָרא,  ַנאי  ּגִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ֲאָמר  ַהּמַ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר 

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



v"ndqeהיום יום . . . קו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  שבט י"ב ראשון יום בשבת  שחל פסח בערב עירוב

:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰àöéå áeøòä ìbìbúð¦§©§¥¨¥§¨¨
Z íBé ãBòaî . . óøNð Bà ãáà Bà ,íeçzì õeç úBnà ézL§¥©©§¨©¦§©¦§
ïéa áeøòä úiðwL ;áeøò äæ éøä Z äëLçMî ;áeøò Bðéà¥¥¦¤¨¥¨£¥¤¥¤§¦©¨¥¥

.úBLîMä©§¨
שחל  פסח בערב עירוב לעשות ניתן כיצד דנו הפוסקים
לאכילה, הראויה פת להיות צריך העירוב והרי בשבת,
יום  בבוקר באכילה ייאסר העירוב פסח ערב של ובשבת
היא  גם הרי מצה יניח ואם פסח, בערב חמץ כדין השבת

פסח. בערב באכילה אסורה
בערב  העירוב את הניח שאם מבואר זו בהלכה אכן,
אם  – נשרף או אבד מכן ולאחר לכך הראוי במקום שבת
עירוב. זה הרי במקומו מונח העירוב היה השמשות בבין
אלא  השבת כל במהלך קיים יהיה שהעירוב צורך אין ואם
בחמץ  פסח ערב בשבת לערב מניעה אין השמשות, בין רק
מותרים  הם השמשות בין כי למחרת שייאסרו במצה או

שנא) סי' חי"א הלכות משנה כז. סי' ח"ו ענגיל מהר"ש .(שו"ת

רש"י מדברי מדייק פענח' ה'צפנת א)אך לה, שבין (עירובין
אלא  השבת כל למאכל ראוי להיות צריך העירוב השמשות
נשרף, כך ואחר השבת לכל ראוי היה השמשות בין שאם
בין  אם אך הותרה'), שהותרה ('כיון פוקע ההיתר אין
כל  לאכילה ראוי יהיה לא שהעירוב ידוע היה השמשות
ערב  בשבת לערב אפשר אי זה ולפי מועיל הוא אין השבת

השבת. כל למאכל ראוי אינו מלכתחילה כי בחמץ, פסח
מדברי  כשר העירוב זה באופן שאפילו שהוכיחו יש אך

להלן יחול (הט"ז)הרמב"ם שההקדש ומתנה כיכר שהמקדיש
ומחר  באכילה ומותרת חולין הכיכר שהיום ונמצא למחרת,
פי  על אף חולין, היא וכעת מאחר בה לערב ניתן תיאסר,

תיאסר! השבת ביום שלמחרת מראש מהר"ש שידוע (שו"ת

שם) .ענגיל
יכול  כיכר והמקדיש מאחר כי זאת, דחה פענח' וה'צפנת
אך  למחר, תיאסר שהכיכר וודאות אין נדרו על להישאל

בו. לערב ואין ייאסר בוודאי פסח בערב חמץ

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום הכיפורים  ביום הסנדל נעילת באי העינוי שיעור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰úàöì øzîeª¨¨¥
åéìâøì òébî õøàä éL÷ éøäL ...éîb ìLå íòL ìL ìcðña§©§¨¤©©§¤¤¦¤£¥§¦¨¨¤©¦©§©§¨

.óçé àeäL Lébøîe©§¦¤¨¥
בשולחנו זו הלכה מביא הזקן ס"ג)אדמו"ר תריד סי' (או"ח

ושל  קש ושל גמי של מנעל או סנדל לנעול "מותר וכותב:
לרגליו  מגיע[ים] הארץ גושי שהרי מינים שאר של או בגד
כאן  הרמב"ם דברי הוא ההלכה מקור יחף". שהוא ומרגיש

הגיליון) בצידי שצוין מלשון (כפי שינה הזקן שאדמו"ר אלא –
" ובמקום "iyewהרמב"ם כתב לרגליו", מגיע iyebהארץ

לרגליו". מגיעים הארץ
הרבי 1360)ומבאר עמ' ד שיחות מדברי (לקוטי שינוי זה שאין

בלשון  לגרוס יש הזקן אדמו"ר שלדעת אלא הרמב"ם,
' הרמב"ם iyebהרמב"ם של המהדורות באחת שכן הארץ'

ר"מ) שנת רומי, "(דפוס –oiribnהארץiyewנכתב לרגליו"
כרחך  ועל יחיד, לשון שהוא קושי, על רבים בלשון 'מגיעין'
הזקן  אדמו"ר תיקן ולכן הדפוס. טעות כאן שיש לומר צריך

" מתאימים iyebוכתב הדברים וכך רבים, לשון הארץ",
לרגליו". מגיעין הארץ "גושי זו: לגרסה

ב'קושי  (לא היא הדפוס טעות כי לטעון אפשר ועדיין
ויש  רבים בלשון שנדפסה 'מגיעין' במילה אלא) הארץ',
המהדורה  את לתקן ניתן בכך וגם יחיד, ללשון לתקנה

הנ"ל!
ל'קושי  הארץ' 'גושי בין ההבדל כך: על להשיב ויש
להרגיש  שנדרש משמעה הארץ' 'קושי שהגרסה הוא הארץ'

'גושי iyewאת הגרסה לעומת בעינוי חומרה וזו הארץ
את להרגיש רק המצריכה שלא iyebהארץ' וכיון האדמה.

היא  שהטעות הזקן אדמו"ר נקט זו לחומרה מקור נמצא
בלשון  'גושי' לומר וצריך בקו"ף, גימ"ל למדפיס שהתחלף

שם)רבים .(לקו"ש
גושי  "שהרי שלפנינו הזקן אדמו"ר בשו"ע הכתוב ועל
צריך  "ואולי הרבי: מעיר יחיד, בלשון לרגליו" מגיע הארץ

התיבה".ribn'לומר בסוף הקיצור קו בתוספת

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום בפסח? חמץ לחם לאפות מצרים ליוצאי מותר היה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéìMáîe ïéôBà ïéà¥¦§©§¦
Cøöì àéäL äëàìî äøzä àìå ,ìça ìëàiM äî áBè íBéa§©¤¥¨¥§Ÿ§Ÿª§¨§¨¨¤¦§Ÿ¤

.áBè íBéa da úBðäì éãk àlà äìéëà£¦¨¤¨§¥¥¨¨§
בתורה לט)נאמר יב, הוציאו (שמות אשר הבצק את "ויאפו

ולא  ממצרים גורשו כי חמץ לא כי מצות עוגות ממצרים
הר"ן וכתב להתמהמה". הרי"ף)יכלו בדפי ב. כה, (פסחים

היו  להתמהמה יכלו "שאילו היא הפסוק שמשמעות
לילה  אלא נהג לא מצרים דפסח מחר לצורך אותו מחמיצין

מתוך  אלא בחמץ... מותרים היו ניסן] [בט"ז ולמחר ויום...
מצה". אפאוהו פנאי להם היה שלא

חסד' ה'תורת זה על כה)והקשה סי' :(או"ח
מלאכה  עשיית עליהם נאסרה הראשןן ביום הרי
פנאי  להם היה אם אף כן, ואם הנ"ל), הר"ן בדברי (כמבואר
כי  מחר לצורך לאפות או ללוש יכולים היו לא להחמיץ
ואף  בחול". שיאכל מה טוב ביום ומבשלין אופין "אין
ואם  הואיל לוקה, אינו לחול טוב מיום פת שהאופה לרבה

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   – יֶהם"  ּוַמֲעׂשֵ
י ָהַרב ְמַנֵחם  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ
י  ּפִ ַעל  רּוׁש  ַהּדְ ֵאר  ּבֵ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַרק  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ  – ָהָאֶרץ'  ִרי  'ּפְ ַעל  ּבַ  – ֵמהָארָאדָאק  מֶעְנְדל 

ִסְגנֹונֹו.

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc zenai(ipy meil)
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ax z` zecpl eci lr dlwz `eaz `ly minydn eilr exny

.oick `ly `liyìàeîLc déìò áø éø÷z` l`eny lr `xw axe ± ¨¥©£¥¦§¥
weqtd(ci `i my),'õòBé áøa äòeLúe'l`eny mr uriizpy meyny §¨§Ÿ¥

.oick `ly iecip ly leykn icil `a `ly ,dreyz el d`a
mina raeha yegl yiy zcnlnd ,ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:`ed ig oiicr `ny seq mdl oi`yàéðz,`ziixaa,éaø øîà ©§¨¨©©¦
íãà éða éðLa äNòîeidyïéøBîëî ïéønëîzezyx miyxet - ©£¤¦§¥§¥¨¨§©§¦¦§¦

mibc mda cevl minaíéâc ìL äléçîì íäî ãçà ñðëðå ,ïcøia©©§¥§¦§©¤¨¥¤¦§¦¨¤¨¦
`l` min d`ln dpi`e ,eztyl jenq xdpd cva mibcd mixtegy
,mind on dlrnl ex`eev diabde dkeza cnre ,xdpd in daeba

÷Låäòdäàø àìå ,änçz` jyegaìL dçútd,äléçîlki `le §¨§¨©¨§Ÿ¨¨¦§¨¤§¦¨
.dpnid z`vlå,mind on `vei epi`y exag d`xy oeikBøáç ääL §¨¨£¥
ly onf xeriyBúéa CBúa òéãBäå àáe ,BLôð àözL éãk,raehd ly §¥¤¥¥©§¨§¦©§¥

.zne rahyäçøæ ,øçîìdøékäå änçz` raehdìL dçút §¨¨¨§¨©¨§¦¦¦§¨¤
däléçî,dpnid `vie,Búéa CBúa ìBãb ãtñä àöîe àáe §¦¨¨¨¨¤§¥¨§¥

.znl edeaygy meyn edecitqdyéøác íéìBãb änk ,éaø øîà̈©©¦©¨§¦¦§¥
,eøîàL íéîëça raehd,úøzeî BzLà óBñ íäì LiL íéîla` £¨¦¤¨§©¦¤¥¨¤¦§¤¤

mina raehd,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàLexaq mlek o`k ixdy ¤¥¨¤¦§£¨
:`xnbd zl`ey .mibc ly dlign ici lr lvip seqale znyéà¦

éëäcirdl oi`e mibc ly dlign ici lr lvpidl xyt` ok` m` ± ¨¥
a raeha ok m` ,zn i`cey raehd lréîð óBñ íäì LiL íéî©¦¤¥¨¤©¥

Leçéìyeygp mb ±,íéâc ìL äléçîìoiicre dlignl qpkp `ny ¥¦§¦¨¤¨¦
:`xnbd daiyn .`ed igàì íéâc ìL äléçî ,óBñ íäì LiL íéîa§©¦¤¥¨¤§¦¨¤¨¦Ÿ

àçéëLly eytp `vzy ick crd ddy m` jkitle ,dievn dpi` ± §¦¨
,`ed ig oiicre ,`ed dligna `ny miyyeg oi` ,raehd`l`

.zn i`cey ,ef zecr it lr ezy` z` mi`iyn
seq mdl oi`y mina miyyeg ote` dfi`a zx`an `xnbd

:miiga x`yp raehdyïðaø eøîàc àä ,éMà áø øîàraehdy ¨©©©¦¨§¨§©¨¨
aäøeñà BzLà óBñ íäì ïéàL íéî`viy miyyegy meyn ,`ypil ©¦¤¥¨¤¦§£¨

,igéléî éðä`weec `ed df oic ±àîìòc Léðéàalibx mc`a - ¨¥¦¥§¦¦§¨§¨
,mqxetn epi`yïðaøî àáøeö ìáàmina rahy mkg cinlz - £¨§¨¥©¨¨
,seq mdl oi`yàìoky .ezy` z` xeq`l miyyeg oi` -éà Ÿ¦

÷éìñc,wegx mewna elit` ,mind on dler did m`y -úéà àì÷ ¦§¦¨¨¦
déìeze` ly ezeaiyg zngn mqxtzn xacd dide ,lew el yi ± ¥

ze`ceea jkn gikedl yi ,dfk lew `vi `ly oeike ,mkg cinlz

.`ypidl zxzen ezy`e ,zny
:df welig dgec `xnbdàéä àìå`l` ,ok oicd oi` -àðL àì §Ÿ¦Ÿ§¨

ïðaøî àáøeö àðL àìå àîìòc Léðéàmc` mzq oia lcad oi` ± ¦¦§¨§¨§Ÿ§¨§¨¥©¨¨
y oicd mdipya ,mkg cinlzlãáòéclr xg`l d`yip xak m` ± ¦£©

,seq mdl oi`y mina rah dlray zecr itïéài`yx `ed ixd ± ¦
la` .dnr xeclàì älçzëì.ig dlra `ny yegl yiy ,`ypiz §©§¦¨Ÿ

:df oipra dyrn d`iand `ziixaàéðz,`ziixaaïaø øîà ©§¨¨©©¨
úçà äðéôñ éúéàøå ,äðéôña Cläî éúééä úçà íòt ,ìàéìîb©§¦¥©©©©¨¦¦§©¥¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©

äøaLpL,da eidy miyp`d eraheíëç ãéîìz ìò øòèöî éúééäå ¤¦§§¨§¨¦¦¦§©¥©©§¦¨¨
Ldidda,rah mzqd one dpitqaepîe,mkg cinlz eze` edine - ¤¨©

àa ,äLaia éúéìòLëe .àáé÷ò éaøenvra `aiwr iaxéðôì ïãå áLéå ©¦£¦¨§¤¨¦¦©©¨¨¨§¨©§¨§¨©
Eìòä éî ,éða ,Bì ézøîà .äëìäa.mid onóc ,éì øîà[yxw-]ìL ©£¨¨¨©§¦§¦¦¤¤§¨©¦©¤

éì ïncæð äðéôñ,mind lr izhye ea izfg`eéìò àaL ìâå ìb ìëå §¦¨¦§©¥¦§¨©§©¤¨¨©
,scd on ipkilydléLàø Bì ézòðòð`ede eipta iy`x izltyd - ¦§©§¦Ÿ¦

:`xnbd dtiqen .ilrn xaríéòLø eàBáé íà ,íéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦¦¨§¨¦
íãà ìò,el rxdl.BLàø Bì òðòðédxbzi `le mdl rpki ,xnelk ©¨¨§©§¥©Ÿ

:dyrnd z` l`ilnb oax miiqn .eilrn exariy cr ,mdaézøîà̈©§¦
,eøîàL íéîëç éøác íéìBãb änk ,äòL dúBàaa raehdiL íéîL §¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§©¦¤¥

óBñ íäìezy`úøzeîa rah la` ,`ypidlóBñ íäì ïéàL íéî ¨¤¤¤©¦¤¥¨¤
ezy`äøeñà`vie lvip `ny yegl yi cinzy meyn ,`ypidl £¨

.ote` dfi`a
:sqep dyrnCläî éúééä úçà íòt ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨©©©©¨¦¦§©¥

ìò øòèöî éúééäå ,íia úôøhnL úçà äðéôñ éúéàøå ,äðéôña¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©¤¦¨¤¤©¨§¨¦¦¦§©¥©
L íëç ãéîìzdidda,rah mzqd oneepîecinlz eze` edine ± ©§¦¨¨¤¨©

,mkg.øéàî éaøeàa ,àé÷èBt÷ úðéãîì éúéìòLkenvra xi`n iax ©¦¥¦§¤¨¦¦¦§¦©©§¦¨¨
Eìòä éî ,éða ,Bì ézøîà .äëìäa éðôì ïãå áLéå.mid on,éì øîà §¨©§¨§¨©©£¨¨¨©§¦§¦¦¤¤§¨©¦

éðãøè ìbipxqn -Bøáçì,xg` lbl -Bøáçåipxqn lb eze`e - ©§¨©¦©£¥©£¥
Bøáçì,xg` lbl -éðàé÷äL ãòlbd.äLaiìz` `aiwr iax miiqn ©£¥©¤¡¦©¦©©¨¨

,dyrnd,eøîàL íéîëç éøác íéìBãb änk ,äòL dúBàa ézøîà̈©§¦§¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§
a raehdúøzeî BzLà ,óBñ íäì LiL íéîrah la` ,`ypidl ©¦¤¥¨¤¦§¤¤

aäøeñà BzLà ,óBñ íäì ïéàL íéî.`ypidl ©¦¤¥¨¤¦§£¨
e`x `l mday mixg` mipte`a dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:zn lrady xexiaa micrdïðaø eðz,`ziixaa,úBéøà áBâì ìôð ¨©¨¨¨©§£¨
åéìò ïéãéòî ïéàmiyyegy meyn ,`ypidl ezy` z` xizdl zny ¥§¦¦¨¨

ltp m` la` .lvip `nyäøeôçì[xea-],íéaø÷òå íéLçð äàìî ©£¨§¥¨§¨¦§©§©¦
åéìò ïéãéòî.znyóà ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøltp m`äøeôçì §¦¦¨¨©¦§¨¤§¥¨¥©©£¨

åéìò ïéãéòî ïéà ,íéaø÷òå íéLçð äàìîc meyn ,znyïðéLééç± §¥¨§¨¦§©§©¦¥§¦¦¨¨©§¦©
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' א



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

ה'תשע"ה  שבט י"ב ראשון יום בשבת  שחל פסח בערב עירוב

:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰àöéå áeøòä ìbìbúð¦§©§¥¨¥§¨¨
Z íBé ãBòaî . . óøNð Bà ãáà Bà ,íeçzì õeç úBnà ézL§¥©©§¨©¦§©¦§
ïéa áeøòä úiðwL ;áeøò äæ éøä Z äëLçMî ;áeøò Bðéà¥¥¦¤¨¥¨£¥¤¥¤§¦©¨¥¥

.úBLîMä©§¨
שחל  פסח בערב עירוב לעשות ניתן כיצד דנו הפוסקים
לאכילה, הראויה פת להיות צריך העירוב והרי בשבת,
יום  בבוקר באכילה ייאסר העירוב פסח ערב של ובשבת
היא  גם הרי מצה יניח ואם פסח, בערב חמץ כדין השבת

פסח. בערב באכילה אסורה
בערב  העירוב את הניח שאם מבואר זו בהלכה אכן,
אם  – נשרף או אבד מכן ולאחר לכך הראוי במקום שבת
עירוב. זה הרי במקומו מונח העירוב היה השמשות בבין
אלא  השבת כל במהלך קיים יהיה שהעירוב צורך אין ואם
בחמץ  פסח ערב בשבת לערב מניעה אין השמשות, בין רק
מותרים  הם השמשות בין כי למחרת שייאסרו במצה או

שנא) סי' חי"א הלכות משנה כז. סי' ח"ו ענגיל מהר"ש .(שו"ת

רש"י מדברי מדייק פענח' ה'צפנת א)אך לה, שבין (עירובין
אלא  השבת כל למאכל ראוי להיות צריך העירוב השמשות
נשרף, כך ואחר השבת לכל ראוי היה השמשות בין שאם
בין  אם אך הותרה'), שהותרה ('כיון פוקע ההיתר אין
כל  לאכילה ראוי יהיה לא שהעירוב ידוע היה השמשות
ערב  בשבת לערב אפשר אי זה ולפי מועיל הוא אין השבת

השבת. כל למאכל ראוי אינו מלכתחילה כי בחמץ, פסח
מדברי  כשר העירוב זה באופן שאפילו שהוכיחו יש אך

להלן יחול (הט"ז)הרמב"ם שההקדש ומתנה כיכר שהמקדיש
ומחר  באכילה ומותרת חולין הכיכר שהיום ונמצא למחרת,
פי  על אף חולין, היא וכעת מאחר בה לערב ניתן תיאסר,

תיאסר! השבת ביום שלמחרת מראש מהר"ש שידוע (שו"ת

שם) .ענגיל
יכול  כיכר והמקדיש מאחר כי זאת, דחה פענח' וה'צפנת
אך  למחר, תיאסר שהכיכר וודאות אין נדרו על להישאל

בו. לערב ואין ייאסר בוודאי פסח בערב חמץ

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום הכיפורים  ביום הסנדל נעילת באי העינוי שיעור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰úàöì øzîeª¨¨¥
åéìâøì òébî õøàä éL÷ éøäL ...éîb ìLå íòL ìL ìcðña§©§¨¤©©§¤¤¦¤£¥§¦¨¨¤©¦©§©§¨

.óçé àeäL Lébøîe©§¦¤¨¥
בשולחנו זו הלכה מביא הזקן ס"ג)אדמו"ר תריד סי' (או"ח

ושל  קש ושל גמי של מנעל או סנדל לנעול "מותר וכותב:
לרגליו  מגיע[ים] הארץ גושי שהרי מינים שאר של או בגד
כאן  הרמב"ם דברי הוא ההלכה מקור יחף". שהוא ומרגיש

הגיליון) בצידי שצוין מלשון (כפי שינה הזקן שאדמו"ר אלא –
" ובמקום "iyewהרמב"ם כתב לרגליו", מגיע iyebהארץ

לרגליו". מגיעים הארץ
הרבי 1360)ומבאר עמ' ד שיחות מדברי (לקוטי שינוי זה שאין

בלשון  לגרוס יש הזקן אדמו"ר שלדעת אלא הרמב"ם,
' הרמב"ם iyebהרמב"ם של המהדורות באחת שכן הארץ'

ר"מ) שנת רומי, "(דפוס –oiribnהארץiyewנכתב לרגליו"
כרחך  ועל יחיד, לשון שהוא קושי, על רבים בלשון 'מגיעין'
הזקן  אדמו"ר תיקן ולכן הדפוס. טעות כאן שיש לומר צריך

" מתאימים iyebוכתב הדברים וכך רבים, לשון הארץ",
לרגליו". מגיעין הארץ "גושי זו: לגרסה

ב'קושי  (לא היא הדפוס טעות כי לטעון אפשר ועדיין
ויש  רבים בלשון שנדפסה 'מגיעין' במילה אלא) הארץ',
המהדורה  את לתקן ניתן בכך וגם יחיד, ללשון לתקנה

הנ"ל!
ל'קושי  הארץ' 'גושי בין ההבדל כך: על להשיב ויש
להרגיש  שנדרש משמעה הארץ' 'קושי שהגרסה הוא הארץ'

'גושי iyewאת הגרסה לעומת בעינוי חומרה וזו הארץ
את להרגיש רק המצריכה שלא iyebהארץ' וכיון האדמה.

היא  שהטעות הזקן אדמו"ר נקט זו לחומרה מקור נמצא
בלשון  'גושי' לומר וצריך בקו"ף, גימ"ל למדפיס שהתחלף

שם)רבים .(לקו"ש
גושי  "שהרי שלפנינו הזקן אדמו"ר בשו"ע הכתוב ועל
צריך  "ואולי הרבי: מעיר יחיד, בלשון לרגליו" מגיע הארץ

התיבה".ribn'לומר בסוף הקיצור קו בתוספת

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום בפסח? חמץ לחם לאפות מצרים ליוצאי מותר היה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéìMáîe ïéôBà ïéà¥¦§©§¦
Cøöì àéäL äëàìî äøzä àìå ,ìça ìëàiM äî áBè íBéa§©¤¥¨¥§Ÿ§Ÿª§¨§¨¨¤¦§Ÿ¤

.áBè íBéa da úBðäì éãk àlà äìéëà£¦¨¤¨§¥¥¨¨§
בתורה לט)נאמר יב, הוציאו (שמות אשר הבצק את "ויאפו

ולא  ממצרים גורשו כי חמץ לא כי מצות עוגות ממצרים
הר"ן וכתב להתמהמה". הרי"ף)יכלו בדפי ב. כה, (פסחים

היו  להתמהמה יכלו "שאילו היא הפסוק שמשמעות
לילה  אלא נהג לא מצרים דפסח מחר לצורך אותו מחמיצין

מתוך  אלא בחמץ... מותרים היו ניסן] [בט"ז ולמחר ויום...
מצה". אפאוהו פנאי להם היה שלא

חסד' ה'תורת זה על כה)והקשה סי' :(או"ח
מלאכה  עשיית עליהם נאסרה הראשןן ביום הרי
פנאי  להם היה אם אף כן, ואם הנ"ל), הר"ן בדברי (כמבואר
כי  מחר לצורך לאפות או ללוש יכולים היו לא להחמיץ
ואף  בחול". שיאכל מה טוב ביום ומבשלין אופין "אין
ואם  הואיל לוקה, אינו לחול טוב מיום פת שהאופה לרבה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc zenai(ipy meil)

xg`l .micrd ede`x `l jkitle ,ig `vi mye ,ze`xl leki
.ezecpln erpnpe z`f ernyyáøc déìò ìàeîL éø÷l`eny ± ¨¥§¥£¥§©

weqtd z` ax lr `xw(`k ai ilyn)'ïåà ìk ÷écvì äpàé àì'oky Ÿ§ª¤©©¦¨¨¤
ax z` zecpl eci lr dlwz `eaz `ly minydn eilr exny

.oick `ly `liyìàeîLc déìò áø éø÷z` l`eny lr `xw axe ± ¨¥©£¥¦§¥
weqtd(ci `i my),'õòBé áøa äòeLúe'l`eny mr uriizpy meyny §¨§Ÿ¥

.oick `ly iecip ly leykn icil `a `ly ,dreyz el d`a
mina raeha yegl yiy zcnlnd ,ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:`ed ig oiicr `ny seq mdl oi`yàéðz,`ziixaa,éaø øîà ©§¨¨©©¦
íãà éða éðLa äNòîeidyïéøBîëî ïéønëîzezyx miyxet - ©£¤¦§¥§¥¨¨§©§¦¦§¦

mibc mda cevl minaíéâc ìL äléçîì íäî ãçà ñðëðå ,ïcøia©©§¥§¦§©¤¨¥¤¦§¦¨¤¨¦
`l` min d`ln dpi`e ,eztyl jenq xdpd cva mibcd mixtegy
,mind on dlrnl ex`eev diabde dkeza cnre ,xdpd in daeba

÷Låäòdäàø àìå ,änçz` jyegaìL dçútd,äléçîlki `le §¨§¨©¨§Ÿ¨¨¦§¨¤§¦¨
.dpnid z`vlå,mind on `vei epi`y exag d`xy oeikBøáç ääL §¨¨£¥
ly onf xeriyBúéa CBúa òéãBäå àáe ,BLôð àözL éãk,raehd ly §¥¤¥¥©§¨§¦©§¥

.zne rahyäçøæ ,øçîìdøékäå änçz` raehdìL dçút §¨¨¨§¨©¨§¦¦¦§¨¤
däléçî,dpnid `vie,Búéa CBúa ìBãb ãtñä àöîe àáe §¦¨¨¨¨¤§¥¨§¥

.znl edeaygy meyn edecitqdyéøác íéìBãb änk ,éaø øîà̈©©¦©¨§¦¦§¥
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בזמן  גם ולכן ולרחוק טמא על גזרו חכמים היום, מחצות
בתוקפו מדרבנן המלאכה איסור שם)הזה פסחים .(צל"ח,

רש"י שלא)אמנם ד"ה שם לאיסור (פסחים שהטעם כתב

במלאכה  טרוד יהא שלא "כדי הוא פסח בערב  מלאכה
evng xeria gkyieהפסח dvnושחיטת oewze לצורך

הזה. בזמן גם קיים שהאיסור פשוט זה ולפי הלילה"

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום בפה? או בלב חמץ ביטול

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰äúaLä àéä äîe©¦©§¨¨
,øôòk BúBà áLçéå ...Baìa BìháiL ,àéä ?äøBza äøeîàä Bæ¨£¨©¨¦¤§©§§¦§©§Ÿ¤¨¨

.ììk õîç BúeLøa ïéàL Baìa íéNéå§¨¦§¦¤¥¦§¨¥§¨
ולא  בלב החמץ בביטול שדי משמע הרמב"ם מלשון

הטור כתב וכן בפיו, הדבר להוציא תלו)צריך סי' עיקר (או"ח :
צריך  אין [ולכן סגי לבטל בלבו מחשב ואם בלבו, הביטול
שנוהגים  ואף שבלב]. מחשבה על ברכה מצינו שלא לברך
אלא  זה, חכמים שתיקנו מצינו לא - וכו' חמירא כל לומר

כך. שנהגו
יוסף' ה'בית תלד)ותמה סי' בירושלמי (שם ה"ב): פ"ב ,(פסחים

צריך רב ביתי...xn`iy"אמר בתוך לי שיש חמץ כל
בפה? לבטל היא חכמים שתקנת ומשמע יבטל",

היינו  שיאמר' ש'צריך יפרש הטור הב"ח: ומיישב
החיוב  אם כי ממשמעו, 'אמירה' לשון והוציא בלבו, שיאמר

הגמרא  היתה בפה לבטל זאת (בבלי)הוא לומר צריכה
רש"י  מלשון וגם הבודק)בפירוש. ד"ה ב ו, "צריך (פסחים שכתב

והוסיף  בלב. הוא הביטול שחיוב משמע בלבו" שיבטל
עמי  משום אולי כן, שנהגו היא דמילתא "לרווחא הב"ח,
חמירא". כל לומר נהגו שבלב, הביטול ישכחו שמא הארץ

רש"י לשון בלבו...(שם)והנה, שיבטל צריך "הבודק הוא

xne`eהצל"ח והקשה ."... חמירא זו (שם)כל שלכאורה
בביטול  שדי משמע הדברים מתחילת כי וביה מיניה סתירה

בפה! אמירה להיות שצריכה משמע ומההמשך בלב
ותירץ:

כולה  התורה בכל הרי בלב, בביטול די באמת מדוע
של  ברשותו אינו שחמץ אלא דברים? אינם שבלב דברים

ברשותו  הוא כאילו עשאו והכתוב בגילוי (שם)אדם די ולכן
אסור  בפסח שחמץ התנאים לדעת זהו אמנם, שבלב. דעת
הרי  בהנאה, שמותר הגלילי יוסי ר' לדעת אבל בהנאה,
אינם  שבלב דברים כי בלב ביטול יועיל ולא ברשותו החמץ

בפה. להוציאו וצריך דברים
התחיל  הדעות לכל ההלכה את לפרש הרוצה רש"י ולכן,
שיבטל  ודי בהנאה אסור שחמץ התנאים רוב לשיטת לבאר
יוסי  רבי לדעת גם לצאת בפה, גם לומר שיש וסיים בלבו,

הגלילי.
הזקן  אדמו"ר הכריע אחרון להלכה ובקונטרס ס"ז תלד סי' (או"ח

אברהם'סק"ג) וה'מגן הרמ"א דברי פי על ס"א), "עיקר (שם :
לכתחילה  ש"מדרבנן אלא בלב" הוא התורה מן הביטול
יוסף' ה'בית שכתב כמו בשפתיו להוציא צריך

היא". הגאונים תקנת הפחות ולכל מהירושלמי...

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת מתי? - המקום' 'קירבנו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰éøöåìéçúäì C §¨¦§©§¦
eéä älçzaL ,øtñîe ìéçúî ?ãöék .çáLa íiñìe úeðâa¦§§©¥§¤©¥©©§¦§©¥¤©§¦¨¨
...ìáää øçà ïéòBèå íéøôBk ,åéðôìîe çøú éîéa ,eðéúBáà£¥¦¥¤©¦§¨¨§¦§¦©©©¤¤
,úBnàäî eðìécáäå ,Bì íB÷nä eðáøwL ,úîàä úãa íiñîe§©¥§©¨¡¤¤¥§¨©¨§¦§¦¨¥¨ª

.Bãeçéì eðáø÷å§¥§¨§¦
הוא  לאבותינו" שנעשו ונפלאות "בנסים הסיפור סיום
ליחודו", וקרבנו מהאומות והבדילנו לו המקום "שקרבנו

למקום'? ה'קירוב של זה מאורע היה מתי אך
עבודה  עובדי "מתחילה נאמר פסח של בהגדה והנה,
ומביא  לעבודתו", המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו זרה
את  אביכם את "ואקח הפסוק מן כך על הוכחה ההגדה  בעל
אברהם  בימי היה הקירוב זה, ולפי הנהר...". מעבר אברהם
"שקרבנו  שכתב ברמב"ם גם כך לפרש יש ולכאורה אבינו

בימי  אבותינו היו ל"בתחילה בהמשך לו" gxzהמקום
eiptlneאבינו לאברהם שכוונתו כה,כופרים...", שיחות (לקוטי

(26 הע' 48 .עמ'
מנוח רבינו חזקה (כאן)אבל מצרים "ויציאת מפרש:

מצרים. ביציאת היה הקירוב ולדבריו אמונתם",
הקירובים  לשני מתייחסים הרמב"ם שדברי הרבי ומבאר

מצרים וביציאת אברהם בימי –(41 הע' 83 עמ' יז, שכן (שם ,
זרה עבודה ה"אֿג)בהלכות את (פ"א הרמב"ם מתאר

בתחילת  הראשונים: בדורות בה' האמונה התפתחות
עד  זרה עבודה ועבדו גדול" טעות אדם בני "טעו הבריאה
את  ופירסם אבינו" אברהם והוא עולם של עמודו "שנולד
בימי  הבאים לדורות עברה האמונה בדורו. בה' האמונה
"חזרו  למצרים ישראל ירדו כאשר אולם ויעקב, יצחק
היה  קט וכמעט כמותן.. כוכבים ולעבוד מעשיהן ללמוד
"מאהבת  מצרים שביציאת עד נעקר" אברהם ששתל העיקר
והודיעם  במצות הכתירן לנחלה ישראל ה' בחר .. אותנו ה'

עבודתו". דרך
בסתם  שכתב כאן הרמב"ם בדברי מרומז שהדבר ויתכן
ליחודו", וקרבנו מהאומות והבדילנו לו המקום "שקרבנו
הזמנים, לשני אכן כוונתו כי – הדבר היה מתי פירט ולא

מצרים. וביציאת אבינו אברהם בימי
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זה  והרי להם ראויה תהיה לפת שיצטרכו אורחים לו יזדמנו
לכל  האסור עצמו טוב ביום חמץ האופה – טוב יום לצורך

הי"ג)ישראל להלן לכל (ראה לוקה לאורחים, ראוי ואינו
הדעות!

ותירץ:
שיעור' 'חצי בדין אמוראים ב)נחלקו עד, לענין (יומא :

oiyperאיסור לענין אבל שיעור, צריכה איסור `dlikאכילת
מהפסוק  ונלמד התורה מן אסור שיעור' 'חצי יוחנן ר' לדעת
כלשהוא", אפילו חלב, "כל - תאכלו" לא חלב... "כל
מדרבנן), (ואסור התורה מן מותר לקיש ריש ולדעת

אסמכתא. הוא חלב' מ'כל והלימוד
היה  לא הדעות לכל מצרים שבפסח לומר יש זה ולפי

נאמר  לא עדיין שהרי מהשיעור פחות חמץ לאכול איסור
טוב  ביום חמץ לאפות מותר היה כן ואם חלב', 'כל הפסוק
היה  לא עדיין גם מדרבנן ואיסור שיעור', 'חצי ממנו ולאכול

כמובן.
לומר: יש ועוד

א)הגמרא קיד, באה (יבמות שהתורה פסוקים מכמה לומדת
את  להאכיל שאין היינו הקטנים", על הגדולים את "להזהיר
נאסר  לא עדין מצרים בפסח כן, ואם האסור דבר הקטנים
נאמרו  לא עדיין שהרי הקטנים את חמץ להאכיל להם
הקטנים" על הגדולים ''את התורה מזהירה בהם הפסוקים
זה  שגם קטן להאכיל טוב ביום חמץ לאפות מותר והיה

נפש'. 'אוכל

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום במועד  בשר אכילת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà Z íéLðàäå§¨£¨¦§¦
àlà äçîN ïéàå ,øNáa àlà äçîN ïéàL ;ïéé ïéúBLå øNä¨§¦©¦¤¥¦§¨¤¨§¨¨§¥¦§¨¤¨

.ïééa§©¦
יוסף' ה'בית זה על תקכט)והקשה סי' :(או"ח

בגמרא א)אמרו קה, אין (פסחים קיים המקדש שבית "בזמן
שם  ואכלת שלמים 'וזבחת שנאמר בבשר, אלא שמחה
אלא  שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו ושמחת',

בשר? לאכול שצריכים הרמב"ם כתב ומדוע ביין",
המהרש"ל ה)וכתב סי' פ"ב ביצה שלמה של שהרמב"ם (ים

היא  טוב יום שמחת עיקר כך: הגמרא דברי את מפרש
המקדש  בית שבזמן אלא בשר, ללא סעודה ואין הסעודה
השמחה, את לעורר כדי יין שתיית של לתוספת נצרכו לא
אין  לבד שבבשר היינו ביין', אלא שמחה 'אין הזה ובזמן
חייבים  בימינו גם אבל יין, בצירוף אלא חובה ידי יוצאים

ביין. וגם בבשר גם
או  בשר מהם, באחד די הרמב"ם שלדעת סוברים ויש
שמחה  ואין בבשר, אלא שמחה 'שאין מלשונו דייקו וכן יין,
ויין', בבשר אלא שמחה 'שאין בקיצור כתב ולא ביין', אלא

השמחה מצות מתקיימת מהם באחד שגם להורות (נשמת כדי

קד) .אדם,
רק  נאמר בהמה בשר אכילת שחיוב אומרים יש והנה,
יוצאים  הזה בזמן אבל שלמים, קרבן באכילת הבית, בזמן

עוף בבשר גם במועד שמחה חובת א)ידי א, יו"ד אפרים ,(יד
דוקא  מצוותו עוף בבשר יותר ששמח שמי שהוסיפו ויש

קיא)בכך ז, וזמנים גם (מועדים מהפוסקים רבים לדעת אך ,
בקר בבשר אלא חובה ידי יוצאים אין פסקי בזמנינו (ראה

(35 הע' תקכט סי' ב תשובות ז, (חגיגה רש"י מדברי נראה וכן ,
קרבן  חובת ידי יוצאים שאין לכך שהטעם אבל) ד"ה
בבשר  אלא שובע 'שאין משום הוא בעופות חגיגה

בהמה'.
הוא  שהשיעור אומרים יש לאכול? צריך בשר וכמה

שבתורה אכילה דיני בשאר כמו תקכט)'כזית', סי' או"ח (נימוקי

נאמר  כזית שיעור כי 'כביצה', לאכול שצריך אומרים ויש
לאכול  ויש 'כביצה', הוא שביעה שיעור 'אכילה', לגבי

בו וישמח שישבע כדי חוה"מ כביצה וראה שם. וזמנים (מועדים

ז) פ"א, .כהלכתו

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום חצות  אחר פסח בערב מלאכה איסור

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰áøòá] Ba äNBòä̈¤
éøö ïéàå ,BúBà ïécðî Z úBöç øçà äëàìî [çñôøîBì C §¨¨©©£§©¦§¥¨¦©

äòaøà íBiL éôì .eäecð àì íà ,úecøî úkî BúBà ïéknL¤©¦©©©§¦Ÿ¦§¦¤©§¨¨
.ïaø÷ úèéçLe äâéâç Ba Li ... ïñéða øNò̈¨§¦¨¥£¦¨§¦©¨§¨

פסח  בערב מלאכה לאיסור שהטעם נאמר בירושלמי
ו"אינו  פסח קרבן הקרבת זמן שהוא כיון הוא חצות אחר
אף  והוסיף: קרב". וקרבנך במלאכה עסוק שתהא בדין
אפשר  שאי כיון היום, כל במלאכה אסור קרבן שהמקריב
מחצות  רק מלאכה נאסרה חצות קודם פסח קרבן להקריב

כאן) משנה מגיד מקום. ד"ה א, נ, פסחים .(תוס'
התוספות שאיסור (שם)וכתבו היא הירושלמי שמשמעות

בזמן  וגם מדאורייתא הוא חצות אחר פסח בערב מלאכה
האיסור  כי בתוקפו, המלאכה איסור פסח קרבן שאין הזה

לעולם. נשאר הפסח את שהקריבו בעת שנקבע
ה'צל"ח': והקשה

אף  הזה, בזמן גם אזי מדרבנן הוא המלאכה איסור אם
צריך  שבמנין "דבר כי בתוקפה הגזירה האיסור, טעם שבטל

להתירו" אחר א)מנין ה, אסור (ביצה התורה מן אם אבל ,
הקרבן הקרבת בעת מלאכה התוס')לעשות כשאין (לדעת הרי ,

מלאכה  לעשות אסרה לא התורה שהרי איסור אין קרבן
gqt axraבעת gqtdאלא zaxwd?
וביאר:

גזירת  משום בו יש התורה מן הוא האיסור מקור כי אף
ולא  רחוקה בדרך או טמא שהיה מי שגם והראיה חכמים
כי  חצות, אחר פסח בערב במלאכה אסור הפסח את הקריב
מלאכה  ואיסור טוב יום התורה קבעה ישראל שלרוב כיון
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בזמן  גם ולכן ולרחוק טמא על גזרו חכמים היום, מחצות
בתוקפו מדרבנן המלאכה איסור שם)הזה פסחים .(צל"ח,

רש"י שלא)אמנם ד"ה שם לאיסור (פסחים שהטעם כתב

במלאכה  טרוד יהא שלא "כדי הוא פסח בערב  מלאכה
evng xeria gkyieהפסח dvnושחיטת oewze לצורך

הזה. בזמן גם קיים שהאיסור פשוט זה ולפי הלילה"

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום בפה? או בלב חמץ ביטול

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰äúaLä àéä äîe©¦©§¨¨
,øôòk BúBà áLçéå ...Baìa BìháiL ,àéä ?äøBza äøeîàä Bæ¨£¨©¨¦¤§©§§¦§©§Ÿ¤¨¨

.ììk õîç BúeLøa ïéàL Baìa íéNéå§¨¦§¦¤¥¦§¨¥§¨
ולא  בלב החמץ בביטול שדי משמע הרמב"ם מלשון

הטור כתב וכן בפיו, הדבר להוציא תלו)צריך סי' עיקר (או"ח :
צריך  אין [ולכן סגי לבטל בלבו מחשב ואם בלבו, הביטול
שנוהגים  ואף שבלב]. מחשבה על ברכה מצינו שלא לברך
אלא  זה, חכמים שתיקנו מצינו לא - וכו' חמירא כל לומר

כך. שנהגו
יוסף' ה'בית תלד)ותמה סי' בירושלמי (שם ה"ב): פ"ב ,(פסחים

צריך רב ביתי...xn`iy"אמר בתוך לי שיש חמץ כל
בפה? לבטל היא חכמים שתקנת ומשמע יבטל",

היינו  שיאמר' ש'צריך יפרש הטור הב"ח: ומיישב
החיוב  אם כי ממשמעו, 'אמירה' לשון והוציא בלבו, שיאמר

הגמרא  היתה בפה לבטל זאת (בבלי)הוא לומר צריכה
רש"י  מלשון וגם הבודק)בפירוש. ד"ה ב ו, "צריך (פסחים שכתב

והוסיף  בלב. הוא הביטול שחיוב משמע בלבו" שיבטל
עמי  משום אולי כן, שנהגו היא דמילתא "לרווחא הב"ח,
חמירא". כל לומר נהגו שבלב, הביטול ישכחו שמא הארץ

רש"י לשון בלבו...(שם)והנה, שיבטל צריך "הבודק הוא

xne`eהצל"ח והקשה ."... חמירא זו (שם)כל שלכאורה
בביטול  שדי משמע הדברים מתחילת כי וביה מיניה סתירה

בפה! אמירה להיות שצריכה משמע ומההמשך בלב
ותירץ:

כולה  התורה בכל הרי בלב, בביטול די באמת מדוע
של  ברשותו אינו שחמץ אלא דברים? אינם שבלב דברים

ברשותו  הוא כאילו עשאו והכתוב בגילוי (שם)אדם די ולכן
אסור  בפסח שחמץ התנאים לדעת זהו אמנם, שבלב. דעת
הרי  בהנאה, שמותר הגלילי יוסי ר' לדעת אבל בהנאה,
אינם  שבלב דברים כי בלב ביטול יועיל ולא ברשותו החמץ

בפה. להוציאו וצריך דברים
התחיל  הדעות לכל ההלכה את לפרש הרוצה רש"י ולכן,
שיבטל  ודי בהנאה אסור שחמץ התנאים רוב לשיטת לבאר
יוסי  רבי לדעת גם לצאת בפה, גם לומר שיש וסיים בלבו,

הגלילי.
הזקן  אדמו"ר הכריע אחרון להלכה ובקונטרס ס"ז תלד סי' (או"ח

אברהם'סק"ג) וה'מגן הרמ"א דברי פי על ס"א), "עיקר (שם :
לכתחילה  ש"מדרבנן אלא בלב" הוא התורה מן הביטול
יוסף' ה'בית שכתב כמו בשפתיו להוציא צריך

היא". הגאונים תקנת הפחות ולכל מהירושלמי...

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת מתי? - המקום' 'קירבנו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰éøöåìéçúäì C §¨¦§©§¦
eéä älçzaL ,øtñîe ìéçúî ?ãöék .çáLa íiñìe úeðâa¦§§©¥§¤©¥©©§¦§©¥¤©§¦¨¨
...ìáää øçà ïéòBèå íéøôBk ,åéðôìîe çøú éîéa ,eðéúBáà£¥¦¥¤©¦§¨¨§¦§¦©©©¤¤
,úBnàäî eðìécáäå ,Bì íB÷nä eðáøwL ,úîàä úãa íiñîe§©¥§©¨¡¤¤¥§¨©¨§¦§¦¨¥¨ª

.Bãeçéì eðáø÷å§¥§¨§¦
הוא  לאבותינו" שנעשו ונפלאות "בנסים הסיפור סיום
ליחודו", וקרבנו מהאומות והבדילנו לו המקום "שקרבנו

למקום'? ה'קירוב של זה מאורע היה מתי אך
עבודה  עובדי "מתחילה נאמר פסח של בהגדה והנה,
ומביא  לעבודתו", המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו זרה
את  אביכם את "ואקח הפסוק מן כך על הוכחה ההגדה  בעל
אברהם  בימי היה הקירוב זה, ולפי הנהר...". מעבר אברהם
"שקרבנו  שכתב ברמב"ם גם כך לפרש יש ולכאורה אבינו

בימי  אבותינו היו ל"בתחילה בהמשך לו" gxzהמקום
eiptlneאבינו לאברהם שכוונתו כה,כופרים...", שיחות (לקוטי

(26 הע' 48 .עמ'
מנוח רבינו חזקה (כאן)אבל מצרים "ויציאת מפרש:

מצרים. ביציאת היה הקירוב ולדבריו אמונתם",
הקירובים  לשני מתייחסים הרמב"ם שדברי הרבי ומבאר

מצרים וביציאת אברהם בימי –(41 הע' 83 עמ' יז, שכן (שם ,
זרה עבודה ה"אֿג)בהלכות את (פ"א הרמב"ם מתאר

בתחילת  הראשונים: בדורות בה' האמונה התפתחות
עד  זרה עבודה ועבדו גדול" טעות אדם בני "טעו הבריאה
את  ופירסם אבינו" אברהם והוא עולם של עמודו "שנולד
בימי  הבאים לדורות עברה האמונה בדורו. בה' האמונה
"חזרו  למצרים ישראל ירדו כאשר אולם ויעקב, יצחק
היה  קט וכמעט כמותן.. כוכבים ולעבוד מעשיהן ללמוד
"מאהבת  מצרים שביציאת עד נעקר" אברהם ששתל העיקר
והודיעם  במצות הכתירן לנחלה ישראל ה' בחר .. אותנו ה'

עבודתו". דרך
בסתם  שכתב כאן הרמב"ם בדברי מרומז שהדבר ויתכן
ליחודו", וקרבנו מהאומות והבדילנו לו המקום "שקרבנו
הזמנים, לשני אכן כוונתו כי – הדבר היה מתי פירט ולא

מצרים. וביציאת אבינו אברהם בימי
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זה  והרי להם ראויה תהיה לפת שיצטרכו אורחים לו יזדמנו
לכל  האסור עצמו טוב ביום חמץ האופה – טוב יום לצורך

הי"ג)ישראל להלן לכל (ראה לוקה לאורחים, ראוי ואינו
הדעות!

ותירץ:
שיעור' 'חצי בדין אמוראים ב)נחלקו עד, לענין (יומא :

oiyperאיסור לענין אבל שיעור, צריכה איסור `dlikאכילת
מהפסוק  ונלמד התורה מן אסור שיעור' 'חצי יוחנן ר' לדעת
כלשהוא", אפילו חלב, "כל - תאכלו" לא חלב... "כל
מדרבנן), (ואסור התורה מן מותר לקיש ריש ולדעת

אסמכתא. הוא חלב' מ'כל והלימוד
היה  לא הדעות לכל מצרים שבפסח לומר יש זה ולפי

נאמר  לא עדיין שהרי מהשיעור פחות חמץ לאכול איסור
טוב  ביום חמץ לאפות מותר היה כן ואם חלב', 'כל הפסוק
היה  לא עדיין גם מדרבנן ואיסור שיעור', 'חצי ממנו ולאכול

כמובן.
לומר: יש ועוד

א)הגמרא קיד, באה (יבמות שהתורה פסוקים מכמה לומדת
את  להאכיל שאין היינו הקטנים", על הגדולים את "להזהיר
נאסר  לא עדין מצרים בפסח כן, ואם האסור דבר הקטנים
נאמרו  לא עדיין שהרי הקטנים את חמץ להאכיל להם
הקטנים" על הגדולים ''את התורה מזהירה בהם הפסוקים
זה  שגם קטן להאכיל טוב ביום חמץ לאפות מותר והיה

נפש'. 'אוכל

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום במועד  בשר אכילת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà Z íéLðàäå§¨£¨¦§¦
àlà äçîN ïéàå ,øNáa àlà äçîN ïéàL ;ïéé ïéúBLå øNä¨§¦©¦¤¥¦§¨¤¨§¨¨§¥¦§¨¤¨

.ïééa§©¦
יוסף' ה'בית זה על תקכט)והקשה סי' :(או"ח

בגמרא א)אמרו קה, אין (פסחים קיים המקדש שבית "בזמן
שם  ואכלת שלמים 'וזבחת שנאמר בבשר, אלא שמחה
אלא  שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו ושמחת',

בשר? לאכול שצריכים הרמב"ם כתב ומדוע ביין",
המהרש"ל ה)וכתב סי' פ"ב ביצה שלמה של שהרמב"ם (ים

היא  טוב יום שמחת עיקר כך: הגמרא דברי את מפרש
המקדש  בית שבזמן אלא בשר, ללא סעודה ואין הסעודה
השמחה, את לעורר כדי יין שתיית של לתוספת נצרכו לא
אין  לבד שבבשר היינו ביין', אלא שמחה 'אין הזה ובזמן
חייבים  בימינו גם אבל יין, בצירוף אלא חובה ידי יוצאים

ביין. וגם בבשר גם
או  בשר מהם, באחד די הרמב"ם שלדעת סוברים ויש
שמחה  ואין בבשר, אלא שמחה 'שאין מלשונו דייקו וכן יין,
ויין', בבשר אלא שמחה 'שאין בקיצור כתב ולא ביין', אלא

השמחה מצות מתקיימת מהם באחד שגם להורות (נשמת כדי

קד) .אדם,
רק  נאמר בהמה בשר אכילת שחיוב אומרים יש והנה,
יוצאים  הזה בזמן אבל שלמים, קרבן באכילת הבית, בזמן

עוף בבשר גם במועד שמחה חובת א)ידי א, יו"ד אפרים ,(יד
דוקא  מצוותו עוף בבשר יותר ששמח שמי שהוסיפו ויש

קיא)בכך ז, וזמנים גם (מועדים מהפוסקים רבים לדעת אך ,
בקר בבשר אלא חובה ידי יוצאים אין פסקי בזמנינו (ראה

(35 הע' תקכט סי' ב תשובות ז, (חגיגה רש"י מדברי נראה וכן ,
קרבן  חובת ידי יוצאים שאין לכך שהטעם אבל) ד"ה
בבשר  אלא שובע 'שאין משום הוא בעופות חגיגה

בהמה'.
הוא  שהשיעור אומרים יש לאכול? צריך בשר וכמה

שבתורה אכילה דיני בשאר כמו תקכט)'כזית', סי' או"ח (נימוקי

נאמר  כזית שיעור כי 'כביצה', לאכול שצריך אומרים ויש
לאכול  ויש 'כביצה', הוא שביעה שיעור 'אכילה', לגבי

בו וישמח שישבע כדי חוה"מ כביצה וראה שם. וזמנים (מועדים

ז) פ"א, .כהלכתו

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום חצות  אחר פסח בערב מלאכה איסור

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰áøòá] Ba äNBòä̈¤
éøö ïéàå ,BúBà ïécðî Z úBöç øçà äëàìî [çñôøîBì C §¨¨©©£§©¦§¥¨¦©

äòaøà íBiL éôì .eäecð àì íà ,úecøî úkî BúBà ïéknL¤©¦©©©§¦Ÿ¦§¦¤©§¨¨
.ïaø÷ úèéçLe äâéâç Ba Li ... ïñéða øNò̈¨§¦¨¥£¦¨§¦©¨§¨

פסח  בערב מלאכה לאיסור שהטעם נאמר בירושלמי
ו"אינו  פסח קרבן הקרבת זמן שהוא כיון הוא חצות אחר
אף  והוסיף: קרב". וקרבנך במלאכה עסוק שתהא בדין
אפשר  שאי כיון היום, כל במלאכה אסור קרבן שהמקריב
מחצות  רק מלאכה נאסרה חצות קודם פסח קרבן להקריב

כאן) משנה מגיד מקום. ד"ה א, נ, פסחים .(תוס'
התוספות שאיסור (שם)וכתבו היא הירושלמי שמשמעות

בזמן  וגם מדאורייתא הוא חצות אחר פסח בערב מלאכה
האיסור  כי בתוקפו, המלאכה איסור פסח קרבן שאין הזה

לעולם. נשאר הפסח את שהקריבו בעת שנקבע
ה'צל"ח': והקשה

אף  הזה, בזמן גם אזי מדרבנן הוא המלאכה איסור אם
צריך  שבמנין "דבר כי בתוקפה הגזירה האיסור, טעם שבטל

להתירו" אחר א)מנין ה, אסור (ביצה התורה מן אם אבל ,
הקרבן הקרבת בעת מלאכה התוס')לעשות כשאין (לדעת הרי ,

מלאכה  לעשות אסרה לא התורה שהרי איסור אין קרבן
gqt axraבעת gqtdאלא zaxwd?
וביאר:

גזירת  משום בו יש התורה מן הוא האיסור מקור כי אף
ולא  רחוקה בדרך או טמא שהיה מי שגם והראיה חכמים
כי  חצות, אחר פסח בערב במלאכה אסור הפסח את הקריב
מלאכה  ואיסור טוב יום התורה קבעה ישראל שלרוב כיון
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מערבין  אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל
ערּוב  זה הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין .ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ
ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם  הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי  ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
יֹום  מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂË ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה לפניו [לאכילה]ערּוב, היּו אם וכן ; ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּבכל  ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיֹודע
הראּויה  סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא ' ְְֵֵֵֶֶָָָָָמקֹום

ֲִַָלאכילה.
.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכן
ּבין  ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם  הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמא אחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

לּכנס מספק] ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, ּבמגּדל בדיקת ׁשם לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ְֵוהֹול.טומאה]
.ÁÈ ּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים

ּבכלי  אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן
ׁשּירצּו ּבמקֹום -אחד כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

אחר ידי על להן לזּכֹות כולם]צרי עבור הסעודות שיקנה -], ְְִֵֵֶַַַָָ
תחּומין  ערּובי לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָוצרי
ׁשרצה  הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
רצה  ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. ְְִִִִֶֶַַָָָֹזה
עד  הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאּלא

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשחׁשכה
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי מזּכין [- חצרֹות, ּבערּובי ְְֲִֵֵֵֶַַָ

ערּובי  ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעל
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין ְְֲִִֵֵֵֵַַָחצרֹות,

.Î ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
מן  אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'ערב
לי  'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָהאכלין,
עליו  ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבזה

.ּבֹו
.‡Î,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א  ,לפיכ יֹוצאין מּדעּתן; לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשל
- אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאּלא
יֹוצאין  - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹואם
אין  - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ּכל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבערּובֹו;

עצמן  ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ׁשׁשל ּבן קטן . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו  להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשנים

לעצמֹו. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְֵַמזֹון
.·Î ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא  ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי  ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם  ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי  ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד  ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל  ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

הערּוב  את להֹולי לֹו ׁשאמר ׁשּנׁשּתּתפּוהּכׁשר, רּבים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבערּובי

ְְִַמׁשּלחין.
.‚Î וערב עלינ ּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח  לֹו יחדּו לא עלי ׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' 'ּבגרֹוגרֹות'[תאנים , ְְְְִִִִֵַָָָָָ
ּבתמרים, עליו והּניחֹווערב ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָּבּׁשֹוב
לֹו: אמר אם אבל ערּוב; אינֹו - ּבּבית והּניחֹו ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ'ּבעלּיה'
ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב סתם, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב

ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ּבין ּבּבית ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָּבין
.„Î,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם

תחּומין  ערּובי על מבר יהיה ּכ הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
היה  ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
מּתר  יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאחד
זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפלֹוני

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום ְְְִִֵֶַַַַַָָָלהּל

ז  ¤¤ּפרק
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום [עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְִִֶַַָָָּבתֹו
מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָוחזר
לערב  תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל אּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאלּפים
ּבלבד  סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ולא ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹּברגליו;
להקל  אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבּמקֹום,

ויּניחּנּוע  אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ׁשּלא העׁשיר, ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לֹו.

ּכגֹון ·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
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הּמדינה‡. מן ׁשּיצא מזֹון [עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ

את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ׁשחזר [- ּפי על אף - ׁשם ְְִִֶַַַַָָָָ
ׁשהּניח  ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמדינה

תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבֹו
לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים [- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

למחר  ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד  אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
חּוצה  מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּתחׁשב

ָלּה.
ּברח ‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה  אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים  ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים  ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
מּביתֹו„. אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ

מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אחת  אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל .ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּגדֹולה  מדינה היתה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּמּניח
לדיֹורין  הראּויה מערה אֹו חרבה, עיר ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָּכנינוה,

לכל [למגורים] אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את מהּל -ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ַרּוח.

עׂשה ‰. לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
ּכבני  הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמדינה
לעיר  הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב  אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו .נתן ְֵֵֵַַָ
.Â מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹון אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
וכּיֹוצא  ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
מן  לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;

לאחד  ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים, מן אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים,
ערּוב. זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכל

.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות מערבין [בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ
ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ׁשּתי  מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָערּובי

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל עם סעּודֹות שנאכל תבשיל -] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ
ּבֹולחם] לאכל ּכדי הלחם]- הּׁשּתּוף.[עם ּכמֹו סעּודֹות, ׁשּתי ְְְְֱִֵֵֶַֹ
.Á ׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת  נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות  אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי  ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין  הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה  אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח לׁשּבת הרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים הּיחיד [רשות ּברׁשּות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִִֵַַַָ

הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
אחת  מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ׁשהּוא  ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּׁשּתי

סֹופרים חכמים]מּדברי הּׁשמׁשֹות [- ּבין עליו גזרּו לא , ְְְְִִִֵֵַָָָָֹ
הּדחק. ּבׁשעת אֹו מצוה ְְְְִִִַַָָּבמקֹום

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור [אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡È אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף [שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּתי  ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא  ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָחּוץ
יכֹול  ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהּמּניח

ערּובֹו. אל ְִֵֶַַלהּגיע
È.·,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, מימוש]ערּוב; הערּוב,[- ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
זה  הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

ֵערּוב.
.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב  זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב  וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ואף  ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָערּוב;
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מערבין  אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל
ערּוב  זה הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין .ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ
ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם  הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי  ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
יֹום  מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂË ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה לפניו [לאכילה]ערּוב, היּו אם וכן ; ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּבכל  ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיֹודע
הראּויה  סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא ' ְְֵֵֵֶֶָָָָָמקֹום

ֲִַָלאכילה.
.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכן
ּבין  ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם  הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמא אחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

לּכנס מספק] ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, ּבמגּדל בדיקת ׁשם לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ְֵוהֹול.טומאה]
.ÁÈ ּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים

ּבכלי  אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן
ׁשּירצּו ּבמקֹום -אחד כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

אחר ידי על להן לזּכֹות כולם]צרי עבור הסעודות שיקנה -], ְְִֵֵֶַַַָָ
תחּומין  ערּובי לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָוצרי
ׁשרצה  הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
רצה  ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. ְְִִִִֶֶַַָָָֹזה
עד  הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאּלא

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשחׁשכה
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי מזּכין [- חצרֹות, ּבערּובי ְְֲִֵֵֵֶַַָ

ערּובי  ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעל
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין ְְֲִִֵֵֵֵַַָחצרֹות,

.Î ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
מן  אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'ערב
לי  'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָהאכלין,
עליו  ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבזה

.ּבֹו
.‡Î,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א  ,לפיכ יֹוצאין מּדעּתן; לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשל
- אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאּלא
יֹוצאין  - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹואם
אין  - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ּכל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבערּובֹו;

עצמן  ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ׁשׁשל ּבן קטן . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו  להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשנים

לעצמֹו. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְֵַמזֹון
.·Î ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא  ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי  ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם  ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי  ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד  ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל  ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

הערּוב  את להֹולי לֹו ׁשאמר ׁשּנׁשּתּתפּוהּכׁשר, רּבים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבערּובי

ְְִַמׁשּלחין.
.‚Î וערב עלינ ּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח  לֹו יחדּו לא עלי ׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' 'ּבגרֹוגרֹות'[תאנים , ְְְְִִִִֵַָָָָָ
ּבתמרים, עליו והּניחֹווערב ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָּבּׁשֹוב
לֹו: אמר אם אבל ערּוב; אינֹו - ּבּבית והּניחֹו ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ'ּבעלּיה'
ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב סתם, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב

ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ּבין ּבּבית ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָּבין
.„Î,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם

תחּומין  ערּובי על מבר יהיה ּכ הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
היה  ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
מּתר  יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאחד
זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפלֹוני

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום ְְְִִֵֶַַַַַָָָלהּל

ז  ¤¤ּפרק
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום [עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְִִֶַַָָָּבתֹו
מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָוחזר
לערב  תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל אּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאלּפים
ּבלבד  סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ולא ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹּברגליו;
להקל  אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבּמקֹום,

ויּניחּנּוע  אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ׁשּלא העׁשיר, ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לֹו.

ּכגֹון ·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
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הּמדינה‡. מן ׁשּיצא מזֹון [עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ

את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ׁשחזר [- ּפי על אף - ׁשם ְְִִֶַַַַָָָָ
ׁשהּניח  ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמדינה

תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבֹו
לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים [- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

למחר  ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד  אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
חּוצה  מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּתחׁשב

ָלּה.
ּברח ‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה  אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים  ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים  ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
מּביתֹו„. אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ

מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אחת  אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל .ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּגדֹולה  מדינה היתה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּמּניח
לדיֹורין  הראּויה מערה אֹו חרבה, עיר ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָּכנינוה,

לכל [למגורים] אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את מהּל -ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ַרּוח.

עׂשה ‰. לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
ּכבני  הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמדינה
לעיר  הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב  אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו .נתן ְֵֵֵַַָ
.Â מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹון אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
וכּיֹוצא  ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
מן  לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;

לאחד  ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים, מן אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים,
ערּוב. זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכל

.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות מערבין [בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ
ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ׁשּתי  מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָערּובי

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל עם סעּודֹות שנאכל תבשיל -] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ
ּבֹולחם] לאכל ּכדי הלחם]- הּׁשּתּוף.[עם ּכמֹו סעּודֹות, ׁשּתי ְְְְֱִֵֵֶַֹ
.Á ׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת  נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות  אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי  ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין  הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה  אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח לׁשּבת הרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים הּיחיד [רשות ּברׁשּות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִִֵַַַָ

הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
אחת  מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ׁשהּוא  ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּׁשּתי

סֹופרים חכמים]מּדברי הּׁשמׁשֹות [- ּבין עליו גזרּו לא , ְְְְִִִֵֵַָָָָֹ
הּדחק. ּבׁשעת אֹו מצוה ְְְְִִִַַָָּבמקֹום

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור [אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡È אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף [שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּתי  ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא  ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָחּוץ
יכֹול  ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהּמּניח

ערּובֹו. אל ְִֵֶַַלהּגיע
È.·,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, מימוש]ערּוב; הערּוב,[- ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
זה  הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

ֵערּוב.
.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב  זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב  וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ואף  ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָערּוב;
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וׁשּברּוח  עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי  יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם  ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ
ׁשני  אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני  אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכבני

ּביֹום „. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
לרׁשּות טֹוב  מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ְְְְִִִִֵֵֶַַּוביֹום

ּביֹום  אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבׁשּבת
לרׁשּות  מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּובי טֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָּומערבין

לׁשּבת. ׁשּמערבין ְְְְִֶֶֶַָָּכדר
ּבין ‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב  לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה  מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני  לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹול ּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני  לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני  אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא  הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא  טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה  ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר מּדברי [- ׁשהּוא ּדבר ;יל , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש לילך]סֹופרים, רצה שמלכתחילה מתברר .[בסוף ְְִֵֵָ
,אל 'רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן
ׁשּבת  ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה
.Á ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב

הּימים  לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל  ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבערב  מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב [מפני יֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
יֹום  ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ּכדי  אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָֻטֹוב

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון 'מּליל ְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּנאמר:
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ּברגליו ערּוב לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבּׁשני,
לערב  רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקנה
צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה הרי ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברגליו

ׁש עצמּה הּפת  ּבאֹותּה ּבראׁשֹון.לערב ּבּה ערב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראיית הראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.‡È ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל  להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות

הראׁשֹון  ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשני  ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד  הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום  הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני  ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּברחּוק
הראׁשֹון  ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכֹול  ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלהּגיע
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב  והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק אּמה,ׁשני מאֹות חמׁש תֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ

לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ
הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ִִֶַַַָׁשּיּגיע

.„È ערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא  - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב  יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא חלּומערב ואם . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ
מערב  ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ולא  ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמּיֹום
ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָערב

תחּומין. ערּובי לא אבל ְְֲִֵֵֶַָֹּומתנה;
.ÂË אין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד

חֹוזר  ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּבדברי
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
זה  הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשל  טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָערּוב'.
הן  הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב  יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, .ּכיֹום ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא
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ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי  והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון
אּמה  אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּל
והחזיק  ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּדר
אֹותֹו‚. מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה

והיה  ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ּתחׁש ׁשּמא ׁשּיּגיע ירא ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבכל  רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלאֹותֹו
אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכחֹו,
מן  נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹּפחֹות.
הּמקֹום  ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכׁשחׁשכה  ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנתּכּון
ׁשביתה  ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
אלּפים  אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה קנה לא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הידּועה  הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה  ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָלּה
בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ׁשּלא ְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

סאתים חמישים]ּבית על אמה את [מאה מהּל ּפחֹות, אֹו ְִֵֵֶַַָָ
יתר  היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻּכּלּה,
מהן  וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו אין סאתים, ּבית ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלא  ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן רּוח. לכל אּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאלּפים

לדירה. ְִַָֻהּקף
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא  היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה  אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא  לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאלּפים

.Â סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני ', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשמֹונה  סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום  ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות
ׁשּמא  אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו

ׁשביתה ּבאר  ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ê אּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ

מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני  ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,

ׁשהּוא  ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,
.מּכיר  ִַ

.Á ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי
ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה ּבּדר,[היה ְְְִֶֶֶַַָָ

ׁשביתה  קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹוהחזירֹו
להּל להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבאֹותֹו
ערּוב  ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָמּמדינתן,
;ּבּדר והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מּמּנּו ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלפיכ

רּוח. לכל אּמה ְְִַַַַָָאלּפים
.Ë מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן  ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח [- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

וכן  ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהחצר
'ׁשביתתי  לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכל

ּכיון  אּלא ּפלֹוני', ּכל ּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיצא  מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהּוא,
לֹומר  צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּברגליו

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון אּלא ְְִֵֶֶַָָָָָּכלּום,
.È ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים  לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים  מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין  לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם  ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ּבמערב,‡. ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

ּובׁשאר  הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
ליֹום  ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּיֹום

הּואאחד  ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה שחשב]. מפני -] ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
- לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ּכרגלי ְְְְֵֵֵֶַַמהּל
אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק  ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה ּברחּוק אלף ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמׁש
ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערב
ׁשערב  מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח יהּל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערּובין  ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים  ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלּו,

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - .למערב ְְֲֲִֵֶַָָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר [לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
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וׁשּברּוח  עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי  יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם  ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ
ׁשני  אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני  אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכבני

ּביֹום „. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
לרׁשּות טֹוב  מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ְְְְִִִִֵֵֶַַּוביֹום

ּביֹום  אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבׁשּבת
לרׁשּות  מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּובי טֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָּומערבין

לׁשּבת. ׁשּמערבין ְְְְִֶֶֶַָָּכדר
ּבין ‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב  לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה  מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני  לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹול ּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני  לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני  אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא  הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא  טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה  ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר מּדברי [- ׁשהּוא ּדבר ;יל , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש לילך]סֹופרים, רצה שמלכתחילה מתברר .[בסוף ְְִֵֵָ
,אל 'רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן
ׁשּבת  ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה
.Á ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב

הּימים  לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל  ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבערב  מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב [מפני יֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
יֹום  ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ּכדי  אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָֻטֹוב

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון 'מּליל ְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּנאמר:
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ּברגליו ערּוב לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבּׁשני,
לערב  רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקנה
צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה הרי ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברגליו

ׁש עצמּה הּפת  ּבאֹותּה ּבראׁשֹון.לערב ּבּה ערב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראיית הראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.‡È ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל  להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות

הראׁשֹון  ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשני  ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד  הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום  הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני  ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּברחּוק
הראׁשֹון  ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכֹול  ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלהּגיע
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב  והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק אּמה,ׁשני מאֹות חמׁש תֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ

לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ
הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ִִֶַַַָׁשּיּגיע

.„È ערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא  - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב  יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא חלּומערב ואם . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ
מערב  ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ולא  ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמּיֹום
ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָערב

תחּומין. ערּובי לא אבל ְְֲִֵֵֶַָֹּומתנה;
.ÂË אין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד

חֹוזר  ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּבדברי
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
זה  הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשל  טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָערּוב'.
הן  הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב  יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, .ּכיֹום ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא
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ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי  והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון
אּמה  אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּל
והחזיק  ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּדר
אֹותֹו‚. מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה

והיה  ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ּתחׁש ׁשּמא ׁשּיּגיע ירא ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבכל  רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלאֹותֹו
אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכחֹו,
מן  נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹּפחֹות.
הּמקֹום  ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכׁשחׁשכה  ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנתּכּון
ׁשביתה  ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
אלּפים  אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה קנה לא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הידּועה  הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה  ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָלּה
בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ׁשּלא ְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

סאתים חמישים]ּבית על אמה את [מאה מהּל ּפחֹות, אֹו ְִֵֵֶַַָָ
יתר  היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻּכּלּה,
מהן  וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו אין סאתים, ּבית ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלא  ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן רּוח. לכל אּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאלּפים

לדירה. ְִַָֻהּקף
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא  היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה  אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא  לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאלּפים

.Â סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני ', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשמֹונה  סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום  ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות
ׁשּמא  אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו

ׁשביתה ּבאר  ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ê אּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ

מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני  ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,

ׁשהּוא  ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,
.מּכיר  ִַ

.Á ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי
ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה ּבּדר,[היה ְְְִֶֶֶַַָָ

ׁשביתה  קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹוהחזירֹו
להּל להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבאֹותֹו
ערּוב  ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָמּמדינתן,
;ּבּדר והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מּמּנּו ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלפיכ

רּוח. לכל אּמה ְְִַַַַָָאלּפים
.Ë מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן  ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח [- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

וכן  ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהחצר
'ׁשביתתי  לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכל

ּכיון  אּלא ּפלֹוני', ּכל ּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיצא  מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהּוא,
לֹומר  צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּברגליו

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון אּלא ְְִֵֶֶַָָָָָּכלּום,
.È ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים  לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים  מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין  לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם  ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ּבמערב,‡. ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

ּובׁשאר  הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
ליֹום  ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּיֹום

הּואאחד  ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה שחשב]. מפני -] ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
- לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ּכרגלי ְְְְֵֵֵֶַַמהּל
אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק  ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה ּברחּוק אלף ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמׁש
ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערב
ׁשערב  מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח יהּל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערּובין  ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים  ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלּו,

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - .למערב ְְֲֲִֵֶַָָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר [לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
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זה  על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל [מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם  המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל  ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל  ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי  הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום [ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמר צריך  'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

מאכילין  - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; על אחד [מומחה]אֹותֹו רֹופא . ְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ

אֹותֹו; מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי' ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר
'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין הרֹופאין ְְְְְִִִִִִֵָָָָָמקצת
ׁשּלא  ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - 'ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֹצרי
- אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' החֹולה ֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹיאמר
ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹמאכילין
ּכּמנין  'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻהרֹופאים

אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ְֲִִִֵֶַָָׁשאמרּו
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן  נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי ׁשּיאֹורּו[חולי  עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ
ואין  מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשהין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאכילין  ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹות.
ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
עׂשרה  אחת ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ּכח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלפי
סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשנה,

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ְְְְְִֵַּכדי
.‡È ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים [למטה]ויֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
ּומׁשלימין הּמצוֹות, הצום]לכל כל אם [את אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִַַַָָָ

מׁשלימין  ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא
אין  - ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
סּכנה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמעּנין

ג  ¤¤ּפרק
ּבצֹונן,‡. ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹאסּור

אחד  אבר ּבין ּגּופֹו ּכל אסּור ּבין קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ּבּמים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהֹוׁשיטּה
ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ּתתּגּנה ׁשּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
נקראת  ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

יֹום. ׁשלׁשים עד ְִַַָֹ'ּכּלה'?
מקֹום ·. רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִֵֶָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו, אחת הּטּנֹופת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפי  על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ּפת ונֹותנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבמים,
ּבין  ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי וכל מסּכן. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאינֹו

הּכּפּורים. ּביֹום ּבין ּבאב ְְְְִִִֵַָָּבתׁשעה
לח ‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

- ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
לרחץ  לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין מקֹומֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻרֹוחץ

לטּבל  אֹו ּגּופֹו מּפני ּכל טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אּלא  הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין מת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת
הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל מנהג ואין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמנהג,
אּלא  טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ׁשהרֹואה אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹולא
ּתּקנה  ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי טבילה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּתּקנּו

זֹו.
ותעלה „. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה
ימ  לא עליו. ליׁשב אסּור - חרׂשלחלּוחית ּכלי אדם ּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו ויצטּנן גופו]מים אפּלּו[יקרר מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ּומּתר  ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, מּתכֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכלי

ּבפרֹות. ְְְִֵֵַלהצטּנן
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמחר

הרּבה. קר ְֵַָֹּבּה
.Â ׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה  מּמּנּו ּבּמים ּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ונמצא ,לׁשמר [נמנע]הֹול ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּובלבד  חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּפרֹותיו
ׁשעֹוׂשין  ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ידיהם יֹוציאּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

ְֹּבחל.
.Ê אחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל ּומּתר אסּור ; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֻ

ׁשעם ׁשל ּבסנּדל אלון]לצאת ּגמא[מעץ וכּיֹוצא [גומי]וׁשל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
קׁשי  ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם וכֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהן.

יחף  ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, מּגיע אף הארץ - הּתינֹוקֹות . ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
מֹונעין  וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻעל

וסנּדל. מּמנעל ְְְִִַָָָאֹותן
.Á וכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את [יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּסנּדל

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ִֵֶַַַָָָאף
.Ëּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוג אסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּפי  על אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין
חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו -[אבעבועות]ׁשאין ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ְְְֵֵַָס
.È יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָיׁש

יבֹוא  ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכּפּורים,
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ׁשּלא (ב) (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבפרקים  - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹלאכל

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות

בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלאכה,
על  חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל וגֹו' ְְֲֶַַַַָָָָָֹ"ּובעׂשֹור
חּיב  ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום מלאכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָעׂשּית

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם [בהמה ּכרת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובין לעשיר .בין

על ·. חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים  ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּור חּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקות ּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
ׁשאסּור מדרבנן] וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

וכל  הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְִִַַַַָָָלטלטלֹו
אסּור  ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו אֹו לאמרֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָׁשאסּור
ליֹום  ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִֵֵֶַַָָָָּביֹום
ּבׁשּבת  מלאכה ׁשּזדֹון אּלא אּלּו, ּבענינים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּפּורים

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִִֵַָָּבסקילה,
הּמנחה ‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹות,ּולמעלה  העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאגֹוזין  מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יתר] עינוי אסּור [למנוע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָָ
הּיֹום. ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַַָָָּבקניבת

ּבׁשנער העם נהגּו ישראל]ּובּמערב[בבבל]ּוכבר ׁשּלא [ארץ , ְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹ
ּכׁשּבת  הּוא הרי אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָיעׂשּו

ַֹלּכל.
עׂשה„. והיא úçà)(}אחרת {מצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְֲִֵֶֶַַ©©ְְִִִֵַ

נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשּבת
הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא [שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ

עׂשה  מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה וכל לּנפׁש, . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹהאֹוכל
הּיֹום  ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻתעׂשה,
ׁשּלא  למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ונכרתה"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזה,
וכל  ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין למדנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֻנתעּנה,
קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו הּׁשֹותה אֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָהאֹוכל

.‰לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל [שמן]ּבֹו לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת  ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין  אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
אם  אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס אֹו ְִַַַַַַַָָָָרחץ

.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם
ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחל ׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

את  "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום  התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ּביציאה  וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ּבעּנּויֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוהה

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד "מערב .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
.Ê יֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא  ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית  ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל  ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה  הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ב  ¤¤ּפרק
ּככֹותבת ‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה זה [תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹותה  וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָחּיב.
ּכל  ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית הראּויין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמׁשקין
ּכדי  לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻאחד
ּבינֹוני  ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד לצד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיסּלקם
זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל מרביעית. ּפחֹות -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָואכילה
ּדברים ·. ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחד

ּפּגּול ּכגֹון במחשבה]האסּורין, שנפסל [קרבן ונֹותר[קרבן ְְֲִִָָ
אכילתו] זמן מעושרין]וטבלשעבר שאינן ּונבלֹות [פירות ְְֵֶֶ

לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, אֹו וחלב ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָּוטרפֹות
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ּכרת חּיב זה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי

על ‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
ּכרת  חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור  ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפי

ּכׁשעּור  על מּכין אּלא ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

מּתחּלת „. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

אין ּביצים  לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות
ּכדי  אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית

עׂשבים ‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים  מאילנות]אֹו ,[מלוכלכים]הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה מלוח]אֹו דג אֹו[מי ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח]מּוריס דג מהן [שומן וׁשתה אכל אפּלּו - חי וחמץ ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

מּכת  אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהרּבה,
ְַמרּדּות.

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל [קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפנים  לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל
רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
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זה  על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל [מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם  המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל  ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל  ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי  הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום [ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמר צריך  'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

מאכילין  - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; על אחד [מומחה]אֹותֹו רֹופא . ְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ

אֹותֹו; מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי' ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר
'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין הרֹופאין ְְְְְִִִִִִֵָָָָָמקצת
ׁשּלא  ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - 'ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֹצרי
- אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' החֹולה ֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹיאמר
ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹמאכילין
ּכּמנין  'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻהרֹופאים

אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ְֲִִִֵֶַָָׁשאמרּו
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן  נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי ׁשּיאֹורּו[חולי  עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ
ואין  מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשהין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאכילין  ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹות.
ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
עׂשרה  אחת ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ּכח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלפי
סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשנה,

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ְְְְְִֵַּכדי
.‡È ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים [למטה]ויֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
ּומׁשלימין הּמצוֹות, הצום]לכל כל אם [את אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִַַַָָָ

מׁשלימין  ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא
אין  - ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
סּכנה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמעּנין

ג  ¤¤ּפרק
ּבצֹונן,‡. ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹאסּור

אחד  אבר ּבין ּגּופֹו ּכל אסּור ּבין קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ּבּמים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהֹוׁשיטּה
ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ּתתּגּנה ׁשּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
נקראת  ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

יֹום. ׁשלׁשים עד ְִַַָֹ'ּכּלה'?
מקֹום ·. רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִֵֶָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו, אחת הּטּנֹופת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפי  על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ּפת ונֹותנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבמים,
ּבין  ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי וכל מסּכן. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאינֹו

הּכּפּורים. ּביֹום ּבין ּבאב ְְְְִִִֵַָָּבתׁשעה
לח ‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

- ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
לרחץ  לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין מקֹומֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻרֹוחץ

לטּבל  אֹו ּגּופֹו מּפני ּכל טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אּלא  הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין מת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת
הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל מנהג ואין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמנהג,
אּלא  טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ׁשהרֹואה אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹולא
ּתּקנה  ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי טבילה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּתּקנּו

זֹו.
ותעלה „. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה
ימ  לא עליו. ליׁשב אסּור - חרׂשלחלּוחית ּכלי אדם ּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו ויצטּנן גופו]מים אפּלּו[יקרר מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ּומּתר  ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, מּתכֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכלי

ּבפרֹות. ְְְִֵֵַלהצטּנן
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמחר

הרּבה. קר ְֵַָֹּבּה
.Â ׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה  מּמּנּו ּבּמים ּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ונמצא ,לׁשמר [נמנע]הֹול ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּובלבד  חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּפרֹותיו
ׁשעֹוׂשין  ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ידיהם יֹוציאּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

ְֹּבחל.
.Ê אחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל ּומּתר אסּור ; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֻ

ׁשעם ׁשל ּבסנּדל אלון]לצאת ּגמא[מעץ וכּיֹוצא [גומי]וׁשל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
קׁשי  ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם וכֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהן.

יחף  ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, מּגיע אף הארץ - הּתינֹוקֹות . ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
מֹונעין  וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻעל

וסנּדל. מּמנעל ְְְִִַָָָאֹותן
.Á וכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את [יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּסנּדל

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ִֵֶַַַָָָאף
.Ëּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוג אסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּפי  על אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין
חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו -[אבעבועות]ׁשאין ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ְְְֵֵַָס
.È יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָיׁש

יבֹוא  ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכּפּורים,
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xeyr zziay zekld - mipnf xtq - hay b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלא (ב) (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבפרקים  - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹלאכל

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות

בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלאכה,
על  חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל וגֹו' ְְֲֶַַַַָָָָָֹ"ּובעׂשֹור
חּיב  ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום מלאכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָעׂשּית

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם [בהמה ּכרת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובין לעשיר .בין

על ·. חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים  ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּור חּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקות ּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
ׁשאסּור מדרבנן] וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

וכל  הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְִִַַַַָָָלטלטלֹו
אסּור  ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו אֹו לאמרֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָׁשאסּור
ליֹום  ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִֵֵֶַַָָָָּביֹום
ּבׁשּבת  מלאכה ׁשּזדֹון אּלא אּלּו, ּבענינים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּפּורים

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִִֵַָָּבסקילה,
הּמנחה ‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹות,ּולמעלה  העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאגֹוזין  מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יתר] עינוי אסּור [למנוע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָָ
הּיֹום. ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַַָָָּבקניבת

ּבׁשנער העם נהגּו ישראל]ּובּמערב[בבבל]ּוכבר ׁשּלא [ארץ , ְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹ
ּכׁשּבת  הּוא הרי אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָיעׂשּו

ַֹלּכל.
עׂשה„. והיא úçà)(}אחרת {מצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְֲִֵֶֶַַ©©ְְִִִֵַ

נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשּבת
הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא [שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ

עׂשה  מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה וכל לּנפׁש, . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹהאֹוכל
הּיֹום  ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻתעׂשה,
ׁשּלא  למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ונכרתה"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזה,
וכל  ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין למדנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֻנתעּנה,
קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו הּׁשֹותה אֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָהאֹוכל

.‰לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל [שמן]ּבֹו לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת  ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין  אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
אם  אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס אֹו ְִַַַַַַַָָָָרחץ

.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם
ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחל ׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

את  "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום  התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ּביציאה  וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ּבעּנּויֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוהה

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד "מערב .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
.Ê יֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא  ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית  ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל  ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה  הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ב  ¤¤ּפרק
ּככֹותבת ‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה זה [תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹותה  וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָחּיב.
ּכל  ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית הראּויין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמׁשקין
ּכדי  לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻאחד
ּבינֹוני  ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד לצד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיסּלקם
זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל מרביעית. ּפחֹות -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָואכילה
ּדברים ·. ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחד

ּפּגּול ּכגֹון במחשבה]האסּורין, שנפסל [קרבן ונֹותר[קרבן ְְֲִִָָ
אכילתו] זמן מעושרין]וטבלשעבר שאינן ּונבלֹות [פירות ְְֵֶֶ

לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, אֹו וחלב ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָּוטרפֹות
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ּכרת חּיב זה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי

על ‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
ּכרת  חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור  ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפי

ּכׁשעּור  על מּכין אּלא ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

מּתחּלת „. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

אין ּביצים  לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות
ּכדי  אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית

עׂשבים ‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים  מאילנות]אֹו ,[מלוכלכים]הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה מלוח]אֹו דג אֹו[מי ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח]מּוריס דג מהן [שומן וׁשתה אכל אפּלּו - חי וחמץ ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

מּכת  אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהרּבה,
ְַמרּדּות.

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל [קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפנים  לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל
רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
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מה  טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכּזית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחל. ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹּׁשּיאכל

.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין
ולא ּכלבים  "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את [לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשּמא  ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
עּמהם  אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ּׁשהם ְְֱִִֵֶֶַָמה
.„È מּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר  ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק  לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החיל אסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב [-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר  מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת  לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב  ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ּתבׁשיל  אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ

להם  לגֹוים ראּוי מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊË ועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכל אֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם  ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ  ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶַָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ּבׁשּבת ְְִֶַַָָאּלא
.ÊÈ למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמים אֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ
והשבתה] חומרה אם הוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ

מּתרין  ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן
ׁשאסּור  וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹּביֹום
לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטלֹו
טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻֻאכילה,

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום -[כדלקמן]ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָֻ
ׁשּיֹום  מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור טֹוב ׁשהּמקצה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻקל
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת ּביצים,[-המיועדת]ּכיצד? לגּדל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העֹומדין  ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, העֹומד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוׁשֹור
לאכל  ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלסחֹורה

מּבערב אֹותן ׁשּיכין עד טֹוב, ּביֹום ויחׁשב [החג]מהן , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ּבׁשּבת אבל לאכילה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליהן
הּנֹולד  ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

שנשבר-] כלי כגון ביו"ט, חדש מצב ָאסּור.[שנוצר
.ËÈ יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל

טֹוב  ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין לפיכ,טֹוב . ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ

טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולדה -]ּביצה אסּורה,[שחל - הּׁשּבת אחר ְְֲֵֶַַַַָָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת ּפי על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאף

טֹוב.[אתמול] ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנגמרה
ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָואסרּוה
ׁשּבת  מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ׁשּנֹולדה ּביצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

טֹוב  יֹום .ׁשאחר ֶַַ
.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻנתערבה
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּדבר להתירו]וכל אפשרות ּבאלף [שיש אפּלּו , ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינ ֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלפים
ּגמּורֹות ּדבר [מוכנות]ּביצים זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֻ

קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; קרה]מצּוי לא [מקרה , ְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו. ְָגזרּו

.‡Î,מאּלּו טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא  מנהג - ימים הּוא,ׁשני סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ

יׂשראל  ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשני
טעם  זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, מּספר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהחדׁש

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני הּׁשנה ראׁש ְְִִֵַָָָָָֹעֹוׂשין
.·Î- סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַיֹום

טֹוב  יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ׁשאסּור ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל
הּׁשנה  ראׁש ׁשל ואפּלּו מּׁשּום ׁשני, ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ּבמלאכה, ּבין ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשבּות,
מרּדּות מדרבנן]מּכת היה [מלקות לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו , ְְִִַַַַָָֹ

הּתלמידים  החכמים]מן ּבספד [של אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא  הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ּבׂשמחה, וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית

ּבלבד. הּמת ְְְִִֵַַַלענין
.‚Îּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִֵֵַַַָּכיצד?

ּכל  לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ּוביֹום ְְְְְִִִִִֵֵַָָּגֹוים;
ּוקציצת  ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָצרכיו,
הּמת  לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבׂשמים
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ואפּלּו חׁשּוב, הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹּכחל

.הּׁשנה  ַָָ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב  ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה  הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיה מּתר  ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
לּקרקע  המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
העין  את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
ּדברים  ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּביֹום
ימים  ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?
הן  אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹובים
אבל  ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, אּלּו לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחׁשּובים
וכן  ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ּבראׁשֹון ׁשּנֹולדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּביצה
ּביצה  ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

ו  ּבּׁשני; אסּורה - מהן ואפּלּוּבאחד ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא ׁשני, טֹוב ּביֹום ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנֹולדה
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להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמּטה; תׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא אׁשּתֹו יראה .ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

להדליק  הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹואם
חֹובה. ּבׁשּבת נר ׁשהדלקת - מקֹום ְְְֵֶַַַָָָָָּבכל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ׁשל  ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ּבּׁשביעי  לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹּפסח;
ּביֹום  לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹׁשל
לׁשּבת  (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) הּׁשבּועֹות; ְְֲִֶַַַָָָֹֹחג
לׁשּבת  (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) הּׁשנה; ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹּבראׁש
מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) הּסּכֹות; חג ׁשל ְֲִֶֶַַַָָָֹֻּבראׁשֹון
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; חג ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת ְְֲִִִֶֶַַַַֹֹֻ(יא)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

א  ¤¤ּפרק
הּכתּוב ‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים -ׁשׁשת מלאכה ּבעׂשּית ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חג  ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן  - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
אסּורין  ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהּנקראין
אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, מלאכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹּבכל

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
מצות ·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

וכל  ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ּכגֹון  אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹוׂשה
מצות  ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
עבדה  מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה;
עׂשה  ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל תעׂשּו", ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

הּתֹורה. מן לֹוקה והתראה, ְְְִִֵֶַַָָָּבעדים
אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

לֹוקה  אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון
אחת  ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כל ת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ

ומלאכה] טֹוב.מלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ
ּביֹום „. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

לֹוקה  - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּות טֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
טֹוב  ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻלרׁשּות
ּביֹום  מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֻֻלצר
ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָטֹוב
לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן לרׁשּות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻמרׁשּות
מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ּוׁשאר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָֹֻאכילה.
ּבהן  ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון

וכּיֹוצא  ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור , - אכילה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹצר
ֶָּבהן.

ולא ‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל
אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצרחכמים  ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
אדם  יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאכילה.
יֹום  ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
יֹום  מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻטֹוב

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְֱִִֶֶַֹֹטֹוב,
.Â טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואף ּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב  לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא ה ֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה טֹוב. ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹיֹום
ּכמי  יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן  ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - אֹותן [התעסקות]מּבערב עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טֹוב. ְּביֹום

.Ê ּבֹוררין,ּכיצד ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את טֹוחנין -[בנפה]ולא טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון. ולא ְְִֵֶָֹהפסד

.Á לׁשין -אבל טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִַָָ
ׁשאין  חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו עׂשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאם
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם

יו"ט] ׁשּנׁשחט [מערב ּבׂשר ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּוכתבׁשיל
מאמׁש ׁשּנׁשחט ּכבׂשר וכן הּיֹום, ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

- מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש נפׁש אכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמכׁשירי
ׁשחיקת ּכגֹון טֹוב, ּביֹום אֹותן וכּיֹוצא [כתישת]עֹוׂשין ּתבלין ְְְְְִִִֵַַָָ

ֶָּבהן.
.Ë ולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב  לאכל ּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.È אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי  על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת  ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאף

יפה  נאפית היא ּבבת מרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל  וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה  הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים  ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך ואפּלּו[וירבה אסּור, זה הרי - הערים ואם .ְֱֲֲִִִֵֶֶַָ
מן  יֹותר ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבׁשּבת

ִֵַהּמזיד.
.·È מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט [נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום מּמּנה א ֹותּה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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מה  טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכּזית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחל. ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹּׁשּיאכל

.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין
ולא ּכלבים  "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את [לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשּמא  ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
עּמהם  אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ּׁשהם ְְֱִִֵֶֶַָמה
.„È מּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר  ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק  לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החיל אסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב [-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר  מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת  לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב  ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ּתבׁשיל  אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ

להם  לגֹוים ראּוי מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊË ועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכל אֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם  ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ  ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶַָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ּבׁשּבת ְְִֶַַָָאּלא
.ÊÈ למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמים אֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ
והשבתה] חומרה אם הוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ

מּתרין  ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן
ׁשאסּור  וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹּביֹום
לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטלֹו
טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻֻאכילה,

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום -[כדלקמן]ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָֻ
ׁשּיֹום  מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור טֹוב ׁשהּמקצה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻקל
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת ּביצים,[-המיועדת]ּכיצד? לגּדל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העֹומדין  ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, העֹומד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוׁשֹור
לאכל  ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלסחֹורה

מּבערב אֹותן ׁשּיכין עד טֹוב, ּביֹום ויחׁשב [החג]מהן , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ּבׁשּבת אבל לאכילה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליהן
הּנֹולד  ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

שנשבר-] כלי כגון ביו"ט, חדש מצב ָאסּור.[שנוצר
.ËÈ יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל

טֹוב  ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין לפיכ,טֹוב . ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ

טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולדה -]ּביצה אסּורה,[שחל - הּׁשּבת אחר ְְֲֵֶַַַַָָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת ּפי על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאף

טֹוב.[אתמול] ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנגמרה
ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָואסרּוה
ׁשּבת  מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ׁשּנֹולדה ּביצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

טֹוב  יֹום .ׁשאחר ֶַַ
.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻנתערבה
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּדבר להתירו]וכל אפשרות ּבאלף [שיש אפּלּו , ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינ ֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלפים
ּגמּורֹות ּדבר [מוכנות]ּביצים זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֻ

קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; קרה]מצּוי לא [מקרה , ְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו. ְָגזרּו

.‡Î,מאּלּו טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא  מנהג - ימים הּוא,ׁשני סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ

יׂשראל  ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשני
טעם  זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, מּספר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהחדׁש

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני הּׁשנה ראׁש ְְִִֵַָָָָָֹעֹוׂשין
.·Î- סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַיֹום

טֹוב  יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ׁשאסּור ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל
הּׁשנה  ראׁש ׁשל ואפּלּו מּׁשּום ׁשני, ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ּבמלאכה, ּבין ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשבּות,
מרּדּות מדרבנן]מּכת היה [מלקות לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו , ְְִִַַַַָָֹ

הּתלמידים  החכמים]מן ּבספד [של אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא  הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ּבׂשמחה, וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית

ּבלבד. הּמת ְְְִִֵַַַלענין
.‚Îּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִֵֵַַַָּכיצד?

ּכל  לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ּוביֹום ְְְְְִִִִִֵֵַָָּגֹוים;
ּוקציצת  ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָצרכיו,
הּמת  לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבׂשמים
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ואפּלּו חׁשּוב, הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹּכחל

.הּׁשנה  ַָָ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב  ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה  הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיה מּתר  ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
לּקרקע  המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
העין  את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
ּדברים  ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּביֹום
ימים  ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?
הן  אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹובים
אבל  ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, אּלּו לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחׁשּובים
וכן  ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ּבראׁשֹון ׁשּנֹולדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּביצה
ּביצה  ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

ו  ּבּׁשני; אסּורה - מהן ואפּלּוּבאחד ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא ׁשני, טֹוב ּביֹום ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנֹולדה
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להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמּטה; תׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא אׁשּתֹו יראה .ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

להדליק  הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹואם
חֹובה. ּבׁשּבת נר ׁשהדלקת - מקֹום ְְְֵֶַַַָָָָָּבכל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום

-mipnfxtq
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ׁשל  ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ּבּׁשביעי  לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹּפסח;
ּביֹום  לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹׁשל
לׁשּבת  (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) הּׁשבּועֹות; ְְֲִֶַַַָָָֹֹחג
לׁשּבת  (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) הּׁשנה; ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹּבראׁש
מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) הּסּכֹות; חג ׁשל ְֲִֶֶַַַָָָֹֻּבראׁשֹון
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; חג ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת ְְֲִִִֶֶַַַַֹֹֻ(יא)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

א  ¤¤ּפרק
הּכתּוב ‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים -ׁשׁשת מלאכה ּבעׂשּית ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חג  ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן  - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
אסּורין  ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהּנקראין
אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, מלאכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹּבכל

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
מצות ·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

וכל  ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ּכגֹון  אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹוׂשה
מצות  ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
עבדה  מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה;
עׂשה  ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל תעׂשּו", ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

הּתֹורה. מן לֹוקה והתראה, ְְְִִֵֶַַָָָּבעדים
אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

לֹוקה  אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון
אחת  ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כל ת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ

ומלאכה] טֹוב.מלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ
ּביֹום „. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

לֹוקה  - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּות טֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
טֹוב  ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻלרׁשּות
ּביֹום  מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֻֻלצר
ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָטֹוב
לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן לרׁשּות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻמרׁשּות
מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ּוׁשאר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָֹֻאכילה.
ּבהן  ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון

וכּיֹוצא  ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור , - אכילה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹצר
ֶָּבהן.

ולא ‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל
אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצרחכמים  ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
אדם  יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאכילה.
יֹום  ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
יֹום  מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻטֹוב

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְֱִִֶֶַֹֹטֹוב,
.Â טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואף ּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב  לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא ה ֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה טֹוב. ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹיֹום
ּכמי  יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן  ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - אֹותן [התעסקות]מּבערב עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טֹוב. ְּביֹום

.Ê ּבֹוררין,ּכיצד ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את טֹוחנין -[בנפה]ולא טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון. ולא ְְִֵֶָֹהפסד

.Á לׁשין -אבל טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִַָָ
ׁשאין  חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו עׂשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאם
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם

יו"ט] ׁשּנׁשחט [מערב ּבׂשר ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּוכתבׁשיל
מאמׁש ׁשּנׁשחט ּכבׂשר וכן הּיֹום, ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

- מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש נפׁש אכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמכׁשירי
ׁשחיקת ּכגֹון טֹוב, ּביֹום אֹותן וכּיֹוצא [כתישת]עֹוׂשין ּתבלין ְְְְְִִִֵַַָָ

ֶָּבהן.
.Ë ולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב  לאכל ּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.È אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי  על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת  ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאף

יפה  נאפית היא ּבבת מרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל  וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה  הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים  ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך ואפּלּו[וירבה אסּור, זה הרי - הערים ואם .ְֱֲֲִִִֵֶֶַָ
מן  יֹותר ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבׁשּבת

ִֵַהּמזיד.
.·È מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט [נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום מּמּנה א ֹותּה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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לּה[הרשות]היתה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא מּקפת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
סגירה]ּפֹותחת חסר ,[- ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה. הן הרי אּלּו, מּכל ְֲִֵֵֵֶֶָָֻאחד
ÂË. ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב  ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטה ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה  ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא  - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈ ּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן  לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכל טֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא  מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈ קרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו  ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום  וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר  - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני  לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. מערב [בקרקע]נעּוץ[יתד]ׁשהּוא ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל [עקרו]יֹום טֹוב היה ּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אם [רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹהעלה

ג  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי

מּוכן  עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא  וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב  עד ּדמם היא יכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא  - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיכּסה
ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: יאמר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא טֹוב', ְְְְִֶֶַָָּביֹום
ּדמם ·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם  ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן [זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו הרי [בבת - אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
יכּסהּו. ְֵֶַזה

מּתר ‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹום הּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ׁשּלא [שהוא ּובלבד - ְְִִֶַַַָֹ

שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]יזיזּנּו הצמר את - ׁשם [ יּׁשאר אּלא , ְְִִִֵֶֶָָָ
מּפני  ימרט, לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻמסּב

ּדרּכֹו ביד]ׁשהּוא טֹוב.[למרוט ּביֹום ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְִֵֶַָ
ׁשּזה „. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל  אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד

יּפסד  ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולא נֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
יּמנע  ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין  העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

ּומעט [מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח ‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור  על למלח אסּור לקדרה, אבל אין הרּבה; וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשֹוטחין  ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמֹולחין
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי על ּברּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן

.Â הּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ׁשּיֹוציא  ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּגיל?
טרח  זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם העֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

וא  לּמֹועד ּגדֹול, צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור  וכן [כעין . ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּכדרידית] יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. עֹוׂשה ְֲִֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא
.Êבחמים]מֹולגין הרגלים,[שורין ואת הראׁש את ְְְִִֶֶַַָָֹ

מעט]ּומהבהבין טֹופלין [חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן ְְְֲֲִִֵַָָָ
ּבאדמה[מורחים] ולא ּבחרׂשית מסירי אֹותן חומרים [שהם ְְְֲִַַָָָֹ

הּירק,שער] את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. אֹותן ּגֹוזזין ואין ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו[כלי]ּבתסּפרת ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ׁשּלֹו; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ועּכבּיֹות קנרס ּכגֹון עוקצני]קֹוצים, ּבתסּפרת.[צמח , ְְְְְִִִֶַָָֹֻ
.Á טֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערב מּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
היתה  ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש טֹוב , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּסה
עֹומדת  לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום מבּׁשלין .ׁשאין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

קדׁשים  ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׂשֹורפין אין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
מצות  ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנטמאּו
ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", "ּבאׁש ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשה,
עׂשה  ואין תעׂשה, ולא עׂשה ּבּה, וכּיֹוצא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר

ועׂשה. תעׂשה לא את ֲֲֵֶֶֶַַֹּדֹוחה
.Ë היה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את  יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם  החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ּתפחת [תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] טֹוב.[תקלקל]ותפסיד[יפול יֹום מּׂשמחת ויּמנע הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפין ב-]אין שנפל מכּבׁשין [טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ

אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת
ּבטיט  הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻלצלֹות
לגּבל  אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפׁש

האפר,[לערבב] את לגּבל ּומּתר אסּור; טֹוב, ּביֹום ְְִֵֵֶֶַָָָֻטיט
הּתּנּור. ּפי ּבֹו ְִִַַֹלסּתם

.‡È ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
ואין  מפיגיןטֹוב, ואין ּבמטלית. אֹותן אֹותן [מקררים]ׁשטין ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

לחּסמן ּכדי מּתר.[לחזקם]ּבצֹונן ּבהן, לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻ
האבנים את מלּבנין עליהן,[באש]אין לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
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ב  ¤¤ּפרק
מקצה ‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, מופרש טֹוב [- ּביֹום ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
מּוכן  ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

ּגב אגב]על ׁשּבמעיה [- זה היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום ְִֶַַָָֹֻמּתר

ולנֹות ·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין  מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
אם  - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב . ּביֹום ְְְֲִֶַָָָאֹותן
ואין  מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין ט ֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבאּו

עליהן  העיר אנׁשי .ּדעת ְֲִֵֵֶַַַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרת וכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור ,לפיכ טֹוב. ּביֹום לׁשחטּה מּומי [לרב]אסּור לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן [במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום  ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּוא החכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב ְִֵֵֶֶַַָָהּמּום
מבּקרין „. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום וראה [אם עבר ואם טֹוב; ְְְִַָָָּביֹום
ׁשּנפל  ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמּומֹו

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה יכֹול [מאכילו]לבֹור, אינֹו ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
"אֹותֹו טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָלהעלֹותֹו,

ּבנֹו" וולדה]ואת לבֹור[-בהמה ביום ׁשּנפלּו לשחטם [שאסור ְְְְֶֶָ
ׁשֹוחטֹו,אחד] ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָ

וׁשֹוחט [מתחכם]ּומערים לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ּומעלה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן זה אי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַאת
צריכה  היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין ּבהמת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלהערים.

היא]ּבדיקה כשרה ותּבדק;[אם טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִֵָָָ
ותאכל. ּכׁשרה, ׁשּתּמצא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָאפׁשר

מּוכנין ‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואין אּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
זּמּון יו צריכין עלּיה "ט][מערב ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְֲֲִִִִֵֵָָָ

ּבטפיחין ׁשּקּננּו בכתלים]וצּפרים הבנויים חרס ּבבירה [כלי אֹו ְְְְֳִִִִִִִֶָ
'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ
.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום [חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ

אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹלבנים
ספק  וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
ׁשלׁשה  אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹמּוכן,
אם  - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּומצא
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה.[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף [בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר [מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא  צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ

וצדין  מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.
אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ּביֹום ׁשּקּננהאֹותֹו חּיה וכן קן . [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ

ׁשאינן לבניה] קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס
עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן צידה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָצריכין

.Á- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות
מערב  ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

טֹוב  ּולמחר יֹום טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ּומצא ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻהׁשּכים

מּוכנין. הן והרי טֹוב, יֹום ֲִֵֵֵֶֶַָמערב
.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת [לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ

הכותל] הּמקצה [נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ
צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב

לא [יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ
יּטל. לא ִַָֹֹרׁשם,

.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי
ּדגים  אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין

ּבּיֹום  ּבֹו לצּודן לערב,ׁשאפׁשר עד אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשּו ּבכדי המלאכה]וימּתין לביצוע שמספיק זמן ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

ׁשּימּתין  עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הדס ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו
אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבכדי
- נּצֹוד אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה
לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, מּתֹו הביאֹו ְְְֱֱִִִִִִַַָֻאם
לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. אסּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר. ליׂשראל ְְִֵֵַָָֻמּתר
.‡È,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד  ׁשהן לעולם]מּפני באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ואֹוצר  הּתבן ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמרּבה

אם [מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל
מערב  הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן

מּוכן. זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבקֹוצים,
.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדות ׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

ּביֹום לבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
אין  - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָטֹוב,
ׁשלמים  ּבכלים מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּסיקין

ּבכלים  למלאכה אֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
מערב  ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
ּביֹום  אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין טֹוב, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָיֹום
ׁשאם  ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. מּסיקין אין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻטֹוב,
ואם  הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין מּבערב, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאכלן
האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - טֹוב ּביֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאכלן

.‚È ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְֲִֵֵֵֶֶָָֹֻקֹוץ
ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור לפיכ ְְְְֲִִַַַָָָָלהּסקה;

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׂשר. ְֵֵֶַָָָֹ
.„È ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבל נֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ׁשם  מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻאין
ּבּׂשדה הּוא מגּבב אבל עצים]מּבערב; מּלפניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ּומביאין ׁשם. ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֻּומדליק
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לּה[הרשות]היתה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא מּקפת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
סגירה]ּפֹותחת חסר ,[- ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה. הן הרי אּלּו, מּכל ְֲִֵֵֵֶֶָָֻאחד
ÂË. ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב  ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטה ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה  ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא  - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈ ּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן  לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכל טֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא  מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈ קרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו  ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום  וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר  - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני  לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. מערב [בקרקע]נעּוץ[יתד]ׁשהּוא ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל [עקרו]יֹום טֹוב היה ּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אם [רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹהעלה

ג  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי

מּוכן  עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא  וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב  עד ּדמם היא יכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא  - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיכּסה
ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: יאמר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא טֹוב', ְְְְִֶֶַָָּביֹום
ּדמם ·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם  ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן [זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו הרי [בבת - אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
יכּסהּו. ְֵֶַזה

מּתר ‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹום הּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ׁשּלא [שהוא ּובלבד - ְְִִֶַַַָֹ

שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]יזיזּנּו הצמר את - ׁשם [ יּׁשאר אּלא , ְְִִִֵֶֶָָָ
מּפני  ימרט, לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻמסּב

ּדרּכֹו ביד]ׁשהּוא טֹוב.[למרוט ּביֹום ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְִֵֶַָ
ׁשּזה „. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל  אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד

יּפסד  ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולא נֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
יּמנע  ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין  העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

ּומעט [מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח ‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור  על למלח אסּור לקדרה, אבל אין הרּבה; וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשֹוטחין  ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמֹולחין
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי על ּברּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן

.Â הּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ׁשּיֹוציא  ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּגיל?
טרח  זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם העֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

וא  לּמֹועד ּגדֹול, צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור  וכן [כעין . ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּכדרידית] יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. עֹוׂשה ְֲִֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא
.Êבחמים]מֹולגין הרגלים,[שורין ואת הראׁש את ְְְִִֶֶַַָָֹ

מעט]ּומהבהבין טֹופלין [חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן ְְְֲֲִִֵַָָָ
ּבאדמה[מורחים] ולא ּבחרׂשית מסירי אֹותן חומרים [שהם ְְְֲִַַָָָֹ

הּירק,שער] את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. אֹותן ּגֹוזזין ואין ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו[כלי]ּבתסּפרת ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ׁשּלֹו; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ועּכבּיֹות קנרס ּכגֹון עוקצני]קֹוצים, ּבתסּפרת.[צמח , ְְְְְִִִֶַָָֹֻ
.Á טֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערב מּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
היתה  ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש טֹוב , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּסה
עֹומדת  לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום מבּׁשלין .ׁשאין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

קדׁשים  ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׂשֹורפין אין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
מצות  ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנטמאּו
ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", "ּבאׁש ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשה,
עׂשה  ואין תעׂשה, ולא עׂשה ּבּה, וכּיֹוצא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר

ועׂשה. תעׂשה לא את ֲֲֵֶֶֶַַֹּדֹוחה
.Ë היה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את  יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם  החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ּתפחת [תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] טֹוב.[תקלקל]ותפסיד[יפול יֹום מּׂשמחת ויּמנע הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפין ב-]אין שנפל מכּבׁשין [טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ

אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת
ּבטיט  הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻלצלֹות
לגּבל  אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפׁש

האפר,[לערבב] את לגּבל ּומּתר אסּור; טֹוב, ּביֹום ְְִֵֵֶֶַָָָֻטיט
הּתּנּור. ּפי ּבֹו ְִִַַֹלסּתם

.‡È ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
ואין  מפיגיןטֹוב, ואין ּבמטלית. אֹותן אֹותן [מקררים]ׁשטין ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

לחּסמן ּכדי מּתר.[לחזקם]ּבצֹונן ּבהן, לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻ
האבנים את מלּבנין עליהן,[באש]אין לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
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ב  ¤¤ּפרק
מקצה ‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, מופרש טֹוב [- ּביֹום ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
מּוכן  ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

ּגב אגב]על ׁשּבמעיה [- זה היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום ְִֶַַָָֹֻמּתר

ולנֹות ·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין  מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
אם  - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב . ּביֹום ְְְֲִֶַָָָאֹותן
ואין  מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין ט ֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבאּו

עליהן  העיר אנׁשי .ּדעת ְֲִֵֵֶַַַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרת וכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור ,לפיכ טֹוב. ּביֹום לׁשחטּה מּומי [לרב]אסּור לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן [במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום  ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּוא החכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב ְִֵֵֶֶַַָָהּמּום
מבּקרין „. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום וראה [אם עבר ואם טֹוב; ְְְִַָָָּביֹום
ׁשּנפל  ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמּומֹו

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה יכֹול [מאכילו]לבֹור, אינֹו ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
"אֹותֹו טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָלהעלֹותֹו,

ּבנֹו" וולדה]ואת לבֹור[-בהמה ביום ׁשּנפלּו לשחטם [שאסור ְְְְֶֶָ
ׁשֹוחטֹו,אחד] ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָ

וׁשֹוחט [מתחכם]ּומערים לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ּומעלה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן זה אי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַאת
צריכה  היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין ּבהמת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלהערים.

היא]ּבדיקה כשרה ותּבדק;[אם טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִֵָָָ
ותאכל. ּכׁשרה, ׁשּתּמצא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָאפׁשר

מּוכנין ‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואין אּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
זּמּון יו צריכין עלּיה "ט][מערב ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְֲֲִִִִֵֵָָָ

ּבטפיחין ׁשּקּננּו בכתלים]וצּפרים הבנויים חרס ּבבירה [כלי אֹו ְְְְֳִִִִִִִֶָ
'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ
.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום [חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ

אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹלבנים
ספק  וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
ׁשלׁשה  אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹמּוכן,
אם  - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּומצא
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה.[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף [בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר [מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא  צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ

וצדין  מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.
אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ּביֹום ׁשּקּננהאֹותֹו חּיה וכן קן . [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ

ׁשאינן לבניה] קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס
עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן צידה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָצריכין

.Á- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות
מערב  ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

טֹוב  ּולמחר יֹום טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ּומצא ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻהׁשּכים

מּוכנין. הן והרי טֹוב, יֹום ֲִֵֵֵֶֶַָמערב
.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת [לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ

הכותל] הּמקצה [נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ
צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב

לא [יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ
יּטל. לא ִַָֹֹרׁשם,

.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי
ּדגים  אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין

ּבּיֹום  ּבֹו לצּודן לערב,ׁשאפׁשר עד אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשּו ּבכדי המלאכה]וימּתין לביצוע שמספיק זמן ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

ׁשּימּתין  עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הדס ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו
אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבכדי
- נּצֹוד אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה
לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, מּתֹו הביאֹו ְְְֱֱִִִִִִַַָֻאם
לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. אסּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר. ליׂשראל ְְִֵֵַָָֻמּתר
.‡È,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד  ׁשהן לעולם]מּפני באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ואֹוצר  הּתבן ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמרּבה

אם [מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל
מערב  הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן

מּוכן. זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבקֹוצים,
.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדות ׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

ּביֹום לבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
אין  - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָטֹוב,
ׁשלמים  ּבכלים מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּסיקין

ּבכלים  למלאכה אֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
מערב  ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
ּביֹום  אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין טֹוב, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָיֹום
ׁשאם  ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. מּסיקין אין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻטֹוב,
ואם  הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין מּבערב, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאכלן
האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - טֹוב ּביֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאכלן

.‚È ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְֲִֵֵֵֶֶָָֹֻקֹוץ
ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור לפיכ ְְְְֲִִַַַָָָָלהּסקה;

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׂשר. ְֵֵֶַָָָֹ
.„È ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבל נֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ׁשם  מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻאין
ּבּׂשדה הּוא מגּבב אבל עצים]מּבערב; מּלפניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ּומביאין ׁשם. ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֻּומדליק
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ּדברים  ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם  אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה על אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה [לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז  לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי  לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא [גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד [סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה  ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
ולּמה  טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחל,
עבה  ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע נאסר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלא
לבּקע  הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, יכֹול ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹולא
ּבהן  הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים וכל ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשּנּוי.

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, ְְְִִֶֶַַָָמה
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפת לא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

הּדלת התנור] ולא הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלצלֹות
ּביֹום [חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא ְְִֶַַָָָטֹוב,
.·Èּביֹום [פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין  ׁשּיֹוציא ּכדי ולא טֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן  ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ּגזרה  אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ּבּבית [בחוזק]ׁשּמא אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר. ְְִַָֻמּתר

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה [מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ
מעמידין  - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל

יתקע[מרכיבים] ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום לפי [בחוזק]אֹותן ; ְְְְִִֶַָֹ
לצּדדן  מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין

לא [לסדרם] ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ְְְֲִִַַֹּביֹום
ְָּגזרּו.

.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
ׁשּנראה  מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ  מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז  - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּביצים  אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד לא -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי  צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊË עֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה  ּביֹום [בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא [מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד [לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
מּתר  - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך]לזּלף ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה מלח [מלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לעׂשֹות  אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, שריחקה לּה אחר עוד מקרבתו [אינה ְְִִֵֵֶָָָ
.הוולד]

.ÊÈ ּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב  אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי  את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה  לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום  מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מן טֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי [שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈ מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה [מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
ּולמחר  ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹודעין
ואּתה  ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, מחּלקין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהן
ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ׁשאין - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשּתים'

רביע. ְְִֶַוזה
.Î מׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן

ּבׂשר [משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף
מּפני  ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו

אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור [מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
מטילין  ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל

ּבׂשר [גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
ל  ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוה.הּקדׁשים חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ

.‡Î:אּלא ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
על  חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'ּתן
אּלא  ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח לא וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשויֹו.
ּולמחר  זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר עֹוׂשה? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד
- ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ׁשויֹו. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻנֹותן

מּדה  ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא .והּוא, ְְִִֵֶָֹֹ
.·Î ׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו וכן יפסיד לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ימד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

.‚Î ּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן  סכּום ּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
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ּבפּורני ואֹופין ּומּסיקין ׁשּמחּסמן. חרס]מּפני ּומחּמין [תנור , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ
ּבאנטיכי גדולה]חּמין .[יורה ְְִִִַַ

.·È יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם  חסרֹון ּבזה אין ּדכיןטֹוב, אבל הּתבלין את[כותתים]. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלח  אבל טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכדרּכן
אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשחק  ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ּבקערה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּידֹוק
את  ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, יֹום מערב ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלח
ּככל  ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ׁשּלהן, ּברחים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּפלּפלין

ְִַָהּתבלין.
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת [גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה  הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּוי ּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואה  אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ּבכ ְְֵֵֶָאין
.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב [בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּביֹום  ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר
צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם [רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ

עץ] ׁשרּקד [נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי  וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופם מֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח [מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ

ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערה אֹו ְְְְֲִֵַַָ
קטנּיֹות גדולה] הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ

ּבנפה  לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום
ּבכברה. ולא ּבטבלא ְְְְְִַָָָֹֹולא

.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה
האכל  את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן  הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי  על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת  את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
.ÊÈ ׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

והּוא ּכבֹורר  חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם מאליו. לשמרים]מסּתּנן [מסננת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

יתלה  לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה לּתן מּתר ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻּתלּויה,
ּבחל.[ביו"ט]ּכּתחּלה עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא , ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ותֹולה  רּמֹונים, ּבּה לתלֹות המׁשּמרת את ותֹולה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּומערים
ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים; ְְְִִִֵַַָָָָּבּה

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,

זכּוכית  אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמנידין
ׁשּיחזר  עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

ּבֹו[קרנה]נגהּה וכּיֹוצא זה ּכל - ויּדלק ּבֹו וכּיֹוצא לּפׁשּתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻאסּור
להמציא  אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצּויה,

טֹוב. יֹום מערב ֵֶֶאֹותֹו
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּור אף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי  - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את  מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ּכמי  לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש,

ּבנה. אֹו ֶַָָָׁשארג
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי [- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

את  חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּתכּבה,
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ּבידֹו.[מועך]ראׁש ראׁשּה את ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹ

אחזה  ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר. מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר האׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻבֹו

טֹוב,„. ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאין
ויֹוצא  מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין ׁשאין מכּבין ּכדר ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני הּנר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ואם  אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָעֹוׂשה
לכּבֹות  אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ;אינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה. ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואסּור
ׁשּמא ‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר

ּביֹום יכּבה  ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,

.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום [ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,

לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ׁשהּוא [ע"י , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּכמֹו לאכילה, ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻאסּור.
ּבגחלת  החרּדל את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
מכּבה. ׁשהּוא מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל
הּבית. אֹו הּקדרה ּתתעּׁשן ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹואין

.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא [להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ
ּבׁשפֹופרת  נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻיעׂשה

ּגֹודלי [קנה] ואין ּפחמין, עֹוׂשין אין הּפתילה,[שוזרים]ן. את ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
מהבהבין מעט]ולא אֹותּה[חורכים חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִַָָֹֹ

ּבׁשמן  אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָלׁשנים
ונמצאת  ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ּבין אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומּניחין

נרֹות. ׁשני ּבפי נחלקת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָהּפתילה
.Á לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹות עליהן  ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא [התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן  ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
- ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה  ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
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ּדברים  ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם  אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה על אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה [לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז  לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי  לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא [גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד [סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה  ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
ולּמה  טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחל,
עבה  ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע נאסר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלא
לבּקע  הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, יכֹול ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹולא
ּבהן  הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים וכל ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשּנּוי.

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, ְְְִִֶֶַַָָמה
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפת לא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

הּדלת התנור] ולא הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלצלֹות
ּביֹום [חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא ְְִֶַַָָָטֹוב,
.·Èּביֹום [פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין  ׁשּיֹוציא ּכדי ולא טֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן  ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ּגזרה  אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ּבּבית [בחוזק]ׁשּמא אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר. ְְִַָֻמּתר

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה [מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ
מעמידין  - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל

יתקע[מרכיבים] ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום לפי [בחוזק]אֹותן ; ְְְְִִֶַָֹ
לצּדדן  מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין

לא [לסדרם] ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ְְְֲִִַַֹּביֹום
ְָּגזרּו.

.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
ׁשּנראה  מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ  מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז  - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּביצים  אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד לא -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי  צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊË עֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה  ּביֹום [בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא [מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד [לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
מּתר  - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך]לזּלף ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה מלח [מלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לעׂשֹות  אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, שריחקה לּה אחר עוד מקרבתו [אינה ְְִִֵֵֶָָָ
.הוולד]

.ÊÈ ּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב  אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי  את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה  לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום  מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מן טֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי [שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈ מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה [מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
ּולמחר  ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹודעין
ואּתה  ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, מחּלקין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהן
ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ׁשאין - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשּתים'

רביע. ְְִֶַוזה
.Î מׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן

ּבׂשר [משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף
מּפני  ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו

אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור [מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
מטילין  ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל

ּבׂשר [גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
ל  ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוה.הּקדׁשים חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ

.‡Î:אּלא ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
על  חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'ּתן
אּלא  ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח לא וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשויֹו.
ּולמחר  זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר עֹוׂשה? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד
- ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ׁשויֹו. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻנֹותן

מּדה  ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא .והּוא, ְְִִֵֶָֹֹ
.·Î ׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו וכן יפסיד לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ימד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

.‚Î ּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן  סכּום ּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
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wfg zxecdn jezn

ּבפּורני ואֹופין ּומּסיקין ׁשּמחּסמן. חרס]מּפני ּומחּמין [תנור , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ
ּבאנטיכי גדולה]חּמין .[יורה ְְִִִַַ

.·È יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם  חסרֹון ּבזה אין ּדכיןטֹוב, אבל הּתבלין את[כותתים]. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלח  אבל טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכדרּכן
אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשחק  ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ּבקערה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּידֹוק
את  ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, יֹום מערב ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלח
ּככל  ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ׁשּלהן, ּברחים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּפלּפלין

ְִַָהּתבלין.
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת [גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה  הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּוי ּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואה  אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ּבכ ְְֵֵֶָאין
.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב [בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּביֹום  ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר
צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם [רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ

עץ] ׁשרּקד [נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי  וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופם מֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח [מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ

ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערה אֹו ְְְְֲִֵַַָ
קטנּיֹות גדולה] הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ

ּבנפה  לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום
ּבכברה. ולא ּבטבלא ְְְְְִַָָָֹֹולא

.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה
האכל  את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן  הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי  על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת  את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
.ÊÈ ׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

והּוא ּכבֹורר  חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם מאליו. לשמרים]מסּתּנן [מסננת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

יתלה  לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה לּתן מּתר ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻּתלּויה,
ּבחל.[ביו"ט]ּכּתחּלה עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא , ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ותֹולה  רּמֹונים, ּבּה לתלֹות המׁשּמרת את ותֹולה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּומערים
ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים; ְְְִִִֵַַָָָָּבּה

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,

זכּוכית  אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמנידין
ׁשּיחזר  עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

ּבֹו[קרנה]נגהּה וכּיֹוצא זה ּכל - ויּדלק ּבֹו וכּיֹוצא לּפׁשּתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻאסּור
להמציא  אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצּויה,

טֹוב. יֹום מערב ֵֶֶאֹותֹו
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּור אף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי  - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את  מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ּכמי  לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש,

ּבנה. אֹו ֶַָָָׁשארג
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי [- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

את  חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּתכּבה,
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ּבידֹו.[מועך]ראׁש ראׁשּה את ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹ

אחזה  ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר. מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר האׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻבֹו

טֹוב,„. ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאין
ויֹוצא  מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין ׁשאין מכּבין ּכדר ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני הּנר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ואם  אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָעֹוׂשה
לכּבֹות  אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ;אינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה. ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואסּור
ׁשּמא ‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר

ּביֹום יכּבה  ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,

.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום [ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,

לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ׁשהּוא [ע"י , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּכמֹו לאכילה, ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻאסּור.
ּבגחלת  החרּדל את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
מכּבה. ׁשהּוא מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל
הּבית. אֹו הּקדרה ּתתעּׁשן ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹואין

.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא [להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ
ּבׁשפֹופרת  נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻיעׂשה

ּגֹודלי [קנה] ואין ּפחמין, עֹוׂשין אין הּפתילה,[שוזרים]ן. את ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
מהבהבין מעט]ולא אֹותּה[חורכים חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִַָָֹֹ

ּבׁשמן  אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָלׁשנים
ונמצאת  ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ּבין אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומּניחין

נרֹות. ׁשני ּבפי נחלקת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָהּפתילה
.Á לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹות עליהן  ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא [התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן  ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
- ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה  ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
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ׁשהּוא  למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהממּלא
הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלי ם][זורמי . הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

הּתחּום,ּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם אדם; ְְְְִִִַַָָָָָ
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָממּלאין

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, אנׁשי [שניזון ּכרגלי , ְְְְִֵֵֶַַ
העיר בלבד]אֹותּה העיר לאנשי נמכר כלל בדרך וׁשֹור [כי . ְִָָ

-[מפוטם] טֹוב ּביֹום לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָׁשל
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת חּוץ [גם]מּפני אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין  והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר  טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום  מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכּבֹור  זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי ֵֶֶֶַָָֹׁשל
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאל הּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא [שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
לכל  מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו.

.הֹול ׁשהּוא ֵֶָמקֹום
.ÊÈ ׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל .ּכלי ְְְְְֲִִֵֵַַַָ
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ּכלי  הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום  אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈ מּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

אּמה  מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּמקֹום
מּמקֹום  אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמֹוליכֹו
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלּוק,
עד  אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבֹו;
זה  ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום אּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאלף
ּברחּוק  זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשערב
למערב  אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק מן אּמה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאלּפים

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו לא אּלּו הרי -. ְְֲִִֵֵֹ
.Î ּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל  אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן  ּוׁשחטּוה ּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכל  הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּביֹום
ׁשניהן  ּכרגלי .הּבׂשר ְְְֵֵֶַַָָ

.‡Î ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
ּותחּומין  הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשהּגיע  חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברי
ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻלזה
ׁשחלק  ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ּבּבהמה  מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה

חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּבערב,
מּזה, זה יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיתה
לפיכ חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

ׁשניהן. ּכרגלי ְְְֵֵֵֶַהן

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי  זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר  ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה  אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה  ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה [כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּסֹומ

ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
ׁשּלא  ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על ּכיעלה - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נקרא  ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּמּתר

תבׁשילין'. 'ערּובי זה ְְִִִֵֵֶַַּתבׁשיל
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ּפרּפרת [גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

לחם] איתו ּבהן.[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּגּבי  ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] קטּנים [מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא  הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ויחם  לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
נׂשרף  אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּמין
אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ּבלבד  טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא התחיל להחם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
זה  הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעּסתֹו

ֵּגֹומר.
.Â הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹהּמּניח

ׁשּבת  ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי וכל ואחרים, . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ּבערּובי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזֹוכה

ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ּבאֹותֹו ְֵֵֶֶֶָזֹוכה
.Ê טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואחר  להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא  ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
ּכל  על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֻּביֹום
מכריז  ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהעיר
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לֹוקח  אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן
חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,

.„Î הּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול
חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ועֹופֹות,הרגיל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

סכּום  ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹוכל
ְִָמנין.

.‰Î ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹהלואת
נמנע  ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע נּתנה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלא

טֹוב  יֹום .מּׂשמחת ְִִַ
.ÂÎ טֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף

מאמׁש,ּכׁשּבת  ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חּלה  לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
וגּבאי  טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ּולחיים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוזרֹוע
מכריזין  יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ּגֹובין ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹּכדר

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָחיקן,

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻאף

ּבחל,לצר עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא לא , ְְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; צרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאּלא

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי ּובקּפה הּמביא סל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
לפניו[שק] אֹו ּכתפֹו על הּוא מביא אבל הּמֹולי[בידיו], . ְְֲִִֵֵַַָָָ

מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל לא - הּתבן ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאת
ְָּבידֹו.

על ·. אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן
על  אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ּדברים ואם ּבּמה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא  - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹיביא
ּבמּקל ‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצא אין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא [ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא [לא , ְִִֶַַַַָָָֹ

צריכין  רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה
המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסה ּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ
.ביריעות]

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן  אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
אחר ‰. למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם  ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יעׂשה  ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל

ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכדר
הּגג  ּבאֹותֹו למקֹום לא מּמקֹום - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ

אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָיביאּנה
.Âׁשּנאֹותין ׁשאין [נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ

לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
ּביֹום  לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה  ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹוב.
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Ê ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב  ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ּבּה ;נאֹותין ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

קטנ  מׁשּלחין קֹולה אבל אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ואֹוכלן. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאֹותן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻמּפני
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה  ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד  יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
וכּלן  זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהֹולכין
ּבני  ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשהּוא

מּתר  זה הרי ּכאחד, .אדם ְֲֵֶֶָָָָֻ
.Ë וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אלּפים  ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

.È ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכן חפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹונין שמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
ׁשּיצאּו ּפרֹות יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, -ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹחּוץ

ּבאנס  וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן .מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר

ּכרגלי  היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,
מּפני הרֹועה  ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

מהן. אחד קנה ֵֶֶֶָָָֹׁשּלא
.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא  - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚È ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, שלא לֹו כיון שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

ּדברים עירב] ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותה קרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהן זווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„È ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור 
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגלי אנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

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



קכג aeh mei zziay zekld - mipnf xtq - hay e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא  למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהממּלא
הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלי ם][זורמי . הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

הּתחּום,ּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם אדם; ְְְְִִִַַָָָָָ
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָממּלאין

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, אנׁשי [שניזון ּכרגלי , ְְְְִֵֵֶַַ
העיר בלבד]אֹותּה העיר לאנשי נמכר כלל בדרך וׁשֹור [כי . ְִָָ

-[מפוטם] טֹוב ּביֹום לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָׁשל
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת חּוץ [גם]מּפני אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין  והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר  טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום  מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכּבֹור  זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי ֵֶֶֶַָָֹׁשל
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאל הּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא [שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
לכל  מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו.

.הֹול ׁשהּוא ֵֶָמקֹום
.ÊÈ ׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל .ּכלי ְְְְְֲִִֵֵַַַָ
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ּכלי  הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום  אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈ מּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

אּמה  מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּמקֹום
מּמקֹום  אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמֹוליכֹו
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלּוק,
עד  אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבֹו;
זה  ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום אּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאלף
ּברחּוק  זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשערב
למערב  אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק מן אּמה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאלּפים

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו לא אּלּו הרי -. ְְֲִִֵֵֹ
.Î ּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל  אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן  ּוׁשחטּוה ּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכל  הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּביֹום
ׁשניהן  ּכרגלי .הּבׂשר ְְְֵֵֶַַָָ

.‡Î ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
ּותחּומין  הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשהּגיע  חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברי
ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻלזה
ׁשחלק  ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ּבּבהמה  מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה

חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּבערב,
מּזה, זה יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיתה
לפיכ חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

ׁשניהן. ּכרגלי ְְְֵֵֵֶַהן

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי  זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר  ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה  אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה  ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה [כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּסֹומ

ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
ׁשּלא  ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על ּכיעלה - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נקרא  ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּמּתר

תבׁשילין'. 'ערּובי זה ְְִִִֵֵֶַַּתבׁשיל
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ּפרּפרת [גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

לחם] איתו ּבהן.[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּגּבי  ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] קטּנים [מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא  הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ויחם  לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
נׂשרף  אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּמין
אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ּבלבד  טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא התחיל להחם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
זה  הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעּסתֹו

ֵּגֹומר.
.Â הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹהּמּניח

ׁשּבת  ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי וכל ואחרים, . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ּבערּובי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזֹוכה

ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ּבאֹותֹו ְֵֵֶֶֶָזֹוכה
.Ê טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואחר  להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא  ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
ּכל  על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֻּביֹום
מכריז  ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהעיר
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לֹוקח  אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן
חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,

.„Î הּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול
חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ועֹופֹות,הרגיל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

סכּום  ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹוכל
ְִָמנין.

.‰Î ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹהלואת
נמנע  ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע נּתנה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלא

טֹוב  יֹום .מּׂשמחת ְִִַ
.ÂÎ טֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף

מאמׁש,ּכׁשּבת  ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חּלה  לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
וגּבאי  טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ּולחיים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוזרֹוע
מכריזין  יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ּגֹובין ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹּכדר

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָחיקן,

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻאף

ּבחל,לצר עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא לא , ְְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; צרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאּלא

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי ּובקּפה הּמביא סל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
לפניו[שק] אֹו ּכתפֹו על הּוא מביא אבל הּמֹולי[בידיו], . ְְֲִִֵֵַַָָָ

מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל לא - הּתבן ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאת
ְָּבידֹו.

על ·. אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן
על  אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ּדברים ואם ּבּמה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא  - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹיביא
ּבמּקל ‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצא אין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא [ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא [לא , ְִִֶַַַַָָָֹ

צריכין  רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה
המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסה ּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ
.ביריעות]

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן  אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
אחר ‰. למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם  ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יעׂשה  ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל

ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכדר
הּגג  ּבאֹותֹו למקֹום לא מּמקֹום - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ

אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָיביאּנה
.Âׁשּנאֹותין ׁשאין [נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ

לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
ּביֹום  לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה  ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹוב.
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Ê ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב  ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ּבּה ;נאֹותין ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

קטנ  מׁשּלחין קֹולה אבל אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ואֹוכלן. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאֹותן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻמּפני
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה  ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד  יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
וכּלן  זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהֹולכין
ּבני  ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשהּוא

מּתר  זה הרי ּכאחד, .אדם ְֲֵֶֶָָָָֻ
.Ë וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אלּפים  ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

.È ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכן חפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹונין שמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
ׁשּיצאּו ּפרֹות יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, -ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹחּוץ

ּבאנס  וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן .מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר

ּכרגלי  היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,
מּפני הרֹועה  ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

מהן. אחד קנה ֵֶֶֶָָָֹׁשּלא
.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא  - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚È ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, שלא לֹו כיון שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

ּדברים עירב] ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותה קרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהן זווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„È ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור 
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגלי אנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין
ּכדי  הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערבּו

עברה  לידי יבֹואּו .ׁשּמא ֲִֵֵֶָָָ
.·Î ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה  הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד',[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְִִֵֵֶֶַָָֻ

ואסּורין  ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף 'מֹועד'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָונקראין
אבל  ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבספד
ּבראׁשי  לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
חכמים  ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַָָָָֻחדׁשים
אבל  ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ּפי על אף ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפניו,

ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר
.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן  ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ

הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ
עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד

היה עֹומד [תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ
על  אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָּפי

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Î מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי [כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל  ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר [בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ׁשּלא [ע"י ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

אּלא  הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיבֹוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָיסיר

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכׁשאר  יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
מלאכה  ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻימי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]האסּורה מּפני [מלקות , ְְֲִִֵַַַַָָ
ּכל ולא סֹופרים. מּדברי אסּורה ׁשאּסּורן עבֹודה מלאכת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום הכוונה]ּבֹו, ּבֹו,[- ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֶֶֶֶַָָָ
מלאכֹות  יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכדי

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, ְְֲֵָָֻאסּורֹות
ּבּמֹועד,·. אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו

יהיה  ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הזקוקה בּה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמׁשקהלהשקיה] ּבית לא אבל המסתפקת ּבּמֹועד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
הארץ מגשם] והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּצמאה,
ׁשהּוא  מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; [מאז]טרח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּתחּלה ׁשּיצא ממׁשיכֹו[היום]ּבין תעלות], ּבֹו.[ע"י ּומׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
הפסד [סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,

וכן  ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹאם
ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמכניס

הּמׁשרהוׁש מן ּפׁשּתנֹו במים]ֹולה ׁשּלא [שריה ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתאבד.

ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור
ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּון ויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאּבדין  ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין  - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
מֹונעין  ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּבן
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה  זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט  מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח [טיט]ּובבנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּקרקע גג]סדקי ּכעין [מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Â מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי
הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּיאכל

לקנֹות אֹותֹו מצריכין ׁשּיקצר אין עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹ
וטֹוחן  ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ּדבר  ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, ּבֹו .ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל [מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל  ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן  יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֶַַַָָּבידֹו
.Áליצירת]מטילין במים פירות הּמֹועד,[- לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֵֶַַָֹ

ואחד  ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד  לצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשּלא
מן  וׁשֹותה מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשכר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהחדׁש,

.Ë אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד  לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
והּטֹוחנים  הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים
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על  יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹואֹומר:
ִֵערּובי'.

.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח
מצות  על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו

יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב . מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
לי  'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר

אֹו ולפלֹוני' ּולבּׁשל ולפלֹוני לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֻ
לׁשּבת'. טֹוב ְִַָמּיֹום

.Ë אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אסּור  ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ

שערב] לזה לבּׁשל [אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מבּׁשל  זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא  לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל  זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר  הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. זה [התחכם הרי , ְְֱֲִִֵֶֶַָָָ

עליו. אֹוסרין אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָאסּור
הּמזיד? על אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹולּמה
ׁשם  ויׁשּתּקע מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹׁשאם
הּיֹום, עבר ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָערּובי

אחרת. ּפעם יעבר ֲֶֶַַַַֹֹלא
.‡È וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני

יֹום  ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
מּניח  ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹטֹוב;
טֹוב  יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולמחר
לאפֹות  לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻואם

לׁשּבת' טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְִֵַַָָָ
.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל [סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

הופרשו] שלא הּיֹום [פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ
ּבדברי  אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,

ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּיֹום  ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם  עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא  ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה [מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„È ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות  ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ  ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראל יֹודעין ארץ ׁשּבני י הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

יֹום  אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ
ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב

.ÂË ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי  ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב  הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד  טֹוב .יֹום ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹובים ּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן  נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה  מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה  וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈ הּפסח ימי ימים ׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן  להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לוים ׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן  היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
ּבכלל  יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשלמים,
ּבראּוי  אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאֹותּה

לֹו.
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ואין  ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר  להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי  אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
ׂשמחת  זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינֹו

ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא כריסו]מצוה, נאמר:[- אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמם  ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ּכלחם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיהם
"וזריתי  ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו וׂשמחה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנפׁשם";

חּגיכם". ּפרׁש ּפניכם, על ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַפרׁש
.ËÈ מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף

היא  ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי : כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וחֹוזרין  הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
וׁשֹונין  קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלבּתיהם
הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹוחֹוזרין
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר  ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא  ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד
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.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין
ּכדי  הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערבּו

עברה  לידי יבֹואּו .ׁשּמא ֲִֵֵֶָָָ
.·Î ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה  הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד',[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְִִֵֵֶֶַָָֻ

ואסּורין  ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף 'מֹועד'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָונקראין
אבל  ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבספד
ּבראׁשי  לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
חכמים  ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַָָָָֻחדׁשים
אבל  ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ּפי על אף ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפניו,

ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר
.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן  ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ

הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ
עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד

היה עֹומד [תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ
על  אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָּפי

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Î מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי [כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל  ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר [בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ׁשּלא [ע"י ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

אּלא  הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיבֹוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָיסיר

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכׁשאר  יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
מלאכה  ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻימי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]האסּורה מּפני [מלקות , ְְֲִִֵַַַַָָ
ּכל ולא סֹופרים. מּדברי אסּורה ׁשאּסּורן עבֹודה מלאכת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום הכוונה]ּבֹו, ּבֹו,[- ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֶֶֶֶַָָָ
מלאכֹות  יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכדי

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, ְְֲֵָָֻאסּורֹות
ּבּמֹועד,·. אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו

יהיה  ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הזקוקה בּה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמׁשקהלהשקיה] ּבית לא אבל המסתפקת ּבּמֹועד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
הארץ מגשם] והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּצמאה,
ׁשהּוא  מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; [מאז]טרח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּתחּלה ׁשּיצא ממׁשיכֹו[היום]ּבין תעלות], ּבֹו.[ע"י ּומׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
הפסד [סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,

וכן  ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹאם
ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמכניס

הּמׁשרהוׁש מן ּפׁשּתנֹו במים]ֹולה ׁשּלא [שריה ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתאבד.

ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור
ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּון ויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאּבדין  ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין  - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
מֹונעין  ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּבן
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה  זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט  מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח [טיט]ּובבנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּקרקע גג]סדקי ּכעין [מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Â מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי
הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּיאכל

לקנֹות אֹותֹו מצריכין ׁשּיקצר אין עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹ
וטֹוחן  ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ּדבר  ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, ּבֹו .ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל [מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל  ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן  יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֶַַַָָּבידֹו
.Áליצירת]מטילין במים פירות הּמֹועד,[- לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֵֶַַָֹ

ואחד  ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד  לצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשּלא
מן  וׁשֹותה מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשכר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהחדׁש,

.Ë אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד  לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
והּטֹוחנים  הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים
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על  יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹואֹומר:
ִֵערּובי'.

.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח
מצות  על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו

יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב . מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
לי  'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר

אֹו ולפלֹוני' ּולבּׁשל ולפלֹוני לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֻ
לׁשּבת'. טֹוב ְִַָמּיֹום

.Ë אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אסּור  ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ

שערב] לזה לבּׁשל [אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מבּׁשל  זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא  לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל  זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר  הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. זה [התחכם הרי , ְְֱֲִִֵֶֶַָָָ

עליו. אֹוסרין אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָאסּור
הּמזיד? על אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹולּמה
ׁשם  ויׁשּתּקע מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹׁשאם
הּיֹום, עבר ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָערּובי

אחרת. ּפעם יעבר ֲֶֶַַַַֹֹלא
.‡È וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני

יֹום  ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
מּניח  ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹטֹוב;
טֹוב  יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולמחר
לאפֹות  לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻואם

לׁשּבת' טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְִֵַַָָָ
.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל [סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

הופרשו] שלא הּיֹום [פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ
ּבדברי  אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,

ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּיֹום  ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם  עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא  ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה [מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„È ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות  ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ  ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראל יֹודעין ארץ ׁשּבני י הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

יֹום  אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ
ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב

.ÂË ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי  ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב  הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד  טֹוב .יֹום ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹובים ּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן  נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה  מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה  וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈ הּפסח ימי ימים ׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן  להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לוים ׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן  היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
ּבכלל  יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשלמים,
ּבראּוי  אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאֹותּה

לֹו.
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ואין  ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר  להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי  אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
ׂשמחת  זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינֹו

ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא כריסו]מצוה, נאמר:[- אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמם  ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ּכלחם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיהם
"וזריתי  ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו וׂשמחה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנפׁשם";

חּגיכם". ּפרׁש ּפניכם, על ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַפרׁש
.ËÈ מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף

היא  ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי : כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וחֹוזרין  הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
וׁשֹונין  קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלבּתיהם
הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹוחֹוזרין
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר  ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא  ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד
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ׁשאסּור הרי וכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעׂשֹות  ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס  ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Î לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות  מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין  הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור  ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה ׁשּלא [שדה והּוא - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶֶַַַֹ
תמיד]ּפסקּו ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן הּמים [תעלת]; ְְְִֵֵֶַַַַַָ

ׁשּנטפה  ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻעֹוברת
ּבית  מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית
ּבית  הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשלהין

העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתר נמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם  ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה  הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.
הּמים  את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
ואם  הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה [משקים היתה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּבהם מעט] אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

יתר. ֵַָֹטרח
ּבּמֹועד,„. יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים

יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין ׁשהן ּומּתר מּפני . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
- להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ׁשיחין ְִִִִִֶֶָָָָָָּבֹורֹות

חֹופרין [מנקים]חֹוטטין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין לכּתחּלה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאֹותן

נברכת ועֹוׂשין לכביסה]להן. ּבּמֹועד.[בריכה ְְִִֵֶֶֶַָ
מפסידין‰. ׁשהם צדין [מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם הּמצֹודה. תבואה]ותֹולה ּוכה סמ [- ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלׂשדה
נֹועץ  ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. האילן לׂשדה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָיּכנסּו

ּומּכה[ברזל]ׁשּפּוד ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּגּמה.[יוציאו] מקֹומֹו ונמצא ;ְְְִָָֻ

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים אֹותֹו עׂשה [צמח]ּגֹודר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

חצר  ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה
ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, ְְְִֵֵַַַָָמּפני
.Êאצטּבא אדם הּציר [ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
ׁשּזה  עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
ּודלתֹות  ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהפסד
ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּורֹות,

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּכל
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹונין אין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו [מוכן]מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ׁשּיּקבר ְִֵֵֶָלעת
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם  ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ
.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא [מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא [מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

מֹוסרין  ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻואם
צאנם את לנער ׁשֹומר לפזר להן למקום ממקום [להעבירם ְֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּבתזבלם] ׂשכיר היה ׁשנה,[שבוע]. ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְִִִֶַָָָָָֹ
ׁשבּוע שנים]ׂשכיר ׁשֹומר [שבע וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִִֵַַָָ

הּזבל  הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלנער
ּכרפת  חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה. אֹותֹו מֹוציאין ְִִַָָָָּבקר,
.·È ׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

נתּכּון  ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבֹו
אם  - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. הארץ, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

מּתר; העצים, הּפֹותק ואם לצר וכן אסּור. הּקרקע, לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
זרם] מּתר;[פותח הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, להׁשקֹות מן [ענפים]ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
נתּכּון  ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻהּדקל
הּוא  ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. האילן, ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻלעבֹודת

ְִֵַמתּכּון.
.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן [יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ
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אסּור  הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה עׂשה הּמֹועד; ואם . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻלצר

.È ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל את עֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת  הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין  ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות  מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים  ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר  ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡È הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודין ויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות, ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין [אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- [אוזן , ְְְִֶֶָָ
ּומצּינין-] הּמצרע, את ּומטהרין עברי, על [מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ

מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקברֹות
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל - ְֲִִֵֵֵֶַָָֹּכהנים

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות [מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
וכל  ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכׁשם

לֹו ׁשּׁשמּוהּדֹומה ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? [קרקע . ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבהןהלווה] ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, הבעל]לבעל למזֹון [קרקע ְְְְְִִֶֶַַָָ

ּומאּונין חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, יתומה האּׁשה [קטנה ְְֲִִִֵֵַָָָָָ
ודיה] "ממאנת" אחיה מּדברים שהשיאוה להן הּדֹומה וכל ;ְְִִֶֶַָָָ

ּבעלי  טענֹות ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ּכדי לכתבם הּדּינין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּצריכין
נאמן  ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו דברים אֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶָָדינין,
ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי לי'. ידּון ּפלֹוני 'איׁש אֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָָעלי',
ּגּטי  ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - הּמלוה האמינֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא

וׁשֹוברין נׁשים וקּדּוׁשי פרעון]נׁשים ׁשּכל [שטרי ּומּתנֹות, ְְִִִִֵֶַָָָָָ
הן. רּבים ּכצרכי ְְִֵֵֵַָאּלּו

.‚È.ּומזּוזֹות ּתפּלין  ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור
העזרה  ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתפּלין  אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּומזּוזה

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ְְֲִֵֵֵֵַַָָּכֹותב
.„È ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותב ּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם  אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָחׁשּבֹונֹותיו
ּבּמלאכֹות.[מדייק]נזהר הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ּבתּקּונן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
.ÂË ּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין

מביאין  נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
ואם  הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלֹו
ּכֹורתין  אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֻהיה
אבנים  חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מ ּמּנּו לנסר הּיער מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעץ

קבר  ּבהן .לבנֹות ְִֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל  נהּפ חּגֹו מיּבמין ונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד  - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל

יערב  ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה

.ÊÈ יׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין
והּוא  הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב  לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח  לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר  ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מ לגּלח  הּבא אּלא , להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית  הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי  ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר  לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין  ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
להם  ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין קרּבנֹותיהן.[יעכבו]ּפנאי, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
וקטן  ּבּמֹועד. לגּלח מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא ְְְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻוכל
ּבּמֹועד. לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻׁשּנֹולד,
מּתרין  - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻואנׁשי

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני [שבוע]לגּלח, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ֶֶָׁשּלהם.

.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ
ּומּבית  הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,

העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת סרק [אודם ּומעברת ֲֶֶֶֶֶֶַָָ
וטֹופלת ּפניה; ּבסיד[מורחת]על שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָ

ּבּמֹועד. לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא
.‡Î העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים

לכּבס  מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה ּומי מּטמאה . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ
הּידים  מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין

הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים אּלּו[מגבות]ּומטּפחֹות הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
מּפני  ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן לכּבס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻמּתרין

טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהן
.·Î ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹון היה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין  לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Îלצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי
למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמֹועד.
ּפֹותח  הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפֹותח

חג [דלת] ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל  ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
יֹום  ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּסּכֹות,

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָטֹוב.
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל
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ׁשאסּור הרי וכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעׂשֹות  ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס  ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Î לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות  מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין  הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור  ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה ׁשּלא [שדה והּוא - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶֶַַַֹ
תמיד]ּפסקּו ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן הּמים [תעלת]; ְְְִֵֵֶַַַַַָ

ׁשּנטפה  ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻעֹוברת
ּבית  מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית
ּבית  הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשלהין

העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתר נמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם  ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה  הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.
הּמים  את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
ואם  הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה [משקים היתה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּבהם מעט] אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

יתר. ֵַָֹטרח
ּבּמֹועד,„. יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים

יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין ׁשהן ּומּתר מּפני . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
- להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ׁשיחין ְִִִִִֶֶָָָָָָּבֹורֹות

חֹופרין [מנקים]חֹוטטין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין לכּתחּלה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאֹותן

נברכת ועֹוׂשין לכביסה]להן. ּבּמֹועד.[בריכה ְְִִֵֶֶֶַָ
מפסידין‰. ׁשהם צדין [מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם הּמצֹודה. תבואה]ותֹולה ּוכה סמ [- ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלׂשדה
נֹועץ  ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. האילן לׂשדה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָיּכנסּו

ּומּכה[ברזל]ׁשּפּוד ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּגּמה.[יוציאו] מקֹומֹו ונמצא ;ְְְִָָֻ

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים אֹותֹו עׂשה [צמח]ּגֹודר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

חצר  ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה
ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, ְְְִֵֵַַַָָמּפני
.Êאצטּבא אדם הּציר [ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
ׁשּזה  עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
ּודלתֹות  ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהפסד
ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּורֹות,

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּכל
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹונין אין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו [מוכן]מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ׁשּיּקבר ְִֵֵֶָלעת
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם  ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ
.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא [מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא [מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

מֹוסרין  ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻואם
צאנם את לנער ׁשֹומר לפזר להן למקום ממקום [להעבירם ְֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּבתזבלם] ׂשכיר היה ׁשנה,[שבוע]. ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְִִִֶַָָָָָֹ
ׁשבּוע שנים]ׂשכיר ׁשֹומר [שבע וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִִֵַַָָ

הּזבל  הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלנער
ּכרפת  חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה. אֹותֹו מֹוציאין ְִִַָָָָּבקר,
.·È ׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

נתּכּון  ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבֹו
אם  - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. הארץ, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

מּתר; העצים, הּפֹותק ואם לצר וכן אסּור. הּקרקע, לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
זרם] מּתר;[פותח הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, להׁשקֹות מן [ענפים]ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
נתּכּון  ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻהּדקל
הּוא  ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. האילן, ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻלעבֹודת

ְִֵַמתּכּון.
.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן [יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ
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אסּור  הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה עׂשה הּמֹועד; ואם . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻלצר

.È ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל את עֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת  הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין  ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות  מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים  ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר  ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡È הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודין ויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות, ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין [אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- [אוזן , ְְְִֶֶָָ
ּומצּינין-] הּמצרע, את ּומטהרין עברי, על [מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ

מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקברֹות
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל - ְֲִִֵֵֵֶַָָֹּכהנים

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות [מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
וכל  ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכׁשם

לֹו ׁשּׁשמּוהּדֹומה ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? [קרקע . ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבהןהלווה] ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, הבעל]לבעל למזֹון [קרקע ְְְְְִִֶֶַַָָ

ּומאּונין חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, יתומה האּׁשה [קטנה ְְֲִִִֵֵַָָָָָ
ודיה] "ממאנת" אחיה מּדברים שהשיאוה להן הּדֹומה וכל ;ְְִִֶֶַָָָ

ּבעלי  טענֹות ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ּכדי לכתבם הּדּינין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּצריכין
נאמן  ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו דברים אֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶָָדינין,
ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי לי'. ידּון ּפלֹוני 'איׁש אֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָָעלי',
ּגּטי  ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - הּמלוה האמינֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא

וׁשֹוברין נׁשים וקּדּוׁשי פרעון]נׁשים ׁשּכל [שטרי ּומּתנֹות, ְְִִִִֵֶַָָָָָ
הן. רּבים ּכצרכי ְְִֵֵֵַָאּלּו

.‚È.ּומזּוזֹות ּתפּלין  ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור
העזרה  ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתפּלין  אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּומזּוזה

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ְְֲִֵֵֵֵַַָָּכֹותב
.„È ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותב ּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם  אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָחׁשּבֹונֹותיו
ּבּמלאכֹות.[מדייק]נזהר הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ּבתּקּונן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
.ÂË ּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין

מביאין  נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
ואם  הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלֹו
ּכֹורתין  אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֻהיה
אבנים  חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מ ּמּנּו לנסר הּיער מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעץ

קבר  ּבהן .לבנֹות ְִֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל  נהּפ חּגֹו מיּבמין ונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד  - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל

יערב  ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה

.ÊÈ יׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין
והּוא  הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב  לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח  לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר  ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מ לגּלח  הּבא אּלא , להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית  הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי  ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר  לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין  ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
להם  ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין קרּבנֹותיהן.[יעכבו]ּפנאי, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
וקטן  ּבּמֹועד. לגּלח מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא ְְְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻוכל
ּבּמֹועד. לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻׁשּנֹולד,
מּתרין  - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻואנׁשי

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני [שבוע]לגּלח, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ֶֶָׁשּלהם.

.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ
ּומּבית  הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,

העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת סרק [אודם ּומעברת ֲֶֶֶֶֶֶַָָ
וטֹופלת ּפניה; ּבסיד[מורחת]על שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָ

ּבּמֹועד. לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא
.‡Î העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים

לכּבס  מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה ּומי מּטמאה . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ
הּידים  מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין

הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים אּלּו[מגבות]ּומטּפחֹות הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
מּפני  ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן לכּבס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻמּתרין

טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהן
.·Î ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹון היה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין  לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Îלצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי
למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמֹועד.
ּפֹותח  הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפֹותח

חג [דלת] ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל  ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
יֹום  ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּסּכֹות,

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָטֹוב.
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל
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אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּניחֹו
אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני הּתֹורה, מן ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹוקה

מרּדּות מדרבנן]מּכת .[מלקות ְַַַ
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ודבר חמץ ; ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, יּמצא", ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּו"בל
אחר  ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ֶַַהּפסח.
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלא חמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעבר  יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב  אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר  לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
אבל  עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּפסח;

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתרת ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻהּתערבת
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים [עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכרת, ּבֹו ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהחמץ
אמּורים? ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּבּתערבת  אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּכּזית תוך אף [- - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַַָֹ
מּכת  אּלא לֹוקה אינֹו אכל, אם  - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי ֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ְַמרּדּות.
.Ê זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

ּפי  על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת חּיב אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכן,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהאֹוכל
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

האֹוכל  וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
עליו  תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבזמן
הּׁשמּועה  מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמץ",

ׁשראּויה [ממרע"ה] מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָלׁשחיטת

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע יהיה [יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מּדברי  ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
ׁשעה  הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָסֹופרים,
המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה  אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ חמיׁשית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּבׁשעה
ׂשֹורפין  ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד
.È עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

אּלא  חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת ְְְִִִִֵֶַָָָוהאֹוכל

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּסּור ‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר  ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה מּפי רבנו]מּבּתיכם"; משה ׁשראׁשֹון [שמסר למדּו, ְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּׁשּכתּוב  מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָזה
לא  ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על תׁשחט "לא ְְְִִִֵַַַַַָָֹֹּבּתֹורה:
יֹום  הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָתׁשחט

חצֹות. אחר עׂשר ְֲַַַָָָָארּבעה
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ׁשאין  ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּכעפר  הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל  צר ּבֹו ׁשאין .ּוכדבר ְְֵֶֶָָָֹ

לחּפׂש‚. ס ֹופרים, ּבּמחבֹואֹות ּומּדברי החמץ אחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ
סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ארּבעה  ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹודקין

הּנר  לאֹור ּבבּתיהם,עׂשר, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין לבדיקה; יפה הּנר ּבסֹוף [שיעור]ואֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה תורה]יֹום [ללמוד ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ׁשּמא - זֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעת

ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ  ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל

עד ‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר
מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמקֹום

ּבלּבֹו מבּטלֹו חמץ,והּׁשאר לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבדיקה. צרי ְִִֵָָאינֹו

.Â הּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגו ם [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּומתּבןמשופע] ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ואֹוצרֹות [בית , ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים [מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

להן  הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָּגדֹולים
ּובית  מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחמץ.
העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ּובית ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלח,

הּמּוריס מלוח]ּובית דג האמצעּיים,[שומן הּבית וחרי , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
להן  ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ידע ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחמץ;

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, ּוכׁשּבֹודק [של ּבדיקה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מּמּנה.חביות] וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Ê ׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר  נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף  לּדבר ואין עׂשר לעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ועל [טחים]ּובין ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּטפלה הטיט]הּכירה ּומסרגין[שכבת את [בונים]ׁשּלהן. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ונֹוקרין עין [מנקים]הּמּטֹות, להן ּופֹותחין הרחים, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
רחים[חור] ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, ּומעמידין [זרם , ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

הריחיים] את מגלגל .המים
.„È את וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין

ׁשל  החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּבקּבּוק,
ּתּפסד  ׁשּלא ּכדי ּומחּפיןׁשכר, הּקציעֹות[מכסים]. [פירות את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ליבוש] ּומרּככיןשטוחים יאבדּו. ׁשּלא ּכדי [משפשפים]ּבקׁש, ְְְְְִֵֶַַֹֹ
אין  אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא [קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה

.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדי קֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ
ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב  אבּוסשיוכלו ּובֹונין [סל , ִֵ

צּפרניו אכילה] לּטל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻלבהמה.
אבל  ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּולסרקֹו
מאכלֹות  וכל רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּקיזין
לאדם  מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן ְְְְִֵַָָָלאכלן
.ÊËמפּנין מּכעּורה [כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית  מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מּבית  הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּה
ּכלים  אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵָָָָָֻהאּמן,
מּבית  צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׂשכרֹו
אבל  אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלֹו;

לביתֹו. יביא ְִֵָֹלא
.ÊÈ הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל  אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
הּפסח  מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואין
אֹותֹו, מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה חצֹות; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
- נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָֹואין
ימים  ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ׁשּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי

ּבֹו ׁשּיׁש מּפני קרּבן.[קרבן]טֹובים, ּוׁשחיטת חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÁÈ מּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

מֹועד,סֹופרים  ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַֻֻ
הּׁשחיטה. זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
מקֹום  - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל
אין  לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוהגין

ִעֹוׂשין.
.ËÈ ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול  ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן  ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמתחילין

אם  - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהן:
חצֹות  עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה ;התחיל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה. צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻׁשאין
.Î לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְִִִֵֵֶֶַָָֹההֹול

הּמחלֹוקֹות  מּפני ּבּיּׁשּוב, ּבּמדּבר;יעׂשה הּוא עֹוׂשה אבל , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוההֹול
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻנֹותנין
מּפני  ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשם.
מי  וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאּסּור
ּבין  להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּדעּתֹו
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

הּמחלֹוקֹות. ְֲִֵַַמּפני
.‡Î עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל  וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ׁשלׁשת  ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה  אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימים
אין  ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין  הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ  לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּבית ּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה  ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
לאכל  (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹחמץ
ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּצה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.

א  ¤¤ּפרק
עׂשר ‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת  חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום  סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן  חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד [בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד  וׁשֹותה.[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

יאכל ·. "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹוחמץ" יהא לא אכילה.[שום], חמץ הּתר והּמּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּותֹו
"ׂשאר  ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא ְְְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור ּבבּתיכם"; יּמצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

-]מחמצין אחר הּוא.[בצק אחד , ְְִֶַָ
אם ‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה אבל ּכן מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאם
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אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּניחֹו
אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני הּתֹורה, מן ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹוקה

מרּדּות מדרבנן]מּכת .[מלקות ְַַַ
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ודבר חמץ ; ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, יּמצא", ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּו"בל
אחר  ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ֶַַהּפסח.
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלא חמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעבר  יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב  אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר  לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
אבל  עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּפסח;

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתרת ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻהּתערבת
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים [עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכרת, ּבֹו ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהחמץ
אמּורים? ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּבּתערבת  אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּכּזית תוך אף [- - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַַָֹ
מּכת  אּלא לֹוקה אינֹו אכל, אם  - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי ֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ְַמרּדּות.
.Ê זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

ּפי  על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת חּיב אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכן,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהאֹוכל
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

האֹוכל  וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
עליו  תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבזמן
הּׁשמּועה  מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמץ",

ׁשראּויה [ממרע"ה] מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָלׁשחיטת

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע יהיה [יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מּדברי  ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
ׁשעה  הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָסֹופרים,
המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה  אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ חמיׁשית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּבׁשעה
ׂשֹורפין  ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד
.È עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

אּלא  חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת ְְְִִִִֵֶַָָָוהאֹוכל

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּסּור ‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר  ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה מּפי רבנו]מּבּתיכם"; משה ׁשראׁשֹון [שמסר למדּו, ְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּׁשּכתּוב  מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָזה
לא  ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על תׁשחט "לא ְְְִִִֵַַַַַָָֹֹּבּתֹורה:
יֹום  הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָתׁשחט

חצֹות. אחר עׂשר ְֲַַַָָָָארּבעה
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ׁשאין  ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּכעפר  הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל  צר ּבֹו ׁשאין .ּוכדבר ְְֵֶֶָָָֹ

לחּפׂש‚. ס ֹופרים, ּבּמחבֹואֹות ּומּדברי החמץ אחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ
סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ארּבעה  ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹודקין

הּנר  לאֹור ּבבּתיהם,עׂשר, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין לבדיקה; יפה הּנר ּבסֹוף [שיעור]ואֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה תורה]יֹום [ללמוד ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ׁשּמא - זֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעת

ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ  ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל

עד ‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר
מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמקֹום

ּבלּבֹו מבּטלֹו חמץ,והּׁשאר לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבדיקה. צרי ְִִֵָָאינֹו

.Â הּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגו ם [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּומתּבןמשופע] ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ואֹוצרֹות [בית , ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים [מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

להן  הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָּגדֹולים
ּובית  מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחמץ.
העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ּובית ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלח,

הּמּוריס מלוח]ּובית דג האמצעּיים,[שומן הּבית וחרי , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
להן  ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ידע ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחמץ;

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, ּוכׁשּבֹודק [של ּבדיקה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מּמּנה.חביות] וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Ê ׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר  נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף  לּדבר ואין עׂשר לעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ועל [טחים]ּובין ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּטפלה הטיט]הּכירה ּומסרגין[שכבת את [בונים]ׁשּלהן. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ונֹוקרין עין [מנקים]הּמּטֹות, להן ּופֹותחין הרחים, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
רחים[חור] ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, ּומעמידין [זרם , ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

הריחיים] את מגלגל .המים
.„È את וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין

ׁשל  החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּבקּבּוק,
ּתּפסד  ׁשּלא ּכדי ּומחּפיןׁשכר, הּקציעֹות[מכסים]. [פירות את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ליבוש] ּומרּככיןשטוחים יאבדּו. ׁשּלא ּכדי [משפשפים]ּבקׁש, ְְְְְִֵֶַַֹֹ
אין  אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא [קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה

.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדי קֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ
ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב  אבּוסשיוכלו ּובֹונין [סל , ִֵ

צּפרניו אכילה] לּטל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻלבהמה.
אבל  ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּולסרקֹו
מאכלֹות  וכל רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּקיזין
לאדם  מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן ְְְְִֵַָָָלאכלן
.ÊËמפּנין מּכעּורה [כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית  מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מּבית  הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּה
ּכלים  אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵָָָָָֻהאּמן,
מּבית  צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׂשכרֹו
אבל  אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלֹו;

לביתֹו. יביא ְִֵָֹלא
.ÊÈ הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל  אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
הּפסח  מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואין
אֹותֹו, מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה חצֹות; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
- נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָֹואין
ימים  ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ׁשּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי

ּבֹו ׁשּיׁש מּפני קרּבן.[קרבן]טֹובים, ּוׁשחיטת חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÁÈ מּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

מֹועד,סֹופרים  ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַֻֻ
הּׁשחיטה. זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
מקֹום  - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל
אין  לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוהגין

ִעֹוׂשין.
.ËÈ ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול  ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן  ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמתחילין

אם  - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהן:
חצֹות  עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה ;התחיל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה. צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻׁשאין
.Î לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְִִִֵֵֶֶַָָֹההֹול

הּמחלֹוקֹות  מּפני ּבּיּׁשּוב, ּבּמדּבר;יעׂשה הּוא עֹוׂשה אבל , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוההֹול
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻנֹותנין
מּפני  ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשם.
מי  וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאּסּור
ּבין  להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּדעּתֹו
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

הּמחלֹוקֹות. ְֲִֵַַמּפני
.‡Î עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל  וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ׁשלׁשת  ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה  אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימים
אין  ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין  הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ  לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּבית ּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה  ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
לאכל  (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹחמץ
ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּצה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.

א  ¤¤ּפרק
עׂשר ‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת  חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום  סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן  חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד [בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד  וׁשֹותה.[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

יאכל ·. "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹוחמץ" יהא לא אכילה.[שום], חמץ הּתר והּמּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּותֹו
"ׂשאר  ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא ְְְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור ּבבּתיכם"; יּמצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

-]מחמצין אחר הּוא.[בצק אחד , ְְִֶַָ
אם ‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה אבל ּכן מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאם
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ארּבע  אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשּבת.
טֹוב  יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה מבּטלֹו; ְְְְִֵֶַַָָָָׁשעֹות,

ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,
ערב „. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא - ׂשֹורף ׁשּבת אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות  ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק ‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת  ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער  ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור  ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין  הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, אינֹולהם הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ְֵָמבר

.Ê ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר
חמץ  ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה

רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁש והרי ּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר  ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
עבר [לבערו] זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" "לא ּבּטל;על ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹ
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ְְְְִִִִֵֵֶַַָואין
"לא  מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו ְְְְְִִִַַָָָֹוהּכתּוב
ואם  ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא". ו"לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיראה"
ואם  ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָמצאֹו
ּפֹורׁשין  ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ִֶמּמּנּו.[מובדלים]
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער  לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל  יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ  לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר

קדם  ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער  וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו. ּכׁשּיחזר ְְְִֵֶַָֹמּיד
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - וחמץ ּבמהרה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
לא  עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

ׁשּׁשית. ׁשעה ְְִִִָָָנכנסה
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ּתּנּור  ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹהֹואיל
- ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירים,
ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותּה

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָאסּורין

ד  ¤¤ּפרק
טמן ‡. אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

ּתלמּוד  עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְְִִִִֵֶַַֹאֹותֹו,
אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא "ׂשאר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹלֹומר:
החמץ  היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהטמינֹו.
אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבביתֹו,
.רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻלא
ׁשל  אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיכֹול

אי ׁשּל ,"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד אּתה הקּדׁש? ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּגבּה ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל .[הקדש]רֹואה; ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל  ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל  וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש
ּגר  ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּבית

מצוות]ּתֹוׁשב ז' שקיבל אין [גוי עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ׁשּיד ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכֹופין
ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלעׂשֹות
,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

ּפֹורׁשין ׁשהּכל יבֹואּו[מובדלים]מּפני ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
מעילה. ְִִֵָלידי

יׂשראל ‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב  זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לא לבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר  מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע „. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
חּיב  זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלׁשּלם,
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ּפעם  לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּלֹות
ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻׁשנּיה;

.Á אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן
ּפע  לבּדק צרי - ּפרּורין ּבדיקה ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבמקֹום  הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
אם  ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבחּלֹון,
אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבדיקה  צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה .הּפת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ë ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

לבּדק  צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא .ואם ְְְִִִִֵָָָָֹֹ
.È ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

ונכנס  נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
ּבדּוק  ׁשּכללבית לבּדק; צרי [ידוע הּקבּוע[איסור]- ְְִִִֶַַַָָָָֹ

מחצה.מקומו] על ּכמחצה ,ְֱֱֶֶַָָ
.‡È אחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ  נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
ׁשּנטל  זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
ּובא  חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמץ;
ׁשּנכנס  ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכּבר
ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאחד

ּכּכר ׁשאין ּומצא ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
קבּוע  .ּכאן ַָָ

.·È אחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניח הּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה {ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואחד ידּוע }חמץ {(חמץ) ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ונכנס  ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאם
לבית  נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלבית

לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - נכנס לא אֹו ְְְִִִֵֶַָָֹֹזה
.‚È וכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון  הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא  וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם  ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,
ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹֻחלּדה
העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

חּבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס [צייד נחׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ְִלהֹוציאֹו.נחשים]

.„È סּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית
קֹורה  מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור להֹורידֹו; חמץ היה אין . , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין
.ÂËּפניה [חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

הערבה  ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט
לאו [קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

נקב  ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

זיתים  חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב  אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊË על אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני  לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן  מקּבץ זית ׁשּפעמים וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית חצי חצי [מרפסת]ּבעלּיה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
- ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

זה  החזק ואם לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא  ּבדקנּוהּו'הּמׂשּכיר 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל  חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
והּוא, - ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשרין

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
.ÁÈ חל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

הּמפּתח  מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת  ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל
לבּדק  הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ;ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, מּקח ,[בתשלום]ואינֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
עֹוׂשה. הּוא מצוה ְֲִֵֶֶָׁשהרי

.ËÈ זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש
הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבּדק.

לבּדק  ּבין צרי הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשמׁשֹות,

אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי תבואה]אינֹו ,[מחסן ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִֵַַָָָֹֹּתֹו
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלתֹוכֹו.
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי

לבּדק. צרי אינֹו הּפסח, ְִִֵֶֶַַָֹֹקדם

ג  ¤¤ּפרק
את ‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּומקּבץ  הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמץ
ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּכל,

מבערֹו.מבערֹו עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ואם ; ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל  ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם  ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם  ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפני  מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשּבת,
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ארּבע  אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשּבת.
טֹוב  יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה מבּטלֹו; ְְְְִֵֶַַָָָָׁשעֹות,

ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,
ערב „. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא - ׂשֹורף ׁשּבת אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות  ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק ‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת  ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער  ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור  ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין  הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, אינֹולהם הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ְֵָמבר

.Ê ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר
חמץ  ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה

רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁש והרי ּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר  ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
עבר [לבערו] זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" "לא ּבּטל;על ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹ
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ְְְְִִִִֵֵֶַַָואין
"לא  מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו ְְְְְִִִַַָָָֹוהּכתּוב
ואם  ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא". ו"לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיראה"
ואם  ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָמצאֹו
ּפֹורׁשין  ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ִֶמּמּנּו.[מובדלים]
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער  לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל  יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ  לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר

קדם  ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער  וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו. ּכׁשּיחזר ְְְִֵֶַָֹמּיד
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - וחמץ ּבמהרה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
לא  עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

ׁשּׁשית. ׁשעה ְְִִִָָָנכנסה
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ּתּנּור  ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹהֹואיל
- ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירים,
ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותּה

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָאסּורין

ד  ¤¤ּפרק
טמן ‡. אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

ּתלמּוד  עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְְִִִִֵֶַַֹאֹותֹו,
אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא "ׂשאר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹלֹומר:
החמץ  היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהטמינֹו.
אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבביתֹו,
.רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻלא
ׁשל  אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיכֹול

אי ׁשּל ,"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד אּתה הקּדׁש? ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּגבּה ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל .[הקדש]רֹואה; ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל  ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל  וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש
ּגר  ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּבית

מצוות]ּתֹוׁשב ז' שקיבל אין [גוי עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ׁשּיד ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכֹופין
ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלעׂשֹות
,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

ּפֹורׁשין ׁשהּכל יבֹואּו[מובדלים]מּפני ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
מעילה. ְִִֵָלידי

יׂשראל ‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב  זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לא לבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר  מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע „. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
חּיב  זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלׁשּלם,
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ּפעם  לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּלֹות
ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻׁשנּיה;

.Á אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן
ּפע  לבּדק צרי - ּפרּורין ּבדיקה ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבמקֹום  הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
אם  ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבחּלֹון,
אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבדיקה  צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה .הּפת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ë ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

לבּדק  צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא .ואם ְְְִִִִֵָָָָֹֹ
.È ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

ונכנס  נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
ּבדּוק  ׁשּכללבית לבּדק; צרי [ידוע הּקבּוע[איסור]- ְְִִִֶַַַָָָָֹ

מחצה.מקומו] על ּכמחצה ,ְֱֱֶֶַָָ
.‡È אחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ  נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
ׁשּנטל  זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
ּובא  חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמץ;
ׁשּנכנס  ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכּבר
ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאחד

ּכּכר ׁשאין ּומצא ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
קבּוע  .ּכאן ַָָ

.·È אחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניח הּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה {ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואחד ידּוע }חמץ {(חמץ) ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ונכנס  ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאם
לבית  נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלבית

לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - נכנס לא אֹו ְְְִִִֵֶַָָֹֹזה
.‚È וכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון  הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא  וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם  ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,
ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹֻחלּדה
העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

חּבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס [צייד נחׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ְִלהֹוציאֹו.נחשים]

.„È סּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית
קֹורה  מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור להֹורידֹו; חמץ היה אין . , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין
.ÂËּפניה [חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

הערבה  ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט
לאו [קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

נקב  ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

זיתים  חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב  אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊË על אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני  לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן  מקּבץ זית ׁשּפעמים וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית חצי חצי [מרפסת]ּבעלּיה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
- ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

זה  החזק ואם לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא  ּבדקנּוהּו'הּמׂשּכיר 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל  חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
והּוא, - ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשרין

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
.ÁÈ חל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

הּמפּתח  מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת  ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל
לבּדק  הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ;ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, מּקח ,[בתשלום]ואינֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
עֹוׂשה. הּוא מצוה ְֲִֵֶֶָׁשהרי

.ËÈ זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש
הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבּדק.

לבּדק  ּבין צרי הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשמׁשֹות,

אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי תבואה]אינֹו ,[מחסן ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִֵַַָָָֹֹּתֹו
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלתֹוכֹו.
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי

לבּדק. צרי אינֹו הּפסח, ְִִֵֶֶַַָֹֹקדם

ג  ¤¤ּפרק
את ‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּומקּבץ  הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמץ
ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּכל,

מבערֹו.מבערֹו עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ואם ; ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל  ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם  ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם  ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפני  מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשּבת,
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הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכל וטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּלא  הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו
.Á אם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין  אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל  נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים  מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
יבֹוא  ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים כלשהו עליו [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשם ל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל  מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם  לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם  ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד [טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור.[חימוץ]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד  חּלה חּמה ׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה  הלילה][עבר הרי ם אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיע לא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ולא  ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה  היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום , ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

וכּמה  מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף  - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹׁשעּור

ּכמׁשקלּה.[כמידת] לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ  לידי עד ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר  - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי  ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם  וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור  זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,אחת ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

- קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונׁשּתהּו,
ּגמּור  חמץ הן והרי יּׂשרפּו, .ׁשּתיהן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין [מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן  מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת

בּתים  ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבקיאין
ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ

ּבעׂשּיתן  ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ְְִַויחמיצּו.

.ÊË וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים
ּבמקֹום  יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים

ויחמיץ  אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי .מדרֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני [קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ

הּמרסן  להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ׁשּלא  העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ּומּניחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברֹותחין,

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

יׁשהה  ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹאֹו
ׁשהּוא  אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניהן

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו יׁשטף מהּפ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון  ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, .הּכלי ְְְְְְִִִִִַַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה  תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא [משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן [לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
נתן  ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את  נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ

ּבמים  העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו העיסה]וׁשמן, מהם .[למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ

- ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָּובּיֹום
ּובראׁשֹון  עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ׁשּצרי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַָֹּבלבד
.‡Î מּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן ּבֹולהׁשּתּמׁש ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ מּפני [בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹ

ּומּניחין  החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין  ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל [שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים  מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו  לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Î ּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן [קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּומרּתיחן  מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
וכן  ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹוכֹו;

הּנּצב ואת הּלהב את מרּתיח קת]הּסּכינין, ראׁשֹון,[- ּבכלי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָ
ּבמּצה. ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ ְְְִֵֶַַַַָָָואחר

.„Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּכלי  לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
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האּנס  ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבערֹו;
.ּבאחריּותֹו ְֲַָ

ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
חמץ  קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
מּתר  החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; קדם [שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע  'קנה לֹו אמר לא ואם החמץ הּפסח. אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכאּלּו

.Â ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל
אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד  הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה  מּתנה לֹו .ׁשּיּתנֹו ְְִֶַָָָ

.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמאתים' וקח ממנו ּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ

החמץ] את מּיׂשראל בחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל  על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא". ּו"בל ִֵֵֶַָָיראה"

.Á חמץ ּו"בל ּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג הּבבלי [שומן וכּתח ְְְְִִֵַַַָָָֻ

ולחם] חמוץ מחלב עשוי  מן [טיבול אֹותֹו ׁשעֹוׂשין הּמדי, ְִִִֵֶַָָוׁשכר
ּדבר  אבל הּנאכלים; מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקמח,
מּתר  זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש

ּבּפסח. ְְֶַַַלקּימֹו

.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן [מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשעת  קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן  העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד  ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹוהבאיׁש;

.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק [משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ
תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן

החמץ. צּורת נפסדה ְְֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה הּכלב,[התעפשה]הּפת מּלאכל ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה מעורבת תחבושת צרי[מין אינֹו - ׁשּנסרחה ְְְְִִֵֶָָָֻ

ׁשּדּבקּו נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבער.
ואין  ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל  ּבחמץ, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאֹותן
החמץ  צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהן

ֶֶעֹומדת.

.·Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
אדם  ּכל מאכל על ׁשאינֹו אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

על  ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֻּפי
אסּור  זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּפי

ְְָלאכלֹו.

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח  לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבצק

סרחֹון  .אּלא ְִֶָ
ּבלא ·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים אפּלּוׁשם אּלא ; ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מּתר  זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּניחן
ּומי  מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבאכילה;

וזית ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן ּומי [-שמן]פרֹות, , ְְְְִִֵֵֵַַַָָ
ּוׁשמנים  יינֹות מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל רּמֹונים, ּומי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָתּפּוחים,
ואם  ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּומׁשקין

אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל מים ּבהן מחמיצין.נתערב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור  חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין[מנפיחותם]- אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ

ואת  הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת
הׁשלי ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּקמח
מּיד  מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלתֹוכן

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר ׁשּיחמיץ; ּובכל [בבל]קדם ּובספרד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ
יפה  הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר לאסר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמערב,

ֶָיפה.
ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר

הּמחבת  על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי
מחמיצין  אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור [שורפין ְְְֲִֶֶַַָ
לא  ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין

אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכן נקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
החדׁשֹות הּקדרֹות מים ּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ

וטחנּולחזקם] ׁשחזרּו אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ

חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא
.Âּבֹוללין מּפני [מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

רפין אם [מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו [כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

לרפיֹון  הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות
מּתרין. אּלּו הרי ֲִֵֵֶָֻזה,

.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים
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הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכל וטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּלא  הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו
.Á אם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין  אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל  נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים  מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
יבֹוא  ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים כלשהו עליו [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשם ל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל  מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם  לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם  ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד [טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור.[חימוץ]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד  חּלה חּמה ׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה  הלילה][עבר הרי ם אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיע לא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ולא  ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה  היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום , ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

וכּמה  מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף  - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹׁשעּור

ּכמׁשקלּה.[כמידת] לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ  לידי עד ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר  - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי  ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם  וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור  זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,אחת ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

- קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונׁשּתהּו,
ּגמּור  חמץ הן והרי יּׂשרפּו, .ׁשּתיהן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין [מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן  מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת

בּתים  ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבקיאין
ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ

ּבעׂשּיתן  ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ְְִַויחמיצּו.

.ÊË וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים
ּבמקֹום  יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים

ויחמיץ  אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי .מדרֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני [קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ

הּמרסן  להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ׁשּלא  העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ּומּניחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברֹותחין,

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

יׁשהה  ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹאֹו
ׁשהּוא  אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניהן

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו יׁשטף מהּפ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון  ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, .הּכלי ְְְְְְִִִִִַַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה  תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא [משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן [לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
נתן  ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את  נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ

ּבמים  העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו העיסה]וׁשמן, מהם .[למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ

- ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָּובּיֹום
ּובראׁשֹון  עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ׁשּצרי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַָֹּבלבד
.‡Î מּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן ּבֹולהׁשּתּמׁש ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ מּפני [בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹ

ּומּניחין  החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין  ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל [שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים  מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו  לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Î ּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן [קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּומרּתיחן  מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
וכן  ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹוכֹו;

הּנּצב ואת הּלהב את מרּתיח קת]הּסּכינין, ראׁשֹון,[- ּבכלי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָ
ּבמּצה. ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ ְְְִֵֶַַַַָָָואחר

.„Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּכלי  לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
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האּנס  ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבערֹו;
.ּבאחריּותֹו ְֲַָ

ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
חמץ  קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
מּתר  החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; קדם [שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע  'קנה לֹו אמר לא ואם החמץ הּפסח. אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכאּלּו

.Â ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל
אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד  הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה  מּתנה לֹו .ׁשּיּתנֹו ְְִֶַָָָ

.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמאתים' וקח ממנו ּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ

החמץ] את מּיׂשראל בחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל  על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא". ּו"בל ִֵֵֶַָָיראה"

.Á חמץ ּו"בל ּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג הּבבלי [שומן וכּתח ְְְְִִֵַַַָָָֻ

ולחם] חמוץ מחלב עשוי  מן [טיבול אֹותֹו ׁשעֹוׂשין הּמדי, ְִִִֵֶַָָוׁשכר
ּדבר  אבל הּנאכלים; מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקמח,
מּתר  זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש

ּבּפסח. ְְֶַַַלקּימֹו

.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן [מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשעת  קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן  העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד  ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹוהבאיׁש;

.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק [משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ
תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן

החמץ. צּורת נפסדה ְְֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה הּכלב,[התעפשה]הּפת מּלאכל ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה מעורבת תחבושת צרי[מין אינֹו - ׁשּנסרחה ְְְְִִֵֶָָָֻ

ׁשּדּבקּו נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבער.
ואין  ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל  ּבחמץ, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאֹותן
החמץ  צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהן

ֶֶעֹומדת.

.·Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
אדם  ּכל מאכל על ׁשאינֹו אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

על  ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֻּפי
אסּור  זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּפי

ְְָלאכלֹו.

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח  לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבצק

סרחֹון  .אּלא ְִֶָ
ּבלא ·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים אפּלּוׁשם אּלא ; ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מּתר  זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּניחן
ּומי  מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבאכילה;

וזית ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן ּומי [-שמן]פרֹות, , ְְְְִִֵֵֵַַַָָ
ּוׁשמנים  יינֹות מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל רּמֹונים, ּומי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָתּפּוחים,
ואם  ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּומׁשקין

אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל מים ּבהן מחמיצין.נתערב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור  חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין[מנפיחותם]- אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ

ואת  הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת
הׁשלי ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּקמח
מּיד  מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלתֹוכן

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר ׁשּיחמיץ; ּובכל [בבל]קדם ּובספרד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ
יפה  הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר לאסר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמערב,

ֶָיפה.
ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר

הּמחבת  על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי
מחמיצין  אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור [שורפין ְְְֲִֶֶַַָ
לא  ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין

אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכן נקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
החדׁשֹות הּקדרֹות מים ּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ

וטחנּולחזקם] ׁשחזרּו אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ

חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא
.Âּבֹוללין מּפני [מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

רפין אם [מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו [כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

לרפיֹון  הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות
מּתרין. אּלּו הרי ֲִֵֵֶָֻזה,

.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים
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ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
יֹום  את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכֹור
לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת".
ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּצה

ּגדֹולים וכל חכמים מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין - ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָ
מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמארי

ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
עבדים  היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻאם
ּפדה  הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
הּבן  היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַַָָָָָָָאֹותנּו
ונּסים  ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגדֹול

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשּו
הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב .עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין  ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכיצד
זה [מסירים] מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּׁשלחן

ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא זה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּיד
הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
'מה  לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן היּו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֻואפּלּו

הּזה'. הּלילה ְְִֶַַַַָָּנׁשּתּנה
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן  והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ׁשעבדים  ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹועים,
ּבנּסים  ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינּו
מ"ארּמי  ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונפלאֹות
ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד אבי", ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאבד

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ְְֲִֵֶַָָָָֻּבדרׁש
חמּׁשה ‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא לא מצרים]עׂשר, ביציאת הן:[לספר ואּלּו ; ְְֵֵֵָָָָָֹ
ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. מּצה, ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפסח,
זבח  "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
חּיי  את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, לה'"; הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּפסח
האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ּבמצרים; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבֹותינּו

'הּגדה'. הּנקראין הן ְִִֵַַָָָָֻּכּלן,
.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּוא ּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

"ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
עבד  ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל מּׁשם". ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוציא

ויצאת  עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהיית";
ונפּדית. ְְִֵֵַָלחרּות

.Ê ולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
חרּות  ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל ּבין . אנׁשים ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

- יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנׁשים,
לא  הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

לֹו הצדקה]יפחתּו ּכֹוס [גבאי ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; מארּבעה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית. ְִִֵֶמהן,

.Á ׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּובן  הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד  אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת  רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין  - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
ּכזית  אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָזֹו
אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ּובׁשתּית ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמּצה,
.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי הסב, אם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻּוׁשתּיתֹו

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעת  ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוס הּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשתה  חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא  ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה
יצא. רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻידי

.È ּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל
עצמֹו וכֹוס ּבפני הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִֵֵַַָָ

עליו  מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשני,
ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּכת

הּׁשיר ּברּכת רצה [יהללוך]עליו אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; ְְְִִִִִִֵֵֶֶלׁשּתֹות,

.‡È מצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתמרים  לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ּגרֹוגרֹות ודֹורסין [תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות [מועכים] ּבתבלין אֹותן, אֹותן ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹ

הּפסח. ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכמֹו
.·È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת

לאכל  אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאּלא
ּומרֹורים  מּצה על הּפסח, לאכל ּבׂשר סֹופרים, ּומּדברי . ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרֹור
.‚È והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים

ירק  מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּתמכה
מחמׁשּתן  אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא [שורש]ּכזית, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשלקן ואם יבׁש. אפּלּו הרבה]ׁשּלהן, ּכבׁשן [בישלן אֹו , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

במים] רב זמן או ּבהן.[בחומץ, יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ
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עד  ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,
ּבמּצה.ׁשּיפלטּו ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ּכ ואחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.‰Î ּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
ּבמּצה, ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבין

ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

.ÂÎ ראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי  לפסח]ׁשרצה מצא [להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ
מּקיף  זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד  מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על  טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ְְְִֵֵַַַַָָואחר

ו  ¤¤ּפרק
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבפני  מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
אכילת  הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ּומצותּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעצמּה;
ּדחן  אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
חֹובה  ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות ;אֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, ְְִִֵֶַַָָָָּומּׁשאכל

ּומרֹור ·. מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע
ּכטפלה  ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד

ּבסיב ּכרכן עץ]לּמּצה. מּצה [של ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
יצא. ָָֹלא

יצא ‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
חֹובתֹו ואחר ידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ
הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה היתה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָאכילה

ּכן „. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ,אכלּה ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אם  - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹונאמר:
ּכגֹון  הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָאכלן

ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ּבהן [מצות]ארז ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ֵָחמץ.

טעם ‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה
חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. -[לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ

אין  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבזמן
ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין מׁשּמרת הרֹועים זֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

מּצה  מּצה. חֹובתֹולׁשם ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּפסח.
ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחלב
ּבפת  ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻלא

תבואה]סּבין קליפות – וסובין את [-מורסן הּוא לׁש אבל ; ֲִֶָָֻ
ידי  ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקמח

ויֹוצא  מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻחֹובתֹו.
עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּה

.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין [קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהרּתיח  ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק

אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה [אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
נמׁשכין  ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹיֹוצאין

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת שרויה מּמּנה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
יֹוצא במים] אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ׁשּלא והּוא, -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּפת. טעם ּבּה אין ׁשהרי חֹובתֹו, ידי ְֲֵֵֵֶַַַָָָּבּה
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר [מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל  הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
וכל  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאין

.Á מּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם  לכל ראּויה מעׂשר ׁשאינּה ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ּבירּוׁשלים. ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשני,
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל [אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה [אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹויאכל
היא  הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָמּצֹות"

חֹובה  ידי ּבּה .ׁשּיֹוצאין ְְִֵֶָָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה  - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין [שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר  עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
למּכר  ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּׁשּוק,
ּבׁשעת  ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּבּׁשּוק,

מּצה. לׁשם ׁשמרן ְְֲִֵַָָָָָעׂשּיתן,
.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
ׁשֹורין  מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹלֹו
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ

אף  אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצה
ּופרֹות  אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּופֹוסק. ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

.·È ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו
מּכין  הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכר

מרּדּות  מּכת מדרבנן]אֹותֹו ערב [מלקות לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶַַַָֹ
מּצה  לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּפסח
ימּלא  ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל אבל ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָֹּבתאוה;

עצמן [כרסו]ּכרׂשֹו מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים מהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חביבים  מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹערב
עד  והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר אבל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָעליו;
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ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
יֹום  את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכֹור
לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת".
ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּצה

ּגדֹולים וכל חכמים מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין - ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָ
מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמארי

ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
עבדים  היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻאם
ּפדה  הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
הּבן  היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַַָָָָָָָאֹותנּו
ונּסים  ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגדֹול

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשּו
הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב .עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין  ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכיצד
זה [מסירים] מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּׁשלחן

ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא זה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּיד
הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
'מה  לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן היּו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֻואפּלּו

הּזה'. הּלילה ְְִֶַַַַָָּנׁשּתּנה
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן  והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ׁשעבדים  ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹועים,
ּבנּסים  ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינּו
מ"ארּמי  ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונפלאֹות
ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד אבי", ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאבד

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ְְֲִֵֶַָָָָֻּבדרׁש
חמּׁשה ‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא לא מצרים]עׂשר, ביציאת הן:[לספר ואּלּו ; ְְֵֵֵָָָָָֹ
ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. מּצה, ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפסח,
זבח  "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
חּיי  את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, לה'"; הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּפסח
האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ּבמצרים; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבֹותינּו

'הּגדה'. הּנקראין הן ְִִֵַַָָָָֻּכּלן,
.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּוא ּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

"ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
עבד  ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל מּׁשם". ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוציא

ויצאת  עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהיית";
ונפּדית. ְְִֵֵַָלחרּות

.Ê ולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
חרּות  ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל ּבין . אנׁשים ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

- יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנׁשים,
לא  הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

לֹו הצדקה]יפחתּו ּכֹוס [גבאי ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; מארּבעה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית. ְִִֵֶמהן,

.Á ׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּובן  הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד  אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת  רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין  - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
ּכזית  אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָזֹו
אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ּובׁשתּית ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמּצה,
.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי הסב, אם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻּוׁשתּיתֹו

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעת  ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוס הּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשתה  חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא  ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה
יצא. רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻידי

.È ּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל
עצמֹו וכֹוס ּבפני הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִֵֵַַָָ

עליו  מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשני,
ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּכת

הּׁשיר ּברּכת רצה [יהללוך]עליו אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; ְְְִִִִִִֵֵֶֶלׁשּתֹות,

.‡È מצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתמרים  לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ּגרֹוגרֹות ודֹורסין [תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות [מועכים] ּבתבלין אֹותן, אֹותן ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹ

הּפסח. ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכמֹו
.·È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת

לאכל  אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאּלא
ּומרֹורים  מּצה על הּפסח, לאכל ּבׂשר סֹופרים, ּומּדברי . ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרֹור
.‚È והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים

ירק  מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּתמכה
מחמׁשּתן  אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא [שורש]ּכזית, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשלקן ואם יבׁש. אפּלּו הרבה]ׁשּלהן, ּכבׁשן [בישלן אֹו , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

במים] רב זמן או ּבהן.[בחומץ, יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ
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עד  ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,
ּבמּצה.ׁשּיפלטּו ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ּכ ואחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.‰Î ּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
ּבמּצה, ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבין

ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

.ÂÎ ראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי  לפסח]ׁשרצה מצא [להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ
מּקיף  זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד  מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על  טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ְְְִֵֵַַַַָָואחר

ו  ¤¤ּפרק
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבפני  מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
אכילת  הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ּומצותּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעצמּה;
ּדחן  אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
חֹובה  ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות ;אֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, ְְִִֵֶַַָָָָּומּׁשאכל

ּומרֹור ·. מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע
ּכטפלה  ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד

ּבסיב ּכרכן עץ]לּמּצה. מּצה [של ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
יצא. ָָֹלא

יצא ‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
חֹובתֹו ואחר ידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ
הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה היתה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָאכילה

ּכן „. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ,אכלּה ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אם  - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹונאמר:
ּכגֹון  הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָאכלן

ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ּבהן [מצות]ארז ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ֵָחמץ.

טעם ‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה
חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. -[לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ

אין  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבזמן
ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין מׁשּמרת הרֹועים זֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

מּצה  מּצה. חֹובתֹולׁשם ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּפסח.
ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחלב
ּבפת  ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻלא

תבואה]סּבין קליפות – וסובין את [-מורסן הּוא לׁש אבל ; ֲִֶָָֻ
ידי  ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקמח

ויֹוצא  מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻחֹובתֹו.
עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּה

.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין [קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהרּתיח  ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק

אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה [אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
נמׁשכין  ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹיֹוצאין

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת שרויה מּמּנה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
יֹוצא במים] אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ׁשּלא והּוא, -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּפת. טעם ּבּה אין ׁשהרי חֹובתֹו, ידי ְֲֵֵֵֶַַַָָָּבּה
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר [מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל  הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
וכל  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאין

.Á מּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם  לכל ראּויה מעׂשר ׁשאינּה ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ּבירּוׁשלים. ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשני,
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל [אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה [אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹויאכל
היא  הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָמּצֹות"

חֹובה  ידי ּבּה .ׁשּיֹוצאין ְְִֵֶָָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה  - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין [שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר  עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
למּכר  ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּׁשּוק,
ּבׁשעת  ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּבּׁשּוק,

מּצה. לׁשם ׁשמרן ְְֲִֵַָָָָָעׂשּיתן,
.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
ׁשֹורין  מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹלֹו
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ

אף  אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצה
ּופרֹות  אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּופֹוסק. ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

.·È ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו
מּכין  הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכר

מרּדּות  מּכת מדרבנן]אֹותֹו ערב [מלקות לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶַַַָֹ
מּצה  לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּפסח
ימּלא  ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל אבל ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָֹּבתאוה;

עצמן [כרסו]ּכרׂשֹו מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים מהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חביבים  מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹערב
עד  והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר אבל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָעליו;
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החטא הקב"ה] לזה יׁשּוב "ולא לעֹולם ׁשּלא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' עֹוד יתֹום".נאמר ירחם ּב ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ

ּבׂשפתיו  להתוּדֹות אּלּווצרי ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
זה ּכל ‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עד ּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה  העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשב מּדרכי „. להיֹות ה',הּתׁשּובה, לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הרּבה  ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מעׂשיו  ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני

ׁשּגלּותּכּלן  - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר מכּפרת לטֹובה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹון,

להם,וׁשבח ‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב  הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ  -ונחם'. ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו .אין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבל  לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפנים  ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום לבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבינֹו
ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם לֹו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה לפניו, פירוט]חטאיו .[ללא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
נׂשּוי  "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוטֹובה

חטאה". ּכסּוי ְֲֶַָָּפׁשע
.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ
ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ

קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות ּומצות הּכל הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ

ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים יֹום ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּדּוי
ׁשהתוּדה  ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ׁשּיאכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקדם
ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוחֹוזר
ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, מתוּדה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכן

רביעית. ּבברכה ְְְִִִִָָָּתפּלתֹו
.Á הּוּדּוי. חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר והּוא ;' ּביֹום . עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר - זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּכּפּורים
אני  פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ׁשהּוא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאף

תמיד". נגּדי וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין

אדם  ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבעילה
ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ּכגֹון ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַלחברֹו,
מה  לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

לֹו חּיב עלּׁשהּוא אף וירּצהּו. ׁשהּוא , ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
לרּצֹותֹו צרי לֹו, מּמּנּוחּיב לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

על [כעסו]"ועברתֹו אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא  - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹהּגבעֹונים,

הּמה". יׂשראל ְְִִֵֵֵָָמּבני
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואֹומר  קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשעׂשיתי  זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניהם:

'וכ ּכ לא לֹו ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ואם . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - יֹורׁש לֹו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, -על הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻֻאם
ּכל  וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצּדקת;

ּכּלֹו. ָָֻהעֹולם
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, האדם".הן רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זה :וׁשּקּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהיא זכּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ויׁש טֹוב"; ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדבר
אּלא  ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה יאּבד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וחֹוטא

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדעֹות, אל ׁשל [שוקלים]ּבדעּתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
העֹונֹות. ּכנגד ְְֲֶֶַָֻהּזכּיֹות

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
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והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
אם ּכל ‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבׁשגגה  ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשה עבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
את  והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָהּוא,
מצות  - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָחּטאתם

ּכיצד  אֹומר:מתוּדה עׂשה. עויתי ? חטאתי ה', 'אּנא ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּובׁשּתי  נחמּתי והרי ,וכ ּכ ועׂשיתי ,לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפׁשעּתי
ׁשל  עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר חֹוזר איני ּולעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמעׂשי,
זה  הרי זה, ּבענין ּולהארי להתוּדֹות הּמרּבה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוּדּוי;
ׁשּמביאין  ּבעת - ואׁשמֹות חּטאֹות ּבעלי וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמׁשּבח.
להן  מתּכּפר אין זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיהן
ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבקרּבנן,
ּבית  מיתֹות מחּיבי ּכל וכן עליה". חטא אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ"והתוּדה
אֹו ּבמיתתן להן מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּדין,

ּתׁשּובהּבלקּיתן  ׁשּיעׂשּו עד אֹו, ּבחברֹו החֹובל וכן ויתוּדּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
- לֹו חּיב ּׁשהּוא מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
לעֹולם, ּכזה מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

האדם". חּטאת "מּכל ֱִֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר ·. ביום ׁשהּוא [לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל ּכּפרה  לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמּורֹות,
ּבׂשעיר  מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהֹודע
עׂשה  לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה והּוא, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּתּלח;
הן  ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר הּׂשעיר אין ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתׁשּובה,
ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּורֹות, החמּורֹות? הן ּומה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּקּלֹות,
אף  - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

החמּורֹות  מן היא הרי ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי מצוֹות על ּוׁשאר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ּומצוֹות תעׂשה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

-ּבזמן ‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין  ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע אין אפּלּו - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ
יּכׁשל  לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם לֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמזּכירין

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". ׁשּובֹו ּבי ֹום [עצם ּבּה ְְְְִִִֵֶַַָ

הקדוש] היום של לּׁשבים הוויתו בּיֹום ,מכּפר "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶַַַַָ
עליכם". יכּפר ְֲֵֵֶֶַַהּזה

ועצמֹואף „. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹום על ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מכּפר  ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות מיד]יׁש -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

עבר  ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּבנים  "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, ל ֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה  לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה  - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: על ּובאּלּו עבר ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ויֹום  ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ּומית ֹות ְְְְְִִֵֵָָָָּכרתֹות
הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ּתֹולין, ְְִִִִִִִַַַַָָָָָהּכּפּורים
עליו  ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָּולעֹולם
ּובנגעים  ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי נאמר: ּובאּלּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָיּסּורין;
ּבעת  הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעֹונם".
ּתׁשּובה  ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם את המחּלל אבל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשעבר.
עליו  ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד והּוא הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִִֵַַָָָָוהּגיע
אּלא  ׁשּימּות, עד ּגמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר אינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּסּורין,
ּומיתה  ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְִִִִִִַָָָָּתׁשּובה
העֹון  יכּפר אם צבאֹות, ה' ּבאזני, "ונגלה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמכּפרת,

ּתמתּון". עד לכם, ְֶֶַַָֻהּזה

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום
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ׁשעבר איזֹו‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה אּׁשה לא על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא  זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
את  "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹּבעל
זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ּבימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבֹוראי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי על ּובעת אף - עֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, ּתׁשּובה ׁשאינּה ּתׁשּובה ּפי ּובעל , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו ּומת הּוא. מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ
לא  אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ּכל - ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּבתׁשּובתֹו
זכר  ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ׁשהּוא הּׁשמׁש", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתחׁש

לֹו. נסלח ׁשּימּות, קדם וׁשב ְְְִֶֶַָָֹּבֹוראֹו
הּתׁשּובה ּומה ·. הּוא היא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזב ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר  על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי על ׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [את יֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ
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החטא הקב"ה] לזה יׁשּוב "ולא לעֹולם ׁשּלא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' עֹוד יתֹום".נאמר ירחם ּב ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ

ּבׂשפתיו  להתוּדֹות אּלּווצרי ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
זה ּכל ‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עד ּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה  העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשב מּדרכי „. להיֹות ה',הּתׁשּובה, לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הרּבה  ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מעׂשיו  ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני

ׁשּגלּותּכּלן  - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר מכּפרת לטֹובה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹון,

להם,וׁשבח ‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב  הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ  -ונחם'. ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו .אין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבל  לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפנים  ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום לבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבינֹו
ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם לֹו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה לפניו, פירוט]חטאיו .[ללא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
נׂשּוי  "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוטֹובה

חטאה". ּכסּוי ְֲֶַָָּפׁשע
.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ
ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ

קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות ּומצות הּכל הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ

ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים יֹום ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּדּוי
ׁשהתוּדה  ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ׁשּיאכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקדם
ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוחֹוזר
ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, מתוּדה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכן

רביעית. ּבברכה ְְְִִִִָָָּתפּלתֹו
.Á הּוּדּוי. חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר והּוא ;' ּביֹום . עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר - זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּכּפּורים
אני  פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ׁשהּוא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאף

תמיד". נגּדי וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין

אדם  ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבעילה
ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ּכגֹון ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַלחברֹו,
מה  לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

לֹו חּיב עלּׁשהּוא אף וירּצהּו. ׁשהּוא , ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
לרּצֹותֹו צרי לֹו, מּמּנּוחּיב לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

על [כעסו]"ועברתֹו אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא  - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹהּגבעֹונים,

הּמה". יׂשראל ְְִִֵֵֵָָמּבני
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואֹומר  קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשעׂשיתי  זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניהם:

'וכ ּכ לא לֹו ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ואם . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - יֹורׁש לֹו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, -על הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻֻאם
ּכל  וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצּדקת;

ּכּלֹו. ָָֻהעֹולם
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, האדם".הן רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זה :וׁשּקּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהיא זכּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ויׁש טֹוב"; ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדבר
אּלא  ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה יאּבד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וחֹוטא

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדעֹות, אל ׁשל [שוקלים]ּבדעּתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
העֹונֹות. ּכנגד ְְֲֶֶַָֻהּזכּיֹות

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
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והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
אם ּכל ‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבׁשגגה  ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשה עבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
את  והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָהּוא,
מצות  - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָחּטאתם

ּכיצד  אֹומר:מתוּדה עׂשה. עויתי ? חטאתי ה', 'אּנא ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּובׁשּתי  נחמּתי והרי ,וכ ּכ ועׂשיתי ,לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפׁשעּתי
ׁשל  עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר חֹוזר איני ּולעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמעׂשי,
זה  הרי זה, ּבענין ּולהארי להתוּדֹות הּמרּבה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוּדּוי;
ׁשּמביאין  ּבעת - ואׁשמֹות חּטאֹות ּבעלי וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמׁשּבח.
להן  מתּכּפר אין זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיהן
ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבקרּבנן,
ּבית  מיתֹות מחּיבי ּכל וכן עליה". חטא אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ"והתוּדה
אֹו ּבמיתתן להן מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּדין,

ּתׁשּובהּבלקּיתן  ׁשּיעׂשּו עד אֹו, ּבחברֹו החֹובל וכן ויתוּדּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
- לֹו חּיב ּׁשהּוא מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
לעֹולם, ּכזה מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

האדם". חּטאת "מּכל ֱִֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר ·. ביום ׁשהּוא [לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל ּכּפרה  לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמּורֹות,
ּבׂשעיר  מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהֹודע
עׂשה  לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה והּוא, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּתּלח;
הן  ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר הּׂשעיר אין ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתׁשּובה,
ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּורֹות, החמּורֹות? הן ּומה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּקּלֹות,
אף  - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

החמּורֹות  מן היא הרי ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי מצוֹות על ּוׁשאר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ּומצוֹות תעׂשה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

-ּבזמן ‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין  ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע אין אפּלּו - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ
יּכׁשל  לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם לֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמזּכירין

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". ׁשּובֹו ּבי ֹום [עצם ּבּה ְְְְִִִֵֶַַָ

הקדוש] היום של לּׁשבים הוויתו בּיֹום ,מכּפר "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶַַַַָ
עליכם". יכּפר ְֲֵֵֶֶַַהּזה

ועצמֹואף „. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹום על ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מכּפר  ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות מיד]יׁש -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

עבר  ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּבנים  "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, ל ֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה  לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה  - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: על ּובאּלּו עבר ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ויֹום  ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ּומית ֹות ְְְְְִִֵֵָָָָּכרתֹות
הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ּתֹולין, ְְִִִִִִִַַַַָָָָָהּכּפּורים
עליו  ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָּולעֹולם
ּובנגעים  ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי נאמר: ּובאּלּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָיּסּורין;
ּבעת  הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעֹונם".
ּתׁשּובה  ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם את המחּלל אבל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשעבר.
עליו  ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד והּוא הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִִֵַַָָָָוהּגיע
אּלא  ׁשּימּות, עד ּגמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר אינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּסּורין,
ּומיתה  ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין הּכּפּורים ויֹום ְְְְְִִִִִִַָָָָּתׁשּובה
העֹון  יכּפר אם צבאֹות, ה' ּבאזני, "ונגלה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמכּפרת,

ּתמתּון". עד לכם, ְֶֶַַָֻהּזה

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום

ב ּפרק ¤¤
ׁשעבר איזֹו‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה אּׁשה לא על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא  זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
את  "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹּבעל
זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ּבימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבֹוראי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי על ּובעת אף - עֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, ּתׁשּובה ׁשאינּה ּתׁשּובה ּפי ּובעל , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו ּומת הּוא. מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ
לא  אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ּכל - ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּבתׁשּובתֹו
זכר  ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ׁשהּוא הּׁשמׁש", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתחׁש

לֹו. נסלח ׁשּימּות, קדם וׁשב ְְְִֶֶַָָֹּבֹוראֹו
הּתׁשּובה ּומה ·. הּוא היא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזב ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר  על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי על ׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [את יֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

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



daeyzקלח zekld - rcn xtq - hay e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ולא  ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

ּבתעניתן  מתעּנה ולא ּבצרתן ּבדרּכֹונכנס הֹול אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לעֹולם  חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכאחד
ׁשעׂשה  ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות העֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהּבא.
הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ׁשעׂשה ּבין ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָקּלֹות,

ּבּתֹורה' ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא מצחֹווזה ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁש ולא ּפניו ּתֹורה.וגּלה מּדברי ְְְִִִֵָָָָֹֹ

.·È אֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל , ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
.‚È הרֹודה מּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
מלכי  ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹלכבֹוד

ִַהּגֹוים.
.„È ועׂשרים ּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהרגיל  חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר  מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוהּמלּבין
את  והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ּתלמידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמבּזה
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָהּמֹועדֹות,
ּבלא  ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
- ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב אם אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה.
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּפֹוׁשעים  הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". - ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָולּקרֹוב,
ּבין  ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהמׁשּמדים

ּבמטמֹונּיֹות "ׁשּובּו[בסתר]ׁשחזרּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין - ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
ּבּסתר  ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על אף ׁשֹובבים"; ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנים

ּבתׁשּובה. אֹותֹו מקּבלין - ּבגלּוי ולא חֹוזר ְְְְְְִִִֵַַָָֹּבלבד

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגד ֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמהן
מסּפיק הּוא ּגדל [מסייע]ּברּו לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטאֹו.
חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמעּכב

מסית ּכגֹון רעה, לדר טֹובה זרה]מּדר לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה [רבים]ּומּדיח ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ּובנֹו הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָּבידֹו
ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ּבין ּבאחרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמחֹות

ּובכלל  ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ּבכׁשלֹונן. אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָיּניח
מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום 'אחטא, האֹומר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
הּניח  לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
חֹוזר  אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְֲִִִִֵֶַָָָָָׁשּמֹודיעין
"ממרים  ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּבתׁשּובה,
וכן  חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהייתם",
"ידע  חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את הֹוכיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׁשעיהּו
,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, קֹונהּו", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן נחּוׁשה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּומצח
הּנביאים  ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ליׂשראל, צריהֹוכיחּו ,לפיכ ּבתׁשּובה. ׁשחזרּו עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא  וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
ּומחזירן  לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא להן, ואֹוהב מּנעּוריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמים
ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתׁשּובה.
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד לפיכ ּדבריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשֹומע

לֹוּומהם ‚. אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁשּוב
מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו

לֹו קּלל למחל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּגּנב  עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ּכדי ידּוע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
ּגֹונב  הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה יֹודע ׁשאינֹו לפי -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; והּוא לֹו ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבים
עד  עליה מכריז ואינֹו אבדה והּמֹוצא (ג) אֹותֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּומחטיא
אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר - לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיחזירה

והאֹוכל (ד) יחזיר. למי ויתֹומים }ׁשד {יֹודע ענּיים (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
ידּועין  ואינן הן אמללין אדם ּבני אּלּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻואלמנֹות
ׁשּידע  ּכדי מּכיר, להם אין לעיר, מעיר וגֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומפרסמין,
להּטֹות  ׁשחד והמקּבל (ה) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשד
ּכחּה הּוא וכּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּדין

רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, קל]ּכדי בסיס לו ועֹוד [יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותֹו. ּומחטיא זה, יד מחּזק ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,

חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת לו ׁשאינּה אך נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין חטא,עצמו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
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לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, זכּות ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּום
ּכׁשם  הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין רׁשעֹו"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּביֹום
ּבכל  ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם עֹונֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻׁשּׁשֹוקלין

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה, עם ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל טֹוב ּביֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻזכּיֹותיו
והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנחּתם
נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים: יֹום עד לֹו ְְִִִִֶַַָָָָּתֹולין

למיתה. נחּתם לאו, ואם ְְְְִִִֶַָָָלחּיים;
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רמז  ּכלֹומר - ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הרי ), ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו וגרם הכריע חֹובה, לכף ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה הׁשחתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
ּתׁשּועה  להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻוהכריע
ׁשּצּדק  זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּצלה.
זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את הכריע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
טֹובים  ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהגּו
מּכל  יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו הּׁשנה. ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻימֹות

ּתחנּוני  ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשין ּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשבין ּבׁשעה ‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם  הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו על ּכל ["מוותרים" ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ׁשּכבר הפעמיים ראׁשֹון, נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל  ׁשּכבר ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחלּו
ּביחיד, אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשליׁשי;
ּגבר". עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור ְְֲִִִִִִֵֶַָָָאבל
לא  ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
להן  מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ּוכׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאׁשיבּנּו".
עֹונֹות  מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלהן
ׁשעֹונֹותיהן  הרׁשעים ּכל וכן הּבא; לעֹולם חלק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויׁש
לעֹולם  חלק להן ויׁש חּטאתיהן, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמרּבין

ּפ על אף הּבא, לעֹולם חלק להן יׁש יׂשראל ׁשּכל י הּבא; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יירׁשּו לעֹולם צּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשחטאּו
העֹולם  והּוא החּיים; ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ";
הּבא  לעֹולם חלק להן יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן .הּבא. ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

.Âנכרתין ואּלּו אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולעֹולמי  לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדין,
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, הּמינים, ְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ּבתחּית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ּומחטיאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוהּמׁשּמדים,

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה ּביד עברֹות יהודה]והעֹוׂשה ,[מלך ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשמים, לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ּומּטילי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוהּמֹוסרין,

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון ּובעלי ּדמים, [שלא וׁשֹופכי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ
הוא] שמהול .יכירו

.Ê אלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מנהיג  לעֹולם הם ואין אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהּוא  אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים
וצּור ּובעלּגּוף  ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ּתמּונה; ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה העֹובד וכן ּבינֹו[יושר]לּכל; ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַָָֹ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל העֹולמים. רּבֹון ֲִִִִֵֵֵֶָָָָָּובין

.Á האֹומר ׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשם הן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב [חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר  רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם  אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורה אמר: ּכֹופר זה הרי וכן , ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיה הּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף [חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי  על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה  הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחד ׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ë המׁשּמדים ׁשנים והמׁשּמד הם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה ׁשהחזיק לכל זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
ׁשעטנז  ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו
העֹולם  מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, להּקיף ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאֹו
להכעיס  ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי - ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻאצלֹו

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
ׁשפלים  ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹויאמר:
זה  הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונרּדפים,

ּכּלּה. הּתֹורה לכל ְְַָָָָֻֻמׁשּמד
.È ּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם  קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א  ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
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.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ולא  ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

ּבתעניתן  מתעּנה ולא ּבצרתן ּבדרּכֹונכנס הֹול אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לעֹולם  חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכאחד
ׁשעׂשה  ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות העֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהּבא.
הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ׁשעׂשה ּבין ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָקּלֹות,

ּבּתֹורה' ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא מצחֹווזה ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁש ולא ּפניו ּתֹורה.וגּלה מּדברי ְְְִִִֵָָָָֹֹ

.·È אֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל , ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
.‚È הרֹודה מּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
מלכי  ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹלכבֹוד

ִַהּגֹוים.
.„È ועׂשרים ּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהרגיל  חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר  מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוהּמלּבין
את  והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ּתלמידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמבּזה
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָהּמֹועדֹות,
ּבלא  ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
- ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב אם אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה.
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּפֹוׁשעים  הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". - ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָולּקרֹוב,
ּבין  ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהמׁשּמדים

ּבמטמֹונּיֹות "ׁשּובּו[בסתר]ׁשחזרּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין - ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
ּבּסתר  ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על אף ׁשֹובבים"; ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנים

ּבתׁשּובה. אֹותֹו מקּבלין - ּבגלּוי ולא חֹוזר ְְְְְְִִִֵַַָָֹּבלבד

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגד ֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמהן
מסּפיק הּוא ּגדל [מסייע]ּברּו לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטאֹו.
חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמעּכב

מסית ּכגֹון רעה, לדר טֹובה זרה]מּדר לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה [רבים]ּומּדיח ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ּובנֹו הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָּבידֹו
ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ּבין ּבאחרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמחֹות

ּובכלל  ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ּבכׁשלֹונן. אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָיּניח
מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום 'אחטא, האֹומר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
הּניח  לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
חֹוזר  אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְֲִִִִֵֶַָָָָָׁשּמֹודיעין
"ממרים  ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּבתׁשּובה,
וכן  חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהייתם",
"ידע  חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את הֹוכיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׁשעיהּו
,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, קֹונהּו", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן נחּוׁשה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּומצח
הּנביאים  ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ליׂשראל, צריהֹוכיחּו ,לפיכ ּבתׁשּובה. ׁשחזרּו עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא  וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
ּומחזירן  לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא להן, ואֹוהב מּנעּוריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמים
ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתׁשּובה.
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד לפיכ ּדבריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשֹומע

לֹוּומהם ‚. אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁשּוב
מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו

לֹו קּלל למחל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּגּנב  עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ּכדי ידּוע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
ּגֹונב  הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה יֹודע ׁשאינֹו לפי -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; והּוא לֹו ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבים
עד  עליה מכריז ואינֹו אבדה והּמֹוצא (ג) אֹותֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּומחטיא
אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר - לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיחזירה

והאֹוכל (ד) יחזיר. למי ויתֹומים }ׁשד {יֹודע ענּיים (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
ידּועין  ואינן הן אמללין אדם ּבני אּלּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻואלמנֹות
ׁשּידע  ּכדי מּכיר, להם אין לעיר, מעיר וגֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומפרסמין,
להּטֹות  ׁשחד והמקּבל (ה) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשד
ּכחּה הּוא וכּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּדין

רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, קל]ּכדי בסיס לו ועֹוד [יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותֹו. ּומחטיא זה, יד מחּזק ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,

חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת לו ׁשאינּה אך נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין חטא,עצמו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
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לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, זכּות ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּום
ּכׁשם  הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין רׁשעֹו"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּביֹום
ּבכל  ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם עֹונֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻׁשּׁשֹוקלין

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה, עם ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל טֹוב ּביֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻזכּיֹותיו
והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנחּתם
נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים: יֹום עד לֹו ְְִִִִֶַַָָָָּתֹולין

למיתה. נחּתם לאו, ואם ְְְְִִִֶַָָָלחּיים;
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רמז  ּכלֹומר - ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הרי ), ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו וגרם הכריע חֹובה, לכף ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה הׁשחתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
ּתׁשּועה  להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻוהכריע
ׁשּצּדק  זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּצלה.
זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את הכריע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
טֹובים  ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהגּו
מּכל  יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו הּׁשנה. ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻימֹות

ּתחנּוני  ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשין ּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשבין ּבׁשעה ‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם  הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו על ּכל ["מוותרים" ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ׁשּכבר הפעמיים ראׁשֹון, נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל  ׁשּכבר ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחלּו
ּביחיד, אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשליׁשי;
ּגבר". עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור ְְֲִִִִִִֵֶַָָָאבל
לא  ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
להן  מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ּוכׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאׁשיבּנּו".
עֹונֹות  מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלהן
ׁשעֹונֹותיהן  הרׁשעים ּכל וכן הּבא; לעֹולם חלק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויׁש
לעֹולם  חלק להן ויׁש חּטאתיהן, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמרּבין

ּפ על אף הּבא, לעֹולם חלק להן יׁש יׂשראל ׁשּכל י הּבא; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יירׁשּו לעֹולם צּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשחטאּו
העֹולם  והּוא החּיים; ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ";
הּבא  לעֹולם חלק להן יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן .הּבא. ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

.Âנכרתין ואּלּו אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולעֹולמי  לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדין,
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, הּמינים, ְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ּבתחּית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ּומחטיאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוהּמׁשּמדים,

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה ּביד עברֹות יהודה]והעֹוׂשה ,[מלך ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשמים, לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ּומּטילי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוהּמֹוסרין,

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון ּובעלי ּדמים, [שלא וׁשֹופכי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ
הוא] שמהול .יכירו

.Ê אלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מנהיג  לעֹולם הם ואין אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהּוא  אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים
וצּור ּובעלּגּוף  ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ּתמּונה; ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה העֹובד וכן ּבינֹו[יושר]לּכל; ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַָָֹ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל העֹולמים. רּבֹון ֲִִִִֵֵֵֶָָָָָּובין

.Á האֹומר ׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשם הן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב [חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר  רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם  אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורה אמר: ּכֹופר זה הרי וכן , ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיה הּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף [חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי  על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה  הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחד ׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ë המׁשּמדים ׁשנים והמׁשּמד הם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה ׁשהחזיק לכל זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
ׁשעטנז  ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו
העֹולם  מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, להּקיף ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאֹו
להכעיס  ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי - ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻאצלֹו

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
ׁשפלים  ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹויאמר:
זה  הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונרּדפים,

ּכּלּה. הּתֹורה לכל ְְַָָָָֻֻמׁשּמד
.È ּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם  קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א  ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
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ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
הרי  רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואם

ּבריֹו על הּדבר ידע ּדע לא זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת "ארּכה , ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
והררים מארץ ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ּורחבה מּדּה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

זה  ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמים
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ּכבר אֹומר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

מּמּנּו,ׁשהּקדֹוׁש חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ּברּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן אדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבני
על  זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין אחד; -ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבֹורא  אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ּוכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבריֹו.

ּכח [מהות] אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ׁשּנאמר: ,ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּדעּתֹו ולמצא להּׂשיג ידיעתו]ּבאדם הּוא [אופן ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ולא  מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי אֹומר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהּנביא
וכיון  ּדרכי". היאּדרכיכם לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

נדע  אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָידע
ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה ספק, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּבלא
ׁשּלא  ולא ּכ לעׂשֹות לא עליו ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, ְְְֲֵֶַָָָֹֹֹֹהּוא
אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני ולא .ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

זה  ּומּפני החכמה. מּדברי ּברּורֹות ּבּנבּואה,ּבראיֹות נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי מעׂשיו ּכל על האדם את ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּדנין

ּבֹו. ּתלּויין הּנבּואה ּדברי ׁשּכל העּקר וזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרע.

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום

ו ּפרק ¤¤
נראין ּפסּוקים ‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

ּכל ירצה  ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן הּפסּוקים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹותן
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמ ּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
עֹוׂשה  הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו ְְְִִַָּתׁשּובה
הרּבה,ואפׁשר ‚. חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּדין  ׁשּיּתן מּזה עד הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּמֹונעין  ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוטא
מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין הּתׁשּובה ּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ויאבד ׁשּימּות ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
וׁשב  . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ידי על אֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא וכן לֹו". ורפא -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עלֹות  עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהים,
ּברצֹונם  חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" לאין עד ּבעּמֹו ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
ׁשהיא  הּתׁשּובה מהן למנע ׁשּנתחּיבּו עד לפׁשע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהרּבּו

לפיכ ּפרעה"ּכתּובהּמרּפא. לב את אחּזק "ואני ּבּתֹורה: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ּתחּלה מעצמֹו ׁשחטא לפי -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו" נתחּכמה "הבה מּמּנּוׁשּנאמר: למנע הּדין נתן , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשּנפרעין עד ּברּוהּתׁשּובה, הּקדֹוׁש חּזק לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו. את לֹו:הּוא ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ׁשֹולח היה ולּמה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'ׁשּלח,
וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין
לבאי  להֹודיע ּכדי ?"העמדּתי זאת ּבעבּור ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"ואּולם,
הּתׁשּובה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
ׁשעׂשה  ּברׁשעֹו ימּות אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלחֹוטא,
נתחּיב  לֹו ׁשהיּו עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּתחּלה
רּוחֹו, את אלהי ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
מהן  מנע ּתֹועבֹותיהן לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואּמץ
"ּכי  ׁשּנאמר: יׂשראל, עם מלחמה ׁשעׂשּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי  אלּיהּו, ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל,
ּתׁשּובה, לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשהרּבּו
מנעּת ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפרעה  על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמהן
על  ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
אּלא  זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכנענים

הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻּכּלן
ּבתפּלֹותיהן ּובענין „. והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ

"הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
"ּדרּכ האמ ה', ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ת,- ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"ורּוח  ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּמּנה
ואל  ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמּו
ּכל  זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

אּלּו. לפסּוקים ְִִֵֶַהּדֹומה
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
החכמה  ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּדה
חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן מתאּוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּצדק,
על  נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' מסּיעין לּטהר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'ּבא
ּגזר  הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ּכתּוב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹהּדבר.
וזנה  הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; לעׂשֹות הּמצרים ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
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אּלא [משכונו]ּבעבֹוטֹו אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא  והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) אֹותֹו'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָּגזלּתי
אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאין
ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרבּתי'?!
תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל לגּופן ּגֹורמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהיא
חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד (ד) עיניכם". ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא  עֹומד, חברֹו ׁשאין לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
הּטֹובים  מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגיעה
מּכללן  ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמתֹו
אֹומר  - ּכׁשרים והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהּוא
וכי  לֹו? עׂשיתי 'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָּבלּבֹו
אינֹו והּוא עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹיׁש
עברֹות. ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיֹודע

אחריהן ּומהן ‰. יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מהן  לפרׁש קׁשין והן להּזהר ּתמיד, אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ׁשּמא ּלּומהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּובעל  (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) רכילּות. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָהן:
למד  ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה
"ורעה  ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין והם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמעׂשיו,
ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ירֹוע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילים,

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן לנהג אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל
.Â ׁשּמעּכבין ּכל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק  לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ּתׁשּובה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּבא. ַָָָלעֹולם

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום

ה ּפרק ¤¤
לֹורׁשּות ‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
- ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:
מין  ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני

מהּובמחׁשבּתֹו ּכל ועֹוׂשה והרע הּטֹוב חפץ יֹודע ,ּׁשהּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו וכיון ואין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ְִֵֶֶַָׁשּכן
האּמֹות אל ·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּגלמי על [בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע  אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם  אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי  אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין [מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
לאחד  ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא הּדרכים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשני

הרעֹות  תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות  לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
החֹוטא  זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
על  ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָהּוא
"מה  אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ּׁשעׂשה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
הֹואיל  ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּורׁשּותנּו
הּוא  ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר

ה'".ׁשּכתּוב עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
והּמצוה ועּקר ‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ואת  החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות ואת נֹותן הּטֹוב, אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה הּיֹום ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפניכם
עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ׁשּיחּפץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין טֹובים ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה לבבם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה
לּבם  אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ולא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

להם. ֶָָמסּור
רׁשע,אּלּו„. אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה אּלּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, מן מן לדר [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

לדעההחכמות] אֹו מן [מידה], למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְֲִִֵֵֶַַָ
ׁשמים  הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּמעׂשים,

בכוכבים] הּנביאים,[החוזים ידי על לנּו מצּוה היה היא -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתלכּו ואל ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ'עׂשה
אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאחרי
ּומה  מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר אֹותֹו ּתמׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹולדּתֹו
מׁשּפט  ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל היה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּמקֹום

הארץ נ  ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר מׁשּלם אֹו הרׁשע מן פרע ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
האדם  יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ואל מׁשּפט?! יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
יעׂשה  וכי לֹו, מסּורים מעׂשיו ויהיּו ׁשּיחּפץ, מה ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעֹוׂשה
והּכתּוב  חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּברׁשּות ׁשּלא ּדבר ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹּבעֹולם
ּדע, ּובארץ"! ּבּׁשמים עׂשה, ה' חפץ אׁשר "ּכל ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:

יעׂשה  ּבחפצֹו לנּו.,ׁשהּכל מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עֹולין  והרּוח האׁש להיֹות הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכיצד?
סֹובב  והּגלּגל למּטה, יֹורדים והארץ והּמים ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָלמעלה,
ּבֹו ׁשחפץ ּכמנהגן להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּבעּגּול,
מסּורין  מעׂשיו וכל ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה -ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
מעצמֹו הּוא אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹלֹו,
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובדעּתֹו
טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ
ׁשהּנביא  הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם ל ֹו; ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמטיבין
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע
הּואּתאמר ׁשּמא ‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה : ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
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ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
הרי  רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואם

ּבריֹו על הּדבר ידע ּדע לא זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת "ארּכה , ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
והררים מארץ ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ּורחבה מּדּה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

זה  ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמים
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ּכבר אֹומר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

מּמּנּו,ׁשהּקדֹוׁש חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ּברּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן אדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבני
על  זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין אחד; -ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבֹורא  אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ּוכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבריֹו.

ּכח [מהות] אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ׁשּנאמר: ,ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּדעּתֹו ולמצא להּׂשיג ידיעתו]ּבאדם הּוא [אופן ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ולא  מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי אֹומר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהּנביא
וכיון  ּדרכי". היאּדרכיכם לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

נדע  אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָידע
ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה ספק, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּבלא
ׁשּלא  ולא ּכ לעׂשֹות לא עליו ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, ְְְֲֵֶַָָָֹֹֹֹהּוא
אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני ולא .ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

זה  ּומּפני החכמה. מּדברי ּברּורֹות ּבּנבּואה,ּבראיֹות נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי מעׂשיו ּכל על האדם את ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּדנין

ּבֹו. ּתלּויין הּנבּואה ּדברי ׁשּכל העּקר וזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרע.

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום

ו ּפרק ¤¤
נראין ּפסּוקים ‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

ּכל ירצה  ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן הּפסּוקים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹותן
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמ ּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
עֹוׂשה  הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו ְְְִִַָּתׁשּובה
הרּבה,ואפׁשר ‚. חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּדין  ׁשּיּתן מּזה עד הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּמֹונעין  ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוטא
מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין הּתׁשּובה ּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ויאבד ׁשּימּות ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
וׁשב  . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ידי על אֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא וכן לֹו". ורפא -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עלֹות  עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהים,
ּברצֹונם  חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" לאין עד ּבעּמֹו ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
ׁשהיא  הּתׁשּובה מהן למנע ׁשּנתחּיבּו עד לפׁשע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהרּבּו

לפיכ ּפרעה"ּכתּובהּמרּפא. לב את אחּזק "ואני ּבּתֹורה: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ּתחּלה מעצמֹו ׁשחטא לפי -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו" נתחּכמה "הבה מּמּנּוׁשּנאמר: למנע הּדין נתן , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשּנפרעין עד ּברּוהּתׁשּובה, הּקדֹוׁש חּזק לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו. את לֹו:הּוא ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ׁשֹולח היה ולּמה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'ׁשּלח,
וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין
לבאי  להֹודיע ּכדי ?"העמדּתי זאת ּבעבּור ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"ואּולם,
הּתׁשּובה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
ׁשעׂשה  ּברׁשעֹו ימּות אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלחֹוטא,
נתחּיב  לֹו ׁשהיּו עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּתחּלה
רּוחֹו, את אלהי ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
מהן  מנע ּתֹועבֹותיהן לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואּמץ
"ּכי  ׁשּנאמר: יׂשראל, עם מלחמה ׁשעׂשּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי  אלּיהּו, ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל,
ּתׁשּובה, לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשהרּבּו
מנעּת ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפרעה  על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמהן
על  ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
אּלא  זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכנענים

הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻּכּלן
ּבתפּלֹותיהן ּובענין „. והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ

"הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
"ּדרּכ האמ ה', ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ת,- ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"ורּוח  ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּמּנה
ואל  ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמּו
ּכל  זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

אּלּו. לפסּוקים ְִִֵֶַהּדֹומה
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
החכמה  ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּדה
חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן מתאּוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּצדק,
על  נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' מסּיעין לּטהר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'ּבא
ּגזר  הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ּכתּוב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹהּדבר.
וזנה  הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; לעׂשֹות הּמצרים ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
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אּלא [משכונו]ּבעבֹוטֹו אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא  והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) אֹותֹו'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָּגזלּתי
אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאין
ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרבּתי'?!
תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל לגּופן ּגֹורמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהיא
חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד (ד) עיניכם". ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא  עֹומד, חברֹו ׁשאין לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
הּטֹובים  מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגיעה
מּכללן  ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמתֹו
אֹומר  - ּכׁשרים והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהּוא
וכי  לֹו? עׂשיתי 'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָּבלּבֹו
אינֹו והּוא עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹיׁש
עברֹות. ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיֹודע

אחריהן ּומהן ‰. יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מהן  לפרׁש קׁשין והן להּזהר ּתמיד, אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ׁשּמא ּלּומהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּובעל  (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) רכילּות. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָהן:
למד  ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה
"ורעה  ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין והם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמעׂשיו,
ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ירֹוע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילים,

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן לנהג אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל
.Â ׁשּמעּכבין ּכל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק  לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ּתׁשּובה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּבא. ַָָָלעֹולם

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום

ה ּפרק ¤¤
לֹורׁשּות ‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
- ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:
מין  ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני

מהּובמחׁשבּתֹו ּכל ועֹוׂשה והרע הּטֹוב חפץ יֹודע ,ּׁשהּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו וכיון ואין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ְִֵֶֶַָׁשּכן
האּמֹות אל ·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּגלמי על [בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע  אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם  אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי  אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין [מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
לאחד  ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא הּדרכים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשני

הרעֹות  תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות  לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
החֹוטא  זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
על  ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָהּוא
"מה  אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ּׁשעׂשה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
הֹואיל  ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּורׁשּותנּו
הּוא  ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר

ה'".ׁשּכתּוב עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
והּמצוה ועּקר ‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ואת  החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות ואת נֹותן הּטֹוב, אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה הּיֹום ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפניכם
עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ׁשּיחּפץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין טֹובים ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה לבבם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה
לּבם  אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ולא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

להם. ֶָָמסּור
רׁשע,אּלּו„. אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה אּלּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, מן מן לדר [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

לדעההחכמות] אֹו מן [מידה], למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְֲִִֵֵֶַַָ
ׁשמים  הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּמעׂשים,

בכוכבים] הּנביאים,[החוזים ידי על לנּו מצּוה היה היא -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתלכּו ואל ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ'עׂשה
אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאחרי
ּומה  מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר אֹותֹו ּתמׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹולדּתֹו
מׁשּפט  ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל היה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּמקֹום

הארץ נ  ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר מׁשּלם אֹו הרׁשע מן פרע ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
האדם  יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ואל מׁשּפט?! יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
יעׂשה  וכי לֹו, מסּורים מעׂשיו ויהיּו ׁשּיחּפץ, מה ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעֹוׂשה
והּכתּוב  חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּברׁשּות ׁשּלא ּדבר ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹּבעֹולם
ּדע, ּובארץ"! ּבּׁשמים עׂשה, ה' חפץ אׁשר "ּכל ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:

יעׂשה  ּבחפצֹו לנּו.,ׁשהּכל מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עֹולין  והרּוח האׁש להיֹות הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכיצד?
סֹובב  והּגלּגל למּטה, יֹורדים והארץ והּמים ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָלמעלה,
ּבֹו ׁשחפץ ּכמנהגן להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּבעּגּול,
מסּורין  מעׂשיו וכל ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה -ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
מעצמֹו הּוא אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹלֹו,
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובדעּתֹו
טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ
ׁשהּנביא  הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם ל ֹו; ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמטיבין
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע
הּואּתאמר ׁשּמא ‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה : ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
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hayקמב c"iÎa"i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd hay g"iÎa"i -
יום ראשון ֿ שלישי י "ב ֿ י "ד שבט 

ה'תשע"ה  שבט י"ב ראשון יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַָָָמן

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּוכב ּבארנּו, ר ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ּכל הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש hk)כל ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ֿ תעׂשה לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכל
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ֿ ּׁשאמר ֿ מה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)ּדבריהם ֿ dyrאת zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlw ,vיֹום ֿ ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ֿ אּלּו ּכל ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia .dk:ּכלֹומר ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
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daeyz zekld - rcn xtq - hay g"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עבֹודה  לעבד יׂשראל על ּגזר הרי הארץ", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי
מהן  נפרע ולּמה לפיזרה. ּפלֹוני ? איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מאֹותן  ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּידּוע,
היה  לא לעבד, רצה לא אּלּו - זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹהּזֹונין
למה  הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא, הֹודיעֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובד.
ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, 'העם לאֹומר: ּדֹומה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר הרׁשע: יאמר זה מּפני לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע רׁשעים מּפני ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּקרב  אביֹון יחּדל לא "ּכי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביׂשראל';

אביון]הארץ" יהיה אחד שכל מוכרח ּכל [אין הּמצרים, וכן . ְְִִֵֶַָָָ
לא  אּלּו ליׂשראל, והּמרעים הּמצרים מאֹותן ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא - ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
ּוכבר  להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּבאדם ּכח ׁשאין ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנּו,

להיֹות. ׁשעתידין ְְֲִִִִֶָּדברים

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּימּות אדם ּכדי , ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא ּבחטאיו;[כשעומד עֹומד ונמצא ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

אׁשּוב' 'ּכׁשאזקין יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא ּבחכמתֹו:- אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת ."ּבכל ְְְְִִֵֶָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - ׁשּיׁש[מידות]מאּלּו רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ולׁשּוב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו,
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר  צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
מּמעלת אל „. מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻ

ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות מּפני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים,
הּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב חטא אּלא לא ּוכאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

טעם  טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹולם;
יצרֹו וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש 'מקֹום החטא חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

יכֹולין ׁשּבעלי ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, עֹומדין ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ּכלֹומר ּבֹו'לעמד  חטאּו,; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה מעלתן ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהן. יתר יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמעֹולם,

הּתׁשּובה ּכל ‰. על צּוּו ּכּלן יׂשראל הּנביאים ואין ; ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּבתׁשּובה  אּלא ׁשּסֹוף נגאלין, ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר . ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ

ּומּיד יׂשראל  ּגלּותן, ּבסֹוף ּתׁשּובה נגאלין,לעׂשֹות הן ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
וׁשבּתׁשּנאמר: וגֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי עד "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

וגֹו' אלהי וגֹו'".ה' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹ
.Â ׁשּנאמר:ּתׁשּובה ּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת  הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ  הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן  וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את  מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

יחיד [החוטאים]החּטאים ּבין הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לא  להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבין
ּביכניה  ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר אּתם, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּמי
יצלח  לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את "ּכתבּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּברׁשעתֹו:

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו יהיה "אם חֹותם ּבימיו", ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב וכיון ימיני". יד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ׁשאלּתיאל  ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ה' נאם ההּוא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ"ּבּיֹום

ּכחֹותם". וׂשמּתי ה', נאם ְְְְִִַַַָֻעבּדי,
.Ê זה ּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם  מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני אֹותן [זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
"מי  חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבפניו,
ואכלּו זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ּבכם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹגם

מדּבק  הּוא והּיֹום "ואּתם בׂשר". ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבה' מּיד הּדבקים ונענה צֹועק "והיה אלהיכם"; ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ואניטרם  אֹותן יקראּו, ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
את  האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: וׂשמחה, ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבנחת
"וערבה  ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא עֹוד, ולא ."ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשי
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, יהּודה מנחת ְְְִִִִִֵַַַָָָָלה'

ְִַקדמֹונּיֹות".
.Á אם ּבעלי ּביֹותר; וענוים ׁשפלים להיֹות ּדרּכן ּתׁשּובה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
- 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמׁש

ירּגיׁשּו לב]אל ישימו ּוׂשמחים,[אל ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מּמעׂשיהם  ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹויֹודעים
מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ונכלמין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשעברּו
מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר הּוא ּגדֹול ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להזּכיר  אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו להזּכירן אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹונים',
הּכל  עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם הּדֹומין וענינים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּדברים
עליה  ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻאסּור,
מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה,

ה'".[כי] ֲִאני
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קמג hay c"iÎa"i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd hay g"iÎa"i -
יום ראשון ֿ שלישי י "ב ֿ י "ד שבט 

ה'תשע"ה  שבט י"ב ראשון יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ה  שבט י"ג שני יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַָָָמן

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּוכב ּבארנּו, ר ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ּכל הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש hk)כל ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ֿ תעׂשה לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכל
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

ה'תשע"ה  שבט י"ד שלישי יום

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ֿ ּׁשאמר ֿ מה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)ּדבריהם ֿ dyrאת zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlw ,vיֹום ֿ ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ֿ אּלּו ּכל ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia .dk:ּכלֹומר ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
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daeyz zekld - rcn xtq - hay g"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עבֹודה  לעבד יׂשראל על ּגזר הרי הארץ", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי
מהן  נפרע ולּמה לפיזרה. ּפלֹוני ? איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מאֹותן  ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּידּוע,
היה  לא לעבד, רצה לא אּלּו - זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹהּזֹונין
למה  הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא, הֹודיעֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובד.
ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, 'העם לאֹומר: ּדֹומה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר הרׁשע: יאמר זה מּפני לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע רׁשעים מּפני ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּקרב  אביֹון יחּדל לא "ּכי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביׂשראל';

אביון]הארץ" יהיה אחד שכל מוכרח ּכל [אין הּמצרים, וכן . ְְִִֵֶַָָָ
לא  אּלּו ליׂשראל, והּמרעים הּמצרים מאֹותן ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא - ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
ּוכבר  להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּבאדם ּכח ׁשאין ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנּו,

להיֹות. ׁשעתידין ְְֲִִִִֶָּדברים

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּימּות אדם ּכדי , ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא ּבחטאיו;[כשעומד עֹומד ונמצא ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

אׁשּוב' 'ּכׁשאזקין יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא ּבחכמתֹו:- אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת ."ּבכל ְְְְִִֵֶָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - ׁשּיׁש[מידות]מאּלּו רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ולׁשּוב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו,
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר  צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
מּמעלת אל „. מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻ

ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות מּפני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים,
הּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב חטא אּלא לא ּוכאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

טעם  טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹולם;
יצרֹו וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש 'מקֹום החטא חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

יכֹולין ׁשּבעלי ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, עֹומדין ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ּכלֹומר ּבֹו'לעמד  חטאּו,; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה מעלתן ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהן. יתר יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמעֹולם,

הּתׁשּובה ּכל ‰. על צּוּו ּכּלן יׂשראל הּנביאים ואין ; ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּבתׁשּובה  אּלא ׁשּסֹוף נגאלין, ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר . ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ

ּומּיד יׂשראל  ּגלּותן, ּבסֹוף ּתׁשּובה נגאלין,לעׂשֹות הן ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
וׁשבּתׁשּנאמר: וגֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי עד "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

וגֹו' אלהי וגֹו'".ה' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹ
.Â ׁשּנאמר:ּתׁשּובה ּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת  הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ  הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן  וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את  מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

יחיד [החוטאים]החּטאים ּבין הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לא  להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבין
ּביכניה  ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר אּתם, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּמי
יצלח  לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את "ּכתבּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּברׁשעתֹו:

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו יהיה "אם חֹותם ּבימיו", ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב וכיון ימיני". יד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ׁשאלּתיאל  ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ה' נאם ההּוא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ"ּבּיֹום

ּכחֹותם". וׂשמּתי ה', נאם ְְְְִִַַַָֻעבּדי,
.Ê זה ּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם  מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני אֹותן [זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
"מי  חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבפניו,
ואכלּו זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ּבכם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹגם

מדּבק  הּוא והּיֹום "ואּתם בׂשר". ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבה' מּיד הּדבקים ונענה צֹועק "והיה אלהיכם"; ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ואניטרם  אֹותן יקראּו, ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
את  האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: וׂשמחה, ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבנחת
"וערבה  ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא עֹוד, ולא ."ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשי
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, יהּודה מנחת ְְְִִִִִֵַַַָָָָלה'

ְִַקדמֹונּיֹות".
.Á אם ּבעלי ּביֹותר; וענוים ׁשפלים להיֹות ּדרּכן ּתׁשּובה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
- 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמׁש

ירּגיׁשּו לב]אל ישימו ּוׂשמחים,[אל ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מּמעׂשיהם  ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹויֹודעים
מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ונכלמין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשעברּו
מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר הּוא ּגדֹול ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להזּכיר  אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו להזּכירן אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹונים',
הּכל  עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם הּדֹומין וענינים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּדברים
עליה  ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻאסּור,
מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה,

ה'".[כי] ֲִאני
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hayקמד g"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות
מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ

(b dkld:תעׂשה ֿ ולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב ֿ תעׂשה, hi)לא my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַַָָ

ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָקבּועה.

― הקצ"ח ּדבריםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגֹון לחם, ׁשאינם ֿ עלּֿפי אף חמץ, ּתערבת ּבהם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

והּׁשכר והּמּוריס gnw)הּכּותח zaexrz mr milk`n) ְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ

מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.

ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

והּוא הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָיראה
ּבכלֿ ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹאמרֹו:

"ּגבל(f ,bi zeny),ענינים ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם f:)אּלא dvia)ּפתח" : ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּכתּוב
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: עצמֹו(uingnd)ׂשאר", ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ

― ּברׁשּותֹו חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּיהא וקנהּו ּבּפסח חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאינֹו

(f`y)חמץ "המׁשּיר הּתֹוספּתא. ּולׁשֹון מעׂשה. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
לֹוקה". אינֹו ― ּבּכרם ּכלאים והמקּים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּבּפסח

― הר"א חמץהּמצוה יּמצא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
והּוא מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּברׁשּותנּו,

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת ai,אמרֹו: my) ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה "לא f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ֿ לאו ׁשּכל vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ֿ האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמן

ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו



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

hay f"iÎe"h iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכל
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַַָָָָּביֹום

בהם" ֿ יעׂשה fh)לא ,ai zeny). ֵֶֶָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש"  ֿ .(my)מקרא ְִֶָֹ

― השכ"ד מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי

ּובּׁשביעי.(my)בהם" ּבראׁשֹון ּכלֹומר: ,
יום רביעי ֿ שישי ט "ו ֿ י "ז שבט 

ְְִִִֶַַָָ

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הּזה הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָּביֹום

קדׁש"  ֿ k`)מקרא ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ְְְְֲֶֶַָָָָָֹֹֹּביֹום

dk)תעׂשּו" ,my). ֲַ

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשל הראׁשֹון "ּבּיֹוםּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ְְִֶַַַַָָֻ

ֿ קדׁש" מקרא dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
זה: ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַָֻּביֹום

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת .(my)"ּכל ְֲֲֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ יֹוםֿטֹוב ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ֿ יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכל
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ֿ טֹוב. ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹום
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ואסּורים ֿ טֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ֿ העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם אּלא לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא ֿ נפׁש לכל יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. ֿ תאכל לא "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו ֿ תאכל לא "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכל
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
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סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות
מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ

(b dkld:תעׂשה ֿ ולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב ֿ תעׂשה, hi)לא my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַַָָ

ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָקבּועה.

― הקצ"ח ּדבריםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגֹון לחם, ׁשאינם ֿ עלּֿפי אף חמץ, ּתערבת ּבהם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

והּׁשכר והּמּוריס gnw)הּכּותח zaexrz mr milk`n) ְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ

מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.

ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

ה'תשע"ה  שבט י"ח קודש שבת יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

והּוא הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָיראה
ּבכלֿ ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹאמרֹו:

"ּגבל(f ,bi zeny),ענינים ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם f:)אּלא dvia)ּפתח" : ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּכתּוב
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: עצמֹו(uingnd)ׂשאר", ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ

― ּברׁשּותֹו חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּיהא וקנהּו ּבּפסח חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאינֹו

(f`y)חמץ "המׁשּיר הּתֹוספּתא. ּולׁשֹון מעׂשה. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
לֹוקה". אינֹו ― ּבּכרם ּכלאים והמקּים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּבּפסח

― הר"א חמץהּמצוה יּמצא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
והּוא מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּברׁשּותנּו,

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת ai,אמרֹו: my) ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה "לא f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ֿ לאו ׁשּכל vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ֿ האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמן

ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו
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ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכל
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַַָָָָּביֹום

בהם" ֿ יעׂשה fh)לא ,ai zeny). ֵֶֶָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש"  ֿ .(my)מקרא ְִֶָֹ

― השכ"ד מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי

ּובּׁשביעי.(my)בהם" ּבראׁשֹון ּכלֹומר: ,
יום רביעי ֿ שישי ט "ו ֿ י "ז שבט 

ְְִִִֶַַָָ

ה'תשע"ה  שבט ט"ו רביעי יום

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הּזה הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָּביֹום

קדׁש"  ֿ k`)מקרא ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ְְְְֲֶֶַָָָָָֹֹֹּביֹום

dk)תעׂשּו" ,my). ֲַ

ה'תשע"ה  שבט ט"ז חמישי יום

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשל הראׁשֹון "ּבּיֹוםּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ְְִֶַַַַָָֻ

ֿ קדׁש" מקרא dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
זה: ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַָֻּביֹום

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת .(my)"ּכל ְֲֲֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ יֹוםֿטֹוב ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ֿ יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכל
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ֿ טֹוב. ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹום
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ואסּורים ֿ טֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ֿ העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם אּלא לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא ֿ נפׁש לכל יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. ֿ תאכל לא "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו ֿ תאכל לא "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכל
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ה  שבט י"ז שישי יום

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא קצת שמאז נסעו מכאן לא הגיעו ממנו כל מכתבים, ולכן נעם לי בכפלים לקבל ידיעה 

בכ"מ  וכמבואר  שלו,  בהעסק  משרה  לו  יש  מוה"ר...  כו'  נו"נ  אי"א  הוו"ח  אשר  וע"ד  בכלל  אודותו 

בדרז"ל אשר טוב האמיתי הוא טוב לשמים וטוב לבריות, ובפרט ע"פ דברי רבנו הזקן ופתגמו הידוע 

אשר "ואהבת לרעך כמוך הוא כלי לואהבת את ה' אלקיך" )וקצת ביאור בזה יש להבין ממה שכתוב 

בתניא פרק ל"ב(, והשי"ת יצליחו בפרנסה גשמיית ובפרט בפרנסה רוחניית, ויוסיף בשתי העבודות 

הנ"ל בין אדם למקום ובין אדם לחבירו גם יחד.

בברכת הצלחה.
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(È):'Â‚Â È¯Ó‡ Á˜Â È· ÚÓ˘(·È)¯ˆÈ ‡Ï Í˙ÎÏ·
.Í„Úˆ:ליפול קרוב רגליו מרחיק שאינו מי
(‚È).Û¯˙ Ï‡ ¯ÒÂÓ· ˜ÊÁ‰ והחזיקי כמו בתורה אחוז

בו ידך כא)את בו(בראשית ויחזק ידו ד)וישלח :(שמות
(„È).¯˘‡˙ Ï‡Â ‡·˙ Ï‡ ÌÈÚ˘¯ Á¯Â‡· תדרוך ואל

רגלי אחזה באשורו כג)כמו יבין (איוב ונבון וכן ,
ÂÈÏÚÓ.בטלהו:Â‰Ú¯Ù.(ÂË)לאשורו: ‰Ë˘:סור

(ÊË).Â˘È ‡Ï ÈÎ:לישן יכולין Á¯Â‡Â(ÁÈ)אינם
.‰‚Â ¯Â‡Î ÌÈ˜È„ˆ השחר:ש מעמוד ומאיר Ú„הולך

.ÌÂÈ‰ ÔÂÎ:יום של בירורו שהוא היום חצות עד
(ËÈ).ÂÏ˘ÎÈ ‰Ó· ÂÚ„È ‡Ï ‰ÏÈÙ‡Î ÌÈÚ˘¯ Í¯„

ממנו: להזהר ידעו ולא מכשול להם יבא פתאום
(Î){·Î} :'Â‚Â ‰·È˘˜‰ È¯·„Ï È·.Ì‰È‡ˆÂÓÏ'ל

Ó˘Ó¯.(Î‚)מציאה: ÏÎÓ תורה שאמרה מה מכל

בין  קלה עבירה בין עליו) (מעבור לבך נצור השמר
חמורה: ÌÈÈÁ.עבירה ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÓÓ ÈÎ מאותו כי

כך  תקיימנו, אם גדול ושכר חיים לך יהיו קל שהוא
תנחומא: ר' Ù‰.(Î„)דרש ˙Â˘˜Ú ÍÓÓ ¯Ò‰ לא

פיהם: עליך ויעקימו הבריות בו שילעיזו דבר תעשה
.‰Ù ˙Â˘˜Úויעקשני אני תם כמו עקום ט)לשון (איוב

ועקושות: עקומות שיניה ˘ÌÈ˙Ù.ובמשנה ˙ÂÊÏÂ
עליך: פה הבריות ירחיבו שלא שפתים עקמימות

(‰Î).ÂËÈ·È ÁÎÂÏ ÍÈÈÚ ואל האמת אל יסתכלו
Í„‚.היושר: Â¯È˘ÈÈ דרכך לישר הישרה על יסתכלו

¯‚ÍÏ.(ÂÎ)נגדך: Ï‚ÚÓ ÒÏÙ הפסד דרכך שקול
כל  ואז הפסדה כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה

יכונו: Ï‡Ó˘Â.(ÊÎ)דרכיך ÔÈÓÈ Ë˙ Ï‡ המשקל מן
הטוב:

cec zcevn
(È).È· ÚÓ˘בני כי  לי אתה חביב לומר  זה הוא  חיבה  ענין

בתקנתך : אני  וחפץ ÌÈÈÁ.אתה ˙Â˘טובים שנים ר''ל 
חכמה:‰ÍÈ˙È¯Â.(È‡)ושלוים: בדרך ללכת  מלמדך  אני 

.ÍÈ˙Î¯„‰:ישר בדרך מוליכך  Èˆ¯.(È·)אני  ‡Ïצר יהיה לא
במעשיך : תכשל לא בו תרוץ אם אף ואז  הפסיעות מקום

(‚È).Û¯˙ Ï‡:ממנו ידך  תרפה  הדרך Â‰Ú¯Ù.(ÂË)אל  בטל
ממנו: ועבור מאליו נטה בו תעבור ואל  Ï‡(ÊË)ההוא  ÈÎ

.Â˘Èיעשו לא  אם  לישן  יוכלו לא ההוא בדרך  ההולכים 
ÂÏ˘ÎÈ.הרעה: ‡Ï Ì‡:במ ''ש הדבר  וכפל  אחרים  את 

(ÊÈ).Ú˘¯ ÌÁÏ:מגזל הבא  מחמס:ÌÈÒÓÁ.ר''ל הבא
(ÁÈ).ÌÈ˜È„ˆ Á¯Â‡Âכאו הוא  בו הולכים  שהצדיקים רהאורח 

לעמוד  יותר ישכילו עת בכל ר''ל היום  חצות  והוא בשלימותו היום יכון אשר עד  יותר פעם בכל  ומאיר והולך  המזהיר  היום 
התורה : דעת בדעתםÏÈÙ‡Î‰.(ËÈ)על שוגים ר''ל  ממנו נשמר  להיות  להכשל יוכלו במה ידעו  ולא חשיכה בדרך  כהולכים

להזהר : ממה יודעים ואינם  האמת  מדרך  בשרו:Ì‰È‡ˆÂÓÏ.(Î·)ותועים לכל  ומרפא לחיים לו  המה התורה  חכמות המוצא 
(‚Î).¯Ó˘Ó ÏÎÓ ואיך הלב  מן באה חיים תוצאות עיקר  כי בעון מלחשוב לבך  שמור  משמרם שאתה  הדברים מכל יותר 

החיים : את המאבד בדבר  בו ÍÓÓ.(Î„)תחשוב ¯Ò‰הרנון וירמוז אחריך לרנן אדם לבני מקום בו  שיהא  דבר תעשה אל ר ''ל 
ברמז: המרננים כדרך  השפתים ונטיית הפה ואזÁÎÂÏ.(Î‰)בעקימת תעשה  אשר המעשה תכלית יתירה  בהתבוננות  ראה 

הישר: בדרך יוליכוך  נכונים:ÒÏÙ.(ÂÎ)עפעפיך  דרכיך כל  יהיו ואז וההזדמן הקרי כפי תלך  ולא רגליך  מעגל ליישר ראה
(ÊÎ).Ë˙ Ï‡: וכל מכל  רגליך  הסר  מרע  אבל  המצוות מדרך  ושמאל ימין עצמך  תטה אל  דבר בכל 

oeiv zcevn
(‡È).ÍÈ˙È¯Â‰: לימוד ˙¯ıÂ.פסיעותיך :ˆÍ„Ú.(È·)ענין

ההליכה : מהירת כמו˙‡˘¯.(È„)ענין ופסיעות הילוך ענין
בינה  בדרך  ט):ואשרו והשבתהÂ‰Ú¯Ù.(ÂË)(לקמן בטול ענין 

עצתי כל  ותפרעו ב):כמו כמו(לעיל והסרה הטיה ענין שטה .
דרכיה אל ישט  ז'):אל מנוגהÂ‚‰.(ÁÈ)(לקמן כמו הארה  ענין

י''ח):נגדו  Â‡Â¯.(תהלים ÍÏÂ‰יקר וירח וכן יותר פעם בכל  ר''ל 
ל''א):הולך  ÂÊÈÏÈ.(Î‡)(איוב Ï‡:ינטו עניןÂÊÏÂ˙.(Î„)אל 

ועקימה : העין:ÍÈÙÚÙÚÂ.(Î‰)נטיה  עניןÒÏÙ.(ÂÎ)אישון
וכו ' ומאזני פלס  המאזנים  מטה נקרא ועש''ז טז)יושר  (לקמן

המשקל : מיישר שבו  לפי

aÎ` wxt diryi - mi`iap
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äéòùéábÎ`
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äåäé-øáãe äøBú àöz ïBivî ék åéúçøàa äëìðå åéëøcî eðøéå á÷òé éäìà úéa-ìà äåäé-øä-ìà äìòðå§©£¤´¤©§À̈¤¥Æ¡Ÿ¥´©£½Ÿ§Ÿ¥ÆÆ¦§¨½̈§¥§−̈§Ÿ§Ÿ¨®¦³¦¦Æ¥¥´½̈§©§−̈
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i"yx
.'Â‚Â ÌÈÚ˘ÂÙ ¯·˘Â (ÁÎ),למעלה הוכיחן שבכולן

ה': את עזבו חוטא, גוי בי, פשעו ÌÈÚ˘ÂÙ.והם
לעכו''ם: והעובדים עבריינים ÌÈ‡ËÁÂ.מורדים אלו

איסורין:העוב  שאר על ÌÈÏÈ‡Ó.רים (ËÎ) אלה לשון
בלע''ז: אולמ''א שקורין אילן Ì˙„ÓÁ.מין ¯˘‡

אלון  תחת שנאמר כענין כוכבים עבוד' תחתיהם לעבוד
צלה טוב כי ואלה ד)ולבנה היו (הושע שם מהגנות. :

והמטהרים  המתקדשים אמר דאת כמה כוכבים עובדים
הגנות יז)אל סו ÏÚ‰.:(לקמן ˙Ï·Â (Ï) שלה העלה

או  שרב עליו בבא בלע''ז פלישטיישנ''ט כמוש נובלת
ל' נובל ואין וכלה אבד וליחלוחו כמוש הוא קרח
נובל  אלא ל' באותו נופלת נו''ן שאין בלה כמו רקבון

תבול נבול מגזרת כמו וכלה הנלאה דבר יח)ל' (שמות

תילאה: מילאה ומתרגמינן תנבול ‡ÔÈכמו ÌÈÓ ¯˘‡
.‰Ï משווה בו שחוטאים בדבר זרעיה להשקות

‰ÔÂÒÁ.פורענותם: (‡Ï) את אונסין שהיו התוקף

שאמר  כמו בממון ומתחסנין אותן וגוזלין העניים
שמנערין  לנעורת ממון אותו יהיה גנבים וחברי למעלה

לישרף: ונוח קל שהוא הפשתן והעושה ÂÏÚÙÂ.מן
ניצוץ  בזה. זה ובערו אש לניצוץ יהיה תוקף אותו
זה  ואין ידיהון ועובד ופועלו ת''י בלע''ז אישטנציל''א
קמץ  חטף ופעלו לינקד לו היה שא''כ העברית ל' אחר
(ר''ל  מלאפום נקוד שהוא עכשיו פעול ל' נבאר ויהא

פועל: ל' נבאר ÎÓ·‰.חולם) ÔÈ‡Â יהא ולא ת''י
חייס: ‰ÌÈÓÈ.עליהון ˙È¯Á‡· שיכלו (·) לאחר

‰‰¯ÌÈ.מתוקן:ÔÂÎ.הפושעים: שהוא ·¯‡˘ בהר
ההרים: בחשיבות ההרים לכל ÂÚ·‚Ó˙.ראש ‡˘Â

ותבור: וכרמל סיני מניסי בו שנעשה נס Â¯‰Â.יגדל
כנהרות: אליו ימשכו ‡È‰Ïיתקבצו ˙È· Ï‡ (‚)

.·˜ÚÈ.שמו על יקרא לפיכך אל בית קראו שהוא לפי
שדה  קראו יצחק יראה, ה' בהר קראו אברהם אבל

בשדה: לשוח

cec zcevn
(ÁÎ).¯·˘Âכזה זה יחדו ישברו  שבהם והחוטאים הפושעים 

נעדר: לא  שארית:ÂÏÎÈ.איש  Â˘Â·È.(ËÎ)בלי ÈÎ'ה עוזבי
ומזלות כוכבים עבודת להעמיד האלים שחמדו  ממה אז יבושו 
ד'): (הושע צלה טוב  כי  ואלה  ולבנה אלון תחת  כמ''ש בצלה 

.˙Â‚‰Óלהעמי הגנות שבחרו כוכביםממה  עבודת בה  ד 
(לקמן הגנות אל  והמטהרים  המתקדשים שנא ' כענין ומזלות 

˙‰ÂÈ.(Ï)סו): ÈÎלהם דומים  תהיו  באלה  שבחרתם  בעבור 
כעלי טובה לחלוחית  מבלי כמושים תהיו כי העונש בדבר

ביותר : הכמושים האלה Ï‰.אילן ÔÈ‡ולרוות להשקותה
לא‰ÔÂÒÁ.(Ï‡)צמאונה : עץ כמ ''ש  חזק  מעץ העשוי  הפסל 

מ ): (לקמן יבחר  להשרף:ÂÚÏ¯˙.ירקב  וקל חלש דבר אש:ÂÏÚÂÙÂ.שהוא לניצוץ  דומה היה הפסל , העושה ˘Ì‰È.החרש
והחרש: ÎÓ·‰.הפסל ÔÈ‡Â:לעצמו לא ואף לעזור  הפסל  ביד  ואין מכבה  מי ימצא ‰ÌÈÓÈ.(·)לא  ˙È¯Á‡·: המשיח בימי 

.'‰ ˙È· המקדש:‰¯ בית  עליו שיעמוד  ‰‰¯ÌÈ.ההר ההרים:·¯‡˘ שבכל  והראש  החשוב וחשיבות:Â˘‡.בהר במעלה ינשא 
(‚).ÂÎÏ‰Â:לעם לאלו:Â¯Ó‡Â.עם התורה:Â¯ÂÈÂ.אלו יודעי ע''י  אותנו ילמד מדרכיו:ÂÈÎ¯„Ó.המקום ÔÂÈˆÓ.מה  ÈÎכי

בעולם: זולתה ואין מציון היוצאת היא האמתית התורה

oeiv zcevn
(ËÎ).ÌÈÏÈ‡Óלקמן) באלים הנחמים  כמו סרק אילן  שם 

מ):Ï·˙.(Ï)נז ): (לקמן ציץ  נבל  כמו כמישה  ÏÚ‰.ענין 
שלה : פט ):‰ÔÒÁ.(Ï‡)העלין (תהלים יה  חסין  וכן החזק

.˙¯ÂÚÏ: הפשתן מעצי שמנערין הפסולת  הואıÂˆÈÏ.היא
א): (יחזקאל נחושת  כעין ונוצצים וכן האש  הבערת מן הנתז

.Â¯Ú·Â:והדלקה שרפה כבוי:ÎÓ·‰.ענין  ÔÂÎ.(·)מלשון
ומתוקן: ונהרוÂ¯‰Â.מוכן וכן המושך כנהר אליו ימשכו ר''ל

לא): (ירמיה ה' טוב זרוז:ÂÎÏ.(‚)אל לשון  ענין  הוא
.Â¯ÂÈÂ: למוד ענין
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:ezLé íéñîççéíé÷écö çøàå:íBiä ïBëð-ãò øBàå CìBä dâð øBàkèéàì äìôàk íéòLø Cøc £¨¦´¦§«§´Ÿ©©−¦¦§´®Ÿ©¥¬¹̈À©§¬©«¤´¤§−¨¦¨«£¥¨®¬Ÿ
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i"yx

(È):'Â‚Â È¯Ó‡ Á˜Â È· ÚÓ˘(·È)¯ˆÈ ‡Ï Í˙ÎÏ·
.Í„Úˆ:ליפול קרוב רגליו מרחיק שאינו מי
(‚È).Û¯˙ Ï‡ ¯ÒÂÓ· ˜ÊÁ‰ והחזיקי כמו בתורה אחוז

בו ידך כא)את בו(בראשית ויחזק ידו ד)וישלח :(שמות
(„È).¯˘‡˙ Ï‡Â ‡·˙ Ï‡ ÌÈÚ˘¯ Á¯Â‡· תדרוך ואל

רגלי אחזה באשורו כג)כמו יבין (איוב ונבון וכן ,
ÂÈÏÚÓ.בטלהו:Â‰Ú¯Ù.(ÂË)לאשורו: ‰Ë˘:סור

(ÊË).Â˘È ‡Ï ÈÎ:לישן יכולין Á¯Â‡Â(ÁÈ)אינם
.‰‚Â ¯Â‡Î ÌÈ˜È„ˆ השחר:ש מעמוד ומאיר Ú„הולך

.ÌÂÈ‰ ÔÂÎ:יום של בירורו שהוא היום חצות עד
(ËÈ).ÂÏ˘ÎÈ ‰Ó· ÂÚ„È ‡Ï ‰ÏÈÙ‡Î ÌÈÚ˘¯ Í¯„

ממנו: להזהר ידעו ולא מכשול להם יבא פתאום
(Î){·Î} :'Â‚Â ‰·È˘˜‰ È¯·„Ï È·.Ì‰È‡ˆÂÓÏ'ל

Ó˘Ó¯.(Î‚)מציאה: ÏÎÓ תורה שאמרה מה מכל

בין  קלה עבירה בין עליו) (מעבור לבך נצור השמר
חמורה: ÌÈÈÁ.עבירה ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÓÓ ÈÎ מאותו כי

כך  תקיימנו, אם גדול ושכר חיים לך יהיו קל שהוא
תנחומא: ר' Ù‰.(Î„)דרש ˙Â˘˜Ú ÍÓÓ ¯Ò‰ לא

פיהם: עליך ויעקימו הבריות בו שילעיזו דבר תעשה
.‰Ù ˙Â˘˜Úויעקשני אני תם כמו עקום ט)לשון (איוב

ועקושות: עקומות שיניה ˘ÌÈ˙Ù.ובמשנה ˙ÂÊÏÂ
עליך: פה הבריות ירחיבו שלא שפתים עקמימות

(‰Î).ÂËÈ·È ÁÎÂÏ ÍÈÈÚ ואל האמת אל יסתכלו
Í„‚.היושר: Â¯È˘ÈÈ דרכך לישר הישרה על יסתכלו

¯‚ÍÏ.(ÂÎ)נגדך: Ï‚ÚÓ ÒÏÙ הפסד דרכך שקול
כל  ואז הפסדה כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה

יכונו: Ï‡Ó˘Â.(ÊÎ)דרכיך ÔÈÓÈ Ë˙ Ï‡ המשקל מן
הטוב:

cec zcevn
(È).È· ÚÓ˘בני כי  לי אתה חביב לומר  זה הוא  חיבה  ענין

בתקנתך : אני  וחפץ ÌÈÈÁ.אתה ˙Â˘טובים שנים ר''ל 
חכמה:‰ÍÈ˙È¯Â.(È‡)ושלוים: בדרך ללכת  מלמדך  אני 

.ÍÈ˙Î¯„‰:ישר בדרך מוליכך  Èˆ¯.(È·)אני  ‡Ïצר יהיה לא
במעשיך : תכשל לא בו תרוץ אם אף ואז  הפסיעות מקום

(‚È).Û¯˙ Ï‡:ממנו ידך  תרפה  הדרך Â‰Ú¯Ù.(ÂË)אל  בטל
ממנו: ועבור מאליו נטה בו תעבור ואל  Ï‡(ÊË)ההוא  ÈÎ

.Â˘Èיעשו לא  אם  לישן  יוכלו לא ההוא בדרך  ההולכים 
ÂÏ˘ÎÈ.הרעה: ‡Ï Ì‡:במ ''ש הדבר  וכפל  אחרים  את 

(ÊÈ).Ú˘¯ ÌÁÏ:מגזל הבא  מחמס:ÌÈÒÓÁ.ר''ל הבא
(ÁÈ).ÌÈ˜È„ˆ Á¯Â‡Âכאו הוא  בו הולכים  שהצדיקים רהאורח 

לעמוד  יותר ישכילו עת בכל ר''ל היום  חצות  והוא בשלימותו היום יכון אשר עד  יותר פעם בכל  ומאיר והולך  המזהיר  היום 
התורה : דעת בדעתםÏÈÙ‡Î‰.(ËÈ)על שוגים ר''ל  ממנו נשמר  להיות  להכשל יוכלו במה ידעו  ולא חשיכה בדרך  כהולכים

להזהר : ממה יודעים ואינם  האמת  מדרך  בשרו:Ì‰È‡ˆÂÓÏ.(Î·)ותועים לכל  ומרפא לחיים לו  המה התורה  חכמות המוצא 
(‚Î).¯Ó˘Ó ÏÎÓ ואיך הלב  מן באה חיים תוצאות עיקר  כי בעון מלחשוב לבך  שמור  משמרם שאתה  הדברים מכל יותר 

החיים : את המאבד בדבר  בו ÍÓÓ.(Î„)תחשוב ¯Ò‰הרנון וירמוז אחריך לרנן אדם לבני מקום בו  שיהא  דבר תעשה אל ר ''ל 
ברמז: המרננים כדרך  השפתים ונטיית הפה ואזÁÎÂÏ.(Î‰)בעקימת תעשה  אשר המעשה תכלית יתירה  בהתבוננות  ראה 

הישר: בדרך יוליכוך  נכונים:ÒÏÙ.(ÂÎ)עפעפיך  דרכיך כל  יהיו ואז וההזדמן הקרי כפי תלך  ולא רגליך  מעגל ליישר ראה
(ÊÎ).Ë˙ Ï‡: וכל מכל  רגליך  הסר  מרע  אבל  המצוות מדרך  ושמאל ימין עצמך  תטה אל  דבר בכל 

oeiv zcevn
(‡È).ÍÈ˙È¯Â‰: לימוד ˙¯ıÂ.פסיעותיך :ˆÍ„Ú.(È·)ענין

ההליכה : מהירת כמו˙‡˘¯.(È„)ענין ופסיעות הילוך ענין
בינה  בדרך  ט):ואשרו והשבתהÂ‰Ú¯Ù.(ÂË)(לקמן בטול ענין 

עצתי כל  ותפרעו ב):כמו כמו(לעיל והסרה הטיה ענין שטה .
דרכיה אל ישט  ז'):אל מנוגהÂ‚‰.(ÁÈ)(לקמן כמו הארה  ענין

י''ח):נגדו  Â‡Â¯.(תהלים ÍÏÂ‰יקר וירח וכן יותר פעם בכל  ר''ל 
ל''א):הולך  ÂÊÈÏÈ.(Î‡)(איוב Ï‡:ינטו עניןÂÊÏÂ˙.(Î„)אל 

ועקימה : העין:ÍÈÙÚÙÚÂ.(Î‰)נטיה  עניןÒÏÙ.(ÂÎ)אישון
וכו ' ומאזני פלס  המאזנים  מטה נקרא ועש''ז טז)יושר  (לקמן

המשקל : מיישר שבו  לפי

aÎ` wxt diryi - mi`iap

äéòùéà`lÎgk

çë:eìëé äåäé éáæòå åcçé íéàhçå íéòLt øáLåèëúBpbäî eøtçúå ízãîç øLà íéìéàî eLáé ék §¤¯¤Ÿ§¦²§©¨¦−©§¨®§Ÿ§¥¬§−̈¦§«¦´¥½Ÿ¥¥¦−£¤´£©§¤®§©̧§§½¥©©−
:ízøça øLàì:dì ïéà íéî-øLà äpâëe äìò úìáð äìàk eéäú ékàìBìòôe úøòðì ïñçä äéäå £¤¬§©§¤«¦´¦«§½§¥−̈Ÿ¤´¤¨¤®¨«§©½̈£¤©−¦¥¬¨«§¨¨³¤¨ŸÆ¦§½Ÿ¤Ÿ£−

:äaëî ïéàå åcçé íäéðL eøòáe õBöéðì(ô) §¦®¨£¯§¥¤²©§−̈§¥¬§©¤«
äéòùéábÎ`

à:íìLeøéå äãeäé-ìò õBîà-ïa eäéòLé äæç øLà øácäáøä äéäé ïBëð íéîiä úéøçàa | äéäå ©¨¨Æ£¤´¨½̈§©«§−̈¤¨®©§−̈¦¨¨¦«§¨¨´§©£¦´©¨¦À¨¸¦«§¤¹©³
:íéBbä-ìk åéìà eøäðå úBòábî àOðå íéøää Làøa äåäé-úéaâ| eëì eøîàå íéaø íénò eëìäå ¥§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½§¦−̈¦§¨®§¨£¬¥−̈¨©¦«§¨§º©¦´©¦À§¨§Æ§´

äåäé-øáãe äøBú àöz ïBivî ék åéúçøàa äëìðå åéëøcî eðøéå á÷òé éäìà úéa-ìà äåäé-øä-ìà äìòðå§©£¤´¤©§À̈¤¥Æ¡Ÿ¥´©£½Ÿ§Ÿ¥ÆÆ¦§¨½̈§¥§−̈§Ÿ§Ÿ¨®¦³¦¦Æ¥¥´½̈§©§−̈
:íìLeøéî¦¨¨¦«

i"yx
.'Â‚Â ÌÈÚ˘ÂÙ ¯·˘Â (ÁÎ),למעלה הוכיחן שבכולן

ה': את עזבו חוטא, גוי בי, פשעו ÌÈÚ˘ÂÙ.והם
לעכו''ם: והעובדים עבריינים ÌÈ‡ËÁÂ.מורדים אלו

איסורין:העוב  שאר על ÌÈÏÈ‡Ó.רים (ËÎ) אלה לשון
בלע''ז: אולמ''א שקורין אילן Ì˙„ÓÁ.מין ¯˘‡

אלון  תחת שנאמר כענין כוכבים עבוד' תחתיהם לעבוד
צלה טוב כי ואלה ד)ולבנה היו (הושע שם מהגנות. :

והמטהרים  המתקדשים אמר דאת כמה כוכבים עובדים
הגנות יז)אל סו ÏÚ‰.:(לקמן ˙Ï·Â (Ï) שלה העלה

או  שרב עליו בבא בלע''ז פלישטיישנ''ט כמוש נובלת
ל' נובל ואין וכלה אבד וליחלוחו כמוש הוא קרח
נובל  אלא ל' באותו נופלת נו''ן שאין בלה כמו רקבון

תבול נבול מגזרת כמו וכלה הנלאה דבר יח)ל' (שמות

תילאה: מילאה ומתרגמינן תנבול ‡ÔÈכמו ÌÈÓ ¯˘‡
.‰Ï משווה בו שחוטאים בדבר זרעיה להשקות

‰ÔÂÒÁ.פורענותם: (‡Ï) את אונסין שהיו התוקף

שאמר  כמו בממון ומתחסנין אותן וגוזלין העניים
שמנערין  לנעורת ממון אותו יהיה גנבים וחברי למעלה

לישרף: ונוח קל שהוא הפשתן והעושה ÂÏÚÙÂ.מן
ניצוץ  בזה. זה ובערו אש לניצוץ יהיה תוקף אותו
זה  ואין ידיהון ועובד ופועלו ת''י בלע''ז אישטנציל''א
קמץ  חטף ופעלו לינקד לו היה שא''כ העברית ל' אחר
(ר''ל  מלאפום נקוד שהוא עכשיו פעול ל' נבאר ויהא

פועל: ל' נבאר ÎÓ·‰.חולם) ÔÈ‡Â יהא ולא ת''י
חייס: ‰ÌÈÓÈ.עליהון ˙È¯Á‡· שיכלו (·) לאחר

‰‰¯ÌÈ.מתוקן:ÔÂÎ.הפושעים: שהוא ·¯‡˘ בהר
ההרים: בחשיבות ההרים לכל ÂÚ·‚Ó˙.ראש ‡˘Â

ותבור: וכרמל סיני מניסי בו שנעשה נס Â¯‰Â.יגדל
כנהרות: אליו ימשכו ‡È‰Ïיתקבצו ˙È· Ï‡ (‚)

.·˜ÚÈ.שמו על יקרא לפיכך אל בית קראו שהוא לפי
שדה  קראו יצחק יראה, ה' בהר קראו אברהם אבל

בשדה: לשוח

cec zcevn
(ÁÎ).¯·˘Âכזה זה יחדו ישברו  שבהם והחוטאים הפושעים 

נעדר: לא  שארית:ÂÏÎÈ.איש  Â˘Â·È.(ËÎ)בלי ÈÎ'ה עוזבי
ומזלות כוכבים עבודת להעמיד האלים שחמדו  ממה אז יבושו 
ד'): (הושע צלה טוב  כי  ואלה  ולבנה אלון תחת  כמ''ש בצלה 

.˙Â‚‰Óלהעמי הגנות שבחרו כוכביםממה  עבודת בה  ד 
(לקמן הגנות אל  והמטהרים  המתקדשים שנא ' כענין ומזלות 

˙‰ÂÈ.(Ï)סו): ÈÎלהם דומים  תהיו  באלה  שבחרתם  בעבור 
כעלי טובה לחלוחית  מבלי כמושים תהיו כי העונש בדבר

ביותר : הכמושים האלה Ï‰.אילן ÔÈ‡ולרוות להשקותה
לא‰ÔÂÒÁ.(Ï‡)צמאונה : עץ כמ ''ש  חזק  מעץ העשוי  הפסל 

מ ): (לקמן יבחר  להשרף:ÂÚÏ¯˙.ירקב  וקל חלש דבר אש:ÂÏÚÂÙÂ.שהוא לניצוץ  דומה היה הפסל , העושה ˘Ì‰È.החרש
והחרש: ÎÓ·‰.הפסל ÔÈ‡Â:לעצמו לא ואף לעזור  הפסל  ביד  ואין מכבה  מי ימצא ‰ÌÈÓÈ.(·)לא  ˙È¯Á‡·: המשיח בימי 

.'‰ ˙È· המקדש:‰¯ בית  עליו שיעמוד  ‰‰¯ÌÈ.ההר ההרים:·¯‡˘ שבכל  והראש  החשוב וחשיבות:Â˘‡.בהר במעלה ינשא 
(‚).ÂÎÏ‰Â:לעם לאלו:Â¯Ó‡Â.עם התורה:Â¯ÂÈÂ.אלו יודעי ע''י  אותנו ילמד מדרכיו:ÂÈÎ¯„Ó.המקום ÔÂÈˆÓ.מה  ÈÎכי

בעולם: זולתה ואין מציון היוצאת היא האמתית התורה

oeiv zcevn
(ËÎ).ÌÈÏÈ‡Óלקמן) באלים הנחמים  כמו סרק אילן  שם 

מ):Ï·˙.(Ï)נז ): (לקמן ציץ  נבל  כמו כמישה  ÏÚ‰.ענין 
שלה : פט ):‰ÔÒÁ.(Ï‡)העלין (תהלים יה  חסין  וכן החזק

.˙¯ÂÚÏ: הפשתן מעצי שמנערין הפסולת  הואıÂˆÈÏ.היא
א): (יחזקאל נחושת  כעין ונוצצים וכן האש  הבערת מן הנתז

.Â¯Ú·Â:והדלקה שרפה כבוי:ÎÓ·‰.ענין  ÔÂÎ.(·)מלשון
ומתוקן: ונהרוÂ¯‰Â.מוכן וכן המושך כנהר אליו ימשכו ר''ל

לא): (ירמיה ה' טוב זרוז:ÂÎÏ.(‚)אל לשון  ענין  הוא
.Â¯ÂÈÂ: למוד ענין
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
איבה: משום הברייתא שטעם אביי של תירוצו על מקשה הגמרא א. עמוד עג ©øîà̈דף

å ,àáøì àaà øa àcà áø déì הריàpz éàä,להלן déìשבברייתא úéìc ¥©©¨©©¨§¨¨§©©¨§¥¥
ל] חושש å[-שאינו ,äáéàמלחמה שמשוח סובר כן פי על LnLîאף à÷ àì ¥¨§Ÿ¨§©¥

בגדים. ה àéðúc,בשמונה הם èBéãä,אלו ïäëì ìBãb ïäk ïéaL íéøác כלומר §©§¨§¨¦¤¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§
מקריב גדול כהן בזה: ולא בזה çéLîשנוהגים ïäk øtúBönä ìk ìò àaä øte ©Ÿ¥¨¦©©©¨©¨©¦§

כהוראתו ועשה כרת שזדונו בדבר היתר ג),כשהורה ד ב øtכןå(ויקרא íBéמשלו §©
íéøetkä(ג טז äôéàä,(שם úéøéNòåיום בכל חביתין כהן למנחת טו). ו (שם ©¦¦©£¦¦¨¥¨

òøBtגדול àìראשו שער פרע מגדל אינו י),- כא íøBt(שם àìå אחד כשמת - Ÿ¥©§Ÿ¥
אדם כל כשאר בגדיו את קורע אינו ähîlî,(שם)מקרוביו àeä íøBt ìáà- £¨¥¦§©¨

לרגליו, סמוך בגדו אדם èBéãäכהן äאילו åבשולי כל כשאר בשפת äìòîlîפורם - §©¤§¦§©§¨
העליונה. גדולïéàåבגדו åéáBø÷ìהכהן ànhîיא).שמתו פסוק ìò(שם äeeöîe §¥¦©¥¦§¨§¤©

äìeúaä,לאשה äðîìàäלשאתה ìò øäæeîeלשאתה יד).שלא פסוק (שם ©§¨§¨©¨©§¨¨
e,כשמתçöBøä úà øéæçî.מקלטו מעיר הרוצח חוזר -áéø÷îeכשהואïðBà, ©£¦¤¨¥©©§¦¥
åאולםìëBà Bðéà,אונן בהיותו הקדשים ìBç÷אף åמן Bðéà חלק לוקח אינו - §¥¥§¥¥

האנינות. לאחר בערב לאכלם כדי אפילו Làøaבקדשים ÷ìç ìèBðå בחלוקת - §¥¥¤§Ÿ
יפה,הקדשים  מנה לעצמו הוא בורר הקריב] שלא אותן רוצהå[אפילו ìç÷אם áéø÷î §©§¦¥¤

Làøa.שירצה קרבן איזה להקריב קודם הוא -LnLîeבמקדשíéìk äðîLa §Ÿ§©¥¦§Ÿ¨¥¦
קרבןøeèôe[-בגדים], åéLã÷åמלהביא Lc÷î úàîeè ìòìëå úBãBáòה , ¨©§©¦§¨§¨¨¨§¨£

Ba.שב  àlà úBøéLk ïðéà íéøetkä íBé©¦¦¥¨§¥¤¨
הברייתא: האמורים,ïleëåממשיכה הדינים כל -úBâäBðאףíéãâa äaeøîa כהן - §¨£¦§¥§¨¦

גדולה, כהונה בגדי ריבוי לבישת ידי על שהתמנה ìkגדול ìò àaä øtî õeç¦©©¨©¨
úBönäבו שנאמר לפי מקריבו בגדים המרובה ה)שאין ד המשיח'.(ויקרא 'והכהן ©¦§

úBâäBð ïleëåאףøáòL çeLna מחמת גדולה לכהונה והתמנה שנמשח כהן - §¨£§¨©¤¨©
השני, ועבר לעבודתו הראשון חזר זמן ולאחר גדול, בכהן פסול íBéשאירע øtî õeç¦©

äôéàä úéøéNòå íéøetkä ואי קבועה חובה שהם לפי מקריבו, שעבר משוח שאין ©¦¦©£¦¦¨¥¨
שנים. ולא אחד להקריב אמרה התורה כי שתיים, מהם להביא ïéàאפשר ïleëå§¨¥

äLøta ïéøeîàä íéøác äMîçî õeç ,äîçìî çeLna úBâäBð(יֿיד כא (שם £¦§©¦§¨¨¥£¦¨§¨¦¨£¦©¨¨¨
הן: ואלו מלחמה, משוח אף התרבה ànhîשבהן àìå ,íøBt àìå ,òøBt àìŸ¥©§Ÿ¥§Ÿ¦©¥

äìeúaä ìò äeeöîe ,åéáBø÷ì,לאשה îeäðîìàäלשאתה ìò øäæe שלא ¦§¨§¤©©§¨§¨©¨©§¨¨
ש åלשאתה. בו נוהג זה דין çöBøäאף úà øéæçî,גדול äãeäéככהן éaø éøáãk §©£¦¤¨¥©§¦§¥©¦§¨

כן. מלחמה משוח שאף ו íéîëçאולםåהסובר øéæçîש íéøîBàחולקים Bðéà. הרי §£¨¦§¦¥©£¦
גדול, ככהן בגדים בשמונה משמש שעבר כהן ואף לאיבה חושש התנא שאין

התורה  שמן ומוכח בגדים, בשמונה משמש אינו מלחמה שמשוח סובר הוא ומכל־מקום

דימי. רב כדברי שלא בגדים, בשמונה משמש אינו

i"yx

äáéà äéì úéìã .à ãåîò âò óã.
:dai`l yiig `lcùîùî÷ àìå.

geyn ynyn `lc xn`we xnelk
:dpenya dnglnçéùî ïäë øô

ïðéñøâ àìlk lr `ad xt epiidc .
mlrda `hgy giyn odk zevnd
epecf lr oiaiigy xac dyre xac
`ian heicdde xt `ian zxk
cigi x`yk dxiry e` dayk

:l`xyiayäôéàä úéøéùòå.
giynd odkd aizkck mei lkay
`xwie) dze` dyri eipan eizgz

:(eòøåô àìxriy lcbl ey`x .
:zelia` zngnäèîìîiletiy .

:eicbaåéáåø÷ì àîèî åðéàåla` .
oixen`d oze`l `nhn heicd

:dyxtaäìåúáä ìò äååöîå.
:dyraäðîìàä ìò øäæåîå:e`la .

çöåøä úà øéæçîå:ezzina .
ïðåà áéø÷îåycwnd one aizkc .

ziyixtck (`k `xwie) `vi `l
:(:bi sc) `nw wxtaìëåà åðéàå.

on welg `edy it lr s` xnelk
el `ed dey daxwd oiprl heicdd

:dlik` oiprl÷ìåç åðéàå`edyk .
xearzyk axrl lek`l ope`
wxt migafa opixn`c zepip`d
dlik`l ie`xd (.hv sc) mei leah
epi` dlik`l ie`x epi`y ,wleg

:wlegùàøá ÷ìç áéø÷îåyxetn .
:(.ci sc) w''taúàîåè ìò øåèôå

ùã÷î`xwn ol `wtp zeixeda .
`zipzn jd dleke `xza wxta

:mzd dl yxtníéãâá äáåøî.
mein eyniyy milecb mipdk
mdl did `ly dgynd ony fpbpy
:micba ieaixa `l` dlecb dpedkl

úåöîä ìë ìò àáä øôî õåçdaexn inp iaxzi` aizk giyn inp dti`d zixiyr iabc b''r`e dia aizk giync .
df leki giyn k''za `ipzck ditebl jixhvi` zevnd lk lr `ad xt iab aizkc odkd la` k''za odkden micba

:odkd l''z jlnøáòù çåùîá úåâäåð ïìåëåxfg onf xg`le eizgz xg` epine lecb odka leqt rxi` m` oebk .
:ea zebdep olek ezegiynn df xare ezcearl oey`xäôéàä úéøéùòå íéøåôëä íåé øôî õåçdreaw daeg mdy .

:mizy `le axwizc `pngx xn` `cgeäùøôá ïéøåîàäinp iaxzi` mzdc (`k `xwie) eig`n lecbd odkde iab .
epi`e mxet `le rxet `l mixac dyng od el`e (`k `xwie) wvei xy`n (:ai sc) zeixeda yxtnck dngln geyn
`zyxt `idda aizkc ab lr s`e ope` aixwn `l la` dpnl`d lr xdfene dlezad lr deevne miaexwl `nhn

e` aixwi leki zeixeda `ipz ikdc:exiag lr `le eilr xnel cenlz opøéæçîåiaxnc .dcedi iax ixack gvexd z`
geyna zebdep olek ipzwcn dai` dil zil `pz i`d `nl` dilr opax ibilte i`xwn (.`i sc) zekn zkqna dil

:dngln geyna zebdep oi` olek ipzwc `l dngln geyn ikd elit`e micba ['ga] ynync xary

      

    
            

          
  

                    
                   

                   
                   

                 
                       

             

 

         
         

          
     

          
        

         
          

        
         

         
       



       

       
        

        

        

        
          
         

       
         

           

        
          

           
        

          
          

    
         

             
           
           
           
            

   

   

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א בנש"ק כו' וכו' מוה"ר שלום יחזקאל שרגא שליט"א

שלום וברכה!

בעתו נעם לי לקבל מכתבו עם המוסגר בו שו"ת בדיני נזקקין לתובע אשר כבקשתו מוחזר 

בזה. וכבר הראה כת"ר בתשובתו בש"ס ופוסקים המדברים בכגון דא, ולדעתי נקודה העיקרית בזה 

היא שעל הדיינים לברר עד כמה שידם מגעת אם החשש שישתמט התובע וכו' אמת הוא או מרומה, 

כי מחובתו של הדיין לדין דין אמת לאמיתו, וכמרז"ל שבועות ל' ע"ב הובא ג"כ בתוספת ד"ה דין ב"ב 

ח' ע"ב לפסק הלכה אשר ברובא דרובא עפ"ז יש להדיין להחליט אם למלאות תביעת הנתבע כשטוען 

שהתובע ישתמט אח"כ.

מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

יו"ד שבט העבר, ובטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד ובברכה.



קנה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
איבה: משום הברייתא שטעם אביי של תירוצו על מקשה הגמרא א. עמוד עג ©øîà̈דף

å ,àáøì àaà øa àcà áø déì הריàpz éàä,להלן déìשבברייתא úéìc ¥©©¨©©¨§¨¨§©©¨§¥¥
ל] חושש å[-שאינו ,äáéàמלחמה שמשוח סובר כן פי על LnLîאף à÷ àì ¥¨§Ÿ¨§©¥

בגדים. ה àéðúc,בשמונה הם èBéãä,אלו ïäëì ìBãb ïäk ïéaL íéøác כלומר §©§¨§¨¦¤¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§
מקריב גדול כהן בזה: ולא בזה çéLîשנוהגים ïäk øtúBönä ìk ìò àaä øte ©Ÿ¥¨¦©©©¨©¨©¦§

כהוראתו ועשה כרת שזדונו בדבר היתר ג),כשהורה ד ב øtכןå(ויקרא íBéמשלו §©
íéøetkä(ג טז äôéàä,(שם úéøéNòåיום בכל חביתין כהן למנחת טו). ו (שם ©¦¦©£¦¦¨¥¨

òøBtגדול àìראשו שער פרע מגדל אינו י),- כא íøBt(שם àìå אחד כשמת - Ÿ¥©§Ÿ¥
אדם כל כשאר בגדיו את קורע אינו ähîlî,(שם)מקרוביו àeä íøBt ìáà- £¨¥¦§©¨

לרגליו, סמוך בגדו אדם èBéãäכהן äאילו åבשולי כל כשאר בשפת äìòîlîפורם - §©¤§¦§©§¨
העליונה. גדולïéàåבגדו åéáBø÷ìהכהן ànhîיא).שמתו פסוק ìò(שם äeeöîe §¥¦©¥¦§¨§¤©

äìeúaä,לאשה äðîìàäלשאתה ìò øäæeîeלשאתה יד).שלא פסוק (שם ©§¨§¨©¨©§¨¨
e,כשמתçöBøä úà øéæçî.מקלטו מעיר הרוצח חוזר -áéø÷îeכשהואïðBà, ©£¦¤¨¥©©§¦¥
åאולםìëBà Bðéà,אונן בהיותו הקדשים ìBç÷אף åמן Bðéà חלק לוקח אינו - §¥¥§¥¥

האנינות. לאחר בערב לאכלם כדי אפילו Làøaבקדשים ÷ìç ìèBðå בחלוקת - §¥¥¤§Ÿ
יפה,הקדשים  מנה לעצמו הוא בורר הקריב] שלא אותן רוצהå[אפילו ìç÷אם áéø÷î §©§¦¥¤

Làøa.שירצה קרבן איזה להקריב קודם הוא -LnLîeבמקדשíéìk äðîLa §Ÿ§©¥¦§Ÿ¨¥¦
קרבןøeèôe[-בגדים], åéLã÷åמלהביא Lc÷î úàîeè ìòìëå úBãBáòה , ¨©§©¦§¨§¨¨¨§¨£

Ba.שב  àlà úBøéLk ïðéà íéøetkä íBé©¦¦¥¨§¥¤¨
הברייתא: האמורים,ïleëåממשיכה הדינים כל -úBâäBðאףíéãâa äaeøîa כהן - §¨£¦§¥§¨¦

גדולה, כהונה בגדי ריבוי לבישת ידי על שהתמנה ìkגדול ìò àaä øtî õeç¦©©¨©¨
úBönäבו שנאמר לפי מקריבו בגדים המרובה ה)שאין ד המשיח'.(ויקרא 'והכהן ©¦§

úBâäBð ïleëåאףøáòL çeLna מחמת גדולה לכהונה והתמנה שנמשח כהן - §¨£§¨©¤¨©
השני, ועבר לעבודתו הראשון חזר זמן ולאחר גדול, בכהן פסול íBéשאירע øtî õeç¦©

äôéàä úéøéNòå íéøetkä ואי קבועה חובה שהם לפי מקריבו, שעבר משוח שאין ©¦¦©£¦¦¨¥¨
שנים. ולא אחד להקריב אמרה התורה כי שתיים, מהם להביא ïéàאפשר ïleëå§¨¥

äLøta ïéøeîàä íéøác äMîçî õeç ,äîçìî çeLna úBâäBð(יֿיד כא (שם £¦§©¦§¨¨¥£¦¨§¨¦¨£¦©¨¨¨
הן: ואלו מלחמה, משוח אף התרבה ànhîשבהן àìå ,íøBt àìå ,òøBt àìŸ¥©§Ÿ¥§Ÿ¦©¥

äìeúaä ìò äeeöîe ,åéáBø÷ì,לאשה îeäðîìàäלשאתה ìò øäæe שלא ¦§¨§¤©©§¨§¨©¨©§¨¨
ש åלשאתה. בו נוהג זה דין çöBøäאף úà øéæçî,גדול äãeäéככהן éaø éøáãk §©£¦¤¨¥©§¦§¥©¦§¨

כן. מלחמה משוח שאף ו íéîëçאולםåהסובר øéæçîש íéøîBàחולקים Bðéà. הרי §£¨¦§¦¥©£¦
גדול, ככהן בגדים בשמונה משמש שעבר כהן ואף לאיבה חושש התנא שאין

התורה  שמן ומוכח בגדים, בשמונה משמש אינו מלחמה שמשוח סובר הוא ומכל־מקום

דימי. רב כדברי שלא בגדים, בשמונה משמש אינו

i"yx

äáéà äéì úéìã .à ãåîò âò óã.
:dai`l yiig `lcùîùî÷ àìå.

geyn ynyn `lc xn`we xnelk
:dpenya dnglnçéùî ïäë øô

ïðéñøâ àìlk lr `ad xt epiidc .
mlrda `hgy giyn odk zevnd
epecf lr oiaiigy xac dyre xac
`ian heicdde xt `ian zxk
cigi x`yk dxiry e` dayk

:l`xyiayäôéàä úéøéùòå.
giynd odkd aizkck mei lkay
`xwie) dze` dyri eipan eizgz

:(eòøåô àìxriy lcbl ey`x .
:zelia` zngnäèîìîiletiy .

:eicbaåéáåø÷ì àîèî åðéàåla` .
oixen`d oze`l `nhn heicd

:dyxtaäìåúáä ìò äååöîå.
:dyraäðîìàä ìò øäæåîå:e`la .

çöåøä úà øéæçîå:ezzina .
ïðåà áéø÷îåycwnd one aizkc .

ziyixtck (`k `xwie) `vi `l
:(:bi sc) `nw wxtaìëåà åðéàå.

on welg `edy it lr s` xnelk
el `ed dey daxwd oiprl heicdd

:dlik` oiprl÷ìåç åðéàå`edyk .
xearzyk axrl lek`l ope`
wxt migafa opixn`c zepip`d
dlik`l ie`xd (.hv sc) mei leah
epi` dlik`l ie`x epi`y ,wleg

:wlegùàøá ÷ìç áéø÷îåyxetn .
:(.ci sc) w''taúàîåè ìò øåèôå

ùã÷î`xwn ol `wtp zeixeda .
`zipzn jd dleke `xza wxta

:mzd dl yxtníéãâá äáåøî.
mein eyniyy milecb mipdk
mdl did `ly dgynd ony fpbpy
:micba ieaixa `l` dlecb dpedkl

úåöîä ìë ìò àáä øôî õåçdaexn inp iaxzi` aizk giyn inp dti`d zixiyr iabc b''r`e dia aizk giync .
df leki giyn k''za `ipzck ditebl jixhvi` zevnd lk lr `ad xt iab aizkc odkd la` k''za odkden micba

:odkd l''z jlnøáòù çåùîá úåâäåð ïìåëåxfg onf xg`le eizgz xg` epine lecb odka leqt rxi` m` oebk .
:ea zebdep olek ezegiynn df xare ezcearl oey`xäôéàä úéøéùòå íéøåôëä íåé øôî õåçdreaw daeg mdy .

:mizy `le axwizc `pngx xn` `cgeäùøôá ïéøåîàäinp iaxzi` mzdc (`k `xwie) eig`n lecbd odkde iab .
epi`e mxet `le rxet `l mixac dyng od el`e (`k `xwie) wvei xy`n (:ai sc) zeixeda yxtnck dngln geyn
`zyxt `idda aizkc ab lr s`e ope` aixwn `l la` dpnl`d lr xdfene dlezad lr deevne miaexwl `nhn

e` aixwi leki zeixeda `ipz ikdc:exiag lr `le eilr xnel cenlz opøéæçîåiaxnc .dcedi iax ixack gvexd z`
geyna zebdep olek ipzwcn dai` dil zil `pz i`d `nl` dilr opax ibilte i`xwn (.`i sc) zekn zkqna dil

:dngln geyna zebdep oi` olek ipzwc `l dngln geyn ikd elit`e micba ['ga] ynync xary

      

    
            

          
  

                    
                   

                   
                   

                 
                       

             

 

         
         

          
     

          
        

         
          

        
         

         
       



       

       
        

        

        

        
          
         

       
         

           

        
          

           
        

          
          

    
         

             
           
           
           
            

   

   



קנו
miwxt dyelya` cenr kw sc ± iriax wxtzenai

äãéã éî÷î àîìòá äøöì éáåñðéàìd`ae ,dlra mr mid zpicnl dkldy dy`d Ð

dzecra `ypz ef m` ,dxv o`k dl dzide ,ilra zn :dxn`e.`id `ypzy mcew ef ly

àéä äøúåäå ìéàåäopixy dcic xzid zryn :`nl` Ð,dzxvl`id oiicrc ab lr s`e

.zqip `léàúà àèéâá àîìã ùåçéìdcirn dxvc meyn e`l xfrl` iaxc `nrh i` Ð

`lc meyn `l` ,`ed dzxagl`lwlwndytp

,i`z` `hiba `d `nlc yegip Ðd`iagde

mb `ypzy icke ,"ilra zn" dxn`e dhib

`l idi`e .dzxv,`lwlwnoizipzna `nlyac

enaiizpc `kidinp i`c ,ikd xninl `kil

i`z` `hiba,`lwlwi`.dlra ig`l z`ypy

weyl la`.yegil Ðïäëì áéñðéàãiz` i`c Ð

iraine dlradliieeg`l`hib`lqtin Ð

odk`.`wtpeäðùîíéãéòî ïéàyi`d lr Ð

mr eipt sevxta zn ede`x ok m` `l` ,zny

ede`x `l la` .edfy exikdl oilekiy ,enheg

enheg lhipy e` ,sevxtaeilr oicirn oi` Ð

.`ed oi` `ny ,ezy` z` `iydlåäåàø åìéôàå
ãééøëðîl`ipc) "`pli` eceb" oeyl Ð,(c

gzepnmirvt `lnezexeage.axgáåìö åàÐ

.ea zlke`e ezqxec dig e` ,dailvd lrïéà
ïéãéòî`vzy e`xiy cr Ð.eytpíéãéòî ïéàå

íéîé äùìù ãò àìàdyly jeza ede`x m` Ð

ede`x `l m` la` .eilr oicirn ezzinl mini

mini dyly xg`l crepzyp `ny opiyiig Ð

.mixeaq mdy df oi`e ,eipt zi`xnïá äãåäé éáø
'åë íãàä ìë àì øîåà àáámc` jl yi Ð

xdnny.ony mc` oebk ,mc` x`yn gtpdl

zn mc`e ,xzei ea zrbep dngy mewn jl yie

.zepzydle gixqdl xdnndry jl yie

`xnbae .gixqdl xdnn znde ,mg mlerdy

bilt `lewl e` ,bilt `xnegl :ira?
àøîâúçãô.gvn Ðíá äúðò íäéðô úøëä

,sebd x`ya zecr oi` :`nl` .ma dcird Ð

xkida `l`.miptàøé÷.dery Ðàúééìáá ÷áã
Ðdwiacd.diela zilhn hrnaàúééìácba Ð

.ielaäéúåôàá.egvna Ðøåù÷ åàöîÐ

.epnid ca`e dy`l hb `iandåéìë ïéáoia Ð

ody zrahd z`e qikd z` xikne ,ezia ilk

ely`nlc opiyiig `le ,xyk Ði`de qik i`d

.`ed xg` hb i`de ,ded `pixg` yipi`c zrah

opiknq :`nl``pniq`qika dil zi`c

,iwpx`aeyi` zy` xeqi` ixyinl elit`e

.`ziixe`c oipniq :`nl` .`ziixe`càîåùÐ

.d"`exe*àúééøåàã ïéðîéñllka dlnyd s` Ð

`rivn `aa) "ze`ivn el`e" wxta ,'ek dzid

.(`,fkåìéâ ïálfnae cg` wxta clepy Ð.cg`

dievn `ney oi` :xaq i`adn oa xfril` iaxe

.elib oaaúåðúùäìÐ.d`xnnïðáøã ïéðîéñÐ

`l` ,oniql "dlnyd s`" yixc `le.oiraezl

.`id `zbelt mzdc
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ïéàmini dyly cr `l` oicirn oi`e 'ek mipt sevxt lr `l` oicirnmeyn :yexit Ð

la` .sevxtd `l` my oi`yk `wec epiidc :mz epiax xn`e .'ek dpzyn jli`e mync

mhege zgct o`k oi` elit` ,mly eteb lk:cere .sebd ipniq ici lr ahid `ed xkip Ð

oir zeriah ici lr la` .ikd xn`wc `ed oipniqa `wec `nycipniq ici lr ahid xkip Ð

.mini dnk xg`l elit`e ,eteb lk yiy oeik ,sebd

mipta lagp epi`y `kidexac d`xp i`ce Ð

ik ,mini dnk xg` elit` exikdl elkeiy heyt

xkip `edy `ed reci xace .jk lk dpzyn epi`

`kidc zn` `ed elit` ,mini dnk xg` elit`

jeza `l` eilr oicirn oi` sevxta lagpy

leki mbe .mly eteb x`ypy oeik ,mini dyly

oi`y `kid oebk ,mini dyly jeza `edy zeidl

bxdp izn recidyly jeza `l` ezelzl oi` Ð

xtqa daezk mz epiax zaeyze .`wec mini

.xyid

úøëäma dzpr mdiptjixvy :yexit Ð

i`d iziin ikdl ,mdipt ly zgct

rnync ,"ma dzpr mdipt zxkd" :aizkc `xw

qxhpewd yexit lre .miptd on cal dxkd jixvy

dl iziin (a,en zexeka) "xeka yi" wxtac :`iyw

inp `kde !mzdc dpynd lr `le `kdc `ziixa`

`caer iziinc ,i`w dcegl `ziixa`c rnyn

dizet`a `xiw wace.egvn lr epiid Ð

.i`w mheg`c rnyn `kdc inlyexiae

åàöî'ek iwpx`ae qika xeyw:xn`z m`e Ð

e` hbl exiknc ip`y `kd `nlc ?`iyew i`n

dil zi` ux`d mr elit`c ,oir zeriaha qikl

`xza `aa) "heyt hb"a xn`ck ,oir zeriah

`zzi` iyecwl lif`c opaxn `axev i`d :(`,gqw

on`p zeidl el yie ,dicda ux`d mr xacil Ð

:xnel yie !mlern eizcai` `l xnel lekiy ,ebna

i` .ebn `kil `zydc ,ecai`y micr `ki`c oebk

xeywy df oniq ici lr exifgne xg` e`vna :inp

.iwpx`e qik hwp ikdle ,qikaàöîðùoia

eilk`vnp m`e .my mievn miaxc ab lr s`e Ð

`zyd ,xg` oerny oa sqeil yegl did rwxwa

eilk oia e`vny,my xg` epzpy yegl oi` Ð

.`ed `l`

øîàopaxc oipniq `nlr ilekc `axm`e Ð

qika xeyw e`vnc `ziixa :xn`z

jzrc `wlq `xwirnc :xnel yie ?`nwez o`nk

hytinl ira jkle ,ziyixtck ,e`vn xg` mc`c

ixiinc xaq `zyd la` .`ziixe`c oipniqc dpin

on`pe ,oir zeriaha qikd xikne ,envra e`vny

micr yiy :inp i` .eizca` `l xnel lkeiy ebna

cie ,ely zrahe qike iwpx`dy:inp i` .my re

.wdaen oniq zrahe qik iaiygc
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äãéòî äøö zøîà éà .dãéc énwî äøvì éáeñðàì§©§¥©¨¨¦©¥¦¨¦¨§©§¨¨§¦¨
dì ïðéáñðî ¯ áéñðéà àìc áb ìò óà ,dzøáçì©£¤§¨©©©§¨¦§¦©§§¦©¨
,dLôð àì÷ì÷î àì àéäc íeMî zøîà éà .äøvì©¨¨¦¨§©§¦§¦¨§©§§¨©§¨

ààì ¯ áéñðéà àì éà ,äøvì dì ïðéáñðî ¯ áéñðé ¦§¦©§§¦©¨©¨¨¦¨¦§¦¨
:øîBà øæòìà éaø ,òîL àz ?éàî .dì ïðéáñðî©§§¦©¨©¨§©©¦¤§¨¨¥
zøîà éà .íãà ìëì eøzeä ïéîáéì eøzeäå ìéàBä¦§§©§¨¦§§¨¨¨¦¨§©§
áéñðéà éëc eðééä ¯ dLôð àì÷ì÷î àì àéäc àîìLa¦§¨¨§¦¨§©§§¨©§¨©§§¦¦§¦
äãéòî äøöc íeMî zøîà éà àlà .dì ïðéáñðî©§§¦©¨¤¨¦¨§©§¦§¨¨§¦¨
òîL àlà !éîð áéñðéà àìc áb ìò óà ,dzøáçì©£¤§¨©©©§¨¦§¦©¦¤¨§©
,àeä áéñðéàc íeMî øæòìà éaøc àîòè :dpéî¦¨©£¨§©¦¤§¨¨¦§¦§¦
øîà÷ íäéøáãì øæòìà éaø .dLôð àì÷ì÷î àìå§¨§©§§¨©§¨©¦¤§¨¨§¦§¥¤¨¨©
àìc áb ìò óàå ,dzøáçì äãéòî äøö éãéãì :eäì§§¦¦¨¨§¦¨©£¤§¨§©©©§¨
úäéî éì eãBà ,eëãéãì àlà .dì ïðéáñðî ¯ áéñðéà¦§¦©§§¦©¨¤¨§¦§¦¦©
àì àéäc íeMî ,dì ïðéáñðî ¯ áéñðéàc àëéäc§¥¨§¦§¦©§§¦©¨¦§¦¨

ìt íò éLôð úBîz" :ïðaøå .dLôð àì÷ì÷î"íézL §©§§¨©§¨§©¨©¨©§¦¦§¦§¦
.äãáò÷c àeäòîL àzdìòáe àéä äëìäL äMàä : §¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨§¨¦©§¨

àNpz ¯ "éìòa úî" :äøîàå äàáe ,íiä úðéãîì¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥
.äøeñà dúøöå ,dúaeúk ìBhúåøæòìà éaø:øîBà §¦§¨¨§¨¨¨£¨©¦¤§¨¨¥

:àîéà .dúøö éîð äøzeä ¯ àéä äøzeäå ìéàBä¦§§¨¦§¨©¦¨¨¨¥¨
,éàúà àhéâa àîìc Leçéìå .úàOðå äøzeäå ìéàBä¦§§¨§¦¥§¥¦§¨§¦¨£©
?äðåeëéî àéä äøvì àì÷ì÷ì ¯ éëä äøîà÷c éàäå§©§¨¨§¨¨¦§©§§¨©¨¨¦¦©§¨
¯ ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä ìàøNéì áéñðéàc éà¦§¦§¦§¦§¨¥¨¦©¦¨¨§©¨§¦©

.ïäëì áéñðéàcäðùîóeöøt ìò àlà ïéãéòî ïéà §¦§¦§Ÿ¥¥§¦¦¤¨©©§
,íèBçä íò íéðtét ìò óàBôeâa ïéðîéñ LiL ¨¦¦©¤©©¦¤¥¦¨¦§

å ,BLôð àözL ãò àlà ïéãéòî ïéà .åéìëáeeléôà §¥¨¥§¦¦¤¨©¤¥¥©§©£¦
ïéãéòî ïéà .Ba úìëBà äiçäå áeìöå ãéieâî eäeàø̈§¨§¨§©©¨¤¤¥§¦¦

ìL ãò àlà:øîBà àáa ïa äãeäé éaø .íéîé äL ¤¨©§¨¨¦©¦§¨¤¨¨¥
úBòMä ìk àìå ,íB÷nä ìk àìå ,íãàä ìk àìŸ¨¨¨¨§Ÿ¨©¨§Ÿ¨©¨

ïéåL.àøîâ,íéðt óeöøt àìå úçct :ïðaø eðz ¨¦¨©¨©©©©§Ÿ©§¨¦
eäiL ãò ,ïéãéòî ïéà ¯ úçct àìå íéðt óeöøt©§¨¦§Ÿ©©©¥§¦¦©¤§
:àðäk áø àîéúéàå ééaà øîà .íèBçä íò íäéðL§¥¤¦©¤¨©©©¥§¦¥¨©¨£¨
øa àaà ."ía äúðò íäéðt úøkä" ?àø÷ éàî©§¨©¨©§¥¤¨§¨¨©¨©
éác déa é÷qî äåä éîBéðî øa àaà àeäc àzøî©§¨§©¨©¦§¥£¨©§¥¥§¥
÷ác ,àúééìáa ÷ác ,àøé÷ éúééà ,éæeæ àúeìb àLéø¥¨¨¨¥©§¥¦¨¨©¦§¨¨¨¨©

.deø÷La àìå eäéén÷ óìç ,déúetàa"ét ìò óà §©¥£©©©§§¨§©§©©¦
'åëå ïéðîéñ LiLé÷ðøàáe ñéëa øeL÷ Bàöî :éäðéîøe ?àúééøBàc åàì ïéðîéñc àøîéîì ." ¤¥¦¨¦§¥§¨§¦¨¦¨§©§¨§¦§¦§¨¨§¦§©§§¥

àä ,àéL÷ àì :ééaà øîà !øLk ,äaeøî ïîæì eléôà ,åéìk ïéa àöîpL Bà ,úòaèáe§©©©¤¦§¨¥¥¨£¦¦§©§¤¨¥¨©©©¥¨©§¨¨
ïa øæòéìà éaø ,àîeMä ìò ïéãéòî ïéà :àéðúc .ïðaø àä ,éàáäî ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£©¨©¨©§©§¨¥§¦¦©©¨©¦¡¦¤¤¤
éleëc :àáø øîà .ïðaøc ïéðîéñ :øáñ øîe ,àúééøBàc ïéðîéñ :øáñ øîc ;éâìtéî÷ àäa åàì éàî .ïéãéòî :øîBà éàáäî©£©¥§¦¦©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¦¨¦§©§¨¨¨©¦¨¦§©¨©¨©¨¨§¥
äéeöî dðéà øáñ øîe .Bìéb ïáa äéeöî àîeL øáñ øî :éâìtéî÷ Bìéb ïáa äéeöî àîeLa àëä ,àúééøBàc ïéðîéñ àîìò̈§¨¦¨¦§©§¨¨¨§¨§¨§¤¦¨¦©§¦¨¨©¨§¨§¤¦¨¨©¥¨§¨
,äúéî øçàì úBpzLäì äéeNò :øáñ øî ;éâìtéî÷ äúéî øçàì úBpzLäì äéeNòä àîeLa àëä :éøîàc àkéàå .Bìéb ïáa§¤¦§¦¨§¨§¦¨¨§¨¨£¨§¦§©§©©¦¨¨¦©§¦¨¨©£¨§¦§©§©©¦¨
àîeLa àëäå ,ïðaøc ïéðîéñ àîìò éleëc :àáø øîà ,éøîàc àkéàå .äúéî øçàì úBpzLäì äéeNò dðéà :øáñ øîe¨¨©¥¨£¨§¦§©§©©¦¨§¦¨§¨§¦¨©¨¨§¥¨§¨¦¨¦§©¨©§¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zenai(oey`x meil)

xzen xfrl` iax zrcl m` ,`ed mdipia weligd :`xnbd daiyn
dãéc énwî äøöì éáeñðàì`ypzy iptl dxvd z` `iydl ± §©§¥§¨¨¦©¥¦¨

,mid zpicnl dlra mr dkldy dy`d oebk ,dnvr dcirnd
dleki o`k dx`ypy dzxv m`d ,ilra zn dxn` dxfgyke
,dnvr dcirnd `ypzy mcew `ypidle dzxag zecr lr jenql

,xfrl` iax ly enrh xexiaa `ax iccv ipya ielz df oecipéà¦
úøîàxaqy meyn epzpyna xizn xfrl` iaxyäãéòî äøö ¨§©¨¨§¦¨

dzecra zpn`peìiab,dzøáçif`áéñpéà àìc áb ìò óàlr s` ± §£¤§¨©©©§Ÿ¦§¦
,dcirnd z`yip `l oiicry itäøöì dì ïðéáñðîep` oi`iyn - ©§§¦©¨§¨¨

la` ,dzecr jnq lr dzxv z`úøîà éàxizny mrhdyíeMî ¦¨§©¦
dLôð àì÷ì÷î àì àéäcwifdl ick dnvr zlwlwn dpi` dy`y ± §¦Ÿ§©§§¨©§¨

if` ,dzxag z`äøöì dì ïðéáñðî áéñpéàz`yp xak m` `weec ± ¦§¦©§§¦©¨§¨¨
ly dzecr jnq lr dzxv z` ep` oi`iyn dcirdy dy` dze`

la` ,dzxváéñpéà àì éà,dcirnd dy`d z`yip `l m` ±àì ¦Ÿ¦§¦Ÿ
dì ïðéáñðîdcirnd oiicry meyn ,dxvd z` oi`iyn ep` oi` ± ©§§¦©¨

meyny ,xwy dzecr m` dytp lwlwl ea yiy xac dzyr `l
,`xnbd zxxan df oecip lre .dzecr lr jenql lkep jkéàî- ©

n`a edn.xfrl` iax ly enrh z
:epzpyna xfrl` iax ixacn wtqd z` heytl dqpn `xnbdàz̈

,òîLmig` ipyl enaiizpe zenaid ekld m` ,epzpyna epipy §©
,minai mze` ezne ,mixg`eøzeäå ìéàBä ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥¦§§

`ypidlïéîáéìozecr it lreøzeä`ypidlíãà ìëìzzin xg`l ©§¨¦§§¨¨¨
.miig oiicr mipey`xd milrad `ny miyyeg oi`e ,minaid

dzrneàîìLa úøîà éàenrhy xn`p m` zpaen dpynd oeyl ± ¦¨§©¦§¨¨
meyn `ed xfrl` iax lydLôð àì÷ì÷î àì àéäclwlwl ick §¦Ÿ§©§§¨©§¨

,dzxagdì ïðéáñðî áéñpéà éëc eðééälky xg` wxy epipyy edf ± ©§§¦¦§¦©§§¦©¨
,mc` lkl `ypidl dzxagl oixizn mail z`yip miypdn zg`
zpeekzn `ly mixne` ep` dnaiizpy epi`xy xg` wxy itl

,dzxag z` lwlwl dzecraúøîà éà àlàenrhyäøöc íeMî ¤¨¦¨§©¦§¨¨
,dzøáçì äãéòîok m`éîð áéñpéà àìc áb ìò óàote`a elit` ± §¦¨©£¤§¨©©©§Ÿ¦§¦©¥

oxizdl xfrl` iaxl el did oinail okl mcew e`yip `ly
yl `ypidlepiidc dlray dcirn zexvdn zg` lk ixdy ,we

.zn dzxag ly maidàlàz`yip xaky ote`a ecinrdy dnn ¤¨
,dzecr it lr dcirnddpéî òîLcøæòìà éaøc àîòèzpn`py §©¦¨©£¨§©¦¤§¨¨

dzxaglàeä áéñpéàc íeMîmcew z`yip dcirndy meyn wx ± ¦§¦§¦
,dzecr it lr maildLôð àì÷ì÷î àìåick dnvr lwlwz `le ± §Ÿ§©§§¨©§¨

xg` `l` zxzip dpi` dxv s`e .zpn`p okl ,dzxagl wifdl
.dzecr it lr z`yip dcirndy

ixac exn`py dn :`xnbd dgecøæòìà éaøxaky df ote` lr ©¦¤§¨¨
,df ote`a wx xizdl xaeq envr `edy meyn df oi` ,enaiizp

`l`eäì øîà÷ íäéøáãìminkg ixac lr aiydl z`f xn` ± §¦§¥¤¨¨©§
,xnel ezpeek dzid jke ,eilr miwlegdéãéãì,izhiyl ±äøö §¦¦¨¨
áéñpéà àìc áb ìò óàå ,dzøáçì äãéòîz`yip `ly elit` - §¦¨§£¤§¨§©©©§Ÿ¦§¦

mail dcirnddì ïðéáñðî.`ypidl dzxagl oixizn -àlà ©§§¦©¨¤¨
eëãéãìoi`y mixaeqe ilr miwleg mz`y mkzhiy itl elit` - §¦§

z`f lka ,dzxagl dcirn dxváéñpéàc àëéäc úäéî éì eãBà± ¦¦©§¥¨§¦§¦
it lr mail z`yip xak dcirndy df ote`a zecedl mkl yi

c dzecrdì ïðéáñðîlr jenqle `ypidl dzxagl mb mixizny - ©§§¦©¨
,dzecríeMîit lr z`yip dnvr dcirndy mi`ex ep`y dfay ¦

`id `xaqy ,zn` zecr efy epl gken ,dzecràì÷ì÷î àì àéäc§¦Ÿ§©§§¨
dLôð.dzxag z` lwlwl ick xeqi`a `ypidlïðaøåmiwleg ©§¨§©¨¨

ick dnvr lwlwl s`e xwyl dceyg dxvd mlerly mixaeqe
oeyny iabl xn`pd jxc lr ,dzxagl wifdl(l fh mihtey)úBîz'¨

ìt íò éLôðäãáò÷c àeä 'íézLdi`eyipa dzyr `idy dn df ± ©§¦¦§¦§¦§¨¨§¨
.mail

ewnn `ax ly ewtq z` heytl dqpn `xnbd:xg` m,òîL àz̈§©
,`ziixaa epipyäàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨¨¨

àNpz ,éìòa úî äøîàå,xg`l `ypidl zxzen ±åokìBhz §¨§¨¥©§¦¦¨¥§¦
dúaeúk,znd dlra iqkpnäøeñà dúøöåzecr it lr `ypidl §¨¨§¨¨¨£¨

.eføæòìà éaøe wlegàéä äøzeäå ìéàBä ,øîBà,`ypidléîð äøzeä ©¦¤§¨¨¥¦§§¨¦§¨©¥
.dúøöick dcirnd dxzedy jka epl icy xaeq xfrl` iaxy ixd ¨¨¨

enrh jgxk lre ,ynn `ypzy jixv `le ,dzxv z` mb xizpy
.dzxagl dcirn dxvy xaeqy meyn

:`xnbd dgecàîéà,xfrl` iax ixaca jk yxte xen` ±ìéàBä ¥¨¦
ådcirnd dy`dúàOðå äøzeä.dzxv mb dxzed ,dzecr it lr §§¨§¦¥

xfrl` iaxy xyt` z`yip `l oiicr dcirndy onf lk la`
.dzxag iabl dzecr z` milawn oi`y dcen

dpi` dxvy xaeq xfrl` iax ok` m` :jk lr dywn `xnbd
yi cvik ok m` ,dnvra z`yip `ly mewna dzxagl dcirn

yip m` elit` dilr jenql,z`éàúà àhéâa àîìc Leçéìå± §¥¦§¨§¦¨£©
`le dyxib dlray epiid ,hb mr mid zpicnn d`a `ny yeygp

,znéëä äøîà÷c éàäåzn `edy zxne`y dne ±äøöì àì÷ì÷ì §©§¨¨§¨¨¥§©§§¨§¨¨
äðåekéî àéäxeaqzy ,dzxv z` jka lwlwl zpeekzn `id - ¦¦©§¨

dna zlwlwzn dpi` dnvr `ide ,xeqi`a `ypze zn dlray
.`ypidl zxzene dyxbzd xaky oeik z`yipy

:`xnbd zvxznáéñpéàc éàd`yip dcirndy ote`a ±,ìàøNéì ¦§¦§¦§¦§¨¥
éîð éëä,dlra zen lr zxwyn dpi`y di`eyipn di`x oi` ok` - ¨¥©¥

ïðé÷ñò éàîa àëäo`k miwqer ep` ote` dfi`a ±ïäkì áéñpéàc± ¨¨§©©§¦©§¦§¦§Ÿ¥
oiyyeg oi` ,odkl dxeq` dyexby oeike ,odkl d`yip dcirndy
`ai m` oky ,dlra zny xnel dzecra zxwyne `id dyexby
odkd dlral lqtz jkae ,dyxiby hb `ivedl jxhvz ,lrad
s`e zxwyny oiyyeg oi` jkitle ,epnn yxbzdl jxhvze

.ef zecr it lr `ypidl zxzen dzxag

äðùî
z` xizdl zlren lrad zzin lr zecr dfi` zx`an dpynd

:ezy`ïéãéòî ïéàezy` z` `iydl ick zny mc` lràlàm` ¥§¦¦¤¨
edexikd okìòitíèBçä íò íéðt óeöøte`x `l m` la` ,[s`d-] ©©§¨¦¦©¤

eilr micirn oi` ,enheg lhipy e` eipt sevxtLiL ét ìò óà©©¦¤¥
åéìëáe Bôeâa ïéðîéñ.[eicba-] ¦¨¦§§¥¨

:sqep oicïéãéòî ïéàezy` z` xizdl ick zny mc` lrãò àlà ¥§¦¦¤¨©
e`xiyeléôàå .BLôð àözLm`micrdãéieâî eäeàøgzepn - ¤¥¥©§©£¦¨§¨

,axg zexeage mirvt `lneáeìöå,urd lr ielz e` -åm` s` §¨§
y e`x,Ba úìëBà äiçäz` xizdl ick zny eilr micirn oi` ©©¨¤¤

.ige lvip e` `txzdy okzi oky ,ezy`
:sqep oicïéãéòî ïéàzny mc` lràlàede`x ok m`ìL ãòäL ¥§¦¦¤¨©§Ÿ¨

íéîé`ny oiyyeg ezzin onfn mini dyly xg`l la` ,ezzinl ¨¦
.mixeaq mdy in df oi`e eipt d`xn dpzypàáa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤¨¨

,ïéåL úBòMä ìë àìå ,íB÷nä ìë àìå ,íãàä ìë àì ,øîBàseb oky ¥Ÿ¨¨¨¨§Ÿ¨©¨§Ÿ¨©¨¨¦
seb oke ,mc` ipa x`yn xzei zepzydle gtpzdl xdnn ony mc`
,lva `vnpy dfn xzei zepzydle gixqdl xdnn ynya lheny
,sxega xy`n xzei gixqdl xdnn sebd dngd zenia ok enke
itl ielz lkd `l` ,dfa aevw xeriy reawl xyt` i` jkitle

.`vnp ea onfde mewnd sebd

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oica daigxnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøwx micrd e`x m` ,`ziixaaúçctznd ly egvn -àìåe`x ©¨¨©©©§Ÿ
íéðt óeöøtwx e`x e` ,elyàìå íéðt óeöøtd z` e`xïéà ,úçct ©§¨¦©§¨¦§Ÿ©©©¥

ïéãéòîdf zn zxkd lríäéðL eäiL ãòmipt sevxte zgct -íò §¦¦©¤§§¥¤¦
íèBçä.[s`d±] ©¤

:weqtdn jkl xewn d`ian `xnbdàîéúéàå ,éiaà øîàyie ± ¨©©©¥§¦¥¨
z`f xn`y mixne`àø÷ éàî ,àðäk áøfnxp ea weqtd edn - ©©£¨©§¨

xn`py ,mipt sevxt lr cirdl jixvy(h b diryi)íäéðt úøkä'©¨©§¥¤
'ía äúðòici lr `l` mc` lr cirdl oi`y ixd .ma dcird - ¨§¨¨

.eipt zxkd
:df oicl riiqnd dyrn d`ian `xnbdàaà àeäc àzøî øa àaà©¨©¨§¨§©¨
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המשך בעמוד קפד



קנז miwxt dyelya` cenr kw sc ± iriax wxtzenai
äãéã éî÷î àîìòá äøöì éáåñðéàìd`ae ,dlra mr mid zpicnl dkldy dy`d Ð

dzecra `ypz ef m` ,dxv o`k dl dzide ,ilra zn :dxn`e.`id `ypzy mcew ef ly

àéä äøúåäå ìéàåäopixy dcic xzid zryn :`nl` Ð,dzxvl`id oiicrc ab lr s`e

.zqip `léàúà àèéâá àîìã ùåçéìdcirn dxvc meyn e`l xfrl` iaxc `nrh i` Ð

`lc meyn `l` ,`ed dzxagl`lwlwndytp

,i`z` `hiba `d `nlc yegip Ðd`iagde

mb `ypzy icke ,"ilra zn" dxn`e dhib

`l idi`e .dzxv,`lwlwnoizipzna `nlyac

enaiizpc `kidinp i`c ,ikd xninl `kil

i`z` `hiba,`lwlwi`.dlra ig`l z`ypy

weyl la`.yegil Ðïäëì áéñðéàãiz` i`c Ð

iraine dlradliieeg`l`hib`lqtin Ð

odk`.`wtpeäðùîíéãéòî ïéàyi`d lr Ð

mr eipt sevxta zn ede`x ok m` `l` ,zny

ede`x `l la` .edfy exikdl oilekiy ,enheg

enheg lhipy e` ,sevxtaeilr oicirn oi` Ð

.`ed oi` `ny ,ezy` z` `iydlåäåàø åìéôàå
ãééøëðîl`ipc) "`pli` eceb" oeyl Ð,(c

gzepnmirvt `lnezexeage.axgáåìö åàÐ

.ea zlke`e ezqxec dig e` ,dailvd lrïéà
ïéãéòî`vzy e`xiy cr Ð.eytpíéãéòî ïéàå

íéîé äùìù ãò àìàdyly jeza ede`x m` Ð

ede`x `l m` la` .eilr oicirn ezzinl mini

mini dyly xg`l crepzyp `ny opiyiig Ð

.mixeaq mdy df oi`e ,eipt zi`xnïá äãåäé éáø
'åë íãàä ìë àì øîåà àáámc` jl yi Ð

xdnny.ony mc` oebk ,mc` x`yn gtpdl

zn mc`e ,xzei ea zrbep dngy mewn jl yie

.zepzydle gixqdl xdnndry jl yie

`xnbae .gixqdl xdnn znde ,mg mlerdy

bilt `lewl e` ,bilt `xnegl :ira?
àøîâúçãô.gvn Ðíá äúðò íäéðô úøëä

,sebd x`ya zecr oi` :`nl` .ma dcird Ð

xkida `l`.miptàøé÷.dery Ðàúééìáá ÷áã
Ðdwiacd.diela zilhn hrnaàúééìácba Ð

.ielaäéúåôàá.egvna Ðøåù÷ åàöîÐ

.epnid ca`e dy`l hb `iandåéìë ïéáoia Ð

ody zrahd z`e qikd z` xikne ,ezia ilk

ely`nlc opiyiig `le ,xyk Ði`de qik i`d

.`ed xg` hb i`de ,ded `pixg` yipi`c zrah

opiknq :`nl``pniq`qika dil zi`c

,iwpx`aeyi` zy` xeqi` ixyinl elit`e

.`ziixe`c oipniq :`nl` .`ziixe`càîåùÐ

.d"`exe*àúééøåàã ïéðîéñllka dlnyd s` Ð

`rivn `aa) "ze`ivn el`e" wxta ,'ek dzid

.(`,fkåìéâ ïálfnae cg` wxta clepy Ð.cg`

dievn `ney oi` :xaq i`adn oa xfril` iaxe

.elib oaaúåðúùäìÐ.d`xnnïðáøã ïéðîéñÐ

`l` ,oniql "dlnyd s`" yixc `le.oiraezl

.`id `zbelt mzdc
÷äáåî
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ïéàmini dyly cr `l` oicirn oi`e 'ek mipt sevxt lr `l` oicirnmeyn :yexit Ð

la` .sevxtd `l` my oi`yk `wec epiidc :mz epiax xn`e .'ek dpzyn jli`e mync

mhege zgct o`k oi` elit` ,mly eteb lk:cere .sebd ipniq ici lr ahid `ed xkip Ð

oir zeriah ici lr la` .ikd xn`wc `ed oipniqa `wec `nycipniq ici lr ahid xkip Ð

.mini dnk xg`l elit`e ,eteb lk yiy oeik ,sebd

mipta lagp epi`y `kidexac d`xp i`ce Ð

ik ,mini dnk xg` elit` exikdl elkeiy heyt

xkip `edy `ed reci xace .jk lk dpzyn epi`

`kidc zn` `ed elit` ,mini dnk xg` elit`

jeza `l` eilr oicirn oi` sevxta lagpy

leki mbe .mly eteb x`ypy oeik ,mini dyly

oi`y `kid oebk ,mini dyly jeza `edy zeidl

bxdp izn recidyly jeza `l` ezelzl oi` Ð

xtqa daezk mz epiax zaeyze .`wec mini

.xyid

úøëäma dzpr mdiptjixvy :yexit Ð

i`d iziin ikdl ,mdipt ly zgct

rnync ,"ma dzpr mdipt zxkd" :aizkc `xw

qxhpewd yexit lre .miptd on cal dxkd jixvy

dl iziin (a,en zexeka) "xeka yi" wxtac :`iyw

inp `kde !mzdc dpynd lr `le `kdc `ziixa`

`caer iziinc ,i`w dcegl `ziixa`c rnyn

dizet`a `xiw wace.egvn lr epiid Ð

.i`w mheg`c rnyn `kdc inlyexiae

åàöî'ek iwpx`ae qika xeyw:xn`z m`e Ð

e` hbl exiknc ip`y `kd `nlc ?`iyew i`n

dil zi` ux`d mr elit`c ,oir zeriaha qikl

`xza `aa) "heyt hb"a xn`ck ,oir zeriah

`zzi` iyecwl lif`c opaxn `axev i`d :(`,gqw

on`p zeidl el yie ,dicda ux`d mr xacil Ð

:xnel yie !mlern eizcai` `l xnel lekiy ,ebna

i` .ebn `kil `zydc ,ecai`y micr `ki`c oebk

xeywy df oniq ici lr exifgne xg` e`vna :inp

.iwpx`e qik hwp ikdle ,qikaàöîðùoia

eilk`vnp m`e .my mievn miaxc ab lr s`e Ð

`zyd ,xg` oerny oa sqeil yegl did rwxwa

eilk oia e`vny,my xg` epzpy yegl oi` Ð

.`ed `l`

øîàopaxc oipniq `nlr ilekc `axm`e Ð

qika xeyw e`vnc `ziixa :xn`z

jzrc `wlq `xwirnc :xnel yie ?`nwez o`nk

hytinl ira jkle ,ziyixtck ,e`vn xg` mc`c

ixiinc xaq `zyd la` .`ziixe`c oipniqc dpin

on`pe ,oir zeriaha qikd xikne ,envra e`vny

micr yiy :inp i` .eizca` `l xnel lkeiy ebna

cie ,ely zrahe qike iwpx`dy:inp i` .my re

.wdaen oniq zrahe qik iaiygc
eilk
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äãéòî äøö zøîà éà .dãéc énwî äøvì éáeñðàì§©§¥©¨¨¦©¥¦¨¦¨§©§¨¨§¦¨
dì ïðéáñðî ¯ áéñðéà àìc áb ìò óà ,dzøáçì©£¤§¨©©©§¨¦§¦©§§¦©¨
,dLôð àì÷ì÷î àì àéäc íeMî zøîà éà .äøvì©¨¨¦¨§©§¦§¦¨§©§§¨©§¨

ààì ¯ áéñðéà àì éà ,äøvì dì ïðéáñðî ¯ áéñðé ¦§¦©§§¦©¨©¨¨¦¨¦§¦¨
:øîBà øæòìà éaø ,òîL àz ?éàî .dì ïðéáñðî©§§¦©¨©¨§©©¦¤§¨¨¥
zøîà éà .íãà ìëì eøzeä ïéîáéì eøzeäå ìéàBä¦§§©§¨¦§§¨¨¨¦¨§©§
áéñðéà éëc eðééä ¯ dLôð àì÷ì÷î àì àéäc àîìLa¦§¨¨§¦¨§©§§¨©§¨©§§¦¦§¦
äãéòî äøöc íeMî zøîà éà àlà .dì ïðéáñðî©§§¦©¨¤¨¦¨§©§¦§¨¨§¦¨
òîL àlà !éîð áéñðéà àìc áb ìò óà ,dzøáçì©£¤§¨©©©§¨¦§¦©¦¤¨§©
,àeä áéñðéàc íeMî øæòìà éaøc àîòè :dpéî¦¨©£¨§©¦¤§¨¨¦§¦§¦
øîà÷ íäéøáãì øæòìà éaø .dLôð àì÷ì÷î àìå§¨§©§§¨©§¨©¦¤§¨¨§¦§¥¤¨¨©
àìc áb ìò óàå ,dzøáçì äãéòî äøö éãéãì :eäì§§¦¦¨¨§¦¨©£¤§¨§©©©§¨
úäéî éì eãBà ,eëãéãì àlà .dì ïðéáñðî ¯ áéñðéà¦§¦©§§¦©¨¤¨§¦§¦¦©
àì àéäc íeMî ,dì ïðéáñðî ¯ áéñðéàc àëéäc§¥¨§¦§¦©§§¦©¨¦§¦¨

ìt íò éLôð úBîz" :ïðaøå .dLôð àì÷ì÷î"íézL §©§§¨©§¨§©¨©¨©§¦¦§¦§¦
.äãáò÷c àeäòîL àzdìòáe àéä äëìäL äMàä : §¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨§¨¦©§¨

àNpz ¯ "éìòa úî" :äøîàå äàáe ,íiä úðéãîì¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥
.äøeñà dúøöå ,dúaeúk ìBhúåøæòìà éaø:øîBà §¦§¨¨§¨¨¨£¨©¦¤§¨¨¥

:àîéà .dúøö éîð äøzeä ¯ àéä äøzeäå ìéàBä¦§§¨¦§¨©¦¨¨¨¥¨
,éàúà àhéâa àîìc Leçéìå .úàOðå äøzeäå ìéàBä¦§§¨§¦¥§¥¦§¨§¦¨£©
?äðåeëéî àéä äøvì àì÷ì÷ì ¯ éëä äøîà÷c éàäå§©§¨¨§¨¨¦§©§§¨©¨¨¦¦©§¨
¯ ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä ìàøNéì áéñðéàc éà¦§¦§¦§¦§¨¥¨¦©¦¨¨§©¨§¦©

.ïäëì áéñðéàcäðùîóeöøt ìò àlà ïéãéòî ïéà §¦§¦§Ÿ¥¥§¦¦¤¨©©§
,íèBçä íò íéðtét ìò óàBôeâa ïéðîéñ LiL ¨¦¦©¤©©¦¤¥¦¨¦§

å ,BLôð àözL ãò àlà ïéãéòî ïéà .åéìëáeeléôà §¥¨¥§¦¦¤¨©¤¥¥©§©£¦
ïéãéòî ïéà .Ba úìëBà äiçäå áeìöå ãéieâî eäeàø̈§¨§¨§©©¨¤¤¥§¦¦

ìL ãò àlà:øîBà àáa ïa äãeäé éaø .íéîé äL ¤¨©§¨¨¦©¦§¨¤¨¨¥
úBòMä ìk àìå ,íB÷nä ìk àìå ,íãàä ìk àìŸ¨¨¨¨§Ÿ¨©¨§Ÿ¨©¨

ïéåL.àøîâ,íéðt óeöøt àìå úçct :ïðaø eðz ¨¦¨©¨©©©©§Ÿ©§¨¦
eäiL ãò ,ïéãéòî ïéà ¯ úçct àìå íéðt óeöøt©§¨¦§Ÿ©©©¥§¦¦©¤§
:àðäk áø àîéúéàå ééaà øîà .íèBçä íò íäéðL§¥¤¦©¤¨©©©¥§¦¥¨©¨£¨
øa àaà ."ía äúðò íäéðt úøkä" ?àø÷ éàî©§¨©¨©§¥¤¨§¨¨©¨©
éác déa é÷qî äåä éîBéðî øa àaà àeäc àzøî©§¨§©¨©¦§¥£¨©§¥¥§¥
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יבמות. האשה בתרא - פרק ששה עשר דף קכ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zenai(oey`x meil)

xzen xfrl` iax zrcl m` ,`ed mdipia weligd :`xnbd daiyn
dãéc énwî äøöì éáeñðàì`ypzy iptl dxvd z` `iydl ± §©§¥§¨¨¦©¥¦¨

,mid zpicnl dlra mr dkldy dy`d oebk ,dnvr dcirnd
dleki o`k dx`ypy dzxv m`d ,ilra zn dxn` dxfgyke
,dnvr dcirnd `ypzy mcew `ypidle dzxag zecr lr jenql

,xfrl` iax ly enrh xexiaa `ax iccv ipya ielz df oecipéà¦
úøîàxaqy meyn epzpyna xizn xfrl` iaxyäãéòî äøö ¨§©¨¨§¦¨

dzecra zpn`peìiab,dzøáçif`áéñpéà àìc áb ìò óàlr s` ± §£¤§¨©©©§Ÿ¦§¦
,dcirnd z`yip `l oiicry itäøöì dì ïðéáñðîep` oi`iyn - ©§§¦©¨§¨¨

la` ,dzecr jnq lr dzxv z`úøîà éàxizny mrhdyíeMî ¦¨§©¦
dLôð àì÷ì÷î àì àéäcwifdl ick dnvr zlwlwn dpi` dy`y ± §¦Ÿ§©§§¨©§¨

if` ,dzxag z`äøöì dì ïðéáñðî áéñpéàz`yp xak m` `weec ± ¦§¦©§§¦©¨§¨¨
ly dzecr jnq lr dzxv z` ep` oi`iyn dcirdy dy` dze`

la` ,dzxváéñpéà àì éà,dcirnd dy`d z`yip `l m` ±àì ¦Ÿ¦§¦Ÿ
dì ïðéáñðîdcirnd oiicry meyn ,dxvd z` oi`iyn ep` oi` ± ©§§¦©¨

meyny ,xwy dzecr m` dytp lwlwl ea yiy xac dzyr `l
,`xnbd zxxan df oecip lre .dzecr lr jenql lkep jkéàî- ©

n`a edn.xfrl` iax ly enrh z
:epzpyna xfrl` iax ixacn wtqd z` heytl dqpn `xnbdàz̈

,òîLmig` ipyl enaiizpe zenaid ekld m` ,epzpyna epipy §©
,minai mze` ezne ,mixg`eøzeäå ìéàBä ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥¦§§

`ypidlïéîáéìozecr it lreøzeä`ypidlíãà ìëìzzin xg`l ©§¨¦§§¨¨¨
.miig oiicr mipey`xd milrad `ny miyyeg oi`e ,minaid

dzrneàîìLa úøîà éàenrhy xn`p m` zpaen dpynd oeyl ± ¦¨§©¦§¨¨
meyn `ed xfrl` iax lydLôð àì÷ì÷î àì àéäclwlwl ick §¦Ÿ§©§§¨©§¨

,dzxagdì ïðéáñðî áéñpéà éëc eðééälky xg` wxy epipyy edf ± ©§§¦¦§¦©§§¦©¨
,mc` lkl `ypidl dzxagl oixizn mail z`yip miypdn zg`
zpeekzn `ly mixne` ep` dnaiizpy epi`xy xg` wxy itl

,dzxag z` lwlwl dzecraúøîà éà àlàenrhyäøöc íeMî ¤¨¦¨§©¦§¨¨
,dzøáçì äãéòîok m`éîð áéñpéà àìc áb ìò óàote`a elit` ± §¦¨©£¤§¨©©©§Ÿ¦§¦©¥

oxizdl xfrl` iaxl el did oinail okl mcew e`yip `ly
yl `ypidlepiidc dlray dcirn zexvdn zg` lk ixdy ,we

.zn dzxag ly maidàlàz`yip xaky ote`a ecinrdy dnn ¤¨
,dzecr it lr dcirnddpéî òîLcøæòìà éaøc àîòèzpn`py §©¦¨©£¨§©¦¤§¨¨

dzxaglàeä áéñpéàc íeMîmcew z`yip dcirndy meyn wx ± ¦§¦§¦
,dzecr it lr maildLôð àì÷ì÷î àìåick dnvr lwlwz `le ± §Ÿ§©§§¨©§¨

xg` `l` zxzip dpi` dxv s`e .zpn`p okl ,dzxagl wifdl
.dzecr it lr z`yip dcirndy

ixac exn`py dn :`xnbd dgecøæòìà éaøxaky df ote` lr ©¦¤§¨¨
,df ote`a wx xizdl xaeq envr `edy meyn df oi` ,enaiizp

`l`eäì øîà÷ íäéøáãìminkg ixac lr aiydl z`f xn` ± §¦§¥¤¨¨©§
,xnel ezpeek dzid jke ,eilr miwlegdéãéãì,izhiyl ±äøö §¦¦¨¨
áéñpéà àìc áb ìò óàå ,dzøáçì äãéòîz`yip `ly elit` - §¦¨§£¤§¨§©©©§Ÿ¦§¦

mail dcirnddì ïðéáñðî.`ypidl dzxagl oixizn -àlà ©§§¦©¨¤¨
eëãéãìoi`y mixaeqe ilr miwleg mz`y mkzhiy itl elit` - §¦§

z`f lka ,dzxagl dcirn dxváéñpéàc àëéäc úäéî éì eãBà± ¦¦©§¥¨§¦§¦
it lr mail z`yip xak dcirndy df ote`a zecedl mkl yi

c dzecrdì ïðéáñðîlr jenqle `ypidl dzxagl mb mixizny - ©§§¦©¨
,dzecríeMîit lr z`yip dnvr dcirndy mi`ex ep`y dfay ¦

`id `xaqy ,zn` zecr efy epl gken ,dzecràì÷ì÷î àì àéäc§¦Ÿ§©§§¨
dLôð.dzxag z` lwlwl ick xeqi`a `ypidlïðaøåmiwleg ©§¨§©¨¨

ick dnvr lwlwl s`e xwyl dceyg dxvd mlerly mixaeqe
oeyny iabl xn`pd jxc lr ,dzxagl wifdl(l fh mihtey)úBîz'¨

ìt íò éLôðäãáò÷c àeä 'íézLdi`eyipa dzyr `idy dn df ± ©§¦¦§¦§¦§¨¨§¨
.mail

ewnn `ax ly ewtq z` heytl dqpn `xnbd:xg` m,òîL àz̈§©
,`ziixaa epipyäàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨¨¨

àNpz ,éìòa úî äøîàå,xg`l `ypidl zxzen ±åokìBhz §¨§¨¥©§¦¦¨¥§¦
dúaeúk,znd dlra iqkpnäøeñà dúøöåzecr it lr `ypidl §¨¨§¨¨¨£¨

.eføæòìà éaøe wlegàéä äøzeäå ìéàBä ,øîBà,`ypidléîð äøzeä ©¦¤§¨¨¥¦§§¨¦§¨©¥
.dúøöick dcirnd dxzedy jka epl icy xaeq xfrl` iaxy ixd ¨¨¨

enrh jgxk lre ,ynn `ypzy jixv `le ,dzxv z` mb xizpy
.dzxagl dcirn dxvy xaeqy meyn

:`xnbd dgecàîéà,xfrl` iax ixaca jk yxte xen` ±ìéàBä ¥¨¦
ådcirnd dy`dúàOðå äøzeä.dzxv mb dxzed ,dzecr it lr §§¨§¦¥

xfrl` iaxy xyt` z`yip `l oiicr dcirndy onf lk la`
.dzxag iabl dzecr z` milawn oi`y dcen

dpi` dxvy xaeq xfrl` iax ok` m` :jk lr dywn `xnbd
yi cvik ok m` ,dnvra z`yip `ly mewna dzxagl dcirn

yip m` elit` dilr jenql,z`éàúà àhéâa àîìc Leçéìå± §¥¦§¨§¦¨£©
`le dyxib dlray epiid ,hb mr mid zpicnn d`a `ny yeygp

,znéëä äøîà÷c éàäåzn `edy zxne`y dne ±äøöì àì÷ì÷ì §©§¨¨§¨¨¥§©§§¨§¨¨
äðåekéî àéäxeaqzy ,dzxv z` jka lwlwl zpeekzn `id - ¦¦©§¨

dna zlwlwzn dpi` dnvr `ide ,xeqi`a `ypze zn dlray
.`ypidl zxzene dyxbzd xaky oeik z`yipy

:`xnbd zvxznáéñpéàc éàd`yip dcirndy ote`a ±,ìàøNéì ¦§¦§¦§¦§¨¥
éîð éëä,dlra zen lr zxwyn dpi`y di`eyipn di`x oi` ok` - ¨¥©¥

ïðé÷ñò éàîa àëäo`k miwqer ep` ote` dfi`a ±ïäkì áéñpéàc± ¨¨§©©§¦©§¦§¦§Ÿ¥
oiyyeg oi` ,odkl dxeq` dyexby oeike ,odkl d`yip dcirndy
`ai m` oky ,dlra zny xnel dzecra zxwyne `id dyexby
odkd dlral lqtz jkae ,dyxiby hb `ivedl jxhvz ,lrad
s`e zxwyny oiyyeg oi` jkitle ,epnn yxbzdl jxhvze

.ef zecr it lr `ypidl zxzen dzxag

äðùî
z` xizdl zlren lrad zzin lr zecr dfi` zx`an dpynd

:ezy`ïéãéòî ïéàezy` z` `iydl ick zny mc` lràlàm` ¥§¦¦¤¨
edexikd okìòitíèBçä íò íéðt óeöøte`x `l m` la` ,[s`d-] ©©§¨¦¦©¤

eilr micirn oi` ,enheg lhipy e` eipt sevxtLiL ét ìò óà©©¦¤¥
åéìëáe Bôeâa ïéðîéñ.[eicba-] ¦¨¦§§¥¨

:sqep oicïéãéòî ïéàezy` z` xizdl ick zny mc` lrãò àlà ¥§¦¦¤¨©
e`xiyeléôàå .BLôð àözLm`micrdãéieâî eäeàøgzepn - ¤¥¥©§©£¦¨§¨

,axg zexeage mirvt `lneáeìöå,urd lr ielz e` -åm` s` §¨§
y e`x,Ba úìëBà äiçäz` xizdl ick zny eilr micirn oi` ©©¨¤¤

.ige lvip e` `txzdy okzi oky ,ezy`
:sqep oicïéãéòî ïéàzny mc` lràlàede`x ok m`ìL ãòäL ¥§¦¦¤¨©§Ÿ¨

íéîé`ny oiyyeg ezzin onfn mini dyly xg`l la` ,ezzinl ¨¦
.mixeaq mdy in df oi`e eipt d`xn dpzypàáa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤¨¨

,ïéåL úBòMä ìë àìå ,íB÷nä ìë àìå ,íãàä ìë àì ,øîBàseb oky ¥Ÿ¨¨¨¨§Ÿ¨©¨§Ÿ¨©¨¨¦
seb oke ,mc` ipa x`yn xzei zepzydle gtpzdl xdnn ony mc`
,lva `vnpy dfn xzei zepzydle gixqdl xdnn ynya lheny
,sxega xy`n xzei gixqdl xdnn sebd dngd zenia ok enke
itl ielz lkd `l` ,dfa aevw xeriy reawl xyt` i` jkitle

.`vnp ea onfde mewnd sebd

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oica daigxnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøwx micrd e`x m` ,`ziixaaúçctznd ly egvn -àìåe`x ©¨¨©©©§Ÿ
íéðt óeöøtwx e`x e` ,elyàìå íéðt óeöøtd z` e`xïéà ,úçct ©§¨¦©§¨¦§Ÿ©©©¥

ïéãéòîdf zn zxkd lríäéðL eäiL ãòmipt sevxte zgct -íò §¦¦©¤§§¥¤¦
íèBçä.[s`d±] ©¤

:weqtdn jkl xewn d`ian `xnbdàîéúéàå ,éiaà øîàyie ± ¨©©©¥§¦¥¨
z`f xn`y mixne`àø÷ éàî ,àðäk áøfnxp ea weqtd edn - ©©£¨©§¨

xn`py ,mipt sevxt lr cirdl jixvy(h b diryi)íäéðt úøkä'©¨©§¥¤
'ía äúðòici lr `l` mc` lr cirdl oi`y ixd .ma dcird - ¨§¨¨

.eipt zxkd
:df oicl riiqnd dyrn d`ian `xnbdàaà àeäc àzøî øa àaà©¨©¨§¨§©¨
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc zenai(oey`x meil)

éâìtéî à÷ ÷äáeî ïîéñoniq aygp `ney m` mi`pzd ewlgp ± ¦¨§¨¨¦©§¥
,dxezd on xeqi`a elit` eilr jenql xyt`e wdaenøîiax - ©

i`adn oa xfril`,øáñ`ney÷äáeî ïîéñxyt` jkitle ,`ed ¨©¦¨§¨
,dxezd on yi` zy` xizdl ick eilr jenqløîe`nw `pz ± ©

,øáñ`ney,÷äáeî ïîéñ åàìon liren epi`y libx oniqk epice ¨©¨¦¨§¨
.dxezd

,`ax ly exe`iaa mipey`xd zepeyld izyl day `xnbd
:zl`eyeàáø øîàc àðMéì Cäìey micen lkdy,àúééøBàc ïéðîéñ §©¦¨¨§¨©¨¨¦¨¦§¨§¨
éðz÷ àämr miptd z` e`x `l m`y ,epzpyna epipy ixd ± ¨¨¨¥

cirdl mileki mpi` mhegd,åéìëáe Bôeâa ïéðîéñ LiL ét ìò óà©©¦¤¥¦¨¦§§¥¨
miliren milibx mipniq m`elr jenql xyt` i` recn dxezd on

.el` mipniq
mipniq micrd exqny ote`a zwqer epzpyn :`xnbd daiyn

aBôebznd lyc`edCBøà[deab-]å`ed m` okõeâoi`y ,[jenp±] §¨§
dne .el`k miyp` daxd mpyi ixdy ,llk oniql miaygp el`

ipniq lr mikneq oi`y epipyåéìkmeyn `edì ïðéLééçcäìàL± ¥¨§©§¦©¦§¦¨
`vnpy df `ed xg` eze`e ,xg` mc`l eicba z` li`yd dlray

.xg` mewna ig oiicr dlra j` ,eicbaa zn
:jk lr `xnbd dywnì ïðéLééç éàåäìàLmiyyeg ok` m` - §¦©§¦©¦§¦¨

,mivtg zli`ylïðéøcäî éëéä ókeà éðîéña øBîçmixifgn cvik ± £§¦¨¥¨¥¦©§§¦©
xengd lra `ny yeygp ,ske`d ipniq z` xne`y inl xeng

:`xnbd zvxzn .ske`d z` epnn l`yàôkeà éLðéà éìééL àì± Ÿ¨§¥¦§¥¨¨
,mixg` ly ske` mil`ey miyp` oi`àøîçì déì áéwñîcmeyn - ¦§©¥¥©£¨¨

okle ,etebl mi`zn epi`y oeik ,l`eyd ly exeng z` rvet `edy
.ely xengd mby `ed oniq ske`d lr mipniq ozep m`

hb `iady gily oiprl `ziixaa epipyy dn :cer `xnbd dywn
e ,ca`eBàöîdidyúòaháe é÷ðøàáe ñéka øeL÷ixd ,gilyd ly §¨¨©¦¨©§§¥©©©©

,`vnpy df `ed ely hbdy dgked efïðéøcäî éëéäcvik ± ¥¦©§§¦©
yeygp ,dy`d z` ea yxbl lkeiy ick hbd z` gilyl mixifgn
eze`e ,xg` mc`l zrahd e` wpx`d e` qikd z` li`yd `ny
edfy `vnpe ,hbd z` ea gkye li`ynl exifgde hb ea xyw xg`
oi` el` mivtga :`xnbd zvxzn .gilyd ly `le l`eyd ly hb

oky ,dl`yl yeyglúòaèc meyn li`yn mc` oi`éôeiæì Lééç ©©©¨¥§¦¥
jlie dnec mzeg envrl dyri l`eydy ,seifl yyeg `edy ±

e .ywaiy dn lk dpnn lehie li`ynd zy`l,é÷ðøàå ñékmeyn ¦§©§§¥
céLðéà éLçðîqika ielz mlfny mixne`e miygpn miyp` - §©£¥¦§¥

l`eyd ly elfn z` wpx`de qikd mr cgi lhep l`eyde ,wpx`ae
éìLBî àìåe`vn m` la` ,mixg`l mze` mili`yn oi` jkle ± §Ÿ§¥

yxbl leki gilyd oi` ,mli`ydl jxcy milka xeyw hbd z`
.ea

cirdl dxizn dpynd oi` recn zncewd `iyewd lr sqep uexiz
:eicba ipniq it lr zn lràîéà úéòaéàå,ayiiz dvxz m` - §¦¨¥¥¨

ipniqy ote`a zwqer epzpynyåéìkepiidé÷neñå éøeéça- ¥¨§¦¨¥§¨¥
oniq mr milk daxd yiy xg`ne ,minec` e` mipal md milkdy

.znd icba md el`y di`x df oi` ,df
zny eilr oicirn oi` :dpyna epipyî eäeàø eléôàåãéieâgzepn-] ©£¦¨§¨

[axg zexeage mirvt `lne,'åëådywn `xnbd .ige `txzp `ny
:zxg` dpynn dxizqééç ãéieâîc àøîéîìxnel xacd `a m`d - §¥§¨¦§¨¨¥

.ezy` z` xizdl ick ef zecra oi` okle ,zeigl leki ciiebny
éäðéîøezeld` zkqna epipy `lde ±(e"n `"t),ànèî Bðéà íãà §¦§¦¨¨¥§©¥

zn z`nehaeléôà ,BLôð àözL ãò`ed m`eléôàå ,ãéieâîm` ©¤¥¥©§£¦§¨©£¦
`ed,ññBboeyln rnyne .ig `ed oiicry meyn ,`nhn epi` ¥

c ,dpyndànèî àì ééenèoeik `nhn epi` d`neh oiprl wxy ± ©¥Ÿ§©¥
,ig oiicr `ed eiykryééç àì àééçéî àäx`yi m` oiprl la` ± ¨¦§¨Ÿ¨¥

.zenl cizre ze`txzdl eteq oi` i`cea zeigl
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàoi`y epzpyn oic ± ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zhiya dpyp ,ciiebnd lr oicirn,øæòìà ïa ïBòîL éaøeli`eàä ©¦¦§¤¤§¨¨¨
zhiya zipyp ,ig `l ciiebny dpnn rnyny zeld`a dpynd -

àéðúc .ïðaø,`ziixaaãéieâîä ìò ïéãéòîz` xizdl zn `edy ©¨¨§©§¨§¦¦©©§¨
,ef dknn zenl eteqy oeik ,ezy`áeìvä ìò ïéãéòî ïéàå[ielzd-] §¥§¦¦©©¨

.zn eze` e`xiy crãéieâîä ìò óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©©©§¨
ïéãéòî ïéà,zny ze`cea e`xiy crúBåkì ìBëiL éðtî`txzdl - ¥§¦¦¦§¥¤¨¦¨

,zpaeln zkzna daixv ici lr eirvtn.úBéçìådpyndy `vnp §¦§
ciebny da x`eany epzpyn eli`e minkg zrca zipyp zeld`a

.xfrl` oa oerny iax zrca zipyp zeigl leki
:jk lr dywn `xnbdéîB÷Bàì úéöî éîecinrdl leki dz` ike ± ¦¨¥§¥

epzpyn z`éðz÷ àäå ,øæòìà ïa ïBòîL éaøkaàôéñdpynd ly §©¦¦§¤¤§¨¨§¨¨¨¥¥¨
(.`kw oldl),ìéML ãçàa ,àéñòa äNòîå ,íiì eäeìLedelrd xy`k ©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§

,íéîëç eøîàå ,Bìâø àlà íãéa äúìò àìelbxa mi`ex ep` m`y Ÿ¨§¨§¨¨¤¨©§§¨§£¨¦
dkzgpyäáekøàä ïî[jxad-],äìòîìezngn zn i`ceae li`ed ¦¨©§¨§©§¨

ef dknàNpzelbx dkzgp m` la` ,ezy`ähîìe äáekøàä ïî ¦¨¥¦¨©§¨§©¨
àNpú àìiaxk epzpyn ok` m`e .zeigl jiyndy okziy ,ezy` Ÿ¦¨¥

oi` dlrnle daekx`d on jzgpyk s` ok m` ,xfrl` oa oerny
ici lr `txzdl leki jzegn ixdy ,`ypdl ezy` z` xizdl

.zeigle diek
:`xnbd zvxznéðàLàiî,oldl dpynd ly dxwnd dpey ± ©¥©¨

min jeza dzid dkndyäkî eæøîcmilicbne miwfgn miny ± §©§©¨
epi` ciiebny dcen xfrl` oa oerny iax s` dfae ,dknd a`k z`
oa oerny iax xaeq mina epi`y ciiebn la` ,ze`txzdl leki
`txzdl lekiy meyn ef dkn zngn zenl eteq oi`y xfrl`

.zeigle
:`xnbd dywnàòéiè àeää éì éæç éãéãì ,äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦©©¨¨

il`rnyi xgeq izi`x invr ip` -déìîâì déãéiâå àøéñôñ ìé÷Lc§¨¦©§¥¨§©§¥§©§¥
[daekx`d lrn] lnbd lbx z` jzge axg gwly ±déz÷éñôà àìå§Ÿ©§¦§¥

déúeøòðìciiebny ixd .zny cr ezexrp lew z` wiqtd `le - §©£¥
:`xnbd zvxzn .zeigl leki epi`àéåä àLéçk àéää ,éiaà øîà- ¨©©©¥©¦§¦¨©§¨

dnda e` mc` la` ,jzgpyk cin zn jkle ,did yegk lnb eze`
.ze`txzdl mileki miyegk mpi`y

:zeld`a dpynl epzpyn oia dxizql xg` uexiz d`ian `xnbd
,øîà àáøciiebn dyrpy eyyg epzpynaúðaeìî ïékña,y`a ¨¨¨©§©¦§¤¤

el df ote`aìkä éøáãminkg zhiyl elit` ,xnelk ,zeigl leki ¦§¥©Ÿ
,zeigl leki epi` ciiebny xfrl` oa oerny iax lr miwlegd
`ed lekiy zpaeln oikq ici lr dknd ziyrpy ote`a micen
.zny eilr micirn oi`e ,`txzn `ed diekd jezny oeik ,zeigl

aelve ciiebn ede`x m` elit` :dpyna epipy'åëå úìëBà äiçäå§©©¨¤¤
:`xnbd zx`an .eilr oicirn oi` ea,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

eðL àì,eilr oicirn oi`y epzpynaàlàea zlke` digdyk Ÿ¨¤¨
ìáà ,äàöBé BLôð ïéàL íB÷nîea zlke` digd m`BLôpL íB÷nî ¦¨¤¥©§§¨£¨¦¨¤©§

ïéãéòî ,äàöBézn i`cey ,`ypdl ezy` z` oixizne zny eilr §¨§¦¦
.`ed

:sqep oicBa èçL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåmc`a -Bà íéðL §¨©©§¨¨©§¥¨©§©¦
íéðL áBø,maex e` ,hyee dpw epiidc ,mipniq ipy ±çøáe,hgypd §©¦¨©

ïéãéòîciny dxaq `xnbd .`ypdl ezy` z` oixizne zny eilr §¦¦
:`xnbd dywn .zn aeyg eipniq ekzgpyéðéà,`ed jk m`d ± ¥¦

æîøå íéðL áBø Bà íéðL Ba èçL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¨©§©¦§©¦§¨©
hgypdøîàåmicrleázëé elà éøä ,ézLàì èb eáúkhbeðzéå §¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§

eipniq ehgypy xg` s`y l`eny zrcy o`kn gkene ,ezy`l
.igk aygp

ok` :`xnbd zvxznàeä éçxyt` oiicr okle ,dhigyl jenq ©
,ezegilya ezy` z` yxblåmle`úeîì BôBñ,xvw onf jeza §¨

,ezzin z` e`x `lyk elit` zny eilr cirdl mileki okle
.`ypdl ezy` z` xizdle

:`xnbd dywnäzòî àlàea ehgypy zngn zenl eteq m` ¤¨¥©¨
,eipniqàäébbeya ehgeydBãé ìò äìBb,hlwn xirlàéðz äîlà §¥¤©¨©¨¨©§¨

y mc` `ziixaa epipy ok m` recn ±èçLbbeya exiagaBà íéðL ¨©§©¦
äæ éøä ,íéðL áBøhgeyd -,äìBb Bðéàdhigyd zngn `l `ny §©¦£¥¤¥¤

df oi` eipniq ea ehgypy s`y ixd .xg` xac zngn `l` zn
.zeniy i`ce

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef `ziixa lr xn`p ixd -øîà ¨¦§©£¨¨©
,àéòLBä áøc meyn ,dleb epi` bbeya ehgeydy mrhdïðéLééç ©©§¨©§¦©

,ezìaìa çeøä ànLly oeike ,mcew zn `ed gexd sexiv zngne` ¤¨¨©¦§§©
.dleb epi` gexd sexiva `l` dnvr dhigyd zngn zn

éîð éàmiyyegy ,xnel xyt` cer ±eäéà ànLhgypd - ¦©¦¤¨¦
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miwxt dyelyaa cenr kw sc ± iriax wxtzenai
àåä ÷äáåî,opaxc oipniqc ab lr s`e Ð.`ziixe`c xeqi`` elit` opiknq i`d ik oniq`

õåâå êéøàã.edpip oipniq e`l Ðåéìë,zn xg` eze`e ,oli`yd xg`l `ny ,eicba Ð

.micbad lra edfy mixeaqe el` ede`xeóëåà éðîéñá øåîçel`"a ol `niiwc Ð

.opixcdnc (`,fk `rivn `aa) "ze`ivnéùðéà éìééù àìl`ey did `l xengd lra Ð

.exagl df ly etke`äéì áé÷ñîãx"iy`c* Ð

.f"rla'åë ñéëá øåù÷ åàöî`ki` i`n Ð

xninl?z` xikn `edy it lr s` ,yegil

ea xywe ,xg`l eli`yd `ny yegl yi ,qikd

.hbd z` ea gkye ,dfl exifgde ,df hbàôåéæì
jlie ,ezrah cbpk dxeve mzeg dyri `ny Ð

.l`yi xy` lk dpnid lehie ,ezy`l ed`xie

éùçðîéùðéà:`iyw i`e .elfn df lehi `ly Ð

ipzw `deilk oia `vnpy e`oxn` `d Ð

dl`yl opiyiigcoizipznc eilk :`iyw `l Ð

eilke ;miyealn li`ydl jxce ,eicba epiid

,ezaiza ezia iyinyz ilk oia epiid oihibc

jxc oi`y.mli`ydlåéìë àîéà úéòáéàåÐ

opiknq `lc ,eilkae eteba :ipzwc oizipznc

.ediipniq`é÷îåñáéøåéçåied :opixn` `lc Ð

eiyealna oniq,eid mipal e` eid oixegy i`

mipale oixegy yi daxdy ,oniq df oi`c

.minec`eàôéñ éðú÷ àäåzenai) oizipznc Ð

.(`,`kwàùðú àì äèîìå äáåëøàä ïîiigc Ð

meyn i`e,driah,seq mdl oi`y mine li`ed

dqxt wegxa dlre mind on `vi `ny opiyiig

daekx`d on :ipzw .ede`x `le ,xzei e`

`nl` ,`ypz dlrnleciixkpn.iig `léðàù
åæøîã àéîäëîa`k zelcbne zewifgn Ð

zkqna ,ipli`l `ifx `xhin :exage .dknd

.(a,b) ziprzäéãééâäéìîâìeceb" oeyl Ð

l`ipc) "`pli`.(càìåäé÷ñôàäéúåøòðìÐ

lew z` xenbl wiqtd `le,ezexrpxrep didy

.zny crúðáåìîjezny ,y`a Ðdeknd

.`txznçøáå.hgypd Ðåðúéå åáúëéÐ

igk :`nl`opiwfgn.ipyne :àåä éçjkitl Ð

zenl eteqe ,hb ehib.oicirn jkld Ðàìà
äúòîzeni i`cee li`ed Ðdleb `di Ð

,ehgeyddnl` .ehgye eilr ecin oikq ltp m`

xac zngn `ny ,zn elit`e ,dleb oi` :`ipz

.zn xg`åãé ìò.eliaya Ðåúìáìá çåøäÐ

.xeht zelb iabl ,jkld .zn gexd zngne

ezy` oiprl ,edine.zeni i`cec ,eilr oicirn Ð
áøé÷
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åéìëdl`yl opiyiigcdl`yl opiyiig `lc xeyw `vnc eilke Ðmilka xninl `ki` Ð

.dl`yl opiyiig `lc ozp oa dcedi epiax yxity enk ,mli`ydl okxc oi`y

åéìëdl`yl opiyiigc`aa) "ze`ivn el`" wxtac ilka zexit `vn :xn`z m`e Ð

opiyiig `lc :xnel yie ?dl`yl opiyiig `l i`n`e ,xifgie ,oniq iedc rnyn (a,ck `rivn

oenna la` ,xeqi` xaca `l` dl`yl`l Ð

`kd jixt i`n k"` :xn`z m`e .dl`yl opiyiig

yegip ,opixcdn ikid ske` ipniqa xeng mzde

yie ?dl`yl opiyiig `l oenna `de ?dl`yl

opiyiig i` elit` i`ce dil `hiytc :xnel

dl`ylopaxcn la` ,dxezd on Ðopiyiig `lÐ

opiwtn ikid :dyw la` .dca` xifgdl dl`yl

dl`ylyegip ,ske` ipniqa xeng ixcdnc `xwn

`lc ,xity iz` `pwqnl ,edin !dxezd on

.xeqi`a elit` dl`yl opiyiig

úéòáéà'ek ixeiga eilk `ni`mlerle Ð

"hbd lk" wxta :xn`z m`e .dl`yl opiyiig `l

,`nwqelca e` dqitga e`vn :opz (`,fk oihib)

exikn m`dnle .hbd xikn m` :yexit .xyk Ð

xiknc oeik ,inp exikn epi` elit` ?hbd xikiy il

`nwqelce dqitgopiyiig `l `dc ,jka ic Ð

exikn m` :eyexit ikdc ,xnel yie ?dl`yl

ely mdy `nwqelce dqitglab lr s`e .xyk Ð

cigi oeyl hwpcdqitgc ab lr s`e .yegl oi` Ð

zng `id dqitgc mzd yxtnc ,dawp oeyl ied

dphwmeyn ,xkf oeyl hwp mewn lkn Ð

:`ztqeza ipzck ,xkf oeyl iedc `nwqelc

.jl izxqn zexhy mi`ln zenwqelc dxyr

mzd ixiin ,dl`yl opiyiigc `nw `pyille

opiyiig `l ikdle ,dqitga ecai` oky reciy

.myd zxfra jix`` mye .dl`yl

àøîéîìiienh 'ek edpinxe iig ciixkpnc

iig `l `iign `d inhn `lc `ed

,iigc ab lr s` ,qqeb da ipzw `dc :dniz Ð

oi` :inp opze ,oiig oherine dzinl miqqeb aexc

`edy qqeba :xnel yie !qqebd lr oicirn

qeb `edy oeik ,ciixkpnmc` ici lr q.iig `l Ð

`lcn ,iig `l ciixkpnc xity giken mewn lkne

wgvi epiax xn` cere .ciixkpn qqeb elit`e :ipzw

zn oizipznc ciixkpnc `hiyt i`cec :yxtl

eze` miyery mewna ciixkpny oeik ,seqal

,dlrnle daekx`d on jzgp enk ,dtixh

zeniy xexa xac epi` la` .jenqa rnynck

dil jixt `zyde .`ypil dexiziy mcew

zenl eteqy qqeb eze`e ,qqebe ciixkpnn`ed Ð

ziin ciixkpnc inp oicd `ede ,xzl`l zn

:xn`z m`e .qqeb icda ciixkpn ipzwcn ,xzl`l

dil iywz xfrl` oa oerny iaxc dizlin e`la

dil `iyw `l `xwirnc :xnel yie !`tiql `yix

oicirn oi`c `yix inwe`l ivnc ,`tiql `yix`ypzc `tiqe ,xzl`l epiid Ð.iiepyl ivn `l xfrl` oa oerny iaxc dizlin` la` ,ycg xyr mipy xg`l epiid Ðàìà`di dzrn

eci lr dleb`ed znc oeikc ,jixtw zn dil aiygc l`enyl Ðzelbl aiigc `nrh jzrc `wlqc .zFlbl el yi Ðxzl`l zn `l la` ,xzl`l zny itl Ð,llk zelb aiigzi `l Ð ¦§

"dknd dwpe" :(a,bl zeaezk) "zexrp el`" wxta opixn`c `d `zyd dil zile .xzl`l zny dil rnyn zelb iab aizkc "zenie"c `pyilc"dwpe" i`n ,bbeya Ðlr s`e ,zelbn dwpe Ð

e` ezlala gex meync xnel oi` la` .dzin iab `le zelb iab diilr jxcl dcixi jxc oia ibltnc ikid ik ,zelbl dzin oia welig yi ,daexn onf zn `l elit` ,cifna dzin aiigy it

xzl`l zny oeik exhetl epl oi` ezzin axiw.inrh ipdl opirci `l izk` `dc Ð

ïðéùééçezlala gexd `ny"dknd dwpe" :xn`c `de .lirl ziyixtck ,dzina `le zelba `wece Ðdaxd ddyy it lr s` ,ezpryn lr jld `l `d ,zelbn Ð`ki` ,zelb aiig Ð

.llk qkxit `le `yiyc `ziaa oebk ,gexc leala `kilc oebk :xninl
`lewl
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ïðéLééçc ¯ åéìk ,õeâå CBøàc ¯ Bôeb !åéìëáe Bôeâa§§¥¨§¨§¥¨§¨§¦©

ìì ïðéLééç éàå .äìàLókeà éðîéña øBîç ,äìàL ¦§¥¨§¦¨§¦©¦§¥¨£§¦¨¥¨
déì áéwñîc ,àôkeà éLðéà éìééL àì ?ïðéøcäî éëéä¥¦§©§¦©¨¨§¥¡¨¥¨¨¦§©¥¥
éëéä úòaèáe é÷ðøàáe ñéëa øeL÷ Bàöî .àøîçì©£¨¨§¨¨§¦§©§§¥§©©©¥¦
éLçðî é÷ðøàå ñék ,éôeiæì Lééç úòaè ?ïðéøcäî§©§¦©©©©¨¥§¦¥¦§©§§¥§©£¥
éøeéça ¯ åéìk :àîéà úéòaéàå .éìLBî àìå éLðéà¡¨¥§¨§¥§¦¨¥¥¨¥¨§¦¨¥
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àä !äìBb Bðéà äæ éøä ,íéðL áBø Bà ,íéðL èçL :àéðz änlà ,Bãé ìò äìBb àäé äzòî¥©¨§¥¤©¨©¨¨©§¨¨©§©¦§©¦£¥¤¥¤¨
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc zenai(oey`x meil)

éâìtéî à÷ ÷äáeî ïîéñoniq aygp `ney m` mi`pzd ewlgp ± ¦¨§¨¨¦©§¥
,dxezd on xeqi`a elit` eilr jenql xyt`e wdaenøîiax - ©

i`adn oa xfril`,øáñ`ney÷äáeî ïîéñxyt` jkitle ,`ed ¨©¦¨§¨
,dxezd on yi` zy` xizdl ick eilr jenqløîe`nw `pz ± ©

,øáñ`ney,÷äáeî ïîéñ åàìon liren epi`y libx oniqk epice ¨©¨¦¨§¨
.dxezd

,`ax ly exe`iaa mipey`xd zepeyld izyl day `xnbd
:zl`eyeàáø øîàc àðMéì Cäìey micen lkdy,àúééøBàc ïéðîéñ §©¦¨¨§¨©¨¨¦¨¦§¨§¨
éðz÷ àämr miptd z` e`x `l m`y ,epzpyna epipy ixd ± ¨¨¨¥

cirdl mileki mpi` mhegd,åéìëáe Bôeâa ïéðîéñ LiL ét ìò óà©©¦¤¥¦¨¦§§¥¨
miliren milibx mipniq m`elr jenql xyt` i` recn dxezd on

.el` mipniq
mipniq micrd exqny ote`a zwqer epzpyn :`xnbd daiyn

aBôebznd lyc`edCBøà[deab-]å`ed m` okõeâoi`y ,[jenp±] §¨§
dne .el`k miyp` daxd mpyi ixdy ,llk oniql miaygp el`

ipniq lr mikneq oi`y epipyåéìkmeyn `edì ïðéLééçcäìàL± ¥¨§©§¦©¦§¦¨
`vnpy df `ed xg` eze`e ,xg` mc`l eicba z` li`yd dlray

.xg` mewna ig oiicr dlra j` ,eicbaa zn
:jk lr `xnbd dywnì ïðéLééç éàåäìàLmiyyeg ok` m` - §¦©§¦©¦§¦¨

,mivtg zli`ylïðéøcäî éëéä ókeà éðîéña øBîçmixifgn cvik ± £§¦¨¥¨¥¦©§§¦©
xengd lra `ny yeygp ,ske`d ipniq z` xne`y inl xeng

:`xnbd zvxzn .ske`d z` epnn l`yàôkeà éLðéà éìééL àì± Ÿ¨§¥¦§¥¨¨
,mixg` ly ske` mil`ey miyp` oi`àøîçì déì áéwñîcmeyn - ¦§©¥¥©£¨¨

okle ,etebl mi`zn epi`y oeik ,l`eyd ly exeng z` rvet `edy
.ely xengd mby `ed oniq ske`d lr mipniq ozep m`

hb `iady gily oiprl `ziixaa epipyy dn :cer `xnbd dywn
e ,ca`eBàöîdidyúòaháe é÷ðøàáe ñéka øeL÷ixd ,gilyd ly §¨¨©¦¨©§§¥©©©©

,`vnpy df `ed ely hbdy dgked efïðéøcäî éëéäcvik ± ¥¦©§§¦©
yeygp ,dy`d z` ea yxbl lkeiy ick hbd z` gilyl mixifgn
eze`e ,xg` mc`l zrahd e` wpx`d e` qikd z` li`yd `ny
edfy `vnpe ,hbd z` ea gkye li`ynl exifgde hb ea xyw xg`
oi` el` mivtga :`xnbd zvxzn .gilyd ly `le l`eyd ly hb

oky ,dl`yl yeyglúòaèc meyn li`yn mc` oi`éôeiæì Lééç ©©©¨¥§¦¥
jlie dnec mzeg envrl dyri l`eydy ,seifl yyeg `edy ±

e .ywaiy dn lk dpnn lehie li`ynd zy`l,é÷ðøàå ñékmeyn ¦§©§§¥
céLðéà éLçðîqika ielz mlfny mixne`e miygpn miyp` - §©£¥¦§¥

l`eyd ly elfn z` wpx`de qikd mr cgi lhep l`eyde ,wpx`ae
éìLBî àìåe`vn m` la` ,mixg`l mze` mili`yn oi` jkle ± §Ÿ§¥

yxbl leki gilyd oi` ,mli`ydl jxcy milka xeyw hbd z`
.ea

cirdl dxizn dpynd oi` recn zncewd `iyewd lr sqep uexiz
:eicba ipniq it lr zn lràîéà úéòaéàå,ayiiz dvxz m` - §¦¨¥¥¨

ipniqy ote`a zwqer epzpynyåéìkepiidé÷neñå éøeéça- ¥¨§¦¨¥§¨¥
oniq mr milk daxd yiy xg`ne ,minec` e` mipal md milkdy

.znd icba md el`y di`x df oi` ,df
zny eilr oicirn oi` :dpyna epipyî eäeàø eléôàåãéieâgzepn-] ©£¦¨§¨

[axg zexeage mirvt `lne,'åëådywn `xnbd .ige `txzp `ny
:zxg` dpynn dxizqééç ãéieâîc àøîéîìxnel xacd `a m`d - §¥§¨¦§¨¨¥

.ezy` z` xizdl ick ef zecra oi` okle ,zeigl leki ciiebny
éäðéîøezeld` zkqna epipy `lde ±(e"n `"t),ànèî Bðéà íãà §¦§¦¨¨¥§©¥

zn z`nehaeléôà ,BLôð àözL ãò`ed m`eléôàå ,ãéieâîm` ©¤¥¥©§£¦§¨©£¦
`ed,ññBboeyln rnyne .ig `ed oiicry meyn ,`nhn epi` ¥

c ,dpyndànèî àì ééenèoeik `nhn epi` d`neh oiprl wxy ± ©¥Ÿ§©¥
,ig oiicr `ed eiykryééç àì àééçéî àäx`yi m` oiprl la` ± ¨¦§¨Ÿ¨¥

.zenl cizre ze`txzdl eteq oi` i`cea zeigl
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàoi`y epzpyn oic ± ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zhiya dpyp ,ciiebnd lr oicirn,øæòìà ïa ïBòîL éaøeli`eàä ©¦¦§¤¤§¨¨¨
zhiya zipyp ,ig `l ciiebny dpnn rnyny zeld`a dpynd -

àéðúc .ïðaø,`ziixaaãéieâîä ìò ïéãéòîz` xizdl zn `edy ©¨¨§©§¨§¦¦©©§¨
,ef dknn zenl eteqy oeik ,ezy`áeìvä ìò ïéãéòî ïéàå[ielzd-] §¥§¦¦©©¨

.zn eze` e`xiy crãéieâîä ìò óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©©©§¨
ïéãéòî ïéà,zny ze`cea e`xiy crúBåkì ìBëiL éðtî`txzdl - ¥§¦¦¦§¥¤¨¦¨

,zpaeln zkzna daixv ici lr eirvtn.úBéçìådpyndy `vnp §¦§
ciebny da x`eany epzpyn eli`e minkg zrca zipyp zeld`a

.xfrl` oa oerny iax zrca zipyp zeigl leki
:jk lr dywn `xnbdéîB÷Bàì úéöî éîecinrdl leki dz` ike ± ¦¨¥§¥

epzpyn z`éðz÷ àäå ,øæòìà ïa ïBòîL éaøkaàôéñdpynd ly §©¦¦§¤¤§¨¨§¨¨¨¥¥¨
(.`kw oldl),ìéML ãçàa ,àéñòa äNòîå ,íiì eäeìLedelrd xy`k ©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§

,íéîëç eøîàå ,Bìâø àlà íãéa äúìò àìelbxa mi`ex ep` m`y Ÿ¨§¨§¨¨¤¨©§§¨§£¨¦
dkzgpyäáekøàä ïî[jxad-],äìòîìezngn zn i`ceae li`ed ¦¨©§¨§©§¨

ef dknàNpzelbx dkzgp m` la` ,ezy`ähîìe äáekøàä ïî ¦¨¥¦¨©§¨§©¨
àNpú àìiaxk epzpyn ok` m`e .zeigl jiyndy okziy ,ezy` Ÿ¦¨¥

oi` dlrnle daekx`d on jzgpyk s` ok m` ,xfrl` oa oerny
ici lr `txzdl leki jzegn ixdy ,`ypdl ezy` z` xizdl

.zeigle diek
:`xnbd zvxznéðàLàiî,oldl dpynd ly dxwnd dpey ± ©¥©¨

min jeza dzid dkndyäkî eæøîcmilicbne miwfgn miny ± §©§©¨
epi` ciiebny dcen xfrl` oa oerny iax s` dfae ,dknd a`k z`
oa oerny iax xaeq mina epi`y ciiebn la` ,ze`txzdl leki
`txzdl lekiy meyn ef dkn zngn zenl eteq oi`y xfrl`

.zeigle
:`xnbd dywnàòéiè àeää éì éæç éãéãì ,äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦©©¨¨

il`rnyi xgeq izi`x invr ip` -déìîâì déãéiâå àøéñôñ ìé÷Lc§¨¦©§¥¨§©§¥§©§¥
[daekx`d lrn] lnbd lbx z` jzge axg gwly ±déz÷éñôà àìå§Ÿ©§¦§¥

déúeøòðìciiebny ixd .zny cr ezexrp lew z` wiqtd `le - §©£¥
:`xnbd zvxzn .zeigl leki epi`àéåä àLéçk àéää ,éiaà øîà- ¨©©©¥©¦§¦¨©§¨

dnda e` mc` la` ,jzgpyk cin zn jkle ,did yegk lnb eze`
.ze`txzdl mileki miyegk mpi`y

:zeld`a dpynl epzpyn oia dxizql xg` uexiz d`ian `xnbd
,øîà àáøciiebn dyrpy eyyg epzpynaúðaeìî ïékña,y`a ¨¨¨©§©¦§¤¤

el df ote`aìkä éøáãminkg zhiyl elit` ,xnelk ,zeigl leki ¦§¥©Ÿ
,zeigl leki epi` ciiebny xfrl` oa oerny iax lr miwlegd
`ed lekiy zpaeln oikq ici lr dknd ziyrpy ote`a micen
.zny eilr micirn oi`e ,`txzn `ed diekd jezny oeik ,zeigl

aelve ciiebn ede`x m` elit` :dpyna epipy'åëå úìëBà äiçäå§©©¨¤¤
:`xnbd zx`an .eilr oicirn oi` ea,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

eðL àì,eilr oicirn oi`y epzpynaàlàea zlke` digdyk Ÿ¨¤¨
ìáà ,äàöBé BLôð ïéàL íB÷nîea zlke` digd m`BLôpL íB÷nî ¦¨¤¥©§§¨£¨¦¨¤©§

ïéãéòî ,äàöBézn i`cey ,`ypdl ezy` z` oixizne zny eilr §¨§¦¦
.`ed

:sqep oicBa èçL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåmc`a -Bà íéðL §¨©©§¨¨©§¥¨©§©¦
íéðL áBø,maex e` ,hyee dpw epiidc ,mipniq ipy ±çøáe,hgypd §©¦¨©

ïéãéòîciny dxaq `xnbd .`ypdl ezy` z` oixizne zny eilr §¦¦
:`xnbd dywn .zn aeyg eipniq ekzgpyéðéà,`ed jk m`d ± ¥¦

æîøå íéðL áBø Bà íéðL Ba èçL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¨©§©¦§©¦§¨©
hgypdøîàåmicrleázëé elà éøä ,ézLàì èb eáúkhbeðzéå §¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§

eipniq ehgypy xg` s`y l`eny zrcy o`kn gkene ,ezy`l
.igk aygp

ok` :`xnbd zvxznàeä éçxyt` oiicr okle ,dhigyl jenq ©
,ezegilya ezy` z` yxblåmle`úeîì BôBñ,xvw onf jeza §¨

,ezzin z` e`x `lyk elit` zny eilr cirdl mileki okle
.`ypdl ezy` z` xizdle

:`xnbd dywnäzòî àlàea ehgypy zngn zenl eteq m` ¤¨¥©¨
,eipniqàäébbeya ehgeydBãé ìò äìBb,hlwn xirlàéðz äîlà §¥¤©¨©¨¨©§¨

y mc` `ziixaa epipy ok m` recn ±èçLbbeya exiagaBà íéðL ¨©§©¦
äæ éøä ,íéðL áBøhgeyd -,äìBb Bðéàdhigyd zngn `l `ny §©¦£¥¤¥¤

df oi` eipniq ea ehgypy s`y ixd .xg` xac zngn `l` zn
.zeniy i`ce

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef `ziixa lr xn`p ixd -øîà ¨¦§©£¨¨©
,àéòLBä áøc meyn ,dleb epi` bbeya ehgeydy mrhdïðéLééç ©©§¨©§¦©

,ezìaìa çeøä ànLly oeike ,mcew zn `ed gexd sexiv zngne` ¤¨¨©¦§§©
.dleb epi` gexd sexiva `l` dnvr dhigyd zngn zn

éîð éàmiyyegy ,xnel xyt` cer ±eäéà ànLhgypd - ¦©¦¤¨¦
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àåä ÷äáåî,opaxc oipniqc ab lr s`e Ð.`ziixe`c xeqi`` elit` opiknq i`d ik oniq`

õåâå êéøàã.edpip oipniq e`l Ðåéìë,zn xg` eze`e ,oli`yd xg`l `ny ,eicba Ð

.micbad lra edfy mixeaqe el` ede`xeóëåà éðîéñá øåîçel`"a ol `niiwc Ð

.opixcdnc (`,fk `rivn `aa) "ze`ivnéùðéà éìééù àìl`ey did `l xengd lra Ð

.exagl df ly etke`äéì áé÷ñîãx"iy`c* Ð

.f"rla'åë ñéëá øåù÷ åàöî`ki` i`n Ð

xninl?z` xikn `edy it lr s` ,yegil

ea xywe ,xg`l eli`yd `ny yegl yi ,qikd

.hbd z` ea gkye ,dfl exifgde ,df hbàôåéæì
jlie ,ezrah cbpk dxeve mzeg dyri `ny Ð

.l`yi xy` lk dpnid lehie ,ezy`l ed`xie

éùçðîéùðéà:`iyw i`e .elfn df lehi `ly Ð

ipzw `deilk oia `vnpy e`oxn` `d Ð

dl`yl opiyiigcoizipznc eilk :`iyw `l Ð

eilke ;miyealn li`ydl jxce ,eicba epiid

,ezaiza ezia iyinyz ilk oia epiid oihibc

jxc oi`y.mli`ydlåéìë àîéà úéòáéàåÐ

opiknq `lc ,eilkae eteba :ipzwc oizipznc

.ediipniq`é÷îåñáéøåéçåied :opixn` `lc Ð

eiyealna oniq,eid mipal e` eid oixegy i`

mipale oixegy yi daxdy ,oniq df oi`c

.minec`eàôéñ éðú÷ àäåzenai) oizipznc Ð

.(`,`kwàùðú àì äèîìå äáåëøàä ïîiigc Ð

meyn i`e,driah,seq mdl oi`y mine li`ed

dqxt wegxa dlre mind on `vi `ny opiyiig

daekx`d on :ipzw .ede`x `le ,xzei e`

`nl` ,`ypz dlrnleciixkpn.iig `léðàù
åæøîã àéîäëîa`k zelcbne zewifgn Ð

zkqna ,ipli`l `ifx `xhin :exage .dknd

.(a,b) ziprzäéãééâäéìîâìeceb" oeyl Ð

l`ipc) "`pli`.(càìåäé÷ñôàäéúåøòðìÐ

lew z` xenbl wiqtd `le,ezexrpxrep didy

.zny crúðáåìîjezny ,y`a Ðdeknd

.`txznçøáå.hgypd Ðåðúéå åáúëéÐ

igk :`nl`opiwfgn.ipyne :àåä éçjkitl Ð

zenl eteqe ,hb ehib.oicirn jkld Ðàìà
äúòîzeni i`cee li`ed Ðdleb `di Ð

,ehgeyddnl` .ehgye eilr ecin oikq ltp m`

xac zngn `ny ,zn elit`e ,dleb oi` :`ipz

.zn xg`åãé ìò.eliaya Ðåúìáìá çåøäÐ

.xeht zelb iabl ,jkld .zn gexd zngne

ezy` oiprl ,edine.zeni i`cec ,eilr oicirn Ð
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åéìëdl`yl opiyiigcdl`yl opiyiig `lc xeyw `vnc eilke Ðmilka xninl `ki` Ð

.dl`yl opiyiig `lc ozp oa dcedi epiax yxity enk ,mli`ydl okxc oi`y

åéìëdl`yl opiyiigc`aa) "ze`ivn el`" wxtac ilka zexit `vn :xn`z m`e Ð

opiyiig `lc :xnel yie ?dl`yl opiyiig `l i`n`e ,xifgie ,oniq iedc rnyn (a,ck `rivn

oenna la` ,xeqi` xaca `l` dl`yl`l Ð

`kd jixt i`n k"` :xn`z m`e .dl`yl opiyiig

yegip ,opixcdn ikid ske` ipniqa xeng mzde

yie ?dl`yl opiyiig `l oenna `de ?dl`yl

opiyiig i` elit` i`ce dil `hiytc :xnel

dl`ylopaxcn la` ,dxezd on Ðopiyiig `lÐ

opiwtn ikid :dyw la` .dca` xifgdl dl`yl

dl`ylyegip ,ske` ipniqa xeng ixcdnc `xwn

`lc ,xity iz` `pwqnl ,edin !dxezd on

.xeqi`a elit` dl`yl opiyiig

úéòáéà'ek ixeiga eilk `ni`mlerle Ð

"hbd lk" wxta :xn`z m`e .dl`yl opiyiig `l

,`nwqelca e` dqitga e`vn :opz (`,fk oihib)

exikn m`dnle .hbd xikn m` :yexit .xyk Ð

xiknc oeik ,inp exikn epi` elit` ?hbd xikiy il

`nwqelce dqitgopiyiig `l `dc ,jka ic Ð

exikn m` :eyexit ikdc ,xnel yie ?dl`yl

ely mdy `nwqelce dqitglab lr s`e .xyk Ð

cigi oeyl hwpcdqitgc ab lr s`e .yegl oi` Ð

zng `id dqitgc mzd yxtnc ,dawp oeyl ied

dphwmeyn ,xkf oeyl hwp mewn lkn Ð

:`ztqeza ipzck ,xkf oeyl iedc `nwqelc

.jl izxqn zexhy mi`ln zenwqelc dxyr

mzd ixiin ,dl`yl opiyiigc `nw `pyille

opiyiig `l ikdle ,dqitga ecai` oky reciy

.myd zxfra jix`` mye .dl`yl

àøîéîìiienh 'ek edpinxe iig ciixkpnc

iig `l `iign `d inhn `lc `ed

,iigc ab lr s` ,qqeb da ipzw `dc :dniz Ð

oi` :inp opze ,oiig oherine dzinl miqqeb aexc

`edy qqeba :xnel yie !qqebd lr oicirn

qeb `edy oeik ,ciixkpnmc` ici lr q.iig `l Ð

`lcn ,iig `l ciixkpnc xity giken mewn lkne

wgvi epiax xn` cere .ciixkpn qqeb elit`e :ipzw

zn oizipznc ciixkpnc `hiyt i`cec :yxtl

eze` miyery mewna ciixkpny oeik ,seqal

,dlrnle daekx`d on jzgp enk ,dtixh

zeniy xexa xac epi` la` .jenqa rnynck

dil jixt `zyde .`ypil dexiziy mcew

zenl eteqy qqeb eze`e ,qqebe ciixkpnn`ed Ð

ziin ciixkpnc inp oicd `ede ,xzl`l zn

:xn`z m`e .qqeb icda ciixkpn ipzwcn ,xzl`l

dil iywz xfrl` oa oerny iaxc dizlin e`la

dil `iyw `l `xwirnc :xnel yie !`tiql `yix

oicirn oi`c `yix inwe`l ivnc ,`tiql `yix`ypzc `tiqe ,xzl`l epiid Ð.iiepyl ivn `l xfrl` oa oerny iaxc dizlin` la` ,ycg xyr mipy xg`l epiid Ðàìà`di dzrn

eci lr dleb`ed znc oeikc ,jixtw zn dil aiygc l`enyl Ðzelbl aiigc `nrh jzrc `wlqc .zFlbl el yi Ðxzl`l zn `l la` ,xzl`l zny itl Ð,llk zelb aiigzi `l Ð ¦§

"dknd dwpe" :(a,bl zeaezk) "zexrp el`" wxta opixn`c `d `zyd dil zile .xzl`l zny dil rnyn zelb iab aizkc "zenie"c `pyilc"dwpe" i`n ,bbeya Ðlr s`e ,zelbn dwpe Ð

e` ezlala gex meync xnel oi` la` .dzin iab `le zelb iab diilr jxcl dcixi jxc oia ibltnc ikid ik ,zelbl dzin oia welig yi ,daexn onf zn `l elit` ,cifna dzin aiigy it

xzl`l zny oeik exhetl epl oi` ezzin axiw.inrh ipdl opirci `l izk` `dc Ð

ïðéùééçezlala gexd `ny"dknd dwpe" :xn`c `de .lirl ziyixtck ,dzina `le zelba `wece Ðdaxd ddyy it lr s` ,ezpryn lr jld `l `d ,zelbn Ð`ki` ,zelb aiig Ð

.llk qkxit `le `yiyc `ziaa oebk ,gexc leala `kilc oebk :xninl
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miwxtקס dyelya` cenr `kw sc ± iriax wxtzenai
åúúéî áøé÷qkxity ici lr Ði`cn xzeizgz zn ok m` `l` dleb oi` jkld ,zn Ð

.eciàùéùã àúéáá"ezlala gex"c `pyill .gex my oi`y Ðo`k oi`c ,dleb `kd Ð

`pyille .zn ezngne ,gex:opiqxb ikd .dleb epi` "ezzin z` axiw `ed"céîð éà
.ñëøéô àìå àøáãáâéìô àìå÷ì,mini dyly cr `l` oicirn oi` `nw `pz xn`wc Ð

mewn e` mc` jl yi :xninl dcedi iax `z`e

xidn epi`y dry e`lekie ,zepzydle getpl

.mini dyly xg`l elit` cirdlàøîåçì åà
âéìômini dyly cr `nw `pz xn`wc Ð

elit`y minrt :xninl edi` `z`e ,micirn

.oicirn oi` dyly jezéîøëá.xird my Ð

ia` edewq`e`icd`zlz xzal.oineiåäå÷ñàå
àðúñéáùã àøùéâà.oinei dyng xg`l Ð

éúîöãeze` oigipn oi`e ,miptd zxev oiznev Ð

.zepzydle getpläëî àëéàã àëéämewn Ð

efxn dkndoiciakn Ð.gtepe a`kdçôúéî
çôúzipzyne ,dyail eze` oilrny xg`l Ð

.ezxeväðùîóåñ íäì ùéùyxtn onwl Ð

.inc ikidäøåñà åúùàezyixt xg`l `ny Ð

leki mc` :xi`n iax xaqc .el jlde `vi myn

.minei e` mei mina zedyle zeigläøòîÐ

:xn`e iqei iax bilte ,md seq mdl yiy min

zedyl leki mc` oi` :xaqwc ,zxzen ezy`

xzl`l `vi `ny meyn i`e .jk lk minaÐ

la` .dil efg eed wtp i` `dc ,`yyg ef oi`

,dxeq`c iqei iax dcen seq mdl oi`y mina

.ede`x `le ,wegxnl xzl`l `vi `nyïî
äèîìå äáåëøàä`l zeigl lekie li`ed Ð

mdl oi`y minc ,ede`x `le `vi `ny ,`ypz

.od seqàøîâäéúåçåø òáøàîdxrn oebk Ð

icka my ddey ltpy d`exde ,min d`ln

.el `ae mind jeza ig zeidl leki oi`yàîâà
é÷îñãh"yxn* = mb` .mewn eze` ly mb` Ð

mink .miig min mpi`e ,enewna cner ,f"rla

mdipt lr heyl leki epi`y ,enc seq mdl yiy

wilqc `zi` m` ,jkld .wegxnlefg ied Ð

.dilåìôùà éìâ.`vi myne ,wegx mewnl Ðàì
ïåà ìë ÷éãöì äðåàéef dlwz dz`a `ly Ð

.`liy ax z` zecpl ax ly eciläòåùúáåøá
õòåéizreyz Ðizlhpy ici lr ,leyknd on

.l`enyn dvríéâã ìù äìéçîìmihhegy Ð

jenqztyloia mind on dhnl oia xdpd

z`lnzn oi`e ,ezty daeba mind on dlrnl

jeza ex`ev diabn my qpkpd mc`e ,dlek

.mind on dlrnl dxrndäìéçîì ùåçéìÐ

.jlde `vi xgn meil `nyeéùàø åì éúòðòðÐ

.el jlde iab lr xareåùàø åì òðòðédgci Ð

`le ,dryd iptndxbzi.oda
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àìå÷ìbilt `xnegl e` bilt`l` ,`xnegl oiae `lewl oia irainl ivn inp ikde Ð

.irac i`n `hiyt `l izk`

àìå'ek opaxn `axev `py `l `id`lw wilq i` opaxn `axev ediiaexc ab lr s`e Ð

(aex) iab enk ,dlgzkl `ypz `le ,aex eze`l opiyiig `l mewn lkn ,dil zi`

.mizn oaexy it lr s` ,odilr oicirn oi`c oiqqeb
exn`

1

2

3

4

5

àLéLc àúéáa déèçLc ?eäééðéa éàî .Búúéî áøé÷¥¥¦¨©¥©§§¨£¥§¥¨§¥¨
.ñékøt àìå àøáa déèçLc :éîð éà ,ñékøôe©§¥¦©¦§¨£¥§¨¨§¨©§¥

é éaø"'åëå ìk àì :øîBà äãeäàøîeçì Bà ,âéìt àle÷ì àáa ïa äãeäé éaø :eäì àéòaéà ." ©¦§¨¥Ÿ¨¦©£¨§©¦§¨¤¨¨§¨¨¥§§¨
,ïéîBé àúìz øúáì àéãä éaà eäe÷qàå ,éîøëa òáèc àøáb àeääc :òîL àz ?âéìẗ¥¨§©§©©§¨§¨©§©§¥§©§©¥¤§¨§¨©§¨¨¦
àøLébà eäe÷qàå ,úìâãa òaèàc àøáb àeää ,eúå .eäúéáãì àòcøäpî éîéc áø dáñðàå§©§§¨©¦¦¦§©§§¨¦§¥§§©©§¨§¦§©§¦§©§©§©¦§¨
àîìLa zøîà éà .éîBé äMîç øúáì éðéáLeLc àîetà eäúéáãì àáø dáñðàå ,àðzñéaLc§©§§¨¨§©§§¨¨¨¦§¥§©¨§§¦¥§¨©£¦¨¥¦¨§©§¦§¨¨
eäðéà ¯ âéìt àøîeçì zøîà éà àlà ,àáa ïa äãeäé éaøk ãéáòc eäðéà ¯ âéìt àle÷ì§¨¨¥¦§§¨¥§©¦§¨¤¨¨¤¨¦¨§©§§§¨¨¥¦§
,äkî àkéàc àëéä ¯ éléî éðä !äkî eæøî àiî :zøîàäå .éúîöc ,àiî éðàL ?ïàîk ãéáòc§¨¥§©¨¥©¨§¨§¦§¨¨§©§©¨©§©¨¨¥¦¥¥¨§¦¨©¨
ìáà ,dézòLa dééæç dé÷qà éëc ¯ éléî éðäå .úéîö úîöéî ¯ äkî àkéìc àëéä ìáà£¨¥¨§¥¨©¨¦§©¨¥§¨¥¦¥§¦©§¥©§¥§©§¥£¨

.çôz çôzéî ¯ éäzLéàäðùîBzLà ,óBñ ïäì ïéàL ïéa óBñ ïäì LiL ïéa ,íénì ìôð ¦§§¦¦§©¨©¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§
ìL øçàì äìòå ìBãbä øBaì ìôpL ãçàa äNòî :øéàî éaø øîà .äøeñàøîà .íéîé äL £¨¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©©©¨§¨¨§©©§¨¨¦¨©

,íLôð àözL éãk eäLå ,åéøçà BëLBî ãøéå ,äøòîa ìBaèì ãøiL àîeña äNòî :éñBé éaø©¦¥©£¤§¨¤¨©¦§¦§¨¨§¨©§©£¨§¨§¥¤¥¥©§¨
ìML ãçàa àéñòa äNòî áeLå .íäéúBLð úà eàéOäåàlà íãéa äúìò àìå íiì eäeìL §¦¦¤§¥¤§©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§Ÿ¨§¨§¨¨¤¨

.àNpz àì ¯ ähîìe äáekøàä ïî ,àNpz ¯ äìòîìe äáekøàä ïî :íéîëç eøîà ,Bìâø©§¨§£¨¦¦¨©§¨§©§¨¦¨¥¦¨©§¨§©¨Ÿ¦¨¥
àøîâéøác ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàL ïéa óBñ íäì LiL ïéa ,íénì ìôð :ïðaø eðz̈©¨©¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§£¨¦§¥

å .øéàî éaøíéøîBà íéîëç,úøzeî BzLà ¯ óBñ íäì LiL íéî :BzLà ¯ óBñ íäì ïéàLå ©¦¥¦©£¨¦§¦©¦¤¥¨¤¦§¤¤§¤¥¨¤¦§
.åéúBçeø òaøàî äàBøå ãîBòL ìk :ééaà øîà ?óBñ íäì LiL íéî éîc éëéä .äøeñà£¨¥¦¨¥©¦¤¥¨¤¨©©©¥¨¤¥§¤¥©§©¨

ì áø déì øîà .eäúéáãì àìéL áø dáñðà ,é÷îñc àîâàa òáèc àøáb àeääàz :ìàeîL ©©§¨§¨©§©§¨§¨§¥©§§¨©¥¨¦§¥§£©¥©¦§¥¨
äøeñà BzLà ,óBñ íäì ïéàL íéî :déì eçìL .àLéøa déì çìLð :déì øîà !déznLð§©§¥£©¥¦§©¥§¥¨¨§¥©¦¤¥¨¤¦§£¨
ïéàL íéî Bà óBñ íäì LiL íéî ,é÷îñc àîâàå .äøeñà BzLà :eäì çìL ?úøzeî Bà¤¤¨©§¦§£¨§©§¨§¨§¥©¦¤¥¨¤©¦¤¥
,àðéòè àòèéî ?éëä ãáò àîòè éàî øîe .àeä óBñ íäì ïéàL íéî :eäì çìL ?óBñ íäì̈¤¨©§©¦¤¥¨¤¨©©£¨£©¨¦¦§¨¨¥¨
øeîéà ¯ élb àkéàc ïåék ,àéä àìå .éîc óBñ íäì LiL íéîk éîéé÷å eå÷c ïåék :éøáñ àðà£¨¨§¦¥¨§¨§©§¦§©¦¤¥¨¤¨¥§¨¦¥¨§¦¨©¥¥
:ìàeîLc déìò áø éø÷ ."ïåà ìk ÷écvì äpeàé àì" :áøc déìò ìàeîL éø÷ .eìtLà élb©¥©§§¨¥§¥£¥§©Ÿ§¤©©¦¨¨¤¨¥©£¥¦§¥
ñðëðå ,ïcøia ïéøBîëî ïéønëî íãà éða éðLa äNòî :éaø øîà ,àéðz ."õòBé áBøa äòeLúe"§¨§¥©§¨¨©©¦©£¤¦§¥§¥¨¨§©§¦¦§¦©©§¥§¦§©
éãk Bøáç ääLå ,äléçî ìL dçút äàø àìå änç äò÷Lå ,íéâc ìL äléçîì íäî ãçà¤¨¥¤¦§¦¨¤¨¦§¨§¨©¨§Ÿ¨¨¦§¨¤§¦¨§¨¨£¥§¥
àáe ,äléçî ìL dçút øékäå änç äçøæ øçîì .Búéa CBúa òéãBäå àáe ,BLôð àözL¤¥¥©§¨§¦©§¥§¨¨¨§¨©¨§¦¦¦§¨¤§¦¨¨
LiL íéî :eøîàL ,íéîëç éøác íéìBãb änk :éaø øîà .Búéa CBúa ìBãb ãtñä àöîe¨¨¤§¥¨§¥¨©©¦©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§©¦¤¥
óBñ íäì LiL íéî ,éëä éà .äøeñà BzLà ¯ óBñ íäì ïéàL ,úøzeî BzLà ¯ óBñ íäì̈¤¦§¤¤¤¥¨¤¦§£¨¦¨¦©¦¤¥¨¤

ëL àì íéâc ìL äléçî óBñ íäì LiL íéîa !íéâc ìL äléçîì Leçéì ,éîðáø øîà .àçé ©¦¥¦§¦¨¤¨¦§©¦¤¥¨¤§¦¨¤¨¦¨§¦¨¨©©
ìáà ,àîìòc Léðéàa éléî éðä ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàL íéî ïðaø eøîàc àä :éLà©¦¨§¨§©¨©©¦¤¥¨¤¦§£¨¨¥¦¥§¦¦§¨§¨£¨
àðL àìå àîìòc Léðéà àðL àì ,àéä àìå .déì úéà àì÷ ¯ ÷éìñc éà ,àì ïðaøî àáøeö§¨¥©¨©¨¦¦§¦¨¨¦¥§¨¦¨§¨¦¦§¨§¨§¨§¨
éúééä úçà íòt :ìàéìîb ïaø øîà ,àéðz .àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ ãáòéc ,ïðaøî àáøeö§¨¥©¨©¦£©¦§©§¦¨¨©§¨¨©©¨©§¦¥©©©©¨¦¦
¯ epîe ,daL íëç ãéîìz ìò øòèöî éúééäå ,äøaLpL úçà äðéôñ éúéàøå äðéôña Cläî§©¥¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©¤¦§§¨§¨¦¦¦§©¥©©§¦¨¨¤¨©
øîà ?Eìòä éî ,éða :Bì ézøîà .äëìäa éðôì ïãå áLéå àa äLaia éúéìòLëe .àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¤¨¦¦©©¨¨¨§¨©§¨§¨©©£¨¨¨©§¦§¦¦¤¤§¨©
:íéîëç eøîà ïàkî .éLàø Bì ézòðòð éìò àaL ìâå ìb ìëå ,éì ïncæð äðéôñ ìL óc :éì¦©¤§¦¨¦§©¥¦§¨©§©¤¨¨©¦£©§¦Ÿ¦¦¨¨§£¨¦
¯ óBñ íäì LiL íéî :eøîàL ,íéîëç éøác íéìBãb änk :äòL dúBàa ézøîà .BLàø Bì òðòðé ¯ íãà ìò íéòLø eàBáé íà¦¨§¨¦©¨¨§©§¥©Ÿ¨©§¦§¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§©¦¤¥¨¤

,àéðz .äøeñà ¯ óBñ íäì ïéàL íéî ,úøzeîéaø øîà,íia úôøhnL úçà äðéôñ éúéàøå äðéôña Cläî éúééä úçà íòt :àáé÷ò ¤¤©¦¤¥¨¤£¨©§¨¨©©¦£¦¨©©©©¨¦¦§©¥¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©¤¦¨¤¤©¨
éî ,éða :Bì ézøîà .äëìäa éðôì ïãå áLéå àa àé÷èBt÷ úðéãîì éúéìòLk .øéàî éaø ¯ epîe ,daL íëç ãéîìz ìò øòèöî éúééäå§¨¦¦¦§©¥©©§¦¨¨¤¨©©¦¥¦§¤¨¦¦¦§¦©©§¦¨¨§¨©§¨§¨©©£¨¨¨©§¦§¦¦
:eøîàL ,íéîëç éøác íéìBãb änk :äòL dúBàa ézøîà .äLaiì éðàéwäL ãò ,Bøáçì Bøáçå ,Bøáçì éðãøè ìb :éì øîà ?Eìòä¤¤§¨©¦©§¨©¦©£¥©£¥©£¥©¤¦¦©¦©©¨¨¨©§¦§¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§
äøeôçì ,åéìò ïéãéòî ïéà ¯ úBéøà áBâì ìôð :ïðaø eðz .äøeñà BzLà ¯ óBñ íäì ïéàL íéî ,úøzeî BzLà ¯ óBñ íäì LiL íéî©¦¤¥¨¤¦§¤¤©¦¤¥¨¤¦§£¨¨©¨©¨©§£¨¥§¦¦¨¨©£¨
ïðéLééç ,åéìò ïéãéòî ïéà íéaø÷òå íéLçð äàìî äøeôçì óà :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø .åéìò ïéãéòî ¯ íéaø÷òå íéLçð äàìî§¥¨§¨¦§©§©¦§¦¦¨¨©¦§¨¤§¥¨¥©©£¨§¥¨§¨¦§©§©¦¥§¦¦¨¨¨§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc zenai(ipy meil)

Búúéî áøé÷,dleb hgeyd oi` okle ,i`cn xzei qkxity ici lr ¥¥¦¨
:`xnbd zx`an .ezzin z` axiw xg` xacyk zelb aeig oi`y

eäééðéa éàî.dleb epi`y minrhd ipy oia lcad yi ote` dfi`a ± ©¥©§
ote`aàLéLc àúéáa déèçLcieyrd ziaa bbeya ehgyy ± §©§¥§¥¨§¥¨

gex my oi`y yiynñékøôeoeyld itly ,hgypd rprpzde - ©§¥
oi`y meyn ,dleb o`k ,ezlala gexdy yygd meyn dleb epi`y
axiw hgypdy meyn dleb epi`y oeyld itl mle` .gex o`k
axiwe qkxit hgypdy meyn dleb epi` df ote`a s` ,ezzin

.ezzinéîð éà,minrhd ipy oia lcad ea yiy sqep ote` ± ¦©¥
àøáa déèçLcgex my yiy mewn uega ehgyy ote`a ±àìå §©§¥§¨¨§Ÿ

ñékøô,ezlala gexdy meyn dleb epi`y oeyld itly ,hgypd ©§¥
itl mle` .dleb epi`e ,ezlala gexd `ny yegl yi o`k s`
dleb df ote`a ,ezzin axiw hgypdy meyn dleb epi`y oeyld

.ezzin z` axiw `le hgypd qkxit `ly oeik
dyly cr ede`x m` `l` znd lr oicirn oi` :dpyna epipy

,ezzinl miniäãeäé éaø`aa oa'åëå ìë àì øîBàlk `le mc`d ©¦§¨¥Ÿ¨
:`xnbd zwtzqn .oiey zeryd lk `le mewndéaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦

âéìt àle÷ì àáa ïa äãeäéaa oa dcedi iax m`d -lr lwdl `a ` §¨¤¨¨§¨¨¦
cr `l` oicirn oi`y `nw `pz xn`y dn lr ,xnelk .`nw `pz
mewn e` mc` jl yiy xnele lwdl dcedi iax `a ,mini dyly
eilr cirdl xyt` jkle ,zepzydl xdnn znd oi`y dry e`

.mini dyly xg`l elit`Bà`nyâéìt àøîeçì`ae wleg `ed ± §§¨¨¦
xyt` cinzy xaeq `nw `pz eli`y ,`nw `pz lr xingdl
welgl dcedi iax `ae ,mini dyly jeza zn zxkd lr cirdl
yiy meyn ,eilr oicirn oi` dyly jeza elit`y xingdle

.mini dyly jeza elit` zepzydl xdnn zndy minrt
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdàøáb àeääc ,òîL àz- ¨§©§©©§¨

mc` dida òáècxiràéãä éaà eäe÷qàå ,éîøkl` edelrde - §¨©§©§¥§©§©¥¤§¨
did dfe ,`icd ia enyy mewnïéîBé àúìz øúáìdyly xg` - §¨©§¨¨¦

,driahdn minieäúéáãì àòcøäpî éîéc áø dáñðàåax `iyde - §©§§¨©¦¦¦§©§§¨¦§¦§
.edexikdy micrd it lr ezy` z` iniceúå,dnec dyrn cere - §

úìâãa òáhàc àøáb àeää,zlbc xdpa rahy mc` ±eäe÷qàå ©©§¨§¦§©§¦§©§©§
àðzñéaLc àøLébà`pzqiay ly xybd lr edelrde ±,dáñðàå ©¦§¨§©¦§¨¨§©§§¨

éðéáLeLc ànetà eäúéáãì àáøit lr ezy` z` `ax `iyde ± ¨¨¦§¦§©¨§§¦¥
df dide ,eipiayey zecréîBé äLîç øúáìmini dyng xg`l - §¨©©§¨¥

dzrne .driahdnàîìLa úøîà éàiaxy xn`z m` xacd oaen ± ¦¨§©¦§¨¨
dcediâéìt àle÷ìxg` elit` oicirny xaeqe `nw `pz lr §¨¨¦

ok m` ,mini dylyàáa ïa äãeäé éaøk ãéáòc eäðéàinic ax - ¦§§¨¦§©¦§¨¤¨¨
xg` elit` zecrd lr jenql dcedi iaxk exizde ewqt `axe

.mini dylyúøîà éà àlà`aa oa dcedi iaxyâéìt àøîeçì ¤¨¦¨§©§§¨¨¦
,znd z` xikdl xyt` i`y minrt mini dyly jeza elit`y
ok m` ,znd lr cirdl xizdy in oi` mini dyly xg`y `vnp

ïàîk ãéáòc eäðéàlr xizdl el` mi`xen` ewqt dhiy dfi`k - ¦§§¨¦§©
.mini dyly xg`ly zecr it

:di`xd z` `xnbd dgecéúîöc àiî éðàLote`a oicd dpey ± ©¥©¨§¨§¥
miptd zxev z` miznev mdy mind jxcy ,mina did sebdy
xkip znd df ote`ae ,zepzydle gtpzdl dfl mixyt`n mpi`e

.eilr oicirne daexn onf xg` elit`
:`xnbd dywnäkî eæøî àiî úøîàäålirl zxn` ixde ±(:kw) §¨¨§©©¨©§©¨

jxcy ,dlrnle daekx`d on elbx jzgpy mc`a dyrnd iabl
:`xnbd zvxzn .dknd a`k z` ciakdl mindàëéä éléî éðä̈¥¦¥¥¨

äkî àkéàcote`a `weec exn`p [oilwlwn miny] el` mixac ± §¦¨©¨
,mind zngn gtpzn dknd mewn f`y ,dkn yiyàëéä ìáà£¨¥¨

äkî àkéìceteb mday el` miyrna oebk ,dkn oi` xy`k la` ± §¥¨©¨
,mly did raehd lyúéîö úîöéîoi`e sebd z` miznev mind ± ¦§¨¨¦

getzl el migipn.eilr ecird jkle ,
:x`azpy dn zyxtn `xnbddéúòLa dééæç dé÷qà éëc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦©§¥©§¥§©£¥

dyly xg`l s` exikdl ozip mina ddyy seby el` mixac ±
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.eilr oicirn oi`e ,ezxev dpzyne dyail

äðùî
ote`a dlra zny dy`l zecr ipica weqrl dkiynn epzpyn

:minl ltpyíénì ìôð,my micnerd ipirn mlrpeïéaminaLiL ¨©©©¦¥¤¥
óBñ ïäì,dlitpd mewnn d`xp mteqy ±ïéamina,óBñ ïäì ïéàL ¨¤¥¤¥¨¤

äøeñà BzLàe` mei mina ig ddyy xyt`y ,xg`l `ypidl ¦§£¨
ef .yi` zy` `id ixde ,crd jldy xg` mind on `vie miinei

oke .xi`n iax ixaca äNòî ,øéàî éaø øîàmc`øBáì ìôpL ãçà ¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©§
ìBãbärahe ,min `ln didyäìòåmind onìL øçàìíéîé äL.ige ©¨§¨¨§©©§Ÿ¨¨¦

:seq mdl yiy min oipra zwleg drcàîeña äNòî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¤§¨
BëLBî ãøéå ,äøòna ìBaèì ãøiLedeeln -åéøçà`le ,mind jezl ¤¨©¦§©§¨¨§¨©§©£¨

.myn e`vieäLåly onf xeriy dxrnd cil micnerdàözL éãk §¨§¥¤¥¥
íLôð,edeelne xeird lyeàéOäåminkgíäéúBLð úàzwfga ©§¨§¦¦¤§¥¤

e`x my micnerde ,[dxrna] seq mdl yi el` miny oeiky ,ezny
z` xizdl yi ,'eytp `vzy ick' ly onf xeriya elr `ly

.mdizeyp
:seq mdl oi`y mina dyrnìML ãçàa ,àéñòa äNòî áeLåeäeìL §©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§

íiìlagaåezelrdl e`ayk,Bìâø àlà íãéa äúìò àìeeøîà ©¨§Ÿ¨§¨§¨¨¤¨©§¨§
,íéîëçelbx drhwp m`äìòîìe äaekøàä ïîdyrp jkay £¨¦¦¨©§¨§©§¨
,dtixhàNpzelbx drhwp m` la` .ezy`,ähîìe äaekøàä ïî ¦¨¥¦¨©§¨§©¨

àNpú àìyeygl yi seq mdl oi`y el` minay meyn ,ezy` Ÿ¦¨¥
xg` mewna dlr `ny.`ed ig oiicre ,

àøîâ
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,íénì ìôð ,ïðaø eðzipirn mlrpe ¨©¨¨¨©©©¦

,my micnerdïéaminaïéa ,óBñ íäì LiLmina,óBñ íäì ïéàL ¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤
äøeñà BzLà,`ypidl,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácltp m` ¦§£¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

lå .úøzeî BzLà ,óBñ íäì LiL íéîminl ltp m`,óBñ íäì ïéàL ©¦¤¥¨¤¦§¤¤§¤¥¨¤
.äøeñà BzLà¦§£¨

:'seq mdl yiy min' md dn zx`an `xnbdéîc éëéämd dn ± ¥¦¨¥
ãîBòL ìk ,éiaà øîà .óBñ íäì LiL íéîdlitpd mewnaäàBøå ©¦¤¥¨¤¨©©©¥¨¤¥§¤

mind dewn zeleab z`,åéúBçeø òaøàîlk z` d`exy epiide ¥©§©¨
.ed`x `le mind on `vi ltepdy okzi `ly ote`a eizeleab

:df oipra dyrn `xnbd d`iané÷îñc àîâàa òáèc àøáb àeää©©§¨§¨©§©§¨§©§¥
ddyy xg`le .'iwnq' `xwpd mewn ly mb`a rah cg` mc` ±

,eytp `vzy onf xeriy crdeäúéáãì àìéL áø dáñðà`iyd - ©§§¨©¦¨¦§¦§
.zny zwfga ezy` z` `liy axì áø déì øîààz ,ìàeîL ¨©¥©¦§¥¨
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àLéLc àúéáa déèçLc ?eäééðéa éàî .Búúéî áøé÷¥¥¦¨©¥©§§¨£¥§¥¨§¥¨
.ñékøt àìå àøáa déèçLc :éîð éà ,ñékøôe©§¥¦©¦§¨£¥§¨¨§¨©§¥

é éaø"'åëå ìk àì :øîBà äãeäàøîeçì Bà ,âéìt àle÷ì àáa ïa äãeäé éaø :eäì àéòaéà ." ©¦§¨¥Ÿ¨¦©£¨§©¦§¨¤¨¨§¨¨¥§§¨
,ïéîBé àúìz øúáì àéãä éaà eäe÷qàå ,éîøëa òáèc àøáb àeääc :òîL àz ?âéìẗ¥¨§©§©©§¨§¨©§©§¥§©§©¥¤§¨§¨©§¨¨¦
àøLébà eäe÷qàå ,úìâãa òaèàc àøáb àeää ,eúå .eäúéáãì àòcøäpî éîéc áø dáñðàå§©§§¨©¦¦¦§©§§¨¦§¥§§©©§¨§¦§©§¦§©§©§©¦§¨
àîìLa zøîà éà .éîBé äMîç øúáì éðéáLeLc àîetà eäúéáãì àáø dáñðàå ,àðzñéaLc§©§§¨¨§©§§¨¨¨¦§¥§©¨§§¦¥§¨©£¦¨¥¦¨§©§¦§¨¨
eäðéà ¯ âéìt àøîeçì zøîà éà àlà ,àáa ïa äãeäé éaøk ãéáòc eäðéà ¯ âéìt àle÷ì§¨¨¥¦§§¨¥§©¦§¨¤¨¨¤¨¦¨§©§§§¨¨¥¦§
,äkî àkéàc àëéä ¯ éléî éðä !äkî eæøî àiî :zøîàäå .éúîöc ,àiî éðàL ?ïàîk ãéáòc§¨¥§©¨¥©¨§¨§¦§¨¨§©§©¨©§©¨¨¥¦¥¥¨§¦¨©¨
ìáà ,dézòLa dééæç dé÷qà éëc ¯ éléî éðäå .úéîö úîöéî ¯ äkî àkéìc àëéä ìáà£¨¥¨§¥¨©¨¦§©¨¥§¨¥¦¥§¦©§¥©§¥§©§¥£¨

.çôz çôzéî ¯ éäzLéàäðùîBzLà ,óBñ ïäì ïéàL ïéa óBñ ïäì LiL ïéa ,íénì ìôð ¦§§¦¦§©¨©¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§
ìL øçàì äìòå ìBãbä øBaì ìôpL ãçàa äNòî :øéàî éaø øîà .äøeñàøîà .íéîé äL £¨¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©©©¨§¨¨§©©§¨¨¦¨©

,íLôð àözL éãk eäLå ,åéøçà BëLBî ãøéå ,äøòîa ìBaèì ãøiL àîeña äNòî :éñBé éaø©¦¥©£¤§¨¤¨©¦§¦§¨¨§¨©§©£¨§¨§¥¤¥¥©§¨
ìML ãçàa àéñòa äNòî áeLå .íäéúBLð úà eàéOäåàlà íãéa äúìò àìå íiì eäeìL §¦¦¤§¥¤§©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§Ÿ¨§¨§¨¨¤¨

.àNpz àì ¯ ähîìe äáekøàä ïî ,àNpz ¯ äìòîìe äáekøàä ïî :íéîëç eøîà ,Bìâø©§¨§£¨¦¦¨©§¨§©§¨¦¨¥¦¨©§¨§©¨Ÿ¦¨¥
àøîâéøác ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàL ïéa óBñ íäì LiL ïéa ,íénì ìôð :ïðaø eðz̈©¨©¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§£¨¦§¥

å .øéàî éaøíéøîBà íéîëç,úøzeî BzLà ¯ óBñ íäì LiL íéî :BzLà ¯ óBñ íäì ïéàLå ©¦¥¦©£¨¦§¦©¦¤¥¨¤¦§¤¤§¤¥¨¤¦§
.åéúBçeø òaøàî äàBøå ãîBòL ìk :ééaà øîà ?óBñ íäì LiL íéî éîc éëéä .äøeñà£¨¥¦¨¥©¦¤¥¨¤¨©©©¥¨¤¥§¤¥©§©¨

ì áø déì øîà .eäúéáãì àìéL áø dáñðà ,é÷îñc àîâàa òáèc àøáb àeääàz :ìàeîL ©©§¨§¨©§©§¨§¨§¥©§§¨©¥¨¦§¥§£©¥©¦§¥¨
äøeñà BzLà ,óBñ íäì ïéàL íéî :déì eçìL .àLéøa déì çìLð :déì øîà !déznLð§©§¥£©¥¦§©¥§¥¨¨§¥©¦¤¥¨¤¦§£¨
ïéàL íéî Bà óBñ íäì LiL íéî ,é÷îñc àîâàå .äøeñà BzLà :eäì çìL ?úøzeî Bà¤¤¨©§¦§£¨§©§¨§¨§¥©¦¤¥¨¤©¦¤¥
,àðéòè àòèéî ?éëä ãáò àîòè éàî øîe .àeä óBñ íäì ïéàL íéî :eäì çìL ?óBñ íäì̈¤¨©§©¦¤¥¨¤¨©©£¨£©¨¦¦§¨¨¥¨
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ñðëðå ,ïcøia ïéøBîëî ïéønëî íãà éða éðLa äNòî :éaø øîà ,àéðz ."õòBé áBøa äòeLúe"§¨§¥©§¨¨©©¦©£¤¦§¥§¥¨¨§©§¦¦§¦©©§¥§¦§©
éãk Bøáç ääLå ,äléçî ìL dçút äàø àìå änç äò÷Lå ,íéâc ìL äléçîì íäî ãçà¤¨¥¤¦§¦¨¤¨¦§¨§¨©¨§Ÿ¨¨¦§¨¤§¦¨§¨¨£¥§¥
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LiL íéî :eøîàL ,íéîëç éøác íéìBãb änk :éaø øîà .Búéa CBúa ìBãb ãtñä àöîe¨¨¤§¥¨§¥¨©©¦©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§©¦¤¥
óBñ íäì LiL íéî ,éëä éà .äøeñà BzLà ¯ óBñ íäì ïéàL ,úøzeî BzLà ¯ óBñ íäì̈¤¦§¤¤¤¥¨¤¦§£¨¦¨¦©¦¤¥¨¤
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éúééä úçà íòt :ìàéìîb ïaø øîà ,àéðz .àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ ãáòéc ,ïðaøî àáøeö§¨¥©¨©¦£©¦§©§¦¨¨©§¨¨©©¨©§¦¥©©©©¨¦¦
¯ epîe ,daL íëç ãéîìz ìò øòèöî éúééäå ,äøaLpL úçà äðéôñ éúéàøå äðéôña Cläî§©¥¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©¤¦§§¨§¨¦¦¦§©¥©©§¦¨¨¤¨©
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:íéîëç eøîà ïàkî .éLàø Bì ézòðòð éìò àaL ìâå ìb ìëå ,éì ïncæð äðéôñ ìL óc :éì¦©¤§¦¨¦§©¥¦§¨©§©¤¨¨©¦£©§¦Ÿ¦¦¨¨§£¨¦
¯ óBñ íäì LiL íéî :eøîàL ,íéîëç éøác íéìBãb änk :äòL dúBàa ézøîà .BLàø Bì òðòðé ¯ íãà ìò íéòLø eàBáé íà¦¨§¨¦©¨¨§©§¥©Ÿ¨©§¦§¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§©¦¤¥¨¤

,àéðz .äøeñà ¯ óBñ íäì ïéàL íéî ,úøzeîéaø øîà,íia úôøhnL úçà äðéôñ éúéàøå äðéôña Cläî éúééä úçà íòt :àáé÷ò ¤¤©¦¤¥¨¤£¨©§¨¨©©¦£¦¨©©©©¨¦¦§©¥¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©¤¦¨¤¤©¨
éî ,éða :Bì ézøîà .äëìäa éðôì ïãå áLéå àa àé÷èBt÷ úðéãîì éúéìòLk .øéàî éaø ¯ epîe ,daL íëç ãéîìz ìò øòèöî éúééäå§¨¦¦¦§©¥©©§¦¨¨¤¨©©¦¥¦§¤¨¦¦¦§¦©©§¦¨¨§¨©§¨§¨©©£¨¨¨©§¦§¦¦
:eøîàL ,íéîëç éøác íéìBãb änk :äòL dúBàa ézøîà .äLaiì éðàéwäL ãò ,Bøáçì Bøáçå ,Bøáçì éðãøè ìb :éì øîà ?Eìòä¤¤§¨©¦©§¨©¦©£¥©£¥©£¥©¤¦¦©¦©©¨¨¨©§¦§¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§
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יבמות. האשה בתרא - פרק ששה עשר דף קכא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc zenai(ipy meil)

Búúéî áøé÷,dleb hgeyd oi` okle ,i`cn xzei qkxity ici lr ¥¥¦¨
:`xnbd zx`an .ezzin z` axiw xg` xacyk zelb aeig oi`y

eäééðéa éàî.dleb epi`y minrhd ipy oia lcad yi ote` dfi`a ± ©¥©§
ote`aàLéLc àúéáa déèçLcieyrd ziaa bbeya ehgyy ± §©§¥§¥¨§¥¨

gex my oi`y yiynñékøôeoeyld itly ,hgypd rprpzde - ©§¥
oi`y meyn ,dleb o`k ,ezlala gexdy yygd meyn dleb epi`y
axiw hgypdy meyn dleb epi`y oeyld itl mle` .gex o`k
axiwe qkxit hgypdy meyn dleb epi` df ote`a s` ,ezzin

.ezzinéîð éà,minrhd ipy oia lcad ea yiy sqep ote` ± ¦©¥
àøáa déèçLcgex my yiy mewn uega ehgyy ote`a ±àìå §©§¥§¨¨§Ÿ

ñékøô,ezlala gexdy meyn dleb epi`y oeyld itly ,hgypd ©§¥
itl mle` .dleb epi`e ,ezlala gexd `ny yegl yi o`k s`
dleb df ote`a ,ezzin axiw hgypdy meyn dleb epi`y oeyld

.ezzin z` axiw `le hgypd qkxit `ly oeik
dyly cr ede`x m` `l` znd lr oicirn oi` :dpyna epipy

,ezzinl miniäãeäé éaø`aa oa'åëå ìë àì øîBàlk `le mc`d ©¦§¨¥Ÿ¨
:`xnbd zwtzqn .oiey zeryd lk `le mewndéaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦

âéìt àle÷ì àáa ïa äãeäéaa oa dcedi iax m`d -lr lwdl `a ` §¨¤¨¨§¨¨¦
cr `l` oicirn oi`y `nw `pz xn`y dn lr ,xnelk .`nw `pz
mewn e` mc` jl yiy xnele lwdl dcedi iax `a ,mini dyly
eilr cirdl xyt` jkle ,zepzydl xdnn znd oi`y dry e`

.mini dyly xg`l elit`Bà`nyâéìt àøîeçì`ae wleg `ed ± §§¨¨¦
xyt` cinzy xaeq `nw `pz eli`y ,`nw `pz lr xingdl
welgl dcedi iax `ae ,mini dyly jeza zn zxkd lr cirdl
yiy meyn ,eilr oicirn oi` dyly jeza elit`y xingdle

.mini dyly jeza elit` zepzydl xdnn zndy minrt
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdàøáb àeääc ,òîL àz- ¨§©§©©§¨

mc` dida òáècxiràéãä éaà eäe÷qàå ,éîøkl` edelrde - §¨©§©§¥§©§©¥¤§¨
did dfe ,`icd ia enyy mewnïéîBé àúìz øúáìdyly xg` - §¨©§¨¨¦

,driahdn minieäúéáãì àòcøäpî éîéc áø dáñðàåax `iyde - §©§§¨©¦¦¦§©§§¨¦§¦§
.edexikdy micrd it lr ezy` z` iniceúå,dnec dyrn cere - §

úìâãa òáhàc àøáb àeää,zlbc xdpa rahy mc` ±eäe÷qàå ©©§¨§¦§©§¦§©§©§
àðzñéaLc àøLébà`pzqiay ly xybd lr edelrde ±,dáñðàå ©¦§¨§©¦§¨¨§©§§¨

éðéáLeLc ànetà eäúéáãì àáøit lr ezy` z` `ax `iyde ± ¨¨¦§¦§©¨§§¦¥
df dide ,eipiayey zecréîBé äLîç øúáìmini dyng xg`l - §¨©©§¨¥

dzrne .driahdnàîìLa úøîà éàiaxy xn`z m` xacd oaen ± ¦¨§©¦§¨¨
dcediâéìt àle÷ìxg` elit` oicirny xaeqe `nw `pz lr §¨¨¦

ok m` ,mini dylyàáa ïa äãeäé éaøk ãéáòc eäðéàinic ax - ¦§§¨¦§©¦§¨¤¨¨
xg` elit` zecrd lr jenql dcedi iaxk exizde ewqt `axe

.mini dylyúøîà éà àlà`aa oa dcedi iaxyâéìt àøîeçì ¤¨¦¨§©§§¨¨¦
,znd z` xikdl xyt` i`y minrt mini dyly jeza elit`y
ok m` ,znd lr cirdl xizdy in oi` mini dyly xg`y `vnp

ïàîk ãéáòc eäðéàlr xizdl el` mi`xen` ewqt dhiy dfi`k - ¦§§¨¦§©
.mini dyly xg`ly zecr it

:di`xd z` `xnbd dgecéúîöc àiî éðàLote`a oicd dpey ± ©¥©¨§¨§¥
miptd zxev z` miznev mdy mind jxcy ,mina did sebdy
xkip znd df ote`ae ,zepzydle gtpzdl dfl mixyt`n mpi`e

.eilr oicirne daexn onf xg` elit`
:`xnbd dywnäkî eæøî àiî úøîàäålirl zxn` ixde ±(:kw) §¨¨§©©¨©§©¨

jxcy ,dlrnle daekx`d on elbx jzgpy mc`a dyrnd iabl
:`xnbd zvxzn .dknd a`k z` ciakdl mindàëéä éléî éðä̈¥¦¥¥¨

äkî àkéàcote`a `weec exn`p [oilwlwn miny] el` mixac ± §¦¨©¨
,mind zngn gtpzn dknd mewn f`y ,dkn yiyàëéä ìáà£¨¥¨

äkî àkéìceteb mday el` miyrna oebk ,dkn oi` xy`k la` ± §¥¨©¨
,mly did raehd lyúéîö úîöéîoi`e sebd z` miznev mind ± ¦§¨¨¦

getzl el migipn.eilr ecird jkle ,
:x`azpy dn zyxtn `xnbddéúòLa dééæç dé÷qà éëc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦©§¥©§¥§©£¥

dyly xg`l s` exikdl ozip mina ddyy seby el` mixac ±
micrd ede`x mind on edelrd xy`ky ote`a `weec exn`p mini

,dry dze`aéäzLéà ìáàxg` wxe minl uegn znd ddy m` - £¨¦§©¦
,micrd ede`x onfçôz çtúéîedelrdy xg` getzl znd jxc ± ¦§¨¨©

.eilr oicirn oi`e ,ezxev dpzyne dyail

äðùî
ote`a dlra zny dy`l zecr ipica weqrl dkiynn epzpyn

:minl ltpyíénì ìôð,my micnerd ipirn mlrpeïéaminaLiL ¨©©©¦¥¤¥
óBñ ïäì,dlitpd mewnn d`xp mteqy ±ïéamina,óBñ ïäì ïéàL ¨¤¥¤¥¨¤

äøeñà BzLàe` mei mina ig ddyy xyt`y ,xg`l `ypidl ¦§£¨
ef .yi` zy` `id ixde ,crd jldy xg` mind on `vie miinei

oke .xi`n iax ixaca äNòî ,øéàî éaø øîàmc`øBáì ìôpL ãçà ¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©§
ìBãbärahe ,min `ln didyäìòåmind onìL øçàìíéîé äL.ige ©¨§¨¨§©©§Ÿ¨¨¦

:seq mdl yiy min oipra zwleg drcàîeña äNòî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¤§¨
BëLBî ãøéå ,äøòna ìBaèì ãøiLedeeln -åéøçà`le ,mind jezl ¤¨©¦§©§¨¨§¨©§©£¨

.myn e`vieäLåly onf xeriy dxrnd cil micnerdàözL éãk §¨§¥¤¥¥
íLôð,edeelne xeird lyeàéOäåminkgíäéúBLð úàzwfga ©§¨§¦¦¤§¥¤

e`x my micnerde ,[dxrna] seq mdl yi el` miny oeiky ,ezny
z` xizdl yi ,'eytp `vzy ick' ly onf xeriya elr `ly

.mdizeyp
:seq mdl oi`y mina dyrnìML ãçàa ,àéñòa äNòî áeLåeäeìL §©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§

íiìlagaåezelrdl e`ayk,Bìâø àlà íãéa äúìò àìeeøîà ©¨§Ÿ¨§¨§¨¨¤¨©§¨§
,íéîëçelbx drhwp m`äìòîìe äaekøàä ïîdyrp jkay £¨¦¦¨©§¨§©§¨
,dtixhàNpzelbx drhwp m` la` .ezy`,ähîìe äaekøàä ïî ¦¨¥¦¨©§¨§©¨

àNpú àìyeygl yi seq mdl oi`y el` minay meyn ,ezy` Ÿ¦¨¥
xg` mewna dlr `ny.`ed ig oiicre ,

àøîâ
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,íénì ìôð ,ïðaø eðzipirn mlrpe ¨©¨¨¨©©©¦

,my micnerdïéaminaïéa ,óBñ íäì LiLmina,óBñ íäì ïéàL ¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤
äøeñà BzLà,`ypidl,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácltp m` ¦§£¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

lå .úøzeî BzLà ,óBñ íäì LiL íéîminl ltp m`,óBñ íäì ïéàL ©¦¤¥¨¤¦§¤¤§¤¥¨¤
.äøeñà BzLà¦§£¨

:'seq mdl yiy min' md dn zx`an `xnbdéîc éëéämd dn ± ¥¦¨¥
ãîBòL ìk ,éiaà øîà .óBñ íäì LiL íéîdlitpd mewnaäàBøå ©¦¤¥¨¤¨©©©¥¨¤¥§¤

mind dewn zeleab z`,åéúBçeø òaøàîlk z` d`exy epiide ¥©§©¨
.ed`x `le mind on `vi ltepdy okzi `ly ote`a eizeleab

:df oipra dyrn `xnbd d`iané÷îñc àîâàa òáèc àøáb àeää©©§¨§¨©§©§¨§©§¥
ddyy xg`le .'iwnq' `xwpd mewn ly mb`a rah cg` mc` ±

,eytp `vzy onf xeriy crdeäúéáãì àìéL áø dáñðà`iyd - ©§§¨©¦¨¦§¦§
.zny zwfga ezy` z` `liy axì áø déì øîààz ,ìàeîL ¨©¥©¦§¥¨

déúnLð,raehd ly ezy` z` `iydy ,`liy ax z` dcpp dad - §©§¥
.dkldk `lydéì øîàaxl l`enyàLéøa déì çìLðmcew - ¨©¥¦§©¥§¥¨

lr wlgp m`d ,ok wqt recn elv` xxap ,iecip eilr milihn ep`y
`di `le ea xefgie ,oica drhy e` .iecip aiig `ed f`e ,oicd xwir

.iecip aiigdéì eçìLa raehd m`d ,`liy axlíäì ïéàL íéî ¨§¥©¦¤¥¨¤
.äøeñà BzLà ,eäì çìL .úøzeî Bà äøeñà BzLà ,óBñegly aey ¦§£¨¤¤¨©§¦§£¨

,eze` le`ylé÷îñc àîâàåaygp `ed m`dBà óBñ íäì LiL íéî §©§¨§©§¥©¦¤¥¨¤
eäì çìL .óBñ íäì ïéàL íéî,`liy ax.àeä óBñ íäì ïéàL íéî ©¦¤¥¨¤¨©§©¦¤¥¨¤

,l`enye ax el eglyéëä ãáò àîòè éàî øîerecn ,ok m` - ©©©£¨£©¨¥
`liy ax mdl aiyd .`ypidl zxzen ezy`y mzwqtàòèéî¦§¨

àðéòè,icia dzid zerh ok` ±éîéé÷å eå÷c ïåék éøáñ àðàip` ± §¥¨£¨©§¦¥¨§¨§¨§¥
miig mink mpi`e mnewna micner mb`d iny oeiky ,izxaq

okl ,wegxnl heyl miriiqndéîc óBñ íäì LiL íéîkmpic ± §©¦¤¥¨¤¨¥
,xg` mewna dlr `ny mda yeygl oi`y seq mdl yiy mink
.eze` mi`ex micrd eid xg` mewnl hye dler did m` ixdy

.rahy jgxk lr hy ede`x `ly oeikeàéä àìåd`ex dzr la` ± §Ÿ¦
`l` .ok xacd oi`y ip`élb àkéàc ïåékeze`a milb mpyiy oeik ± ¥¨§¦¨©¥

,mb`[ä]eìtLà élb øeîéà,edelityd milbdy yeygl yi - ¥©¥©§§¨
epi` mb`d zty lr cnerdy ote`a wegx mewnl edegwl ,xnelk
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zenai(ipy meil)

àeä øáç ànLici lr cg` mewnl miaxwre miygp xagl rcei - ¤¨Ÿ¥
.mdn lvip jke ,miygl

:jkl yyeg epi`y `nw `pz ly enrh z` `xnbd zx`anàpúå§©¨
àn÷xag s`y ,xaqàööéà ábà,mdilr ltpyk mwgcy ab` - ©¨©©¦§¨

md ixd,déì é÷fî.mzviwre mzkiyp ici lr zn i`ceae ©§¥¥
:mitqep mipte`a dpcd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

ò ïéãéòî ,Làä ïLák CBúì ìôðåéì`le sxyp i`cey meyn ,zny ¨©§¦§©¨¥§¦¦¨¨
ltp m` oke .lvipäøBéì[lecb xiq-]ïîLå ïéé äàìîlr zcnery §¨§¥¨©¦§¤¤
,zgzexe y`d iabåéìò ïéãéòî:zwleg drc .znyàçà éaø íeMî §¦¦¨¨¦©¦£¨

,eøîàdxei jezl ltpy e`x m` `weecïîL ìL,gzexåéìò ïéãéòî ¨§¤¤¤§¦¦¨¨
,zny,øéòáî àeäL éðtîjezl ltep mc`d xy`ky ,xnelk ¦§¥¤©§¦

eilbxy oeike ,exirane y`d jezl dxeid on fzip onyd dxeid
dxei jezl ltp m` la` .zn i`cee ,z`vl leki epi` mieekpïéé ìL¤©¦

,gzexåéìò ïéãéòî ïéà,znyàeäL éðtî[oiid-]äaëî,y`d z` ¥§¦¦¨¨¦§¥¤§©¤
.dze` dakne y`d lr fzip dxeiay oiid ,dxeil ezlitp zryay
lkn ,gzexd oiidn eilbx eekpy oeik cin z`vl leki epi`y s`e
ixdy ,dxeid dxxwzpyk onf xg`l `vi `ny yegl yi mewn

:miaiyn minkg .oiid zfzd zngn y`d dzakîàBì eøminkg ¨§
,`g` iaxløéòáî BôBñå äaëî Búlçzoiid dligza mpn` - §¦¨§©¤§©§¦

xzei xeral day `id okn xg`l la` ,y`d z` hrn dakn
.eilr oicirne ,zn i`cey xnel yi oiia s` jkitle ,dligzan

:dpyna epipy'åëå ìBãbä øBaì ìôpL ãçàa äNòî ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©§©¨
df dyrnn di`x `iad xi`n iax .mini dyly xg`l dlre
ze`cee df oi` ,seq mdl yiy mina lrad mlrp elit`y ,ezhiyl
z` d`iand `ziixa d`ian `xnbd .ezy` z` xizdl oi`e zny

:ef di`xl minkg zaeyzàéðz,`ziixaaBì eøîàminkgéaøì ©§¨¨§§©¦
íéqð äNòî ïéøékæî ïéà ,øéàîs` ixdy ,di`x mdn `iadl ¥¦¥©§¦¦©£¥¦¦

jxck `ly qp rxi`e xg` xac zngn my zenl el did jzhiyl
:`xnbd zx`an .rahdíéqð äNòî éàîminkg exikfdy ©©£¥¦¦

,dfa zecedl el yi xi`n iax s`y mzaeyzaàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨
s` ,ig x`ypy `ed qpdyézLéà àìå ìéëà àìc`le lk` `ly ± §Ÿ¨¦§Ÿ¦§¥

,ok xnel oi` .xead jeza didy mini dylya dzyáéúëäåixde ± §¨§¦
xzq` dxfby mevd iabl aezk(fh c xzq`)eìëàz ìàå éìò eîeöå'§¨©§©Ÿ§

ezLz ìàådfa dknq `l xzq`y i`ceae ,'mFie dlil mini zWlW §©¦§§Ÿ¤¨¦©§¨¨
dizye dlik` `ll miiwzdl leki mc`y jgxk lre ,qpd lr

.mini dylyàlàdid df dyrna qpdíééð àìchd eze`y -rae ¤¨§Ÿ¨¥
.mini dyly jyna oyi `l,ïðçBé éaø øîàcxne`dàlL äòeáL' §¨©©¦¨¨§¨¤Ÿ

ìL ïLéàBúBà ïé÷ìî ,'íéîé äL,`ey zreay raypy meynïLééå ¦©§Ÿ¨¨¦©§¦§¦¨
,øzìàìmc` s`e .dpiy `ll mini dyly miiwzdl xyt` i` oky §©§©

`ll zelil dylye mini dyly xg`l mindn `viy oeik df
.'qp' df ixd dpiy

:`xnbd zx`anàîòè éàî ,øéàî éaøådyrn o`k did `ly xaq §©¦¥¦©©£¨
zgzn mini dyly zeigl mc` lekiy o`kn giked okle ,miqip

.mind,àðäk áø øîàc xaq `edeåä ïéôék áb ìò ïéôékoink ± ¨©©©£¨¦¦©©¦¦£
df oi` `linne ,hrn oyie mdilr orype ,my eid zenle`e mipipa
iax lr ewlg minkg recn x`al `xnbd dtiqen .miqp dyrn

:dfa xi`nïðaøå,mind xeaa eidy 'oitik'd mze`y ,eaiyiàLéLc §©¨¨§¥¨
eåäoeike .mdilr jnqidl xyt` i`e oiwlg mdy ,yiy ly eid - £

lr ok m` ,leki epi` cnern oyil mbe ,jnqidl leki did `ly
.miqp dyrnn di`x oi`ian oi`e ,miqp dyrn df did jgxk

:xi`n iax zaeyzøéàî éaøåyiy ly eid oitikdy s` ,jl aiyi §©¦¥¦
mewn lkn ,miwlgeéøqî àìc øLôà éààzøet íééðå Cokzi `l - ¦¤§¨§Ÿ¦§¦§¨¥§¨

qp df oi`y ok m` `vnp ,hrn oeyile oda fg`idl leki did `ly
zeigl mc` lekiy ,di`x df dyrnn `iadl xyt`e ,levipy

.'eytp `vzy cr' xeriyn xzei mina
:minl dlitp oipra sqep dyrn d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

ïéçéL øôBç àéðeçð ìL Bzáa äNòîmin zexea xteg didy-] ©£¤§¦¤§§¨¥¦¦
,[milbx iler jxevlìBãbä øBáì äìôpL,min lyeòéãBäå eàáe ¤¨§¨§©¨¨§¦
àñBc ïa àðéðç éaøìdilr ywaiy ick ,`ipegp ly eza dltpy §©¦£¦¨¤¨

a ,mingxäðBLàø äòLdltpy f`níBìL íäì øîàdrya oke ,dl ¨¨¦¨¨©¨¤¨
äiðL,dltpy f`níBìL íäì øîàzeigl `id dleki oiicry ,dl §¦¨¨©¨¤¨

drya .minaíäì øîà úéLéìLxakäúìòdid jk ok`e .xead on §¦¦¨©¨¤¨§¨
eiptl dribdyke .xead on dzlr ef dryayéî ,éza ,dì øîà̈©¨¦¦¦

Cìòä.xead onøëæ ,Bì äøîàíéìçø ìL[li`-]ï÷æå éì ïncæð ¤¡¨¨§¨¨¨¤§¥¦¦§©¥¦§¨¥
Bâéäðî.xead on iplrd `edeBì eøîàike ,`qec oa `pipg iaxl ©§¦¨§

,äzà àéáð.zenz `ly zrciyïa àìå éëðà àéáð àì ,íäì øîà ¨¦©¨¨©¨¤Ÿ¨¦¨Ÿ¦§Ÿ¤
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zenai(ipy meil)

àeä øáç ànLici lr cg` mewnl miaxwre miygp xagl rcei - ¤¨Ÿ¥
.mdn lvip jke ,miygl

:jkl yyeg epi`y `nw `pz ly enrh z` `xnbd zx`anàpúå§©¨
àn÷xag s`y ,xaqàööéà ábà,mdilr ltpyk mwgcy ab` - ©¨©©¦§¨

md ixd,déì é÷fî.mzviwre mzkiyp ici lr zn i`ceae ©§¥¥
:mitqep mipte`a dpcd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

ò ïéãéòî ,Làä ïLák CBúì ìôðåéì`le sxyp i`cey meyn ,zny ¨©§¦§©¨¥§¦¦¨¨
ltp m` oke .lvipäøBéì[lecb xiq-]ïîLå ïéé äàìîlr zcnery §¨§¥¨©¦§¤¤
,zgzexe y`d iabåéìò ïéãéòî:zwleg drc .znyàçà éaø íeMî §¦¦¨¨¦©¦£¨

,eøîàdxei jezl ltpy e`x m` `weecïîL ìL,gzexåéìò ïéãéòî ¨§¤¤¤§¦¦¨¨
,zny,øéòáî àeäL éðtîjezl ltep mc`d xy`ky ,xnelk ¦§¥¤©§¦

eilbxy oeike ,exirane y`d jezl dxeid on fzip onyd dxeid
dxei jezl ltp m` la` .zn i`cee ,z`vl leki epi` mieekpïéé ìL¤©¦

,gzexåéìò ïéãéòî ïéà,znyàeäL éðtî[oiid-]äaëî,y`d z` ¥§¦¦¨¨¦§¥¤§©¤
.dze` dakne y`d lr fzip dxeiay oiid ,dxeil ezlitp zryay
lkn ,gzexd oiidn eilbx eekpy oeik cin z`vl leki epi`y s`e
ixdy ,dxeid dxxwzpyk onf xg`l `vi `ny yegl yi mewn

:miaiyn minkg .oiid zfzd zngn y`d dzakîàBì eøminkg ¨§
,`g` iaxløéòáî BôBñå äaëî Búlçzoiid dligza mpn` - §¦¨§©¤§©§¦

xzei xeral day `id okn xg`l la` ,y`d z` hrn dakn
.eilr oicirne ,zn i`cey xnel yi oiia s` jkitle ,dligzan

:dpyna epipy'åëå ìBãbä øBaì ìôpL ãçàa äNòî ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©§©¨
df dyrnn di`x `iad xi`n iax .mini dyly xg`l dlre
ze`cee df oi` ,seq mdl yiy mina lrad mlrp elit`y ,ezhiyl
z` d`iand `ziixa d`ian `xnbd .ezy` z` xizdl oi`e zny

:ef di`xl minkg zaeyzàéðz,`ziixaaBì eøîàminkgéaøì ©§¨¨§§©¦
íéqð äNòî ïéøékæî ïéà ,øéàîs` ixdy ,di`x mdn `iadl ¥¦¥©§¦¦©£¥¦¦

jxck `ly qp rxi`e xg` xac zngn my zenl el did jzhiyl
:`xnbd zx`an .rahdíéqð äNòî éàîminkg exikfdy ©©£¥¦¦

,dfa zecedl el yi xi`n iax s`y mzaeyzaàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨
s` ,ig x`ypy `ed qpdyézLéà àìå ìéëà àìc`le lk` `ly ± §Ÿ¨¦§Ÿ¦§¥

,ok xnel oi` .xead jeza didy mini dylya dzyáéúëäåixde ± §¨§¦
xzq` dxfby mevd iabl aezk(fh c xzq`)eìëàz ìàå éìò eîeöå'§¨©§©Ÿ§

ezLz ìàådfa dknq `l xzq`y i`ceae ,'mFie dlil mini zWlW §©¦§§Ÿ¤¨¦©§¨¨
dizye dlik` `ll miiwzdl leki mc`y jgxk lre ,qpd lr

.mini dylyàlàdid df dyrna qpdíééð àìchd eze`y -rae ¤¨§Ÿ¨¥
.mini dyly jyna oyi `l,ïðçBé éaø øîàcxne`dàlL äòeáL' §¨©©¦¨¨§¨¤Ÿ

ìL ïLéàBúBà ïé÷ìî ,'íéîé äL,`ey zreay raypy meynïLééå ¦©§Ÿ¨¨¦©§¦§¦¨
,øzìàìmc` s`e .dpiy `ll mini dyly miiwzdl xyt` i` oky §©§©

`ll zelil dylye mini dyly xg`l mindn `viy oeik df
.'qp' df ixd dpiy

:`xnbd zx`anàîòè éàî ,øéàî éaøådyrn o`k did `ly xaq §©¦¥¦©©£¨
zgzn mini dyly zeigl mc` lekiy o`kn giked okle ,miqip

.mind,àðäk áø øîàc xaq `edeåä ïéôék áb ìò ïéôékoink ± ¨©©©£¨¦¦©©¦¦£
df oi` `linne ,hrn oyie mdilr orype ,my eid zenle`e mipipa
iax lr ewlg minkg recn x`al `xnbd dtiqen .miqp dyrn

:dfa xi`nïðaøå,mind xeaa eidy 'oitik'd mze`y ,eaiyiàLéLc §©¨¨§¥¨
eåäoeike .mdilr jnqidl xyt` i`e oiwlg mdy ,yiy ly eid - £

lr ok m` ,leki epi` cnern oyil mbe ,jnqidl leki did `ly
.miqp dyrnn di`x oi`ian oi`e ,miqp dyrn df did jgxk

:xi`n iax zaeyzøéàî éaøåyiy ly eid oitikdy s` ,jl aiyi §©¦¥¦
mewn lkn ,miwlgeéøqî àìc øLôà éààzøet íééðå Cokzi `l - ¦¤§¨§Ÿ¦§¦§¨¥§¨

qp df oi`y ok m` `vnp ,hrn oeyile oda fg`idl leki did `ly
zeigl mc` lekiy ,di`x df dyrnn `iadl xyt`e ,levipy

.'eytp `vzy cr' xeriyn xzei mina
:minl dlitp oipra sqep dyrn d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

ïéçéL øôBç àéðeçð ìL Bzáa äNòîmin zexea xteg didy-] ©£¤§¦¤§§¨¥¦¦
,[milbx iler jxevlìBãbä øBáì äìôpL,min lyeòéãBäå eàáe ¤¨§¨§©¨¨§¦
àñBc ïa àðéðç éaøìdilr ywaiy ick ,`ipegp ly eza dltpy §©¦£¦¨¤¨

a ,mingxäðBLàø äòLdltpy f`níBìL íäì øîàdrya oke ,dl ¨¨¦¨¨©¨¤¨
äiðL,dltpy f`níBìL íäì øîàzeigl `id dleki oiicry ,dl §¦¨¨©¨¤¨

drya .minaíäì øîà úéLéìLxakäúìòdid jk ok`e .xead on §¦¦¨©¨¤¨§¨
eiptl dribdyke .xead on dzlr ef dryayéî ,éza ,dì øîà̈©¨¦¦¦

Cìòä.xead onøëæ ,Bì äøîàíéìçø ìL[li`-]ï÷æå éì ïncæð ¤¡¨¨§¨¨¨¤§¥¦¦§©¥¦§¨¥
Bâéäðî.xead on iplrd `edeBì eøîàike ,`qec oa `pipg iaxl ©§¦¨§

,äzà àéáð.zenz `ly zrciyïa àìå éëðà àéáð àì ,íäì øîà ¨¦©¨¨©¨¤Ÿ¨¦¨Ÿ¦§Ÿ¤
àlà ,éëðà àéáð,izrca izxn`L øáceze`Ba ÷qòúî ÷écvä ¨¦¨Ÿ¦¤¨¨¨¤©©¦¦§©¥

y okzi `l ,milbxd iler jxevl zexea zxitg epiidcBòøæ Ba ìLké¦¨¥©§
.lvpizy geha iziid jkitle ,eci lr zenie

ïë ét ìò óà ,àaà éaø øîàilerl min wtql `ipegp gxhy ¨©©¦©¨©©¦¥
mewn lkn ,eza dlvip jk meyne ,milbxd,àîva Bða úî`le ¥§©¨¨

miciqgd mr wcwcl d"awd ly ekxc oky ,eizeiekf el elired
,myiprdleøîàpL(b p milidz)ãnìî ,'ãàî äøòNð åéáéáñe' ¤¤¡©§¦¨¦§£¨§Ÿ§©¥

'åéáéáñ' íò ÷c÷ãî àeä Ceøa LBãwäLmikledy miwicvd epiid ¤©¨¨§©§¥¦§¦¨
,eixg`.äøòOä èeçk:sqep xewn `xnbd d`ian,øîà àðéðç éaø §©©£¨©¦£¦¨¨©
àëäîdf weqtn cnlp miwicvd mr wcwcn d"awdy df xac ± ¥¨¨

(g ht my)'åéáéáñ ìk ìò àøBðå äaø íéLã÷ ãBña õøòð ìà',xnelk ¥©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨
icvd epiidc 'eiaiaq' lr zlhen eihtyn zni`citwny jka ,miw

.myiprne mdi`hg lr xzei mdnr

äðùî
:lrad zzin lr zecra eliwdy mixac cer d`ian epizpyn

eléôàwx crd m`íéLpä ïî òîLyúBøîBàonez itlLéà úî' £¦¨©¦©¨¦§¥¦
Bic ,'éðBìtmc` eze` ly ezen lr oditn cirdl lekie ,jka ic - §¦©

.`ypidl ezy` z` xizdleïî òîL eléôà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨©¦
úB÷BðézäyíéøîBà,dfl dfLéà úà øBa÷ìå ãBtñì ïéëìBä eðà éøä' ©¦§¦£¥¨§¦¦§§¦§¤¦

,'éðBìtz` xizdl ick ipelt eze` zen lr mdit lr cirdl leki §¦
.`ypidl ezy`

,zny lrad lr zecr milawnàeäL ïéa[crd]ïéekúî,cirdl ¥¤¦§©¥
ïéekúî BðéàL ïéáe.enez itl giqn `l` cirdlàáa ïa äãeäé éaø ¥¤¥¦§©¥©¦§¨¤¨¨

a ,øîBà`ed crdy ote`ìàøNéeixac milawnàeäL ét ìò óà ¥§¦§¨¥©©¦¤
ïéekúî.zecrlåeli`íéáëBk ãáBòa,zn ipelty xne`yäéä íà ¦§©¥§§¥¨¦¦¨¨
ïéekúîcirdlúeãò Búeãò ïéà. ¦§©¥¥¥¥

àøîâ
mikled epixd' dfl df mixne`y zewepiz rny :dpyna epipy
zl`ey .mdit lr cirdl leki 'ipelt yi` z` xeawle cetql

:`xnbdéìæà àì àîìãåyeygp xnelk ,seqal ekld `l `ny ± §¦§¨Ÿ¨§¥
`le ,dxeaw `le ctqd `l did `le ,exn`y dna zewepizd erhy

:`xnbd daiyn .yi` eze` zn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzpeek ¨©©§¨¨©§¥
zewepizd z` rnyy epzpynéøîà÷cãBtñlî ïéàa eðéøä' §¨¨§¥£¥¨¦¦¦§

'éðBìt Léà úà øBa÷lîexyt` ,didy dyrn lr exaicy oeiky ¦¦§¤¦§¦
.mdit lr cirdl
:`xnbd zl`eydéì áéëL àîìòa àöî÷ àîìãå`ny yeygpe ± §¦§¨©§¨§¨§¨§¦¥

,zewepizd ezind dlnp e` abg wxdéîL ìò déì e÷éqàåe`xwe - §©¦¥©§¥
xawpe zny mixtqn md eilre ,wgyn jxck ipelt ly enyk el

ote`a xaecn :`xnbd daiyn .ctqpeeåä ïðaø ïëå ïk' éøîà÷c§¨¨§¥¥§¥©¨¨£
'íúä eåä éðcôñ ïëå ïk ,íúäjke jk ,my eid minkg jke jk ± ¨¨¥§¥©§¨¥£¨¨

diel ef dzidy i`ce el` mixac exikfdy oeiky ,my eid mipctq
`iydl ick ,ipelt eze` zny mzgiy lr jenql xyt`e ,zizin`

.ezy` z`
'eke xne` `aa oa dcedi iax' :dpyna epipyíà íéáëBk ãáBòae§¥¨¦¦

'åëå ïéekúî äéä:dpynd oic z` yxtn l`eny .'zecr ezecr oi` ¨¨¦§©¥
eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàoiekzpy miakek caery ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,ezecr z` milawn oi` cirdlàlàote`aøézäì ïéekúpMz` ¤¨¤¦§©¥§©¦
,`ypidl znd ly ezy`ìáàm`ïéekúðwxãéòäìzzin lr £¨¦§©¥§¨¦

,`ypidl ezy` z` xizdl `le lrad.úeãò Búeãòzx`an ¥¥
:`xnbdïðéòãé éëéämiakek caer eze` oiekzp m` mircei cvik ± ¥¦©§¦©

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

המשך בעמוד קק

miwxt dyelyaa cenr `kw sc ± iriax wxtzenai
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äáëî àåäùfzipyk Ð.edaik xe`d lrs`e

dxeidy ,zn `l z`vl leki `ly it lr

ezayy ,onf xg`l dxxwzpdakyk dizegizx

y`d.øéòáî åôåñådze` oiakny zrwa jxc Ð

zxfeg zeidl minaxzei zwlece.dzlgzan

íéñð äùòî,mind zngn zn epi` elit` Ð

.xg` xac zngn zenl el didéáâ ìò ïéôéë
ïéôéëoitik Ðmipipa oink Ð,zenle`eorype

.oyie odilréåä àùéùãÐ,oiwlgecnerneoi`

.oyi mc`êéøñîÐwfgzn.hrn odilr wacpe

ïéçéù øôåçmine .milbx ilerl Ðmiqpkzn

.ozndae od oizey eide ,odaíåìùoiicry Ð

dpi`y ,ziyily la` .dipya oke ,zeigl dleki

zeigl dlekireciy ,dl dzlr :odl xn` Ð

didy xac :onwlck ,my zenz `ly el did

.erxf ea lyki `l ,dia` ,wicv eze` ea wqrzn

íéìçø ìù.wgvi ly eli` df Ðåâéäðî ãçà ï÷æ
.mdxa` df Ðäúà àéáð.zenz `ly rcil Ð

åá ÷ñòúî.eziiyr gxeha Ðúî ïë éô ìò óà
åðály ekxc jky .`nva `ipegp iax ly Ð
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.eixg` mikleddäðùîïî òîù åìéôà
íéùðäeid `ly Ðzepeekznzegiqne ,cirdl

.onez itlåéã`iydle cirdl jlil lekie Ðz`
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àøîâàîìòá àöî÷ezind dlnp e` abg Ð
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àçà éaø íeMî .åéìò ïéãéòî ¯ ïîLå ïéé äàìî äøBéì§¨§¥¨©¦§¤¤§¦¦¨¨¦©¦©¨
.øéòáî àeäL éðtî ,åéìò ïéãéòî ¯ ïîL ìL :eøîà̈§¤¤¤§¦¦¨¨¦§¥¤©§¦
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'åëå ìBãbä øBaì ìôpL ãçàa äNòîeøîà ,àéðz ." ©£¤§¤¨¤¨©©©¨©§¨¨§
äNòî éàî .íéqð äNòî ïéøékæî ïéà :øéàî éaøì Bì§©¦¥¦¥©§¦¦©£¥¦¦©©£¥
:áéúëäå ¯ ézLéà àìå ìéëà àìc àîéìéà ?íéqð¦¦¦¥¨§¨¨¥§¨¦§¥§¨§¦
.íééð àìc àlà !"ezLz ìàå eìëàz ìàå éìò eîeöå"§¨©§©Ÿ§§©¦§¤¨§¨¨¥

ìL ïLéà àlL äòeáL" :ïðçBé éaø øîàc"íéîé äL §¨©©¦¨¨§¨¤Ÿ¦©§¨¨¦
?àîòè éàî øéàî éaøå .øzìàì ïLééå ,BúBà ïé÷ìî ¯©§¦§¦©§©§©§©¦¥¦©©£¨
àLéLc :ïðaøå .eåä ïéôék áb ìò ïéôék :àðäk áø øîà̈©©¨£¨¥¦©©¥¦¨§©¨©§¥¨

éøñî àìc øLôà éà :øéàî éaøå .eåä.àzøet íééðå C ¨§©¦¥¦¦¤§¨§¨©§¦§¨¥§¨
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éaøåòLBäéét ìò àì :øîBà àáé÷ò éaø .ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà :íéøîBà §©¦§ª©§¦¥©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨©¦£¦¨¥Ÿ©¦

.íéáBø÷ ét ìò àìå ,äçôL ét ìò àìå ,ãáò ét ìò àìå ,äMààøîâàáé÷ò éaø øáñå ¦¨§Ÿ©¦¤¤§Ÿ©¦¦§¨§Ÿ©¦§¦§¨©©¦£¦¨
úðîàð äMà :àáé÷ò éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúäå ?àì äMà ét ìò©¦¦¨Ÿ§¨©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦£¦¨¦¨¤¡¤¤

î dhéb àéáäìøîBçå ìwúBðîàð ¯ dìòa úî øîBì úBðîàð ïéà íéîëç eøîàL íéLp äîe : §¨¦¦¨¦©¨¤©¨¦¤¨§£¨¦¥¤¡¨©¥©£¨¤¡¨
eøîàL íéLð ?dhéb àéáäì úðîàpL ïéc Bðéà ¯ dìòa úî øîBì úðîàpL Bæ ,ïäéhéb àéáäì§¨¦¦¥¤¤¤¡¤¤©¥©£¨¥¦¤¤¡¤¤§¨¦¦¨¨¦¤¨§
,e÷éæçäL íãB÷ ¯ ïàk :àéL÷ àì !àðîéäî ¯ àîìòa äMà ,éðîéäî àìc àeä ¯ íéîëç£¨¦§¨§¥§¥¦¨§¨§¨§¥§¨¨©§¨¨¤¤¤§¦

.e÷éæçäL øçàì ¯ ïàkäðùîéåì éðáa äNòî :Bì eøîà,íéøîzä øéò øòBöì eëìäL ¨§©©¤¤§¦¨§©£¤¦§¥¥¦¤¨§§©¦©§¨¦
:íäì úéîBð ?"eðøáç äià" :úé÷cðetì eøîà íúøæçáe ,÷ãðeôa eäeàéáäå ,íäî ãçà äìçå§¨¨¤¨¥¤¤¡¦§§¨©£¨¨¨¨§©§¨¦©¥£¥¥¥¨¤
àäzLëì :eäì øîà !?úé÷cðeôk úðäk àäz àìå .BzLà úà eàéOäå ."åézøá÷e ,úî"¥§©§¦§¦¦¤¦§§Ÿ§¥Ÿ¤¤§§¨¦¨©§¦§¤§¥
.Bãéa äéäL äøBz øôñå ,Bìéîøúå ,Bì÷î íäì äàéöBä úé÷cðetä .úðîàð ¯ úé÷cðeôk§§¨¦¤¡¤¤©§¨¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤¨¤¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc zenai(oey`x meil)

éìâéø àúìzdzl`y z` rinydl lkezy ick ,milbx dyly - §¨¨¦§¥
ly dyxc renyl uawidl mbdpn did oky ,minkgd lk ipta

.gqta gqt zekldäáäà øa àcà áø dì øîà,dy` dze`lìéæ ¨©¨©©¨©©£¨¦
óñBé áøc dén÷ì,sqei ax iptl jzl`y z` rivdl ikl -éøçcó §©¥§©¥§¨¦

àðékñ.[`xaqa gezt al el yiy-]dén÷ äìæà,eiptl dkld ± ©¦¨¨§¨©¥
èLtef dl`y[àúéðúî] (ïéúéðúî) àäî,epipyy ef `ziixan ± ¨©¥¨©§¦¨

,÷eMa úBøét øëBî äéäL íéáëBk ãáBòfixkdeeìlä úBøét ,øîàå ¥¨¦¤¨¨¥¥©§¨©¥©¨
xken ip`y,ïä äìøò ìLelld zexit xn`e ux`l uega didy e` ¤¨§¨¥

L,ïä ä÷éæò ìel` zexit xn`y e`øîà àì ,ïä éòáø òèð ìL ¤£¥¨¥¤¤©§¨¦¥Ÿ¨©
,íeìky milezy oeik ,mixeq` eizexity eixacl miyyeg oi`eàì §Ÿ
ïåekúðeixaca.Bçwî çéaLäì àlàyiy mewnay gken ixd ¦§©¥¤¨§©§¦©¦¨

z` giaydl oebk] eixac z` xnel daiq efi` miakek caerl
.'enez itl giqn' aygp df oi`e ,eixacl llk miyyeg oi` ,[egwn
ezbixd lr xtqnd ixkpl oin`dl oi` epiptly oecipa s` jkitle
lr mii`l dzid ezpeek oky ,zaya el lyal o`iny l`xyid ly

.zaya eizenda xear xevwl el rnyiy ipyd l`xyid
giqn' ieb zepn`p ly mitqep mipte` lr `ziixa d`ian `xnbd

:`ypidl dy` xizdl 'enez itläNòî ,øîà ïcééö Léà ïãeé àaà©¨¨¦©§¨¨©©£¤
eëìäL íéáëBk ãáBòå ìàøNéaeicgiàáe ,Cøcaeze`íéáëBk ãáBò §¦§¨¥§¥¨¦¤¨§©¤¤¨¥¨¦

ecalìò ìáç ,øîàåd,åézøá÷e Cøca únL ,Cøca énò äéäL éãeäé §¨©£¨©§¦¤¨¨¦¦©¤¤¤¥©¤¤§©§¦
åeixac it lreàéOäz`,BzLà.on`pe ,enez itl giqn edf oky §¦¦¦§

øìB÷a äNòî áeLå[dxeag-],àéëBèðàì ïéëläî eéäL ,íãà éða ìL §©£¤§¨¤§¥¨¨¤¨§©§¦§©§§¨
eúnL íãà éða ìL øìB÷ ìò ìáç øîàå ãçà íéáëBk ãáBò àáe¨¥¨¦¤¨§¨©£¨©¨¤§¥¨¨¤¥

íézøá÷eå ,eixac it lr,íäéúBLð úà eàéOäitl giqn edf oky §©§¦§¦¦¤§¥¤
.on`pe ,enez

øzéa íBkøëì ïéëläî eéäL ,íãà éða íéMLa äNòî áeLåxirl - §©£¤§¦¦§¥¨¨¤¨§©§¦§©§¥¨
,xevna dpezp dzidy onfa 'xzia'ìáç ,øîàå íéáëBk ãáBò àáe¨¥¨¦§¨©£¨

å ,íézøá÷e eúnL ,øzéa Cøãa ïéëläî eéäL íãà éða íéML ìòlr ©¦¦§¥¨¨¤¨§©§¦§¤¤¥¨¤¥§©§¦§
eixac it,íäéúBLð úà eàéOä.on`pe ,enez itl giqn `edy meyn ¦¦¤§¥¤

äðùî
:lrad zzin lr zecra mda eliwdy mixac cer d`ian epzpyn

ïéãéòîdlila ede`x m` s` ,ezy` z` xizdl ick zn lrøBàì §¦¦§
å .äðálä øBàìe øpäokïéàéOîdy`d z`ìB÷ úa ét ìòdxn`y ©¥§©§¨¨§©¦¦©¦©

.mc` zenc e`x `le ,'zn ipelt' `xew lew ernyy oebk 'zn ipelt'
éðBìt ïa éðBìt Léà' øîàå ,øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòî©£¤§¤¨¤¨©©Ÿ¨¨§¨©¦§¦¤§¦

eëìä ,'úî éðBìt íB÷nîxdd y`xleàéOäå ,íãà íL eàöî àìå ¦¨§¦¥¨§§Ÿ¨§¨¨¨§¦¦
BzLà úà.ef lew za it lr ¤¦§

ïBîìöa äNòî áeLå,[mewn my-]øîàL ãçàaïa éðBìt Léà éðà' §©£¤§©§§¤¨¤¨©£¦¦§¦¤
eëìäå ,'úî éðà éøäå Lçð éðëLð ,éðBìt Léàzn ok`y e`vneàìå ¦§¦§¨©¦¨¨©£¥£¦¥§¨§§Ÿ

eäeøékä,dkiypd zngn ezxev dzpzypy meyneàéOäå eëìäå ¦¦§¨§§¦¦
BzLà úà.eixac it lr ¤¦§

àøîâ
`ziixa d`ian `xnbd .'lew za it lr oi`iyn' :dpyna epipy

:df oipraàðz ,ìàeîL øa äaø øîà,`ziixaa,íéøîBà éànL úéa ¨©©¨©§¥¨¨¥©©§¦
ïéàéOî ïéàdy`ét ìò ïéàéOî ,íéøîBà ìlä úéáe ,ìB÷ úa ét ìò ¥©¦¦©¦©¥¦¥§¦©¦¦©¦

.ìB÷ úa:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîxa dax `a dn ± ©©¨©§©¨
lld ziay epcnll ick m`d .ef `ziixaa eprinydl l`eny
ixd ,lld ziak dklde ,lew za it lr dy` `iydl mixizn

àéä ïéúéðúîdpyndy oeike ,mzqa epzpyna epipy df oic `ld ± ©§¦¦¦
:`xnbd zvxzn .dkldd jky heyt ,zwelgn dfa d`iad `làä̈

àîúñ úçkzLî éàc ,ïì òîLî à÷zxg` `ziixa `vnz m`y ± ¨©§©¨§¦¦§©§©§¨¨
mzqa epy eayïéàéOî ïéàc`ziixa dze`y rcp ,lew za it lr §¥©¦¦
,àéä éànL úéaepzpynk weqtl yi `l` ,dkldl dl yeygl oi`e ¥©©¦

.lew za it lr oi`iyny ,`ziixaa lld zia zrcke
yi`' xn`e xdd y`x lr cnry cg`a dyrn :dpyna epipy

,'zn ipelt mewnn ipelt oa ipelteàöî àìå eëìäå,mc` my §¨§§Ÿ¨§

d lr eknqy meyn ezy` z` minkg e`iydedywn .ef dfxk
:`xnbdäåä ãL àîìãå`l xdd y`x lr e`xy zencd `nye ± §¦§¨¥£¨

:`xnbd zayiin .ef zecr lr jenql ozip ji`e ,cy `l` didøîà̈©
,áø øîà äãeäé éaøote`a zwqer dpyndeàøLyiyBì`xewl ©¦§¨¨©©¤¨

xdd y`xn,íãà úeîc.cy `edy eyyg `l jkitle §¨¨
,mc` zenc e`xy jka dne :dywne `xnbd zxfegeîc éîð eäðéà¦§©¥¨

dpynd :`xnbd zayiin .mc` ipal minec micyd mb ixd -
ote`a zwqeräàeáa déì eæçcjkitle ,lv ef zencl yiy e`xy - ©£¥¨¨

:cer `xnbd dywn .cy `edy eyyg `leäì úéà éîð eäðéàå§¦§©¥¦§
äàeáa:`xnbd zayiin .lv yi micyl mb ixde -äàeáa déì eæçc ¨¨©£¥¨¨

äàeáác:`xnbd zl`ey .zenc dze` ly elv lv z` e`x md ± §¨¨
äàeáác äàeáa eäì úéà eäãéãì àîìãåly lv yi mdl mb `nye ± §¦§¨§¦§¦§¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .lvàãéL ïúðBé éì øîà ,àðéðç éaø øîà,[cyd] ¨©©¦£¦¨¨©¦¨¨¥¨
eäì úéà äàeáala` ,mdl yi lv mpn` ±eäì úéì äàeáác äàeáa ¨¨¦§¨¨§¨¨¥§

.mdl oi` -
:ztqep `iyew dpynd lr dywn `xnbdéàåä äøö àîìãå± §¦§¨¨¨£©

dy` ly dzxv ly did xdd y`xa e`xy zencd `ny yeygp
dixacl oin`dl oi`e ,[oick `ly `ypizy] dlwlwl d`ay ef

.lrad zny
:`xnbd zayiinäðkqä úòLa ,ìàòîLé éaø éác àðzmc`yk - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§©©©¨¨

ipelt oa ipelt `ed ip`' xn`e ,xeaa jlyeny oebk ,dpkqa `vnp
,'izy`l hb aezki ilew rneyd lkïéðúBðå ïéáúBklr ezy`l hb §¦§§¦

,eixac itïéøékî ïéàL ét ìò óàxxaziy cr oiznp m` oky ,eze` ©©¦¤¥©¦¦
zry'k aygp o`k s`e .miizpia zenl lelr `ed lrad ok` dfy
ipelty xn`y xdd y`xay mc`l oin`p `l m` oky 'dpkqd
x`yize lrad zzin lr zxg` zecr `vnp `ly okzi ,zn
it lr `ypidl dze` mixizne jkl miyyeg oi` jkle ,dpebr

.ef dfxkd

äðùî
it lr `ypidl dpebr xizdl dkldd drawp cvik x`az epzpyn

:dlra zny cg` crézãøiLk ,àáé÷ò éaø øîàl`xyi ux`n ¨©©¦£¦¨§¤¨©§¦
àòcøäðìick [laaa xir-]øaòìz`äðMäéúàöî .z`Léà äéîçð ¦§©§§¨§©¥©¨¨¨¨¦§¤§¨¦

ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî ïéàL ézòîL ,éì øîà ,éìc úéa¥§¦¨©¦¨©§¦¤¥©¦¦¤¨¦¨§¤¤¦§¨¥©
ãçà ãò ét,zn dlray cirndàáa ïa äãeäé [éaø] àlà`edy ¦¥¤¨¤¨©¦§¨¤¨¨

.cg` cr it lr xiznd l`xyi ux`a cigid mkgdéúéîeðå§¥¦
[izxn`e-]íéøácä ïk ,Bìecaln minkgd lk ,zxn`y itk ¥©§¨¦

.ef zecr lr jenql oi`y mixaeqíäì øBîà ,éì øîàux` inkgl ¨©¦¡¨¤
l`xyiúBñééâa úLaeLî äðéãnäL íéòãBé ízà ,éîMî- ¦§¦©¤§¦¤©§¦¨§¤¤¦§¨

,mikxca mi`vnpy miaxd miliigd zngn zepkeqn mikxcdy
dn cirdle invra l`xyi ux`l mkil` `eal leki ipi`e

jk ,inya ef zecr mdl xeqn jkitle ,izrnyyïaøî éðìae÷î§¨§¦¥©¨
ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOnL ï÷fä ìàéìîbzny cirnd ©§¦¥©¨¥¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨

,`aiwr iax jiynn .dlraéúàaLëel`xyi ux`léúéöøäåz` §¤¨¦§¦§¥¦
ì øáç eðàöî øîàå éøáãì çîN ,ìàéìîb ïaø éðôì íéøácäzhiy ©§¨¦¦§¥©¨©§¦¥¨©¦§¨©§¨©¨¨¨¥§

àáa ïa äãeäé éaø.owfd l`ilnb oax `edeä CBzîa oecipøkæð ,øác ©¦§¨¤¨¨¦©¨¨¦§©
ìàéìîb ïaø àéOäå ,àæøà ìúa íéâeøä eâøäpL ìàéìîb ïaøz` owfd ©¨©§¦¥¤¤¤§£¦§¥©§¨§¦¦©¨©§¦¥

ïäéúBLðmibexdd lyãçà ãò ét ìòlre .dingp ly ezecr itk §¥¤©¦¥¤¨
it lr dy` `iydl l`xyi ux`ay minkgd elgd df dyrn it

.cg` crïéàéOî úBéäì e÷æçeäåjk lr cird m` mb dze`ãò §§§¦§©¦¦¥
rnyyãò étî`iydl ewfged oke .xg`ãáò étîe`äMà étî ¦¦¥¦¦¤¤¦¦¦¨

e` ,zxg`.äçôL étî¦¦¦§¨
:ef d`xed lr ewlgy zerc d`ian dpyndéaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦

,ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà ,íéøîBà òLBäéjixv `l` §ª©§¦¥©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨
.dlra zny e`xy micr ipy eidiy,øîBà àáé÷ò éaøoi`iyn oi` ©¦£¦¨¥

dy`ét ìò àìzecràìå ,äçôL ét ìò àìå ,ãáò ét ìò àìå ,äMà Ÿ©¦¦¨§Ÿ©¦¤¤§Ÿ©¦¦§¨§Ÿ
.íéáBø÷ ét ìò©¦§¦
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קסה miwxt dyelya` cenr akw sc ± iriax wxtzenai
éìâéø àúìúminkg icinlz eidy Ðmivawpdzide ,gqta gqt zekld ,dyxc renyl

i`xen`c ilbix jpd lk :iz`vn mipe`bd zaeyzae .mdn zl`eyea zny mei epiid Ð

icinlz mivawzn mei eze` ribnyk dpya dpy icne ,eceakl eze` miraew lecb mc`

.my daiyi aiyedl mrd x`y mr exaw lr mi`ae ,eiaiaq lkn minkgïä äìøò ìùÐ

oli` zexitn migaeyn mpyie ,od drihp zexit

.owfä÷éæò ìùel aiaq xcbe wfern qcxtn Ð

i`nc :il `iywe .ziriay zpy `ide ,exneyl

o`k yi xeqi`?xeriad onf xar m``py `l Ð

xwtend on `py `le xneynd on,mixeq`

onfd mcewe.mixzen el`e el` Ðíåìë øîà àì
dfy ;aexd xg` jld `l` ,jk lr mxqe`l Ð

irax rhp oke .oiekzp egwn giaydle ,xwynÐ

i`dc il dnecnke .od drihp zexity ricedl

dizexite l`xyi ux`ay xird my dwifr

ux`l dvega df ixkp did m`e ,migaeyn

xn`e ,mgaynedwifrniz`adoiyyeg oi` Ð

`l `nye ,eixac zn` xnell`xyie ,exyrzp

mxkn`l inp `kde .egwn giaydl `l` ,el

xevwiy df lr mii`l `l` df ixkp oiekzpel

etqn`.eizendalìáçcqtd Ðznbreytp

.`edøìå÷.dxeag Ðøúéá íåëøëìd`ayk Ð

.xevna xziaäðùîìå÷ úá éô ìòerny Ð

.enlva mc` e`x `le ,zn ipelt :zwrev lew

àøîâïì òîùî à÷ éàî,l`eny xa dax Ð

zialcoi`iyn lldcaripeediizekmzq Ð

`id `zkld `linne ,dxn` ikd inp oizipzn

.dpyn mzqkàéä éàîù úéádkld oi`e Ð

.mzq eze`kíãà úåîã åì åàøùdlgzn Ð

.wrvykäàåááã äàåáá.elv lv Ðéðãîéì
àãéù ïúðåé.oda iwa e` ,did cy Ðäøö àîìãå

éàåäd`ae ,xg` mewna dy` `ypy Ð

.dl dklde ,dlwlwläðëñä úòùámc`y Ð

lk" :xn`e ,xeaa jlyen didy in oebk ,okeqn

"ezy`l hb aezki elew rney,oipzepe oiazek Ð

`ed ip`" :xne`y eixac lka dilr opiknqe

,`inc dpkqd zryk inp `kde ."ipelt oa ipelt

oin`z `l m`ydflayze ,xg` `vnz `l Ð

.dpebräðùîåì éúéîåðå.el izxn` Ðïë
.eilr oiwelg oleky ,zxn`y mixacd od Ð

úåñééâá úùáåùîmlv` jlil leki ipi`y Ð

.izrnyy df cirdleàøîâäèéâ úà àéáäì
ep` mikixvy it lr s`e .mid zpicnn Ð

xn`nl,"mzgpe azkp ipta" xn`zy ,dit

.ok xnel jixv e`iad xyk mc` elit`cíéùð
åøîàùmiyp yng Ð.(`,fiw) lirlc oiwxitc

äèéâ àéáäì úåðîàð.(a,bk) oihibc ipy wxta Ð

äðùîåì åøîàipaa dyrn `aiwr iaxl Ð

.'ek ielíäì úéîåð.mdl dxn` Ðàäú àìå
úðäëe` ,l`xyi za `dz `l ike ,xnelk Ð

drexb ef ziwcpetk zpn`p ,zqgein zpdk?
.`zerixb i`n yxtn `xnbaeíäì øîàiax Ð

.`aiwrúðîàð úé÷ãðåôä àäúùëì,xnelk Ð

z` epin`dy zn` df xac `vniykl

ditl `l` ,eknq dilr `l ixdy .ziwcpet

dnez,dgiqd.elinxze elwn mdl d`iade

:mixg` mixtq]úðîàð úé÷ãðåôë àäúùëìÐ

inp ied ziwcpet epin`dy oipr eze`a ,xnelk

,odl d`ived ziwcpet ixdy .zpn`p dy` x`y

lre.[eknq mipniqd
àäå
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ìùdwifr(xneyn) i` :el dywe .`ed ziriaye ,xneyne wfern qcxtn :qxhpewa yxit Ð

xeriad mcew:mipdk zxeza `ipz `icda `dc ,mz epiaxl d`xp oi`e .xzen mlerl Ð

"xevaz `l jixifp iapr z`e"m`e .xwtend on xvea dz` la` xvea dz` i` xneynd on Ð

migitq ixney :(`,giw `rivn `aa) "dilrde ziad" wxtae ,mipdk zxeza `ipzc :xn`z

dwynn" o`k ixw dkyld znexzn oxky oilhep

"l`xyixeq` xneyne ,l`xyil xzend on Ð

`ly :wgvi epiax xne`e !izyxitck 'ek l`xyil

myn dnda ilbx mirpen `l` ,eze` oixney eid

`l inp xwtene .jxevl mdy mc` ipal oiricene

mipdk zxezae .iepiy ici lr `l` xeval ixy

piid ,xvea dz` i` xneynd on ipzwclr elit` :e

xnelk epiid ,xvea dz` xwtend one .iepiy iciÐ

.lke`

åæçãd`eaa dilxa `g` iax :inlyexia Ð

`nizc `cd :`ng iax mya `pipg

xira la` ,dcyaly d`eaa e`x `l elit` Ð

in" xn`e xeaa jlyen didy in :oiipz `de .mc`

"ezy`l hb aezki elew rneyyel` ixd Ð

d`eaa d`xy `ede :ozp iax xn`e .epzie eazki

zexeaa oiievn oiwifn :oea iax xn` .mc` ly

dlibn) xn`c `de ,zecya oiievn mdy jxck

opiyiigc ,dlila exagl mely mc` ozi l` :(`,b

`ed cy `ny,ryedic `inec ,dcya epiid Ð

ibilt inlyexia .l`xyi dpgnl ueg didy

bxdp e` ipelt zn xhya aezk `vnpa i`xen`

.ezy` z` oi`iyn m`
ziwcpet
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ìéæ :äáäà øa àcà áø dì øîà .éìâéø àúìz§¨¨¦§¥£©¨©©¨©©£¨¦
éøçc ,óñBé áøc dén÷ìèLt ,dén÷ äìæà .àðékñ ó §©¥§©¥§¨¦©¦¨¨§¨©¥§©

:øîàå ,÷eMa úBøét øëBî äéäL éøëð :ïéúéðúî àäî¥¨©§¦¦¨§¦¤¨¨¥¥©§¨©
ìL" ,"ïä ä÷éæò ìL" ,"ïä äìøò ìL eìlä úBøét"¥©¨¤¨§¨¥¤£¥¨¥¤
àlà ïåekúð àì ,íeìk øîà àì ¯ ,"ïä éòáø òèð¤©§¨¦¥Ÿ¨©§Ÿ¦§©¥¤¨
äNòî :øîà ïcééö Léà ïãeé àaà .Bçwî çéaLäì§©§¦©¦¨©¨¨¦©§¨¨©©£¤
ìáç" :øîàå éøëð àáe ,Cøca eëìäL éøëðå ìàøNéa§¦§¨¥§¨§¦¤¨§©¤¤¨¨§¦§¨©£¨
"åézøá÷e Cøca únL Cøca énò äéäL éãeäé ìò©§¦¤¨¨¦¦©¤¤¤¥©¤¤§©§¦
íãà éða ìL øìB÷a äNòî áeLå .BzLà eàéOäå ¯§¦¦¦§§©£¤§¨¤§¥¨¨
ìáç" :øîàå ãçà éøëð àáe ,àéëBèðàì ïéëläî eéäL¤¨§©§¦§©§§¨¨¨§¦¤¨§¨©£¨
eàéOäå ¯ "íézøá÷e ,eúnL íãà éða ìL øìB÷ ìò©¨¤§¥¨¨¤¥§©§¦§¦¦
eéäL íãà éða íéMLa äNòî áeLå .íäéúBLð úà¤§¥¤§©£¤§¦¦§¥¨¨¤¨
ìò ìáç" :øîàå éøëð àáe ,øúéa íBkøëì ïéëläî§©§¦§©§¥¨¨¨§¦§¨©£¨©
eúnL ,øúéa Cøãa ïéëläî eéäL íãà éða íéML¦¦§¥¨¨¤¨§©§¦§¤¤¥¨¤¥

.íäéúBLð úà eàéOäå ¯ "íézøá÷eäðùîïéãéòî §©§¦§¦¦¤§¥¤§¦¦
.ìB÷ úa ét ìò ïéàéOîe ,äðálä øBàìe øpä øBàì§©¥§©§¨¨©¦¦©¦©
Léà" :øîàå ,øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòî©£¤¨¤¨¤¨©©Ÿ¨¨§¨©¦

eëìä ."úî éðBìt íB÷nî éðBìt ïa éðBìteàöî àìå §¦¤§¦¦¨§¦¥¨§§Ÿ¨§
Léà ïa éðBìt Léà éðà" :øîàL ãçàa ,ïBîìöa äNòî áeLå .BzLà úà eàéOäå ,íãà íL̈¨¨§¦¦¤¦§§©£¤§©§§¤¨¤¨©£¦¦§¦¤¦

.BzLà úà eàéOäå eëìäå ,eäeøékä àìå eëìäå ."úî éðà éøäå Lçð éðëLð ,éðBìtàøîâ §¦§¨©¦¨¨©£¥£¦¥§¨§§Ÿ¦¦§¨§§¦¦¤¦§
,ìB÷ úa ét ìò ïéàéOî ïéà :íéøîBà éànL úéa :àðz ,ìàeîL øa äaø øîàìlä úéáe ¨©©¨©§¥¨¨¥©©§¦¥©¦¦©¦©¥¦¥

éàî .ìB÷ úa ét ìò ïéàéOî :íéøîBàïì òîLî à÷àä !àéä ïéúéðúî ?ïì òîLî à÷éàc : §¦©¦¦©¦©©¨©§©¨©§¦¦¦¨¨©§©¨§¦
.àéä éànL úéa ¯ ïéàéOî ïéàc àîúñ zçkzLî"?äåä ãL àîìãå ,"eàöî àìå eëìäå ¦§©©©§§¨¨§¥©¦¦¥©©¦§¨§§Ÿ¨§§¦§¨¥£¨

éîð eäðéàå .äàeáa déì eæçc !eîc éîð eäðéà .íãà úeîc Bì eàøL :áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¤¨§¨¨¦§©¦¨§¨¥¨¨§¦§©¦
øîà ?äàeáác äàeáa eäì úéà eäãéãì àîìãå .äàeáác äàeáa déì eæçc !äàeáa eäì úéà¦§¨¨§¨¥¨¨§¨¨§¦§¨§¦§¦§¨¨§¨¨¨©
àîìãå .eäì úéì ¯ äàeáác äàeáa ,eäì úéà ¯ äàeáa :àãéL ïúðBé éì øîà ,àðéðç éaø©¦£¦¨£©¦¨¨¦¨¨¨¦§¨¨§¨¨¥§§¦§¨
.ïéøékî ïéàL ét ìò óà ,ïéðúBðå ïéáúBk äðkqä úòLa :ìàòîLé éaø éác àðz ?éàåä äøö̈¨£©¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§©©©¨¨§¦§§¦©©¦¤¥©¦¦

äðùî.éìc úéa Léà äéîçð éúàöî ,äðMä øaòì àòcøäðì ézãøiLk :àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨§¤¨©§¦¦§©§§¨§©¥©¨¨¨¨¦§¤§¨¦¥§¦
ïa äãeäé àlà ,ãçà ãò ét ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî ïéàL ézòîL :éì øîà̈©¦¨©§¦¤¥©¦¦¤¨¦¨§¤¤¦§¨¥©¦¥¤¨¤¨§¨¤
úLaeLî äðéãnäL íéòãBé ízà :éîMî íäì øBîà :éì øîà .íéøácä ïk :Bì éúéîBðå .àáä¨§¥¦¥©§¨¦¨©¦¡¨¤¦§¦©¤§¦¤©§¦¨§¤¤
éúàaLëe .ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOnL ï÷fä ìàéìîb ïaøî éðìae÷î ,úBñééâa¦§¨§§©¦¥©¨©§¦¥©¨¥¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨§¤¨¦
.àáa ïa äãeäé éaøì øáç eðàöî :øîàå ,éøáãì çîN ,ìàéìîb ïaø éðôì íéøácä éúéöøäå§¦§¥¦©§¨¦¦§¥©¨©§¦¥¨©¦§¨©§¨©¨¨¨¥§©¦§¨¤¨¨
ét ìò ïäéúBLð ìàéìîb ïaø àéOäå ,àæøà ìúa íéâeøä eâøäpL ìàéìîb ïaø økæð øácä CBzî¦©¨¨¦§©©¨©§¦¥¤¤¤§£¦§¥©§¨§¦¦©¨©§¦¥§¥¤©¦

.äçôL étî ,äMà étî ,ãáò étî ,ãò étî ãò ïéàéOî úBéäì e÷æçeäå ,ãçà ãòøæòéìà éaø ¥¤¨§§§¦§©¦¦¥¦¦¥¦¦¤¤¦¦¦¨¦¦¦§¨©¦¡¦¤¤
éaøåòLBäéét ìò àì :øîBà àáé÷ò éaø .ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà :íéøîBà §©¦§ª©§¦¥©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨©¦£¦¨¥Ÿ©¦

.íéáBø÷ ét ìò àìå ,äçôL ét ìò àìå ,ãáò ét ìò àìå ,äMààøîâàáé÷ò éaø øáñå ¦¨§Ÿ©¦¤¤§Ÿ©¦¦§¨§Ÿ©¦§¦§¨©©¦£¦¨
úðîàð äMà :àáé÷ò éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúäå ?àì äMà ét ìò©¦¦¨Ÿ§¨©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦£¦¨¦¨¤¡¤¤

î dhéb àéáäìøîBçå ìwúBðîàð ¯ dìòa úî øîBì úBðîàð ïéà íéîëç eøîàL íéLp äîe : §¨¦¦¨¦©¨¤©¨¦¤¨§£¨¦¥¤¡¨©¥©£¨¤¡¨
eøîàL íéLð ?dhéb àéáäì úðîàpL ïéc Bðéà ¯ dìòa úî øîBì úðîàpL Bæ ,ïäéhéb àéáäì§¨¦¦¥¤¤¤¡¤¤©¥©£¨¥¦¤¤¡¤¤§¨¦¦¨¨¦¤¨§
,e÷éæçäL íãB÷ ¯ ïàk :àéL÷ àì !àðîéäî ¯ àîìòa äMà ,éðîéäî àìc àeä ¯ íéîëç£¨¦§¨§¥§¥¦¨§¨§¨§¥§¨¨©§¨¨¤¤¤§¦

.e÷éæçäL øçàì ¯ ïàkäðùîéåì éðáa äNòî :Bì eøîà,íéøîzä øéò øòBöì eëìäL ¨§©©¤¤§¦¨§©£¤¦§¥¥¦¤¨§§©¦©§¨¦
:íäì úéîBð ?"eðøáç äià" :úé÷cðetì eøîà íúøæçáe ,÷ãðeôa eäeàéáäå ,íäî ãçà äìçå§¨¨¤¨¥¤¤¡¦§§¨©£¨¨¨¨§©§¨¦©¥£¥¥¥¨¤
àäzLëì :eäì øîà !?úé÷cðeôk úðäk àäz àìå .BzLà úà eàéOäå ."åézøá÷e ,úî"¥§©§¦§¦¦¤¦§§Ÿ§¥Ÿ¤¤§§¨¦¨©§¦§¤§¥
.Bãéa äéäL äøBz øôñå ,Bìéîøúå ,Bì÷î íäì äàéöBä úé÷cðetä .úðîàð ¯ úé÷cðeôk§§¨¦¤¡¤¤©§¨¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤¨¤¨¨§¨
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יבמות. האשה בתרא - פרק ששה עשר דף קכב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc zenai(oey`x meil)

éìâéø àúìzdzl`y z` rinydl lkezy ick ,milbx dyly - §¨¨¦§¥
ly dyxc renyl uawidl mbdpn did oky ,minkgd lk ipta

.gqta gqt zekldäáäà øa àcà áø dì øîà,dy` dze`lìéæ ¨©¨©©¨©©£¨¦
óñBé áøc dén÷ì,sqei ax iptl jzl`y z` rivdl ikl -éøçcó §©¥§©¥§¨¦

àðékñ.[`xaqa gezt al el yiy-]dén÷ äìæà,eiptl dkld ± ©¦¨¨§¨©¥
èLtef dl`y[àúéðúî] (ïéúéðúî) àäî,epipyy ef `ziixan ± ¨©¥¨©§¦¨

,÷eMa úBøét øëBî äéäL íéáëBk ãáBòfixkdeeìlä úBøét ,øîàå ¥¨¦¤¨¨¥¥©§¨©¥©¨
xken ip`y,ïä äìøò ìLelld zexit xn`e ux`l uega didy e` ¤¨§¨¥

L,ïä ä÷éæò ìel` zexit xn`y e`øîà àì ,ïä éòáø òèð ìL ¤£¥¨¥¤¤©§¨¦¥Ÿ¨©
,íeìky milezy oeik ,mixeq` eizexity eixacl miyyeg oi`eàì §Ÿ
ïåekúðeixaca.Bçwî çéaLäì àlàyiy mewnay gken ixd ¦§©¥¤¨§©§¦©¦¨

z` giaydl oebk] eixac z` xnel daiq efi` miakek caerl
.'enez itl giqn' aygp df oi`e ,eixacl llk miyyeg oi` ,[egwn
ezbixd lr xtqnd ixkpl oin`dl oi` epiptly oecipa s` jkitle
lr mii`l dzid ezpeek oky ,zaya el lyal o`iny l`xyid ly

.zaya eizenda xear xevwl el rnyiy ipyd l`xyid
giqn' ieb zepn`p ly mitqep mipte` lr `ziixa d`ian `xnbd

:`ypidl dy` xizdl 'enez itläNòî ,øîà ïcééö Léà ïãeé àaà©¨¨¦©§¨¨©©£¤
eëìäL íéáëBk ãáBòå ìàøNéaeicgiàáe ,Cøcaeze`íéáëBk ãáBò §¦§¨¥§¥¨¦¤¨§©¤¤¨¥¨¦

ecalìò ìáç ,øîàåd,åézøá÷e Cøca únL ,Cøca énò äéäL éãeäé §¨©£¨©§¦¤¨¨¦¦©¤¤¤¥©¤¤§©§¦
åeixac it lreàéOäz`,BzLà.on`pe ,enez itl giqn edf oky §¦¦¦§

øìB÷a äNòî áeLå[dxeag-],àéëBèðàì ïéëläî eéäL ,íãà éða ìL §©£¤§¨¤§¥¨¨¤¨§©§¦§©§§¨
eúnL íãà éða ìL øìB÷ ìò ìáç øîàå ãçà íéáëBk ãáBò àáe¨¥¨¦¤¨§¨©£¨©¨¤§¥¨¨¤¥

íézøá÷eå ,eixac it lr,íäéúBLð úà eàéOäitl giqn edf oky §©§¦§¦¦¤§¥¤
.on`pe ,enez

øzéa íBkøëì ïéëläî eéäL ,íãà éða íéMLa äNòî áeLåxirl - §©£¤§¦¦§¥¨¨¤¨§©§¦§©§¥¨
,xevna dpezp dzidy onfa 'xzia'ìáç ,øîàå íéáëBk ãáBò àáe¨¥¨¦§¨©£¨

å ,íézøá÷e eúnL ,øzéa Cøãa ïéëläî eéäL íãà éða íéML ìòlr ©¦¦§¥¨¨¤¨§©§¦§¤¤¥¨¤¥§©§¦§
eixac it,íäéúBLð úà eàéOä.on`pe ,enez itl giqn `edy meyn ¦¦¤§¥¤

äðùî
:lrad zzin lr zecra mda eliwdy mixac cer d`ian epzpyn

ïéãéòîdlila ede`x m` s` ,ezy` z` xizdl ick zn lrøBàì §¦¦§
å .äðálä øBàìe øpäokïéàéOîdy`d z`ìB÷ úa ét ìòdxn`y ©¥§©§¨¨§©¦¦©¦©

.mc` zenc e`x `le ,'zn ipelt' `xew lew ernyy oebk 'zn ipelt'
éðBìt ïa éðBìt Léà' øîàå ,øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòî©£¤§¤¨¤¨©©Ÿ¨¨§¨©¦§¦¤§¦

eëìä ,'úî éðBìt íB÷nîxdd y`xleàéOäå ,íãà íL eàöî àìå ¦¨§¦¥¨§§Ÿ¨§¨¨¨§¦¦
BzLà úà.ef lew za it lr ¤¦§

ïBîìöa äNòî áeLå,[mewn my-]øîàL ãçàaïa éðBìt Léà éðà' §©£¤§©§§¤¨¤¨©£¦¦§¦¤
eëìäå ,'úî éðà éøäå Lçð éðëLð ,éðBìt Léàzn ok`y e`vneàìå ¦§¦§¨©¦¨¨©£¥£¦¥§¨§§Ÿ

eäeøékä,dkiypd zngn ezxev dzpzypy meyneàéOäå eëìäå ¦¦§¨§§¦¦
BzLà úà.eixac it lr ¤¦§

àøîâ
`ziixa d`ian `xnbd .'lew za it lr oi`iyn' :dpyna epipy

:df oipraàðz ,ìàeîL øa äaø øîà,`ziixaa,íéøîBà éànL úéa ¨©©¨©§¥¨¨¥©©§¦
ïéàéOî ïéàdy`ét ìò ïéàéOî ,íéøîBà ìlä úéáe ,ìB÷ úa ét ìò ¥©¦¦©¦©¥¦¥§¦©¦¦©¦

.ìB÷ úa:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîxa dax `a dn ± ©©¨©§©¨
lld ziay epcnll ick m`d .ef `ziixaa eprinydl l`eny
ixd ,lld ziak dklde ,lew za it lr dy` `iydl mixizn

àéä ïéúéðúîdpyndy oeike ,mzqa epzpyna epipy df oic `ld ± ©§¦¦¦
:`xnbd zvxzn .dkldd jky heyt ,zwelgn dfa d`iad `làä̈

àîúñ úçkzLî éàc ,ïì òîLî à÷zxg` `ziixa `vnz m`y ± ¨©§©¨§¦¦§©§©§¨¨
mzqa epy eayïéàéOî ïéàc`ziixa dze`y rcp ,lew za it lr §¥©¦¦
,àéä éànL úéaepzpynk weqtl yi `l` ,dkldl dl yeygl oi`e ¥©©¦

.lew za it lr oi`iyny ,`ziixaa lld zia zrcke
yi`' xn`e xdd y`x lr cnry cg`a dyrn :dpyna epipy

,'zn ipelt mewnn ipelt oa ipelteàöî àìå eëìäå,mc` my §¨§§Ÿ¨§

d lr eknqy meyn ezy` z` minkg e`iydedywn .ef dfxk
:`xnbdäåä ãL àîìãå`l xdd y`x lr e`xy zencd `nye ± §¦§¨¥£¨

:`xnbd zayiin .ef zecr lr jenql ozip ji`e ,cy `l` didøîà̈©
,áø øîà äãeäé éaøote`a zwqer dpyndeàøLyiyBì`xewl ©¦§¨¨©©¤¨

xdd y`xn,íãà úeîc.cy `edy eyyg `l jkitle §¨¨
,mc` zenc e`xy jka dne :dywne `xnbd zxfegeîc éîð eäðéà¦§©¥¨

dpynd :`xnbd zayiin .mc` ipal minec micyd mb ixd -
ote`a zwqeräàeáa déì eæçcjkitle ,lv ef zencl yiy e`xy - ©£¥¨¨

:cer `xnbd dywn .cy `edy eyyg `leäì úéà éîð eäðéàå§¦§©¥¦§
äàeáa:`xnbd zayiin .lv yi micyl mb ixde -äàeáa déì eæçc ¨¨©£¥¨¨

äàeáác:`xnbd zl`ey .zenc dze` ly elv lv z` e`x md ± §¨¨
äàeáác äàeáa eäì úéà eäãéãì àîìãåly lv yi mdl mb `nye ± §¦§¨§¦§¦§¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .lvàãéL ïúðBé éì øîà ,àðéðç éaø øîà,[cyd] ¨©©¦£¦¨¨©¦¨¨¥¨
eäì úéà äàeáala` ,mdl yi lv mpn` ±eäì úéì äàeáác äàeáa ¨¨¦§¨¨§¨¨¥§

.mdl oi` -
:ztqep `iyew dpynd lr dywn `xnbdéàåä äøö àîìãå± §¦§¨¨¨£©

dy` ly dzxv ly did xdd y`xa e`xy zencd `ny yeygp
dixacl oin`dl oi`e ,[oick `ly `ypizy] dlwlwl d`ay ef

.lrad zny
:`xnbd zayiinäðkqä úòLa ,ìàòîLé éaø éác àðzmc`yk - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§©©©¨¨

ipelt oa ipelt `ed ip`' xn`e ,xeaa jlyeny oebk ,dpkqa `vnp
,'izy`l hb aezki ilew rneyd lkïéðúBðå ïéáúBklr ezy`l hb §¦§§¦

,eixac itïéøékî ïéàL ét ìò óàxxaziy cr oiznp m` oky ,eze` ©©¦¤¥©¦¦
zry'k aygp o`k s`e .miizpia zenl lelr `ed lrad ok` dfy
ipelty xn`y xdd y`xay mc`l oin`p `l m` oky 'dpkqd
x`yize lrad zzin lr zxg` zecr `vnp `ly okzi ,zn
it lr `ypidl dze` mixizne jkl miyyeg oi` jkle ,dpebr

.ef dfxkd

äðùî
it lr `ypidl dpebr xizdl dkldd drawp cvik x`az epzpyn

:dlra zny cg` crézãøiLk ,àáé÷ò éaø øîàl`xyi ux`n ¨©©¦£¦¨§¤¨©§¦
àòcøäðìick [laaa xir-]øaòìz`äðMäéúàöî .z`Léà äéîçð ¦§©§§¨§©¥©¨¨¨¨¦§¤§¨¦

ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî ïéàL ézòîL ,éì øîà ,éìc úéa¥§¦¨©¦¨©§¦¤¥©¦¦¤¨¦¨§¤¤¦§¨¥©
ãçà ãò ét,zn dlray cirndàáa ïa äãeäé [éaø] àlà`edy ¦¥¤¨¤¨©¦§¨¤¨¨

.cg` cr it lr xiznd l`xyi ux`a cigid mkgdéúéîeðå§¥¦
[izxn`e-]íéøácä ïk ,Bìecaln minkgd lk ,zxn`y itk ¥©§¨¦

.ef zecr lr jenql oi`y mixaeqíäì øBîà ,éì øîàux` inkgl ¨©¦¡¨¤
l`xyiúBñééâa úLaeLî äðéãnäL íéòãBé ízà ,éîMî- ¦§¦©¤§¦¤©§¦¨§¤¤¦§¨

,mikxca mi`vnpy miaxd miliigd zngn zepkeqn mikxcdy
dn cirdle invra l`xyi ux`l mkil` `eal leki ipi`e

jk ,inya ef zecr mdl xeqn jkitle ,izrnyyïaøî éðìae÷î§¨§¦¥©¨
ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOnL ï÷fä ìàéìîbzny cirnd ©§¦¥©¨¥¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨

,`aiwr iax jiynn .dlraéúàaLëel`xyi ux`léúéöøäåz` §¤¨¦§¦§¥¦
ì øáç eðàöî øîàå éøáãì çîN ,ìàéìîb ïaø éðôì íéøácäzhiy ©§¨¦¦§¥©¨©§¦¥¨©¦§¨©§¨©¨¨¨¥§

àáa ïa äãeäé éaø.owfd l`ilnb oax `edeä CBzîa oecipøkæð ,øác ©¦§¨¤¨¨¦©¨¨¦§©
ìàéìîb ïaø àéOäå ,àæøà ìúa íéâeøä eâøäpL ìàéìîb ïaøz` owfd ©¨©§¦¥¤¤¤§£¦§¥©§¨§¦¦©¨©§¦¥

ïäéúBLðmibexdd lyãçà ãò ét ìòlre .dingp ly ezecr itk §¥¤©¦¥¤¨
it lr dy` `iydl l`xyi ux`ay minkgd elgd df dyrn it

.cg` crïéàéOî úBéäì e÷æçeäåjk lr cird m` mb dze`ãò §§§¦§©¦¦¥
rnyyãò étî`iydl ewfged oke .xg`ãáò étîe`äMà étî ¦¦¥¦¦¤¤¦¦¦¨

e` ,zxg`.äçôL étî¦¦¦§¨
:ef d`xed lr ewlgy zerc d`ian dpyndéaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦

,ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà ,íéøîBà òLBäéjixv `l` §ª©§¦¥©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨
.dlra zny e`xy micr ipy eidiy,øîBà àáé÷ò éaøoi`iyn oi` ©¦£¦¨¥

dy`ét ìò àìzecràìå ,äçôL ét ìò àìå ,ãáò ét ìò àìå ,äMà Ÿ©¦¦¨§Ÿ©¦¤¤§Ÿ©¦¦§¨§Ÿ
.íéáBø÷ ét ìò©¦§¦
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc zenai(oey`x meil)

àøîâ
minkg epin`d m` ,`aiwr iaxl eprh minkgy dpyna epipy
.zxg` dy` lk ly zecrl oin`dl yiy oky lk ziwcpetl

:`xnbd zl`eyúé÷cðeôc àúeòéøb éàîziwcpeta oexqgd edn ± ©§¦¨§§§¦
:`xnbd daiyn .zxg` dy` lkn drexb dzecry,àðäk áø øîà̈©©©£¨

úé÷cðetefäúéä íéáëBk úãáBò,zecr zxeza dpi`yådzepn`p §§¦¤¤¨¦¨§¨§
y jka `id,äúéä dneú éôì äçéñî,dxn` okyäæå Bì÷î äæ §¦¨§¦¨¨§¨¤©§§¤

Ba åézøáwL øá÷ äæå Bìéîøú. ©§¦§¤¤¤¤§©§¦
:`ziixan df xe`ial zriiqn `xnbdáøc déøa àaà éðz ïëå§¥¨¥©¨§¥§©

dneú éôì äçéñîe ,äúéä íéáëBk úãáBò úé÷cðet ,àéiç øa éîeéðî©§¥©¦¨§§¦¤¤¨¦¨§¨§¦¨§¦¨
äúéädxn` ixdy,Ba åézøáwL øá÷ äæå Bìéîøú äæå Bì÷î äæjkle ¨§¨¤©§§¤©§¦§¤¤¤¤§©§¦

.dl epin`d
,dnez itl dgiqd ziwcpetdy okzi cvik :`xnbd dywnàäå§¨

dì éøîà÷ 'eðøáç äià','epxag di`' dligz del`y iel ipa ixde ± ©¥£¥¥¨¨§¥¨
.'enez itl giqn' aygp df oi` ,mzl`y lr mdl daiydy oeike

:`xnbd zayiinàéëa eäðéúéæçc ïåékciny ,dyrnd did jk ± ¥¨©£¦¦§¨§¨
f`e ,zekal dlgd miay mdy ziwcpetd dz`xyäià' dì eøîà̈§¨©¥

,'eðøáçe.åézøá÷e úî íäì äøîà,ikaa dligz `id dgzty oeike £¥¥¨§¨¨¤¥§©§¦
.'dnez itl dgiqn' zaygp

dxiwge dyixc jixv m` dixaca dpce `ziixa d`ian `xnbd
:dy` zecraïðaø eðz,`ziixaaìò ãéòäì àaL ãçà íãàa äNòî ¨©¨¨©£¤§¨¨¤¨¤¨§¨¦©

äMàädlra znyBì øîà ,ïBôøè éaø éðôì,oetxh iaxCàéä ,éða ¨¦¨¦§¥©¦©§¨©§¦¥¨
,Bæ äMà úeãòa òãBé äzàeze` zny jl oipne zi`x dn ,xnelk ©¨¥©§¥¦¨

.mc`øîà,oetxh iaxl cr eze`àeäå éðàdy`d ly dlra -eðééä ¨©£¦§¨¦
Cøca íéëìBä,eicgib eðéøçà óãøåñééwifdl ,miliig ly cecb ± §¦©¤¤§¨©©£¥©¦

,epläìúðådy`d ly dlraøeçééa[spr-]BçLôe ,úéæ ìL± §¦§¨§¦¤©¦§¨
,miliigd mr mglidl lwn epnn dyre urd on eylzeúà øéæçäå§¤§¦¤

,'Eçk øLéé äéøà' Bì ézøîà ,åéøBçàì ñéébädz` lig xeaib ,xnelk ©©¦©£¨¨©§¦©§¥¦©Ÿ£
.dix` al jl yieéì øîà,ipelt eze`,éîL äéøàL òãBé äzà ïépî ¨©¦¦©¦©¨¥©¤©§¥§¦

ok`'àéçéL øôkîc äéøà ,ïúðBäé éaøa ïðçBé' éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck̈¦¦§¦¦¨¨§©¦§¨¨©§¥§¦§¨¦§¨
lr exira mb eze` epik jky `l` ,'dix`' eny did `ly xnelk]
dn il rcep df dyrnne .[ozpedi iaxa opgei did enye ,ezxeab my

.exir mye enyìxg`äìç íéîéyi`d eze`,úîecirn ip` ok lre §¨¦¨¨¥
.ozpedi iax oa opgei znyåef zecr it lrúà ïBôøè éaø àéOä §¦¦©¦©§¤

.BzLà¦§
:`xnbd dywnåxaeq ikïBôøè éaøcäøé÷çå äLéøc éòa àìzecra §©¦©§Ÿ¨¥§¦¨©£¦¨

,eixac oiekn crd m` wecal `la ef dy` xizd jk meyne ,dy`
.ed`x dry dfi`ae mei dfi`a xewgl `laeàéðúäå`ziixaa §¨©§¨

,zxg`úeãò ãéòäì ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàa äNòîläMà ©£¤§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§§¨¦¥¦¨
,dlra znyBì øîà,oetxh iaxBæ úeãò òãBé äzà Càéä ,éðadn - ¨©§¦¥¨©¨¥©¥

,zny jl oipne zi`xBì øîàcrd eze`àeäå éðàly dlra - ¨©£¦§
,dy`dCøca ïéëìBä eðééä,eicgiäìúðå ,ñééb eðéøçà óãøålrad ¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨

øeçéaur lyBçLôe ,äðàz,qiiba mglidl ick eylze ±øéæçäå §¦§¥¨§¨§¤§¦
éì øîà ,'äéøà Eçk øLéé' Bì ézøîà ,åéøBçàì ñéébä úà,ipelt eze` ¤©©¦©£¨¨©§¦¦©Ÿ£©§¥¨©¦

ì zðåek äôéL éîLok`äéøà ,ïúðBé ïa ïðçBé' éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck ¨¤¦©§¨¦§¦¤¨¦¦§¦¦¨¨¤¨¨©§¥
'àéçéL øôkîc.exir mye eny il rcep df dyrnneìxg`íéîé §¦§¨¦§¨§¨¦

äìçdy`d ly dlra,úîezxzen ezy`y cirn ip` ok lre ¨¨¥
.`ypidlBì øîàike ,oetxh iax,éì zøîà Ck àìznd ly enyy ¨©Ÿ¨¨©§¨¦

`ed,äéøà àéçéL øôkîc ïúðBé ïa ïðçBémyd `ed 'dix`'y xnelk ¨¨¤¨¨§¦§¨¦§¨©§¥
.yi`d ly eiepik `le xtkd lydéì øîà,crdàì,izxn` jk ¨©¥Ÿ
ïúðBé ïa ïðçBé ,Eì ézøîà Ck àlàikyeiepå .àéçéL øôkîc äéøàok ¤¨¨¨©§¦§¨¨¤¨¨©§¥§¦§¨¦§¨§

åéìò ÷c÷ãdxiwge dyixcaìLe íéðLïeéëå ,íéîòt äLcrdúà ¦§¥¨¨§©¦§Ÿ¨§¨¦§¦¥¤
BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå .åéøácjixvdy ixd .ef zecr it lr §¨¨§¦¦©¦©§¤¦§

x`azpy itk `le ,dy` zecra dxiwge dyixc oetxh iax
.dpey`xd `ziixaa

:`xnbd zvxznàéä éàpzdxiwge dyixc jixv m` df oecip ± ©¨¥¦
.mi`pz ea ewlgp dy` zecraàéðúc,`ziixaaéãò ïé÷ãBa ïéà §©§¨¥§¦¥¥

íéLðdlra zny dy`l micirnd micr -éøác ,äøé÷çå äLéøãa ¨¦¦§¦¨©£¦¨¦§¥
ïé÷ãBa ,øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaøoeike .dxiwge dyixca ©¦£¦¨©¦©§¥§¦

yi dxiwge dyixc dperh dy` zecr m` mi`pz ewlgpy epivny
.dfa oetxh iax zrc idn ewlgp lirlc zeziixad izy s`y xnel

:zwelgnd z` zx`an `xnbdéâìôéî÷åewlgp el` mi`pze - §¨¦§§¥
äøBz øác ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøãa`ziixe`cn -éðéc ãçà ¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§©¨¤¨¦¥

úBLôð éðéc ãçàå úBðBîîwx jk lr mipn`p micry ,df oica miey ¨§¤¨¦¥§¨
øîàpL ,äøé÷çå äLéøãa(ak ck `xwie),'íëì äéäé ãçà ètLî'ixd ¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§¨¤¨¦§¤¨¤

ipica jixvy myke ,zeytp ipicl zepenn ipic aezkd deydy
.jixv zepenn ipica s` dxiwge dyixc zeytpeøîà íòh äîe©©©¨§

y minkg,äøé÷çå äLéøc ïéëéøö ïéà úBðBîî éðécickìBòðú àlL ¦¥¨¥§¦¦§¦¨©£¦¨¤Ÿ¦§
,ïéåì éðôa úìcipic lr zecra dxiwge dyixc jixvp m`y ¤¤¦§¥Ÿ¦

deld xetki `ny eyygiy zeeldln miyp`d erpni ,zepenn
okzi ,mze` exwgi oic ziae micr `iai delnd xy`ke ,d`elda
eliwd jkitle .mzecr lhazze df z` df eyigkie mihxta erhiy

.zepenn ipica dxiwge dyixcd z` elhiae minkg
edzrnéâìôéî÷ éàîazecra oetxh iaxe `aiwr iax ewlgp dna ± §©¨¦§§¥

.dy`øî`aiwr iax -ì÷Lîì äaeúk àkéàc ïåék ,øáñoeik ± ©¨©¥¨§¦¨§¨§¦§©
,ef zecr it lr dy`d lehizy daezk ly oenn epyiykly zecr §

éîc úBðBîî éðéãdyixcn xehtl minkg dfa epwizy [zaygp-] ¦¥¨¨¥
.dxiwgeøîeoetxh iax -àîìòì Léà úLà ïðéøL à÷c ïåék ,øáñ ©¨©¥¨§¨¨¦©¥¤¦§¨§¨

'yi` zy`' zwfga `idy dy` mixizn ep` ef zecr it lry oeik -
,`ypidlkly zecréîc úBLôð éðéã.dxiwge dyixc dkixvy §¦¥§¨¨¥

:dcb` ixaca zkqnd z` zniiqn `xnbdøîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©
øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz ,àðéðç éaø(bi cp diryi) ©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©

éða ìëå'éða íBìL áøå 'ä éãenì C.'C §¨¨©¦¦¥§©§¨¨¦

úåîáé úëñî äì à÷éìñå àøúá äùàä êìò ïøãä
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miwxt dyelyaa cenr akw sc ± iriax wxtzenai
äéà àäååðøéáçäì éøîà÷.ded dnez itl e`l :`nl` Ðàéëá äåä,dnez itl epiide Ð

.xnel dligzd del`yy mcewcäðàú ìù øåçééá äìúðåsepa fg` Ðegyte ,dp`z ly

.lwn epnn zeyrlåçùô.ewzp Ðäéøà êçë øùéé,lig xeab Ðale.jl yi dix`äôé
äéøà éîù úà úðååë.ixira ize` oixew jky Ðïúðåé ïá ïðçåé éì úøîà êë àìyxec Ð

xwegeile` ,didjetdi;eixac z`zxn` jk `l

dix` `igiy xtknc ,il?xtkdyoixew eid

.eze` `le ,dix`äùéøãi`d ik zewica Ð

.eixac z` oiekl ,`peebäøé÷çåmei dfi`a Ð

.dry dfi`aeíëì äéäé ãçà èôùîoeike Ð

zyxce" :zeytp ipica aizkc ogky`c"zxwge

mixac) 'ebe(bioicd `ed Ðipicl.zepennïåéë
ì÷ùîì äáåúë àëéàã`ypzyk Ðmdit lr

i`ypzyk" ,cenlp daezk xtqnc .daezk lehz

."ikil aezky dn ilhz xg`léîã úåùôð éðéãë
miyp icr :jkld .wpga yi` zy` lr `adc Ð

xfrl` iax xn` :opiqxb ikd .dxiwge dyixca

ly miaxn minkg icinlz `pipg iax xn`me

mely axe 'd icenl jipa lke xn`py mlera

.jipa

ïøãäúåîáé úëñî êìò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

úé÷ãðåôdnez itl dgiqne dzid (zg`) dixkpdi`x opax eziin i`n :xn`z m`e Ð

ynn dzid `lc :xnel yie !dzid dnez itl dgiqn `dc ?ziwcpetd on

.zecrl ok zeyrl dleki dzid [df] (dn) elinxze elwn d`ivedy dnc ,dnez itl dgiqn

ikc oeik ,dfn lecb dnez itl giqn jl oi` i`cec ,di`x df oi` ik mdl xn` `aiwr iaxe

,inlyexia zvw rnyn ok .`ika [edpizifg]

rnyn ,dnez itl dgiqnk dze` eyr :xn`wc

i`iany `l` dnez itl dgiqn ynn dzid `lyo

.cg` crn drxb `lc di`x

ïéàdxiwge dyixca miyp icr oiwceaÐ

`pz i`dk ol `niiwc :l`ppg epiax yxit

.dxiwge dyixc ira `lc

ïøãäúåîáé úëñî êìò
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11

àøîâ:àðäk áø øîà ?úé÷cðeôc àúeòéøb éàî©§¦¨§§¨¦¨©©¨£¨
äæ" :äúéä dnez éôì äçéñîe ,äúéä äéøëð úé÷cðet§¨¦¨§¦¨¨§¨§¦¨§¦¨¨§¨¤
éðz ïëå ."Ba åézøáwL øá÷ äæå ,Bìéîøz äæå ,Bì÷î©§§¤©§¦§¤¤¤¤§©§¦§¥¨¥
äéøëð úé÷cðet :àéiç øa éîeéðî áøc déøa àaà©¨§¥§©©§¥©¦¨§¨¦¨§¦¨
äæå ,Bì÷î äæ" :äúéä dnez éôì äçéñîe ,äúéä̈§¨§¦¨§¦¨¨§¨¤©§§¤
"eðøáç äià" àäå ."Ba åézøáwL øá÷ äæå ,Bìéîøz©§¦§¤¤¤¤§©§¦§¨©¥£¥¥
äià" :dì eøîà .àéëa eäðéúéæçc ïåék !dì éøîà÷̈¨§¦¨¥¨©£¦¦§¨§¨¨§¨©¥
:ïðaø eðz ?"åézøá÷e úî" :íäì äøîà ?"eðøáç£¥¥¨§¨¨¤¥§©§¦¨©¨©
òãBé äzà Càéä ,éða :Bì øîà ,ïBôøè éaø éðôì äMàä ìò ãéòäì àaL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¨§¨¦©¨¦¨¦§¥©¦©§¨©§¦¥©©¨¥©
ìL øeçééa äìúðå ,ñééb eðéøçà óãøå ,Cøca íéëìBä eðééä àeäå éðà :øîà ?Bæ äMà úeãòa§¥¦¨¨©£¦§¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨§¦¤
äzà ïépî :éì øîà !Eçk øLéé ,äéøà :Bì ézøîà .åéøBçàì ñéébä úà øéæçäå ,BçLôe úéæ©¦§¨§¤¡¦¤©©¦©£¨¨©§¦©§¥¦©Ÿ£¨©¦¦©¦©¨
íéîéì .àiçéL øôkîc äéøà ,ïúðBäé éaøa ïðçBé :éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck ?éîL äéøàL òãBé¥©¤©§¥§¦¨¦¦§¦¦¨¨§©¦§¨¨©§¥§¦§©¦©¨§¨¦

?äøé÷çå äLéøc éòa àì ïBôøè éaøå ,BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå ,úîå äìçäNòî :àéðúäå ¨¨¨¥§¦¦©¦©§¤¦§§©¦©§¨¨¥§¦¨©£¦¨§¨©§¨©£¤
úeãò òãBé äzà Càéä ,éða :Bì øîà ,äMà úeãò ãéòäì ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàa§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§§¨¦¥¦¨¨©§¦¥©©¨¥©¥

:Bì ézøîà .åéøBçàì ñéébä úà øéæçäå ,BçLôe äðàz øeçééa äìúðå ,ñééb eðéøçà óãøå ,Cøca ïéëìBä eðééä àeäå éðà :Bì øîà ?Bæ¨©£¦§¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨§¦§¥¨§¨§¤¡¦¤©©¦©£¨¨©§¦
ì zðåek äôé :éì øîà !äéøà Eçk øLéé:Bì øîà .úîå äìç íéîéì .àéçéL øôkîc äéøà ïúðBé ïa ïðçBé :éøéòa éúBà ïéøB÷ CkL ,éîL ¦©Ÿ£©§¥¨©¦¨¤¦©§¨¦§¦¤¨¦¦§¦¦¨¨¤¨¨©§¥§¦§©¦©¨§¨¦¨¨¨¥¨©

."àéçéL øôkîc äéøà ïúðBé ïa ïðçBé :Eì ézøîà Ck àlà ,àì" :déì øîà ?"äéøà àéçéL øôkîc ïúðBé ïa ïðçBé" éì zøîà Ck àìŸ¨¨©§¨¦¨¨¤¨¨§¦§©¦©¨©§¥¨©¥Ÿ¤¨¨¨©§¦§¨¨¤¨¨©§¥§¦§©¦©¨
ìLe íéðL åéìò ÷c÷ãåäLéøãa íéLð éãò ïé÷ãBa ïéà :àéðúc ,àéä éàpz !BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå ,åéøác úà ïeéëå ,íéîòt äL §¦§¥¨¨§©¦§¨§¨¦§¦¥¤§¨¨§¦¦©¦©§¤¦§©¨¥¦§©§¨¥§¦¥¥¨¦¦§¦¨

ãçàå úBðBîî éðéc ãçà äøBz øác :àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøãa éâìtéî÷å .ïé÷ãBa :øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaø éøác ,äøé÷çå©£¦¨¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥§¦§¨¦©§¦¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§©¨¤¨¦¥¨§¤¨
àlL ¯ äøé÷çå äLéøc ïéëéøö ïéà úBðBîî éðéc eøîà íòh äîe ."íëì äéäé ãçà ètLî" :øîàpL ,äøé÷çå äLéøãa úBLôð éðéc¦¥§¨¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§©¤¨¦§¤¨¤©©©¨§¦¥¨¥§¦¦§¦¨©£¦¨¤Ÿ
úLà ïðéøL à÷c ïåék :øáñ øîe ,éîc úBðBîî éðéãk ¯ ì÷Lîì äaeúk àkéàc ïåék :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîáe .ïéåì éðôa úìc ìBòðz¦§¤¤¦§¥Ÿ¦§©¨¦©§¦¨¨©¥¨§¦¨§¨§¦§¨§¦¥¨¨¥¨¨©¥¨§¨¨¥©¥¤

éða ìëå" øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz :àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîà .éîc úBLôð éðéãk ¯ àîìòì Léàéãenì C ¦§¨§¨§¦¥§¨¨¥¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦¦¥
éða íBìL áøå 'ä."C §©§¨¨¦
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יבמות. האשה בתרא - פרק ששה עשר דף קכב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו שבט, בו כותב שאין לו קישור ללימודו כי המחשבות מבלבלות אותו.

הנה ידוע אשר לכל אחד מישראל יש לו אות בתורה וכל עניני בן בת ישראל נמשכים על ידי 

התורה, שלכן אי אפשר שלא יהי' לו קישור לתורה תורת חיים אלא שהיצר הרע מלך זקן וכסיל מעלים 

ומסתיר על האמת, והעצה היא לזה מה שארז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, וכשיתייגע 

בלימודו בהתמדה ושקידה יצליחו השי"ת ובטח יהי' לימודו בטהרה ע"י עבודת התפלה ומקוה טהרה 

ולימוד נשמתא דאורייתא פנימיות התורה תורת החסידות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc zenai(oey`x meil)

àøîâ
minkg epin`d m` ,`aiwr iaxl eprh minkgy dpyna epipy
.zxg` dy` lk ly zecrl oin`dl yiy oky lk ziwcpetl

:`xnbd zl`eyúé÷cðeôc àúeòéøb éàîziwcpeta oexqgd edn ± ©§¦¨§§§¦
:`xnbd daiyn .zxg` dy` lkn drexb dzecry,àðäk áø øîà̈©©©£¨

úé÷cðetefäúéä íéáëBk úãáBò,zecr zxeza dpi`yådzepn`p §§¦¤¤¨¦¨§¨§
y jka `id,äúéä dneú éôì äçéñî,dxn` okyäæå Bì÷î äæ §¦¨§¦¨¨§¨¤©§§¤

Ba åézøáwL øá÷ äæå Bìéîøú. ©§¦§¤¤¤¤§©§¦
:`ziixan df xe`ial zriiqn `xnbdáøc déøa àaà éðz ïëå§¥¨¥©¨§¥§©

dneú éôì äçéñîe ,äúéä íéáëBk úãáBò úé÷cðet ,àéiç øa éîeéðî©§¥©¦¨§§¦¤¤¨¦¨§¨§¦¨§¦¨
äúéädxn` ixdy,Ba åézøáwL øá÷ äæå Bìéîøú äæå Bì÷î äæjkle ¨§¨¤©§§¤©§¦§¤¤¤¤§©§¦

.dl epin`d
,dnez itl dgiqd ziwcpetdy okzi cvik :`xnbd dywnàäå§¨

dì éøîà÷ 'eðøáç äià','epxag di`' dligz del`y iel ipa ixde ± ©¥£¥¥¨¨§¥¨
.'enez itl giqn' aygp df oi` ,mzl`y lr mdl daiydy oeike

:`xnbd zayiinàéëa eäðéúéæçc ïåékciny ,dyrnd did jk ± ¥¨©£¦¦§¨§¨
f`e ,zekal dlgd miay mdy ziwcpetd dz`xyäià' dì eøîà̈§¨©¥

,'eðøáçe.åézøá÷e úî íäì äøîà,ikaa dligz `id dgzty oeike £¥¥¨§¨¨¤¥§©§¦
.'dnez itl dgiqn' zaygp

dxiwge dyixc jixv m` dixaca dpce `ziixa d`ian `xnbd
:dy` zecraïðaø eðz,`ziixaaìò ãéòäì àaL ãçà íãàa äNòî ¨©¨¨©£¤§¨¨¤¨¤¨§¨¦©

äMàädlra znyBì øîà ,ïBôøè éaø éðôì,oetxh iaxCàéä ,éða ¨¦¨¦§¥©¦©§¨©§¦¥¨
,Bæ äMà úeãòa òãBé äzàeze` zny jl oipne zi`x dn ,xnelk ©¨¥©§¥¦¨

.mc`øîà,oetxh iaxl cr eze`àeäå éðàdy`d ly dlra -eðééä ¨©£¦§¨¦
Cøca íéëìBä,eicgib eðéøçà óãøåñééwifdl ,miliig ly cecb ± §¦©¤¤§¨©©£¥©¦

,epläìúðådy`d ly dlraøeçééa[spr-]BçLôe ,úéæ ìL± §¦§¨§¦¤©¦§¨
,miliigd mr mglidl lwn epnn dyre urd on eylzeúà øéæçäå§¤§¦¤

,'Eçk øLéé äéøà' Bì ézøîà ,åéøBçàì ñéébädz` lig xeaib ,xnelk ©©¦©£¨¨©§¦©§¥¦©Ÿ£
.dix` al jl yieéì øîà,ipelt eze`,éîL äéøàL òãBé äzà ïépî ¨©¦¦©¦©¨¥©¤©§¥§¦

ok`'àéçéL øôkîc äéøà ,ïúðBäé éaøa ïðçBé' éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck̈¦¦§¦¦¨¨§©¦§¨¨©§¥§¦§¨¦§¨
lr exira mb eze` epik jky `l` ,'dix`' eny did `ly xnelk]
dn il rcep df dyrnne .[ozpedi iaxa opgei did enye ,ezxeab my

.exir mye enyìxg`äìç íéîéyi`d eze`,úîecirn ip` ok lre §¨¦¨¨¥
.ozpedi iax oa opgei znyåef zecr it lrúà ïBôøè éaø àéOä §¦¦©¦©§¤

.BzLà¦§
:`xnbd dywnåxaeq ikïBôøè éaøcäøé÷çå äLéøc éòa àìzecra §©¦©§Ÿ¨¥§¦¨©£¦¨

,eixac oiekn crd m` wecal `la ef dy` xizd jk meyne ,dy`
.ed`x dry dfi`ae mei dfi`a xewgl `laeàéðúäå`ziixaa §¨©§¨

,zxg`úeãò ãéòäì ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàa äNòîläMà ©£¤§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§§¨¦¥¦¨
,dlra znyBì øîà,oetxh iaxBæ úeãò òãBé äzà Càéä ,éðadn - ¨©§¦¥¨©¨¥©¥

,zny jl oipne zi`xBì øîàcrd eze`àeäå éðàly dlra - ¨©£¦§
,dy`dCøca ïéëìBä eðééä,eicgiäìúðå ,ñééb eðéøçà óãøålrad ¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨

øeçéaur lyBçLôe ,äðàz,qiiba mglidl ick eylze ±øéæçäå §¦§¥¨§¨§¤§¦
éì øîà ,'äéøà Eçk øLéé' Bì ézøîà ,åéøBçàì ñéébä úà,ipelt eze` ¤©©¦©£¨¨©§¦¦©Ÿ£©§¥¨©¦

ì zðåek äôéL éîLok`äéøà ,ïúðBé ïa ïðçBé' éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck ¨¤¦©§¨¦§¦¤¨¦¦§¦¦¨¨¤¨¨©§¥
'àéçéL øôkîc.exir mye eny il rcep df dyrnneìxg`íéîé §¦§¨¦§¨§¨¦

äìçdy`d ly dlra,úîezxzen ezy`y cirn ip` ok lre ¨¨¥
.`ypidlBì øîàike ,oetxh iax,éì zøîà Ck àìznd ly enyy ¨©Ÿ¨¨©§¨¦

`ed,äéøà àéçéL øôkîc ïúðBé ïa ïðçBémyd `ed 'dix`'y xnelk ¨¨¤¨¨§¦§¨¦§¨©§¥
.yi`d ly eiepik `le xtkd lydéì øîà,crdàì,izxn` jk ¨©¥Ÿ
ïúðBé ïa ïðçBé ,Eì ézøîà Ck àlàikyeiepå .àéçéL øôkîc äéøàok ¤¨¨¨©§¦§¨¨¤¨¨©§¥§¦§¨¦§¨§

åéìò ÷c÷ãdxiwge dyixcaìLe íéðLïeéëå ,íéîòt äLcrdúà ¦§¥¨¨§©¦§Ÿ¨§¨¦§¦¥¤
BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå .åéøácjixvdy ixd .ef zecr it lr §¨¨§¦¦©¦©§¤¦§

x`azpy itk `le ,dy` zecra dxiwge dyixc oetxh iax
.dpey`xd `ziixaa

:`xnbd zvxznàéä éàpzdxiwge dyixc jixv m` df oecip ± ©¨¥¦
.mi`pz ea ewlgp dy` zecraàéðúc,`ziixaaéãò ïé÷ãBa ïéà §©§¨¥§¦¥¥

íéLðdlra zny dy`l micirnd micr -éøác ,äøé÷çå äLéøãa ¨¦¦§¦¨©£¦¨¦§¥
ïé÷ãBa ,øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaøoeike .dxiwge dyixca ©¦£¦¨©¦©§¥§¦

yi dxiwge dyixc dperh dy` zecr m` mi`pz ewlgpy epivny
.dfa oetxh iax zrc idn ewlgp lirlc zeziixad izy s`y xnel

:zwelgnd z` zx`an `xnbdéâìôéî÷åewlgp el` mi`pze - §¨¦§§¥
äøBz øác ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøãa`ziixe`cn -éðéc ãçà ¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§©¨¤¨¦¥

úBLôð éðéc ãçàå úBðBîîwx jk lr mipn`p micry ,df oica miey ¨§¤¨¦¥§¨
øîàpL ,äøé÷çå äLéøãa(ak ck `xwie),'íëì äéäé ãçà ètLî'ixd ¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§¨¤¨¦§¤¨¤

ipica jixvy myke ,zeytp ipicl zepenn ipic aezkd deydy
.jixv zepenn ipica s` dxiwge dyixc zeytpeøîà íòh äîe©©©¨§

y minkg,äøé÷çå äLéøc ïéëéøö ïéà úBðBîî éðécickìBòðú àlL ¦¥¨¥§¦¦§¦¨©£¦¨¤Ÿ¦§
,ïéåì éðôa úìcipic lr zecra dxiwge dyixc jixvp m`y ¤¤¦§¥Ÿ¦

deld xetki `ny eyygiy zeeldln miyp`d erpni ,zepenn
okzi ,mze` exwgi oic ziae micr `iai delnd xy`ke ,d`elda
eliwd jkitle .mzecr lhazze df z` df eyigkie mihxta erhiy

.zepenn ipica dxiwge dyixcd z` elhiae minkg
edzrnéâìôéî÷ éàîazecra oetxh iaxe `aiwr iax ewlgp dna ± §©¨¦§§¥

.dy`øî`aiwr iax -ì÷Lîì äaeúk àkéàc ïåék ,øáñoeik ± ©¨©¥¨§¦¨§¨§¦§©
,ef zecr it lr dy`d lehizy daezk ly oenn epyiykly zecr §

éîc úBðBîî éðéãdyixcn xehtl minkg dfa epwizy [zaygp-] ¦¥¨¨¥
.dxiwgeøîeoetxh iax -àîìòì Léà úLà ïðéøL à÷c ïåék ,øáñ ©¨©¥¨§¨¨¦©¥¤¦§¨§¨

'yi` zy`' zwfga `idy dy` mixizn ep` ef zecr it lry oeik -
,`ypidlkly zecréîc úBLôð éðéã.dxiwge dyixc dkixvy §¦¥§¨¨¥

:dcb` ixaca zkqnd z` zniiqn `xnbdøîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©
øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz ,àðéðç éaø(bi cp diryi) ©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©

éða ìëå'éða íBìL áøå 'ä éãenì C.'C §¨¨©¦¦¥§©§¨¨¦
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miwxt dyelyaa cenr akw sc ± iriax wxtzenai
äéà àäååðøéáçäì éøîà÷.ded dnez itl e`l :`nl` Ðàéëá äåä,dnez itl epiide Ð

.xnel dligzd del`yy mcewcäðàú ìù øåçééá äìúðåsepa fg` Ðegyte ,dp`z ly

.lwn epnn zeyrlåçùô.ewzp Ðäéøà êçë øùéé,lig xeab Ðale.jl yi dix`äôé
äéøà éîù úà úðååë.ixira ize` oixew jky Ðïúðåé ïá ïðçåé éì úøîà êë àìyxec Ð

xwegeile` ,didjetdi;eixac z`zxn` jk `l

dix` `igiy xtknc ,il?xtkdyoixew eid

.eze` `le ,dix`äùéøãi`d ik zewica Ð

.eixac z` oiekl ,`peebäøé÷çåmei dfi`a Ð

.dry dfi`aeíëì äéäé ãçà èôùîoeike Ð

zyxce" :zeytp ipica aizkc ogky`c"zxwge

mixac) 'ebe(bioicd `ed Ðipicl.zepennïåéë
ì÷ùîì äáåúë àëéàã`ypzyk Ðmdit lr

i`ypzyk" ,cenlp daezk xtqnc .daezk lehz

."ikil aezky dn ilhz xg`léîã úåùôð éðéãë
miyp icr :jkld .wpga yi` zy` lr `adc Ð

xfrl` iax xn` :opiqxb ikd .dxiwge dyixca

ly miaxn minkg icinlz `pipg iax xn`me

mely axe 'd icenl jipa lke xn`py mlera

.jipa
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úé÷ãðåôdnez itl dgiqne dzid (zg`) dixkpdi`x opax eziin i`n :xn`z m`e Ð

ynn dzid `lc :xnel yie !dzid dnez itl dgiqn `dc ?ziwcpetd on

.zecrl ok zeyrl dleki dzid [df] (dn) elinxze elwn d`ivedy dnc ,dnez itl dgiqn

ikc oeik ,dfn lecb dnez itl giqn jl oi` i`cec ,di`x df oi` ik mdl xn` `aiwr iaxe

,inlyexia zvw rnyn ok .`ika [edpizifg]

rnyn ,dnez itl dgiqnk dze` eyr :xn`wc

i`iany `l` dnez itl dgiqn ynn dzid `lyo

.cg` crn drxb `lc di`x

ïéàdxiwge dyixca miyp icr oiwceaÐ

`pz i`dk ol `niiwc :l`ppg epiax yxit

.dxiwge dyixc ira `lc
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àøîâ:àðäk áø øîà ?úé÷cðeôc àúeòéøb éàî©§¦¨§§¨¦¨©©¨£¨
äæ" :äúéä dnez éôì äçéñîe ,äúéä äéøëð úé÷cðet§¨¦¨§¦¨¨§¨§¦¨§¦¨¨§¨¤
éðz ïëå ."Ba åézøáwL øá÷ äæå ,Bìéîøz äæå ,Bì÷î©§§¤©§¦§¤¤¤¤§©§¦§¥¨¥
äéøëð úé÷cðet :àéiç øa éîeéðî áøc déøa àaà©¨§¥§©©§¥©¦¨§¨¦¨§¦¨
äæå ,Bì÷î äæ" :äúéä dnez éôì äçéñîe ,äúéä̈§¨§¦¨§¦¨¨§¨¤©§§¤
"eðøáç äià" àäå ."Ba åézøáwL øá÷ äæå ,Bìéîøz©§¦§¤¤¤¤§©§¦§¨©¥£¥¥
äià" :dì eøîà .àéëa eäðéúéæçc ïåék !dì éøîà÷̈¨§¦¨¥¨©£¦¦§¨§¨¨§¨©¥
:ïðaø eðz ?"åézøá÷e úî" :íäì äøîà ?"eðøáç£¥¥¨§¨¨¤¥§©§¦¨©¨©
òãBé äzà Càéä ,éða :Bì øîà ,ïBôøè éaø éðôì äMàä ìò ãéòäì àaL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¨§¨¦©¨¦¨¦§¥©¦©§¨©§¦¥©©¨¥©
ìL øeçééa äìúðå ,ñééb eðéøçà óãøå ,Cøca íéëìBä eðééä àeäå éðà :øîà ?Bæ äMà úeãòa§¥¦¨¨©£¦§¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨§¦¤
äzà ïépî :éì øîà !Eçk øLéé ,äéøà :Bì ézøîà .åéøBçàì ñéébä úà øéæçäå ,BçLôe úéæ©¦§¨§¤¡¦¤©©¦©£¨¨©§¦©§¥¦©Ÿ£¨©¦¦©¦©¨
íéîéì .àiçéL øôkîc äéøà ,ïúðBäé éaøa ïðçBé :éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck ?éîL äéøàL òãBé¥©¤©§¥§¦¨¦¦§¦¦¨¨§©¦§¨¨©§¥§¦§©¦©¨§¨¦

?äøé÷çå äLéøc éòa àì ïBôøè éaøå ,BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå ,úîå äìçäNòî :àéðúäå ¨¨¨¥§¦¦©¦©§¤¦§§©¦©§¨¨¥§¦¨©£¦¨§¨©§¨©£¤
úeãò òãBé äzà Càéä ,éða :Bì øîà ,äMà úeãò ãéòäì ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàa§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§§¨¦¥¦¨¨©§¦¥©©¨¥©¥

:Bì ézøîà .åéøBçàì ñéébä úà øéæçäå ,BçLôe äðàz øeçééa äìúðå ,ñééb eðéøçà óãøå ,Cøca ïéëìBä eðééä àeäå éðà :Bì øîà ?Bæ¨©£¦§¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨§¦§¥¨§¨§¤¡¦¤©©¦©£¨¨©§¦
ì zðåek äôé :éì øîà !äéøà Eçk øLéé:Bì øîà .úîå äìç íéîéì .àéçéL øôkîc äéøà ïúðBé ïa ïðçBé :éøéòa éúBà ïéøB÷ CkL ,éîL ¦©Ÿ£©§¥¨©¦¨¤¦©§¨¦§¦¤¨¦¦§¦¦¨¨¤¨¨©§¥§¦§©¦©¨§¨¦¨¨¨¥¨©

."àéçéL øôkîc äéøà ïúðBé ïa ïðçBé :Eì ézøîà Ck àlà ,àì" :déì øîà ?"äéøà àéçéL øôkîc ïúðBé ïa ïðçBé" éì zøîà Ck àìŸ¨¨©§¨¦¨¨¤¨¨§¦§©¦©¨©§¥¨©¥Ÿ¤¨¨¨©§¦§¨¨¤¨¨©§¥§¦§©¦©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ז

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

באופן  ההילולא  יום  את  ניצלו  ובטח  בו,  המוסגר  עם  שבט  מד'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

המתאים בהנוגע לעצמו ובהנוגע להשפעה בכל הסביבה, שהרי זהו הי' רצונו הפנימי של בעל ההילולא 

כלשון המשנה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אפילו שנקראים בשם בריות בעלמא )תניא פרק ל"ב( 

ולקרבן לתורה, ולא לקרב ולהתאים )צופאסען( התורה אליהם, וכמדובר בהתועדות דיום ההילולא...
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lik`n odkdy .l`xyi za `ide `ed odk m` Ð

(a,fp onwl) silick ,dnexz ezy` z`odke"n
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akernqepklndze` dzrn ,zaya cg`a
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äìåúá(`,a oiyecw) "zipwip dnaid" ,"zipwp dy`d" ipzck "dlezad" ipzw `lc `d

,daezkd dy`d Ð (ak mixac) "dy` yi` gwi ik" i`w `xw` mzdc meyn Ð

card" (a,ci) oiyeciwc `nw wxta opz `lc `de .`xw` i`w `l Ð `kd la` ,dnaid oke

dil ded ok m`c meyn Ð "ixar car dpwz ik" (`k zeny) `xwa aizkc it lr s` "ixar

jxc oi`e ,weac epi`y ,"ixard card" ipznl

milibx dy`e yi` iab ,edine .ok xacl cenlzd

i`w `lc ab lr s` `"da zepyl mewn lka

(a,ciw zenaia) "dkldy dy`d" enk `xw`

xicn yi`d" (a,eh zeaezk) "dlnx`zpy dy`d"

.(a,gk xifp) "xifpa epa z`

úàùð"dlezad z` oi`yep" ipzw `lc `d

Ð (`,`n oiyecw) "ycwn yi`d" enk

ded ikd `pz i`c :cere .xzei xvwn dzry itl

iab (a,a my) ipynck ,dgxk lra elit` `pin`

mzdc ,cere ."dpew yi`d" ipzile jixtc `d

."dy` yi` gwi ik i`w `xw`íåéìÐ iriaxd

dcpc `xza wxta xn`ck ,iying lila `le

lk .`xbiz da enx `lc daezk `kilc (a,dq)

`ki`c ,iying lila oi`eyp dyri m` oky

.lerai `le daezke oi`eypa cxhiy yginl

íàù`d :xn`z m`e Ð 'eke zprh el did

`l` `kilc yly zan dzegt e` odk zy` gpiz

la` (`,h zeaezk) `xnba opixn`ck ,`witq cg

`ypz i`n` Ð `witq wtq `ki`c ,miyp x`ya

opax belt `lc :mz epiax xne`e ?iriax meil

epwz ylyn dzegte odk zy` meyne ,`zpwza

:yxit qxhpewae .iriax meia e`ypiy miypd lka

dzpify micr e`eaie xacd xxazi jk jezny

(a,my) `xnba opixn`c ,eyexitl dywe .oevxa

gezt gzt xne`dc ,`pipz inp op` s` iia` xn`

,'ek z`yp dleza :eilr dxqe`l on`p iz`vn

iziin ikid `zyde ?gezt gzt oirhwc e`l i`n

epi`c ab lr s` `d ?qxhpewd yexitl di`x

l mikyi mewn lkn Ð on`pjk jezny ,oic zia

:xnel yie ?xacd xxazie micr e`eaie lewd `vi

`edy `l` xfrl` iaxl di`x iia` iziin `lc

Ð iwa epi` m`c ,gezt gzt `ed m` xikne iwa

exn`i ik ,xexia icil `ai `le ,lewd `vi `l

`le ,ok epi`e gezt gzt `vny xeaqe drh `edy

yexitl mbc :xnel yi cere .eixacl eyegi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zeaezk(iriax meil)

úàùð äìåúá ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
micwdl yie .dleza i`eypl ie`xd onfd z` zx`an epizpyn
dqex` dy` .dpyna zxkfend 'mileza zprh' zedn z` x`ale
.dyxbl eilre dlra lr zxq`p xf mc` mr dzpfy d`eyp e`
xxazp dilr `ayke dleza `idy zwfga dy` `yepd mpn`
yiy itl ,dlra lr zxq`p dpi` ,['mileza zprh'] dlera `idy
mcew dlrap `ny wtq ,`lewl ea mibdepy '`witq wtq' dpipra
xg` dlrap m` s`e ,dlra lr jka zxq`p dpi`e ,dqx`zpy
meqxt mpn` ,zxq`p dpi` dfa s`e ,dqp`py okzi dqx`zpy

.eilr dxq`p m`d xexia icil `iadl leki xacd
äìeúa`dzy minkg epwiz ,dtegl zqpkpdéòéáøä íBéì úàOð §¨¦¥§¨§¦¦
.zaya,äðîìàå`ypzy minkg epwizéLéîçä íBéì.zaya §©§¨¨§©£¦¦

:iriaxa dleza i`eyp zpwz mrh z` dpynd zx`aníéîòtL¤©£©¦
úaLa[reaya-]íBiáe éðMä íBia ,úBøééòa ïéáLBé ïéðéc éza §©¨¨¥¦¦§¦¨£¨©©¥¦©

,éLéîçä,iriax meia z`yip jkleBì äéä íàLlralúðòè ©£¦¦¤¦¨¨©£©
íéìeúadcera dzpify okzie ,dleza dpi` ezy`y `vny - §¦

,eilr dxq`pe dqex`äéäíékLîeilr eqrk cera zxgnl cin ¨¨©§¦
ïéc úéáìm` j` .ezprh z` mdipta orhie ,iying meia miayeid §¥¦

ayen onf cr `ny minkg eyyg reayd zenin xg` meia dp`yi
wtqa eizgz x`yze ,mdiptl `ai `le ezrc xxwzz oicd zia
jezny oeik ,xacd xxaziy okzi oic zial `aiyk mpn` .xeqi`
e`eai `nye ,dzpfy yyeg dlray ef dy` lr lewd `vi jk

.dlra lr dxqe`d ote`a dzpf m` ecirie micr

* * *

àøîâ
zaya minrty ,'eke iriaxd meil z`yp dleza' :dpyna epipy
`xnbd .'iyingd meiae ipyd meia ,zexiira oiayei oipic iza
s` ixdy ,oey`x meia s` `ypz dlezay epwiz `l recn zx`an

:oecl miayei oic zia ezxgnløîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©
eøîà äî éðtî ,ìàeîL' epizpyna minkgíBéì úàOð äìeúa §¥¦§¥¨¨§§¨¦¥§

,'éòéáøäoic zia ezxgnl s`y ,oey`x meia `ypzy exn` `le ¨§¦¦
`ed mrhd ,oecl miayeieðéðML éôìoldl dpyna(.fp)mc` iabl §¦¤¨¦

mipzepy ,dzteg ikxv oikdl dxidfde draze dy` yciwy
,mei miyly dpnl`le ,el` zepkdl yceg xyr mipy dlezal

m`eïîæ òébädf,eàOéð àìåjli`e o`knBlMî úBìëBàaiig - ¦¦©§©§Ÿ¦§§¦¤
,xak d`yp eli`k ezqex` zepefna lradål`xyi za `id m` ok §

,odkl z`ypdäîeøúa úBìëBà.ixd :exe`ia z` l`eny miiqn §¦§¨
reayd inin cg`a oi`eyipd onf ribd m`y ,`ed heyt df xac
aekird oi` ixdy ,dizepefna aiig epi`y ,oi`eyipl ie`x epi`y

j` ,minkg zpwz zngn `l` ,ecivnìBëém`y xnel iziidòébä ¨¦¦©
ïîæoi`eyipdamei,úBðBæî dì äìòî àäé ,úaLa ãçàmrh itl oky §©§¤¨§©¨§¥©£¤¨§

ezxgnl ixdy oey`x meia s` `yil leki dpyna iepyd dpwzd
,zexiira miayei oic zia,éòéáøä íBéì úàOð äìeúa ,eðéðL Cëì§¨¨¦§¨¦¥§¨§¦¦

cr dizepefna aiig epi`e ,oey`xd meia z`yp dpi`y hrnl
.iriaxd meid ribiy

:`xnbd ddnzóñBé áø øîàdéøî ,epeax -íäøáàc,,ddinz oeyl ¨©©¥¨¥§©§¨¨
éìzl`eny dlez ji` -'àéðz àìã'a 'àéðz'dpynd xe`ia z` - ¨¥©§¨¦§Ÿ©§¨

:eziiyew z` `xnbd zxxan .diepy dpi`y dpyna ,diepydéä¥
àéðz àì éäå àéðz-`ld ,diepy dpi` efi`e diepy zeipyndn efi` ©§¨§¥Ÿ©§¨

àéðz àäå àéðz àäepipy epizpyna ,zeiepy odizy ixd - ¨©§¨§¨©§¨
oicd z` epipy iying wxta oldle ,'iriaxd meil z`yp dleza'y

:`xnbd zx`an .'e`yip `le onf ribd' lyàlà,sqei ax dnz jk ¤¨
àîòè Løôî àìc àéðúãa ,àîòè Løôîc àéðz éìzdlz cvik - ¨¥©§¨¦§¨¥©£¨¦§©§¨§Ÿ§¨¥©£¨

meia `ypz `l recn el dywedy ,epizpyn xe`ia z` l`eny
dinrh z` dzlib epizpyn ixde ,oldl dpynd ixaca ,oey`xd
`l ok it lr s`e ,iriaxd meia `ypizy epwiz recn dx`iae
okzi cvike ,oey`xa `ypiz `ly jkl mrh dpnn epcnl
llk `pzd x`ia `l day oldl dpynd itl x`eaz epizpyny

.oi`eyipd onf zpwza mrhd z`
:l`eny ixac z` `xnbd zayiinàlàoi` zn`a ,sqei ax xn` ¤¨

e ,oldl dpynd it lr zyxtzn epizpynøîzéà éàexn`p m` - ¦¦§©
,df oipra l`eny mya mixacøîzéà éëä,exn`p jk -áø øîà ¨¦¦§©¨©©

,ìàeîL øîà ,äãeäé' dpyna epipyúàOð äìeúa eøîà äî éðtî §¨¨©§¥¦§¥¨¨§§¨¦¥
,éòéáøä íBéì,'ïéc úéáì íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàLlre §¨§¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

,l`eny dywd df,úaLa ãçàa àNpúåíéìeúa úðòè Bì äéä íàL §¦¨¥§¤¨§©¨¤¦¨¨©£©§¦
,ïéc úéáì íékLî äéä.zexiira miayei oic zia ipy meia mb ixdy ¨¨©§¦§¥¦

oldl `ziixaa epipyy dn it lr l`eny uxize(:b),eã÷L'- ¨§
epnipe exdinìàøNé úBða úðwz ìò íéîëçàäiLozgdçøBè £¨¦©©¨©§¦§¨¥¤§¥¥©

äãeòñaoi`eyipd lyìL,íéîé äLéLéìLe úaLa éðLå úaLa ãçà ¦§¨§Ÿ¨¨¦¤¨§©¨§¥¦§©¨§¦¦
,úaLa,'dñðBk éòéáøáeik ,oey`xa `ypz `ly epwiz df mrhne §©¨¨§¦¦§¨

zayd mcew dpiki m` oky ,ie`xk dcerq oikdl onf el didi `l
,xn`e l`eny siqed df lre .milk`nd elwlwzieðéðML åéLëòå§©§¨¤¨¦

' zpwz zngny'eã÷Lixd ,oey`x meia dp`yil leki epi`dúBà ¨§¨
dpyneðéðML' m`y oldl,eàOéð àìå ïîæ òébäBlMî úBìëBà ¤¨¦¦¦©§©§Ÿ¦§§¦¤

,'äîeøúa úBìëBàåie`xd meia onfd ribd m` `l` z`f oi` §§¦§¨
m` la` ,oi`eyipla ïîæ òébämei,úaLa ãçàìBëé BðéàL CBzî ¦¦©§©§¤¨§©¨¦¤¥¨

,ñBðëìjkitl ,oey`x meia `ypz `ly minkg epwiz ixdyBðéà ¦§¥
,úBðBæî dì äìòî.`yil `ly minkg zpwz zngn `ed qep`y ©£¤¨§

:l`eny ixac lr sqei ax siqedCëéôìycigy l`eny ixacn - §¦¨
dl zelrdln lrad xeht oey`x meia oi`eyipd onf ribd m`y
m` oicd `ed ok m` ,dp`yil leki epi`e `ed qep`y itl ,zepefn

àeä äìç,lrad -àéä äúìçL Bà,dy`d -äcð äñøétL Bà- ¨¨¤¨§¨¦¤¥§¨¦¨
leki epi` mixwnd el`n cg` zngne ,d`nhpe zecp mc dz`xy

,onfa dp`yil,úBðBæî dì äìòî Bðéàlke ,`ed qep` ixdy ¥©£¤¨§
.zepefn dl zelrln xeht qpe` zngn akernd

:df oecipa zxg` drc d`ian `xnbdàéòaéî dì éòác àkéàåyi - §¦¨§¨¥¨¦©§¨
jke ,sqei axl dheyt dzidy ef dklda wtzqdy daiyid ipan

y ote`a ,wtzqdàeä äìç,dp`yil leki epi`eeäîaiig m`d - ¨¨©
ixdy ,md wtqd iccve ,dizepefna,íúäcg`a onfd ribda ¨¨

,zayaéàî àîòè,dizepefnn xehty l`eny ly enrh dn - ©£¨©
ñéðàc íeMî,epevxn oi`eyipd z` akrn epi`eåok m`énð àëä- ¦©£¦§¨¨©¦

,`ed dlgyk o`k s`ñéðà àäexhetl yie ,`ed qep` ixd - ¨£¦
.zepefnnàîìc Bàixdy ,wlgl yiy,íúäcg`a onf ribda ¦§¨¨¨

,zayaïðaø déì eðéwúc àzðwúa ñéðàzpwz zngn `ed qep` - £¦§©©§¨§©¦¥©¨¨
kle ,dzaehl epwizy minkgla` ,dizepefnn edexht o,àëä̈¨

,`ed dlgaàì`l` ,dzaehl dpwzpy dpwz zngn qep` epi` - Ÿ
.dizepefna aiigy okzie ,eilg zngn

:wtzqdl siqedeøîBì éöîz íàåxn`ze wtqd z` heytz m` - §¦¦§¥©
m`y,úBðBæî dì äìòî ,àeä äìçm` ,wtzqdl yi oiicräúìç ¨¨©£¤¨§¨§¨
,àéä,eäîm`ddì øîà éöî,dcbpk oerhl lrad leki -àä àðà ¦©¨¥¨©¨£¨¨

,àðîéà÷aiig ipi` zakrn z`y oeike ,oi`eyipl okene cner ip` ¨¦§¨
,jizepefnaàîìc Bàc oeik ,dizepefna aiig df ote`a s`yàéöî ¦§¨¨§¨
déì äøîà,izilgy mxby `ed jlfn ,ecbpk oerhl `id dleki - ¨§¨¥

y mc`k df ixdeäôçzñð[dthyp-]eäãNlwlwzzy mxb elfny , ¦§©£¨¨¥
`ed eli`k df ixde ,dilegl mxb lrad ly elfn o`k s`e ,dcyd

.dizepefna aiige ,oi`eyipd z` akrn
:wtzqd cereøîBì éöîz íàåm` s`y wtqd z` heytz m` - §¦¦§¥©

`idc meyn ,dizepefna aiig dzlg,eäãN äôçúñð déì äøîà̈§¨¥¦§©£¨¨¥
y ote`a wtzqdl yi oiicr,äcð äñøét.eäîz` `xnbd zxxan ¥§¨¦¨©
dcp dqxit m` :wtqd ote`dzñåå úòLaze`xl dlibxy onfa - ¦§©¦§¨

,zecp mc eaCì éòaéz àì,wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
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קסט oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtzeaezk
äðùîéòéáøä íåéì úàùð äìåúá,zaya iriaxa `ypzy `id minkg zpwz Ð

.`nrh yxtnckúáùá íéîòôù.i`w dleza` Ðéùéîçáå éðùázg` Ð

xyrnowzy zepwzepwz jkle .edlekl yxtn (`,at) "daexn" wxta `nw `aaa .`xfr

m`e] .eilr eqrk cera oic zial mikyi Ð mileza zprh el did m`y ,iriaxa `ypzy

`ny [yegl yi Ð mizpia zedy yiqiitzi

xxwzze,ezrc.dpniiwiedzpif `id `nye

dheq) opitlick ,eilr dxq`pe ,eizgz(`,gk

dxzqpe"noic zial `aiy jezne ,"d`nhp `ide

e`eai `ny ,lewd `viyk xacd xxazi Ð

:jixt `xnbae .micr`ypize!zaya cg`a

àøîâ'åë åðéðùù éôì.dlr iywn onwl Ð

åàùéð àìå ïîæ òéâä"it lr s`" wxta onwl Ð

drazyn ycg xyr mipy dlezal oipzep :opz

dnvr qpxtl ,oi`eyipd lr xidfde lrad

oihiykzax"xicpw = qpxtl .dpnl`le .f"rla

.mei miylyïîæ òéâä,dtegl e`yip `le df Ð

akry yxtn onwl.lradåìùî úåìëåàÐ

,oic zia zpwzn ezy` zepefna aiig lrady

.(a,en) "dxrp" wxta onwlckäîåøúá úåìëåàå
lik`n odkdy .l`xyi za `ide `ed odk m` Ð

(a,fp onwl) silick ,dnexz ezy` z`odke"n

."ytp dpwi ik'åë úàùð äìåúá åðéðù êëìÐ

zpwzy ricedlezakrn minkgoi`e ,qepkln

.ely ef dakr'åë íäøáàã äéøîlr dnz Ð

did df dn !mdxa`c dixn :xn`e ,eax ixac

ok xnel l`enyl?gkye sqei ax dlgy ,cere

,ecenlzddeze.mipey`xd eixac lràéðú éìú
àéðú àìãádpyna diepy dpyn mrh dlez Ð

.sqei axl opiywne :diepy dpi`yàéðú éäéäå
àéðú àäå àéðú àä ?àéðú àìefe diepy ef Ð

.diepyàéðúãá àîòè ùøôîã àéðú éìú àìà
àîòè ùøôî àìãyxetn `nrh epizpyn Ð

oi` onf ribde .oic zial mikyiy ick Ð dkeza

ribd m` dn iptn xnel ,da yxetn mrh mey

.zepefn dl dlrn epi` zaya cg`a onfàùðéúå
úáùá ãçàá.dl xn`w sqei ax dlek Ð

åã÷ù åðéðùù åéùëòå`ed ef dpwz liayae Ð

akernqepklndze` dzrn ,zaya cg`a

.'ek epipyyêëéôìdinyn dl miiqn sqei ax Ð

epcnle li`ed ,jkitl :xn`e ,dixaqne diytpc

dlg Ð dpefl aiig epi` qpe` zngn akerndy

.'ek `edàðîéà÷ àä.onefn ippd Ðäôçúñð
åäãùxhn" oeyl Ðilyn) "sgeq(gkdthyp

:xnelk ,jcyjlfnzlhen ip` meidn ik ,mxb

.oefl jilr
èéùô
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äìåúá(`,a oiyecw) "zipwip dnaid" ,"zipwp dy`d" ipzck "dlezad" ipzw `lc `d

,daezkd dy`d Ð (ak mixac) "dy` yi` gwi ik" i`w `xw` mzdc meyn Ð

card" (a,ci) oiyeciwc `nw wxta opz `lc `de .`xw` i`w `l Ð `kd la` ,dnaid oke

dil ded ok m`c meyn Ð "ixar car dpwz ik" (`k zeny) `xwa aizkc it lr s` "ixar

jxc oi`e ,weac epi`y ,"ixard card" ipznl

milibx dy`e yi` iab ,edine .ok xacl cenlzd

i`w `lc ab lr s` `"da zepyl mewn lka

(a,ciw zenaia) "dkldy dy`d" enk `xw`

xicn yi`d" (a,eh zeaezk) "dlnx`zpy dy`d"

.(a,gk xifp) "xifpa epa z`

úàùð"dlezad z` oi`yep" ipzw `lc `d

Ð (`,`n oiyecw) "ycwn yi`d" enk

ded ikd `pz i`c :cere .xzei xvwn dzry itl

iab (a,a my) ipynck ,dgxk lra elit` `pin`

mzdc ,cere ."dpew yi`d" ipzile jixtc `d

."dy` yi` gwi ik i`w `xw`íåéìÐ iriaxd

dcpc `xza wxta xn`ck ,iying lila `le

lk .`xbiz da enx `lc daezk `kilc (a,dq)

`ki`c ,iying lila oi`eyp dyri m` oky

.lerai `le daezke oi`eypa cxhiy yginl

íàù`d :xn`z m`e Ð 'eke zprh el did

`l` `kilc yly zan dzegt e` odk zy` gpiz

la` (`,h zeaezk) `xnba opixn`ck ,`witq cg

`ypz i`n` Ð `witq wtq `ki`c ,miyp x`ya

opax belt `lc :mz epiax xne`e ?iriax meil

epwz ylyn dzegte odk zy` meyne ,`zpwza

:yxit qxhpewae .iriax meia e`ypiy miypd lka

dzpify micr e`eaie xacd xxazi jk jezny

(a,my) `xnba opixn`c ,eyexitl dywe .oevxa

gezt gzt xne`dc ,`pipz inp op` s` iia` xn`

,'ek z`yp dleza :eilr dxqe`l on`p iz`vn

iziin ikid `zyde ?gezt gzt oirhwc e`l i`n

epi`c ab lr s` `d ?qxhpewd yexitl di`x

l mikyi mewn lkn Ð on`pjk jezny ,oic zia

:xnel yie ?xacd xxazie micr e`eaie lewd `vi

`edy `l` xfrl` iaxl di`x iia` iziin `lc

Ð iwa epi` m`c ,gezt gzt `ed m` xikne iwa

exn`i ik ,xexia icil `ai `le ,lewd `vi `l

`le ,ok epi`e gezt gzt `vny xeaqe drh `edy

yexitl mbc :xnel yi cere .eixacl eyegi

iriax meil zqip `dzy mipwzn eid `l qxhpewd

oeik la` ,micr ici lr xxazi `ny meyn

dxqe`l on`pc ,yly zan dzegtae odk zy`ac

miyp x`ya mb Ð iriaxa zqip `dzy epwz ,eilr

xacd xxazie lewd `vi jk jezny meyn ,epwz

oizipznn xity iia` iziin `zyde .micr ici lr

dxqe`l on`p yly zan dzegtae odk zy`ac

zepfc `yyg meync rnyn `kdc :dnize .eilr

(`,fi) oihbc ipy wxtae ,iriaxa zqip `dzy epwz

,ixit meyn oihba onf epwzc xn`c o`n `ki`

,opiyiig `l ezeg` za lr dtgi `ny meyn la`

xn`w mzdc :xnel yie ?giky `l zepfc meyn

.giky `lc ab lr s` ,zepfl elit` eyg Ð eini lk xeqi`a enr ayz `ly `kd :inp i` .giky `l ,micrae d`xzda epiidc ,dzin icil iz`c zepf

éðôîdpin `wtp i`n ,xnelk "exn` dn iptn" :eyexit ikd `l` .icin ipyn ded `l ok m`c ,iriaxa z`yp dnl mrhd l`ey oi` Ð 'ek epipyy itl iriaxd meil z`yp dleza exn` dn

gipn `ede ,"mileza zprh el did m`y" `icda dyxtn `zewtp `dc ,"mdxa`c dixn" dnzn `w sqei axe .dnexze zepefn oiprl dpin `wtp :ipyne ?iriaxa z`ypy epwizy

.`pixg` `zewtp qteze zyxetnd ef `zewtpàìà.xnzi` i` `l` :xn`w diteb sqei ax `dc ,sqei ax opiqxb `le Ð l`eny xn` dcedi ax xn` xnz` ikd xnz` i`

éðôî."zaya cg`a `ypze" `l` zeywdl `a `le ,dl opiqxb `zegipa Ð 'ek exn` dnàùðúådkxa meyn iyinga lrazy ick iriaxa z`ypc iiepyl ira `l Ð zaya cg`a

la` .`piixar ixwn `le ,daeh dvr `l` dpi` dkxac mrhc :wgvi epiax xne`e !dkxa meyn dil wetiz ?ecwyc mrh il dnl :cere !(`,d) onwl opixn`ck ,mibcl ea dxn`py

dkxa meync i`ce `l` ?dpin `wtp i`ne ,opiyiig `l Ð `zrc ixexwi` meyn la` .dkxa meyn `nrh xn`c onwl rnyn oke .`piixar ixwn Ð ecwy meyn.`piixar ixwn `l
`ivn
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íéîòtL .éLéîçä íBéì äðîìàå ,éòéáøä íBéì úàOð¦¥§¨§¦¦§©§¨¨§©£¦¦¤©£©¦
íBiáe éðMä íBia :úBøééòa ïéáLBé ïéðéã éza úaLa§©¨¨¥¦¦§¦¨£¨©©¥¦©
íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàL ,éLéîçä©£¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦

.ïéc úéáìàøîâäãeäé áø øîà óñBé áø øîà §¥¦¨©©¥¨©©§¨
íBéì úàOð äìeúa eøîà äî éðtî :ìàeîL øîà̈©§¥¦§¥¨¨§§¨¦¥§

éòéáøä¯eàOéð àìå ïîæ òébä :eðéðML éôì¯ ¨§¦¦§¦¤¨¦¦¦©§©§Ÿ¦§
ïîæ òébä ìBëé .äîeøúa úBìëBàå ,BlMî úBìëBà§¦¤§§¦§¨¨¦¦©§©

úBðBæî dì äìòî àäé úaLa ãçàa¯:eðéðL Cëì §¤¨§©¨§¥©£¤¨§§¨¨¦
déøî :óñBé áø øîà .éòéáøä íBéì úàOð äìeúa§¨¦¥§¨§¦¦¨©©¥¨¥
àì éäå àéðz éä .àéðz àìãa àéðz éìz !íäøáàc§©§¨¨¨¥©§¨¦§¨©§¨¥©§¨§¥¨
Løôîc àéðz éìz :àlà !àéðz àäå àéðz àä ?àéðz©§¨¨©§¨§¨©§¨¤¨¨¥©§¨¦§¨¥
øîzéà éà ,àlà !àîòè Løôî àìc àéðúãa ,àîòè©£¨¦§©§¨§¨§¨¥©£¨¤¨¦¦§©
éðtî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,øîzéà éëä̈¦¦§©¨©©§¨¨©§¥¦§¥

éòéáøä íBéì úàOð äìeúa eøîà äî¯äéä íàL ¨¨§§¨¦¥§¨§¦¦¤¦¨¨
àNpéúå .ïéc úéáì íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì©£©§¦¨¨©§¦§¥¦§¦¨¥
äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàL ,úaLa ãçàa§¤¨§©¨¤¦¨¨©£©§¦¨¨
úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L ?ïéc úéáì íékLî©§¦§¥¦¨§£¨¦©©¨©§

ìL äceòña çøBè àäiL ,ìàøNéãçà :íéîé äL ¦§¨¥¤§¥¥©¦§¨§¨¨¦¤¨
.dñðBk éòéáøáe ,úaLa éLéìLe úaLa éðLå úaLa§©¨§¥¦§©¨§¦¦§©¨¨§¦¦§¨

å ïîæ òébä eðéðML dúBà ,"eã÷L" eðéðML åLëòåàì §©§¨¤¨¦¨§¨¤¨¦¦¦©§©§Ÿ
ïîæ òébä ,äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà eàOéð¦§§¦¤§§¦§¨¦¦©§©

ñBðëì ìBëé BðéàL CBzî ,úaLa ãçàa¯äìòî Bðéà §¤¨§©¨¦¤¥¨¦§¥©£¤
Bà ,àéä äúìçL Bà ,àeä äìç ,Cëéôì .úBðBæî dì̈§§¦¨¨¨¤¨§¨¦

äcð äñøétL¯éòác àkéàå .úBðBæî dì äìòî Bðéà ¤¥§¨¦¨¥©£¤¨§§¦¨§¨¥
éàî àîòè íúä ?eäî àeä äìç :àéòaéî dì¯ ¨¦¨£¨¨¨©¨¨©£¨©

éîð àëäå ,ñéðàc íeMî¯íúä :àîìc Bà .ñéðà àä ¦©£¦§¨¨©¦¨£¦¦§¨¨¨
àëä ,ïðaø déì eðéwúc àzðwúa ñéðà¯íàå .àì £¦§©©§¨§©¦¥©¨©¨¨¨§¦

àéä äúìç ,úBðBæî dì äìòî àeä äìç øîBì éöîz¦§¥©¨¨©£¤¨§¨§¨¦
íàå ?"eäãN äôçzñð" déì äøîà àéöî ,àîìc Bà ,àðîéà÷ àä àðà :dì øîà éöî ?eäî©¨¥¨©¨£¨¨¨¥§¨¦§¨¨§¨¨§¨¥¦§©£¨¨¥§¦

dzñåå úòLa ?eäî äcð äñøét ,"eäãN äôçzñð" déì äøîà øîBì éöîz¯,Cì éòaéz àì ¦§¥©¨§¨¥¦§©£¨¨¥¥§¨¦¨©¦§©¦§¨¨¦¨¥¨
àìã
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תּוָלה ְבּ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zeaezk(iriax meil)

úàùð äìåúá ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
micwdl yie .dleza i`eypl ie`xd onfd z` zx`an epizpyn
dqex` dy` .dpyna zxkfend 'mileza zprh' zedn z` x`ale
.dyxbl eilre dlra lr zxq`p xf mc` mr dzpfy d`eyp e`
xxazp dilr `ayke dleza `idy zwfga dy` `yepd mpn`
yiy itl ,dlra lr zxq`p dpi` ,['mileza zprh'] dlera `idy
mcew dlrap `ny wtq ,`lewl ea mibdepy '`witq wtq' dpipra
xg` dlrap m` s`e ,dlra lr jka zxq`p dpi`e ,dqx`zpy
meqxt mpn` ,zxq`p dpi` dfa s`e ,dqp`py okzi dqx`zpy

.eilr dxq`p m`d xexia icil `iadl leki xacd
äìeúa`dzy minkg epwiz ,dtegl zqpkpdéòéáøä íBéì úàOð §¨¦¥§¨§¦¦
.zaya,äðîìàå`ypzy minkg epwizéLéîçä íBéì.zaya §©§¨¨§©£¦¦

:iriaxa dleza i`eyp zpwz mrh z` dpynd zx`aníéîòtL¤©£©¦
úaLa[reaya-]íBiáe éðMä íBia ,úBøééòa ïéáLBé ïéðéc éza §©¨¨¥¦¦§¦¨£¨©©¥¦©

,éLéîçä,iriax meia z`yip jkleBì äéä íàLlralúðòè ©£¦¦¤¦¨¨©£©
íéìeúadcera dzpify okzie ,dleza dpi` ezy`y `vny - §¦

,eilr dxq`pe dqex`äéäíékLîeilr eqrk cera zxgnl cin ¨¨©§¦
ïéc úéáìm` j` .ezprh z` mdipta orhie ,iying meia miayeid §¥¦

ayen onf cr `ny minkg eyyg reayd zenin xg` meia dp`yi
wtqa eizgz x`yze ,mdiptl `ai `le ezrc xxwzz oicd zia
jezny oeik ,xacd xxaziy okzi oic zial `aiyk mpn` .xeqi`
e`eai `nye ,dzpfy yyeg dlray ef dy` lr lewd `vi jk

.dlra lr dxqe`d ote`a dzpf m` ecirie micr

* * *

àøîâ
zaya minrty ,'eke iriaxd meil z`yp dleza' :dpyna epipy
`xnbd .'iyingd meiae ipyd meia ,zexiira oiayei oipic iza
s` ixdy ,oey`x meia s` `ypz dlezay epwiz `l recn zx`an

:oecl miayei oic zia ezxgnløîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©
eøîà äî éðtî ,ìàeîL' epizpyna minkgíBéì úàOð äìeúa §¥¦§¥¨¨§§¨¦¥§

,'éòéáøäoic zia ezxgnl s`y ,oey`x meia `ypzy exn` `le ¨§¦¦
`ed mrhd ,oecl miayeieðéðML éôìoldl dpyna(.fp)mc` iabl §¦¤¨¦

mipzepy ,dzteg ikxv oikdl dxidfde draze dy` yciwy
,mei miyly dpnl`le ,el` zepkdl yceg xyr mipy dlezal

m`eïîæ òébädf,eàOéð àìåjli`e o`knBlMî úBìëBàaiig - ¦¦©§©§Ÿ¦§§¦¤
,xak d`yp eli`k ezqex` zepefna lradål`xyi za `id m` ok §

,odkl z`ypdäîeøúa úBìëBà.ixd :exe`ia z` l`eny miiqn §¦§¨
reayd inin cg`a oi`eyipd onf ribd m`y ,`ed heyt df xac
aekird oi` ixdy ,dizepefna aiig epi`y ,oi`eyipl ie`x epi`y

j` ,minkg zpwz zngn `l` ,ecivnìBëém`y xnel iziidòébä ¨¦¦©
ïîæoi`eyipdamei,úBðBæî dì äìòî àäé ,úaLa ãçàmrh itl oky §©§¤¨§©¨§¥©£¤¨§

ezxgnl ixdy oey`x meia s` `yil leki dpyna iepyd dpwzd
,zexiira miayei oic zia,éòéáøä íBéì úàOð äìeúa ,eðéðL Cëì§¨¨¦§¨¦¥§¨§¦¦

cr dizepefna aiig epi`e ,oey`xd meia z`yp dpi`y hrnl
.iriaxd meid ribiy

:`xnbd ddnzóñBé áø øîàdéøî ,epeax -íäøáàc,,ddinz oeyl ¨©©¥¨¥§©§¨¨
éìzl`eny dlez ji` -'àéðz àìã'a 'àéðz'dpynd xe`ia z` - ¨¥©§¨¦§Ÿ©§¨

:eziiyew z` `xnbd zxxan .diepy dpi`y dpyna ,diepydéä¥
àéðz àì éäå àéðz-`ld ,diepy dpi` efi`e diepy zeipyndn efi` ©§¨§¥Ÿ©§¨

àéðz àäå àéðz àäepipy epizpyna ,zeiepy odizy ixd - ¨©§¨§¨©§¨
oicd z` epipy iying wxta oldle ,'iriaxd meil z`yp dleza'y

:`xnbd zx`an .'e`yip `le onf ribd' lyàlà,sqei ax dnz jk ¤¨
àîòè Løôî àìc àéðúãa ,àîòè Løôîc àéðz éìzdlz cvik - ¨¥©§¨¦§¨¥©£¨¦§©§¨§Ÿ§¨¥©£¨

meia `ypz `l recn el dywedy ,epizpyn xe`ia z` l`eny
dinrh z` dzlib epizpyn ixde ,oldl dpynd ixaca ,oey`xd
`l ok it lr s`e ,iriaxd meia `ypizy epwiz recn dx`iae
okzi cvike ,oey`xa `ypiz `ly jkl mrh dpnn epcnl
llk `pzd x`ia `l day oldl dpynd itl x`eaz epizpyny

.oi`eyipd onf zpwza mrhd z`
:l`eny ixac z` `xnbd zayiinàlàoi` zn`a ,sqei ax xn` ¤¨

e ,oldl dpynd it lr zyxtzn epizpynøîzéà éàexn`p m` - ¦¦§©
,df oipra l`eny mya mixacøîzéà éëä,exn`p jk -áø øîà ¨¦¦§©¨©©

,ìàeîL øîà ,äãeäé' dpyna epipyúàOð äìeúa eøîà äî éðtî §¨¨©§¥¦§¥¨¨§§¨¦¥
,éòéáøä íBéì,'ïéc úéáì íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàLlre §¨§¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

,l`eny dywd df,úaLa ãçàa àNpúåíéìeúa úðòè Bì äéä íàL §¦¨¥§¤¨§©¨¤¦¨¨©£©§¦
,ïéc úéáì íékLî äéä.zexiira miayei oic zia ipy meia mb ixdy ¨¨©§¦§¥¦

oldl `ziixaa epipyy dn it lr l`eny uxize(:b),eã÷L'- ¨§
epnipe exdinìàøNé úBða úðwz ìò íéîëçàäiLozgdçøBè £¨¦©©¨©§¦§¨¥¤§¥¥©

äãeòñaoi`eyipd lyìL,íéîé äLéLéìLe úaLa éðLå úaLa ãçà ¦§¨§Ÿ¨¨¦¤¨§©¨§¥¦§©¨§¦¦
,úaLa,'dñðBk éòéáøáeik ,oey`xa `ypz `ly epwiz df mrhne §©¨¨§¦¦§¨

zayd mcew dpiki m` oky ,ie`xk dcerq oikdl onf el didi `l
,xn`e l`eny siqed df lre .milk`nd elwlwzieðéðML åéLëòå§©§¨¤¨¦

' zpwz zngny'eã÷Lixd ,oey`x meia dp`yil leki epi`dúBà ¨§¨
dpyneðéðML' m`y oldl,eàOéð àìå ïîæ òébäBlMî úBìëBà ¤¨¦¦¦©§©§Ÿ¦§§¦¤

,'äîeøúa úBìëBàåie`xd meia onfd ribd m` `l` z`f oi` §§¦§¨
m` la` ,oi`eyipla ïîæ òébämei,úaLa ãçàìBëé BðéàL CBzî ¦¦©§©§¤¨§©¨¦¤¥¨

,ñBðëìjkitl ,oey`x meia `ypz `ly minkg epwiz ixdyBðéà ¦§¥
,úBðBæî dì äìòî.`yil `ly minkg zpwz zngn `ed qep`y ©£¤¨§

:l`eny ixac lr sqei ax siqedCëéôìycigy l`eny ixacn - §¦¨
dl zelrdln lrad xeht oey`x meia oi`eyipd onf ribd m`y
m` oicd `ed ok m` ,dp`yil leki epi`e `ed qep`y itl ,zepefn

àeä äìç,lrad -àéä äúìçL Bà,dy`d -äcð äñøétL Bà- ¨¨¤¨§¨¦¤¥§¨¦¨
leki epi` mixwnd el`n cg` zngne ,d`nhpe zecp mc dz`xy

,onfa dp`yil,úBðBæî dì äìòî Bðéàlke ,`ed qep` ixdy ¥©£¤¨§
.zepefn dl zelrln xeht qpe` zngn akernd

:df oecipa zxg` drc d`ian `xnbdàéòaéî dì éòác àkéàåyi - §¦¨§¨¥¨¦©§¨
jke ,sqei axl dheyt dzidy ef dklda wtzqdy daiyid ipan

y ote`a ,wtzqdàeä äìç,dp`yil leki epi`eeäîaiig m`d - ¨¨©
ixdy ,md wtqd iccve ,dizepefna,íúäcg`a onfd ribda ¨¨

,zayaéàî àîòè,dizepefnn xehty l`eny ly enrh dn - ©£¨©
ñéðàc íeMî,epevxn oi`eyipd z` akrn epi`eåok m`énð àëä- ¦©£¦§¨¨©¦

,`ed dlgyk o`k s`ñéðà àäexhetl yie ,`ed qep` ixd - ¨£¦
.zepefnnàîìc Bàixdy ,wlgl yiy,íúäcg`a onf ribda ¦§¨¨¨

,zayaïðaø déì eðéwúc àzðwúa ñéðàzpwz zngn `ed qep` - £¦§©©§¨§©¦¥©¨¨
kle ,dzaehl epwizy minkgla` ,dizepefnn edexht o,àëä̈¨

,`ed dlgaàì`l` ,dzaehl dpwzpy dpwz zngn qep` epi` - Ÿ
.dizepefna aiigy okzie ,eilg zngn

:wtzqdl siqedeøîBì éöîz íàåxn`ze wtqd z` heytz m` - §¦¦§¥©
m`y,úBðBæî dì äìòî ,àeä äìçm` ,wtzqdl yi oiicräúìç ¨¨©£¤¨§¨§¨
,àéä,eäîm`ddì øîà éöî,dcbpk oerhl lrad leki -àä àðà ¦©¨¥¨©¨£¨¨

,àðîéà÷aiig ipi` zakrn z`y oeike ,oi`eyipl okene cner ip` ¨¦§¨
,jizepefnaàîìc Bàc oeik ,dizepefna aiig df ote`a s`yàéöî ¦§¨¨§¨
déì äøîà,izilgy mxby `ed jlfn ,ecbpk oerhl `id dleki - ¨§¨¥

y mc`k df ixdeäôçzñð[dthyp-]eäãNlwlwzzy mxb elfny , ¦§©£¨¨¥
`ed eli`k df ixde ,dilegl mxb lrad ly elfn o`k s`e ,dcyd

.dizepefna aiige ,oi`eyipd z` akrn
:wtzqd cereøîBì éöîz íàåm` s`y wtqd z` heytz m` - §¦¦§¥©

`idc meyn ,dizepefna aiig dzlg,eäãN äôçúñð déì äøîà̈§¨¥¦§©£¨¨¥
y ote`a wtzqdl yi oiicr,äcð äñøét.eäîz` `xnbd zxxan ¥§¨¦¨©
dcp dqxit m` :wtqd ote`dzñåå úòLaze`xl dlibxy onfa - ¦§©¦§¨

,zecp mc eaCì éòaéz àì,wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zeaezk(iriax meil)

eäãN äôçzñð déì äøîà àéöî àìcecbpk oerhl dleki dpi`y - §Ÿ¨§¨¨§¨¥¦§©£¨¨¥
df oi`e dzii`xl reawd onf `ed ixdy ,iz`nhpy 'mxb jlfn'

.elfn zngn
`l` :wtqd xe`ia z` `xnbd zniiqnCì éòaéz ékjl yi z`f - ¦¦¨¥¨

dcp dqxityk ,wtzqdl,dzñåå úòLa àlL,éàîm`dàìc ïåék ¤Ÿ¦§©¦§¨©¥¨§Ÿ
,àéåä äzñåå úòLadéì äøîà àéöîy oerhl dleki -äôçzñð ¦§©¦§¨©§¨¨§¨¨§¨¥¦§©£¨

,eäãN,dizepefna aiige jl mxb jlfn ,xnelk,àîìc Bàïåék ¨¥¦§¨¥¨
eäéézñåå àéépLî à÷c éLð àkéàcozqee onfy miyp yiy oeik - §¦¨¨¥§¨§©§¨¦§©§

dzqee dzpiyy ef s` ,dpzyn,éîc dzñåå úòLkxac ,xnelk ¦§©¦§¨¨¥
,jkl mxby `ed lrad ly elfny oerhl dleki dpi`e ,`ed ievn

.dizepefna aiig epi`e
:`xnbd zhyetéàçà áø èéLtdpyna epipy ixd ,(.fp)'æ òébäïî ¨¥©©©¦¦©§©

,eàOéð àìå,BlMî úBìëBàäîeøúa úBìëBàåoeyly ,wiicl yie .' §Ÿ¦§§¦¤§§¦§¨
'éðz÷ àì 'eàNð àìz` milrad E`Up `ly dpynd dazk `l - Ÿ¨§Ÿ¨¨¥Ÿ¨§

,aekird z` minxebd mde ,miypdàlàoeyl dazk,'eàOéð àì' ¤¨Ÿ¦§
mb yxtzdl dleki ef oeyle ,oi`eyip dyrn rxi` `ly xnelk
,odizepefna miaiig mewn lkne ,oi`eyipd z` eakiry od miypdy

eéîc éëéädlra ,zakrnd `id dy`dy s`y okzi ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,dizepefna aiigéäðéà ïákòî à÷c éàdakir dy`d m` - ¦§¨§©§¨¦§¦

,dpevxn,äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà éànàoi` dfa ixd ©©§¦¤§§¦§¨
.zepefna eaiigl `xaqåàì àlàote`a xaecn i`ce -ék ñéðúéàc ¤¨¨§¦§¦¦

àðååb éàä,lirlc ote`d oirke ,qpe` zngn dakir dy`dy - ©©§¨
,dzlgyådf lr,'äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà' éðz÷gkene §¨¨¥§¦¤§§¦§¨

oky lke ,zepefn dl yi ,qpe` zngn oi`eyipd z` dakir m`y
.lrad dlg m`

z` `xnbd d`ian:wlegd zrc,éMà áø øîàCì àîéà íìBòì- ¨©©©¦§¨¥¨¨
c xnel yi zn`aäìëà àì àñðeà ìk`ad oia ,qpe` lkay - ¨§¨Ÿ¨§¨

,zepefn dl oi` ,dzngn `ad oiae ezngne`l' dpyna epipyy dn
ote`l dpeekd ,'e`yipeäðéà éákòî à÷ãakiry `ed lrady - §¨§©§¦¦§

,oi`eyipd z`'eàNð àì' éðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáedid ok`e - §¦§¦¨¥¥§¦§¥Ÿ¨§
md milrady dzernyny ,'e`yp `l' oeyl hewpl `pzl ie`x

,miakrndéäãéãa àLéø àðúc éãéiàå`pzd dpyy ab` `l` - §©§¥§¨¨¥¨§¦§¦
`idy 'yceg xyr mipy dlezal oipzep' dpynd ly `yixa

jkitl ,dy`l zqgiiznd dkldéäãéãa àôéñ énð àðzmb - ¨¨©¦¥¨§¦§¦
.dy`l mb qgiizdl dlekid ,ef oeyl `pzd dpy `tiqa

* * *
ribdyky s`y l`eny ixacn cnl sqei axy `xnba x`azd
lkn ,d`yp `ly s` zqxe`nd ezy` zepefna lrad aiig onfd
xxan el` mixac it lr .xeht ,qpe` zngn d`yp `l m` mewn
z` dlze ,ezy`l hb ozpy mc` ,oebk ,'oihiba qpe`' oic z` `ax
df aygp m`d ,qpe`a i`pzd miiwzpe ,mieqn i`pza hbd zelg

.`l e` i`pz meiwl,àáø øîàepi` qpe`a oi`eyip aekiry s` ¨©¨¨
mewn lkn ,zepefna lrad z` aiignïk Bðéà ïéhéb ïéðòìeoi` - §¦§©¦¦¥¥

m`' wx legiy dpzde ezy`l hb ozp m`y ,dliren qpe` zprh
leki epi`e hb df ixd ,`a `le qp`pe ,'ipelt onf cr `ea` `l

:eixacn `xnbd dwiqn .iziid qep` oerhl,àáø øáñ÷ àîìàïéà ©§¨¨¨©¨¨¥
,ïéhéâa ñðBàs` ,hbd z` lhal dliren qpe` zprh oi` ,xnelk ¤§¦¦

`xnbd x`az jenqae .qpe`a miiwzpy meyn ,i`pzd miiwzpy
enrh z`.

:`xnbd zl`ey .`ax ixacl xewnd dn zxxan `xnbddéì àðî§¨¥
àä àáøìoihiba dliren qpe` zprh oi`y df oic `axl el oipn - §¨¨¨

.dxezd lkakàîéìéàok cnly xn`z m` -ïðúc àäîdpyna ¦¥¨¥¨¦§©
oihiba(:er)dl xn`e ,jxcl `veiyk ezy`l hb ozepd ,äæ éøä£¥¤

éhébCwx [jiyexib elegi-]éúàa àì íàjil`ïàkî[dzrn-]ãòå ¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©
,Lãç øNò íéðL,hbd legi `l ycg xyr mipy jeza `ea` m` j` §¥¨¨Ÿ¤

eseqalCBúa úîmze`,Lãç øNò íéðLe`pz miiwzpy `vnpe ¥§§¥¨¨Ÿ¤
mewn lkn ,ycg xyr mipy lk dil` `a `lyèb Bðéàxn`pe . ¥¥

y oeik `weec ,jk ef dpyn yxit `axy,èb Bðéàc àeä ,úîmeyne ¥§¥¥

xyr mipy xg`l hbd legiy dpzd ixdy ,dzin xg`l hb oi`y
,yxbl leki znd oi`e zn xak dry dze`ae ,ycegàäm` la` - ¨

y oebk ,xg` qpe` el rxi`,äìçmipy mze`a `a `l ok zngne ¨¨
,yceg xyr,èb äæ éøäi`pzd miiwzde ,yxbl lekie ig `edy oeik £¥¤¥

`l` ,epevxn `ly did i`pzd meiwy s`y gkene .`a `ly
,lg hbd mewn lkn ,i`pzd miiwzde `a `l eileg qpe` zngn

.`ax ixacke ,oihiba qpe` oi`y oeik epiide
:dpyndn weicd z` zegcl `xnbd dqpnCì àîéà íìBòì àîìãå§¦§¨§¨¥¨¨

m` zn`ay xn`p `ny -èb Bðéà énð äìçmrhde ,zna enke , ¨¨©¦¥¥
qpe` zngn wxy oeike ,hba qpe` zprh yiy zngn `ed mdipya

,hbd lg `l ,i`pzd miiwzde`le dzin ly qpe` `pzd hwpy dn
,ileg ly qpe`ïì òîLî à÷ àôeb àéä`pzd dvx envr df xac - ¦¨¨©§©¨

,eprinydlèb ïéàclg,äúéî øçàìoi` dpynd ly oecipay s`e §¥¥§©©¦¨
`l dzin xg`l legl leki hb did m` s` ixdy ,df mrha jxev
hba qpe` zprh yie i`pzd meiwa qp`p ixdy ,zyxbzn dzid
mrhn cenll epl yi mewn lkn ,[lg hbd oi` dlg m` s` okle]
xg`l hbd legiy xn` `l` ,i`pz `ll hb dl ozp m` s`y df

.dzin xg`l lg hb oi`y oeik ,zyxebn dpi` ,ezzin
eprinydl oihiba `pzd `ay okzi ike :ef diigc lr ddnz `xnbd

y ,df oic wxàLéø déì àðz àä ,äúéî øçàì èb ïéàxak ixd - ¥¥§©©¦¨¨¨¨¥¥¨
ef dpynl zncewd dpyna `pzd z`f epl dpy(.ar)aiky iabl ,

dl xn`e ,ezy`l hb azky rxnéhéb äæ éøä','ézî íà Cxn`y e` £¥¤¦¥¦©¦
éhéb äæ éøä','äæ éìBçî Ce`éhéb äæ éøä','äúéî øçàì C`ed oicd £¥¤¦¥¥¦¤£¥¤¦¥§©©¦¨

yíeìk øîà àì`exg`l hbd legiy ezpeeky oeik ,zyxebn dpi Ÿ¨©§
`pzd `ay okzi `l ok m`e ,dzin xg`l hb oi`e ,ezen
cre o`kn iz`a `l m`' ly dpyna ztqep mrt z`f eprinydl
ixack dpyndn wiicle xefgl yi ,oky oeike .'yceg xyr mipy
,zny ote` `weec dpynd dhwpy ,dligza epwiicy enke ,`ax
wiicpy icke ,dzin xg`l hb oi`y zngn `ed mrhdy oeik
`l` dzin zngn dzid `l qpe`d zaiq m`y ,sqep oic dpyndn
dliren qpe` zprh oi`y oeik ,hbd lg ,`a `l okle ,ileg zngn

.oihiba
:xg` ote`a dpyndn weicd z` dgec `xnbdxyt` mlerl

,oihiba qpe` zprh yiy meyn `ed lg hbd oi`y mrhdy xnel
dhwpy mrhde ,lg hbd oi` ileg zngn `ealn rpnp m` s` okle
xg`l hb oi`y mb eprinydl ick `ed zny ote` `weec dpynd

,zncewd dpyna z`f dxn` xaky s`e ,dzinàîìc`ny - ¦§¨
ick z`f rinydle xefgl dkxved'eðéúBaø'cî é÷etàìhrnl - §©¥¦§©¥

dpyndy ,ef dpyn lr miwlegd `ziixaay 'epizeax' zhiyn
dlra zn m`e ,dpnl`k dpice lg hbd oi` zny oeiky zxaeq

k ,miwleg epizeax eli`e ,dvilg e` meai dkixv mipa `laàéðúc§©§¨
,ef dpyn lr `ziixaa,àNpäì äeøézä eðéúBaøåmeai `ll epiide §©¥¦¦¨§¦¨¥

.`id dyexbe lg hbdy meyn ,dvilg e`
:mnrh dne 'epizeax' md in `xnbd zx`aneïðéøîàå,my `xnba §©§¦¨

ïàîmd in -'eðéúBaø',el`,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmd el` ©©¥¨©©§¨¨©§¥
''àçLî eøLc àðéc éadcedi iax mde ,ony exizdy oic zia - ¥¦¨§¨¦§¨

minkg exfb dligzny ,epic ziae [yecwd epiax ly eckp] d`iyp
edexizd mde ,miieb ly ony lr xeqi`(.el f"r),hb oiprl mnrhe ,

c meyn,éñBé éaøk dì éøáñøîàc(.elw a"a)z` azekd mc` iabl ¨§¦¨§©¦¥§¨©
,eiig ini lk ely eidi zexitdy epevx j` eipal dpzna eiqkp
xg`l zexitd z`e meidn miqkpd seb z` mdl zepwdl dvexe
meidn' mdl ozepy xhya yexita aezkl jixv oi`y ,ezzin
s` `l` ,dzin xg`l zexite meidn seb ,xnelk ,'dzin xg`le
miiw xhyd 'ezen xg`l' eiqkp z` mdl ozepy mzq aezki m`
mdl zepwdl ezpeeky mixne` oi`e ,meidn miqkpd seb z` epwe
oi`y oeik legl leki xhyd oi` f`e ,dzin xg`l wx eiqkp z`

y iptn ,dzin xg`l xhyåéìò çéëBî øèL ìL Bpîæazkpy onfd - §©¤§¨¦©¨¨
xg`l legiy ezpeek oi`y giken ,ezaizk mei `edy ,xhya
`l` daizkd onf z` xhya aezkl el did `l ,ok m`y ,dzin
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oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtzeaezk
éàçà áø èéùôrnzyilc ,e`yp `l ipzw `le ,e`yip `l :ipzwc ,oizipznn `ira jd Ð

.miakrn milradyåàùéð àì àìàdlz ,milral od Ðdakrd.miypaàðúã éãééàå
éäãéãá àùéø.mei miyly dpnl`le ,ycg xyr mipy dlezal oipzep Ðåðéà ïéèéâ ïéðòìå

ïëzakry opirny`c ,i`w jkitl` Ðoi` oihib oiprl Ð zepefnd on ezxhet qpe`d

ezy`l hb ozp m` ;zlren qpe` zprhzpn lr

`le [qp`pe] ,hb `di ipelt onf cr `a` `l m`

.iziid qep` xnel leki epi`e ,hb df ixd Ð `a

ïéèâá ñðåà ïéà øáñ÷ àîìàqpe` zprh oi` Ð

.`nrh yxtn dinwle .oihibaèâ åðéàm`e Ð

.mail dwewf mipa dl oi`èâ åðéàã àåä úîÐ

`ede ,ycg xyr mipy cr `hib `iey `l `dc

`zydn dl yxbn `w o`ne ,onfd jeza zn?

.miyxbn miznd oi`èâ åðéàã àåä úîmeyn Ð

`pixg` qpe` meyn la` .dzin xg`l hb oi`c

.oihba qpe` oi` :`nl` .`hib rwtn `l Ði`c

lke dlg ipzip Ð hb epi` inp dlg jzrc `wlq

.dfn lecb qpe` oi`y ,zn okyàôåâ àéä
ïì òîùî÷e`l zn `pzc i`d :xnelk Ð

`weicl,dipz dlicdf ixd Ð dlg `d :wcinl

xg`l hb oi`c ,`teb `id opirny`l `l` ;hb

:ezy`l xne`d ,oebk .i`pz `la elit`e ,dzin

on dxhetl hb epi` Ð izen xg`l jihib df ixd

.maidéúî íà êèéâ äæhb azky rxn aiky Ð

on cg`a ezy`lzepeyldm` jhib df :elld

df ileg weqtiyn Ð df ilegn jhib df e` ,izn

`l Ð ileg eze`n zn `ede ,rnyn (ilrn)

ixdy ,melk xn`wqtynleki epi`e miiga epi`

.yxblàîìãm` `tiq jixhvi`c `d Ð`l

,jixhvi` epizeaxcn iwet`l Ð 'eke iz`a

,`ed dzin xg`l hb oi`c ixn`e ,dlr ibiltc

giken `ed Ð ezaizk onf hba aezkc oeikc

`di Ð onf eze`l iz`a `l m` :dl xn` jky

mipy cr `hib deyn `l i`c .meidn rxtnl hb

ekeza hbd zaizk mei azk dnl ,ycg xyr?

iz`a `l m` :aezkl.hb `di ipelt ycg y`xl

àùðéì äåøéúäm`"c `iddl ,dvilg `la Ð

."iz`a `låéìò çéëåî øèù ìù åðîæ`l Ð

meiny ricedl `l m` ,ekezl epnf azkp mpgl

`ai `l m` dyxbn `ed dxiqnde daizkd

jhib df :azk `lc ab lr s` ,jkld .onf eze`l

"meidn" azkc o`nk Ð 'ek iz`a `l m` meidn

,iqei iax dxn` (`,elw) `xza `aaae .inc

meidn" aezkiy jixv epal eiqkp azekd :opzc

dpi` Ð "meidn" azk `l m`e ,"dzin xg`le

.jixv epi` :xne` iqei iax .dpznàôéñî àìàå
.oihiba qpe` oi`c `ax xnb Ðèâ äæ éøäs`e Ð

qpe` oi` :`nl` .dzinn lecb qpe` oi`c ab lr

`ede ,oihiba.dlgl oicdà÷åã úî àîìãÐ

,dl azk ok zngn hb dl azky envr lkc

wwfiz `ly ,rxtnl hb didi zeni m`y.mail

dil `gip `l `qpe` i`daelhainlla` .`hib

dia `hib ilehal dil `gipc ,`pixg` `qpe`a

.oihiba qpe` yi :jl `ni` Ðàøáî äé÷ñôåÐ

dzidy .ewiqtd xdpd,xird cvn zxearnd

.xearl leki `leéàúàã åæç.iz`ay Ðàéúî äéîù àìÐ dzvx m`e .`hib iede Ð

.meidn zlqtp dpedkl mbe ,xg`l `ypiz
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àéöî`lc oeikc .mxb dlfn daxc`c :oerhl leki epi`e Ð edcy dtgzqp dil dxn`

(a,cq zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`yprin `l diaxe dixt` `cwtin

.dly dcy lrad oi`e ,lrad ly dcy `id dy`dc :cereêëéôìdlrn epi` `ed dlg

zpefp Ð gxae oica cnr (a,`n zenai) "ulegd"a xn`c :wgvi epiaxl dyw Ð zepefn dl

oicd `ed Ð gxa :inlyexia yxtne ,mai lyn

!zepefn dl dlrn oi` dlgc opixn` `kde ,dlg

xn`l gxa e` dlg mzdc :wgvi epiax xne`e

`kd la` .zepefna dl aiigzp xaky ,oica cnry

:my yxit qxhpewae .onfd zrbd mcew dlga

rnynck ,d`xp oi`e ,`l Ð dlg la` ,gxa `wec

erac `ki`n zeywdl oi` eyexitle .inlyexia

yic ?mzdn dl hiyt `l i`n` ,`irain dl

,eznain ith dia `cib` ezqex`c :xnel

.izkec dnka zenaia opixn`ckèéùôax

xi`n oa l`eny epiax yxity enk `l Ð i`g`

seqa dide ,zezl`y dyry oe`b i`g` ax epiidc

:cenlzd lka epeyl dpyn jkle ,mi`xen`d lk

ax o`k ixdy .i`g` ax hiyt :i`g` ax jixt

`edy mz epiax xne` `l` .eixac lr dper iy`

scbn :enk ,epeyl qtez did `xen` lke ,`xen`

opgei iax da idz (a,b oixcdpq) eda` iax da

.(`,hk zekxa) iia` dlr hiil ,(a,aiw `nw `aa)

àìoilaewn Ð e`yip `l `l` ipzw `l e`yp

`l" i`c :cere ."e`yip `l" zexwl jk eid

oeyla inp xninl dil ded Ð i`w miyp`` "e`yp

.mdlyn zelke`e :miaxàìàÐ e`yip `l

xnel oi` la` .idpi` iakrnc inp rnync :yexit

,edpi` `l la` idpi` iakrnc `wec rnync

`pzc icii`e ,edpi` iakrnc mlerl :xn`wcn

epyl oi` icii` meync ,'ek idcica `yixzerh z

.`tiqaúîxg`l hb oi`c Ð hb epi`c `ed

epi` inp dlg i`c .hb df ixd Ð dlg `d ,dzin

ok m` Ð qpe` meyn hb epi`c `kdc `nrhe ,hb

!zn oky lke ,hren qpe` iedc ,dlg opirnyil

`ki` znac dizrc` wiq` `l izk` `zydc

.mai inw letz `lc dil `gip xninl

àîìãåÐ hb epi` inp dlg jl `ni` mlerl

,zn oky lke dlg ipzil xn`wce .qpe` zprh yie

xg`l hb oi`c ol rnynw `d Ð zn ipzwc `d

oi`e ,qpe` yic :ediiexz opireny`l `z`e .dzin

`z` `cixb qpe` yi i`c .dzin xg`l hb

dil ded Ð dzin xg`l hb yi la` ,opireny`l

ded `cixb dzin xg`l hb oi` i`e ,dlg hwpinl

df ixd hwpinl dil ded `l Ð opireny`l ira

df ixd `l` ,i`pz dyery ,iz`a `l m` jhib

.dzin xg`l jihib

éøäÐ dzin xg`l df ilegn izn m` jihib df

"mz`" enk edlekc `nrh ied dzin xg`l

`le .oiqix` `le oitzey `le oiqtexhet` `le Ð

edlekc (`,ap oihib) ely epi`y z` mxezd lk

:xn`z m`e .ely epi`y z` mxez meyn eed

`icda opz `d ?jixhvi` i`n` dteb dpyn `idd

,dzin xg`l hb oi`c :(`,bi) oihibc `nw wxta

xg`l epzi `l Ð izy`l df hb epz xne`d :opzc

.epyxit ("`l" d"c my) oihibc `nw wxtae .dzinàîìãla` Ð epizeaxcn iwet`l

.xhya onf aezk oi`ya dnwe`l `ki`c ,epizeaxcn iwet`l opirny `l `yixc `iddn

m` opixn` `d Ð onf ea oi`y ediipin cge oileqt oihib dyly (`,et oihiba) opixn`c `de

.eilr giken epnf oi`e xykc (a,fi) oihibc ipy wxta xn`c ,ycg e` dpy e` reay ea aezkya inp i` .z`yp elit` ,melk xn` `l `kd ipzw dzin xg`l hb oi`c meyne ,xyk cled z`yp

.xge`na inp i`àîìã?hb ied `l i`n`e .hb `diy epl oi` :yexit .epl oi` ix` elk` :opixn`c (`,br oihib) "efg`y in" wxta :xn`z m`e Ð mai inw letzc dil `gip `lc `wec zn

`ac :xnel yie ?mai inw letzc dil `gip `l `d.hb `diy dvxiy dizrc` wiq` `l llk giky `lc qpe
dxaqe

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

éòaéz ék ."eäãN äôçzñð" déì äøîà àéöî àìc§¨¨§¨¨§¨¥¦§©£¨¨¥¦¦¨¥
Cì¯úòLa àìc ïåék ?éàî dzñåå úòLa àlL ¨¤Ÿ¦§©¦§¨©¥¨§Ÿ¦§©

àéåä dzñåå¯,"eäãN äôçzñð" déì äøîà àéöî ¦§¨¨§¨¨§¨¨§¨¥¦§©£¨¨¥
,eäéézñåå àéépLî à÷c éLð àkéàc ïåék ,àîìc Bà¦§¨¥¨§¦¨¨¥§¨§©§¨¦§©§
ïîæ òébä :éàçà áø èéLt ?éîc dzñåå úòLk¦§©¦§¨¨¥¨¥©©©¦¦©§©
àì" .äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà eàOéð àìå§Ÿ¦§§¦¤§§¦§¨Ÿ
éà ,éîc éëéä ,"eàOéð àì" àlà ,éðú÷ àì "eàNð̈§¨¨¨¥¤¨Ÿ¦§¥¦¨¥¦

ákòî à÷céäðéà ï¯úBìëBàå BlMî úBìëBà éànà §¨§©§¨¦§¦©©§¦¤§§
:éðú÷å ,àðååb éàä ék ñéðúéàc åàì àlà ?äîeøúa¦§¨¤¨¨§¦§¦¦©©§¨§¨¨¥
:éLà áø øîà !äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà§¦¤§§¦§¨¨©©©¦
éákòî à÷ãe ,äìëà àì àñðeà ìk :Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¨§¨¨¨§¨§¨§©§¥
,"eàNð àì" éðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáe ,eäðéà¦§§¦§¦¨¥¥§¦§¥Ÿ¨§
.éäãéãa àôéñ éîð àðz éäãéãa àLéø àðúc éãéiàå§©§¥§¨¨¥¨§¦§¦¨¨©¦¥¨§¦§¦
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,Lãç øNò íéðL CBúa úîe ,"Lãç øNò íéðL§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤

úî .èb Bðéà¯äìç àä ,èb Bðéàc àeä¯äæ éøä ¥¥¥§¥¥¨¨¨£¥¤
,èb Bðéà éîð äìç :Cì àîéà íìBòì àîìãå .èb¥§¦§¨§¨¥¨¨¨¨©¦¥¥
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äeøézä eðéúBaøå :àéðúc ?eðéúBaøcî é÷etàì àîìc¦§¨§©¥¦§©¥§©§¨§©¥¦¦¨
øîà äãeäé áø øîà ?eðéúBaø ïàî :ïðéøîàå ,àNpäì§¦¨¥§¨§¦©©©¥¨©©§¨¨©
,éñBé éaøk dì éøáñ .àçLî eøLc àðéã éa :ìàeîL§¥¥¦¨§¨¦§¨¨§¦¨§©¦¥
:àôéqî àlàå .åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ :øîàc§¨©§©¤§¨¦©¨¨§¤¨¦¥¨
"ùãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà åéLëòî"¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤

Lãç øNò íéðL CBúa úîe¯úî .èb äæ éøä¯ ¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥¥
déì àçéð àìc ,à÷åc úî àîìc .äìçì ïécä àeäå§©¦§¨¨¦§¨¥©§¨§¨¦¨¥
eäì øîàc àeääc :àäî àlà !íáé én÷ ìBtúc§¦©¥¨¨¤¨¥¨§©©£©§
,"àhéb éåäéì ïéîBé ïéúìz ãòå ïkéî àðéúà àì éà"¦¨¨¥¨¦¨§©§¨¦¦¤¡¥¦¨
:eäì øîà ,àøáî déwñôe ïéîBé ïéúìz óBña àúà£¨§§¨¦¦§©¥©§¨£©§
déîL åàì :ìàeîL øîà "!éàúàc eæç ,éàúàc eæç"£©£©£©£©£©§¥¨§¥
déì éòaéàc ïåéëc ,éðàL çéëLc àñðeà àîìãå .àéúî̈§¨§¦§¨§¨¦§¦©¨¥§¥¨§¦¨¥¥

éðúà àìå ééeðúàì¯àlà !déLôpà ãéñôàc eäéà §©§¥§¨©§¥¦§©§¦©©§¥¤¨
íeMîe úBòeðö íeMî ,øîà÷ déLôðc àøáñ àáø̈¨§¨¨§©§¥¨¨©¦§¦

èb éåäì àì zøîà éàc ,úBòeðö íeMî ;úBöeøt¯ §¦§§¦¨§©§¨¤¡¥¥
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zeaezk(iriax meil)

eäãN äôçzñð déì äøîà àéöî àìcecbpk oerhl dleki dpi`y - §Ÿ¨§¨¨§¨¥¦§©£¨¨¥
df oi`e dzii`xl reawd onf `ed ixdy ,iz`nhpy 'mxb jlfn'

.elfn zngn
`l` :wtqd xe`ia z` `xnbd zniiqnCì éòaéz ékjl yi z`f - ¦¦¨¥¨

dcp dqxityk ,wtzqdl,dzñåå úòLa àlL,éàîm`dàìc ïåék ¤Ÿ¦§©¦§¨©¥¨§Ÿ
,àéåä äzñåå úòLadéì äøîà àéöîy oerhl dleki -äôçzñð ¦§©¦§¨©§¨¨§¨¨§¨¥¦§©£¨

,eäãN,dizepefna aiige jl mxb jlfn ,xnelk,àîìc Bàïåék ¨¥¦§¨¥¨
eäéézñåå àéépLî à÷c éLð àkéàcozqee onfy miyp yiy oeik - §¦¨¨¥§¨§©§¨¦§©§

dzqee dzpiyy ef s` ,dpzyn,éîc dzñåå úòLkxac ,xnelk ¦§©¦§¨¨¥
,jkl mxby `ed lrad ly elfny oerhl dleki dpi`e ,`ed ievn

.dizepefna aiig epi`e
:`xnbd zhyetéàçà áø èéLtdpyna epipy ixd ,(.fp)'æ òébäïî ¨¥©©©¦¦©§©

,eàOéð àìå,BlMî úBìëBàäîeøúa úBìëBàåoeyly ,wiicl yie .' §Ÿ¦§§¦¤§§¦§¨
'éðz÷ àì 'eàNð àìz` milrad E`Up `ly dpynd dazk `l - Ÿ¨§Ÿ¨¨¥Ÿ¨§

,aekird z` minxebd mde ,miypdàlàoeyl dazk,'eàOéð àì' ¤¨Ÿ¦§
mb yxtzdl dleki ef oeyle ,oi`eyip dyrn rxi` `ly xnelk
,odizepefna miaiig mewn lkne ,oi`eyipd z` eakiry od miypdy

eéîc éëéädlra ,zakrnd `id dy`dy s`y okzi ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,dizepefna aiigéäðéà ïákòî à÷c éàdakir dy`d m` - ¦§¨§©§¨¦§¦

,dpevxn,äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà éànàoi` dfa ixd ©©§¦¤§§¦§¨
.zepefna eaiigl `xaqåàì àlàote`a xaecn i`ce -ék ñéðúéàc ¤¨¨§¦§¦¦

àðååb éàä,lirlc ote`d oirke ,qpe` zngn dakir dy`dy - ©©§¨
,dzlgyådf lr,'äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà' éðz÷gkene §¨¨¥§¦¤§§¦§¨

oky lke ,zepefn dl yi ,qpe` zngn oi`eyipd z` dakir m`y
.lrad dlg m`

z` `xnbd d`ian:wlegd zrc,éMà áø øîàCì àîéà íìBòì- ¨©©©¦§¨¥¨¨
c xnel yi zn`aäìëà àì àñðeà ìk`ad oia ,qpe` lkay - ¨§¨Ÿ¨§¨

,zepefn dl oi` ,dzngn `ad oiae ezngne`l' dpyna epipyy dn
ote`l dpeekd ,'e`yipeäðéà éákòî à÷ãakiry `ed lrady - §¨§©§¦¦§

,oi`eyipd z`'eàNð àì' éðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáedid ok`e - §¦§¦¨¥¥§¦§¥Ÿ¨§
md milrady dzernyny ,'e`yp `l' oeyl hewpl `pzl ie`x

,miakrndéäãéãa àLéø àðúc éãéiàå`pzd dpyy ab` `l` - §©§¥§¨¨¥¨§¦§¦
`idy 'yceg xyr mipy dlezal oipzep' dpynd ly `yixa

jkitl ,dy`l zqgiiznd dkldéäãéãa àôéñ énð àðzmb - ¨¨©¦¥¨§¦§¦
.dy`l mb qgiizdl dlekid ,ef oeyl `pzd dpy `tiqa

* * *
ribdyky s`y l`eny ixacn cnl sqei axy `xnba x`azd
lkn ,d`yp `ly s` zqxe`nd ezy` zepefna lrad aiig onfd
xxan el` mixac it lr .xeht ,qpe` zngn d`yp `l m` mewn
z` dlze ,ezy`l hb ozpy mc` ,oebk ,'oihiba qpe`' oic z` `ax
df aygp m`d ,qpe`a i`pzd miiwzpe ,mieqn i`pza hbd zelg

.`l e` i`pz meiwl,àáø øîàepi` qpe`a oi`eyip aekiry s` ¨©¨¨
mewn lkn ,zepefna lrad z` aiignïk Bðéà ïéhéb ïéðòìeoi` - §¦§©¦¦¥¥

m`' wx legiy dpzde ezy`l hb ozp m`y ,dliren qpe` zprh
leki epi`e hb df ixd ,`a `le qp`pe ,'ipelt onf cr `ea` `l

:eixacn `xnbd dwiqn .iziid qep` oerhl,àáø øáñ÷ àîìàïéà ©§¨¨¨©¨¨¥
,ïéhéâa ñðBàs` ,hbd z` lhal dliren qpe` zprh oi` ,xnelk ¤§¦¦

`xnbd x`az jenqae .qpe`a miiwzpy meyn ,i`pzd miiwzpy
enrh z`.

:`xnbd zl`ey .`ax ixacl xewnd dn zxxan `xnbddéì àðî§¨¥
àä àáøìoihiba dliren qpe` zprh oi`y df oic `axl el oipn - §¨¨¨

.dxezd lkakàîéìéàok cnly xn`z m` -ïðúc àäîdpyna ¦¥¨¥¨¦§©
oihiba(:er)dl xn`e ,jxcl `veiyk ezy`l hb ozepd ,äæ éøä£¥¤

éhébCwx [jiyexib elegi-]éúàa àì íàjil`ïàkî[dzrn-]ãòå ¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©
,Lãç øNò íéðL,hbd legi `l ycg xyr mipy jeza `ea` m` j` §¥¨¨Ÿ¤

eseqalCBúa úîmze`,Lãç øNò íéðLe`pz miiwzpy `vnpe ¥§§¥¨¨Ÿ¤
mewn lkn ,ycg xyr mipy lk dil` `a `lyèb Bðéàxn`pe . ¥¥

y oeik `weec ,jk ef dpyn yxit `axy,èb Bðéàc àeä ,úîmeyne ¥§¥¥

xyr mipy xg`l hbd legiy dpzd ixdy ,dzin xg`l hb oi`y
,yxbl leki znd oi`e zn xak dry dze`ae ,ycegàäm` la` - ¨

y oebk ,xg` qpe` el rxi`,äìçmipy mze`a `a `l ok zngne ¨¨
,yceg xyr,èb äæ éøäi`pzd miiwzde ,yxbl lekie ig `edy oeik £¥¤¥

`l` ,epevxn `ly did i`pzd meiwy s`y gkene .`a `ly
,lg hbd mewn lkn ,i`pzd miiwzde `a `l eileg qpe` zngn

.`ax ixacke ,oihiba qpe` oi`y oeik epiide
:dpyndn weicd z` zegcl `xnbd dqpnCì àîéà íìBòì àîìãå§¦§¨§¨¥¨¨

m` zn`ay xn`p `ny -èb Bðéà énð äìçmrhde ,zna enke , ¨¨©¦¥¥
qpe` zngn wxy oeike ,hba qpe` zprh yiy zngn `ed mdipya

,hbd lg `l ,i`pzd miiwzde`le dzin ly qpe` `pzd hwpy dn
,ileg ly qpe`ïì òîLî à÷ àôeb àéä`pzd dvx envr df xac - ¦¨¨©§©¨

,eprinydlèb ïéàclg,äúéî øçàìoi` dpynd ly oecipay s`e §¥¥§©©¦¨
`l dzin xg`l legl leki hb did m` s` ixdy ,df mrha jxev
hba qpe` zprh yie i`pzd meiwa qp`p ixdy ,zyxbzn dzid
mrhn cenll epl yi mewn lkn ,[lg hbd oi` dlg m` s` okle]
xg`l hbd legiy xn` `l` ,i`pz `ll hb dl ozp m` s`y df

.dzin xg`l lg hb oi`y oeik ,zyxebn dpi` ,ezzin
eprinydl oihiba `pzd `ay okzi ike :ef diigc lr ddnz `xnbd

y ,df oic wxàLéø déì àðz àä ,äúéî øçàì èb ïéàxak ixd - ¥¥§©©¦¨¨¨¨¥¥¨
ef dpynl zncewd dpyna `pzd z`f epl dpy(.ar)aiky iabl ,

dl xn`e ,ezy`l hb azky rxnéhéb äæ éøä','ézî íà Cxn`y e` £¥¤¦¥¦©¦
éhéb äæ éøä','äæ éìBçî Ce`éhéb äæ éøä','äúéî øçàì C`ed oicd £¥¤¦¥¥¦¤£¥¤¦¥§©©¦¨

yíeìk øîà àì`exg`l hbd legiy ezpeeky oeik ,zyxebn dpi Ÿ¨©§
`pzd `ay okzi `l ok m`e ,dzin xg`l hb oi`e ,ezen
cre o`kn iz`a `l m`' ly dpyna ztqep mrt z`f eprinydl
ixack dpyndn wiicle xefgl yi ,oky oeike .'yceg xyr mipy
,zny ote` `weec dpynd dhwpy ,dligza epwiicy enke ,`ax
wiicpy icke ,dzin xg`l hb oi`y zngn `ed mrhdy oeik
`l` dzin zngn dzid `l qpe`d zaiq m`y ,sqep oic dpyndn
dliren qpe` zprh oi`y oeik ,hbd lg ,`a `l okle ,ileg zngn

.oihiba
:xg` ote`a dpyndn weicd z` dgec `xnbdxyt` mlerl

,oihiba qpe` zprh yiy meyn `ed lg hbd oi`y mrhdy xnel
dhwpy mrhde ,lg hbd oi` ileg zngn `ealn rpnp m` s` okle
xg`l hb oi`y mb eprinydl ick `ed zny ote` `weec dpynd

,zncewd dpyna z`f dxn` xaky s`e ,dzinàîìc`ny - ¦§¨
ick z`f rinydle xefgl dkxved'eðéúBaø'cî é÷etàìhrnl - §©¥¦§©¥

dpyndy ,ef dpyn lr miwlegd `ziixaay 'epizeax' zhiyn
dlra zn m`e ,dpnl`k dpice lg hbd oi` zny oeiky zxaeq

k ,miwleg epizeax eli`e ,dvilg e` meai dkixv mipa `laàéðúc§©§¨
,ef dpyn lr `ziixaa,àNpäì äeøézä eðéúBaøåmeai `ll epiide §©¥¦¦¨§¦¨¥

.`id dyexbe lg hbdy meyn ,dvilg e`
:mnrh dne 'epizeax' md in `xnbd zx`aneïðéøîàå,my `xnba §©§¦¨

ïàîmd in -'eðéúBaø',el`,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmd el` ©©¥¨©©§¨¨©§¥
''àçLî eøLc àðéc éadcedi iax mde ,ony exizdy oic zia - ¥¦¨§¨¦§¨

minkg exfb dligzny ,epic ziae [yecwd epiax ly eckp] d`iyp
edexizd mde ,miieb ly ony lr xeqi`(.el f"r),hb oiprl mnrhe ,

c meyn,éñBé éaøk dì éøáñøîàc(.elw a"a)z` azekd mc` iabl ¨§¦¨§©¦¥§¨©
,eiig ini lk ely eidi zexitdy epevx j` eipal dpzna eiqkp
xg`l zexitd z`e meidn miqkpd seb z` mdl zepwdl dvexe
meidn' mdl ozepy xhya yexita aezkl jixv oi`y ,ezzin
s` `l` ,dzin xg`l zexite meidn seb ,xnelk ,'dzin xg`le
miiw xhyd 'ezen xg`l' eiqkp z` mdl ozepy mzq aezki m`
mdl zepwdl ezpeeky mixne` oi`e ,meidn miqkpd seb z` epwe
oi`y oeik legl leki xhyd oi` f`e ,dzin xg`l wx eiqkp z`

y iptn ,dzin xg`l xhyåéìò çéëBî øèL ìL Bpîæazkpy onfd - §©¤§¨¦©¨¨
xg`l legiy ezpeek oi`y giken ,ezaizk mei `edy ,xhya
`l` daizkd onf z` xhya aezkl el did `l ,ok m`y ,dzin
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המשך בעמוד קפה

oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtzeaezk
éàçà áø èéùôrnzyilc ,e`yp `l ipzw `le ,e`yip `l :ipzwc ,oizipznn `ira jd Ð

.miakrn milradyåàùéð àì àìàdlz ,milral od Ðdakrd.miypaàðúã éãééàå
éäãéãá àùéø.mei miyly dpnl`le ,ycg xyr mipy dlezal oipzep Ðåðéà ïéèéâ ïéðòìå

ïëzakry opirny`c ,i`w jkitl` Ðoi` oihib oiprl Ð zepefnd on ezxhet qpe`d

ezy`l hb ozp m` ;zlren qpe` zprhzpn lr

`le [qp`pe] ,hb `di ipelt onf cr `a` `l m`

.iziid qep` xnel leki epi`e ,hb df ixd Ð `a

ïéèâá ñðåà ïéà øáñ÷ àîìàqpe` zprh oi` Ð

.`nrh yxtn dinwle .oihibaèâ åðéàm`e Ð

.mail dwewf mipa dl oi`èâ åðéàã àåä úîÐ

`ede ,ycg xyr mipy cr `hib `iey `l `dc

`zydn dl yxbn `w o`ne ,onfd jeza zn?

.miyxbn miznd oi`èâ åðéàã àåä úîmeyn Ð

`pixg` qpe` meyn la` .dzin xg`l hb oi`c

.oihba qpe` oi` :`nl` .`hib rwtn `l Ði`c

lke dlg ipzip Ð hb epi` inp dlg jzrc `wlq

.dfn lecb qpe` oi`y ,zn okyàôåâ àéä
ïì òîùî÷e`l zn `pzc i`d :xnelk Ð

`weicl,dipz dlicdf ixd Ð dlg `d :wcinl

xg`l hb oi`c ,`teb `id opirny`l `l` ;hb

:ezy`l xne`d ,oebk .i`pz `la elit`e ,dzin

on dxhetl hb epi` Ð izen xg`l jihib df ixd

.maidéúî íà êèéâ äæhb azky rxn aiky Ð

on cg`a ezy`lzepeyldm` jhib df :elld

df ileg weqtiyn Ð df ilegn jhib df e` ,izn

`l Ð ileg eze`n zn `ede ,rnyn (ilrn)

ixdy ,melk xn`wqtynleki epi`e miiga epi`

.yxblàîìãm` `tiq jixhvi`c `d Ð`l

,jixhvi` epizeaxcn iwet`l Ð 'eke iz`a

,`ed dzin xg`l hb oi`c ixn`e ,dlr ibiltc

giken `ed Ð ezaizk onf hba aezkc oeikc

`di Ð onf eze`l iz`a `l m` :dl xn` jky

mipy cr `hib deyn `l i`c .meidn rxtnl hb

ekeza hbd zaizk mei azk dnl ,ycg xyr?

iz`a `l m` :aezkl.hb `di ipelt ycg y`xl

àùðéì äåøéúäm`"c `iddl ,dvilg `la Ð

."iz`a `låéìò çéëåî øèù ìù åðîæ`l Ð

meiny ricedl `l m` ,ekezl epnf azkp mpgl

`ai `l m` dyxbn `ed dxiqnde daizkd

jhib df :azk `lc ab lr s` ,jkld .onf eze`l

"meidn" azkc o`nk Ð 'ek iz`a `l m` meidn

,iqei iax dxn` (`,elw) `xza `aaae .inc

meidn" aezkiy jixv epal eiqkp azekd :opzc

dpi` Ð "meidn" azk `l m`e ,"dzin xg`le

.jixv epi` :xne` iqei iax .dpznàôéñî àìàå
.oihiba qpe` oi`c `ax xnb Ðèâ äæ éøäs`e Ð

qpe` oi` :`nl` .dzinn lecb qpe` oi`c ab lr

`ede ,oihiba.dlgl oicdà÷åã úî àîìãÐ

,dl azk ok zngn hb dl azky envr lkc

wwfiz `ly ,rxtnl hb didi zeni m`y.mail

dil `gip `l `qpe` i`daelhainlla` .`hib

dia `hib ilehal dil `gipc ,`pixg` `qpe`a

.oihiba qpe` yi :jl `ni` Ðàøáî äé÷ñôåÐ

dzidy .ewiqtd xdpd,xird cvn zxearnd

.xearl leki `leéàúàã åæç.iz`ay Ðàéúî äéîù àìÐ dzvx m`e .`hib iede Ð

.meidn zlqtp dpedkl mbe ,xg`l `ypiz
ïéðîéæ
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àéöî`lc oeikc .mxb dlfn daxc`c :oerhl leki epi`e Ð edcy dtgzqp dil dxn`

(a,cq zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`yprin `l diaxe dixt` `cwtin

.dly dcy lrad oi`e ,lrad ly dcy `id dy`dc :cereêëéôìdlrn epi` `ed dlg

zpefp Ð gxae oica cnr (a,`n zenai) "ulegd"a xn`c :wgvi epiaxl dyw Ð zepefn dl

oicd `ed Ð gxa :inlyexia yxtne ,mai lyn

!zepefn dl dlrn oi` dlgc opixn` `kde ,dlg

xn`l gxa e` dlg mzdc :wgvi epiax xne`e

`kd la` .zepefna dl aiigzp xaky ,oica cnry

:my yxit qxhpewae .onfd zrbd mcew dlga

rnynck ,d`xp oi`e ,`l Ð dlg la` ,gxa `wec

erac `ki`n zeywdl oi` eyexitle .inlyexia

yic ?mzdn dl hiyt `l i`n` ,`irain dl

,eznain ith dia `cib` ezqex`c :xnel

.izkec dnka zenaia opixn`ckèéùôax

xi`n oa l`eny epiax yxity enk `l Ð i`g`

seqa dide ,zezl`y dyry oe`b i`g` ax epiidc

:cenlzd lka epeyl dpyn jkle ,mi`xen`d lk

ax o`k ixdy .i`g` ax hiyt :i`g` ax jixt

`edy mz epiax xne` `l` .eixac lr dper iy`

scbn :enk ,epeyl qtez did `xen` lke ,`xen`

opgei iax da idz (a,b oixcdpq) eda` iax da

.(`,hk zekxa) iia` dlr hiil ,(a,aiw `nw `aa)

àìoilaewn Ð e`yip `l `l` ipzw `l e`yp

`l" i`c :cere ."e`yip `l" zexwl jk eid

oeyla inp xninl dil ded Ð i`w miyp`` "e`yp

.mdlyn zelke`e :miaxàìàÐ e`yip `l

xnel oi` la` .idpi` iakrnc inp rnync :yexit

,edpi` `l la` idpi` iakrnc `wec rnync

`pzc icii`e ,edpi` iakrnc mlerl :xn`wcn

epyl oi` icii` meync ,'ek idcica `yixzerh z

.`tiqaúîxg`l hb oi`c Ð hb epi`c `ed

epi` inp dlg i`c .hb df ixd Ð dlg `d ,dzin

ok m` Ð qpe` meyn hb epi`c `kdc `nrhe ,hb

!zn oky lke ,hren qpe` iedc ,dlg opirnyil

`ki` znac dizrc` wiq` `l izk` `zydc

.mai inw letz `lc dil `gip xninl

àîìãåÐ hb epi` inp dlg jl `ni` mlerl

,zn oky lke dlg ipzil xn`wce .qpe` zprh yie

xg`l hb oi`c ol rnynw `d Ð zn ipzwc `d

oi`e ,qpe` yic :ediiexz opireny`l `z`e .dzin

`z` `cixb qpe` yi i`c .dzin xg`l hb

dil ded Ð dzin xg`l hb yi la` ,opireny`l

ded `cixb dzin xg`l hb oi` i`e ,dlg hwpinl

df ixd hwpinl dil ded `l Ð opireny`l ira

df ixd `l` ,i`pz dyery ,iz`a `l m` jhib

.dzin xg`l jihib

éøäÐ dzin xg`l df ilegn izn m` jihib df

"mz`" enk edlekc `nrh ied dzin xg`l

`le .oiqix` `le oitzey `le oiqtexhet` `le Ð

edlekc (`,ap oihib) ely epi`y z` mxezd lk

:xn`z m`e .ely epi`y z` mxez meyn eed

`icda opz `d ?jixhvi` i`n` dteb dpyn `idd

,dzin xg`l hb oi`c :(`,bi) oihibc `nw wxta

xg`l epzi `l Ð izy`l df hb epz xne`d :opzc

.epyxit ("`l" d"c my) oihibc `nw wxtae .dzinàîìãla` Ð epizeaxcn iwet`l

.xhya onf aezk oi`ya dnwe`l `ki`c ,epizeaxcn iwet`l opirny `l `yixc `iddn

m` opixn` `d Ð onf ea oi`y ediipin cge oileqt oihib dyly (`,et oihiba) opixn`c `de

.eilr giken epnf oi`e xykc (a,fi) oihibc ipy wxta xn`c ,ycg e` dpy e` reay ea aezkya inp i` .z`yp elit` ,melk xn` `l `kd ipzw dzin xg`l hb oi`c meyne ,xyk cled z`yp

.xge`na inp i`àîìã?hb ied `l i`n`e .hb `diy epl oi` :yexit .epl oi` ix` elk` :opixn`c (`,br oihib) "efg`y in" wxta :xn`z m`e Ð mai inw letzc dil `gip `lc `wec zn

`ac :xnel yie ?mai inw letzc dil `gip `l `d.hb `diy dvxiy dizrc` wiq` `l llk giky `lc qpe
dxaqe
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ñéðà àìã ïéðîéæ.`hib iede Ðäøáñå,hb epi`e ,qip` `nlc Ðb`cze.`ypidlàáñðéîå
exn` jkitl .mixfnn oexg`d on dipae ,lha hb `vnp Ð "izqp`p" xn`ie `aiyke Ð

.hb `diàèéâ éåä àì àúééøåàãîãmixac) xn`py ,dxezd on qpe` zprh epivny Ð

ak(."xac dyrz `l dxrple"ùã÷îä ìëebidpdy zrc lr Ð dy` ycwnd lk Ð

eidiy ,dycwn `ed l`xyia l`xyi inkg

miliha eidie ,minkg ixac itl oiyeciw oiniiw

exiykdy oihib ici lr ,minkg ixac itl

.minkgïéùåãé÷ì ïðáø äåò÷ôàåhb `aiyk Ð

.mdixg` dfkçðéú`zrwt` xninl Ð

yicwck,oiyeciwd xwer df hb :`nipc ,`tqka

dpzn zern dyere.oxwirnéàî äàéáá ùéã÷
`ki` `xwirn `zrwt` Ð?hb ici lr `nlya

oiyeciwdy it lr s` ,xykeiykr cr miniiw

xizne ezxek hbdy `id aezkd zxifb Ð

on hb epi`y ,df la` .`adle o`kn exeqi`

df ly ezrc iptn exiykn dz`e ,dxezd

it lr elhiaye ,minkg zrc lr dyciwy

oxwirny xnel dz` jixv Ð minkgedi `l

oiyeciw xwer dz`e ,d`iaa yicw i`e ,oiyeciw

ez`ia lr `dz dn ,rxtnl?ïðáø äåéåù
åúìéòáì`edy hb ici lr ,rxtnl Ð,mdixacn

`ed ixdy ,ok zeyrl gk oda yie .zepf zlira

yicwc" miyxtn izeax lk izrny .oda dlz

xyt` i`e .edpip opaxc iyeciwc Ð "`tqka

"dgiw" "dgiw" `id dey dxifbc :`cg .ok xnel

oiyeciw) oextr dcyncnld lke ,(`,adxifbn

i` :cere .xac lkl `ed yxetn aezky enk dey

oi`iane ,eci lr oilweq j`id Ð edpip opaxc

ozbby lr dxfrl oileg?opipyn `w ik seq seqe

jgxk lr Ð zepf zlira ezliral opax deiey

oiyeciwdy ,izyxity enk yxtl dz` jixv

oixwrpyxtnde .`adle o`kn `le oxwirn

zlira d`iaa iycwn lkl opax deiey xnel

yi` zy` xizdl `ae ,`ed xenb zerh Ð zepf

`le ,dfd mrhd on hb `la d`iaa zycwznd

.cenlzda z`f epivnïéèéâ ïéðòì ïëåÐ

hbd i`pza qpe` zprh opiprhc ,i`w jkitl`

:eriwtdlíåé ìëá ïéòåá÷ ïéðéã éúáù,xnelk Ð

.dey minid lk zeriawyåã÷ù ïðéòá àäåÐ

.mini dyly dcerqa gxeh `diyäéì çéøèã
owize zayd iptl gxh m` ÐÐ dcerq ikxev

.zaya ipya e` zaya cg`a dqpek
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äøáñåixw ikdle .iqip` `l oaexc ,`ed qip` `nlc yginl ol zil oicd one Ð qip`c

`l zevext iabe .iaeqpi`l ivnc ab lr s` onvr lr mixingny ,zerepv edl

dxn` ,qip`c lewd `viyk elit` :yexit .qip` `lc dxn`e :`l` ,qip` `lc dxaqe opiqxb

mipy jez zn :xn`z m`e .erci `l mixg`e ,qip`c dnvr `id rczyk elit` e` .qip` `lc

`lc oipnifc ?`nrh i`dn hb `di inp yceg xyr

:xnel yie !dazie `pbrine ,znc dxaqe zn

.dl zi` `lw dzinc

àúòãàzrya mixne` okl Ð ycwn opaxc

."l`xyie dyn zck" oiyeciw

åäðéò÷ôàåyixa Ð dpin oiyeciwl opax

.izyxit (`,bl oihib) "gleyd"

çðéúdid oic zia xwtdc Ð `tqka yicwc

lk edi `linne ,dpzn zern eede ,xwtd

,xninl `ki` i`n d`iaa yicw .zepf eizelira

o`nl elit`e ?oiyeciw ly d`ia eriwti ji`

gk yic (a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c

oebk epiid Ð dxezd on xac xewrl minkgl

xcdc "dax dy`d"c `iddk ,dxiar `kilc

zycewnc ,dxiar `ki`c `kid la` .`laihl

deiey :ipyne ?xninl `ki` i`n Ð d`iaa `id

.oiyecw o`k oi`e ,zepf zlira eizelira opax

àëéàwqt Ð oihib oiprl oke `ax xn` ixn`c

qpe` oi`c ,`nw `pyilk l`ppg epiax

cenlzd `nzq xn`wcn di`x `iade .oihiba

i` xn`c `edd iab (`,cl oihib) "gleyd" yixa

i`e ,'ek `hib iedil oinei oizlz cr `paiqp `l

,d`xp oke .oihiba qpe` oi` Ð qpe` meyn

ipd lkn ikxit eed ixn`c `ki`c `ail`c

opiknq `le ,`nw `pyill `zriiq iziinc

iqnc :wgvi epiaxl dywe .iwigc iiepiy`wxta w

jihib df ixd xn`c oiac (`,br my) "efg`y in"

cenr` `l m` xn` m` oia ,df ilegn izn m`

elk` e` ygp ekyp e` ziad eilr ltpe ,df ilegn

!oihiba qpe` yic `nl` .hb ied `lc Ð ix`

xn`w qpe` yic mrhn `l mzdc xninl `kile

df ilegn izn m` oiac meyn `l` ,hb ied `lc

df zngn zeniy rnyn Ð cenr` `l m` oia

epi` Ð ygp ekyp e` ziad eilr ltpyke ,ilegd

mzd `icda gken `dc .df ilegn df oi`c hb

oiafc `xab `edd iab ,`ed qpe` yic mrhnc

cilizi`c `qpe` lk dilr liawe dixagl `rx`

iziine .`ed giky `lc qpe` :`ax xn` ,'ek da

`nl` ,hb epi` ix` elk`c `dn `zriiq `ax

`kde ,`axl qpe` zprh yi giky `lc qpe`

,xwir `edy ,`nw `pyila diteb `ax xn`w

gkenck ,giky `lc qpe`a elit` qpe` oi`c

qpe` ipiipr dylyc :wgvi epiax xne`e !`ibeqd

eilr ltpc zerepv ixaq `l mlerlc ,zevext meyne zerepv meyn owzl mzd jiiy `lc ,qpe` yi Ð `kdc `axc `nw `pyill elit` ,"efg`y in"c `iddk llk giky `lc qpe`c ;od

irai`c ,qpe` oi` ixn`c `ki`l elit` Ð `xan diwqtc `idd oebk ,gikyc qpe`e .ok dyriy giky `lc oeik ,yginl `kil inp zevext meyne .llk giky `lc oeik ,ygp eyikdy e` ziad

.epyxitck `axc `nw `pyilk `zklde .`axc ipyil ixz ibilt `da Ð giky `le gikyc qpe` la` .iiepz`l diléúáùedi `ly `xfr owiz ike :xn`z m`e Ð mei lka mireaw oipic

xne`e ?xwir lk oifiwn eid `l `xfr zpwz mcew ike .iyingae ipya fiwi zea` zekf el yiy in (a,hkw) zaya opixn`c :dyw cere ?cala iyingae ipya `l` mei lka mireaw oipic iza

oileki eide .oecie `ai oecl dvexd lke ,iyingae ipya oireaw eidiy owiz `xfre ,meie mei lka oiayei eid oic meyl oikixv eidyk `l` ,mei lka mireaw eid `l `xfr zpwz mcewc :mz epiax

.iyingae ipya xire xir lka owiz `xfre ,zg` xira `l` dlgz mireaw eid `ly :uxiz wgvi epiaxe .mireaw eid `ly oeik ,`xfr zpwz mcew mei lka fiwdläùàÐ mei lka z`yp

ziyixtck ,mei miraew eid `l dkxa meync :xnel yie !mc`l dkxa ea xn`py itl ,iyya lraize iyinga `ypize dpnl`k `dz ?mei lka z`yp i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

(`,d) onwl xn`ck ,mini dyly dnr gny `diy ,ecwy meyn `l` ,`cixb dkxa meyn iyya lraizy eraw `l inp dpnl`ae .lirlxninl `kilc ,`nrh `edd jiiy `lc dlezae .

.mei miraew eid `l `cixb dkxa meyn jkld Ð dzynd ini zray da yiy itl ,el jlede ezpne`l mikyn

éàleki Ð oileza zprh el yi m`e .oireaw oic zia oi`c meyn ,iyya s` `yil oibdep dzre ,zaya oipc oi` `dc ,iyya z`yp oi` mewn lknc :wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek oipic iza `ki`

mrd mitq`zny jezn ,micr e`eaie xacd xxazi jk ici lry meyn oi`eyipd mei eraw mdinia `wec ,qxhpewd yexitl :cere .reayd zeni x`ya enk dyly ipta zaya leawl

.jk eiykr xnel jiiy oi`e ,oic zial
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ïðéøL úBöeøt íeMîe úBòeðö íeMîe èb éåäì àì̈¤¡¥¥¦§¦§¨¥©

Lc÷îc ìk ,ïéà !?àîìòì Léà úLà¯àzòcà ¥¤¦§¨§¨¦¨¦§©¥©©§¨
øîà .dépéî éLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ,Lc÷î ïðaøc§©¨©§©¥§©§§¦§©¨©§¦¥¦¥£©
Léã÷ ,àtñëa Léã÷ çðéz :éLà áøì àðéáø déì¥¨¦¨§©©¦¥©¨¥§©§¨¨¥
Búìéòáì ïðaø deéåL ?øîéîì àkéà éàî äàéáa§¦¨©¦¨§¥©¨§¨©¨©¦§¦¨
ïéðòì ïëå :àáø øîà ,éøîàc àkéà .úeðæ úìéòa§¦©§¦¨§¨§¦¨©¨¨§¥§¦§©
:éáéúéî ,ïéhéâa ñðBà Lé :àáø øáñ÷ àîìà .ïéhéb¦¦©§¨¨¨©¨¨¥¤§¦¦¥¦¥

éhéb äæ éøä"íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà C £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥
Lãç øNò íéðL CBúa úîe "Lãç øNò¯Bðéà ¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤¥

úî .èb¯äìç àä ,èb Bðéàc àeä¯äæ éøä ¥¥§¥¥¨¨¨£¥¤
àéäå ,èb Bðéà éîð äìç Cì àîéà íìBòì !èb¥§¨¥¨¨¨¨©¦¥¥§¦
èb ïéà .äúéî øçàì èb ïéàc ,ïì òîLî à÷ dôeb¨¨©§©¨§¥¥§©©¦¨¥¥

äúéî øçàì¯é÷etàì àîìc !àLéø déì àðz àä §©©¦¨¨¨¨¥¥¨¦§¨§©¥
ïàkî éúàa àì íà åéLëòî" :òîL àz .eðéúBaøcî¦§©¥¨§©¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨
Lãç øNò íéðL CBúa úîe "Lãç øNò íéðL ãòå§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤

¯åàì éàî .èb äæ éøä¯,àì ?äìçì ïécä àeä £¥¤¥©¨©¦§¨¨¨
àz .íáé én÷ ìBtúc déì àçéð àìc ,à÷åc úî¥©§¨§¨¦¨¥§¦©¥¨¨¨
ïàkî àðéúà àì éà" :eäì øîàc àeääî :òîL§©¥©©£©§¦¨¨¥¨¦¨

ìL ãòåïéúìz óBña àúà ,"àhéb éåäéì íBé íéL §©§¦¤¡¥¦¨£¨§§¨¦
eæç ,éàúàc eæç" :eäì øîàå ,àøáî déwñôe ïéîBé¦§©¥©§¨©£©§£©£©£
àñðeà .àéúî déîL àì :ìàeîL øîàå "!éàúàc©£©©£©§¥¨§¥¨§¨§¨
éðúà àìå ééeðúàì déì éòaéàc ïåéëc ,éðàL çéëLc¦§¦©¨¥§¥¨§¦¨¥¥§©§¥§¨©§¥

¯øa ìàeîL áø øîà .déLôpà ãéñôàc àeä eäéà¦§©§¦©©§¥¨©©§¥©
éza ïéàL ,Cìéàå àøæò úðwzî àlà eðL àì :÷çöé¦§¨Ÿ¨¤¨¦©¨©¤§¨¨¥¨¤¥¨¥
úðwz íãB÷ ìáà .éLéîçáe éðLa àlà ïéòeá÷ ïéðéã¦¦§¦¤¨§¥¦©£¦¦£¨¤©¨©

íBé ìëa ïéòeá÷ ïéðéã ézaL ,àøæò¯úàOð äMà ¤§¨¤¨¥¦¦§¦§¨¦¨¦¥
ïéòeá÷c ïéðéã éza àkéà éà :øîà÷ éëä !äåä äåäc éàî ?àøæò úðwz íãB÷ .íBé ìëa§¨¤©¨©¤§¨©©£¨£¨¨¦¨¨©¦¦¨¨¥¦¦¦§¦

àøæò úðwz íãB÷k àðãéàä¯a àä .íBé ìëa úàOð äMà.déì çéøèc !eã÷L ïðéò ¨¦¨¨§¤©¨©¤§¨¦¨¦¥§¨¨¨¥©¨§¦§¦©¥
éàî

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 ` cenr b sc zeaezk(iying meil)

ñéðà àìc ïéðîéæ,`a `ly jka qep` epi` lrady minrt eidi - ¦§¦§Ÿ£¦
,lg hbde i`pzd miiwzd zn`d itle ,aeyln rpnp epevxny oeike

å,dnvr lr dxingny drepvd ezy`ñéðàc äøáñyeygz - §¨§¨©£¦
,lg hbd oi`e qpe` zngn `a `l `nyejk jeznäáúéå àðbòéî- ¦©§¨§¨§¨

s`y minkg epwiz jkl .`ypdl dvxz `le mlerl dpebr ayz
lrad `eai `l m` dzrne ,hbd legi qpe` zngn `a `l ok` m`

.i`cea zyxebn dy`d `dzåeyyg ok,úBöeøt íeMîzeliwnd §¦§
,mixeqi`azøîà éàcqpe`a i`pzd meiway,àhéb éåäéì àìïéðîéæ §¦¨§©§Ÿ¤¡¥¦¨¦§¦

ñéðàc,qpe` zngn lrad `eai `ly minrt -äøîàåezy` - ©£¦§¨§¨
c zrcei `idy,ñéðà àìàáñpéîe àìæàå,xg`l `ypze jlze - Ÿ£¦§©§¨¦©§¨

qp`py xn`ie onf xg`l dlra `eai m`eìèa èb àöîðrxtnl ¦§¨¥¨¥
äéðáeipyd on,íéøæîîm` s` hbd legiy minkg epwiz jkl ¨¤¨©§¥¦

.xg`l `ypdl dligzkl zxzene ,qp`p zn`a
,hba dliren qpe` zprh dxez oicny `xnbd zpwqnl `vnp

:`xnbd dywn .miiw hbde liren qpe`d oi`y minkg epwizeéîe¦
éãéî àkéà,dfk xac ep`vn ike -èb éåä àì àúééøBàcîcoi` - ¦¨¦¦§¦§¨§¨Ÿ©¦¥

,`id yi` zy`e lg hbdïðéøL úBöeøt íeMîe úBòeðö íeMîe- ¦§¦§¨¦¨
minkg mixiznàîìòì Léà úLàmxn`a dvxzy inl `ypdl - ¥¤¦§¨§¨

.miiw hbdy
:`xnbd zvxznïéàhba s` dxizdl minkg cia gk yi ok` - ¦

c meyn ,`ziixe`cn lg epi`yLc÷î ïðaøc àzòcà ,Lc÷îc ìk̈¦§©¥©©§¨§©¨¨§©¥
,l`xyia minkg epwizy dn zrc lr ok dyer dy` ycwnd -
eli`ke ,mdixac itl milhazn e` miniiwzn oiyeciwd eidiy
minkg evxiy zpn lr dycwny oiyeciwd zrya dnr dpzd

,jkae,xaca jxev minkg e`xykdépéî éLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôà©§§¦§©¨¨§¦¥¦¥
yyg yiy df oecipa okle .epnn oiyeciwd z` minkg eriwtd -
,eiyeciwa mivex minkg oi` dzre ,zevexte zerepv meyn dlwz

.llk elg `le rxtnl eiyeciw elha
:`xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîààtñëa Léc÷ çðéz- ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©©¥§©§¨

eriwtd ,mzrc lr yciwy oeiky ,sqk iyeciwa zpaen ef `xaq
`vnpe ,dpzn sqkl ede`yre oiyeciwd sqk z` ezeyxn minkg

m` j` ,oiyeciwd elg `lyäàéáa Léc÷myl dilr `ay - ©¥§¦¨
,oiyeciwøîéîì àkéà éàîminkg eriwtdy x`al ozip cvik - ©¦¨§¥©

,zepf z`ia dzid ez`iay `vnp ok eyri m` ixde ,eiyeciw z`
e`xy oeik :`xnbd zvxzn .jkl enxbi minkgy xazqn `le

d`iaa dyciwyk s` ,jka jxev minkgBúìéòáì ïðaø äeéeL©§¨©¨¨¦§¦¨
,úeðæ úìéòa.eyyg `le §¦©§

* * *
lirl xn`y `ax ixac z` `xnbd dx`ia dzr cr(:a)oiprle'

onf zrbda zepefn aeigak oihiba qpe` zprh oi`y ,'ok epi` oihib
gqepa `ax ixac z` zqxebd drc `xnbd d`ian dzr .oi`eyipd
o`k d`ian ,zei`x zxeza lirl e`aedy zeipynd lk z`e ,jetd

:zeiyewk `xnbdéøîàc àkéàjky exn`y daiyid ipan yi - ¦¨§¨§¦
,àáø øîàsqei ax xn`y enk(.a)e`yip `le onfd ribd oiprl ¨©¨¨

dl dlrn epi` dcp dqxity e` `id dzlgy e` `ed dlg m`y
,qpe` zngn `ed aekirdy oeik ,zepefn,'ïéèéb ïéðòì ïëå',xnelk §¥§¦§¨¦¦

df oi` ,qpe`a i`pzd miiwzde ,i`pza ezy` z` yxbnd s`
:`xnbd dwiqn .zyxebn dy`d oi`e i`pzd meiwk aygpàîìà©§¨

,àáø øáñ÷Lézprh.ïéhéâa ñðBà ¨¨©¨¨¥¤§¦¦
:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna epipy(:er oihib)xne`d ,éhéb äæ éøäC ¥¦¥£¥¤¦¥

,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íàCBúa úîemze`øNò íéðL ¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨
,Lãçmewn lkn ,`a `ly e`pz miiwzpy `vnpe.èb Bðéàzwiicn Ÿ¤¥¥

m` `weec :`xnbd,èb Bðéàc àeä ,úîhbd legiy xn`y meyne ¥§¥¥
leki zn oi`e ,zn xak dry dze`ae ,ycg xyr mipy xg`l

,yxblàäy oebk ,xg` qpe` el rxi` m`,äìç,`a `l ok zngne ¨¨¨
,èb äæ éøäzprh oi`y gkene ,qpe` zngn did i`pzd meiwy s`e £¥¤¥

.`ax ixack `lye ,hba qpe`
:`xnbd zvxznCì àîéà íìBòìm`y,èb Bðéà énð äìçenke §¨¥¨¨¨¨©¦¥¥

,hba qpe` zprh yiy meyn `ed mrhde ,znae`pzd hwpy dn
,dzinc qpe`èb ïéàc ,ïì òîLî à÷ dôeb àéälgäúéî øçàì. ¦¨¨©§©¨§¥¥§©©¦¨

y df oic ike :uexizd z` zegcl `xnbd dqpnäúéî øçàì èb ïéà¥¥§©©¦¨
,eprinydl `pzd `aàLéø déì àðz àäz`f dpy xak ixd - ¨¨¨¥¥¨

ef dpynl zncewd dpyna `pzd(.ar my)azky rxn aiky iabl
,ezen xg`l hbd legiy zyxtznd oeyl dl xn`e ,ezy`l hb

:uexizd z` `xnbd zayiin .zyxebn dpi`yé÷etàì àîìc¦§¨§©¥
eðéúBaøcîzhiyn hrnl ick ,df oic eprinyde `pzd xfg `ny - ¦§©¥

dgked ef ixd ,ezaizk onf hba aezk m`y mixaeqd ,'epizeax'
df oi`y `pzd eprinyde ,zyxebne ,cin legiy dzid ezpeeky

.hb epi` ,onf ea aezk m` s` `l` ,jk
:`ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àzly `tiqa epipy ¨§©

jhib df ixd' ezy`l xne`d ,oihiba dpyndéúàa àì íà åéLëòî¥©§¨¦Ÿ¨¦
,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî,Lãç øNò íéðL CBúa úîeèb äæ éøä,' ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥

`eai `l m` ,cin hbd legiy `id 'eiykrn' oeyl zernyny oeik
.`a `l ixde ,ycg xyr mipy cråàì éàîdpeekd oi` m`d - ©¨

yì ïécä àeäy jka qp`py ote`,äìç`ax lr dywe ,hbd lgy ©¦§¨¨
.oihiba qpe` zprh yiy xne`d

:`xnbd zvxzn,àìà÷åc úî,jka epevxy meyn ,hb iedàìc Ÿ¥©§¨§Ÿ
íáé éî÷ ìBtúc déì àçéðmeaia ezy` aiigzzy dvex epi`y - ¦¨¥§¦¨¥¨¨

xxazi ezzinay hb dl ozp jkle ,mipa `la zeni m` ,dvilg e`
,oihiba qpe` oi`y zngn epi` hbd lgy mrhde ,rxtnl lgy
yi `ny ,ileg zngn qp`p m` j` ,jka epevxy zngn `l`

.`ax ixacke ,lg hbd oi`e ,oihiba qpe` zprh
:dywne `xnbd dtiqenàeääî ,òîL àz`xabcezy`l hb ozp ¨§©¥©§

eeäì øîà,hbd icrlàðéúà àì éà`ea` `l m` -ãòå ïàkî ¨©§¦Ÿ¨¦¨¦¨§©
ìLàhéb éåäéì ,íBé íéL,hbd legi -dé÷ñôe ïéîBé ïéúìz óBña àúà §Ÿ¦¤¡¥¦¨£¨§§¨¦¦©§¥

àøaîerpne xdpd ewiqtde miylyd meia mc` eze` `a - ©¨¨
,ipyd ecva dpitqd dzidy ,xirl qpkdlneäì øîàåmc` eze` §¨©§

,éàúàc eæçéàúàc eæç.iz`ay e`x ,iz`ay e`x -,ìàeîL øîàå £©£©£©£©§¨©§¥
àéúî déîL àì`ly jka qp`py s`e ,xirl d`ia zaygp ef oi` - Ÿ§¥©§¨

dliren qpe` zprh oi`y xaeq l`enyy ixd .hbd lha ,`a
.`axk `lye ,oihiba

:`xnbd zvxznéðàL çéëLc àñðeàdiwqt'c qpe` `ed dpey - §¨¦§¦©©¦
,ievn qpe` `edy ,'`xanéðúà àìå ééeðúàì déì éòaéàc ïåéëc- §¥¨§¦¨¥¥§©§¥§Ÿ©§¥

`l ok zngn qp`i m`y zepzdle jkl yeygl el didy oeiky
,ok dpzd `le ,hbd legidéùôpà ãéñôàc àeä eäéà`ed ixd - ¦§©§¦©©§¥

s`e ,`a `ly ote` lka hbd legiy jkl mxby ,envrl ciqtd
,qpe` zprh yiy okzi ,'dlg' oebk ,ievn epi`y qpe`a la` ,qpe`a

.`ax ixacke

* * *
izn zxxan `xnbd .'iriaxd meil z`yp dleza' :dpyna epipy

:ef dpwz zkiiy,÷çöé øa ìàeîL áø øîàeðL àìz`yp dlezay ¨©©§¥©¦§¨Ÿ¨
,iriaxd meiaàøæò úðwzî àlàxteqd,Cìéàåepeciy owizy ¤¨¦©¨©¤§¨¨¥¨

,iyinge ipya mipiicdLjli`e dpwz dze`nïéòeá÷ ïéðéc éza ïéà ¤¥¨¥¦¦§¦
zexiiraéLéîçáe éðLa àlàel didz m`y icke ,mini x`ya `le ¤¨§¥¦©£¦¦

,ezrc xxwzzy mcew ,oic zial xgnl mikyi mileza zprh
,dpyna x`eankL àøæò úðwz íãB÷ ìáàeidìëa ïéòeá÷ ïéðéc éza £¨¤©¨©¤§¨¤¨¥¦¦§¦§¨

íBé,deya,íBé ìëa úàOð äMàmireaw oic ziay mei oi` ixdy ¦¨¦¥§¨
.eizeprh z` oerhle mipiicd z` qpkl jxhvi cinze ,ea oecl

.wgvi xa l`eny ax ycig dn zxxan `xnbd:`xnbd ddnz
,àøæò úðwz íãB÷äåä äåäc éàî`wtp dne ,did xak didy dn - ¤©¨©¤§¨©©£¨£¨

:`xnbd zx`an .epinia jiiy epi` xaky oicn dpinéà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¦
àðãéàä ïéòeá÷c ïéðéc éza àkéàepipnfa mireaw oic iza yi m` - ¦¨¨¥¦¦¦§¦¨¦§¨

keidy en,àøæò úðwz íãB÷oicd `di ,minid oia welig oi`y §¤©¨©¤§¨
y,íBé ìëa úàOð äMà.dpwzd mrh lhay oeik ¦¨¦¥§¨

:wgvi xa l`eny ax ly epic lr `xnbd dywn'eã÷L' ïðéòa àä̈¨¦¨¨§
lirl x`azd ixd -(.a)iriaxa dlezad i`eyip onf zriaw mrhy
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קעג
oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtzeaezk

ñéðà àìã ïéðîéæ.`hib iede Ðäøáñå,hb epi`e ,qip` `nlc Ðb`cze.`ypidlàáñðéîå
exn` jkitl .mixfnn oexg`d on dipae ,lha hb `vnp Ð "izqp`p" xn`ie `aiyke Ð

.hb `diàèéâ éåä àì àúééøåàãîãmixac) xn`py ,dxezd on qpe` zprh epivny Ð

ak(."xac dyrz `l dxrple"ùã÷îä ìëebidpdy zrc lr Ð dy` ycwnd lk Ð

eidiy ,dycwn `ed l`xyia l`xyi inkg

miliha eidie ,minkg ixac itl oiyeciw oiniiw

exiykdy oihib ici lr ,minkg ixac itl

.minkgïéùåãé÷ì ïðáø äåò÷ôàåhb `aiyk Ð

.mdixg` dfkçðéú`zrwt` xninl Ð

yicwck,oiyeciwd xwer df hb :`nipc ,`tqka

dpzn zern dyere.oxwirnéàî äàéáá ùéã÷
`ki` `xwirn `zrwt` Ð?hb ici lr `nlya

oiyeciwdy it lr s` ,xykeiykr cr miniiw

xizne ezxek hbdy `id aezkd zxifb Ð

on hb epi`y ,df la` .`adle o`kn exeqi`

df ly ezrc iptn exiykn dz`e ,dxezd

it lr elhiaye ,minkg zrc lr dyciwy

oxwirny xnel dz` jixv Ð minkgedi `l

oiyeciw xwer dz`e ,d`iaa yicw i`e ,oiyeciw

ez`ia lr `dz dn ,rxtnl?ïðáø äåéåù
åúìéòáì`edy hb ici lr ,rxtnl Ð,mdixacn

`ed ixdy ,ok zeyrl gk oda yie .zepf zlira

yicwc" miyxtn izeax lk izrny .oda dlz

xyt` i`e .edpip opaxc iyeciwc Ð "`tqka

"dgiw" "dgiw" `id dey dxifbc :`cg .ok xnel

oiyeciw) oextr dcyncnld lke ,(`,adxifbn

i` :cere .xac lkl `ed yxetn aezky enk dey

oi`iane ,eci lr oilweq j`id Ð edpip opaxc

ozbby lr dxfrl oileg?opipyn `w ik seq seqe

jgxk lr Ð zepf zlira ezliral opax deiey

oiyeciwdy ,izyxity enk yxtl dz` jixv

oixwrpyxtnde .`adle o`kn `le oxwirn

zlira d`iaa iycwn lkl opax deiey xnel

yi` zy` xizdl `ae ,`ed xenb zerh Ð zepf

`le ,dfd mrhd on hb `la d`iaa zycwznd

.cenlzda z`f epivnïéèéâ ïéðòì ïëåÐ

hbd i`pza qpe` zprh opiprhc ,i`w jkitl`

:eriwtdlíåé ìëá ïéòåá÷ ïéðéã éúáù,xnelk Ð

.dey minid lk zeriawyåã÷ù ïðéòá àäåÐ

.mini dyly dcerqa gxeh `diyäéì çéøèã
owize zayd iptl gxh m` ÐÐ dcerq ikxev

.zaya ipya e` zaya cg`a dqpek
éàî
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äøáñåixw ikdle .iqip` `l oaexc ,`ed qip` `nlc yginl ol zil oicd one Ð qip`c

`l zevext iabe .iaeqpi`l ivnc ab lr s` onvr lr mixingny ,zerepv edl

dxn` ,qip`c lewd `viyk elit` :yexit .qip` `lc dxn`e :`l` ,qip` `lc dxaqe opiqxb

mipy jez zn :xn`z m`e .erci `l mixg`e ,qip`c dnvr `id rczyk elit` e` .qip` `lc

`lc oipnifc ?`nrh i`dn hb `di inp yceg xyr

:xnel yie !dazie `pbrine ,znc dxaqe zn

.dl zi` `lw dzinc

àúòãàzrya mixne` okl Ð ycwn opaxc

."l`xyie dyn zck" oiyeciw

åäðéò÷ôàåyixa Ð dpin oiyeciwl opax

.izyxit (`,bl oihib) "gleyd"

çðéúdid oic zia xwtdc Ð `tqka yicwc

lk edi `linne ,dpzn zern eede ,xwtd

,xninl `ki` i`n d`iaa yicw .zepf eizelira

o`nl elit`e ?oiyeciw ly d`ia eriwti ji`

gk yic (a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c

oebk epiid Ð dxezd on xac xewrl minkgl

xcdc "dax dy`d"c `iddk ,dxiar `kilc

zycewnc ,dxiar `ki`c `kid la` .`laihl

deiey :ipyne ?xninl `ki` i`n Ð d`iaa `id

.oiyecw o`k oi`e ,zepf zlira eizelira opax

àëéàwqt Ð oihib oiprl oke `ax xn` ixn`c

qpe` oi`c ,`nw `pyilk l`ppg epiax

cenlzd `nzq xn`wcn di`x `iade .oihiba

i` xn`c `edd iab (`,cl oihib) "gleyd" yixa

i`e ,'ek `hib iedil oinei oizlz cr `paiqp `l

,d`xp oke .oihiba qpe` oi` Ð qpe` meyn

ipd lkn ikxit eed ixn`c `ki`c `ail`c

opiknq `le ,`nw `pyill `zriiq iziinc

iqnc :wgvi epiaxl dywe .iwigc iiepiy`wxta w

jihib df ixd xn`c oiac (`,br my) "efg`y in"

cenr` `l m` xn` m` oia ,df ilegn izn m`

elk` e` ygp ekyp e` ziad eilr ltpe ,df ilegn

!oihiba qpe` yic `nl` .hb ied `lc Ð ix`

xn`w qpe` yic mrhn `l mzdc xninl `kile

df ilegn izn m` oiac meyn `l` ,hb ied `lc

df zngn zeniy rnyn Ð cenr` `l m` oia

epi` Ð ygp ekyp e` ziad eilr ltpyke ,ilegd

mzd `icda gken `dc .df ilegn df oi`c hb

oiafc `xab `edd iab ,`ed qpe` yic mrhnc

cilizi`c `qpe` lk dilr liawe dixagl `rx`

iziine .`ed giky `lc qpe` :`ax xn` ,'ek da

`nl` ,hb epi` ix` elk`c `dn `zriiq `ax

`kde ,`axl qpe` zprh yi giky `lc qpe`

,xwir `edy ,`nw `pyila diteb `ax xn`w

gkenck ,giky `lc qpe`a elit` qpe` oi`c

qpe` ipiipr dylyc :wgvi epiax xne`e !`ibeqd

eilr ltpc zerepv ixaq `l mlerlc ,zevext meyne zerepv meyn owzl mzd jiiy `lc ,qpe` yi Ð `kdc `axc `nw `pyill elit` ,"efg`y in"c `iddk llk giky `lc qpe`c ;od

irai`c ,qpe` oi` ixn`c `ki`l elit` Ð `xan diwqtc `idd oebk ,gikyc qpe`e .ok dyriy giky `lc oeik ,yginl `kil inp zevext meyne .llk giky `lc oeik ,ygp eyikdy e` ziad

.epyxitck `axc `nw `pyilk `zklde .`axc ipyil ixz ibilt `da Ð giky `le gikyc qpe` la` .iiepz`l diléúáùedi `ly `xfr owiz ike :xn`z m`e Ð mei lka mireaw oipic

xne`e ?xwir lk oifiwn eid `l `xfr zpwz mcew ike .iyingae ipya fiwi zea` zekf el yiy in (a,hkw) zaya opixn`c :dyw cere ?cala iyingae ipya `l` mei lka mireaw oipic iza

oileki eide .oecie `ai oecl dvexd lke ,iyingae ipya oireaw eidiy owiz `xfre ,meie mei lka oiayei eid oic meyl oikixv eidyk `l` ,mei lka mireaw eid `l `xfr zpwz mcewc :mz epiax

.iyingae ipya xire xir lka owiz `xfre ,zg` xira `l` dlgz mireaw eid `ly :uxiz wgvi epiaxe .mireaw eid `ly oeik ,`xfr zpwz mcew mei lka fiwdläùàÐ mei lka z`yp

ziyixtck ,mei miraew eid `l dkxa meync :xnel yie !mc`l dkxa ea xn`py itl ,iyya lraize iyinga `ypize dpnl`k `dz ?mei lka z`yp i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

(`,d) onwl xn`ck ,mini dyly dnr gny `diy ,ecwy meyn `l` ,`cixb dkxa meyn iyya lraizy eraw `l inp dpnl`ae .lirlxninl `kilc ,`nrh `edd jiiy `lc dlezae .

.mei miraew eid `l `cixb dkxa meyn jkld Ð dzynd ini zray da yiy itl ,el jlede ezpne`l mikyn

éàleki Ð oileza zprh el yi m`e .oireaw oic zia oi`c meyn ,iyya s` `yil oibdep dzre ,zaya oipc oi` `dc ,iyya z`yp oi` mewn lknc :wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek oipic iza `ki`

mrd mitq`zny jezn ,micr e`eaie xacd xxazi jk ici lry meyn oi`eyipd mei eraw mdinia `wec ,qxhpewd yexitl :cere .reayd zeni x`ya enk dyly ipta zaya leawl

.jk eiykr xnel jiiy oi`e ,oic zial
ipyae
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zeaezk(iying meil)

ñéðà àìc ïéðîéæ,`a `ly jka qep` epi` lrady minrt eidi - ¦§¦§Ÿ£¦
,lg hbde i`pzd miiwzd zn`d itle ,aeyln rpnp epevxny oeike

å,dnvr lr dxingny drepvd ezy`ñéðàc äøáñyeygz - §¨§¨©£¦
,lg hbd oi`e qpe` zngn `a `l `nyejk jeznäáúéå àðbòéî- ¦©§¨§¨§¨

s`y minkg epwiz jkl .`ypdl dvxz `le mlerl dpebr ayz
lrad `eai `l m` dzrne ,hbd legi qpe` zngn `a `l ok` m`

.i`cea zyxebn dy`d `dzåeyyg ok,úBöeøt íeMîzeliwnd §¦§
,mixeqi`azøîà éàcqpe`a i`pzd meiway,àhéb éåäéì àìïéðîéæ §¦¨§©§Ÿ¤¡¥¦¨¦§¦

ñéðàc,qpe` zngn lrad `eai `ly minrt -äøîàåezy` - ©£¦§¨§¨
c zrcei `idy,ñéðà àìàáñpéîe àìæàå,xg`l `ypze jlze - Ÿ£¦§©§¨¦©§¨

qp`py xn`ie onf xg`l dlra `eai m`eìèa èb àöîðrxtnl ¦§¨¥¨¥
äéðáeipyd on,íéøæîîm` s` hbd legiy minkg epwiz jkl ¨¤¨©§¥¦

.xg`l `ypdl dligzkl zxzene ,qp`p zn`a
,hba dliren qpe` zprh dxez oicny `xnbd zpwqnl `vnp

:`xnbd dywn .miiw hbde liren qpe`d oi`y minkg epwizeéîe¦
éãéî àkéà,dfk xac ep`vn ike -èb éåä àì àúééøBàcîcoi` - ¦¨¦¦§¦§¨§¨Ÿ©¦¥

,`id yi` zy`e lg hbdïðéøL úBöeøt íeMîe úBòeðö íeMîe- ¦§¦§¨¦¨
minkg mixiznàîìòì Léà úLàmxn`a dvxzy inl `ypdl - ¥¤¦§¨§¨

.miiw hbdy
:`xnbd zvxznïéàhba s` dxizdl minkg cia gk yi ok` - ¦

c meyn ,`ziixe`cn lg epi`yLc÷î ïðaøc àzòcà ,Lc÷îc ìk̈¦§©¥©©§¨§©¨¨§©¥
,l`xyia minkg epwizy dn zrc lr ok dyer dy` ycwnd -
eli`ke ,mdixac itl milhazn e` miniiwzn oiyeciwd eidiy
minkg evxiy zpn lr dycwny oiyeciwd zrya dnr dpzd

,jkae,xaca jxev minkg e`xykdépéî éLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôà©§§¦§©¨¨§¦¥¦¥
yyg yiy df oecipa okle .epnn oiyeciwd z` minkg eriwtd -
,eiyeciwa mivex minkg oi` dzre ,zevexte zerepv meyn dlwz

.llk elg `le rxtnl eiyeciw elha
:`xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîààtñëa Léc÷ çðéz- ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©©¥§©§¨

eriwtd ,mzrc lr yciwy oeiky ,sqk iyeciwa zpaen ef `xaq
`vnpe ,dpzn sqkl ede`yre oiyeciwd sqk z` ezeyxn minkg

m` j` ,oiyeciwd elg `lyäàéáa Léc÷myl dilr `ay - ©¥§¦¨
,oiyeciwøîéîì àkéà éàîminkg eriwtdy x`al ozip cvik - ©¦¨§¥©

,zepf z`ia dzid ez`iay `vnp ok eyri m` ixde ,eiyeciw z`
e`xy oeik :`xnbd zvxzn .jkl enxbi minkgy xazqn `le

d`iaa dyciwyk s` ,jka jxev minkgBúìéòáì ïðaø äeéeL©§¨©¨¨¦§¦¨
,úeðæ úìéòa.eyyg `le §¦©§

* * *
lirl xn`y `ax ixac z` `xnbd dx`ia dzr cr(:a)oiprle'

onf zrbda zepefn aeigak oihiba qpe` zprh oi`y ,'ok epi` oihib
gqepa `ax ixac z` zqxebd drc `xnbd d`ian dzr .oi`eyipd
o`k d`ian ,zei`x zxeza lirl e`aedy zeipynd lk z`e ,jetd

:zeiyewk `xnbdéøîàc àkéàjky exn`y daiyid ipan yi - ¦¨§¨§¦
,àáø øîàsqei ax xn`y enk(.a)e`yip `le onfd ribd oiprl ¨©¨¨

dl dlrn epi` dcp dqxity e` `id dzlgy e` `ed dlg m`y
,qpe` zngn `ed aekirdy oeik ,zepefn,'ïéèéb ïéðòì ïëå',xnelk §¥§¦§¨¦¦

df oi` ,qpe`a i`pzd miiwzde ,i`pza ezy` z` yxbnd s`
:`xnbd dwiqn .zyxebn dy`d oi`e i`pzd meiwk aygpàîìà©§¨

,àáø øáñ÷Lézprh.ïéhéâa ñðBà ¨¨©¨¨¥¤§¦¦
:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna epipy(:er oihib)xne`d ,éhéb äæ éøäC ¥¦¥£¥¤¦¥

,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íàCBúa úîemze`øNò íéðL ¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨
,Lãçmewn lkn ,`a `ly e`pz miiwzpy `vnpe.èb Bðéàzwiicn Ÿ¤¥¥

m` `weec :`xnbd,èb Bðéàc àeä ,úîhbd legiy xn`y meyne ¥§¥¥
leki zn oi`e ,zn xak dry dze`ae ,ycg xyr mipy xg`l

,yxblàäy oebk ,xg` qpe` el rxi` m`,äìç,`a `l ok zngne ¨¨¨
,èb äæ éøäzprh oi`y gkene ,qpe` zngn did i`pzd meiwy s`e £¥¤¥

.`ax ixack `lye ,hba qpe`
:`xnbd zvxznCì àîéà íìBòìm`y,èb Bðéà énð äìçenke §¨¥¨¨¨¨©¦¥¥

,hba qpe` zprh yiy meyn `ed mrhde ,znae`pzd hwpy dn
,dzinc qpe`èb ïéàc ,ïì òîLî à÷ dôeb àéälgäúéî øçàì. ¦¨¨©§©¨§¥¥§©©¦¨

y df oic ike :uexizd z` zegcl `xnbd dqpnäúéî øçàì èb ïéà¥¥§©©¦¨
,eprinydl `pzd `aàLéø déì àðz àäz`f dpy xak ixd - ¨¨¨¥¥¨

ef dpynl zncewd dpyna `pzd(.ar my)azky rxn aiky iabl
,ezen xg`l hbd legiy zyxtznd oeyl dl xn`e ,ezy`l hb

:uexizd z` `xnbd zayiin .zyxebn dpi`yé÷etàì àîìc¦§¨§©¥
eðéúBaøcîzhiyn hrnl ick ,df oic eprinyde `pzd xfg `ny - ¦§©¥

dgked ef ixd ,ezaizk onf hba aezk m`y mixaeqd ,'epizeax'
df oi`y `pzd eprinyde ,zyxebne ,cin legiy dzid ezpeeky

.hb epi` ,onf ea aezk m` s` `l` ,jk
:`ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àzly `tiqa epipy ¨§©

jhib df ixd' ezy`l xne`d ,oihiba dpyndéúàa àì íà åéLëòî¥©§¨¦Ÿ¨¦
,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî,Lãç øNò íéðL CBúa úîeèb äæ éøä,' ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥

`eai `l m` ,cin hbd legiy `id 'eiykrn' oeyl zernyny oeik
.`a `l ixde ,ycg xyr mipy cråàì éàîdpeekd oi` m`d - ©¨

yì ïécä àeäy jka qp`py ote`,äìç`ax lr dywe ,hbd lgy ©¦§¨¨
.oihiba qpe` zprh yiy xne`d

:`xnbd zvxzn,àìà÷åc úî,jka epevxy meyn ,hb iedàìc Ÿ¥©§¨§Ÿ
íáé éî÷ ìBtúc déì àçéðmeaia ezy` aiigzzy dvex epi`y - ¦¨¥§¦¨¥¨¨

xxazi ezzinay hb dl ozp jkle ,mipa `la zeni m` ,dvilg e`
,oihiba qpe` oi`y zngn epi` hbd lgy mrhde ,rxtnl lgy
yi `ny ,ileg zngn qp`p m` j` ,jka epevxy zngn `l`

.`ax ixacke ,lg hbd oi`e ,oihiba qpe` zprh
:dywne `xnbd dtiqenàeääî ,òîL àz`xabcezy`l hb ozp ¨§©¥©§

eeäì øîà,hbd icrlàðéúà àì éà`ea` `l m` -ãòå ïàkî ¨©§¦Ÿ¨¦¨¦¨§©
ìLàhéb éåäéì ,íBé íéL,hbd legi -dé÷ñôe ïéîBé ïéúìz óBña àúà §Ÿ¦¤¡¥¦¨£¨§§¨¦¦©§¥

àøaîerpne xdpd ewiqtde miylyd meia mc` eze` `a - ©¨¨
,ipyd ecva dpitqd dzidy ,xirl qpkdlneäì øîàåmc` eze` §¨©§

,éàúàc eæçéàúàc eæç.iz`ay e`x ,iz`ay e`x -,ìàeîL øîàå £©£©£©£©§¨©§¥
àéúî déîL àì`ly jka qp`py s`e ,xirl d`ia zaygp ef oi` - Ÿ§¥©§¨

dliren qpe` zprh oi`y xaeq l`enyy ixd .hbd lha ,`a
.`axk `lye ,oihiba

:`xnbd zvxznéðàL çéëLc àñðeàdiwqt'c qpe` `ed dpey - §¨¦§¦©©¦
,ievn qpe` `edy ,'`xanéðúà àìå ééeðúàì déì éòaéàc ïåéëc- §¥¨§¦¨¥¥§©§¥§Ÿ©§¥

`l ok zngn qp`i m`y zepzdle jkl yeygl el didy oeiky
,ok dpzd `le ,hbd legidéùôpà ãéñôàc àeä eäéà`ed ixd - ¦§©§¦©©§¥

s`e ,`a `ly ote` lka hbd legiy jkl mxby ,envrl ciqtd
,qpe` zprh yiy okzi ,'dlg' oebk ,ievn epi`y qpe`a la` ,qpe`a

.`ax ixacke

* * *
izn zxxan `xnbd .'iriaxd meil z`yp dleza' :dpyna epipy

:ef dpwz zkiiy,÷çöé øa ìàeîL áø øîàeðL àìz`yp dlezay ¨©©§¥©¦§¨Ÿ¨
,iriaxd meiaàøæò úðwzî àlàxteqd,Cìéàåepeciy owizy ¤¨¦©¨©¤§¨¨¥¨

,iyinge ipya mipiicdLjli`e dpwz dze`nïéòeá÷ ïéðéc éza ïéà ¤¥¨¥¦¦§¦
zexiiraéLéîçáe éðLa àlàel didz m`y icke ,mini x`ya `le ¤¨§¥¦©£¦¦

,ezrc xxwzzy mcew ,oic zial xgnl mikyi mileza zprh
,dpyna x`eankL àøæò úðwz íãB÷ ìáàeidìëa ïéòeá÷ ïéðéc éza £¨¤©¨©¤§¨¤¨¥¦¦§¦§¨

íBé,deya,íBé ìëa úàOð äMàmireaw oic ziay mei oi` ixdy ¦¨¦¥§¨
.eizeprh z` oerhle mipiicd z` qpkl jxhvi cinze ,ea oecl

.wgvi xa l`eny ax ycig dn zxxan `xnbd:`xnbd ddnz
,àøæò úðwz íãB÷äåä äåäc éàî`wtp dne ,did xak didy dn - ¤©¨©¤§¨©©£¨£¨

:`xnbd zx`an .epinia jiiy epi` xaky oicn dpinéà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¦
àðãéàä ïéòeá÷c ïéðéc éza àkéàepipnfa mireaw oic iza yi m` - ¦¨¨¥¦¦¦§¦¨¦§¨

keidy en,àøæò úðwz íãB÷oicd `di ,minid oia welig oi`y §¤©¨©¤§¨
y,íBé ìëa úàOð äMà.dpwzd mrh lhay oeik ¦¨¦¥§¨

:wgvi xa l`eny ax ly epic lr `xnbd dywn'eã÷L' ïðéòa àä̈¨¦¨¨§
lirl x`azd ixd -(.a)iriaxa dlezad i`eyip onf zriaw mrhy
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:`xnbd zxxan,'eã÷L' éàî'ecwy' zpwz z` epipy okid ,xnelk ©¨§
y ax lr dpnn dywn jpidy:`xnbd zx`an .wgvi xa l`en

àéðúc,`ziixaaeøîà äî éðtîy minkgíBéì úàOð äìeúa §©§¨¦§¥¨¨§§¨¦¥§
,éòéáøämeyníékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàLzxgnl cin ¨§¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦

ïéc úéáì,l`yz m`e .iyingae ipya oecl miayeidãçàa àNpúå §¥¦§¦¨¥§¤¨
,úaLaådfa s`ïéc úéáì íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íà §©¨§¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

exn`y mrhd ,oic zia miayei ipy meia mb ixdy ,zxgnl
y itl `ed iriaxa `weec `ypzyúBða úðwz ìò íéîëç eã÷L̈§£¨¦©©¨©§

,ìàøNéäãeòña çøBè íãà àäiLei`eyp lyìL,íéîé äLãçà ¦§¨¥¤§¥¨¨¥©¦§¨§Ÿ¨¨¦¤¨
,úaLa éLéìLe úaLa éðLå úaLa.dñðBk éòéáøáeef `ziixa gkne §©¨§¥¦§©¨§¦¦§©¨¨§¦¦§¨

xaecny xnel dkxvede ,wgvi xa l`eny ax lr `xnbd dzywd
.zayd mcew dcerqd z` oikd xaky ote`a

* * *
:ef dpwza zwqerd `ziixad jynd z` d`ian `xnbdîeonf ¦

d,Cìéàå äðkq,oldl x`eaiy itk ,iriaxa `yil dpkq dzidy ©¨¨¨¥¨
,éLéìMa ñBðëì íòä eâäð,íéîëç íãéa eçéî àìåok zngny s` ¨£¨¨¦§©§¦¦§Ÿ¦§¨¨£¨¦
,miinei wx dcerqa gxhieqn s` mewn lknjli`e dpkàì éðMá©¥¦Ÿ

,ñBðëé.dcerqa gexhl cg` mei `l` el x`yi `l f`yíàå ¦§§¦
ñðBàä úîçî,iriaxa qepkl leki epi`øzeîs` qepkle micwdl ¥£©¨¤¨

:`ziixad zxne` sqep oic .oldl x`eaiy itke ,ipyaúà ïéLéøôîe©§¦¦¤
,úaL éìéì älkä ïî ïúçäälçz,dpey`x dlira `id m` -éðtî ¤¨¨¦©©¨¥¥©¨§¦¨¦§¥

äøeaç äNBò àeäL.zaya laeg xeqi` meyn dfa yie ,ezliraa ¤¤©¨
:`ziixad z` `xnbd zx`anéàîdze` `id dn -,'äðkñ' ©©¨¨

,iyilya qepkl ebdp dzngnyàîéìéàxn`p m` -éøîàc- ¦¥¨§¨§¦
y ,zeklnd dxfby,éòéáøä íBéì úàOpä äìeúa,âøäézlr ike §¨©¦¥§¨§¦¦¥¨¥

' xnel xyt` efk dpkqeâäð,'iyilya qepkl mrddéø÷òéð éøîâì ¨£§©§¥¤§§¥
p ly dpwzd z` ixnbl xewrl yi `ld -iptn iriaxa oi`eyi
`l` .jkl xg` mei reawle ,zeytp zpkq,äaø øîàéøîàc- ¨©©¨§¨§¦

lky ,zeklnd dxfby,éòéáøä íBéa úàOpä äìeúaïBîâäì ìòaéz §¨©¦¥§¨§¦¦¦¨¥©¤§
[lyenl-]älçz,mzpwz z` minkg exwr `l ef dpkq zngne , §¦¨

.iyilya qepkl micwdl mrd bdpn lr egin `ly `l`
:`xnbd dywnéàädf xac ike -'äðkñ'`ld ,`ed,àeä 'ñðBà' ©©¨¨¤

:`xnbd zvxzn .dpkqk `ziixad z`f dzpik recneàkéàc íeMî¦§¦¨
àìè÷ì eäééLôð ïøñîc úBòeðözexqeny zerepv miyp yiy oeik - §§¨§¨©§©§¦§¨¨

lr exq`i `ly ick ,oenbdl lradl `ly calae dzinl onvr
,odilraäðkñ éãéì ïééúàållkl ze`a iriaxa od ze`yp m`e - §¨§¨¦¥©¨¨

.dpkq
,zerepvd zngn `ed dpkqd mrh m` :uexizd z` `xnbd dgec

éøL ñðBàc eäì LBøãéìåzy`y miypd lk z` cnlpy ie`xd on - §¦§§§¤¨¥
exqni `l zerepvd s`e ,dlral zxzen qpe`a zlrapd l`xyi
oi` :`xnbd zvxzn .dpkq lk ef dxifba oi` ok m`e ,dzinl onvr

c meyn ,ok yexcl ie`xàkéàmiypúBöeøtoricep m`y ¦¨§
exq`ie ,opevxn oenbdl elraie onvrl elwi ,qpe`a od zexzeny

epvd miypd zpwz meyne ,odilra lronvr lr zexingny zer
.zevextd miypl xeqi` mexble ok yexcl epl oi` ,oick `ly

ådpkq yi oiicr oytp exqni `l zerepvd miypd m` s`y ,cer §
c ,xacaúBðäk énð àkéàlr zexq`py mipdk zeyp yi ixdy - ¦¨©¦Ÿ£

`ly ick dzinl oytp zexqen ode ,qpe`a zelrap m` s` odilra
zngn ok yexcl oi`y ,el` mixac ipy zngne .oenbdl lradl
odl lirez `ly zepdk miyp yiy mbe ,zevextl xeqi` mexbpy

.dpkq `id diexw jkl ,dyxcd
,xaca dpkq yi ok` m` :`xnbd dywndéø÷òéìåminkgl did - §¦©§¥

yi minrtle li`ed oi`eyipl xg` mei reawle mzpwz z` xewrl
.xaca dpkq

:`xnbd zvxznàìèác àãéáò äøéæbdieyr zeklnd zxifb - §¥¨£¦¨§¨§¨
,lhazdlïðéø÷ò àì äøéæb énwî ïðaøc àzðwúåmixwer oi`e - §©©§¨§©¨¨¦©¥§¥¨Ÿ¨§¦¨

.dxifb iptn dnewnn minkg zpwz
:zeywdl dtiqen `xnbdéëä éàepiid 'jli`e dpkqn'y ,ok m` - ¦¨¦

ixd ,iyilya qepkl ebdpy jka elired dn ok m` ,qpe` zxifb
ìéòáe éúà énð éLéìMa,iyilya mb leral `ai oenbdd `ld - ©§¦¦©¦¨¥¨¦

zeriaw ef oi`y oeik :`xnbd zvxzn .mi`yip df meiay rciyk
m`d iriaxl iyily oia oenbdl wtq didi ,oic zia it lr dxenb

e ,oi`eyip yidéLôð ø÷ò àì à÷éôqîenvr xwer epi` wtqn - ¦§¥¨Ÿ¨©©§¥
.xird l` enewnn `eal

* * *
:`ziixaa epipy cer,ñBðëé àì éðMáe,ñðBàä úîçî íàå.øzeî ©¥¦Ÿ¦§§¦¥£©¨¤¨

:`xnbd zxxanéàîeze` `ed dn -,'ñðBà'xzen ezngny ©¤
.ipy meia qepkl micwdlïøîàc àä àîéìéàdpeekdy xn`p m` - ¦¥¨¨©£¨¨

xzen iyilya s` dpkq yi m`y ,`yixa dxen`d dpkql
ixdy ,ok xnel oi` ,ipyl micwdl,íúä,`yixa,'äðkñ' déì éø÷ ¨¨¨¥¥©¨¨

åeli`,àëä,`tiqa,'ñðBà' déì éø÷ à÷z` `pzd dpiy recne §¨¨¨¨¥¥¤
.epeyleúåc ,dpkql dpeekd oi` `tiqay di`x cere -íúä §¨¨

' epipy `yixaeâäðebdp mrd aexy rnyne ,'iyilya qepkl mrd ¨£
eli`e ,okàëäqpe`d zngn m`e' epipy `tiqa,'øzeîrnyne ¨¨¨

,el exizi dyri cvik le`yl oic ziaa icigi mc` `eai m` wxy
xizny 'qpe`' eze` edn ok m`e .mrd aex ok ebdpy `l la`

.mrd aexl xenb bdpn epi` j` ,iyilyl micwdl
:`xnbd zvxzn,àáø øîàxaecn `tiqaéøîàclew `viy - ¨©¨¨§¨§¦

y xne`døNdàa àáöeiliig mr `eal cner -øéòì,iriaxa ©¨¨¨¨¦
xzen dfk ote`ae ,e`vni xy`n dcerqd ikxv eiliig ethgie
exizd `l ynn dpkq ef oi`y oeik mpn` ,ipya s` qepkl micwdl

.l`eyd cigil xzid mixen `l` ,miaxl ok
:`xnbd zxxanéîc éëéäe`eaa `avd xy ly ebdpn `ed ji` - ¥¦¨¥

,dxirdéìçå éúàc éàóxg`l ekxcl jlede iriaxa `a `ed m` - ¦§¨¥§¨¦
`l` ,minkg zpwz z` llk lhal oi` ok m` ,iriaxákòéì- ¦©©

zx`an .eixg`ly reaya iriax mei cr oi`eyipd z` akrp
:`xnbdàëéøö àìote`a `l` dpwzd z` xewrl epkxved `l - Ÿ§¦¨

òá÷å éúàcxyt` i`e ,ezaiyi da raewe xirl `avd xy `ay - §¨¥§¨©
mcew qepkle micwdl xzen jkle ,ax onf oi`eyipd z` akrl

.ez`ia
oiicr ,iriaxa xirl `a `av xyy s` :dywne `xnbd dkiynn

,dywñBðëì àäéî éLéìMa,iyilya qepkl micwiy jka ic - ©§¦¦¦¨¦§
gxeh epi`e ipya qepkl el exizd recne ,miinei dcerqa gxhie
.'ecwy' zpwz zxiwr meyn jka yie ,cg` mei `l` dcerqa

:`xnbd zvxzndéãéc àååøtñàikxv el mipiknd eizxyn lig - ¦§©§¨¦¥
dcerqeúà÷ éLéìMaribdl mkxc oky ,mi`a md iyily meia - ©§¦¦¨¨

e `avd xy `ay mcew mei xird l`micwdl xzen jkle ,eiliig
.ipya qepkl

:`ziixaa xen`d 'qpe`'d z` sqep ote`a zx`an `xnbdúéòaéàå§¦¨¥
àîéà,yxtz dvxz m` -'ñðBàä úîçî' éàî,`ziixaa xen`d ¥¨©¥£©¨¤

e .zelia` zngn `l` ,xirl `ad `av xy zngn df oi`àéðúãk¦§©§¨
,`ziixaaéeôà Bzt äéäL éøäoi`eyipd zcerq jxevlBçáèå £¥¤¨¨¦¨§¦§

çeáè,dcerqd jxevl zehegy eizenda -âeæî Bðééå,minaúîe ¨©§¥¨¥
,älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáàdligz xeawl yi oicd xwirny ¨¦¤¨¨¦¨¤©¨

,oi`eyipd z` miiwl jk xg`e ,zelia` ini dray bedple znd z`
bedpl minkg exizd jkitl ,ezcerq lwlwzz ok bdpi m`y `l`

,`ad ote`aøãçì únä úà ïéñéðëîlhen ezn didi `ly ick ©§¦¦¤©¥§¤¤
,oi`eyipd zrya eiptl,äteçì älkä úàå ïúçä úàå§¤¤¨¨§¤©©¨©¨
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oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtzeaezk
åã÷ù éàî`kd dl opiywnc ecwy epipy okid Ð?zil Ð lirl l`eny xn`c meyn i`

dpin diaze`l old`xen`l.`pixg`êìéàå äðëñä ïîå.dl yxtn onwl Ðàì éðùáå
ñåðëé,cg` mei `l` minkg zpwz dliaya xewrl jixv oi`e ,dpkq dze` liaya Ð

ikxeva mini ipy zdin gxeh didie.dcerqñðåàä úîçî íàå.yxtn onwl ÐäìçúÐ

epnn dze` oiyixtn ,`id dpey`x d`ia m`

.zay ililåâäð,`id zeytp zpkq .dinza Ð

la` ,iyily meia qepkl ebdp zxn` z`e

exwr `l ixnbl iriax xwrin?äéø÷òéðÐ

epwzie.mixg` mini mdlñðåàã åäì ùåøãìå
éøùzlrapc Ð,dlra lr zxq`p dpi` qpe`a

(a,`p) iriax wxta onwl opitlic`ide"n`l

`le ,"dytzpexqnil.dzinl ediiytpàëéà
úåöåøô,oevxa icar edl opiliwn i`c Ð

zexq`pe.odilra lrúåðäë éîð àëéàåÐ

oxqn edpi`e .qpe`a s` odilra lr zexq`py

dxeq` dqp`py odk zy`c ,dzinl ediiytp

.dl opitli (my) iriax wxta onwle ,dlral

äéø÷òéìå.dpkq `ki`c oipnfe li`ed Ðéùéìùá
ìéòáå éúà éîðbedpl eligzdy rcic oeik Ð

.iyilyaäéùôð ø÷ò àì à÷éôñîe`lc oeik Ð

`witq ,oic zia zpwz ici lr `ed xenb zeriaw

xwr `le ,xira meid oi`eyip yi m` el `id

.xira `al diytpåâäð íúärnyn Ðmaex

.ebdpøúåî àëäikde .dligzkl opiqxb `l Ð

jlni m` :rnync ,ipzw xzen `kd :dnzn `w

Ð ebdp la` ,el exizi Ð oic ziaa icigi yi`

.ipzw `løéòì àá àáö øùikxev ethgie Ð

.e`vni xy`n dcerqéìçåó.iriax xg`l Ð

áëòì.`ad zay ly iriax mei cr Ðéùéìùá
ñåðëìel xizp dnl Ðmecwl`ly ,jk lk

`zpwz `xwrine ,cg` mei `l` dcerqa gixhi

ecwyc?äéãéã àååøôñéàeizxyn lig Ð

mipiknd.y"iipxid frl oeyla ,dcerq ikxev el

àéðúãëleki oi`e ipya eia` zny ozg Ð

znd z` zedydl jixvy ,xgnl cr oizndl

.dtegl eqpkiy crâåæî åðééå`diy ,mina Ð

miiwzn epi` aeye ,dizyl ie`x.ïúç ìù åéáà
äìë ìù äîà åà,ozg ly eia` hwp `wec Ð

ikxeva gxehd `edydlk ly dn`e ,dcerq

`idxeari m` ,jkitl .oihiykz dl dpiknd

qipkdl mdl exizde ,mdl oikn oi` aey crend

`ly xcgl znd z`,edexawidlg ok m`c

znizqa la`d lr zelia`,onwlck ,llebd

xeariy cr qepkl lkei `l aeye.zelia`d
ùøåôå
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éðùáåzpwz dliaya xewrl oi`c ,dpkqd zrya elit` :qxhpewd yxit Ð qepki `l

`d `nili` ?qpe` i`n :onwl xn`c ,wgvi epiaxl dywe .cg` mei `l` minkg

qepki `l ipyae `yix ipzwc ,`tiql `yix ith jxtinl dil ded ,'ek dil ixw mzd oxn`c

`ki`c meyn dil jixt `l ikd meync :mdxa` oa wgvi epiax xne`e !dpkqd zrya elit`

s` dpkq yiy :yexit ,qpe`d zngn m`e iyextl

epiaxl d`xpe .ipya qepkl xzen Ð iyily meia

ixii` `le ,`id dytp itp`a `zlinc :wgvi

,iyilya oicd `ed Ð qepki `l ipyae .dpkqa

zngn m`e :ipzinl irac meyn ipya hwp `l`

[17 cenrl jiiy .xzen qpe`dùåøãìåedl

oa" wxta opixn` `de :xn`z m`e Ð ixy qpe`c

zexiar lk lr (`,cr oixcdpq) "dxene xxeq

zeixr ielibe dxf dcearn ueg ,bxdi l`e xeari

oiaiig oi`c :mz epiax uxize !minc zekitye

dirxfl dixwt` `pngxc ,ixvn zlira lr dzin

miqeq znxfe" (bk l`wfgi) aizkc ,ixvnc

xxeq oa" wxta jixtc ,di`x iziine ."mznxf

`le !i`ed `iqdxt xzq` `d :(a,cr my) "dxene

meync rnyn ,`ied zeixr ielib xzq` `de jixt

epiax xizd jk jezne .`aiigin ded `l zeixr

dniiwl ixkp dilr `ae dxindy l`xyi zal mz

cg` xninl jiiy `lc ,xiibzpyk ixkp eze`l

z`iak `iedc ixvn z`iaa lreal cg`e lral

`dc ,xi`n iaxa wgvi epiaxl d`xp oi`e .dnda

`kd xn`ck ,dlral dxq`p ixkp z`ia ici lr

d" wxtae .zevext `ki`c"dlnx`zpy dy`

mixkpd oia dyagpy dy`d iab (a,ek zeaezk)

dlibna inp xn`e .dlral dxeq` oevxac opixn`

izca` xy`k "izca` izca` xy`k" :(`,eh)

`l dlra iabl `nl` ,jnn izca` `a` zian

oicd `ede ,dnda z`iak ixvn zlira `aiyg

z`ia oi`e dndal zepf oi`c ab lr s` .lreal

lr `ad" wxta opixn`ck ,zxqe`e zlqet dnda

ike ,d`ia `ied ixvn z`ia ,(a,hp zenai) "eznai

el oi`c oiprl ilin ipd Ð dirxfl `pngx dixwt`

ikdc ,xnel yie !dnda rxfk aeyg erxfe ,qiig

`id dy`dy itl ,ixy qpe`c edl yexcle :jixt

oa" wxta ipynck ,dyrn dcar `le mler rwxw

`lc `de .dzid mler rwxw xzq` :"dxene xxeq

dil `hiytc Ð `ied zeixr ielib mzd jixt

xeqnl dl oi`e `id mler rwxw iiepyl `ki`c

el d`xp did `l myd lelig oiprl la` ,dnvr

mler rwxw :ipyne ,mler rwxwc mrh lireiy

`de :lri iab jixtc (`,bw my) "dvilg zevn" wxtae .`kil myd lelig elit`e ,dzid

`le .`ndef da lihdy ,miwicv lv` `id drx miryx ly ozaeh :ipyne !dxiarn `ipdznw

dgayn dnl ,dxiarn `ipdzn `de :eyexit ikd `l` ,edxnyzy jixv did daxc`c ,dzindl dvex did `l `dc ,dnvr dxqn `l i`n` jixt `l mzdc meyn Ð dzid mler rwxw ipyn

dzyre ,`ipdzn `lc :ipyne !dxiarn `ipdzn `dc ,dnyl `ly dxiar ded inp lric jixte ,dnyl `ly devnn dnyl dxiar dlecb :(a,bk) xifpa opiyxce "jxeaz ld`a miypn" aezkd

.l`xyi z` livdl ick dnyl dxiaräìåúálirl hwpc ab` `l` ,ez`pdl `l` oiekzn epi`y ,lirae iz` inp iyilya :onwl jixtcn ,iriaxa `wec e`l Ð lraiz iriaxa z`ypd

.iriaxa `kd inp dil hwp ,mzc lr mxiardl ick mei zeriaw lr micitwn mzdc ,bxdiz iriaxa z`ypyùåøãìå`di `l aeyc 'ek yexcl :ikd jixtc yxtl oi` Ð ixy qpe`c edl

`wecc .ediiytp ixqn `l ixy qpe`c edl opiyxc `l elit` `dc ?zevext meyn ipyn i`n Ð ok m`c !jli`e qpe`d one xninl dil ded ,jli`e dpkqne xn`w i`n`e ,qpe` `l` dpkq

meyn :ipyne ?minkg mcia egin `l i`n` Ð dpkq `kilc oeike ,ixy qpe`c edl yexcle :eyexit ikd `l` ?zerepvd bexdl egipi zevext meyn ike :cere .ediiytp ixqnc opixn` zerepv

i` ,mcia egin `l zevext.zepdk meyn inpåúåyexite .dlgzkl xzen Ð ipya `kde ,opixen `l iiexe` Ð ebdp xn`c o`n :(a,ek) ziprzc `xza wxta opixn`e Ð ebdp iyilya .mzd

Ð xzen `kde ,`nlrc `aex Ð ebdp yxitc qxhpewd.ayein epi` ,'dlgzkl' opiqxb `le ,icigiéàly iriax mei cr akrile ,iriax xg`l silg :qxhpewd yxit Ð akril silge iz`c

cr akrl el oi` Ð iriax mei lk akrzi m`y :wgvi epiaxl d`xp ok lr !jliy cr miycg e` ycg akril izk` ?rawe iz`c `kixv `l ipyn i`n ok m`c :wgvi epiaxl dywe :`ad zay

.iriax mei lk rawe iz`c :ipyne !silgc cr akril Ð diteb iriaxa silge iz` i` :jixt ikde .iyilya qepki `l` ,xg` iriax meiéùéìùáxy iz`c xninl ira `le Ð qepkl `din

.iriaxa qepki ok m`c Ð iyilya `avdàååøôñéàzlirac !?cg` mei `l` opixwr `l dpkq meyne ,mini ipy opaxc `zpwz opixwr dcerq meyn :denzl oi` Ð `z` iyilya dicic

.`nlra i`xw` `l` epi` Ð `av xy qpe` la` .gkzydl `z` Ð mini ipy opixwr i`e .lerale `al libxy ,giky oenbdäð÷ú!dexwril :lirl jixt ik Ð opixwr `l dxfb inwn opaxc

`xwirn `le ,eyegi `l Ð xg` mei erawiyk ,zrc lr mxiardl `l` oiekzn epi`c oeik ,xg` mei erawie dexwrile jixt lirlc meyn ,`kd ipynck 'ek dxfb inwn opaxc dpwz ipyn `l

,opaxc dpwz opixwr `l dxfb inwn :ipyn ikdle .mei eze`a lirae iz` Ð mei erawi m`y ,reaw mei mey `di `le ?dexwrile jixt `kd la` .reaw cg` mei `die li`ed ,opaxc `zpwz

.reaw mei mey `di `lyéàm` eyegi `l Ð mxiardl `l` oipeekzn opi`e ,bxdiz iriaxa z`ypy dleza ixn`c `xwirnck `nlya zxn` i` :yexit Ð lirae iz` inp iyilya ikd

.lirae iz` inp iyilya Ð ez`pdl oiekzny oeik ,oenbdd zlira meyn zxn` i` `l` .iyily meia eyri
lrea
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd zxxan,'eã÷L' éàî'ecwy' zpwz z` epipy okid ,xnelk ©¨§
y ax lr dpnn dywn jpidy:`xnbd zx`an .wgvi xa l`en

àéðúc,`ziixaaeøîà äî éðtîy minkgíBéì úàOð äìeúa §©§¨¦§¥¨¨§§¨¦¥§
,éòéáøämeyníékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàLzxgnl cin ¨§¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦

ïéc úéáì,l`yz m`e .iyingae ipya oecl miayeidãçàa àNpúå §¥¦§¦¨¥§¤¨
,úaLaådfa s`ïéc úéáì íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íà §©¨§¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

exn`y mrhd ,oic zia miayei ipy meia mb ixdy ,zxgnl
y itl `ed iriaxa `weec `ypzyúBða úðwz ìò íéîëç eã÷L̈§£¨¦©©¨©§

,ìàøNéäãeòña çøBè íãà àäiLei`eyp lyìL,íéîé äLãçà ¦§¨¥¤§¥¨¨¥©¦§¨§Ÿ¨¨¦¤¨
,úaLa éLéìLe úaLa éðLå úaLa.dñðBk éòéáøáeef `ziixa gkne §©¨§¥¦§©¨§¦¦§©¨¨§¦¦§¨

xaecny xnel dkxvede ,wgvi xa l`eny ax lr `xnbd dzywd
.zayd mcew dcerqd z` oikd xaky ote`a

* * *
:ef dpwza zwqerd `ziixad jynd z` d`ian `xnbdîeonf ¦

d,Cìéàå äðkq,oldl x`eaiy itk ,iriaxa `yil dpkq dzidy ©¨¨¨¥¨
,éLéìMa ñBðëì íòä eâäð,íéîëç íãéa eçéî àìåok zngny s` ¨£¨¨¦§©§¦¦§Ÿ¦§¨¨£¨¦
,miinei wx dcerqa gxhieqn s` mewn lknjli`e dpkàì éðMá©¥¦Ÿ

,ñBðëé.dcerqa gexhl cg` mei `l` el x`yi `l f`yíàå ¦§§¦
ñðBàä úîçî,iriaxa qepkl leki epi`øzeîs` qepkle micwdl ¥£©¨¤¨

:`ziixad zxne` sqep oic .oldl x`eaiy itke ,ipyaúà ïéLéøôîe©§¦¦¤
,úaL éìéì älkä ïî ïúçäälçz,dpey`x dlira `id m` -éðtî ¤¨¨¦©©¨¥¥©¨§¦¨¦§¥

äøeaç äNBò àeäL.zaya laeg xeqi` meyn dfa yie ,ezliraa ¤¤©¨
:`ziixad z` `xnbd zx`anéàîdze` `id dn -,'äðkñ' ©©¨¨

,iyilya qepkl ebdp dzngnyàîéìéàxn`p m` -éøîàc- ¦¥¨§¨§¦
y ,zeklnd dxfby,éòéáøä íBéì úàOpä äìeúa,âøäézlr ike §¨©¦¥§¨§¦¦¥¨¥

' xnel xyt` efk dpkqeâäð,'iyilya qepkl mrddéø÷òéð éøîâì ¨£§©§¥¤§§¥
p ly dpwzd z` ixnbl xewrl yi `ld -iptn iriaxa oi`eyi
`l` .jkl xg` mei reawle ,zeytp zpkq,äaø øîàéøîàc- ¨©©¨§¨§¦

lky ,zeklnd dxfby,éòéáøä íBéa úàOpä äìeúaïBîâäì ìòaéz §¨©¦¥§¨§¦¦¦¨¥©¤§
[lyenl-]älçz,mzpwz z` minkg exwr `l ef dpkq zngne , §¦¨

.iyilya qepkl micwdl mrd bdpn lr egin `ly `l`
:`xnbd dywnéàädf xac ike -'äðkñ'`ld ,`ed,àeä 'ñðBà' ©©¨¨¤

:`xnbd zvxzn .dpkqk `ziixad z`f dzpik recneàkéàc íeMî¦§¦¨
àìè÷ì eäééLôð ïøñîc úBòeðözexqeny zerepv miyp yiy oeik - §§¨§¨©§©§¦§¨¨

lr exq`i `ly ick ,oenbdl lradl `ly calae dzinl onvr
,odilraäðkñ éãéì ïééúàållkl ze`a iriaxa od ze`yp m`e - §¨§¨¦¥©¨¨

.dpkq
,zerepvd zngn `ed dpkqd mrh m` :uexizd z` `xnbd dgec

éøL ñðBàc eäì LBøãéìåzy`y miypd lk z` cnlpy ie`xd on - §¦§§§¤¨¥
exqni `l zerepvd s`e ,dlral zxzen qpe`a zlrapd l`xyi
oi` :`xnbd zvxzn .dpkq lk ef dxifba oi` ok m`e ,dzinl onvr

c meyn ,ok yexcl ie`xàkéàmiypúBöeøtoricep m`y ¦¨§
exq`ie ,opevxn oenbdl elraie onvrl elwi ,qpe`a od zexzeny

epvd miypd zpwz meyne ,odilra lronvr lr zexingny zer
.zevextd miypl xeqi` mexble ok yexcl epl oi` ,oick `ly

ådpkq yi oiicr oytp exqni `l zerepvd miypd m` s`y ,cer §
c ,xacaúBðäk énð àkéàlr zexq`py mipdk zeyp yi ixdy - ¦¨©¦Ÿ£

`ly ick dzinl oytp zexqen ode ,qpe`a zelrap m` s` odilra
zngn ok yexcl oi`y ,el` mixac ipy zngne .oenbdl lradl
odl lirez `ly zepdk miyp yiy mbe ,zevextl xeqi` mexbpy

.dpkq `id diexw jkl ,dyxcd
,xaca dpkq yi ok` m` :`xnbd dywndéø÷òéìåminkgl did - §¦©§¥

yi minrtle li`ed oi`eyipl xg` mei reawle mzpwz z` xewrl
.xaca dpkq

:`xnbd zvxznàìèác àãéáò äøéæbdieyr zeklnd zxifb - §¥¨£¦¨§¨§¨
,lhazdlïðéø÷ò àì äøéæb énwî ïðaøc àzðwúåmixwer oi`e - §©©§¨§©¨¨¦©¥§¥¨Ÿ¨§¦¨

.dxifb iptn dnewnn minkg zpwz
:zeywdl dtiqen `xnbdéëä éàepiid 'jli`e dpkqn'y ,ok m` - ¦¨¦

ixd ,iyilya qepkl ebdpy jka elired dn ok m` ,qpe` zxifb
ìéòáe éúà énð éLéìMa,iyilya mb leral `ai oenbdd `ld - ©§¦¦©¦¨¥¨¦

zeriaw ef oi`y oeik :`xnbd zvxzn .mi`yip df meiay rciyk
m`d iriaxl iyily oia oenbdl wtq didi ,oic zia it lr dxenb

e ,oi`eyip yidéLôð ø÷ò àì à÷éôqîenvr xwer epi` wtqn - ¦§¥¨Ÿ¨©©§¥
.xird l` enewnn `eal

* * *
:`ziixaa epipy cer,ñBðëé àì éðMáe,ñðBàä úîçî íàå.øzeî ©¥¦Ÿ¦§§¦¥£©¨¤¨

:`xnbd zxxanéàîeze` `ed dn -,'ñðBà'xzen ezngny ©¤
.ipy meia qepkl micwdlïøîàc àä àîéìéàdpeekdy xn`p m` - ¦¥¨¨©£¨¨

xzen iyilya s` dpkq yi m`y ,`yixa dxen`d dpkql
ixdy ,ok xnel oi` ,ipyl micwdl,íúä,`yixa,'äðkñ' déì éø÷ ¨¨¨¥¥©¨¨

åeli`,àëä,`tiqa,'ñðBà' déì éø÷ à÷z` `pzd dpiy recne §¨¨¨¨¥¥¤
.epeyleúåc ,dpkql dpeekd oi` `tiqay di`x cere -íúä §¨¨

' epipy `yixaeâäðebdp mrd aexy rnyne ,'iyilya qepkl mrd ¨£
eli`e ,okàëäqpe`d zngn m`e' epipy `tiqa,'øzeîrnyne ¨¨¨

,el exizi dyri cvik le`yl oic ziaa icigi mc` `eai m` wxy
xizny 'qpe`' eze` edn ok m`e .mrd aex ok ebdpy `l la`

.mrd aexl xenb bdpn epi` j` ,iyilyl micwdl
:`xnbd zvxzn,àáø øîàxaecn `tiqaéøîàclew `viy - ¨©¨¨§¨§¦

y xne`døNdàa àáöeiliig mr `eal cner -øéòì,iriaxa ©¨¨¨¨¦
xzen dfk ote`ae ,e`vni xy`n dcerqd ikxv eiliig ethgie
exizd `l ynn dpkq ef oi`y oeik mpn` ,ipya s` qepkl micwdl

.l`eyd cigil xzid mixen `l` ,miaxl ok
:`xnbd zxxanéîc éëéäe`eaa `avd xy ly ebdpn `ed ji` - ¥¦¨¥

,dxirdéìçå éúàc éàóxg`l ekxcl jlede iriaxa `a `ed m` - ¦§¨¥§¨¦
`l` ,minkg zpwz z` llk lhal oi` ok m` ,iriaxákòéì- ¦©©

zx`an .eixg`ly reaya iriax mei cr oi`eyipd z` akrp
:`xnbdàëéøö àìote`a `l` dpwzd z` xewrl epkxved `l - Ÿ§¦¨

òá÷å éúàcxyt` i`e ,ezaiyi da raewe xirl `avd xy `ay - §¨¥§¨©
mcew qepkle micwdl xzen jkle ,ax onf oi`eyipd z` akrl

.ez`ia
oiicr ,iriaxa xirl `a `av xyy s` :dywne `xnbd dkiynn

,dywñBðëì àäéî éLéìMa,iyilya qepkl micwiy jka ic - ©§¦¦¦¨¦§
gxeh epi`e ipya qepkl el exizd recne ,miinei dcerqa gxhie
.'ecwy' zpwz zxiwr meyn jka yie ,cg` mei `l` dcerqa

:`xnbd zvxzndéãéc àååøtñàikxv el mipiknd eizxyn lig - ¦§©§¨¦¥
dcerqeúà÷ éLéìMaribdl mkxc oky ,mi`a md iyily meia - ©§¦¦¨¨

e `avd xy `ay mcew mei xird l`micwdl xzen jkle ,eiliig
.ipya qepkl

:`ziixaa xen`d 'qpe`'d z` sqep ote`a zx`an `xnbdúéòaéàå§¦¨¥
àîéà,yxtz dvxz m` -'ñðBàä úîçî' éàî,`ziixaa xen`d ¥¨©¥£©¨¤

e .zelia` zngn `l` ,xirl `ad `av xy zngn df oi`àéðúãk¦§©§¨
,`ziixaaéeôà Bzt äéäL éøäoi`eyipd zcerq jxevlBçáèå £¥¤¨¨¦¨§¦§

çeáè,dcerqd jxevl zehegy eizenda -âeæî Bðééå,minaúîe ¨©§¥¨¥
,älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáàdligz xeawl yi oicd xwirny ¨¦¤¨¨¦¨¤©¨

,oi`eyipd z` miiwl jk xg`e ,zelia` ini dray bedple znd z`
bedpl minkg exizd jkitl ,ezcerq lwlwzz ok bdpi m`y `l`

,`ad ote`aøãçì únä úà ïéñéðëîlhen ezn didi `ly ick ©§¦¦¤©¥§¤¤
,oi`eyipd zrya eiptl,äteçì älkä úàå ïúçä úàå§¤¤¨¨§¤©©¨©¨
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oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtzeaezk
åã÷ù éàî`kd dl opiywnc ecwy epipy okid Ð?zil Ð lirl l`eny xn`c meyn i`

dpin diaze`l old`xen`l.`pixg`êìéàå äðëñä ïîå.dl yxtn onwl Ðàì éðùáå
ñåðëé,cg` mei `l` minkg zpwz dliaya xewrl jixv oi`e ,dpkq dze` liaya Ð

ikxeva mini ipy zdin gxeh didie.dcerqñðåàä úîçî íàå.yxtn onwl ÐäìçúÐ

epnn dze` oiyixtn ,`id dpey`x d`ia m`

.zay ililåâäð,`id zeytp zpkq .dinza Ð

la` ,iyily meia qepkl ebdp zxn` z`e

exwr `l ixnbl iriax xwrin?äéø÷òéðÐ

epwzie.mixg` mini mdlñðåàã åäì ùåøãìå
éøùzlrapc Ð,dlra lr zxq`p dpi` qpe`a

(a,`p) iriax wxta onwl opitlic`ide"n`l

`le ,"dytzpexqnil.dzinl ediiytpàëéà
úåöåøô,oevxa icar edl opiliwn i`c Ð

zexq`pe.odilra lrúåðäë éîð àëéàåÐ

oxqn edpi`e .qpe`a s` odilra lr zexq`py

dxeq` dqp`py odk zy`c ,dzinl ediiytp

.dl opitli (my) iriax wxta onwle ,dlral

äéø÷òéìå.dpkq `ki`c oipnfe li`ed Ðéùéìùá
ìéòáå éúà éîðbedpl eligzdy rcic oeik Ð

.iyilyaäéùôð ø÷ò àì à÷éôñîe`lc oeik Ð

`witq ,oic zia zpwz ici lr `ed xenb zeriaw

xwr `le ,xira meid oi`eyip yi m` el `id

.xira `al diytpåâäð íúärnyn Ðmaex

.ebdpøúåî àëäikde .dligzkl opiqxb `l Ð

jlni m` :rnync ,ipzw xzen `kd :dnzn `w

Ð ebdp la` ,el exizi Ð oic ziaa icigi yi`

.ipzw `løéòì àá àáö øùikxev ethgie Ð

.e`vni xy`n dcerqéìçåó.iriax xg`l Ð

áëòì.`ad zay ly iriax mei cr Ðéùéìùá
ñåðëìel xizp dnl Ðmecwl`ly ,jk lk

`zpwz `xwrine ,cg` mei `l` dcerqa gixhi

ecwyc?äéãéã àååøôñéàeizxyn lig Ð

mipiknd.y"iipxid frl oeyla ,dcerq ikxev el

àéðúãëleki oi`e ipya eia` zny ozg Ð

znd z` zedydl jixvy ,xgnl cr oizndl

.dtegl eqpkiy crâåæî åðééå`diy ,mina Ð

miiwzn epi` aeye ,dizyl ie`x.ïúç ìù åéáà
äìë ìù äîà åà,ozg ly eia` hwp `wec Ð

ikxeva gxehd `edydlk ly dn`e ,dcerq

`idxeari m` ,jkitl .oihiykz dl dpiknd

qipkdl mdl exizde ,mdl oikn oi` aey crend

`ly xcgl znd z`,edexawidlg ok m`c

znizqa la`d lr zelia`,onwlck ,llebd

xeariy cr qepkl lkei `l aeye.zelia`d
ùøåôå
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éðùáåzpwz dliaya xewrl oi`c ,dpkqd zrya elit` :qxhpewd yxit Ð qepki `l

`d `nili` ?qpe` i`n :onwl xn`c ,wgvi epiaxl dywe .cg` mei `l` minkg

qepki `l ipyae `yix ipzwc ,`tiql `yix ith jxtinl dil ded ,'ek dil ixw mzd oxn`c

`ki`c meyn dil jixt `l ikd meync :mdxa` oa wgvi epiax xne`e !dpkqd zrya elit`

s` dpkq yiy :yexit ,qpe`d zngn m`e iyextl

epiaxl d`xpe .ipya qepkl xzen Ð iyily meia

ixii` `le ,`id dytp itp`a `zlinc :wgvi

,iyilya oicd `ed Ð qepki `l ipyae .dpkqa

zngn m`e :ipzinl irac meyn ipya hwp `l`

[17 cenrl jiiy .xzen qpe`dùåøãìåedl

oa" wxta opixn` `de :xn`z m`e Ð ixy qpe`c

zexiar lk lr (`,cr oixcdpq) "dxene xxeq

zeixr ielibe dxf dcearn ueg ,bxdi l`e xeari

oiaiig oi`c :mz epiax uxize !minc zekitye

dirxfl dixwt` `pngxc ,ixvn zlira lr dzin

miqeq znxfe" (bk l`wfgi) aizkc ,ixvnc

xxeq oa" wxta jixtc ,di`x iziine ."mznxf

`le !i`ed `iqdxt xzq` `d :(a,cr my) "dxene

meync rnyn ,`ied zeixr ielib xzq` `de jixt

epiax xizd jk jezne .`aiigin ded `l zeixr

dniiwl ixkp dilr `ae dxindy l`xyi zal mz

cg` xninl jiiy `lc ,xiibzpyk ixkp eze`l

z`iak `iedc ixvn z`iaa lreal cg`e lral

`dc ,xi`n iaxa wgvi epiaxl d`xp oi`e .dnda

`kd xn`ck ,dlral dxq`p ixkp z`ia ici lr

d" wxtae .zevext `ki`c"dlnx`zpy dy`

mixkpd oia dyagpy dy`d iab (a,ek zeaezk)

dlibna inp xn`e .dlral dxeq` oevxac opixn`

izca` xy`k "izca` izca` xy`k" :(`,eh)

`l dlra iabl `nl` ,jnn izca` `a` zian

oicd `ede ,dnda z`iak ixvn zlira `aiyg

z`ia oi`e dndal zepf oi`c ab lr s` .lreal

lr `ad" wxta opixn`ck ,zxqe`e zlqet dnda

ike ,d`ia `ied ixvn z`ia ,(a,hp zenai) "eznai

el oi`c oiprl ilin ipd Ð dirxfl `pngx dixwt`

ikdc ,xnel yie !dnda rxfk aeyg erxfe ,qiig

`id dy`dy itl ,ixy qpe`c edl yexcle :jixt

oa" wxta ipynck ,dyrn dcar `le mler rwxw

`lc `de .dzid mler rwxw xzq` :"dxene xxeq

dil `hiytc Ð `ied zeixr ielib mzd jixt

xeqnl dl oi`e `id mler rwxw iiepyl `ki`c

el d`xp did `l myd lelig oiprl la` ,dnvr

mler rwxw :ipyne ,mler rwxwc mrh lireiy

`de :lri iab jixtc (`,bw my) "dvilg zevn" wxtae .`kil myd lelig elit`e ,dzid

`le .`ndef da lihdy ,miwicv lv` `id drx miryx ly ozaeh :ipyne !dxiarn `ipdznw

dgayn dnl ,dxiarn `ipdzn `de :eyexit ikd `l` ,edxnyzy jixv did daxc`c ,dzindl dvex did `l `dc ,dnvr dxqn `l i`n` jixt `l mzdc meyn Ð dzid mler rwxw ipyn

dzyre ,`ipdzn `lc :ipyne !dxiarn `ipdzn `dc ,dnyl `ly dxiar ded inp lric jixte ,dnyl `ly devnn dnyl dxiar dlecb :(a,bk) xifpa opiyxce "jxeaz ld`a miypn" aezkd

.l`xyi z` livdl ick dnyl dxiaräìåúálirl hwpc ab` `l` ,ez`pdl `l` oiekzn epi`y ,lirae iz` inp iyilya :onwl jixtcn ,iriaxa `wec e`l Ð lraiz iriaxa z`ypd

.iriaxa `kd inp dil hwp ,mzc lr mxiardl ick mei zeriaw lr micitwn mzdc ,bxdiz iriaxa z`ypyùåøãìå`di `l aeyc 'ek yexcl :ikd jixtc yxtl oi` Ð ixy qpe`c edl

`wecc .ediiytp ixqn `l ixy qpe`c edl opiyxc `l elit` `dc ?zevext meyn ipyn i`n Ð ok m`c !jli`e qpe`d one xninl dil ded ,jli`e dpkqne xn`w i`n`e ,qpe` `l` dpkq

meyn :ipyne ?minkg mcia egin `l i`n` Ð dpkq `kilc oeike ,ixy qpe`c edl yexcle :eyexit ikd `l` ?zerepvd bexdl egipi zevext meyn ike :cere .ediiytp ixqnc opixn` zerepv

i` ,mcia egin `l zevext.zepdk meyn inpåúåyexite .dlgzkl xzen Ð ipya `kde ,opixen `l iiexe` Ð ebdp xn`c o`n :(a,ek) ziprzc `xza wxta opixn`e Ð ebdp iyilya .mzd

Ð xzen `kde ,`nlrc `aex Ð ebdp yxitc qxhpewd.ayein epi` ,'dlgzkl' opiqxb `le ,icigiéàly iriax mei cr akrile ,iriax xg`l silg :qxhpewd yxit Ð akril silge iz`c

cr akrl el oi` Ð iriax mei lk akrzi m`y :wgvi epiaxl d`xp ok lr !jliy cr miycg e` ycg akril izk` ?rawe iz`c `kixv `l ipyn i`n ok m`c :wgvi epiaxl dywe :`ad zay

.iriax mei lk rawe iz`c :ipyne !silgc cr akril Ð diteb iriaxa silge iz` i` :jixt ikde .iyilya qepki `l` ,xg` iriax meiéùéìùáxy iz`c xninl ira `le Ð qepkl `din

.iriaxa qepki ok m`c Ð iyilya `avdàååøôñéàzlirac !?cg` mei `l` opixwr `l dpkq meyne ,mini ipy opaxc `zpwz opixwr dcerq meyn :denzl oi` Ð `z` iyilya dicic

.`nlra i`xw` `l` epi` Ð `av xy qpe` la` .gkzydl `z` Ð mini ipy opixwr i`e .lerale `al libxy ,giky oenbdäð÷ú!dexwril :lirl jixt ik Ð opixwr `l dxfb inwn opaxc

`xwirn `le ,eyegi `l Ð xg` mei erawiyk ,zrc lr mxiardl `l` oiekzn epi`c oeik ,xg` mei erawie dexwrile jixt lirlc meyn ,`kd ipynck 'ek dxfb inwn opaxc dpwz ipyn `l

,opaxc dpwz opixwr `l dxfb inwn :ipyn ikdle .mei eze`a lirae iz` Ð mei erawi m`y ,reaw mei mey `di `le ?dexwrile jixt `kd la` .reaw cg` mei `die li`ed ,opaxc `zpwz

.reaw mei mey `di `lyéàm` eyegi `l Ð mxiardl `l` oipeekzn opi`e ,bxdiz iriaxa z`ypy dleza ixn`c `xwirnck `nlya zxn` i` :yexit Ð lirae iz` inp iyilya ikd

.lirae iz` inp iyilya Ð ez`pdl oiekzny oeik ,oenbdd zlira meyn zxn` i` `l` .iyily meia eyri
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קעו
oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk

ùøåôåexawie Ðeilr dlgc oeikc .cin znd z`dpezg,lbxk diabl `ied Ð`iz` `le

zelia`,`liige.'ek dzynd ini zray bdepeíéîéä ïúåà ìëålye dzynd ini ly Ð

.zelia`'åë ïùé àåäoi`e Ðoicgiznyinyza xeq` la`e ,lerai `ny ,df mr df

lbxk ody dzynd ini zraya s`e .(a,eh ohw cren) "oiglbn el`"a opitlick ,dhnd

xeqi` epiidc ,`rpiv ixac ly zelia` `ed bdep

.onwlck ,yinyzïéòðåî ïéàåliaya Ð

,dihiykz dilr oixqe` oi` zelia`d`ly

.dlra lr dpbzzíåé íéùìù ìëit lr s`e Ð

oky lke ,mc` ipa x`yl zelia` ini ody

.jli`e miylynçøèã ùéðéà àëéìãm` Ð

.epikdy dn eciqtiøùá éáâ ìò íéî ïúðùÐ

.oilewna exkenl ie`x epi` aeyêøëáigiky Ð

yie ,`aeh iypi`mivtew.daxdáøã àìà
àãñç.ozp `ll ozp oia biltnc Ðúçëùî éëéä

äì.xtka `le jxka `l Ðêøëî à÷ôîã
øôëî à÷ôîåd`vene ,jxk llkn d`ven Ð

.jxkn dphwe xtkn dlecb .xtk llknàéðú
àãñç áøëiab lr min ozpa dl iwenc Ð.xya

äñøéôù éî ïëåäãð åúùà.dtegl dzqipka Ð

'åë ïùé àåä.df mr df oipn`p oi`e Ðêë ïéá
êë ïéáå.qpe` oi` oia qpe` yi oia Ðìåòáé àì

.dpey`x dlira Ð'åë úáù áøòá àìlila Ð

.dxeag dyery iptn ,zayúáù éàöåîá àìå
.yxtn onwl Ðäéì òééñîxeq`c ipzwc `d Ð

.lbxk el ody ,dzynd ini zraya yinyza

àòðéö ìùla` `edy zeixal xkip epi`y Ð

.jkaåðù àì.cgiizdl oipn`p oi`c Ðàìà
ìòá àìù.dixvi dil siwzc Ðïðé÷ñò ìòááã

.znd zxeaw iptl devn zlira lrea ipzwc Ð

øîà÷ éëdcp ezy` dqxit` ,epy `l `ax Ð

,dlr onidn lra ,dxeng dcpc oeikc .xn`w

.zxk xeqi`a ileflfl iz` `lcéðú÷ ïëå àäÐ

zelia`c `zlin dlek` jzrc `wlq `w

zelia`ae ,dil opincn.opiwqr lrac
éëä
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ìòåáopixn`ck .`l Ð xawpy xg`l la` .znd xawiy mcew Ð yxete devn zlira

oia oyi `ed minid oze` lk ipzwcn dl wiice .bdep `rpiv ly mixac :jenqa

ixyc `ed xcga zndyk `wecc wcinl ivn ded `l `kdc `yixn ,edin .'ek miyp`d

.zelia` eilr lgy xg`l elit` epiid Ð devn zlira lreac :iiegcl ivnc .devn zlira

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw la`

ly mixac bdepc llkn ,"yxete" ipzwcn wiic

!`wec devn zlira `l` xizd `lcn ,`rpiv

meyn yxet xninl ivn dedc :wgvi epiax xne`e

dcp) "zwepiz" wxta opixn`ck ,mileza mc

xity wiic "miyp`d oia oyi `ed"n la` .(a,dq

lirac oeik ,zecp meyn i`c ,zelia` meyn iedc

:cere .jenqa sqei ax xn`ck ,enr dpyi ezy` Ð

,`nrh cg ied edlekac rnyn minid oze` lkc

ith opiliwn `zyde .zelia` meyn epiidc

dedc icin ,opaxc zelia`an `ziixe`c zepip`a

.dhnd ziitke y`xd ztihre lcpq zlirp`

úìéòámeyn devn zlira dl ixw Ð devn

opixn`e "jiyer jilrea ik" aizkc

inl `l` zixa zzxek dy` oi` :(a,ak oixcdpq)

oi`ae ,da wacin jk ici lre .ilk dze` dyery

dpey`x dliral dl ixw ikdle .diaxe dixt icil

.devn zlira

ìáàmila` m` oicd `ede Ð `l `kti`

wxta xn`c :dniz .miaexw x`y zngn

xeq` Ð ezy` dzn :(`,bk) ohw crenc iyily

mipa el oi` m`e ,milbx dyly exariy cr `yil

dgipd .diaxe dixt meyn xzl`l `yil xzen Ð

meyn ,xzl`l `yil xzen Ð miphw mipa el

rnyne ,`l `kti` la` xn` `kde .mzqpxt

gxhc `kilc xn`wcn ,opiwqr mipa el oi`ac

xzl`lc :xnel yie !ixii` xegaac rnyn ,edl

.dray xg`l xzen xnelk `l` ,`wec e`l

gkenck ,miyly xg`l cr xeq` leral ,edine

,odkd sqei ly ezy` dzny dyrna ikd xza

ipa iqpxte i`v :zexawd ziaa dzeg`l xn`e

onf cr dilr `a `l ok it lr s`e ,jizeg`

llkn ,mei miyly Ð daexn onf i`n ,daexn

,xeq` i`ce dray jeze .miyly jez dqpkc

`l zexawd ziaa dl xn`y dne .`kd gkenck

d`xpe .`nlra oikeciy `l` dqipk df did

eze` i`cec :wgvi epiaxlmiphw mipa el yiy

`caera rnynck ,miyly jez `yil xzen

yiyk Ð mixen` mixac dna :`ipzc ,(f wxt) zegny zkqna rnyn oke .miyly jez leral leki oi`y oeik ,miyly xg`l cr `yil xeq` Ð llk mipa el oi`y eze` la` .odkd sqeic

jez `yil xzen miphw mipa el yic ab lr s`e .miyly jez `yil elit` xeq`c rnyn .miyly xg`l zxg` `yil xzen Ð miphw mipa el yiy e` mipa el oi` la` ,milecb mipa el

dpi` zegnyc `idde .diaxe dixt meyn ,dray xg` miyly jez ixy leral elit` Ð mipa el oi`ac :xnel dvex mz epiaxe .mipa el oi` meyn miyly xg` hwp mewn lkn Ð miyly

dlia` dzidy odkd sqeic `caera gkenck ,zxg`a xyt`y it lr s`e .eipa zqpxtny iptn Ð dlia` inp `id m` elit`e ,`yil ixy miphw mipa el yiac d`xpe .eyexitk zayiizn

iptn ,dpnl`n ueg eqx`zi miypd lk :(`,`n zenai) "ulegd" wxta opzc ab lr s`e .zxg`n xzei dzeg` ipa lr mgxz `idy itl mzd ip`y `nyc ,di`x jk lk oi` ,edine .dzeg`n

:mz epiax xne`e .dpgad meyn miycg dyly oizndl dkixvc ,dxeq` ikd e`lac meyn mzd Ð dlia` `idyk miphw mipa el yiy inl elit` dxeq`y rnyn ,icin biltn `le ,leai`d

ilin ipd Ð miycg xyr mipy xg` en` lre eia` lr ,miyly xg` dzynd zial qpkp miznd lk lr :(a,ak) ohw crena opixn`c `de .miyly xg` qepkl leki en`e eia` ezn elit`c

miyly lk mzq `ipzcn di`x `iade ."jci gpz l` axrle jrxf [z`] rxf xwaa" (`i zldw) xn`py meyn ,mipa el yi elit`e ,xzen Ð dxizi devn `idy ,dy` `yil la` ,zegny x`ya

miznd lk lr :`icda (h wxt) zegny zkqna opzc ,eixacl di`x `iad sqei epiax axde .xzen miyly xg`l edlekac rnyn Ð miaexw x`yl en`e eia` oia biltn `le ,oi`eyipl mei

inp i`w i` oeir jixve .devn ly dzyn lka ixy `nl` .devn ly did ok m` `l` ,ycg xyr mipy lk xeq` en` lre eia` lre ,mei miyly enilyiy cr dzynd zial jlil xeq`

.mei miyly jez elit` ixye ,`yix`ïåâë:xnel yie !xya iab lr min ozp `ly it lr s` ,xtka dnwep ?xya iab lr min ozpa inewe`l diwgec i`n `cqg ax :dniz Ð `iqgn `zn

ixii`c meyn ,"xya iab lr min ozpe" iziinc `ziixaa inp hwp ikd meyne .zexiir aexe `iqgn `zn oebk :xn`w ikde .zeipepia ody zexiir aexa dnwe`l `cqg axl dil `gipc meyn

.zexiir aexaòééñîezilhvi`le el dzynd ini dray el oipzep Ð rbp ea clepy ozg :(a,f) ohw crenc `nw wxta `ipzc `iddk ,mewn lka oze` deyn ozge cren Ð 'ek opgei iaxl dil

.lbxd zeni lk el oipzep lbxa oke ,ezeqkleìáàwxta ixn`c ,l`enye ax :xn`z m`e .`ziixad on `zriiq iziincn .zeyx `le ,ok zeyrl daeg :yexit Ð bdep `rpiv ly mixac

:wgvi epiaxl d`xp `l` .ith zaya oiliwne ,zayl cren oia wlgl `xaq oi`e !`kdc `ziixa edl iywiz ,zeyx zelia` ini dray ly zaya dhnd yinyzc :(`,ck) ohw crenc `xza

ixack ol `niiwc ab lr s` :eyxite ,opgei iaxk zelecb zekld ewqte !zaya elit` rnyn Ð miyp`d oia oyi `ed minid oze` lkc :dyw la` .zaye crenl ozg oia ibltn l`enye axc

.opgei iaxl dil riiqn `kd cenlzd xn`cn ,opgei iaxk dkldc d`xp i`cec :wgvi epiax xne`e .`l i`xen`a la` ,i`pza ilin ipd Ð la`a lwind
zrvde
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äcð BzLà¯ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä ¦§¦¨¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥
ìL ìk älkä ïî ïéèéLëz ïéòðBî ïéàå .íéLpäíéL ©¨¦§¥§¦©§¦¦¦©©¨¨§¦

àìå úaL áøòa àì ìBòáé àì Ck ïéáe Ck ïéa .íBé¥¨¥¨Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä :øî øîà .úaL éàöBîa§¨¥©¨¨©¨¨¥¥¨£¨¦§¦

eøîàL ét ìò óà :ïðçBé éaø øîàc .ïðçBé éaøì déì òéiñî .íéLpä ïéa äðLéúeìéáà ïéà §¥¨¥©¨¦§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨©©¦¤¨§¥£¥
ãòBna¯eðL àì :àáøc déîMî àáøc déøa óñBé áø Løc .âäBð àòðéö ìL íéøác ìáà ©¥£¨§¨¦¤¦§¨¥¨©©¥§¥§¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¨

ìòa ìáà ,ìòa àlL àlà¯àeä :éðú÷å ,ïðé÷ñò ìòáác ,àëä àäå .Bnò äðLé BzLà ¤¨¤Ÿ¨©£¨¨©¦§§¥¨¦§¨¨¨¦§¨©¨§¦©§¨¨¥
øîà÷ ék !íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé¯!éðú÷ "ïëå" àä .äcð BzLà äñøétà ¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦¦¨¨©©¥§¨¦§¦¨¨§¥¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zeaezk(iyiy meil)

äåöî úìéòa ìòBáe,dxeawd mcewLøBôe`eal `ly ,ezy`n ¥§¦©¦§¨¥
.znd z` mixaew cine ,xzei dilrâäBðådligzäzLnä éîé úòáL §¥¦§©§¥©¦§¤

`id ixde ,oi`eyipd zgny eilr dlg xak dtegd zryay itl
,zelia`d z` dgecd lbxk.úeìéáà éîé úòáL âäBð Ck øçàåedfe §©©¨¥¦§©§¥£¥

s` `yil exizd ezngny ,dpey`xd `ziixaa epipyy qpe`d
jkitle ,ipy meia dlkd m` e` ozgd ia` zny oebke ,ipy meia¥
jxhvi `ly ick ,dxeawd mcew meia ea `yil minkg exizd

la`zdl.ezcerq cqtize ,mini dray dligz
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdíéîiä ïúBà ìëåini - §¨¨©¨¦

,dhnd yinyza xeq` ozgd ,mdixg`y zela`d inie dzynd
`l` ,cgiizdl dlkde ozgd mixeq` jkitlíéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦

,íéLpä ïéa äðLé àéäå.dplraie eilr exvi xabi `ny §¦§¥¨¥©¨¦
,hywzdl dxeq` dla` mzqy s` :sqep oic `ziixad dtiqen

,dlra lr dpbzz `ly ick exizd dlka mewn lknejkitlïéà¥
ïéèéLëz ïéòðBî[oiwexnze heyiw ipin-]ìL ìk älkä ïîíBé íéL §¦©§¦¦¦©©¨¨§Ÿ¦

.mei miyely xg`l oky lke ,zela` ly
dxeawd z` migecy `ziixaa epipyy dna oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .dtegd xg` crådtegd z` micwdl exizd `l §
`l` ,zela`le dxeawl dzynd inieà÷åãzn m`ìL åéáàd,ïúç ©§¨¨¦¤¨¨

BàdznyìL dnàdeäì çøèc Léðéà àkéìã ,älkin oi`y - ¦¨¤©¨§¥¨¦¦§¨©§
oeik ,elwlwziy oihiykzd e` milk`nd z` ycgn oikdl gxhiy
`id dlk ly dn`e dcerqd oipra gxehd `ed ozgd ly eia`y

mihiykzd oipra zgxehd.àëtéà ìáà,jtida rxi` m` j` - £¨¦§¨
,dlkd ly dia` e` ozgd ly en` dznyàì,ok bedpl exizd Ÿ

xg`e ,zela` ini dray mibdepe ,znd z` dligz mixaew `l`
.mi`yip jk

dxeawd z` zegcl exizd mipte` el`a zx`an `xnbd
:zela`deeðL àì ,àcñç áø øîà ,àtt øa íøôø øîà`ziixaa ¨©©§¨©¨¨¨©©¦§¨Ÿ¨

,xyad lwlwzi `ly ick oi`eyipd z` minicwnyàlàote`a ¤¨
Lxak,øNa éab ìò íéî ïúp,zepga exknl ie`x epi` aeyeìáà ¤¨©©¦©©¥¨¨£¨

oiicr m`ïácæî ,øNa éab ìò íéî ïúð àìzepga exknl leki - Ÿ¨©©¦©©¥¨¨¦§§©
xg`e zela` ini zray bdep dligz jkitle ,oenn cqtd o`k oi`e
`l` zela`l oi`eypd z` micwdl minkg exizd `ly ,`yep jk

.oenn cqtd yi m`Cøëáe ,àáø øîàda miievny dlecb xira - ¨©¨¨¦§¨
,xya mipew daxde ,miyp` daxd,øNa éab ìò íéî ïúpL ét ìò óà©©¦¤¨©©¦©©¥¨¨

ïácæî.lwlwziy mcew xvw onfa exknl `ed leki -,àtt áø øîà ¦§§©¨©©¨¨
øôëáe,miyp` daxd ea miievn `ly ohw mewn -àlL ét ìò óà ¦§©©©¦¤Ÿ

ïácæî àì ,øNa éab ìò íéî ïúðmcew exknl leki epi` - ¨©©¦©©¥¨¨Ÿ¦§§©
mihreny oeik ,lwlwziy.xya mipewy cr ax onf slege mipewd

,xyad z` xeknl ozip cinz dlecb xiray oeik :`xnbd dywn
,exkenl ozip `l cinz dphw xira eli`eàcñç áøc àlàåoic - §¤¨§©¦§¨

`l oial xya iab lr min ozp oia welig yiy ,`cqg ax xn`y df
,ozpdì úçkLî éëéä:`xnbd zvxzn .jiiy `ed mewn dfi`a - ¥¦©§©©¨

,àéñçî àúî ïBâk ,éMà áø øîà,ipepia mewn `edyêøkî à÷tîc ¨©©©¦§¨¨§©§¨§©§¨¦§¨
øôkî à÷tîellkn d`vie ,dlecb xir efy ,'jxk' llkn d`viy - ©§¨¦§¨

dnecke dfk mewnae ,zipepia `id `l` ,ohw mewn `edy ,'xtk'
iptl `yil xzene ,exkenl lkei `l xya iab lr min ozp m` ,el
oi`e ,xyad z` xeknl lkei min ozp `l oiicr m`e ,dxeawd

.zela`d z` zegcl

:`cqg ax ixacl zriiqn `xnbdàéðz`ziixaaáøc déúååk ©§¨§¨¥§©
ìò íéî ïúðå ,âeæî Bðééå çeáè Bçáèå äéeôà Bzt äéäL éøä ,àcñç¦§¨£¥¤¨¨¦£¨§¦§¨©§¥¨§¨©©¦©
únä úà ïéñéðëî ,älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà úîe ,øNa éab©¥¨¨¥¨¦¤¨¨¦¨¤©¨©§¦¦¤©¥
.LøBôe äåöî úìéòa ìòBáe ,äteçì älkä úàå ïúçä úàå øãçì§¤¤§¤¤¨¨§¤©©¨©¨¥§¦©¦§¨¥

.úeìéáà éîé úòáL âäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL âäBðåixd §¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥¦§©§¥£¥
m` `l` oi`eyipd z` oinicwn oi`y ,`cqg ax ixack yxetn

.xya iab lr min ozp
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdíéîiä ïúBà ìëåini - §¨¨©¨¦

,zela`d inie dzyndéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeäï ¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥
,íéLpäminkg mdilr exq` dhnd yinyza mixeq` mdy oeiky ©¨¦

.cgiizdläcð BzLà äñøétL éî ïëåxeq` ,dtegl dqpkpy drya §¥¦¤¥§¨¦§¦¨
`l` ,dnr cgiizdl.íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦

:sqep oicìL ìk älkä ïî ïéèéLëz ïéòðBî ïéàå.íBé íéLzniiqn §¥§¦©§¦¦¦©©¨¨§Ÿ¦
:zxne`e `ziixadCk ïéaozg ly eia` zny qpe` did m` oia - ¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvedeCk ïéáeqpe` did `l m` oiae - ¥¨
ote` lka ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l`àì ìBòáé àìŸ¦§Ÿ

úaL áøòa,[zay lil-],úaL éàöBîa àìåoldl x`eaiy mrhk §¤¤©¨§Ÿ§¨¥©¨
(.d).

:`ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaïéa ïLé àeä ¨©©¨¥¥
,íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàädgnyd inia s`y oeik epiide ¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦

df oice ,dhnd yinyza la`d xeq` zela`d ini z` migecd
eøîàL ét ìò óà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñîminkg §©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨©©¦¤¨§

yúeìéáà ïéàzbdepâäBð àòðéö ìL íéøác ìáà ,ãòBna,la`d ¥£¥©¥£¨§¨¦¤¦§¨¥
`edy zeixal xkip oi`y mixaca zela` bedpl eilr ,xnelk
mdy dzynd ini zraya s` okle ,dhnd yinyz oebk ,la`
edexq`e ,dhnd yinyza la`d xeq` zela`d oiprl crenk

.cegia minkg
:`ziixad ipic z` xxal dkiynn `xnbddéøa óñBé áø Løc̈©©¥§¥

[epa-]déîMî ,àáøc[enyn-]eðL àì ,àáøcmixeq`y `ziixaa §¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¨
,cgiizdlàlàote`aLoiicr,ìòa àleyyge etwez exviy itl ¤¨¤Ÿ¨©

.lraie xeari ,ecgiizi m`y minkgìáàxak m`ìòa,zg` mrt £¨¨©
.Bnò äðLé BzLà¦§§¥¨¦

zngny cegi xeqi` lr exn`p sqei ax ixacy dxaq `xnbd
:`xnbd dywn jkitle ,zela`ïðé÷ñò ìòáác àëä àäåixd - §¨¨¨¦§¨©¨§¦¨

zxeaw mcewy epipyy enke ,lra xaky ote`a zwqer `ziixad
,'yxete devn zlira lrea' zndåok it lr s`éðz÷`ziixaa §¨¨¥

y,'íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä'mixeq`y gkene ¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦
:`xnbd zvxzn .cegiaøîà÷ ékxg`y sqei ax xn`y dn - ¦¨¨©

epiid ,cegia mixzen md dlirad'äcð BzLà äñøét'àxen`d ©¥§¨¦§¦¨
,dcp ezy` mr cgiizdl xeq`y `ziixaa epipyy dny ,`ziixaa
xeariy miyyeg oi` okn xg`l la` ,dpey`x dlira mcew epiid
xeqi` iabl la` .xdfi i`ceae ,zxk xeqi` jka yiy oeik leraie
,zg` mrt lra xaky s` exvi xabiy minkg eyyg zela`

.cegia mexq`e
:`xnbd dywnàäoeyl ixd -ïëå''dcp ezy` dqxty inéðz÷ ¨§¥¨¨¥

myke ,zela` oicl dey dcp oicy rnyn 'oke' oeylne ,`ziixaa
cegi xeq`l yi dcp dy`a jk ,lra xaky s` cegia xeq` la`y
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קעז
oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk

ùøåôåexawie Ðeilr dlgc oeikc .cin znd z`dpezg,lbxk diabl `ied Ð`iz` `le

zelia`,`liige.'ek dzynd ini zray bdepeíéîéä ïúåà ìëålye dzynd ini ly Ð

.zelia`'åë ïùé àåäoi`e Ðoicgiznyinyza xeq` la`e ,lerai `ny ,df mr df

lbxk ody dzynd ini zraya s`e .(a,eh ohw cren) "oiglbn el`"a opitlick ,dhnd

xeqi` epiidc ,`rpiv ixac ly zelia` `ed bdep

.onwlck ,yinyzïéòðåî ïéàåliaya Ð

,dihiykz dilr oixqe` oi` zelia`d`ly

.dlra lr dpbzzíåé íéùìù ìëit lr s`e Ð

oky lke ,mc` ipa x`yl zelia` ini ody

.jli`e miylynçøèã ùéðéà àëéìãm` Ð

.epikdy dn eciqtiøùá éáâ ìò íéî ïúðùÐ

.oilewna exkenl ie`x epi` aeyêøëáigiky Ð

yie ,`aeh iypi`mivtew.daxdáøã àìà
àãñç.ozp `ll ozp oia biltnc Ðúçëùî éëéä

äì.xtka `le jxka `l Ðêøëî à÷ôîã
øôëî à÷ôîåd`vene ,jxk llkn d`ven Ð

.jxkn dphwe xtkn dlecb .xtk llknàéðú
àãñç áøëiab lr min ozpa dl iwenc Ð.xya

äñøéôù éî ïëåäãð åúùà.dtegl dzqipka Ð

'åë ïùé àåä.df mr df oipn`p oi`e Ðêë ïéá
êë ïéáå.qpe` oi` oia qpe` yi oia Ðìåòáé àì

.dpey`x dlira Ð'åë úáù áøòá àìlila Ð

.dxeag dyery iptn ,zayúáù éàöåîá àìå
.yxtn onwl Ðäéì òééñîxeq`c ipzwc `d Ð

.lbxk el ody ,dzynd ini zraya yinyza

àòðéö ìùla` `edy zeixal xkip epi`y Ð

.jkaåðù àì.cgiizdl oipn`p oi`c Ðàìà
ìòá àìù.dixvi dil siwzc Ðïðé÷ñò ìòááã

.znd zxeaw iptl devn zlira lrea ipzwc Ð

øîà÷ éëdcp ezy` dqxit` ,epy `l `ax Ð

,dlr onidn lra ,dxeng dcpc oeikc .xn`w

.zxk xeqi`a ileflfl iz` `lcéðú÷ ïëå àäÐ

zelia`c `zlin dlek` jzrc `wlq `w

zelia`ae ,dil opincn.opiwqr lrac
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ìòåáopixn`ck .`l Ð xawpy xg`l la` .znd xawiy mcew Ð yxete devn zlira

oia oyi `ed minid oze` lk ipzwcn dl wiice .bdep `rpiv ly mixac :jenqa

ixyc `ed xcga zndyk `wecc wcinl ivn ded `l `kdc `yixn ,edin .'ek miyp`d

.zelia` eilr lgy xg`l elit` epiid Ð devn zlira lreac :iiegcl ivnc .devn zlira

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw la`

ly mixac bdepc llkn ,"yxete" ipzwcn wiic

!`wec devn zlira `l` xizd `lcn ,`rpiv

meyn yxet xninl ivn dedc :wgvi epiax xne`e

dcp) "zwepiz" wxta opixn`ck ,mileza mc

xity wiic "miyp`d oia oyi `ed"n la` .(a,dq

lirac oeik ,zecp meyn i`c ,zelia` meyn iedc

:cere .jenqa sqei ax xn`ck ,enr dpyi ezy` Ð

,`nrh cg ied edlekac rnyn minid oze` lkc

ith opiliwn `zyde .zelia` meyn epiidc

dedc icin ,opaxc zelia`an `ziixe`c zepip`a

.dhnd ziitke y`xd ztihre lcpq zlirp`

úìéòámeyn devn zlira dl ixw Ð devn

opixn`e "jiyer jilrea ik" aizkc

inl `l` zixa zzxek dy` oi` :(a,ak oixcdpq)

oi`ae ,da wacin jk ici lre .ilk dze` dyery

dpey`x dliral dl ixw ikdle .diaxe dixt icil

.devn zlira

ìáàmila` m` oicd `ede Ð `l `kti`

wxta xn`c :dniz .miaexw x`y zngn

xeq` Ð ezy` dzn :(`,bk) ohw crenc iyily

mipa el oi` m`e ,milbx dyly exariy cr `yil

dgipd .diaxe dixt meyn xzl`l `yil xzen Ð

meyn ,xzl`l `yil xzen Ð miphw mipa el

rnyne ,`l `kti` la` xn` `kde .mzqpxt

gxhc `kilc xn`wcn ,opiwqr mipa el oi`ac

xzl`lc :xnel yie !ixii` xegaac rnyn ,edl

.dray xg`l xzen xnelk `l` ,`wec e`l

gkenck ,miyly xg`l cr xeq` leral ,edine

,odkd sqei ly ezy` dzny dyrna ikd xza

ipa iqpxte i`v :zexawd ziaa dzeg`l xn`e

onf cr dilr `a `l ok it lr s`e ,jizeg`

llkn ,mei miyly Ð daexn onf i`n ,daexn

,xeq` i`ce dray jeze .miyly jez dqpkc

`l zexawd ziaa dl xn`y dne .`kd gkenck

d`xpe .`nlra oikeciy `l` dqipk df did

eze` i`cec :wgvi epiaxlmiphw mipa el yiy

`caera rnynck ,miyly jez `yil xzen

yiyk Ð mixen` mixac dna :`ipzc ,(f wxt) zegny zkqna rnyn oke .miyly jez leral leki oi`y oeik ,miyly xg`l cr `yil xeq` Ð llk mipa el oi`y eze` la` .odkd sqeic

jez `yil xzen miphw mipa el yic ab lr s`e .miyly jez `yil elit` xeq`c rnyn .miyly xg`l zxg` `yil xzen Ð miphw mipa el yiy e` mipa el oi` la` ,milecb mipa el

dpi` zegnyc `idde .diaxe dixt meyn ,dray xg` miyly jez ixy leral elit` Ð mipa el oi`ac :xnel dvex mz epiaxe .mipa el oi` meyn miyly xg` hwp mewn lkn Ð miyly

dlia` dzidy odkd sqeic `caera gkenck ,zxg`a xyt`y it lr s`e .eipa zqpxtny iptn Ð dlia` inp `id m` elit`e ,`yil ixy miphw mipa el yiac d`xpe .eyexitk zayiizn

iptn ,dpnl`n ueg eqx`zi miypd lk :(`,`n zenai) "ulegd" wxta opzc ab lr s`e .zxg`n xzei dzeg` ipa lr mgxz `idy itl mzd ip`y `nyc ,di`x jk lk oi` ,edine .dzeg`n

:mz epiax xne`e .dpgad meyn miycg dyly oizndl dkixvc ,dxeq` ikd e`lac meyn mzd Ð dlia` `idyk miphw mipa el yiy inl elit` dxeq`y rnyn ,icin biltn `le ,leai`d

ilin ipd Ð miycg xyr mipy xg` en` lre eia` lr ,miyly xg` dzynd zial qpkp miznd lk lr :(a,ak) ohw crena opixn`c `de .miyly xg` qepkl leki en`e eia` ezn elit`c

miyly lk mzq `ipzcn di`x `iade ."jci gpz l` axrle jrxf [z`] rxf xwaa" (`i zldw) xn`py meyn ,mipa el yi elit`e ,xzen Ð dxizi devn `idy ,dy` `yil la` ,zegny x`ya

miznd lk lr :`icda (h wxt) zegny zkqna opzc ,eixacl di`x `iad sqei epiax axde .xzen miyly xg`l edlekac rnyn Ð miaexw x`yl en`e eia` oia biltn `le ,oi`eyipl mei

inp i`w i` oeir jixve .devn ly dzyn lka ixy `nl` .devn ly did ok m` `l` ,ycg xyr mipy lk xeq` en` lre eia` lre ,mei miyly enilyiy cr dzynd zial jlil xeq`

.mei miyly jez elit` ixye ,`yix`ïåâë:xnel yie !xya iab lr min ozp `ly it lr s` ,xtka dnwep ?xya iab lr min ozpa inewe`l diwgec i`n `cqg ax :dniz Ð `iqgn `zn

ixii`c meyn ,"xya iab lr min ozpe" iziinc `ziixaa inp hwp ikd meyne .zexiir aexe `iqgn `zn oebk :xn`w ikde .zeipepia ody zexiir aexa dnwe`l `cqg axl dil `gipc meyn

.zexiir aexaòééñîezilhvi`le el dzynd ini dray el oipzep Ð rbp ea clepy ozg :(a,f) ohw crenc `nw wxta `ipzc `iddk ,mewn lka oze` deyn ozge cren Ð 'ek opgei iaxl dil

.lbxd zeni lk el oipzep lbxa oke ,ezeqkleìáàwxta ixn`c ,l`enye ax :xn`z m`e .`ziixad on `zriiq iziincn .zeyx `le ,ok zeyrl daeg :yexit Ð bdep `rpiv ly mixac

:wgvi epiaxl d`xp `l` .ith zaya oiliwne ,zayl cren oia wlgl `xaq oi`e !`kdc `ziixa edl iywiz ,zeyx zelia` ini dray ly zaya dhnd yinyzc :(`,ck) ohw crenc `xza

ixack ol `niiwc ab lr s` :eyxite ,opgei iaxk zelecb zekld ewqte !zaya elit` rnyn Ð miyp`d oia oyi `ed minid oze` lkc :dyw la` .zaye crenl ozg oia ibltn l`enye axc

.opgei iaxl dil riiqn `kd cenlzd xn`cn ,opgei iaxk dkldc d`xp i`cec :wgvi epiax xne`e .`l i`xen`a la` ,i`pza ilin ipd Ð la`a lwind
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,äzLnä éîé úòáL âäBðå ,LøBôe äåöî úìéòa ìòBáe¥§¦©¦§¨¥§¥¦§©§¥©¦§¤
íéîiä ïúBà ìëå .úeìéáà éîé úòáL âäBð Ck øçàå§©©¨¥¦§©§¥£¥§¨¨©¨¦
ïéàå .íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦§¥

ìL ìk älkä ïî ïéèéLëz ïéòðBîà÷åãå .íBé íéL §¦©§¦¦¦©©¨¨§¦§©§¨
Léðéà àkéìc ,älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà̈¦¤¨¨¦¨¤©¨§¥¨¦¦

àëtéà ìáà ,eäì çøèc¯àtt øa íøôø øîà .àì §¨©§£¨¦§¨¨¨©©§©©©¨
éab ìò íéî ïúpL àlà eðL àì :àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ¨¤¨¤¨©©¦©©¥

øNá éab ìò íéî ïúð àì ìáà .øNá¯øîà .ïacæî ¨¨£¨Ÿ¨©©¦©©¥¨¨¦§©©¨©
øNá éab ìò íéî ïúpL ét ìò óà ,Cøëáe :àáø̈¨¦§¨©©¦¤¨©©¦©©¥¨¨

¯àlL ét ìò óà ,øôëáe :àtt áø øîà .ïacæî¦§©©¨©©©¨¦§¨©©¦¤Ÿ
øNá éab ìò íéî ïúð¯áøc ,àlàå .ïacæî àì ¨©©¦©©¥¨¨¨¦§©©§¤¨§©

àúî ïBâk :éLà áø øîà ?dì zçkLî éëéä àcñç¦§¨¥¦©§©©§¨¨©©©¦§¨¨
déúååk àéðz .øôkî à÷tîe Cøkî à÷tîc ,àéñçî§©§¨§©§¨¦§¨©§¨¦§¨©§¨§¨¥
çeáè Bçáèå äéeôà Bzt äéäL éøä :àcñç áøc§©¦§¨£¥¤¨¨¦£¨§¦§¨©
ìL åéáà úîe ,øNá éab ìò íéî ïúðå ,âeæî Bðééå§¥¨§¨©©¦©©¥¨¨¥¨¦¤

älk ìL dnà Bà ïúç¯øãçì únä úà ïéñéðëî ¨¨¦¨¤©¨©§¦¦¤©¥§¤¤
äåöî úìéòa ìòBáe ,äteçì älkä úàå ïúçä úàå§¤¤¨¨§¤©©¨©¨¥§¦©¦§¨
âäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL âäBðå ,LøBôe¥§¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥
ïéa ïLé àeä íéîiä ïúBà ìëå .úeìéáà éîé úòáL¦§©§¥£¥§¨¨©¨¦¨¥¥
äñøétL éî ïëå .íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä̈£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦§¥¦¤¥§¨

äcð BzLà¯ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä ¦§¦¨¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥
ìL ìk älkä ïî ïéèéLëz ïéòðBî ïéàå .íéLpäíéL ©¨¦§¥§¦©§¦¦¦©©¨¨§¦

àìå úaL áøòa àì ìBòáé àì Ck ïéáe Ck ïéa .íBé¥¨¥¨Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä :øî øîà .úaL éàöBîa§¨¥©¨¨©¨¨¥¥¨£¨¦§¦

eøîàL ét ìò óà :ïðçBé éaø øîàc .ïðçBé éaøì déì òéiñî .íéLpä ïéa äðLéúeìéáà ïéà §¥¨¥©¨¦§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨©©¦¤¨§¥£¥
ãòBna¯eðL àì :àáøc déîMî àáøc déøa óñBé áø Løc .âäBð àòðéö ìL íéøác ìáà ©¥£¨§¨¦¤¦§¨¥¨©©¥§¥§¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¨

ìòa ìáà ,ìòa àlL àlà¯àeä :éðú÷å ,ïðé÷ñò ìòáác ,àëä àäå .Bnò äðLé BzLà ¤¨¤Ÿ¨©£¨¨©¦§§¥¨¦§¨¨¨¦§¨©¨§¦©§¨¨¥
øîà÷ ék !íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé¯!éðú÷ "ïëå" àä .äcð BzLà äñøétà ¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦¦¨¨©©¥§¨¦§¦¨¨§¥¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zeaezk(iyiy meil)

äåöî úìéòa ìòBáe,dxeawd mcewLøBôe`eal `ly ,ezy`n ¥§¦©¦§¨¥
.znd z` mixaew cine ,xzei dilrâäBðådligzäzLnä éîé úòáL §¥¦§©§¥©¦§¤

`id ixde ,oi`eyipd zgny eilr dlg xak dtegd zryay itl
,zelia`d z` dgecd lbxk.úeìéáà éîé úòáL âäBð Ck øçàåedfe §©©¨¥¦§©§¥£¥

s` `yil exizd ezngny ,dpey`xd `ziixaa epipyy qpe`d
jkitle ,ipy meia dlkd m` e` ozgd ia` zny oebke ,ipy meia¥
jxhvi `ly ick ,dxeawd mcew meia ea `yil minkg exizd

la`zdl.ezcerq cqtize ,mini dray dligz
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdíéîiä ïúBà ìëåini - §¨¨©¨¦

,dhnd yinyza xeq` ozgd ,mdixg`y zela`d inie dzynd
`l` ,cgiizdl dlkde ozgd mixeq` jkitlíéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦

,íéLpä ïéa äðLé àéäå.dplraie eilr exvi xabi `ny §¦§¥¨¥©¨¦
,hywzdl dxeq` dla` mzqy s` :sqep oic `ziixad dtiqen

,dlra lr dpbzz `ly ick exizd dlka mewn lknejkitlïéà¥
ïéèéLëz ïéòðBî[oiwexnze heyiw ipin-]ìL ìk älkä ïîíBé íéL §¦©§¦¦¦©©¨¨§Ÿ¦

.mei miyely xg`l oky lke ,zela` ly
dxeawd z` migecy `ziixaa epipyy dna oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .dtegd xg` crådtegd z` micwdl exizd `l §
`l` ,zela`le dxeawl dzynd inieà÷åãzn m`ìL åéáàd,ïúç ©§¨¨¦¤¨¨

BàdznyìL dnàdeäì çøèc Léðéà àkéìã ,älkin oi`y - ¦¨¤©¨§¥¨¦¦§¨©§
oeik ,elwlwziy oihiykzd e` milk`nd z` ycgn oikdl gxhiy
`id dlk ly dn`e dcerqd oipra gxehd `ed ozgd ly eia`y

mihiykzd oipra zgxehd.àëtéà ìáà,jtida rxi` m` j` - £¨¦§¨
,dlkd ly dia` e` ozgd ly en` dznyàì,ok bedpl exizd Ÿ

xg`e ,zela` ini dray mibdepe ,znd z` dligz mixaew `l`
.mi`yip jk

dxeawd z` zegcl exizd mipte` el`a zx`an `xnbd
:zela`deeðL àì ,àcñç áø øîà ,àtt øa íøôø øîà`ziixaa ¨©©§¨©¨¨¨©©¦§¨Ÿ¨

,xyad lwlwzi `ly ick oi`eyipd z` minicwnyàlàote`a ¤¨
Lxak,øNa éab ìò íéî ïúp,zepga exknl ie`x epi` aeyeìáà ¤¨©©¦©©¥¨¨£¨

oiicr m`ïácæî ,øNa éab ìò íéî ïúð àìzepga exknl leki - Ÿ¨©©¦©©¥¨¨¦§§©
xg`e zela` ini zray bdep dligz jkitle ,oenn cqtd o`k oi`e
`l` zela`l oi`eypd z` micwdl minkg exizd `ly ,`yep jk

.oenn cqtd yi m`Cøëáe ,àáø øîàda miievny dlecb xira - ¨©¨¨¦§¨
,xya mipew daxde ,miyp` daxd,øNa éab ìò íéî ïúpL ét ìò óà©©¦¤¨©©¦©©¥¨¨

ïácæî.lwlwziy mcew xvw onfa exknl `ed leki -,àtt áø øîà ¦§§©¨©©¨¨
øôëáe,miyp` daxd ea miievn `ly ohw mewn -àlL ét ìò óà ¦§©©©¦¤Ÿ

ïácæî àì ,øNa éab ìò íéî ïúðmcew exknl leki epi` - ¨©©¦©©¥¨¨Ÿ¦§§©
mihreny oeik ,lwlwziy.xya mipewy cr ax onf slege mipewd

,xyad z` xeknl ozip cinz dlecb xiray oeik :`xnbd dywn
,exkenl ozip `l cinz dphw xira eli`eàcñç áøc àlàåoic - §¤¨§©¦§¨

`l oial xya iab lr min ozp oia welig yiy ,`cqg ax xn`y df
,ozpdì úçkLî éëéä:`xnbd zvxzn .jiiy `ed mewn dfi`a - ¥¦©§©©¨

,àéñçî àúî ïBâk ,éMà áø øîà,ipepia mewn `edyêøkî à÷tîc ¨©©©¦§¨¨§©§¨§©§¨¦§¨
øôkî à÷tîellkn d`vie ,dlecb xir efy ,'jxk' llkn d`viy - ©§¨¦§¨

dnecke dfk mewnae ,zipepia `id `l` ,ohw mewn `edy ,'xtk'
iptl `yil xzene ,exkenl lkei `l xya iab lr min ozp m` ,el
oi`e ,xyad z` xeknl lkei min ozp `l oiicr m`e ,dxeawd

.zela`d z` zegcl

:`cqg ax ixacl zriiqn `xnbdàéðz`ziixaaáøc déúååk ©§¨§¨¥§©
ìò íéî ïúðå ,âeæî Bðééå çeáè Bçáèå äéeôà Bzt äéäL éøä ,àcñç¦§¨£¥¤¨¨¦£¨§¦§¨©§¥¨§¨©©¦©
únä úà ïéñéðëî ,älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà úîe ,øNa éab©¥¨¨¥¨¦¤¨¨¦¨¤©¨©§¦¦¤©¥
.LøBôe äåöî úìéòa ìòBáe ,äteçì älkä úàå ïúçä úàå øãçì§¤¤§¤¤¨¨§¤©©¨©¨¥§¦©¦§¨¥

.úeìéáà éîé úòáL âäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL âäBðåixd §¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥¦§©§¥£¥
m` `l` oi`eyipd z` oinicwn oi`y ,`cqg ax ixack yxetn

.xya iab lr min ozp
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdíéîiä ïúBà ìëåini - §¨¨©¨¦

,zela`d inie dzyndéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeäï ¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥
,íéLpäminkg mdilr exq` dhnd yinyza mixeq` mdy oeiky ©¨¦

.cgiizdläcð BzLà äñøétL éî ïëåxeq` ,dtegl dqpkpy drya §¥¦¤¥§¨¦§¦¨
`l` ,dnr cgiizdl.íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦

:sqep oicìL ìk älkä ïî ïéèéLëz ïéòðBî ïéàå.íBé íéLzniiqn §¥§¦©§¦¦¦©©¨¨§Ÿ¦
:zxne`e `ziixadCk ïéaozg ly eia` zny qpe` did m` oia - ¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvedeCk ïéáeqpe` did `l m` oiae - ¥¨
ote` lka ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l`àì ìBòáé àìŸ¦§Ÿ

úaL áøòa,[zay lil-],úaL éàöBîa àìåoldl x`eaiy mrhk §¤¤©¨§Ÿ§¨¥©¨
(.d).

:`ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaïéa ïLé àeä ¨©©¨¥¥
,íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàädgnyd inia s`y oeik epiide ¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦

df oice ,dhnd yinyza la`d xeq` zela`d ini z` migecd
eøîàL ét ìò óà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñîminkg §©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨©©¦¤¨§

yúeìéáà ïéàzbdepâäBð àòðéö ìL íéøác ìáà ,ãòBna,la`d ¥£¥©¥£¨§¨¦¤¦§¨¥
`edy zeixal xkip oi`y mixaca zela` bedpl eilr ,xnelk
mdy dzynd ini zraya s` okle ,dhnd yinyz oebk ,la`
edexq`e ,dhnd yinyza la`d xeq` zela`d oiprl crenk

.cegia minkg
:`ziixad ipic z` xxal dkiynn `xnbddéøa óñBé áø Løc̈©©¥§¥

[epa-]déîMî ,àáøc[enyn-]eðL àì ,àáøcmixeq`y `ziixaa §¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¨
,cgiizdlàlàote`aLoiicr,ìòa àleyyge etwez exviy itl ¤¨¤Ÿ¨©

.lraie xeari ,ecgiizi m`y minkgìáàxak m`ìòa,zg` mrt £¨¨©
.Bnò äðLé BzLà¦§§¥¨¦

zngny cegi xeqi` lr exn`p sqei ax ixacy dxaq `xnbd
:`xnbd dywn jkitle ,zela`ïðé÷ñò ìòáác àëä àäåixd - §¨¨¨¦§¨©¨§¦¨

zxeaw mcewy epipyy enke ,lra xaky ote`a zwqer `ziixad
,'yxete devn zlira lrea' zndåok it lr s`éðz÷`ziixaa §¨¨¥

y,'íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé àeä'mixeq`y gkene ¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦
:`xnbd zvxzn .cegiaøîà÷ ékxg`y sqei ax xn`y dn - ¦¨¨©

epiid ,cegia mixzen md dlirad'äcð BzLà äñøét'àxen`d ©¥§¨¦§¦¨
,dcp ezy` mr cgiizdl xeq`y `ziixaa epipyy dny ,`ziixaa
xeariy miyyeg oi` okn xg`l la` ,dpey`x dlira mcew epiid
xeqi` iabl la` .xdfi i`ceae ,zxk xeqi` jka yiy oeik leraie
,zg` mrt lra xaky s` exvi xabiy minkg eyyg zela`

.cegia mexq`e
:`xnbd dywnàäoeyl ixd -ïëå''dcp ezy` dqxty inéðz÷ ¨§¥¨¨¥

myke ,zela` oicl dey dcp oicy rnyn 'oke' oeylne ,`ziixaa
cegi xeq`l yi dcp dy`a jk ,lra xaky s` cegia xeq` la`y

.lray xg` s`
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:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëäelit` la`a cegi xeqi` epivny enk ¨¦¨¨©
,dpey`x dlira xg`å äcð BzLà äñøétL éî ïëåoiicrìòa àì §¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©

,dpey`x dlira.íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
ihxt lk z` zeeydl d`a dpi` ,`ziixaa epipyy 'oke' oeyle
md mipey j` ,cegi xeqi` oiprl wx `l` ,dcpl la` ly mipicd
`ed xeqi`d dcpa eli`e ,lra m` s` cgiizdl xeq` la`y jka

.lra `lyk wx
.dcpd mr cegil la` ly cegi oia weligd dn zxxan `xnbd
cgiizdl eilr epxq`e la`d lr epxngdy jkn :`xnbd dywn
cgiizdl mdl epxzde xzei eplwd dcpa eli`e ,lray xg` s`

,dpey`x dlira xg`làøîéîìdxe`kl gikedl yi -úeìéáàc §¥§¨©£¥
äcpî déì àìé÷,dcp xeqi`n mc`d ipira lw zela` xeqi`y - ¦¨¥¦¦¨

eilr exq`e ,dxiar icil `aiy minkg xzei eyyg zela`a okle
xearln xdfi envr mc`dy jk lr eknq dcpa eli`e ,cegid z`

.ezy` mr cgiizi m` s` ,xeqi`å,dyw ok m` ixdéaø øîàä ©¨¨©©¦
,àðeä áø øîà ,àðéðç øa ÷çöéoldl dpynd lr(:hp)z` dpend ¦§¨©£¦¨¨©©¨

,dlral dyer dy`dy zek`lndìkoze`äNBò äMàL úBëàìî ¨§¨¤¦¨¨
,dìòáìd s`ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcðl hiyedl -e §©£¨¦¨¨§©£¨¦§¦©©

,oii ly qekúòväålr oipicqähnä,eiptaåéãé åéðt úöçøäå §©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨
,åéìâøåyi el` zek`lnay oeik ,dicia ea zrbep dpi` m` s` §©§¨

.dxiar icil e`eai ok el dyrz m`y minkg eyyge dxizi daig
àéðz úeìéáà éab eléàå,`ziixaaeøîàL ét ìò óày minkgïéà §¦©¥£¥©§¨©©¦¤¨§¥

BzLà úà óBëì éàMø íãàdzela` onfaúìçBk úBéäìzraev - ¨¨©©¨¤¦§¦§¤¤
,iepl dipir aiaqúñ÷Bt úBéäìå,miptd z` mic`nd wneq dny - §¦§¤¤

j` ,hywzdl dxeq` dzela` iniay itleøîà úîàa`id jk - ¤¡¤¨§
dzela` onfa s`y ,dklddBì úâæBîz`Bì úòvîe ñBkäz` ¤¤©©©©

.åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ähnäxeng zela`d xeqi`y gkene ©¦¨©§¤¤¨¨¨¨§©§¨
zrvde qekd zbifn exq` dcpa ixdy ,dcp xeqi`n xzei eipira
eli`e ,dxiar icil e`eaiy yygn eilbxe eici eipt zvgxde dhnd

.exizd zela`a
:`xnbd zvxznàéL÷ àìwelig yi `l` ,mipicd oia dxizq oi` - Ÿ©§¨

,zeiela`d oiaïàkmr cgiizdl `ziixad eilr dxq`y dn - ¨
epiid ,ezy`déãéc úeìéáàa,eiaexwn cg` lr la` lrady - ©£¥¦¥

,dxiar icil e`eaie exvi eilr xabi ecgiizi m`y yyg yi dfay
eïàkepiid ,qekd z` el befnl zxzen zela` onfay epipyy dn - ¨

dãéc úeìéáàamrt lra xak m` df ote`ae ,dlia` dy`dy - ©£¥¦¨
eilr xabi m` mb oky ,dilr `al aeyiy minkg eyyg `l ,zg`

.el rnyz `l `id ,exvi
`ziixaa epipyy cegid xeqi`y yxtl okzi ji` :`xnbd dywn

,ely zela`a wx `edàäåzn''älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà §¨¨¦¤¨¨¦¨¤©¨
éðz÷dfa s`e ,dly zela`a mb zwqer `ziixady ixd ,`ziixaa ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .cegia mexq`éðz÷ ék,'dlk ly dn`' `ziixaa ¦¨¨¥
epiidàøàMàz` miqipkny ,`ziixaa miiepnd mipicd x`y lr - ©§¨¨

`l` epi` cegi xeqi` j` ,dtegl dlkde ozgd z`e xcgl znd
.la`d `ede ,ozg ly eia` zn xy`k

yi la` lrad m`y ,epwqdy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cegi xeqi`éðàL éîewelige iepiy yi ike -ïéa ¦©¦¥

déãéc úeìéáàely -dãéc úeìéáàì,dly -àéðúäå,`ziixaaéî £¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨¦
,BúBîç Bà åéîç únL,dla` ezy`eBzLà úà óBëì ìBëé Bðéà ¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì,cala ef `leàlà`ed s`äôBkz` ¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤
Búhîmila`d jxckdnò âäBðåibdpnàéä ïëå .úeìéáà,dy`d - ¦¨§¥¦¨£¥§¥¦

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà ,dúBîç Bà äéîç únL¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤
Bnò úâäBðå dúhî äôBk àlà[dlra mr-].úeìéáà`ly jkne ¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥

xeqi`d z` la` lradyk mixeqi`d llka `ziixad dzpn
oia welig oi`e ,xaca xeqi` oi`y gken ,ezy` mr cgiizdl

.dy`d zelia` oial lrad zelia`
:`xnbd zvxznéðzy `ziixad ixaca siqedl yi ok` -úeìéáàa ¨¥©£¥

,íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä ,déãécmixeq`e ¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
.cegia

:`xnbd ddnzàäoeyléðz÷ 'ïëå',lrad zela` iabl `ziixaa ¨§¥¨¨¥
yneoi` i`ce dfay ,dy`d zela` oicl dey ezela` oicy rn

:`xnbd zvxzn .lirl gkedy enke ,cegi xeqi`éðz÷ ékoi` ,'oke' ¦¨¨¥
`l` ,xac lkl df,ñekøétàå ìeçékàoia dilr mixeq` mdy ©¦§©¦§

.la` dlrayk oiae dla` `idyk
`ziixad ixaca siqedl okzi ji` :dywne `xnbd dkiynn

,dnr cgiizdl xeq` ezela` onfayàäåzbdep' oeylBnò'zela` §¨¦
éðz÷,la` `edy onfd iabl `ziixaaåàì éàîdpeekd oi` m`d - ¨¨¥©¨

`idy,ähna Bnò,z`vnp `idy mewna dzhn dteky ,xnelk ¦©¦¨
`l la` lradyk s`y gkene ,dlra mr my dpyie ,excga epiide

.cegi eilr exq`
:`xnbd zvxznàìzxzene ,dhna enr `idy dpeekd oi` - Ÿ

`l` ,cegia,úéaa Bnòenr `idyk wxy ycgl `ziixad d`ae ¦©©¦
,dlra mr zelia` bedpl dilr ziaaåedfàéiçì áø déì øîàãë §¦§¨©¥©§¦¨

déøa,`iig ly eing znyk ,`iig epal ax xn`y enk -dtàa §¥§©¨
àúeìéáà âBäðj` ,zela` ibdpna bdp jzy` ipta -dtàa àìc §£¥¨§Ÿ§©¨

àúeìéáà âBäðz àìibdpna bedpl jixv jpi` dipta `ly - Ÿ¦§£¥¨
dy`de ezy` mr lrad zela` oicy itl ,jka mrhde .zela`
efe ,eipta wx jiiy df ceake ,la`d ceak meyn wx `ed dlra mr

.'enr' oeyla `ziixad zpeek mb
exingd cegi iably ,cenrd y`xay `iyewl zxfeg `xnbd
,lray xg` s` cgiizdl la`d lr exq`e ,dcpan xzei zela`a
xzei dcpa exingd qekd zbifna eli`e .xzen dcp cegiy s` lr
oia wlgl yiy `xnbd dvxiz lirle .exizd la`ae ,z`f exq`e

`d zela`l lrad zela`.xg` ote`a `xnbd zvxzn dzr ,dy
:`xnbd zvxznàëäc àúeìéáà úénãî÷ éî ,øîà éMà áø©©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨

àîìòc àúeìéáàìly ezela`l ozg ly zela` dncn dz` ike - ©£¥¨§¨§¨
c ,mdipia wlgl yi `ld ,mc` mzq,àîìòc àúeìéáàin ly £¥¨§¨§¨

,ozg epi`ydéa éìeæìæì éúà àìå øéîçla`d ipira `id dxeng - £¦§Ÿ¨¥§©§¥¥
la` ,qekd zbifn ea exizd jkitle ,da lflfl `aiy yyg oi`e

,àëäc úeìéáà,ozg lyïðaø déa eìé÷àc ïåékda eliwdy itl - £¥§¨¨¥¨©£¦¥©¨¨
ef `lew jezny yeygl yi ,oldl x`eaiy itke ,minkgéúà̈¥

déa éìeæìæì,exzed `ly mixg` mixaca s` da lflfl e`eai - §©§¥¥
.cgiizdl mdilr exq`e exingd jkitle

:`xnbd zxxanéàîd `id dn -àle÷ly ezela`a eliwdy ©¨
,ozgdàîéìéàdn `id `lewdy xn`z m` -éðz÷c`ziixaa(`"r) ¦¥¨§¨¨¥

dxeawd mcewy,LøBôe äåöî úìéòa ìòBa,`lew zaygp dpi` ef ¥§¦©¦§¨¥
okyíúä,leral oicd xwirn el xzenc íeMîdxeawd mcew ¨¨¦§

oiicr,úeìéáà åéìò ìç àì`l` dzind zrya dlg zela` oi`y Ÿ¨¨¨£¥
,xzei xge`n onfaì éàzhiyøæòéìà éaø(.fk w"en)zelia` dlg `l ¦§©¦¡¦¤¤

àöiL ãòznd,úéaä çútîeòLBäé éaøì éà(my)zelia` dlg `l ©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦§ª©
ììBbä íúqiL ãò,ok m`e .eieqika znd ly epex` z` eqkiy cr - ©¤¦¨¥©¥

oiicr dlg `l lkd ixacl xcgl znd z` eqipkd wxy onfa
.`lew ef oi`e ,dhnd yinyza xzen `ed oicd xwirne ,zela`d

:`xnbd dwiqnàlàdn ,`id `lewdéðz÷celiwdy `ziixaa ¤¨§¨¨¥
y minkg eilrâäBðdligzâäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL ¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥

.úeìéáà éîé úòáL¦§©§¥£¥
?

i`vena e` zaya dleza zlira oipra oecl zxaer `xnbd
:zayøî øîà`ziixaa(.c lirl),Ck ïéazny qpe` did m` oia - ¨©©¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvede ozg ly eia`Ck ïéáem` oiae - ¥¨
mewn lkn ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l` qpe` did `l

ìBòáé àìdpey`x dliraúaL áøòa àì[zay lil-]àìå Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
.úaL éàöBîa:df oic `xnbd zxxanúaL áøòa àîìLa`l §¨¥©¨¦§¨¨§¤¤©¨

leraiíeMîdyer ezliraayäøeaçziiyra yie ,dy`d seba ¦©¨
.dk`ln ziiyr meyn dxeagàì éànà úaL éàöBîa àlà- ¤¨§¨¥©¨©©Ÿ

.lerai `l recn
:`xnbd zx`an,àøéæ éaø øîà`ed zay i`vena leral xeqi`d ¨©©¦¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk
'åë øîà÷ éëäÐ 'oke' xn`w ik ,xnelk Ð`ed`miypd oia dpyi `ide miyp`d oia oyi

.i`w lra `lya jd mlerle ,xn`wäéì àìé÷zelia``c ,dcpn dilr xearl Ð`l

dil zpnidndcp`e.dil zpnidnäìòáì äùåò äùàäù úåëàìîwxta edl ipz onwl Ð

."it lr s`"õåçñåëä úâéæîî.el hiyedl Ð'åë åéðô úöçøäå äèîä úòöäåjxcy Ð

.xac lbxd icil oi`ae ,od daige aexiwíãà ïéà
åúùà úà óåëì éàùøznyk ,dla` inia Ð

.dn` e` dia`úñ÷åôzxarn Ðlr wxy

.diptåì úâæåî.xac lbxdl opiyiig `le Ð

.dil `xing zelia` :`nl`úåìéáàá ïàë
äéãéãipde ,dcpn dil `liw zelia` mlerl Ð

ikd `zipznoyi `ed lirl ipzwc `d :ovxzn

ipzwc jde ,dicic zelia`a Ð 'ek miyp`d oia

oi` :ipzwc .i`w dcic zelia`a Ð 'ek el zbfen

dcic zelia`a `nl` .'ek sekl i`yx mc`

legkl dvex dpi`y ,opiniiw.qewtleepiide

m`c ,zbfenc `nrhxabzioeik ,eilr exvi

.el zrney dpi` Ð `ed dcic zelia`càäå
'åë ïúç ìù åéáàinp dcic zelia`a `nl` Ð

xing`.lirlc `pzéðú÷ éëdlk ly dn` Ð

,`x`y` Ð`ed" la` ."xcgl znd miqipkn"`

Ð "miyp`d oia oyizelia``ozgc.i`wúâäåðå
úåìéáà åîòzelia`a ipzw `lcn `nl` Ð

xing dpin rny Ð miyp`d oia oyi `ed dicic

oyi `ed dicic zelia`a ipz .ol ipy `le ,dil

:opiqxb ikd .'ekåîò åàì éàî éðú÷ åîò àäå
äèîá`nl` Ðzelia``.onidn inp dicicàì

úéáá åîòhwp onidnc meyn e`l `nrhe Ð

oi`c opireny`l `l` ,dlezelia`dilr lhen

dzelia` oi` `ed oke .eceak meyn eipta `l`

diptl `l` eilr lhen.dceakleäéì øîàãë
äéøá àééçì áøbedp dt`a :eing znyk Ð

ryedi iaxe xfril` iaxc `zbelt .'ek `zelia`

.ohw crenaììåâ.znd oex` ly ieqk edf Ð
íåùî
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úòöäå`edy ,oipicq zqixt epiid `kdc dhnd zrvdc wgvi epiaxl d`xp Ð dhnd

.dcpl ixy Ð daig ly mixac opi`y ,zezqke mixk zrvd la` .daig ly xac

dpi` Ð zegty yly el dqipkd :(a,hp zeaezk) "it lr s`" wxta opzcn di`x `iade

lr s` :`xnba opixn`e .`xczwa zayei Ð rax` .xnva dyer dpi`e dhnd el zrvn

zbfen la` Ð `xczwa zayei rax` exn`y it

eici eipt el zvgxne ,dhnd el zrvne ,qek el

dpi` yly `pzc `dc :qxhpewa yxite .eilbxe

,zezqke mixk zrvd epiid Ð dhnd el zrvn

Ð dhnd el zrvn la` .gxeh yiy xac iedc

edpip daigc ilinc ,oicale oicq zqixt epiid

ly drvd `idde .gxeh ea oi`e ,eilr aagzy

dxikfnc ,rnyn oke .xeq` `wecc d`xp daig

.mzd ik eilbxe eici eipt zvgxde qek zbifn icda

dpi`e :`l` dpyna iqxb `lc mixtql ,edin

opiqxb `xnbae 'el' opiqxb `le ,dhnd zrvn

,drvd ipeeb ixz ediy myn di`x oi` Ð 'el'

`xnbae ,zehn x`y zrvda ixii` oizipznc

.ecal dlral dhn zrvda ixii`

úñ÷åôlr wxy zxarn :qxhpewd yxit

ipy wxta xn`c ,d`xp oi`e .dipt

:(`,fi) onwlixzc rnyn .qekxit `le wxy `l

,qekxit epiid Ð `kdc zqwetc .edpip ilin

.qekxit`e legik` Ð ipzw ik :jenqa opixn`ck

zqwet :ipzw (`,dv zay) "ripvnd" idliyae

yxit ipy wxta onwle .dipt lr wxy zxarne

epiaxl dywe .xry zrilw Ð qekxit :qxhpewd

zlceb ipzw (a,cv my) "ripvnd" idliyac :wgvi

.`ed miyp ipewizn cg`c d`xp `l` ?zqwete

éîåÐ dcic zelia`l dicic zelia` oia ip`y

ivn ied sqei axc `zlin e`lac :dniz

e`l i`c :xnel yie !iccd` zeziixa jxtinl

zry oia opibltn ded sqei axc `zlin ded

Ð dteg zryac .dteg zrya `lyl dteg

sqei axl la` .lrac ab lr s` etwez exvi

dil aiyg lraa `dc ,ikda ibeltl ivn `l

dpyi ezy` dteg zrya elit`c ,dpyi ezy`k

zelia`a ikd elit`e ,dcic zelia`ae dcpa enr

jixt ikdle ,miyp`d oia oyi `ed :ipzw dicic

e`l i`c d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .xity

ipzw dnre enrc .icin dyw ded `l Ð sqei axc

,ziaa dnr `l` dhna enr e`l Ð `ziixaa

enr dpyi ezy` dcic zelia`ac sqei axl la`

epiid zelia` dnr bdep ipzwc `d ok m` Ð

ied dicic zelia`a `kdc `inec ,dhna dnr

`inec :yexit ?dhna enr e`l i`n ,ipzw 'enr' `de :jixte .`ed ikdc `ziixaa ipzwc 'enr'c yxtn `l` ,`ziixad dibn epi` Ð oyi `ed dicic zelia`a ipz ipync `de .dhna enr

.'ek ax dil xn`ck ,ziaa enr ,`l :ipyne ,'dnr'c

ãòepiaxl dywe .jexra yxit df oirke .eilr wtec llebdy my lr wtec `xwpe .oex`d icivay miyxw epiid wtece ,oex` ieqik ied llebc i"yx yxit zenewn dnka Ð llebd mzqiy

wxtac ,cere !(a,ekw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck ,ld`a `nhn wtecde llebd `lde ?oiblcn eid ji`e .zepex` iab lr epiid oiblcn :(a,hi zekxa) "ezny in" wxta xn`c :mz

[yixc] i"yx yexitl ik wxeapivpn cec epiax axd xne`e !dcyd ipt lr epi` oex` `ld qxhpewd yexitle .wtece lleb zeaxl Ð "dcyd ipt lr" :yixc (a,ar my) "dywnd dnda"

a Ð oenh `edy cera la` ,yxityk `l` `nhnc dcyd ipt lrn opiaxn `lc yxity wtece lleb zeaxlmiblcnc `idd xity inp iz` `zyde .lde`a `nhn `le ,rwxw ab` lh

xifp oi`y d`neh lk :(iriax wxt) zegny zkqna `ipzc ,lleba mnvr ze`nhle blcl oileki mewn lkn Ð ld`a `nhn llebc ab lr s` :miyxtn yi cere .zepex` iab lr epiid

:(a,eh) oiaexira `ipzc :dywd cere .dilr xdfen odke (`,cp) xifpa opzck ,dilr glbn xifp oi` mc ziriax `dc ,`id zyaeync :mz epiax xn`e .dilr xdfen odk oi` Ð dilr glbn

miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc oi`c ab lr s` xnel yie ?miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc ike qxhpewd yexitle ,'ek xawl lleb `l epnn oiyer oi` miig gex ea yiy xac lk

eil`n `vie ez`iwde ezqipkde ez`ivede dcleg ezrla :(`,r oileg) "dywnd" wxta opixn`ck ,xky lawle yexcl cenlzd oda ixiine ,giky `lc ogky` mixac dnk mewn lkn Ð

"oa`d z` ellbe" aizkck ,oa`d lr jiiy lleb oeyle .dlecb oa` `idy ,davn epiid llebc :yxtn mz epiaxe .mlerl `ai `ly it lr s` ?edn dfl dfn `vie mingx ipy wiacd ?edn

my did `l oiblcnc `iddae ;oniql xg` xac e` dnda my oicinrn zpnefn davnd oi`yk minrte .davn ly dlbxl zg`e dy`xl zg` ,mipa` izy od wtece .(hk ziy`xa)

opixn`ck ,oixaewc ediit` ixcdn ikc :xnel yic ,davn my oi`yk zelia` lg zni`n ryedi iaxl dywz `le .gth gzet oda yi zepex` aexc ,oi`nhin eid `l znd zngne .davn

zelecb mipa` izy dcedi iax xn` :iriax wxta zeld`c `ztqeza `ipzc :mz epiax yexit lr wgvi epiaxl dywe .ediit` ixcdn ikn `aky xza ilf` `lc edpdc (`,ak) ohw crena
ly
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ìòa àìå äcð BzLà äñøétL éî ïëå :øîà÷ éëä̈¦¨¨©§¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©
¯.íéLpä ïéa äðLé BzLàå ,íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦

éaø øîàäå ?äcpî déì àìé÷ úeìéáàc àøîéîì§¥§¨©£¥¦¨¥¦¦¨§¨¨©©¦
äMàL úBëàìî ìk :àðeä áø øîà àðéðç øa ÷çöé¦§¨©£¦¨¨©©¨¨§¨¤¦¨
ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcð ,dìòáì äNBò¨§©§¨¦¨¨§©§¨¦§¦©©
éab elàå .åéìâøå åéãé åéðt úöçøäå ähnä úòväå§©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨§©§¨§¦©¥
éàMø íãà ïéà :eøîàL ét ìò óà :àéðz úeìéáà£¥©§¨©©¦¤¨§¥¨¨©©
úîàa ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óBëì̈¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤¤¡¤
úöçøîe ,ähnä Bì úòvîe ,ñBkä Bì úâæBî :eøîà̈§¤¤©©©©©¦¨©§¤¤

ïàk ,àéL÷ àì !åéìâøå åéãé åéðt Bì¯úeìéáàa ¨¨¨¨§©§¨¨©§¨¨©£¥
ïàk ,déãéc¯ïúç ìL åéáà àäå .dãéc úeìéáàa ¦¥¨©£¥¦¨§¨¨¦¤¨¨

éðú÷ ék !éðú÷ älk ìL dnà Bà¯éîe .àøàMà ¦¨¤©¨¨¨¥¦¨¨¥©§¨¨¦
:àéðúäå ?dãéc úeìéáàì déãéc úeìéáà ïéa éðàL̈¥¥£¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨
BzLà úà óBëì ìBëé Bðéà BúBîç Bà åéîç únL éî¦¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§
Búhî äôBk àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤¦¨
dúBîç Bà äéîç únL àéä ïëå .úeìéáà dnò âäBðå§¥¦¨£¥§¥¦¤¥¨¦¨£¨
àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤¤¨

éáà Bnò úâäBðå dúhî äôBkúeìéáàa éðz !úeì ¨¦¨¨§¤¤¦£¥§¥©£¥
ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä :déãéc¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥

éðú÷ ék !éðú÷ "ïëå" àä .íéLpä¯.ñekøétàå ìeçékà ©¨¦¨§¥¨¨¥¦¨¨¥©¦§©¦§
Bnò ,àì ?ähna Bnò åàì éàî ,éðú÷ "Bnò" àäå§¨¦¨¨¥©¨¦©¦¨Ÿ¦

dtàa :déøa àéiçì áø déì øîàãëe .úéaa¯âBäð ©©¦§©£©¥©§¦¨§¥§©¨§
dtàa àìc ,àúeìéáà¯áø .àúeìéáà âBäðz àì £¥¨§¨§©¨¨¦§£¥¨©

àúeìéáàì àëäc àúeìéáà úénãî÷ éî :øîà éLà©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨©£¥¨
àîìòc àúeìéáà ?àîìòc¯eìé÷àc ïåék ,àëäc úeìéáà .déa éìeæìæì éúà àìå ,øéîç §¨§¨£¥¨§¨§¨£¦§¨¨¥§©§¥¥£¥§¨¨¥¨©£¦

ïðaø¯LøBôe äåöî úìéòa ìòBa éðú÷c àîéìéà ?àle÷ éàî .déa éìeæìæì éúà¯íúä ©¨©¨¥§©§¥¥©¨¦¥¨§¨¨¥¥§¦©¦§¨¥¨¨
øæòéìà éaøì éà ;àúeìéáà åéìò ìç àìc íeMî¯éaøì éà ,úéaä çútî àöiL ãò ¦§¨¨¨¨£¥¨¦§©¦¡¦¤¤©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦

òLBäé¯úòáL âäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL âäBð :éðú÷c àlà !ììBbä íúqiL ãò §ª©©¤¦¨¥©¥¤¨§¨¨¥¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥¦§©
éîé.úaL éàöBîa àìå úaL áøòa àì ìBòáé àì Ck ïéáe Ck ïéa :øî øîà .úeìéáà §¥£¥£©¨¥¨¥¨Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ§¨¥©¨

úaL áøòa àîìLa¯:àøéæ éaø øîà ?àì éànà úaL éàöBîa àlà ,äøeaç íeMî ¦§¨¨§¤¤©¨¦©¨¤¨§¨¥©¨©©Ÿ¨©©¦¥¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zeaezk(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëäelit` la`a cegi xeqi` epivny enk ¨¦¨¨©
,dpey`x dlira xg`å äcð BzLà äñøétL éî ïëåoiicrìòa àì §¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©

,dpey`x dlira.íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
ihxt lk z` zeeydl d`a dpi` ,`ziixaa epipyy 'oke' oeyle
md mipey j` ,cegi xeqi` oiprl wx `l` ,dcpl la` ly mipicd
`ed xeqi`d dcpa eli`e ,lra m` s` cgiizdl xeq` la`y jka

.lra `lyk wx
.dcpd mr cegil la` ly cegi oia weligd dn zxxan `xnbd
cgiizdl eilr epxq`e la`d lr epxngdy jkn :`xnbd dywn
cgiizdl mdl epxzde xzei eplwd dcpa eli`e ,lray xg` s`

,dpey`x dlira xg`làøîéîìdxe`kl gikedl yi -úeìéáàc §¥§¨©£¥
äcpî déì àìé÷,dcp xeqi`n mc`d ipira lw zela` xeqi`y - ¦¨¥¦¦¨

eilr exq`e ,dxiar icil `aiy minkg xzei eyyg zela`a okle
xearln xdfi envr mc`dy jk lr eknq dcpa eli`e ,cegid z`

.ezy` mr cgiizi m` s` ,xeqi`å,dyw ok m` ixdéaø øîàä ©¨¨©©¦
,àðeä áø øîà ,àðéðç øa ÷çöéoldl dpynd lr(:hp)z` dpend ¦§¨©£¦¨¨©©¨

,dlral dyer dy`dy zek`lndìkoze`äNBò äMàL úBëàìî ¨§¨¤¦¨¨
,dìòáìd s`ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcðl hiyedl -e §©£¨¦¨¨§©£¨¦§¦©©

,oii ly qekúòväålr oipicqähnä,eiptaåéãé åéðt úöçøäå §©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨
,åéìâøåyi el` zek`lnay oeik ,dicia ea zrbep dpi` m` s` §©§¨

.dxiar icil e`eai ok el dyrz m`y minkg eyyge dxizi daig
àéðz úeìéáà éab eléàå,`ziixaaeøîàL ét ìò óày minkgïéà §¦©¥£¥©§¨©©¦¤¨§¥

BzLà úà óBëì éàMø íãàdzela` onfaúìçBk úBéäìzraev - ¨¨©©¨¤¦§¦§¤¤
,iepl dipir aiaqúñ÷Bt úBéäìå,miptd z` mic`nd wneq dny - §¦§¤¤

j` ,hywzdl dxeq` dzela` iniay itleøîà úîàa`id jk - ¤¡¤¨§
dzela` onfa s`y ,dklddBì úâæBîz`Bì úòvîe ñBkäz` ¤¤©©©©

.åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ähnäxeng zela`d xeqi`y gkene ©¦¨©§¤¤¨¨¨¨§©§¨
zrvde qekd zbifn exq` dcpa ixdy ,dcp xeqi`n xzei eipira
eli`e ,dxiar icil e`eaiy yygn eilbxe eici eipt zvgxde dhnd

.exizd zela`a
:`xnbd zvxznàéL÷ àìwelig yi `l` ,mipicd oia dxizq oi` - Ÿ©§¨

,zeiela`d oiaïàkmr cgiizdl `ziixad eilr dxq`y dn - ¨
epiid ,ezy`déãéc úeìéáàa,eiaexwn cg` lr la` lrady - ©£¥¦¥

,dxiar icil e`eaie exvi eilr xabi ecgiizi m`y yyg yi dfay
eïàkepiid ,qekd z` el befnl zxzen zela` onfay epipyy dn - ¨

dãéc úeìéáàamrt lra xak m` df ote`ae ,dlia` dy`dy - ©£¥¦¨
eilr xabi m` mb oky ,dilr `al aeyiy minkg eyyg `l ,zg`

.el rnyz `l `id ,exvi
`ziixaa epipyy cegid xeqi`y yxtl okzi ji` :`xnbd dywn

,ely zela`a wx `edàäåzn''älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà §¨¨¦¤¨¨¦¨¤©¨
éðz÷dfa s`e ,dly zela`a mb zwqer `ziixady ixd ,`ziixaa ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .cegia mexq`éðz÷ ék,'dlk ly dn`' `ziixaa ¦¨¨¥
epiidàøàMàz` miqipkny ,`ziixaa miiepnd mipicd x`y lr - ©§¨¨

`l` epi` cegi xeqi` j` ,dtegl dlkde ozgd z`e xcgl znd
.la`d `ede ,ozg ly eia` zn xy`k

yi la` lrad m`y ,epwqdy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cegi xeqi`éðàL éîewelige iepiy yi ike -ïéa ¦©¦¥

déãéc úeìéáàely -dãéc úeìéáàì,dly -àéðúäå,`ziixaaéî £¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨¦
,BúBîç Bà åéîç únL,dla` ezy`eBzLà úà óBëì ìBëé Bðéà ¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì,cala ef `leàlà`ed s`äôBkz` ¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤
Búhîmila`d jxckdnò âäBðåibdpnàéä ïëå .úeìéáà,dy`d - ¦¨§¥¦¨£¥§¥¦

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà ,dúBîç Bà äéîç únL¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤
Bnò úâäBðå dúhî äôBk àlà[dlra mr-].úeìéáà`ly jkne ¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥

xeqi`d z` la` lradyk mixeqi`d llka `ziixad dzpn
oia welig oi`e ,xaca xeqi` oi`y gken ,ezy` mr cgiizdl

.dy`d zelia` oial lrad zelia`
:`xnbd zvxznéðzy `ziixad ixaca siqedl yi ok` -úeìéáàa ¨¥©£¥

,íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä ,déãécmixeq`e ¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
.cegia

:`xnbd ddnzàäoeyléðz÷ 'ïëå',lrad zela` iabl `ziixaa ¨§¥¨¨¥
yneoi` i`ce dfay ,dy`d zela` oicl dey ezela` oicy rn

:`xnbd zvxzn .lirl gkedy enke ,cegi xeqi`éðz÷ ékoi` ,'oke' ¦¨¨¥
`l` ,xac lkl df,ñekøétàå ìeçékàoia dilr mixeq` mdy ©¦§©¦§

.la` dlrayk oiae dla` `idyk
`ziixad ixaca siqedl okzi ji` :dywne `xnbd dkiynn

,dnr cgiizdl xeq` ezela` onfayàäåzbdep' oeylBnò'zela` §¨¦
éðz÷,la` `edy onfd iabl `ziixaaåàì éàîdpeekd oi` m`d - ¨¨¥©¨

`idy,ähna Bnò,z`vnp `idy mewna dzhn dteky ,xnelk ¦©¦¨
`l la` lradyk s`y gkene ,dlra mr my dpyie ,excga epiide

.cegi eilr exq`
:`xnbd zvxznàìzxzene ,dhna enr `idy dpeekd oi` - Ÿ

`l` ,cegia,úéaa Bnòenr `idyk wxy ycgl `ziixad d`ae ¦©©¦
,dlra mr zelia` bedpl dilr ziaaåedfàéiçì áø déì øîàãë §¦§¨©¥©§¦¨

déøa,`iig ly eing znyk ,`iig epal ax xn`y enk -dtàa §¥§©¨
àúeìéáà âBäðj` ,zela` ibdpna bdp jzy` ipta -dtàa àìc §£¥¨§Ÿ§©¨

àúeìéáà âBäðz àìibdpna bedpl jixv jpi` dipta `ly - Ÿ¦§£¥¨
dy`de ezy` mr lrad zela` oicy itl ,jka mrhde .zela`
efe ,eipta wx jiiy df ceake ,la`d ceak meyn wx `ed dlra mr

.'enr' oeyla `ziixad zpeek mb
exingd cegi iably ,cenrd y`xay `iyewl zxfeg `xnbd
,lray xg` s` cgiizdl la`d lr exq`e ,dcpan xzei zela`a
xzei dcpa exingd qekd zbifna eli`e .xzen dcp cegiy s` lr
oia wlgl yiy `xnbd dvxiz lirle .exizd la`ae ,z`f exq`e

`d zela`l lrad zela`.xg` ote`a `xnbd zvxzn dzr ,dy
:`xnbd zvxznàëäc àúeìéáà úénãî÷ éî ,øîà éMà áø©©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨

àîìòc àúeìéáàìly ezela`l ozg ly zela` dncn dz` ike - ©£¥¨§¨§¨
c ,mdipia wlgl yi `ld ,mc` mzq,àîìòc àúeìéáàin ly £¥¨§¨§¨

,ozg epi`ydéa éìeæìæì éúà àìå øéîçla`d ipira `id dxeng - £¦§Ÿ¨¥§©§¥¥
la` ,qekd zbifn ea exizd jkitle ,da lflfl `aiy yyg oi`e

,àëäc úeìéáà,ozg lyïðaø déa eìé÷àc ïåékda eliwdy itl - £¥§¨¨¥¨©£¦¥©¨¨
ef `lew jezny yeygl yi ,oldl x`eaiy itke ,minkgéúà̈¥

déa éìeæìæì,exzed `ly mixg` mixaca s` da lflfl e`eai - §©§¥¥
.cgiizdl mdilr exq`e exingd jkitle

:`xnbd zxxanéàîd `id dn -àle÷ly ezela`a eliwdy ©¨
,ozgdàîéìéàdn `id `lewdy xn`z m` -éðz÷c`ziixaa(`"r) ¦¥¨§¨¨¥

dxeawd mcewy,LøBôe äåöî úìéòa ìòBa,`lew zaygp dpi` ef ¥§¦©¦§¨¥
okyíúä,leral oicd xwirn el xzenc íeMîdxeawd mcew ¨¨¦§

oiicr,úeìéáà åéìò ìç àì`l` dzind zrya dlg zela` oi`y Ÿ¨¨¨£¥
,xzei xge`n onfaì éàzhiyøæòéìà éaø(.fk w"en)zelia` dlg `l ¦§©¦¡¦¤¤

àöiL ãòznd,úéaä çútîeòLBäé éaøì éà(my)zelia` dlg `l ©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦§ª©
ììBbä íúqiL ãò,ok m`e .eieqika znd ly epex` z` eqkiy cr - ©¤¦¨¥©¥

oiicr dlg `l lkd ixacl xcgl znd z` eqipkd wxy onfa
.`lew ef oi`e ,dhnd yinyza xzen `ed oicd xwirne ,zela`d

:`xnbd dwiqnàlàdn ,`id `lewdéðz÷celiwdy `ziixaa ¤¨§¨¨¥
y minkg eilrâäBðdligzâäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL ¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥

.úeìéáà éîé úòáL¦§©§¥£¥
?

i`vena e` zaya dleza zlira oipra oecl zxaer `xnbd
:zayøî øîà`ziixaa(.c lirl),Ck ïéazny qpe` did m` oia - ¨©©¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvede ozg ly eia`Ck ïéáem` oiae - ¥¨
mewn lkn ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l` qpe` did `l

ìBòáé àìdpey`x dliraúaL áøòa àì[zay lil-]àìå Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
.úaL éàöBîa:df oic `xnbd zxxanúaL áøòa àîìLa`l §¨¥©¨¦§¨¨§¤¤©¨

leraiíeMîdyer ezliraayäøeaçziiyra yie ,dy`d seba ¦©¨
.dk`ln ziiyr meyn dxeagàì éànà úaL éàöBîa àlà- ¤¨§¨¥©¨©©Ÿ

.lerai `l recn
:`xnbd zx`an,àøéæ éaø øîà`ed zay i`vena leral xeqi`d ¨©©¦¥¨
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oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk
'åë øîà÷ éëäÐ 'oke' xn`w ik ,xnelk Ð`ed`miypd oia dpyi `ide miyp`d oia oyi

.i`w lra `lya jd mlerle ,xn`wäéì àìé÷zelia``c ,dcpn dilr xearl Ð`l

dil zpnidndcp`e.dil zpnidnäìòáì äùåò äùàäù úåëàìîwxta edl ipz onwl Ð

."it lr s`"õåçñåëä úâéæîî.el hiyedl Ð'åë åéðô úöçøäå äèîä úòöäåjxcy Ð

.xac lbxd icil oi`ae ,od daige aexiwíãà ïéà
åúùà úà óåëì éàùøznyk ,dla` inia Ð

.dn` e` dia`úñ÷åôzxarn Ðlr wxy

.diptåì úâæåî.xac lbxdl opiyiig `le Ð

.dil `xing zelia` :`nl`úåìéáàá ïàë
äéãéãipde ,dcpn dil `liw zelia` mlerl Ð

ikd `zipznoyi `ed lirl ipzwc `d :ovxzn

ipzwc jde ,dicic zelia`a Ð 'ek miyp`d oia

oi` :ipzwc .i`w dcic zelia`a Ð 'ek el zbfen

dcic zelia`a `nl` .'ek sekl i`yx mc`

legkl dvex dpi`y ,opiniiw.qewtleepiide

m`c ,zbfenc `nrhxabzioeik ,eilr exvi

.el zrney dpi` Ð `ed dcic zelia`càäå
'åë ïúç ìù åéáàinp dcic zelia`a `nl` Ð

xing`.lirlc `pzéðú÷ éëdlk ly dn` Ð

,`x`y` Ð`ed" la` ."xcgl znd miqipkn"`

Ð "miyp`d oia oyizelia``ozgc.i`wúâäåðå
úåìéáà åîòzelia`a ipzw `lcn `nl` Ð

xing dpin rny Ð miyp`d oia oyi `ed dicic

oyi `ed dicic zelia`a ipz .ol ipy `le ,dil

:opiqxb ikd .'ekåîò åàì éàî éðú÷ åîò àäå
äèîá`nl` Ðzelia``.onidn inp dicicàì

úéáá åîòhwp onidnc meyn e`l `nrhe Ð

oi`c opireny`l `l` ,dlezelia`dilr lhen

dzelia` oi` `ed oke .eceak meyn eipta `l`

diptl `l` eilr lhen.dceakleäéì øîàãë
äéøá àééçì áøbedp dt`a :eing znyk Ð

ryedi iaxe xfril` iaxc `zbelt .'ek `zelia`

.ohw crenaììåâ.znd oex` ly ieqk edf Ð
íåùî
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úòöäå`edy ,oipicq zqixt epiid `kdc dhnd zrvdc wgvi epiaxl d`xp Ð dhnd

.dcpl ixy Ð daig ly mixac opi`y ,zezqke mixk zrvd la` .daig ly xac

dpi` Ð zegty yly el dqipkd :(a,hp zeaezk) "it lr s`" wxta opzcn di`x `iade

lr s` :`xnba opixn`e .`xczwa zayei Ð rax` .xnva dyer dpi`e dhnd el zrvn

zbfen la` Ð `xczwa zayei rax` exn`y it

eici eipt el zvgxne ,dhnd el zrvne ,qek el

dpi` yly `pzc `dc :qxhpewa yxite .eilbxe

,zezqke mixk zrvd epiid Ð dhnd el zrvn

Ð dhnd el zrvn la` .gxeh yiy xac iedc

edpip daigc ilinc ,oicale oicq zqixt epiid

ly drvd `idde .gxeh ea oi`e ,eilr aagzy

dxikfnc ,rnyn oke .xeq` `wecc d`xp daig

.mzd ik eilbxe eici eipt zvgxde qek zbifn icda

dpi`e :`l` dpyna iqxb `lc mixtql ,edin

opiqxb `xnbae 'el' opiqxb `le ,dhnd zrvn

,drvd ipeeb ixz ediy myn di`x oi` Ð 'el'

`xnbae ,zehn x`y zrvda ixii` oizipznc

.ecal dlral dhn zrvda ixii`

úñ÷åôlr wxy zxarn :qxhpewd yxit

ipy wxta xn`c ,d`xp oi`e .dipt

:(`,fi) onwlixzc rnyn .qekxit `le wxy `l

,qekxit epiid Ð `kdc zqwetc .edpip ilin

.qekxit`e legik` Ð ipzw ik :jenqa opixn`ck

zqwet :ipzw (`,dv zay) "ripvnd" idliyae

yxit ipy wxta onwle .dipt lr wxy zxarne

epiaxl dywe .xry zrilw Ð qekxit :qxhpewd

zlceb ipzw (a,cv my) "ripvnd" idliyac :wgvi

.`ed miyp ipewizn cg`c d`xp `l` ?zqwete

éîåÐ dcic zelia`l dicic zelia` oia ip`y

ivn ied sqei axc `zlin e`lac :dniz

e`l i`c :xnel yie !iccd` zeziixa jxtinl

zry oia opibltn ded sqei axc `zlin ded

Ð dteg zryac .dteg zrya `lyl dteg

sqei axl la` .lrac ab lr s` etwez exvi

dil aiyg lraa `dc ,ikda ibeltl ivn `l

dpyi ezy` dteg zrya elit`c ,dpyi ezy`k

zelia`a ikd elit`e ,dcic zelia`ae dcpa enr

jixt ikdle ,miyp`d oia oyi `ed :ipzw dicic

e`l i`c d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .xity

ipzw dnre enrc .icin dyw ded `l Ð sqei axc

,ziaa dnr `l` dhna enr e`l Ð `ziixaa

enr dpyi ezy` dcic zelia`ac sqei axl la`

epiid zelia` dnr bdep ipzwc `d ok m` Ð

ied dicic zelia`a `kdc `inec ,dhna dnr

`inec :yexit ?dhna enr e`l i`n ,ipzw 'enr' `de :jixte .`ed ikdc `ziixaa ipzwc 'enr'c yxtn `l` ,`ziixad dibn epi` Ð oyi `ed dicic zelia`a ipz ipync `de .dhna enr

.'ek ax dil xn`ck ,ziaa enr ,`l :ipyne ,'dnr'c

ãòepiaxl dywe .jexra yxit df oirke .eilr wtec llebdy my lr wtec `xwpe .oex`d icivay miyxw epiid wtece ,oex` ieqik ied llebc i"yx yxit zenewn dnka Ð llebd mzqiy

wxtac ,cere !(a,ekw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck ,ld`a `nhn wtecde llebd `lde ?oiblcn eid ji`e .zepex` iab lr epiid oiblcn :(a,hi zekxa) "ezny in" wxta xn`c :mz

[yixc] i"yx yexitl ik wxeapivpn cec epiax axd xne`e !dcyd ipt lr epi` oex` `ld qxhpewd yexitle .wtece lleb zeaxl Ð "dcyd ipt lr" :yixc (a,ar my) "dywnd dnda"

a Ð oenh `edy cera la` ,yxityk `l` `nhnc dcyd ipt lrn opiaxn `lc yxity wtece lleb zeaxlmiblcnc `idd xity inp iz` `zyde .lde`a `nhn `le ,rwxw ab` lh

xifp oi`y d`neh lk :(iriax wxt) zegny zkqna `ipzc ,lleba mnvr ze`nhle blcl oileki mewn lkn Ð ld`a `nhn llebc ab lr s` :miyxtn yi cere .zepex` iab lr epiid

:(a,eh) oiaexira `ipzc :dywd cere .dilr xdfen odke (`,cp) xifpa opzck ,dilr glbn xifp oi` mc ziriax `dc ,`id zyaeync :mz epiax xn`e .dilr xdfen odk oi` Ð dilr glbn

miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc oi`c ab lr s` xnel yie ?miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc ike qxhpewd yexitle ,'ek xawl lleb `l epnn oiyer oi` miig gex ea yiy xac lk

eil`n `vie ez`iwde ezqipkde ez`ivede dcleg ezrla :(`,r oileg) "dywnd" wxta opixn`ck ,xky lawle yexcl cenlzd oda ixiine ,giky `lc ogky` mixac dnk mewn lkn Ð

"oa`d z` ellbe" aizkck ,oa`d lr jiiy lleb oeyle .dlecb oa` `idy ,davn epiid llebc :yxtn mz epiaxe .mlerl `ai `ly it lr s` ?edn dfl dfn `vie mingx ipy wiacd ?edn

my did `l oiblcnc `iddae ;oniql xg` xac e` dnda my oicinrn zpnefn davnd oi`yk minrte .davn ly dlbxl zg`e dy`xl zg` ,mipa` izy od wtece .(hk ziy`xa)

opixn`ck ,oixaewc ediit` ixcdn ikc :xnel yic ,davn my oi`yk zelia` lg zni`n ryedi iaxl dywz `le .gth gzet oda yi zepex` aexc ,oi`nhin eid `l znd zngne .davn

zelecb mipa` izy dcedi iax xn` :iriax wxta zeld`c `ztqeza `ipzc :mz epiax yexit lr wgvi epiaxl dywe .ediit` ixcdn ikn `aky xza ilf` `lc edpdc (`,ak) ohw crena
ly

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

ìòa àìå äcð BzLà äñøétL éî ïëå :øîà÷ éëä̈¦¨¨©§¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©
¯.íéLpä ïéa äðLé BzLàå ,íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦

éaø øîàäå ?äcpî déì àìé÷ úeìéáàc àøîéîì§¥§¨©£¥¦¨¥¦¦¨§¨¨©©¦
äMàL úBëàìî ìk :àðeä áø øîà àðéðç øa ÷çöé¦§¨©£¦¨¨©©¨¨§¨¤¦¨
ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcð ,dìòáì äNBò¨§©§¨¦¨¨§©§¨¦§¦©©
éab elàå .åéìâøå åéãé åéðt úöçøäå ähnä úòväå§©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨§©§¨§¦©¥
éàMø íãà ïéà :eøîàL ét ìò óà :àéðz úeìéáà£¥©§¨©©¦¤¨§¥¨¨©©
úîàa ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óBëì̈¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤¤¡¤
úöçøîe ,ähnä Bì úòvîe ,ñBkä Bì úâæBî :eøîà̈§¤¤©©©©©¦¨©§¤¤

ïàk ,àéL÷ àì !åéìâøå åéãé åéðt Bì¯úeìéáàa ¨¨¨¨§©§¨¨©§¨¨©£¥
ïàk ,déãéc¯ïúç ìL åéáà àäå .dãéc úeìéáàa ¦¥¨©£¥¦¨§¨¨¦¤¨¨

éðú÷ ék !éðú÷ älk ìL dnà Bà¯éîe .àøàMà ¦¨¤©¨¨¨¥¦¨¨¥©§¨¨¦
:àéðúäå ?dãéc úeìéáàì déãéc úeìéáà ïéa éðàL̈¥¥£¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨
BzLà úà óBëì ìBëé Bðéà BúBîç Bà åéîç únL éî¦¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§
Búhî äôBk àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤¦¨
dúBîç Bà äéîç únL àéä ïëå .úeìéáà dnò âäBðå§¥¦¨£¥§¥¦¤¥¨¦¨£¨
àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤¤¨

éáà Bnò úâäBðå dúhî äôBkúeìéáàa éðz !úeì ¨¦¨¨§¤¤¦£¥§¥©£¥
ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä :déãéc¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥

éðú÷ ék !éðú÷ "ïëå" àä .íéLpä¯.ñekøétàå ìeçékà ©¨¦¨§¥¨¨¥¦¨¨¥©¦§©¦§
Bnò ,àì ?ähna Bnò åàì éàî ,éðú÷ "Bnò" àäå§¨¦¨¨¥©¨¦©¦¨Ÿ¦

dtàa :déøa àéiçì áø déì øîàãëe .úéaa¯âBäð ©©¦§©£©¥©§¦¨§¥§©¨§
dtàa àìc ,àúeìéáà¯áø .àúeìéáà âBäðz àì £¥¨§¨§©¨¨¦§£¥¨©

àúeìéáàì àëäc àúeìéáà úénãî÷ éî :øîà éLà©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨©£¥¨
àîìòc àúeìéáà ?àîìòc¯eìé÷àc ïåék ,àëäc úeìéáà .déa éìeæìæì éúà àìå ,øéîç §¨§¨£¥¨§¨§¨£¦§¨¨¥§©§¥¥£¥§¨¨¥¨©£¦

ïðaø¯LøBôe äåöî úìéòa ìòBa éðú÷c àîéìéà ?àle÷ éàî .déa éìeæìæì éúà¯íúä ©¨©¨¥§©§¥¥©¨¦¥¨§¨¨¥¥§¦©¦§¨¥¨¨
øæòéìà éaøì éà ;àúeìéáà åéìò ìç àìc íeMî¯éaøì éà ,úéaä çútî àöiL ãò ¦§¨¨¨¨£¥¨¦§©¦¡¦¤¤©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦

òLBäé¯úòáL âäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL âäBð :éðú÷c àlà !ììBbä íúqiL ãò §ª©©¤¦¨¥©¥¤¨§¨¨¥¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥¦§©
éîé.úaL éàöBîa àìå úaL áøòa àì ìBòáé àì Ck ïéáe Ck ïéa :øî øîà .úeìéáà §¥£¥£©¨¥¨¥¨Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ§¨¥©¨

úaL áøòa àîìLa¯:àøéæ éaø øîà ?àì éànà úaL éàöBîa àlà ,äøeaç íeMî ¦§¨¨§¤¤©¨¦©¨¤¨§¨¥©¨©©Ÿ¨©©¦¥¨
íåùî

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



קפ
oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk

úåðåáùç íåùî,dlila dcerq dyri zay i`venl qepki m`y Ðaeygieedn zaya

diryi) "xac xace" aizke ,`ivedl jixv.(gpíéç÷ôî.xe`l oi`iven Ðçå÷éôÐ

.frla y"nxapewyetúåàéèøèmikln ihlt Ð.mipehlyeúåðîåà åãîìì,`ed devn Ð

zldw) aizkcmr epnid digzy zepne` cenl Ð "zad` xy` dy` mr miig d`x" (h
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åìéàãÐ aizk izxz ok m` ,l`ny epiid cic (a,el zegpn) "dax unewd" idliya xn`e ,"miny dgth ipinie" `xw miiqnc ab lr s` ,`cg rnync Ð 'ebe ici s` aizk ux`ae minya

.mici izxz aizk ,ycwnd zia enk ,dyrn cga miwicv dyrna la` .cg `l` `kil dyrn cga mewn lkn
df

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

ìL úBðBaLçå :ééaà déì øîà .úBðBaLç íeMî¦¤§£©¥©©¥§¤§¤
éøîàc àðeðîä áøå àcñç áø àäå ?éøéñà éî äåöî¦§¨¦£¦¦§¨©¦§¨§©©§¨§¨§¦
!úaLa ïáMçì øzeî äåöî ìL úBðBaLç :eäééåøz©§©§¤§¤¦§¨¨§©§¨§©¨
!úaLa íéiðòì ä÷ãö ïé÷ñBt :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¦§¨¨©£¦¦§©¨
úBiñðë ézáì ïéëìBä :ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨§¦§¨¥§¥¦
øîàå .úaLa íéaø é÷ñò ìò çwôì úBLøãî ézáìe§¨¥¦§¨§©¥©©¦§¥©¦§©¨§¨©
çewét ïéçwôî :ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©
øîà éðîçð øa ìàeîL áø øîàå .úaLa Lôð¤¤§©¨§¨©©§¥©©§¨¦¨©

ïéëìBä :ïúðBé éaøìò çwôì úBàéi÷ø÷ìe úBàéièøèì ©¦¨¨§¦§©§¦¨§©§¦¨§©¥©©
ìò ïéëcLî :àéLðî éác àðúå .úaLa íéaø é÷ñò¦§¥©¦§©¨§¨¨§¥§©§¨§©§¦©
øôñ Bãnìì ÷Bðézä ìòå ,úaLa ñøàéì ú÷Bðézä©¦¤¥¨¥§©¨§©©¦§©§¥¤
ànL äøéæb :àøéæ éaø øîà àlà !úeðneà Bãnììe§©§¨¤¨¨©©¦¥¨§¥¨¤¨
íBé ,äzòî àlà :ééaà déì øîà .óBò ïa èBçLé¦§¤£©¥©©¥¤¨¥©¨
äøéæb ,äçcé úaLa éðLa úBéäì ìçL íéøetkä©¦¦¤¨¦§§¥¦§©¨¦¨¤§¥¨
,ãéøè àì ,déLôðìc ,íúä !óBò ïa èBçLé ànL¤¨¦§¤¨¨¦§©§¥¨§¦

íéøçàìc àëä¯íúä :éîð éà .ãéøè¯déì úéà ¨¨§©£¥¦§¦¦©¦¨¨¦¥
àëä ,àçååø¯úéúàc àzLä .àçååø déì úéì ©§¨¨¨¥¥©§¨¨§¨§¨¥

éëäì¯.óBò ïa èBçLé ànL äøéæb ,éîð úaL áøò §¨¦¤¤©¨©¦§¥¨¤¨¦§¤
,éòéáøa úìòáðå éòéáøa úàOð äìeúa :eäì àéòaéà¦©£¨§§¨¦¥¦§¦¦§¦§¤¤¦§¦¦
äìeúa :àîìc Bà ,àzòc éøeø÷éàì ïðéLééç àìå§¨¨§¦©§¦§¥©§¨¦§¨§¨
éøeø÷éàì ïðéLééçc ,éLéîça úìòáðå éòéáøa úàOð¦¥¦§¦¦§¦§¤¤©£¦¦§¨§¦©§¦§¥
úàOð äìeúa :àøt÷ øa éðúc ,òîL àz ?àzòc©§¨¨§©§¨¥©©¨¨§¨¦¥
äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça úìòáðå éòéáøa¦§¦¦§¦§¤¤©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨
ìéàBä ,éMLa úìòáðå éLéîça úàOð äðîìà .íéâcì©¨¦©§¨¨¦¥©£¦¦§¦§¤¤§¦¦¦

àîòè .íãàì äëøa Ba äøîàðå¯,äëøa íeMî §¤¤§¨§¨¨¨¨¨©£¨¦§¨¨
àzòc éøeø÷éà íeMî ìáà¯,éëä éà .ïðéLééç àì £¨¦¦§¥©§¨¨¨§¦©¦¨¦

äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça ìòaéz éîð äðîìà©§¨¨©¦¦¨¥©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨
éîð éàå .déì àôéãò íãàc äëøa !íéâcì¯íeMî ©¨¦§¨¨§¨¨£¦¨¥§¦©¦¦

éLéîça úàOð äðîìà eøîà äî éðtî :àéðúc .eã÷L̈§§©§¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦¥©£¦¦
éLéîça ìòaéz øîBà äzà íàL ?éMLa úìòáðå¯ §¦§¤¤§¦¦¤¦©¨¥¦¨¥©£¦¦

ìò íéîëç eã÷L ,Bì CìBäå Búðneàì íékLî øçîì§¨¨©§¦§¨ª§¥¨§£¨¦©
ìL dnò çîN àäiL ,ìàøNé úBða úðwz.úaLå ,úaL áøòå ,úaLa éLéîç :íéîé äL ©¨©§¦§¨¥¤§¥¨¥©¦¨§¨¨¦£¦¦§©¨§¤¤©¨§©¨

îð éà ,ìèa íãà eäééðéa àkéà ?"eã÷L"ì "äëøa" ïéa àkéà éàîúBéäì ìçL áBè íBé é ©¦¨¥§¨¨§¨§¦¨¥©§¨¨¨¥¦©¦¤¨¦§
eléàc ,õøàå íéîL äNònî øúBé íé÷écö äNòî íéìBãb :àøt÷ øa Løc .úaL áøòa§¤¤©¨¨©©©¨¨§¦©£¥©¦¦¥¦©£¥¨©¦¨¨¤§¦
íäéãé äNòîa elàå "íéîL äçtè éðéîéå õøà äãñé éãé óà" :áéúk õøàå íéîL äNòîa§©£¥¨©¦¨¨¤§¦©¨¦¨§¨¤¤¦¦¦¦§¨¨©¦§¦§©£¥§¥¤

ì ïBëî" :áéúk íé÷écö ìLéãé eððBk éðãà Lãwî 'ä zìòt EzáL,ãçà éìáa áéLä ."E ¤©¦¦§¦¨§¦§§¨©§¨¦§¨£Ÿ¨§¨¤¥¦©§¦¤¨
:÷çöé øa ïîçð áø øîà !"eøöé" áéúëäå .áéúk "Bãé" !"eøöé åéãé úLaéå" :BîL àéiç éaøå§©¦¦¨§§©¤¤¨¨¨¨¨§¦§¨§¦¨¨£©©©§¨©¦§¨

éîL äàøà ék" :áéúëãk ,åéúBòaöà eøöééúBòaöà äNòî E."zððBk øLà íéáëBëå çøé E ¨§¤§§¨§¦§¦¦¤§¤¨¤©£¥¤§§¤¨¥©§¨¦£¤¨§¨
íäéãé äNòî :øîà÷ éëä !"òé÷øä ãébî åéãé äNòîe ìà ãBák íéøtñî íéîMä" :éáéúéî¥¦¥©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦¨¨¦©¨¦¨¨©©£¥§¥¤

ãébî éî íé÷écö ìL¯eäéð éàîe ,òé÷øä¯ãúéå" áéúëc éàî :àøt÷ øa Løc .øèî ¤©¦¦¦©¦¨¨¦©©¦¨¨¨©©©¨¨©¦§¦§¨¥
ðæà ìò Eì äéäz"E¯ðæà" éø÷z ìàðæà ìò" àlà"E,ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ,"E ¦§¤§©£¥¤©¦§¦£¥¤¤¨©¨§¤¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨

çéðé

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ycew zay meil)

,úBðBaLç íeMîf` zeyrl `ed cizr zay i`vena qepki m`y ¦¤§
ikxvl eize`ved oeayg z` zaya aygl `aiy eyyge ,dcerq

.leg ly zepeayg zaya aygl xeq`e ,dcerqd
:`xnbd dgec,éiaà déì øîà,`id devn oi`eyip zcerq ixd ¨©¥©©¥

éøéñà éî äåöî ìL úBðBaLçå,mixeq` md ike -áøå àcñç áø àäå §¤§¤¦§¨¦£¦¦§¨©¦§¨§©
eäééåøz éøîàc àðeðîäixac xacl xeq` mpn`y ,mdipy exn` - ©§¨§¨§¦©§©§

okle ,mixzen devn ixac mewn lkn ,zaya legìL úBðBaLç¤§¤
,øæòìà éaø øîàå .úaLa ïáLçì øzeî äåöîaygl xzeny wx `l ¦§¨¨§©§¨§©¨§¨©©¦¤§¨¨

s` `l` ,miiprd mikixv dnk zayaúaLa íéiðòì ä÷ãö ïé÷ñBt§¦§¨¨©£¦¦§©¨
.ipr lkl epzpi zern dnk miraew -éaø øîà ,á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦

,ïðçBéxeaiv ikxva miwqerdúBLøãî ézáìe úBiñðk ézáì ïéëìBä ¨¨§¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
ickçwôì[gibydle xxal-],íéaø é÷ñò ìòelit`eøîàå .úaLa §©¥©©¦§¥©¦§©¨§¨©

úaLa Lôð çewét ïéçwôî ,ïðçBé éaø øîà ,éãéà øa á÷òé éaø- ©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©¤¤§©¨
gewit meyn ,mc` zlvd jxevl leg ixeaic zaya xacl xzen

.ytpúBàéièøèì ïéëìBä ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL áø øîàå§¨©©§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¦§©§¦¨
úBàéi÷ø÷ìe,mihilye mikln ilkid -íéaø é÷ñò ìò çwôì- §©§¦¨§©¥©©¦§¥©¦

miaxd ikxvl oehlyd iy`x lv` lczydléác àðúå .úaLa§©¨§¨¨§¥
,àéLðîmda xacl xzen devn cv mda yiy cigi ikxev s` §©§¨

okle ,zayaúaLa ñøàéì ú÷Bðézä ìò ïéëcLîipiipra mixacn - §©§¦©©¦¤¥¨¥§©¨
,zaya zad ikeciyåcnln mr xacl a`l xzen ok÷Bðézä ìò §©©¦

,úeðneà Bãnììe øôñ Bãnììepa z` cnll a`d lr devny oeik §©§¥¤§©§¨
zepne`(.hk oiyecw)i`vena dy` `yil exq` recn ,dyw ok m`e .

efy oeik ixde ,ezcerq zepeayg z` zaya aygiy yygn zay
.mixzend devn ly zepeayg el` ixd devn zcerq

:xeqi`d mrh z` xg` ote`a x`an `xif iax,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨
,zay i`vena dy` `yil xeq`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbser-] §¥¨¤¨¦§¤

xirve jxjezny ,zay i`venay oi`eyipd zcerq jxevl zaya [
.meid zayy gkyi ezcxh

:`xnbd dywnäzòî àlà ,éiaà déì øîà`ed yygdy jixacl - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
ok m` ,ser hgyie ,meid zayy gkyiyúBéäì ìçL íéøetkä íBé©¦¦¤¨¦§

,úaLa éðLaea miaxny mixetkd mei axr `ed oey`x meie §¥¦§©¨
dcerqa(:`t `nei),äçcéyceg z` xarl oic zial did ie`x - ¦¨¤

,iyily meil mixetkd mei dgciy ick lel`ànL äøéæbzngn §¥¨¤¨
ezcxhóBò ïa èBçLéxetk mei axr zcerq jxevl zaya ¦§¤

.zxgnly
:`xnbd zvxzn,íúä,xetk mei axr zcerqadéLôðìc- ¨¨¦§©§¥

,ezia ipale envrl `id dcerqdyãéøè àìledae cexh epi` - Ÿ¨¦
la` ,zaya hgyiy yeygl oi`e ,dzpkda,àëäzcerqa ¨¨

,oi`eyipcdcerq dyerãéøè ,íéøçàìyeygl yie ,dzpkda §©£¥¦¨¦
:sqep uexiz .zaya hgyiyíúä ,énð éà,xetk mei axra -úéà ¦©¦¨¨¦

àçååø déìixdy ,zay i`vena dcerqd z` oikdl zedy el yi - ¥©§¨
la` ,meia ,zxgnl `l` dpi` dcerqd,àëäi`vena oi`eyipa ¨¨

,zayàçååø déì úéìoi`eyipd zcerq ixdy ,zedy el oi` - ¥¥©§¨
.zaya hgyiy yyg yie ,dkiygyn cin ziyrp

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLä`ed mrhdy zwqdy dzr - ©§¨©£¥§¨¦
,zaya ser hgyiy yygnénð úaL áøòoi`yep oi`y dn s` - ¤¤©¨©¦

meyn `ed ,zay lila dy`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbzay lila §¥¨¤¨¦§¤
dligzn xnel xeaq ziidy enk `le ,oi`eyipd zcerq jxevl

.dxeag ziiyr meyn `edy

* * *
dpyna epipy(.a):`xnbd zwtzqn .iriax meil z`yp dleza :

eäì àéòaéày dpynd zpeek m`d ,daiyid ipa ewtzqp -äìeúa ¦©§¨§§¨
å éòéáøa úàOðmbå ,éòéáøa úìòáðcr ezlira zegcl jixv oi` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤¨§¦¦§

c oeik ,iying lilàzòã éøBøwéàì ïðéLééç àìm`y miyyeg oi` - Ÿ©§¦¨§¦¨¥©§¨
mei cr ezrc xxwzz mileza dl `vni `le iriaxa dplrai
onfay itl ,xeqi` wtqa eizgz x`yze oic zial `ai `le iying

.ezrc xxwzz `l dfk hrenàîìc Bày dpynd zpeekyäìeúa ¦§¨§¨

a úìòáðå éòéáøa úàOðlil,éLéîçoeik ,mcew zlrap dpi`ecs` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤§£¦¦§
hren onfa.àzòã éøBøwéàì ïðéLééç©§¦¨§¦¨¥©§¨

:di`x `xnbd d`ianàøt÷ øa éðúc ,òîL àz,`ziixaaäìeúa ¨§©§¨¥©©¨¨§¨
e ìéàBä ,éLéîça úìòáðå éòéáøa úàOðz`ixal iyingd meia ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤©£¦¦¦

mlerd,íéâcì äëøa Ba äøîàðxn`py(ak ` ziy`xa)mz` Kxaie' ¤¤§¨§¨¨©¨¦©§¨¤Ÿ¨
.'miOIA miOd z` E`lnE EaxE ExR xn`l midl`úàOð äðîìà ¡Ÿ¦¥Ÿ§§¦§¤©©¦©©¦©§¨¨¦¥

e ìéàBä ,éMMa úìòáðå éLéîçaiyiyd meia,íãàì äëøa Ba äøîàð ©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¦¤¤§¨§¨¨¨¨¨
xn`py(gk my)EaxE ExR midl` mdl xn`Ie midl` mz` Kxaie'©§¨¤Ÿ¨¡Ÿ¦©Ÿ¤¨¤¡Ÿ¦§§

,wiicl yie .'dWake ux`d z` E`lnEàîòèdlezay mrhd - ¦§¤¨¨¤§¦§ª©£¨
wx `ed iyinga zlrap,äëøa íeMî,`id daeh dvreìáàoi` ¦§¨¨£¨

,iriax meia leral leki dkxal yyeg epi`y mc`e ,xaca aeig
e,ïðéLééç àì àzòã éøBøwéà íeMîmeia xak leral xzeny gkene ¦¦¨¥©§¨Ÿ©§¦¨

.iriax
:`xnbd zl`eyéëä éàzlrapy `ziixad ly mrhdy ,jk m` - ¦¨¦

ok m` ,ezrc xxwzzy yygn `le 'dkxa' meyn wx `ed iyinga
,íéâcì äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça ìòaéz énð äðîìàrecne ©§¨¨©¦¦¨¥©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨©¨¦

p dpnl`y exn`:`xnbd zvxzn .iyiya zlraíãàc äëøa§¨¨§¨¨
déì àôéãòzkxa lr dticr mc`l dxn`py 'eaxe ext' zkxa - £¦¨¥

j` ,mc`d zkxa meyn iyiya zlrap dpnl` ,jkitle ,mibcd
ixdy ,mileza zprh meyn iyiya lraidl dleki dpi` dleza
xxwzz oic zia ea miayeiy ipy mei cr iyiy mein `ny miyyeg
zkxa meyn iyinga lraize iriaxa `ypizy epwz okl ,ezrc

.mibcd
:sqep uexiz,énð éàåzlrape iyinga z`yp dpnl`y mrhd §¦©¦

,iyiya,'eã÷L' íeMîkàéðúc,zxg` `ziixaaeøîà äî éðtî ¦¨§§©§¨¦§¥¨¨§
y minkgøîBà äzà íàL ,éMMa úìòáðå éLéîça úàOð äðîìà©§¨¨¦¥©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¤¦©¨¥

yøçîì ,éLéîça ìòaéziyiy meil -íékLîozgdCìBäå Búðneàì ¦¨¥©£¦¦§¨¨©§¦§¨ª§¥
,Bì,mini dray `le cg` mei `l` dpnl` dzyn oi`y oeik

eìL dnò çîN àäiL ìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L,íéîé äL ¨§£¨¦©©¨©§¦§¨¥¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
dnr gnyi jk ici lre ,iyinga `ypiz dpnl`y epwiz okle

a,úaLa éLéîç,dtegd mei `edy,úaL áøòå,dlirad mei `edy £¦¦§©¨§¤¤©¨
úaLådnr gnyy `vnp ,jk oia dk`lnn ea lhay mei `edy §©¨

.mini dyly
:`xnbd zxxanàkéà éàîyiy weligd dn -ïéamrhd m` ©¦¨¥

meyn `ed iyiya dpnl` zlirayì ,äëøa`ed mrhd m` oia §¨¨§
zpwz meyneã÷L.:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàweligd - ¨§¦¨¥©§

a `ed mdipia,ìèa íãà'dkxa'c mrhly ,dk`lnl `vei epi`y ¨¨¨¥
leral dligzkl `ed leki 'ecwy'c mrhle ,iyiya lrea `ed s`

.ezk`lnl `vi iyiy meiay yeygl oi` ixdy ,iyingaénð éà- ¦©¦
a ,sqep welig,úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé'dkxa'c mrhly ¤¨¦§§¤¤©¨

`ed leki 'ecwy'c mrhl j` ,dkxa meyn iyiya lraiz o`k s`
,iyiy meia ezk`lnl `vi `l jk oia ixdy ,iyinga xak leral

.aeh mei `edy

* * *
zkxa-] dcb` ixaca miwqerd `xtw xa ixac o`k exkfede xg`n
ixaca eizeyxcn cer `xnbd d`ian [mibcae mc`a eaxe ext

:dcb`äNònî øúBé íé÷écö äNòî íéìBãb ,àøt÷ øa Løcz`ixa ¨©©©¨¨§¦©£¥©¦¦¥¦©£¥
áéúk õøàå íéîL äNòîa eléàc ,õøàå íéîL(bi gn diryi)éãé óà' ¨©¦¨¤¤§¦§©£¥¨©¦¨¤¤§¦©¨¦

,'íéîL äçtè éðéîéå õøà äãñécal l`nya d`xap ux`y ixd ¨§¨¤¤¦¦¦¦§¨¨©¦
,cal oinia minyea eléàå`edy ycwnd zia oipaìL íäéãé äNòî §¦§©£¥§¥¤¤

áéúk íé÷écö(fi eh zeny)ì ïBëî'eððBk 'ä Lc÷î 'ä zìòt EzáL ©¦¦§¦¨§¦§§¨©§¨¦§¨£
éãé,'Eya dyrpy epiide.mici iz ¨¤

áéLäef dyxc lr dywd -,BîL àéiç éaøå ãçà éìáaxn`p `ld ¥¦©§¦¤¨§©¦¦¨§
(d dv mildz),'eøöé åéãé úLaéå'['dyai' dpeknd] ux`d s`y ixd §©¤¤¨¨¨¨

'eici' `ed weqta ixwd ok` ,`xnbd zvxzn .'eici' izya d`xap
mewn lkn j`,áéúk 'Bãé'miyxec ep` aizkd zxeqnne ,c"ei `ll ¨§¦

:`xnbd dywn .zg` cia ux`d d`xapyáéúëäåweqta,'eøöé' §¨§¦¨¨
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קפי
oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk

úåðåáùç íåùî,dlila dcerq dyri zay i`venl qepki m`y Ðaeygieedn zaya

diryi) "xac xace" aizke ,`ivedl jixv.(gpíéç÷ôî.xe`l oi`iven Ðçå÷éôÐ

.frla y"nxapewyetúåàéèøèmikln ihlt Ð.mipehlyeúåðîåà åãîìì,`ed devn Ð

zldw) aizkcmr epnid digzy zepne` cenl Ð "zad` xy` dy` mr miig d`x" (h

aiig eia`y (`,hk) oiyeciwa opixn`e .dxezd

.zepne` ecnllóåò ïá èåçùé àîù,zaya Ð

cexh `diy .zay i`ven jxevlgkyie`edy

.zayúáùá éðùá úåéäì ìçùoikixvy Ð

mei axr `edy ,zayd xg` dcerqa zeaxdl

.mixetkäçãéhegyi `ny ,zaya iyilyl Ð

.xgn zcerq jxevl ser oaàçååø äéì úéàÐ

dcerqdy ,dlila hegyl.xgnl cr dpi`àëä
àçååø äéì úéìxg` dlila dcerqdy Ð

.cin dkiygyn zaydïðéùééç àìåéøåø÷éàì
àúòã`l Ð mileza dl `vni `l m` Ð

xxwziy opiyiig.`zxet i`da eqrkúìòáðå
éùéîçáiriaxa jygzyn Ðqpkizelil

.iyingíéâãì äëøáz` e`lne eaxe ext" Ð

ziy`xa) 'ek "mind.(`äëøá åá äøîàðå ìéàåä
íãàì.(my) "ux`d z` e`lne eaxe ext" Ð

äëøá íåùî àîòècitw `lc o`n la` Ð

,dkxa`opiyiig `l Ð `zrc ixexwi` meyn

.`zxet i`d meynäéì àôéãò íãàã äëøáÐ

cr jex` onfac ,dleza `ypz `l iyya ,edine

opiyiig ipiic ez`c zaya ipy.ixexwi`lla`

.opiyiig `l Ð iying cr iriaxníéëùî øçîì
êìåäå åúðîåàìdpnl`a oenl` dzyn oi`y Ð

.(`,f) oiwxita onwlck ,cg` mei `l`éùéîç
úáùádteg mei Ð.úáùá éùùå.d`ia zaig Ð

ìèá íãà`ticr mc`c dkxa xn`c o`nl Ð

ecwy meyn xn`c o`nl ,iyya lraiz ef s` Ð

.ezpne`l mikyi `l `dc ,iyinga zlrap Ð

íéîù úøéöé äùòîî íé÷éãö äùòî íéìåãâ
õøàålirl ixii`c ,dl hwp `xtw xa meyne Ð

.dcb`aéãé óàici dyrn ycwn :ci `cg Ð

.`ed miwicvøîà÷ éëä"eici dyrne" i`d Ð

oiexwy ,aizk miwicvd dyrnamdly dyrn

:xn`w ikde .`ed jexa yecwd ly eici dyrn

cibn Ð miwicvd dyrn `edc ,eici dyrne

mdy zeixal mdilr cirn riwxdy .riwxd

.cxei xhne minybd lr oilltzny ,miwicv

ãúé.f"rla i"iliaw Ð
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dlhip .`nh Ð mdizy iab lr lid`nd xawl lleb o`yry ,migth drax` drax` ly

jxc jiiy dn .`viy jxc d`nehl yiy iptn ,xedh dipyd iab lr lid`nd Ð odn zg`

zny cg`a dyrn :`ipz iyily wxt seq zeld`c `ztqezae ?mz epiax yexitl `viy

uegan miyp`d ekyn ,lleba lagd exywe miypd eqpkpe ,exaewl evx `le gqtd axra

odigqt eyre miyp`d eklde miypd edexawe

cr exaewl miypd oileki eid `ly rnyn .axrl

lleb m`e .llebd z` uegan miyp`d ekyny

cr davn `la edexaw `l dnl Ð davn `ied

yexitk ,oex` ieqk `ed i`ce `l` ?gqtd xg`

.jk lk cak did oa` ly didy itle .qxhpewd

àîùs` .ser ea :miqxeb yi Ð ser oa hegyi

`l zeny) aizkc ,`id dawp oeyl zayc ab lr(

lk" xkf oeyl ied inp ikd Ð "znei zen dillgn"

zay xney" ,(dl my) "dk`ln ea dyerd

,ser oa inp opiqxb xitye .(ep diryi) "ellgn

aizkck ,miphwde oikxd hegyl mc` ipa jxcc

oiyeciwc `nw wxtae ."dpei ipa ipy" (d `xwie)

el raw oky o`v oal dn ,ser oan `iz` (a,el)

.'ek

àìà'ek ipya zeidl lgy mixetkd mei dzrn

ied `lc mixetk mei hwp i`n` :dniz Ð

:(`,bt oileg) opzck ?ililbd iqei iaxl `l`

exiagl dnda xkend dpya miwxt drax`a

ixacke ,'ek hegyl izxkn dn` :ericedl jixv

.lilba mixetkd mei axr s` ililbd iqei iax

ilekl iedc miwxt drax`n cg hwp `l i`n`

oilibx eid mixetkd mei axrac :xnel yie ?`nlr

ziy`xaa rnynck ,mibcae zetera zeaxdl

'ek `pep oafc `hiig `edd iab (`i dyxt) dax

drax` edpdae .dxtke dgilq mei iedc meyn

`ny xfbnl `kilc ,zendaa miaxn eid miwxt

.hegyi

éà:yexit Ð iyinga lraiz inp dpnl` ikd

dlezac `ziixaa ipz ded i` `nlya

,`zrc ixexwi` meyn iyinga zlrap

`lc mibcl dkxa meyn `le ,ol `irainwck

iyya zlrapc dpnl`a ol `gip ied Ð `aiyg

meyn dlezac `nrhc `zyd la` .dkxa meyn

!iyinga lraiz inp dpnl` Ð dkxa

éàivn ikide :xn`z m`e Ð ecwy meyn inp

ipzw `ziixaa `d ,ecwy meyn xninl

ied `iepiy i`dlc :xnel yie !dkxa meyn `icda

iyinga z`yp dpnl` :ikd `ziixad yexit

enk ,ecwy meyn :yexit .iyya .zlrape

meyn :xn`z m`e ,zxg` `ziixaa yxetny

`l Ð ecwy zpwz gipdl mdl did mibcc dkxa

.mc`l dkxa dxn`p inp iyyae li`ed ,jkl eyg

éàîab lr s` Ð ecwyl dkxa oia `ki`

lkn ,`piixar ixwin `l dkxa meync

:ira ,inp i` .dkxac `nrh il dnl ira mewn

`ticr mc`c dkxa ipync `pyil oia `ki` i`n

:ipyne ?ecwy meyn inp i`c `pyil oiae ,dil

inp i` ,lha mc` ediipia `ki`clgy aeh mei

meyn `ziixac `nrhc `pyillc .'ek zeidl

Ð ecwy `kilc `kd ,dkxa meyn `le ecwy

,`nw `pyill la` .iyinga dvxi m` zlrap

`hyt rnynck ,dkxa meyn `ziixac `nrhc

lgy aeh meia e` lha mc`a elit` Ð `ziixac

lirl ziyixtck ,mei miraew eid `l dcegl dkxa meynÐ ecwy meyn epwzy e`l i` ,`pyil i`dl elit`e .iyya lraz dkxa meyn mewn lkn ,ecwy meyn `kilc ,zay axra zeidl

.zaya cg`a `ypze iab

åìéàãÐ aizk izxz ok m` ,l`ny epiid cic (a,el zegpn) "dax unewd" idliya xn`e ,"miny dgth ipinie" `xw miiqnc ab lr s` ,`cg rnync Ð 'ebe ici s` aizk ux`ae minya

.mici izxz aizk ,ycwnd zia enk ,dyrn cga miwicv dyrna la` .cg `l` `kil dyrn cga mewn lkn
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ìL úBðBaLçå :ééaà déì øîà .úBðBaLç íeMî¦¤§£©¥©©¥§¤§¤
éøîàc àðeðîä áøå àcñç áø àäå ?éøéñà éî äåöî¦§¨¦£¦¦§¨©¦§¨§©©§¨§¨§¦
!úaLa ïáMçì øzeî äåöî ìL úBðBaLç :eäééåøz©§©§¤§¤¦§¨¨§©§¨§©¨
!úaLa íéiðòì ä÷ãö ïé÷ñBt :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¦§¨¨©£¦¦§©¨
úBiñðë ézáì ïéëìBä :ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨§¦§¨¥§¥¦
øîàå .úaLa íéaø é÷ñò ìò çwôì úBLøãî ézáìe§¨¥¦§¨§©¥©©¦§¥©¦§©¨§¨©
çewét ïéçwôî :ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©
øîà éðîçð øa ìàeîL áø øîàå .úaLa Lôð¤¤§©¨§¨©©§¥©©§¨¦¨©

ïéëìBä :ïúðBé éaøìò çwôì úBàéi÷ø÷ìe úBàéièøèì ©¦¨¨§¦§©§¦¨§©§¦¨§©¥©©
ìò ïéëcLî :àéLðî éác àðúå .úaLa íéaø é÷ñò¦§¥©¦§©¨§¨¨§¥§©§¨§©§¦©
øôñ Bãnìì ÷Bðézä ìòå ,úaLa ñøàéì ú÷Bðézä©¦¤¥¨¥§©¨§©©¦§©§¥¤
ànL äøéæb :àøéæ éaø øîà àlà !úeðneà Bãnììe§©§¨¤¨¨©©¦¥¨§¥¨¤¨
íBé ,äzòî àlà :ééaà déì øîà .óBò ïa èBçLé¦§¤£©¥©©¥¤¨¥©¨
äøéæb ,äçcé úaLa éðLa úBéäì ìçL íéøetkä©¦¦¤¨¦§§¥¦§©¨¦¨¤§¥¨
,ãéøè àì ,déLôðìc ,íúä !óBò ïa èBçLé ànL¤¨¦§¤¨¨¦§©§¥¨§¦

íéøçàìc àëä¯íúä :éîð éà .ãéøè¯déì úéà ¨¨§©£¥¦§¦¦©¦¨¨¦¥
àëä ,àçååø¯úéúàc àzLä .àçååø déì úéì ©§¨¨¨¥¥©§¨¨§¨§¨¥

éëäì¯.óBò ïa èBçLé ànL äøéæb ,éîð úaL áøò §¨¦¤¤©¨©¦§¥¨¤¨¦§¤
,éòéáøa úìòáðå éòéáøa úàOð äìeúa :eäì àéòaéà¦©£¨§§¨¦¥¦§¦¦§¦§¤¤¦§¦¦
äìeúa :àîìc Bà ,àzòc éøeø÷éàì ïðéLééç àìå§¨¨§¦©§¦§¥©§¨¦§¨§¨
éøeø÷éàì ïðéLééçc ,éLéîça úìòáðå éòéáøa úàOð¦¥¦§¦¦§¦§¤¤©£¦¦§¨§¦©§¦§¥
úàOð äìeúa :àøt÷ øa éðúc ,òîL àz ?àzòc©§¨¨§©§¨¥©©¨¨§¨¦¥
äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça úìòáðå éòéáøa¦§¦¦§¦§¤¤©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨
ìéàBä ,éMLa úìòáðå éLéîça úàOð äðîìà .íéâcì©¨¦©§¨¨¦¥©£¦¦§¦§¤¤§¦¦¦

àîòè .íãàì äëøa Ba äøîàðå¯,äëøa íeMî §¤¤§¨§¨¨¨¨¨©£¨¦§¨¨
àzòc éøeø÷éà íeMî ìáà¯,éëä éà .ïðéLééç àì £¨¦¦§¥©§¨¨¨§¦©¦¨¦

äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça ìòaéz éîð äðîìà©§¨¨©¦¦¨¥©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨
éîð éàå .déì àôéãò íãàc äëøa !íéâcì¯íeMî ©¨¦§¨¨§¨¨£¦¨¥§¦©¦¦

éLéîça úàOð äðîìà eøîà äî éðtî :àéðúc .eã÷L̈§§©§¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦¥©£¦¦
éLéîça ìòaéz øîBà äzà íàL ?éMLa úìòáðå¯ §¦§¤¤§¦¦¤¦©¨¥¦¨¥©£¦¦

ìò íéîëç eã÷L ,Bì CìBäå Búðneàì íékLî øçîì§¨¨©§¦§¨ª§¥¨§£¨¦©
ìL dnò çîN àäiL ,ìàøNé úBða úðwz.úaLå ,úaL áøòå ,úaLa éLéîç :íéîé äL ©¨©§¦§¨¥¤§¥¨¥©¦¨§¨¨¦£¦¦§©¨§¤¤©¨§©¨

îð éà ,ìèa íãà eäééðéa àkéà ?"eã÷L"ì "äëøa" ïéa àkéà éàîúBéäì ìçL áBè íBé é ©¦¨¥§¨¨§¨§¦¨¥©§¨¨¨¥¦©¦¤¨¦§
eléàc ,õøàå íéîL äNònî øúBé íé÷écö äNòî íéìBãb :àøt÷ øa Løc .úaL áøòa§¤¤©¨¨©©©¨¨§¦©£¥©¦¦¥¦©£¥¨©¦¨¨¤§¦
íäéãé äNòîa elàå "íéîL äçtè éðéîéå õøà äãñé éãé óà" :áéúk õøàå íéîL äNòîa§©£¥¨©¦¨¨¤§¦©¨¦¨§¨¤¤¦¦¦¦§¨¨©¦§¦§©£¥§¥¤

ì ïBëî" :áéúk íé÷écö ìLéãé eððBk éðãà Lãwî 'ä zìòt EzáL,ãçà éìáa áéLä ."E ¤©¦¦§¦¨§¦§§¨©§¨¦§¨£Ÿ¨§¨¤¥¦©§¦¤¨
:÷çöé øa ïîçð áø øîà !"eøöé" áéúëäå .áéúk "Bãé" !"eøöé åéãé úLaéå" :BîL àéiç éaøå§©¦¦¨§§©¤¤¨¨¨¨¨§¦§¨§¦¨¨£©©©§¨©¦§¨

éîL äàøà ék" :áéúëãk ,åéúBòaöà eøöééúBòaöà äNòî E."zððBk øLà íéáëBëå çøé E ¨§¤§§¨§¦§¦¦¤§¤¨¤©£¥¤§§¤¨¥©§¨¦£¤¨§¨
íäéãé äNòî :øîà÷ éëä !"òé÷øä ãébî åéãé äNòîe ìà ãBák íéøtñî íéîMä" :éáéúéî¥¦¥©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦¨¨¦©¨¦¨¨©©£¥§¥¤

ãébî éî íé÷écö ìL¯eäéð éàîe ,òé÷øä¯ãúéå" áéúëc éàî :àøt÷ øa Løc .øèî ¤©¦¦¦©¦¨¨¦©©¦¨¨¨©©©¨¨©¦§¦§¨¥
ðæà ìò Eì äéäz"E¯ðæà" éø÷z ìàðæà ìò" àlà"E,ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ,"E ¦§¤§©£¥¤©¦§¦£¥¤¤¨©¨§¤¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨
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כתובות. בתולה נשאת - פרק ראשון דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ycew zay meil)

,úBðBaLç íeMîf` zeyrl `ed cizr zay i`vena qepki m`y ¦¤§
ikxvl eize`ved oeayg z` zaya aygl `aiy eyyge ,dcerq

.leg ly zepeayg zaya aygl xeq`e ,dcerqd
:`xnbd dgec,éiaà déì øîà,`id devn oi`eyip zcerq ixd ¨©¥©©¥

éøéñà éî äåöî ìL úBðBaLçå,mixeq` md ike -áøå àcñç áø àäå §¤§¤¦§¨¦£¦¦§¨©¦§¨§©
eäééåøz éøîàc àðeðîäixac xacl xeq` mpn`y ,mdipy exn` - ©§¨§¨§¦©§©§

okle ,mixzen devn ixac mewn lkn ,zaya legìL úBðBaLç¤§¤
,øæòìà éaø øîàå .úaLa ïáLçì øzeî äåöîaygl xzeny wx `l ¦§¨¨§©§¨§©¨§¨©©¦¤§¨¨

s` `l` ,miiprd mikixv dnk zayaúaLa íéiðòì ä÷ãö ïé÷ñBt§¦§¨¨©£¦¦§©¨
.ipr lkl epzpi zern dnk miraew -éaø øîà ,á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦

,ïðçBéxeaiv ikxva miwqerdúBLøãî ézáìe úBiñðk ézáì ïéëìBä ¨¨§¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
ickçwôì[gibydle xxal-],íéaø é÷ñò ìòelit`eøîàå .úaLa §©¥©©¦§¥©¦§©¨§¨©

úaLa Lôð çewét ïéçwôî ,ïðçBé éaø øîà ,éãéà øa á÷òé éaø- ©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©¤¤§©¨
gewit meyn ,mc` zlvd jxevl leg ixeaic zaya xacl xzen

.ytpúBàéièøèì ïéëìBä ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL áø øîàå§¨©©§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¦§©§¦¨
úBàéi÷ø÷ìe,mihilye mikln ilkid -íéaø é÷ñò ìò çwôì- §©§¦¨§©¥©©¦§¥©¦

miaxd ikxvl oehlyd iy`x lv` lczydléác àðúå .úaLa§©¨§¨¨§¥
,àéLðîmda xacl xzen devn cv mda yiy cigi ikxev s` §©§¨

okle ,zayaúaLa ñøàéì ú÷Bðézä ìò ïéëcLîipiipra mixacn - §©§¦©©¦¤¥¨¥§©¨
,zaya zad ikeciyåcnln mr xacl a`l xzen ok÷Bðézä ìò §©©¦

,úeðneà Bãnììe øôñ Bãnììepa z` cnll a`d lr devny oeik §©§¥¤§©§¨
zepne`(.hk oiyecw)i`vena dy` `yil exq` recn ,dyw ok m`e .

efy oeik ixde ,ezcerq zepeayg z` zaya aygiy yygn zay
.mixzend devn ly zepeayg el` ixd devn zcerq

:xeqi`d mrh z` xg` ote`a x`an `xif iax,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨
,zay i`vena dy` `yil xeq`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbser-] §¥¨¤¨¦§¤

xirve jxjezny ,zay i`venay oi`eyipd zcerq jxevl zaya [
.meid zayy gkyi ezcxh

:`xnbd dywnäzòî àlà ,éiaà déì øîà`ed yygdy jixacl - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
ok m` ,ser hgyie ,meid zayy gkyiyúBéäì ìçL íéøetkä íBé©¦¦¤¨¦§

,úaLa éðLaea miaxny mixetkd mei axr `ed oey`x meie §¥¦§©¨
dcerqa(:`t `nei),äçcéyceg z` xarl oic zial did ie`x - ¦¨¤

,iyily meil mixetkd mei dgciy ick lel`ànL äøéæbzngn §¥¨¤¨
ezcxhóBò ïa èBçLéxetk mei axr zcerq jxevl zaya ¦§¤

.zxgnly
:`xnbd zvxzn,íúä,xetk mei axr zcerqadéLôðìc- ¨¨¦§©§¥

,ezia ipale envrl `id dcerqdyãéøè àìledae cexh epi` - Ÿ¨¦
la` ,zaya hgyiy yeygl oi`e ,dzpkda,àëäzcerqa ¨¨

,oi`eyipcdcerq dyerãéøè ,íéøçàìyeygl yie ,dzpkda §©£¥¦¨¦
:sqep uexiz .zaya hgyiyíúä ,énð éà,xetk mei axra -úéà ¦©¦¨¨¦

àçååø déìixdy ,zay i`vena dcerqd z` oikdl zedy el yi - ¥©§¨
la` ,meia ,zxgnl `l` dpi` dcerqd,àëäi`vena oi`eyipa ¨¨

,zayàçååø déì úéìoi`eyipd zcerq ixdy ,zedy el oi` - ¥¥©§¨
.zaya hgyiy yyg yie ,dkiygyn cin ziyrp

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLä`ed mrhdy zwqdy dzr - ©§¨©£¥§¨¦
,zaya ser hgyiy yygnénð úaL áøòoi`yep oi`y dn s` - ¤¤©¨©¦

meyn `ed ,zay lila dy`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbzay lila §¥¨¤¨¦§¤
dligzn xnel xeaq ziidy enk `le ,oi`eyipd zcerq jxevl

.dxeag ziiyr meyn `edy

* * *
dpyna epipy(.a):`xnbd zwtzqn .iriax meil z`yp dleza :

eäì àéòaéày dpynd zpeek m`d ,daiyid ipa ewtzqp -äìeúa ¦©§¨§§¨
å éòéáøa úàOðmbå ,éòéáøa úìòáðcr ezlira zegcl jixv oi` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤¨§¦¦§

c oeik ,iying lilàzòã éøBøwéàì ïðéLééç àìm`y miyyeg oi` - Ÿ©§¦¨§¦¨¥©§¨
mei cr ezrc xxwzz mileza dl `vni `le iriaxa dplrai
onfay itl ,xeqi` wtqa eizgz x`yze oic zial `ai `le iying

.ezrc xxwzz `l dfk hrenàîìc Bày dpynd zpeekyäìeúa ¦§¨§¨

a úìòáðå éòéáøa úàOðlil,éLéîçoeik ,mcew zlrap dpi`ecs` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤§£¦¦§
hren onfa.àzòã éøBøwéàì ïðéLééç©§¦¨§¦¨¥©§¨

:di`x `xnbd d`ianàøt÷ øa éðúc ,òîL àz,`ziixaaäìeúa ¨§©§¨¥©©¨¨§¨
e ìéàBä ,éLéîça úìòáðå éòéáøa úàOðz`ixal iyingd meia ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤©£¦¦¦

mlerd,íéâcì äëøa Ba äøîàðxn`py(ak ` ziy`xa)mz` Kxaie' ¤¤§¨§¨¨©¨¦©§¨¤Ÿ¨
.'miOIA miOd z` E`lnE EaxE ExR xn`l midl`úàOð äðîìà ¡Ÿ¦¥Ÿ§§¦§¤©©¦©©¦©§¨¨¦¥

e ìéàBä ,éMMa úìòáðå éLéîçaiyiyd meia,íãàì äëøa Ba äøîàð ©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¦¤¤§¨§¨¨¨¨¨
xn`py(gk my)EaxE ExR midl` mdl xn`Ie midl` mz` Kxaie'©§¨¤Ÿ¨¡Ÿ¦©Ÿ¤¨¤¡Ÿ¦§§

,wiicl yie .'dWake ux`d z` E`lnEàîòèdlezay mrhd - ¦§¤¨¨¤§¦§ª©£¨
wx `ed iyinga zlrap,äëøa íeMî,`id daeh dvreìáàoi` ¦§¨¨£¨

,iriax meia leral leki dkxal yyeg epi`y mc`e ,xaca aeig
e,ïðéLééç àì àzòã éøBøwéà íeMîmeia xak leral xzeny gkene ¦¦¨¥©§¨Ÿ©§¦¨

.iriax
:`xnbd zl`eyéëä éàzlrapy `ziixad ly mrhdy ,jk m` - ¦¨¦

ok m` ,ezrc xxwzzy yygn `le 'dkxa' meyn wx `ed iyinga
,íéâcì äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça ìòaéz énð äðîìàrecne ©§¨¨©¦¦¨¥©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨©¨¦

p dpnl`y exn`:`xnbd zvxzn .iyiya zlraíãàc äëøa§¨¨§¨¨
déì àôéãòzkxa lr dticr mc`l dxn`py 'eaxe ext' zkxa - £¦¨¥

j` ,mc`d zkxa meyn iyiya zlrap dpnl` ,jkitle ,mibcd
ixdy ,mileza zprh meyn iyiya lraidl dleki dpi` dleza
xxwzz oic zia ea miayeiy ipy mei cr iyiy mein `ny miyyeg
zkxa meyn iyinga lraize iriaxa `ypizy epwz okl ,ezrc

.mibcd
:sqep uexiz,énð éàåzlrape iyinga z`yp dpnl`y mrhd §¦©¦

,iyiya,'eã÷L' íeMîkàéðúc,zxg` `ziixaaeøîà äî éðtî ¦¨§§©§¨¦§¥¨¨§
y minkgøîBà äzà íàL ,éMMa úìòáðå éLéîça úàOð äðîìà©§¨¨¦¥©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¤¦©¨¥

yøçîì ,éLéîça ìòaéziyiy meil -íékLîozgdCìBäå Búðneàì ¦¨¥©£¦¦§¨¨©§¦§¨ª§¥
,Bì,mini dray `le cg` mei `l` dpnl` dzyn oi`y oeik

eìL dnò çîN àäiL ìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L,íéîé äL ¨§£¨¦©©¨©§¦§¨¥¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
dnr gnyi jk ici lre ,iyinga `ypiz dpnl`y epwiz okle

a,úaLa éLéîç,dtegd mei `edy,úaL áøòå,dlirad mei `edy £¦¦§©¨§¤¤©¨
úaLådnr gnyy `vnp ,jk oia dk`lnn ea lhay mei `edy §©¨

.mini dyly
:`xnbd zxxanàkéà éàîyiy weligd dn -ïéamrhd m` ©¦¨¥

meyn `ed iyiya dpnl` zlirayì ,äëøa`ed mrhd m` oia §¨¨§
zpwz meyneã÷L.:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàweligd - ¨§¦¨¥©§

a `ed mdipia,ìèa íãà'dkxa'c mrhly ,dk`lnl `vei epi`y ¨¨¨¥
leral dligzkl `ed leki 'ecwy'c mrhle ,iyiya lrea `ed s`

.ezk`lnl `vi iyiy meiay yeygl oi` ixdy ,iyingaénð éà- ¦©¦
a ,sqep welig,úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé'dkxa'c mrhly ¤¨¦§§¤¤©¨

`ed leki 'ecwy'c mrhl j` ,dkxa meyn iyiya lraiz o`k s`
,iyiy meia ezk`lnl `vi `l jk oia ixdy ,iyinga xak leral

.aeh mei `edy

* * *
zkxa-] dcb` ixaca miwqerd `xtw xa ixac o`k exkfede xg`n
ixaca eizeyxcn cer `xnbd d`ian [mibcae mc`a eaxe ext

:dcb`äNònî øúBé íé÷écö äNòî íéìBãb ,àøt÷ øa Løcz`ixa ¨©©©¨¨§¦©£¥©¦¦¥¦©£¥
áéúk õøàå íéîL äNòîa eléàc ,õøàå íéîL(bi gn diryi)éãé óà' ¨©¦¨¤¤§¦§©£¥¨©¦¨¤¤§¦©¨¦

,'íéîL äçtè éðéîéå õøà äãñécal l`nya d`xap ux`y ixd ¨§¨¤¤¦¦¦¦§¨¨©¦
,cal oinia minyea eléàå`edy ycwnd zia oipaìL íäéãé äNòî §¦§©£¥§¥¤¤

áéúk íé÷écö(fi eh zeny)ì ïBëî'eððBk 'ä Lc÷î 'ä zìòt EzáL ©¦¦§¦¨§¦§§¨©§¨¦§¨£
éãé,'Eya dyrpy epiide.mici iz ¨¤

áéLäef dyxc lr dywd -,BîL àéiç éaøå ãçà éìáaxn`p `ld ¥¦©§¦¤¨§©¦¦¨§
(d dv mildz),'eøöé åéãé úLaéå'['dyai' dpeknd] ux`d s`y ixd §©¤¤¨¨¨¨

'eici' `ed weqta ixwd ok` ,`xnbd zvxzn .'eici' izya d`xap
mewn lkn j`,áéúk 'Bãé'miyxec ep` aizkd zxeqnne ,c"ei `ll ¨§¦

:`xnbd dywn .zg` cia ux`d d`xapyáéúëäåweqta,'eøöé' §¨§¦¨¨
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zeaezk(ycew zay meil)

åéðæàa Bòaöà çépérav`d ,weqtd yxcp jke .rnyi `ly ick ©¦©¤§¨§¨§¨
ieyr dz`y drya ,jpfe`a czik jl didz ccegn dy`xy

.oebd epi`y xac renyl
:df oipra `xnin `xnbd d`ianäî éðtî ,øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨¦§¥¨

,úBãéúéì úBîBc íãà ìL åéúBòaöàz` `xnbd miiqzy mcewe ¤§§¨¤¨¨¦¥
:ezl`y z` `xnbd zxxan eixacàîòè éàîzenec dnA - ©©£¨©¤

,zeczil zerav`dMî àîéìéàï÷lçîã íeod zewelgy jka m` - ¦¥¨¦§¦©§¨
c ,llk ddinz ef oi` ixd ,cgi zexaegn opi`e zeczik efn efìk̈

àãéáò déúléîì àãçå àãçmc`l jxev da yi zg`e zg` lk - £¨©£¨§¦§¥£¦¨
eidiy jxev odn wlga yi deab ikxevl s`e ,zcxtp didzy

ke ,zecxtenøî øîàc,`ziixaaúøæ Bæcre dphwd rav`dn - §¨©©¤¤
dxen`d 'zxf' zcin ef ,zegezne zegezt zerav`dyk ,lceb`d

oyegd iabl(fh gk zeny).äöéî÷ Bæzxfl dkenqd rav`dn - §¦¨
.zegpnd on dvinwd zcear z` odkd ligznänà Bærav`dn - ©¨

oipaa dxn`py 'dn`' zcin miccen dvinwl dkenqd dlecbd
eilke okynd(cere ,ai fk zeny).wtxnd cre ef rav`n epiide ,Bæ

òaöàminc oznl odkd ynzyn dn`l dkenqd rav`a - ¤§©
'erav`a' mda xn`py(cere ,dk c `xwie).,ìceb äædxeza dpeknd ¤¨

oxd` lr mi`elind li` mcn ozil dxez dxn` eilry ,'oda'my)

(bk grxevnd lr rxevnd oaxw mcne ,(jli`e ci ci my)oi` ok m`e .
.efn ef od zewelg recn le`yl xfrl` iax zpeeky yxtlàlà¤¨

le`yl xfrl` iax zpeekíòh äîzerav`dúBteLîzeccegn - ©©©§
.úBãéúék,aiyd jk lreçépé ,ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ¦¥¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨©¦©

,åéðæàa åéúBòaöàczie' weqtdn okl mcew `xtw xa yxcy itke ¤§§¨§¨§¨
.'jpf` lr jl didz

:df oipra ztqep `ziixadlek ïæBà äî éðtî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨
äéìàäå ,äL÷ofe`d seqay xyad -,äkøickíãà òîLé íàL ¨¨§¨©§¨©¨¤¦¦§©¨¨

dëBúì äéìà óBëé ,ïeâä BðéàL øácgzt lr dil`d z` steki - ¨¨¤¥¨¨©§¨§¨
.ezriny repnl ,dnzeql epf`

,mixeq` mixaca zwqer dpi`y `ziixa `xnbd d`ian dzr
:milha mixaca `l`íéøác åéðæàì íãà òéîLé ìà ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¦©¨¨§¨§¨§¨¦

ïäL éðtî ,íéìèamipf`d -úBåëðoigzexa,íéøáéàì älçzoeik §¥¦¦§¥¤¥¦§§¦¨¨¥¨¦
xyay myky ,`ed lyne ,mixai`d x`yn zewce zekx ody
ofe`ay drinyd yeg ok ,mixai`d x`yn xzei zeekil lw ofe`d
oeik ,mc`d iyeg x`yn xzei xeqi` icil lwa ribdl `ed lelr

.xzeia ea ievn xeqi`dy

* * *
e` zxzen zaya dleza zlira m`d zxxan oldl `ibeqd
xeqi` illkn dnk micwdl yi dl`yd iccv zpadle ,dxeq`
oiekzn epi`y ote`a dk`ln dyerd .` :zaya dk`ln ziiyr
dyri mzxixb ici lry xyt`e ,lqtq e` `qk xxebd oebk ,dl
zxardl `l` uixgd ziiyrl oiekzn epi` `ede ,dnc`a uixg

xizn oerny iaxe xqe` dcedi iax ,mewnl mewnn utgd:hk zay)

(:ens`y 'diyix wiqt' df ixd ,dnc`a uixg dyri i`ce m` j` .
`id dkldd zay zek`ln lka .a .xeq`y dcen oerny iaxmy)

(:dwdcedi iax ewlgp oday xirane laegn ueg ,xeht lwlwndy
oerny iaxe(.ew my)iaxe ,zek`lnd lkak xhet dcedi iaxy ,

.aiign oerny.âizy cvn oecl yi zaya dleza zliraa
meyn mbe .laeg meyn dxeq`d dxeag ziiyr meyn mb ,zek`ln

.dpea zk`ln meyn dxeq`d gzt ziiyr

:`xnbd zwtzqnälçza ìBòáì eäî ,eäì àéòaéà,dpey`x mrt - ¦©§¨§©¦§©§¦¨
,dlezad z`.úaLam`d ,md wtqd iccveícmilezadã÷ôéî §©¨¨¦§¨

ãé÷txenyd oecwtk ,mda rela epi`e mgxd iptec oia qepk - §¦
zxyd ici lr dgzt z` gzet wx `ed ezliraae ,eilral
xzene ,dxeag ziiyr `la `vei qepk didy mcde ,dileza

.zayaBàmileza mc `nyøaçéî éøeaç`ed relae xaegn - ©¥¦©©
`veie ,efn ef mgxd iptec z` cixtn `ed ezliraae ,mgxd ipteca

.zaya xeq`e ,dxeag ziiyr ici lr mcd
:wtqd xe`iaa `xnbd dkiynnøîBì éöîéz íàåm` s`e - §¦¦§¥©

c heytz,ãé÷t ã÷ôéî ícwtzqdl yi oiicr ,dxeag dyer epi`e ¨¦§¨§¦
lread m`d ,md wtqd iccve ,'dpea' meyn z`f xeq`l yi m`d

dlezad z`éøö àeä íãì,Cepi`e ,dleza `idy ze`xl ick §¨¨¦
,gztd ziipal oiekznéøLågztd ziipay meyn ,xacd xzene - §¨¥

,'oiekzn epi`y xac' `idéøö àeä çúôì àîìc BàCdidiy - ¦§¨§¤©¨¦
,gezt dgztøéñàå.dpea meyn ©£¦

øîBì éöîéz íàåyéøö àeä íãìéúà÷ àìénî çúôe ,Cgztde - §¦¦§¥©§¨¨¦¤©¦¥¨¨¨¥
m`d oecl yi oiicr ,dyrp eili`nøác øîàc ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§§¨©¨¨

Bà ,øzeî ïéekúî ïéàLyïéàL øác øîàc ,äãeäé éaøk äëìä ¤¥¦§©¥¨£¨¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥
,øeñà ïéekúî,gztd ziiyr meyn zaya dleza leral xeq`e ¦§©¥¨

.jkl oiekzn epi`y s`
ås`øîBì éöîéz íày,äãeäé éaøk äëìäm`d oecl yi oiicr §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

kàeä ì÷ì÷îaygpìöà[iabl-],çútädaeyg dlezay oeik §©§¥¥¤©¤©
dcen `ed s` ixdy ,xzen dcedi iaxl s` ok m`e ,dleran

,xeht lwlwndyBày,çútä ìöà àeä 'ïwúî'`diy el gpy §©¥¥¤©¤©
dcedi iaxl xeq` xacde ,ze`ad zelirad jxevl gezt dgzt

.xeq` oiekzn epi`y xacy xaeqd
oi`e ciwt cwtn mcy cvd itl wx od lirlc zewitqd ,ef oeyll
ziiyr meyn xeq`l yi m`d `ed oecipde ,laeg meyn ezliraa
s` xizdl dpcd zxg` oeyl `xnbd d`ian dzr .`l e` gztd

.xagin ixeag mcy cvd itl
éøîàc àkéàote`a ef dl`ya oecl ekiyndy daiyid ipan yi - ¦¨§¨§¦

,dfkøaçéî éøeaç íc øîBì éöîéz íàåziiyr meyn ezliraa yie §¦¦§¥©¨©¥¦©©
m`d oecl yi oiicr ,dxeagéøö àeä íãìC,dleza `id m` ze`xl §¨¨¦

,øeñàå.mcd z`vedl `ed oiekzny oeikàîìc Bàoi` `ny §¨¦§¨
`l` mcd z`vedl ezpeekéøö àeä Bîöò úàðäì,éøLå ,Cmeyn ©£¨©©§¨¦§¨¥

.oiekzn epi`y xac edfy
éøö àeä Bîöò úàðäì øîBì éöîéz íàåéúà÷ àìénî íãå ,C- §¦¦§¥©©£¨©©§¨¦§¨¦¥¨¨¨¥

oecl yi oiicr ,jkl oiekzn epi`e d`a `id dil`n mcd z`ved
m`däãeäé éaøk äëìä,oiekzn oi`y xac xqe`dBàyéaøk äëìä £¨¨§©¦§¨£¨¨§©¦

ïBòîL.leral xzene ,xiznd ¦§
äãeäé éaøk äëìä ,øîBì éöîéz íàå,oiekzn epi`y xac xqe`d §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

m`d ,oecl yi oiicrì÷ì÷îàeä äøeaçadleza ixdy ,aygp §©§¥§©¨
xq` `l ixdy ,xzen didi dcedi iaxl s`e ,dleran `id daeyg
`edyk `le owzn `edyk `l` oiekzn epi`y xac dcedi iax

,lwlwn,àeä äøeaça ïwúî Bàm`e ,`id dlezay d`x dci lry §©¥§©¨
df oi`y oeik ,jkl oiekzn epi`y s` xeq` didi dcedi iaxl ok

.lewlw
,àeä äøeaça ì÷ì÷î ,øîBì éöîéz íàåiax zrcl s` xizdl yie §¦¦§¥©§©§¥§©¨

mb m`d oecl yi oiicr ,lwlwn meyn dcediì÷ì÷îadxeaga ¦§©§¥
äãeäé éaøk äëìäoiekzn oi`y xacy ezhiyl s` ok m`e ,xhety £¨¨§©¦§¨

.lwlwn `edy meyn leral xzen didi xeq`
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oiaiig lkda cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk
åòáöà çéðédiiety `idy Ð.czikàîòè éàîzecizik zenec i`na ,xnelk Ð?éà

ï÷ìçîã àîéð.cgi zexaegn opi`e ,efn ef zewlegny Ðäéúìéîì àãç àãç`iyew Ð

.deab ikxeva s`e ,jxev da yi zg` lk :`idúøæ åæ.oyeg ly zxf oiccen dphwd on Ð

äöéî÷ åæ,eci qt lr zerav` yly dteg .uenwl oiligzn dphwd lv`y rav`n Ð

.unewe ,rav`de dn`de dvinwdäîà åæÐ

.milk zn`e oipa zn` oiccen dlecbdnåæ
òáöàdia aizkc ,z`hg ly minc oznl Ð

.(c `xwie) "erav`a"ìãåâ äæoxd`c ci odal Ð

.(ci my) rxevnce (g my)úåôåùîÐ

.frla y"ciyiieb`äéìà.ofe`d seqay xya Ð

íéøáàì äìéçú úéåëðzekx Ðzewcezeekil

dxf dcear zkqna opixn` inp ikde .mlekn

jixgc ieb i`d :(`,gl)lkinl ixy Ð `yix

xdnny it lr s`e ,dipce` yixn elit`

.lyailäìçúá ìåòáì åäîedl riny `l Ð

,edl riny ,inp i` Ð lirlc `zipzn jd

`iraine.dkld oi` e` dkld :edlãé÷ô ã÷ôéî
ipteca rlap epi`e cnere qepk ,oecwt enk Ð

`l` .dxeag ici lr ez`ivi zeidl ,mgxd

.`veie el oigzete ,eipta lerp gztdyéøåáç åà
øáçéîdxeag ici lr ,`veid mileza mc Ð

.exagn wxtzn otecdy ,`a `edéöîéú íà
ãé÷ô ã÷ôéî øîåì,dxeag meyn ea oi`e Ð

e`ivend zpeeki`nl?oiekzne jixv `ed mcl

.e`ivedléøùå.ciwt cwtin `dc Ðàîìã åà
ïéåëúî çúôì.xeq`e ,oipak `ed ixde Ðíàå

ïéåëúî àåä íãì øîåì éöîéú,gztl `le Ð

.ied `linn `gzit jgxk lr edineéáøë äëìä
äãåäé.xeq`e ,oiekzn oi`y xaca Ðéáøë åà
ïåòîù`le diyix wiqt :xn`z m`e .xzene Ð

yi :opipyne ,onwl dl opikxt `d !`ed zeni

oi`iway,dihdagzt oi` s`e ,`vei mc oi`e

.`ed zeni `le diyix wiqt e`l ,jkld .gztp

äãåäé éáøë äëìä øîåì éöîú íàåizk` Ð

`ki`,irainlxn` ik (`,ew zay) ol `niiwc

,owzna Ð dcedi iaxdpi` Ð lwlwna la`

`ed oewz m` ,df gzt lr le`yl yie .dk`ln

dlezady ,dlv` `ed lewlw e` dlv`daeyg

on`l `ed lwlwn xnel ivnz m`e :dlerad

xirane laeg `l` aiig lwlwn jl oi`y ,xzen lkd ixacl Ð lwlwn i`c ,opiqxb

ira ciwt cwtin mc xnel ivnz m`a `dc ,`ed laeg e`l `kde ,oerny iaxc `ail`

.lif`e dléåä à÷ àìéîî íãåz`vnpe ,`vei `ed la` ,e`ivedl oiekzn epi` `ed Ð

.dpeeka `ly ziyrp dxeagäãåäé éáøë äëìä`ed owzn `nye ,oiekzn epi`y xaca Ð

.xeq`eïåòîù éáøë äëìä åà.xzen oiekzn oi`y xacc Ðéáøë äëìä øîåì éöîéú íàå
äãåäéxeq`e `ed oewz e` ,xzene `ed lewlw Ð?cv `evnl yi `ed lewlw m` elit`e

iaxk ol `xiaq dxeaga lwlwnae ,dcedi iaxk ol `xiaq oiekzn oi`y xaca m` ,xeqi`

iaxk `pniwe`e ,xirane laegn ueg oixeht oilwlwnd lk :opixn`c .aiignc oerny

.(`,ew zay) "bxe`d" wxta oernyì÷ì÷îá äãåäé éáøë äëìäiax xn` ikc ,xzene Ð

,owzna Ð xeq` oiekzn oi`y xac dcedi.xn` `l lwlwna la`
åà
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äæxninl dil ded ok m`c ,d`xp oi`e .rxevnc ci oda oiprl qxhpewa yxit Ð lceb

oiprlc d`xpe .mlekn xvw `edy oda lr ieyn ivn wlgn `l elit`c ,cere !oda df

lkei `l zxg` ecia la` .dlrnln lceba wgen :(`,`i zegpn) opzck ,xn`w dvinw

.oinia dcear opirac ,zeyrl

åäîepwzc ab lr s` Ð zaya dlgza leral

mewn lka ,iriaxa z`yp dleza `dzy

`l Ð iying lila lra `ly el rxi` m`

e` ,xg` iying mei cr oizndl minkg edeaiig

zaya leral xzen m` ira ikdl ,ipy mei cr

ozg oiyixtne lirl `ipzc ab lr s` .e`l m`

dyer `edy iptn dlgz zay ilil dlkd on

jk oiae jk oia :`ziixa jci`a inp `ipze ,dxeag

qxhpewa yxit .'ek `le zay axra `l lerai `l

ikid irae ,dl rci inp i` .dl rci ded `lc

dcedi iax da ibiltc xninl `ki`c .`zkld

rci `lc d`xp jgxk lr ,edine .oerny iaxe

ded i`c .ser oa hegyi `ny opiyiigc `ziixad

ibilt `l `da `d ?dil `irainw i`n Ð dl rci

dpin hiyt `lc `de .oerny iaxe dcedi iax

.dlr ibiltc i`pz gkync meyn Ð seqal

íã`nrh Ð xagin ixeag e` ciwt cwtin

wxta yxitc i"yx yexitk `l dxeagc

aiigc (a,fw zay) "mivxy dpeny"raev meyn

s` mcd xxvp :mzd `pzc ,mivxy dpeny iab

el`"ac :wgvi epiaxl dywe .`vi `ly it lr

:`ipz d`ixc `zrnya (a,en oileg) "zetixh

.mc mdn `viy cr Ð miynxe mivwy x`ye

!xer edl zil `d ?`ki` raev i`n mzd `zyde

oke ?dxeag jda `ki` driav i`n ,inp ikde

lrc :cere !driav jiiy `l dlinc dxeag iab

wxtac ,`pixg` `nrh `ki` l`enyl jgxk

aiign `l hgeyc xn`w (`,dr zay) "lecb llk"

`nl` .dnyp zlihp meyn `l` raev meyn

xn`wck ,dnyp zlihp meyn ied dxeagc `nrh

Ð raev meyn mzd xn`c axe .mzd l`eny

yxtl oi` dnyp zlihpe .xn`w raev meyn s`

zvw lhepe eyilgny ,dygkd meyn `nrhc

edine ,dy`d zeyilgl jixv oi` `kdc ,eznyp

`iedc xninl `ki` Ð `kd xn`wc `xeqi`

iax" wxta opixn`c ,mc z`veda `ziixe`c `xeqi` `ki`c rnyn dlin iab la` .opaxc

`wcn `hiyt .dil opixarne ,`ed `zpkq Ð uiin `lc `pne` i`d :(a,blw my) "xfril`

ded i`e .xagin ixeagc ol rnyn `w ,ciwt cwtin mc :`nizc edn !dilr zay oillgn

yilgdl jxev oi`c ,dtebl dkixv oi`y dk`ln `iedc ,zay lelig `kil Ð dylgd meyn

,ytpd `ed mcd ik ,dnyp zlihp daiyg mc z`vedc yxtl mz epiaxl d`xpe !wepizd

my) "lecb llk" wxta opixn`c ,wgvi epiaxl dywe .dnyp zvwn lhep ezvwn lhepyke

lv` `ed wqrzn :ipyne !dnyp zlihp meyn inp aiigile :ervetde oeflg cvd iab (`,dr

xenb ig `ed elit` ,df itle .'ek dil `gip ith dnyp dia zi`c dnk lkc ,dnyp zlihp

,ciwt cwtin `ed ea oiraevy oeflg mc ik :mz epiax xne`e !dnyp zlihp o`k yi ixd Ð

.wqrzn dil aiyg Ð xaegny mcd x`y lre ,dnyp zlihp meyn aiig epi` eze` lre

íãì:xnel jixve !gztd oiprl `ed diyix wiqt `de :xn`z m`e Ð ixye jixv `ed

`ly mcd `ivedl jixvy :mz epiax yxit .gztd ziiyr `la mcd `ivedl lekiy

`kd ,`qxen iab `xrv mewna `ixyc dtebl dkixv dpi`y dk`ln `iedc ab lr s` .xeq`e jixv `ed mcl i` ,xagin ixeag mc :xn`wc onwl eyexitle .leraiyk zxg` mrt jlklzi

.dleza `id m` ze`xl jixvy Ð jixv `ed mcl :yxtn wgvi epiaxe .eyexitl `qxen qitnn jixtc `d yxtp onwle .xeq` Ð devn iab

íà,dlgzkl xzen `kd edin Ð xeq` la` xehtc ab lr s` .xeht dxeaga lwlwnc dil zi` dcedi iaxc :yexit Ð ixye gztd lv` `ed lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivniz

dbibgc `nw wxt idliya opixn`ck ,ied inp lwlwne oiekzn oi`c ,izxz `ki`c ab lr s` dcedi iax xq` dxixbac ,dywe .oiekzn epi`y xace ,dxeaga lwlwn :izxz `ki`c meyn

(`,bk dvia) "aeh mei" wxtae .ied lwlwnc meyn Ð xehtc `nrhe ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln aiignc dcedi iaxk elit` xehtc dxtrl `l` jixv oi`e `neb xtegc jd iwenc (`,i)

cinrdl yi uixg iabe .ixy Ð izxz `ki`c `kid inp devn mewna `ly ,inp i` .devn inp `ki`c meyn ith ixy `kdc :xnel yie !lwlwne oiekzn oi`c ab lr s` cexiw dcedi iax xq`

.dfwd mc enk ,zvw dndal lwin Ð mc `iveny dna ,inp cexiw iabe .cg` cvn zeneb ieync ,zvw owzn `l` ixnbl lwlwn epi`y oebk

íà:xn` (a,hi zezixk) "la` wtq" wxt idliyac :dywe .oiekzn oi`c oeik ,owzn `ed elit` ixy oerny iaxk dkld i`c rnynÐ 'ek `ed dxeaga lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivnz

xhtin `l Ð dk`lnl oiekzny wqrznc :xnel yie ?wqrznn ith dxeaga oerny iax xhet oiekzn oi`c `py i`ne .aiig inp wqrzn Ð aiig dxeaga lwlwne li`ed ,oerny iaxl

dil opilz ikdle .zaygn zk`ln df oi`c ab lr s` oerny iax aiignc ,dxeaga lwlwn enk dxeaga wqrzn oerny iaxl aiig ikd meyne ,zaygn zk`ln df oi`c meyn `l` zaya
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?àîòè éàî ?úBãéúéì úBîBc íãà ìL åéúBòaöà¤§§¨¤¨¨¦¥©©£¨

ï÷lçîc íeMî àîéìéà¯déúléîì àãçå àãç ìk ¦¥¨¦¦§©§¨¨£¨©£¨§¦§¥
Bæ ,änà Bæ ,äöéî÷ Bæ ,úøæ Bæ :øî øîàc ,àãéáò£¦¨§¨©¨¤¤§¦¨©¨
?úBãéúék úBteLî íòh äî :àlà !ìãeb äæ ,òaöà¤§©¤¨¤¨©©©§¦¥
åéúBòaöà çépé ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨©¦©¤§§¨
dlek ïæBà äî éðtî :ìàòîLé éaø éác àðz .åéðæàa§¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨

ác íãà òîLé íàL ?äkø äéìàäå äL÷BðéàL ø ¨¨§¨©§¨©¨¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥
ïeâä¯íãà òéîLé ìà :ïðaø eðz .dëBúì äéìà óBëé ¨¨©§¨§¨¨©¨©©©§¦©¨¨

älçz úBåëð ïäL éðtî íéìèa íéøác åéðæàì§¨§¨§¨¦§¥¦¦§¥¤¥¦§§¦¨
,úaLa älçza ìBòáì eäî :eäì àéòaéà .íéøáéàì§¥¨¦¦©£¨§©¦§©§¦¨§©¨
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éøö àeä çúôìC¯íãì øîBì éöîéz íàå ?øéñàå §¤©¨¦©£¦§¦¦§¥©§¨

éøö àeäïBòîL éaøk äëìä ,éúà÷ àìénî çúôe ,C ¨¦¤©¦¥¨¨¨¥£¨¨§©¦¦§
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äãeäé éaøk äëìä øîBì¯çútä ìöà àeä ì÷ì÷î ©£¨¨§©¦§¨§©§¥¥¤©¤©
éöîéz íàå :éøîàc àkéà ?çútä ìöà àeä ïwúî Bà§©¥¥¤©¤©¦¨§¨§¦§¦¦§¥

øaçéî éøeaç íc øîBì¯éøö àeä íãìBà ,øeñàå C ©¨©¥¦©©§¨¨¦§¨
éøö àeä Bîöò úàðäì àîìcéöîéz íàå ?éøLå C ¦§¨©£¨©©§¨¦§¨¥§¦¦§¥

éøö àeä Bîöò úàðäì øîBìéúà÷ àìénî íãå ,C¯ ©©£¨©©§¨¦§¨¦¥¨¨¨¥
íàå ?ïBòîL éaøk äëìä Bà äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨£¨¨§©¦¦§§¦

äãeäé éaøk äëìä øîBì éöîéz¯Bà äøeaça ì÷ì÷î ¦§¥©£¨¨§©¦§¨§©§¥§©¨
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zeaezk(ycew zay meil)

åéðæàa Bòaöà çépérav`d ,weqtd yxcp jke .rnyi `ly ick ©¦©¤§¨§¨§¨
ieyr dz`y drya ,jpfe`a czik jl didz ccegn dy`xy

.oebd epi`y xac renyl
:df oipra `xnin `xnbd d`ianäî éðtî ,øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨¦§¥¨

,úBãéúéì úBîBc íãà ìL åéúBòaöàz` `xnbd miiqzy mcewe ¤§§¨¤¨¨¦¥
:ezl`y z` `xnbd zxxan eixacàîòè éàîzenec dnA - ©©£¨©¤

,zeczil zerav`dMî àîéìéàï÷lçîã íeod zewelgy jka m` - ¦¥¨¦§¦©§¨
c ,llk ddinz ef oi` ixd ,cgi zexaegn opi`e zeczik efn efìk̈

àãéáò déúléîì àãçå àãçmc`l jxev da yi zg`e zg` lk - £¨©£¨§¦§¥£¦¨
eidiy jxev odn wlga yi deab ikxevl s`e ,zcxtp didzy

ke ,zecxtenøî øîàc,`ziixaaúøæ Bæcre dphwd rav`dn - §¨©©¤¤
dxen`d 'zxf' zcin ef ,zegezne zegezt zerav`dyk ,lceb`d

oyegd iabl(fh gk zeny).äöéî÷ Bæzxfl dkenqd rav`dn - §¦¨
.zegpnd on dvinwd zcear z` odkd ligznänà Bærav`dn - ©¨

oipaa dxn`py 'dn`' zcin miccen dvinwl dkenqd dlecbd
eilke okynd(cere ,ai fk zeny).wtxnd cre ef rav`n epiide ,Bæ

òaöàminc oznl odkd ynzyn dn`l dkenqd rav`a - ¤§©
'erav`a' mda xn`py(cere ,dk c `xwie).,ìceb äædxeza dpeknd ¤¨

oxd` lr mi`elind li` mcn ozil dxez dxn` eilry ,'oda'my)

(bk grxevnd lr rxevnd oaxw mcne ,(jli`e ci ci my)oi` ok m`e .
.efn ef od zewelg recn le`yl xfrl` iax zpeeky yxtlàlà¤¨

le`yl xfrl` iax zpeekíòh äîzerav`dúBteLîzeccegn - ©©©§
.úBãéúék,aiyd jk lreçépé ,ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ¦¥¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨©¦©

,åéðæàa åéúBòaöàczie' weqtdn okl mcew `xtw xa yxcy itke ¤§§¨§¨§¨
.'jpf` lr jl didz

:df oipra ztqep `ziixadlek ïæBà äî éðtî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨
äéìàäå ,äL÷ofe`d seqay xyad -,äkøickíãà òîLé íàL ¨¨§¨©§¨©¨¤¦¦§©¨¨

dëBúì äéìà óBëé ,ïeâä BðéàL øácgzt lr dil`d z` steki - ¨¨¤¥¨¨©§¨§¨
.ezriny repnl ,dnzeql epf`

,mixeq` mixaca zwqer dpi`y `ziixa `xnbd d`ian dzr
:milha mixaca `l`íéøác åéðæàì íãà òéîLé ìà ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¦©¨¨§¨§¨§¨¦

ïäL éðtî ,íéìèamipf`d -úBåëðoigzexa,íéøáéàì älçzoeik §¥¦¦§¥¤¥¦§§¦¨¨¥¨¦
xyay myky ,`ed lyne ,mixai`d x`yn zewce zekx ody
ofe`ay drinyd yeg ok ,mixai`d x`yn xzei zeekil lw ofe`d
oeik ,mc`d iyeg x`yn xzei xeqi` icil lwa ribdl `ed lelr

.xzeia ea ievn xeqi`dy

* * *
e` zxzen zaya dleza zlira m`d zxxan oldl `ibeqd
xeqi` illkn dnk micwdl yi dl`yd iccv zpadle ,dxeq`
oiekzn epi`y ote`a dk`ln dyerd .` :zaya dk`ln ziiyr
dyri mzxixb ici lry xyt`e ,lqtq e` `qk xxebd oebk ,dl
zxardl `l` uixgd ziiyrl oiekzn epi` `ede ,dnc`a uixg

xizn oerny iaxe xqe` dcedi iax ,mewnl mewnn utgd:hk zay)

(:ens`y 'diyix wiqt' df ixd ,dnc`a uixg dyri i`ce m` j` .
`id dkldd zay zek`ln lka .a .xeq`y dcen oerny iaxmy)

(:dwdcedi iax ewlgp oday xirane laegn ueg ,xeht lwlwndy
oerny iaxe(.ew my)iaxe ,zek`lnd lkak xhet dcedi iaxy ,

.aiign oerny.âizy cvn oecl yi zaya dleza zliraa
meyn mbe .laeg meyn dxeq`d dxeag ziiyr meyn mb ,zek`ln

.dpea zk`ln meyn dxeq`d gzt ziiyr

:`xnbd zwtzqnälçza ìBòáì eäî ,eäì àéòaéà,dpey`x mrt - ¦©§¨§©¦§©§¦¨
,dlezad z`.úaLam`d ,md wtqd iccveícmilezadã÷ôéî §©¨¨¦§¨

ãé÷txenyd oecwtk ,mda rela epi`e mgxd iptec oia qepk - §¦
zxyd ici lr dgzt z` gzet wx `ed ezliraae ,eilral
xzene ,dxeag ziiyr `la `vei qepk didy mcde ,dileza

.zayaBàmileza mc `nyøaçéî éøeaç`ed relae xaegn - ©¥¦©©
`veie ,efn ef mgxd iptec z` cixtn `ed ezliraae ,mgxd ipteca

.zaya xeq`e ,dxeag ziiyr ici lr mcd
:wtqd xe`iaa `xnbd dkiynnøîBì éöîéz íàåm` s`e - §¦¦§¥©

c heytz,ãé÷t ã÷ôéî ícwtzqdl yi oiicr ,dxeag dyer epi`e ¨¦§¨§¦
lread m`d ,md wtqd iccve ,'dpea' meyn z`f xeq`l yi m`d

dlezad z`éøö àeä íãì,Cepi`e ,dleza `idy ze`xl ick §¨¨¦
,gztd ziipal oiekznéøLågztd ziipay meyn ,xacd xzene - §¨¥

,'oiekzn epi`y xac' `idéøö àeä çúôì àîìc BàCdidiy - ¦§¨§¤©¨¦
,gezt dgztøéñàå.dpea meyn ©£¦

øîBì éöîéz íàåyéøö àeä íãìéúà÷ àìénî çúôe ,Cgztde - §¦¦§¥©§¨¨¦¤©¦¥¨¨¨¥
m`d oecl yi oiicr ,dyrp eili`nøác øîàc ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§§¨©¨¨

Bà ,øzeî ïéekúî ïéàLyïéàL øác øîàc ,äãeäé éaøk äëìä ¤¥¦§©¥¨£¨¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥
,øeñà ïéekúî,gztd ziiyr meyn zaya dleza leral xeq`e ¦§©¥¨

.jkl oiekzn epi`y s`
ås`øîBì éöîéz íày,äãeäé éaøk äëìäm`d oecl yi oiicr §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

kàeä ì÷ì÷îaygpìöà[iabl-],çútädaeyg dlezay oeik §©§¥¥¤©¤©
dcen `ed s` ixdy ,xzen dcedi iaxl s` ok m`e ,dleran

,xeht lwlwndyBày,çútä ìöà àeä 'ïwúî'`diy el gpy §©¥¥¤©¤©
dcedi iaxl xeq` xacde ,ze`ad zelirad jxevl gezt dgzt

.xeq` oiekzn epi`y xacy xaeqd
oi`e ciwt cwtn mcy cvd itl wx od lirlc zewitqd ,ef oeyll
ziiyr meyn xeq`l yi m`d `ed oecipde ,laeg meyn ezliraa
s` xizdl dpcd zxg` oeyl `xnbd d`ian dzr .`l e` gztd

.xagin ixeag mcy cvd itl
éøîàc àkéàote`a ef dl`ya oecl ekiyndy daiyid ipan yi - ¦¨§¨§¦

,dfkøaçéî éøeaç íc øîBì éöîéz íàåziiyr meyn ezliraa yie §¦¦§¥©¨©¥¦©©
m`d oecl yi oiicr ,dxeagéøö àeä íãìC,dleza `id m` ze`xl §¨¨¦

,øeñàå.mcd z`vedl `ed oiekzny oeikàîìc Bàoi` `ny §¨¦§¨
`l` mcd z`vedl ezpeekéøö àeä Bîöò úàðäì,éøLå ,Cmeyn ©£¨©©§¨¦§¨¥

.oiekzn epi`y xac edfy
éøö àeä Bîöò úàðäì øîBì éöîéz íàåéúà÷ àìénî íãå ,C- §¦¦§¥©©£¨©©§¨¦§¨¦¥¨¨¨¥

oecl yi oiicr ,jkl oiekzn epi`e d`a `id dil`n mcd z`ved
m`däãeäé éaøk äëìä,oiekzn oi`y xac xqe`dBàyéaøk äëìä £¨¨§©¦§¨£¨¨§©¦

ïBòîL.leral xzene ,xiznd ¦§
äãeäé éaøk äëìä ,øîBì éöîéz íàå,oiekzn epi`y xac xqe`d §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

m`d ,oecl yi oiicrì÷ì÷îàeä äøeaçadleza ixdy ,aygp §©§¥§©¨
xq` `l ixdy ,xzen didi dcedi iaxl s`e ,dleran `id daeyg
`edyk `le owzn `edyk `l` oiekzn epi`y xac dcedi iax

,lwlwn,àeä äøeaça ïwúî Bàm`e ,`id dlezay d`x dci lry §©¥§©¨
df oi`y oeik ,jkl oiekzn epi`y s` xeq` didi dcedi iaxl ok

.lewlw
,àeä äøeaça ì÷ì÷î ,øîBì éöîéz íàåiax zrcl s` xizdl yie §¦¦§¥©§©§¥§©¨

mb m`d oecl yi oiicr ,lwlwn meyn dcediì÷ì÷îadxeaga ¦§©§¥
äãeäé éaøk äëìäoiekzn oi`y xacy ezhiyl s` ok m`e ,xhety £¨¨§©¦§¨

.lwlwn `edy meyn leral xzen didi xeq`
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oiaiig lkda cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk
åòáöà çéðédiiety `idy Ð.czikàîòè éàîzecizik zenec i`na ,xnelk Ð?éà

ï÷ìçîã àîéð.cgi zexaegn opi`e ,efn ef zewlegny Ðäéúìéîì àãç àãç`iyew Ð

.deab ikxeva s`e ,jxev da yi zg` lk :`idúøæ åæ.oyeg ly zxf oiccen dphwd on Ð

äöéî÷ åæ,eci qt lr zerav` yly dteg .uenwl oiligzn dphwd lv`y rav`n Ð

.unewe ,rav`de dn`de dvinwdäîà åæÐ

.milk zn`e oipa zn` oiccen dlecbdnåæ
òáöàdia aizkc ,z`hg ly minc oznl Ð

.(c `xwie) "erav`a"ìãåâ äæoxd`c ci odal Ð

.(ci my) rxevnce (g my)úåôåùîÐ

.frla y"ciyiieb`äéìà.ofe`d seqay xya Ð

íéøáàì äìéçú úéåëðzekx Ðzewcezeekil

dxf dcear zkqna opixn` inp ikde .mlekn

jixgc ieb i`d :(`,gl)lkinl ixy Ð `yix

xdnny it lr s`e ,dipce` yixn elit`

.lyailäìçúá ìåòáì åäîedl riny `l Ð

,edl riny ,inp i` Ð lirlc `zipzn jd

`iraine.dkld oi` e` dkld :edlãé÷ô ã÷ôéî
ipteca rlap epi`e cnere qepk ,oecwt enk Ð

`l` .dxeag ici lr ez`ivi zeidl ,mgxd

.`veie el oigzete ,eipta lerp gztdyéøåáç åà
øáçéîdxeag ici lr ,`veid mileza mc Ð

.exagn wxtzn otecdy ,`a `edéöîéú íà
ãé÷ô ã÷ôéî øîåì,dxeag meyn ea oi`e Ð

e`ivend zpeeki`nl?oiekzne jixv `ed mcl

.e`ivedléøùå.ciwt cwtin `dc Ðàîìã åà
ïéåëúî çúôì.xeq`e ,oipak `ed ixde Ðíàå

ïéåëúî àåä íãì øîåì éöîéú,gztl `le Ð

.ied `linn `gzit jgxk lr edineéáøë äëìä
äãåäé.xeq`e ,oiekzn oi`y xaca Ðéáøë åà
ïåòîù`le diyix wiqt :xn`z m`e .xzene Ð

yi :opipyne ,onwl dl opikxt `d !`ed zeni

oi`iway,dihdagzt oi` s`e ,`vei mc oi`e

.`ed zeni `le diyix wiqt e`l ,jkld .gztp

äãåäé éáøë äëìä øîåì éöîú íàåizk` Ð

`ki`,irainlxn` ik (`,ew zay) ol `niiwc

,owzna Ð dcedi iaxdpi` Ð lwlwna la`

`ed oewz m` ,df gzt lr le`yl yie .dk`ln

dlezady ,dlv` `ed lewlw e` dlv`daeyg

on`l `ed lwlwn xnel ivnz m`e :dlerad

xirane laeg `l` aiig lwlwn jl oi`y ,xzen lkd ixacl Ð lwlwn i`c ,opiqxb

ira ciwt cwtin mc xnel ivnz m`a `dc ,`ed laeg e`l `kde ,oerny iaxc `ail`

.lif`e dléåä à÷ àìéîî íãåz`vnpe ,`vei `ed la` ,e`ivedl oiekzn epi` `ed Ð

.dpeeka `ly ziyrp dxeagäãåäé éáøë äëìä`ed owzn `nye ,oiekzn epi`y xaca Ð

.xeq`eïåòîù éáøë äëìä åà.xzen oiekzn oi`y xacc Ðéáøë äëìä øîåì éöîéú íàå
äãåäéxeq`e `ed oewz e` ,xzene `ed lewlw Ð?cv `evnl yi `ed lewlw m` elit`e

iaxk ol `xiaq dxeaga lwlwnae ,dcedi iaxk ol `xiaq oiekzn oi`y xaca m` ,xeqi`

iaxk `pniwe`e ,xirane laegn ueg oixeht oilwlwnd lk :opixn`c .aiignc oerny

.(`,ew zay) "bxe`d" wxta oernyì÷ì÷îá äãåäé éáøë äëìäiax xn` ikc ,xzene Ð

,owzna Ð xeq` oiekzn oi`y xac dcedi.xn` `l lwlwna la`
åà
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äæxninl dil ded ok m`c ,d`xp oi`e .rxevnc ci oda oiprl qxhpewa yxit Ð lceb

oiprlc d`xpe .mlekn xvw `edy oda lr ieyn ivn wlgn `l elit`c ,cere !oda df

lkei `l zxg` ecia la` .dlrnln lceba wgen :(`,`i zegpn) opzck ,xn`w dvinw

.oinia dcear opirac ,zeyrl

åäîepwzc ab lr s` Ð zaya dlgza leral

mewn lka ,iriaxa z`yp dleza `dzy

`l Ð iying lila lra `ly el rxi` m`

e` ,xg` iying mei cr oizndl minkg edeaiig

zaya leral xzen m` ira ikdl ,ipy mei cr

ozg oiyixtne lirl `ipzc ab lr s` .e`l m`

dyer `edy iptn dlgz zay ilil dlkd on

jk oiae jk oia :`ziixa jci`a inp `ipze ,dxeag

qxhpewa yxit .'ek `le zay axra `l lerai `l

ikid irae ,dl rci inp i` .dl rci ded `lc

dcedi iax da ibiltc xninl `ki`c .`zkld

rci `lc d`xp jgxk lr ,edine .oerny iaxe

ded i`c .ser oa hegyi `ny opiyiigc `ziixad

ibilt `l `da `d ?dil `irainw i`n Ð dl rci

dpin hiyt `lc `de .oerny iaxe dcedi iax

.dlr ibiltc i`pz gkync meyn Ð seqal

íã`nrh Ð xagin ixeag e` ciwt cwtin

wxta yxitc i"yx yexitk `l dxeagc

aiigc (a,fw zay) "mivxy dpeny"raev meyn

s` mcd xxvp :mzd `pzc ,mivxy dpeny iab

el`"ac :wgvi epiaxl dywe .`vi `ly it lr

:`ipz d`ixc `zrnya (a,en oileg) "zetixh

.mc mdn `viy cr Ð miynxe mivwy x`ye

!xer edl zil `d ?`ki` raev i`n mzd `zyde

oke ?dxeag jda `ki` driav i`n ,inp ikde

lrc :cere !driav jiiy `l dlinc dxeag iab

wxtac ,`pixg` `nrh `ki` l`enyl jgxk

aiign `l hgeyc xn`w (`,dr zay) "lecb llk"

`nl` .dnyp zlihp meyn `l` raev meyn

xn`wck ,dnyp zlihp meyn ied dxeagc `nrh

Ð raev meyn mzd xn`c axe .mzd l`eny

yxtl oi` dnyp zlihpe .xn`w raev meyn s`

zvw lhepe eyilgny ,dygkd meyn `nrhc

edine ,dy`d zeyilgl jixv oi` `kdc ,eznyp

`iedc xninl `ki` Ð `kd xn`wc `xeqi`

iax" wxta opixn`c ,mc z`veda `ziixe`c `xeqi` `ki`c rnyn dlin iab la` .opaxc

`wcn `hiyt .dil opixarne ,`ed `zpkq Ð uiin `lc `pne` i`d :(a,blw my) "xfril`

ded i`e .xagin ixeagc ol rnyn `w ,ciwt cwtin mc :`nizc edn !dilr zay oillgn

yilgdl jxev oi`c ,dtebl dkixv oi`y dk`ln `iedc ,zay lelig `kil Ð dylgd meyn

,ytpd `ed mcd ik ,dnyp zlihp daiyg mc z`vedc yxtl mz epiaxl d`xpe !wepizd

my) "lecb llk" wxta opixn`c ,wgvi epiaxl dywe .dnyp zvwn lhep ezvwn lhepyke

lv` `ed wqrzn :ipyne !dnyp zlihp meyn inp aiigile :ervetde oeflg cvd iab (`,dr

xenb ig `ed elit` ,df itle .'ek dil `gip ith dnyp dia zi`c dnk lkc ,dnyp zlihp

,ciwt cwtin `ed ea oiraevy oeflg mc ik :mz epiax xne`e !dnyp zlihp o`k yi ixd Ð

.wqrzn dil aiyg Ð xaegny mcd x`y lre ,dnyp zlihp meyn aiig epi` eze` lre

íãì:xnel jixve !gztd oiprl `ed diyix wiqt `de :xn`z m`e Ð ixye jixv `ed

`ly mcd `ivedl jixvy :mz epiax yxit .gztd ziiyr `la mcd `ivedl lekiy

`kd ,`qxen iab `xrv mewna `ixyc dtebl dkixv dpi`y dk`ln `iedc ab lr s` .xeq`e jixv `ed mcl i` ,xagin ixeag mc :xn`wc onwl eyexitle .leraiyk zxg` mrt jlklzi

.dleza `id m` ze`xl jixvy Ð jixv `ed mcl :yxtn wgvi epiaxe .eyexitl `qxen qitnn jixtc `d yxtp onwle .xeq` Ð devn iab

íà,dlgzkl xzen `kd edin Ð xeq` la` xehtc ab lr s` .xeht dxeaga lwlwnc dil zi` dcedi iaxc :yexit Ð ixye gztd lv` `ed lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivniz

dbibgc `nw wxt idliya opixn`ck ,ied inp lwlwne oiekzn oi`c ,izxz `ki`c ab lr s` dcedi iax xq` dxixbac ,dywe .oiekzn epi`y xace ,dxeaga lwlwn :izxz `ki`c meyn

(`,bk dvia) "aeh mei" wxtae .ied lwlwnc meyn Ð xehtc `nrhe ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln aiignc dcedi iaxk elit` xehtc dxtrl `l` jixv oi`e `neb xtegc jd iwenc (`,i)

cinrdl yi uixg iabe .ixy Ð izxz `ki`c `kid inp devn mewna `ly ,inp i` .devn inp `ki`c meyn ith ixy `kdc :xnel yie !lwlwne oiekzn oi`c ab lr s` cexiw dcedi iax xq`

.dfwd mc enk ,zvw dndal lwin Ð mc `iveny dna ,inp cexiw iabe .cg` cvn zeneb ieync ,zvw owzn `l` ixnbl lwlwn epi`y oebk

íà:xn` (a,hi zezixk) "la` wtq" wxt idliyac :dywe .oiekzn oi`c oeik ,owzn `ed elit` ixy oerny iaxk dkld i`c rnynÐ 'ek `ed dxeaga lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivnz

xhtin `l Ð dk`lnl oiekzny wqrznc :xnel yie ?wqrznn ith dxeaga oerny iax xhet oiekzn oi`c `py i`ne .aiig inp wqrzn Ð aiig dxeaga lwlwne li`ed ,oerny iaxl

dil opilz ikdle .zaygn zk`ln df oi`c ab lr s` oerny iax aiignc ,dxeaga lwlwn enk dxeaga wqrzn oerny iaxl aiig ikd meyne ,zaygn zk`ln df oi`c meyn `l` zaya
lwlwna
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קפד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zenai(oey`x meil)

éæeæ àúeìb Léø éác déa é÷qî äåä ,éîeéðî øaiyp` ea miyep eid ± ©©§¥£¨©§¥¥§¥¥¨¨¥
,mlyl ecia did `le mdl aiig didy aeg `zelb yixàøé÷ éúééà©§¦¦¨

dery `iad -àúééìáa ÷ac,diela ca zkizga dwiacd -÷ac ©¥¦§©¨©¥
déúetàan xg`le ,egvna dwiacd -okeäéén÷ óìçiptl xar - §©¥£©©©§

,`zelb yix iyp`deø÷La àìå.edexikd `le - §Ÿ©§§
:dpyna epipy'åëå ïéðîéñ LiL ét ìò óàoicirn oi` eilkae eteba ©©¦¤¥¦¨¦

.mhegd mr eipt sevxt z` e`x ok m` `l` ,znd `edy odit lr
:`xnbd dywnàøîéîìxnel xacd `a m`d -åàì ïéðîéñc §¥§¨§¦¨¦¨

àúééøBàcmiwitqn mpi` okle ,dxez oicn di`x mpi` mipniqy ± §¨§¨
.`ziixe`c yi` zy` xeqi` xizdl ick zn lrady reawl

éäðéîøehb `iand gily ,epipyy `ziixan jk lr denzl yie ± §¦§¦
aeye ,epnn ca`e dy`lBàöî`edyk gilydñéëa øeL÷ §¨¨§¦

úòaèáe é÷ðøàae,ely mdy mxikn `ede [zraha e` iwpx`a e`±] §©§¨¦§©©©
åéìk ïéa àöîpL Bà,ezaiza migpend eyinyz ilk ±ïîæì eléôà ¤¦§¨¥¥¨£¦¦§©

äaeøî,hbd zcia`n ax onf xary s` ±øLkoiyyeg oi`e ,hbd §¤¨¥
lr mikneqy meyn ,md xg` ly zrah e` qik eze` `ny

`edy wpx`a e` qika gilyl yiy mipniqdmikneqy ixd .ely
.`ziixe`c yi` zy` xeqi` xizdle hb eze`a yxbl mipniq lr
zn ly etebay mipniq lr mikneq oi`y epipy epzpyna eli`e

.`ziixe`c yi` zy` xeqi`n ezy` z` xizdl
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì éiaà øîàdxiykny `ziixad - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zhiyk `id ,qikd ipniq it lr hbéàáäî ïa øæòéìà éaøxaeqd ©¦¡¦¤¤¤©£©
e ,dxezd on miliren mipniqyàälr mikneq oi`y epzpyn - ¨

zhiyk `id ,eilkae etebay mipniqïðaømpi` mipniqy mixaeqd ©¨¨
.dxezd on milirenàéðúc,`ziixaaïéãéòî ïéàzny mc` lrìò §©§¨¥§¦¦©

itàîeMäzn e`xy micr ,xnelk ,eteba z`vnpy [zlai-] ©¨
'ipelt xa`a `ney ,ea did oniq' micirne mi`ae `ney el dzidy
oiyyegy ,ezy` xizdl ick df oniq it lr cirdl mileki mpi`

.mipniq oze` mr xg` `ed `ny,øîBà éàáäî ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£©¥

ïéãéòîxizdle ,zny dlra edfy `neyd it lr cirdl mileki ± §¦¦
:`xnbd zx`an .xg`l `ypidl ezy` z`éâìtéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦©§¥

,miwleg md dfa `l m`d -øîci`adn oa xfril` iax -,øáñ §©¨©
,àúééøBàc ïéðîéñyi` zy` xeqi` xizdl mdilr jenql xyt`e ¦¨¦§¨§¨

,`ziixe`cøîe`nw `pz ±ïéðîéñ ,øáñn wx miliren,ïðaøcokle ©¨©¦¨¦§©¨¨
.`ziixe`c xeqi` xizdl ick mdilr oikneq oi`

ec `ax:`ziixaa iia` ly exe`ia z` dgàîìò éleëc ,àáø øîà̈©¨¨§¥¨§¨
y micen lkd ±,àúééøBàc ïéðîéñeàëä,`ziixaa o`ke -àîeLa ¦¨¦§¨§¨¨¨§¨

`id m`déâìtéî÷ Bìéb ïáa äéeöî,[ewlgp±]øî`nw `pz ±,øáñ §¨§¤¦¨¦©§¥©¨©
Bìéb ïáa äéeöî àîeLxg` mc`a mb dievn ea epivny `ney ± ¨§¨§¤¦

aeyg witqn oniq df oi` jkle ,lfn eze`ae onf eze`a clepy
.xg` mc` `ed `neyd mr zndy okziy meyn ,eilr jenqløîe©

i`adn oa xfril` iax -,Bìéb ïáa äéeöî dðéà ,øáñoniq `ede ¨©¥¨§¨§¤¦
.eilr jenql witqn

:`ziixaay zwelgna sqep xe`iaéøîàc àkéàå`ax x`ia jky §¦¨§¨§¥
e ,`ziixe`c mipniqy micen lkd ,zwelgnd z`àëäo`ke ± ¨¨

,`ziixaaøî ,éâìtéî÷ äúéî øçàì úBpzLäì äéeNòä àîeLa± §¨¨£¨§¦§©§©©¦¨¨¦©§¥©
`nw `pzäúéî øçàì úBpzLäì äéeNò ,øáñ,zxg` dxevl ¨©£¨§¦§©§©©¦¨

mc` eze` df oi` `ny miyyeg ep` zna `ney mi`exyk jkitle
.eiiga ef `ney mr mixikn ep`yøîei`adn oa xfril` iax - ©

,øáñ`ney,äúéî øçàì úBpzLäì äéeNò dðéàyiy `ney eze`e ¨©¥¨£¨§¦§©§©©¦¨
didy xa` eze`a `neyd z`vnp m`e ,eiiga mb el dzid znl
xyt`e ef dy` ly dlra ok` `ed zndy oniq df ixd dlral

.`ypidl dxizdl
:zwelgna iyily xe`iaàîìò éleëc ,àáø øîà éøîàc àkéàå± §¦¨§¨§¥¨©¨¨§¥¨§¨

y micen lkdïéðîéñn `l` miliren mpi` milibx,ïðaøci` okle ¦¨¦§©¨¨
z` xizdl ick mipepia mipniq it lr zny mc` lr cirdl xyt`

,ezy`àîeLa ,àëäå§¨¨§¨
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xcde"המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zeaezk(iriax meil)

onf z` azky oeike ,ezen xg`l `edy dpznd zelg onf z`
enk df ixde ,meidn legz dpzndy ezpeeky gken daizkd
eipa mipewe ,'dzin xg`le meidn' dpznd legzy yexita azky
,'epizeax' mixaeqe .dzin xg`l zexitd z`e cin miqkpd seb z`
`ly i`pza ezy` z` yxbnd oiprl oicd `ed iqei iax zrcly
,yceg xyr mipy jeza zne ,yceg xyr mipy cre o`kn `eai
wx hbd legiy ezpeek dzid m` ik ,dzin xg`l hb df oi`y
ekeza hbd zaizk mei z` aezkl el did `l ,yceg mipy xg`l
`l` ,oiyexibd elegi ycg xyr mipy cr `eai `l m`y zepzdle
xyr mipy seq `edy] ipelt jix`z cr `eai `l m`y aezkl
ezpeeky gken ezaizk onf z` azky jkne ,zyxebn `dz [ycg
elegiy ,xnelk ,'yceg xyr mipy xg`le meidn' dyxbl

eze` cr `eai `ly e`pz miiwzi m` ,eiykrn oiyexibd,onf
dhiyn hrnl icke .miign `l` dzin xg`l lg hbd oi`y `vnpe
,dzin xg`l hb ly oexqg dfa yiy cnll dpynd dkxved ef

iqei iax lr wlegy dcedi iax zrcke(my a"a)`l m`y xaeqe
mixne` oi`e ,lha xhyd 'dzin xg`le meidn' yexita eipal azk
eprinyd my dpey`xd dpynae .eilr giken xhy ly epnfy
dixg`y dpynae ,dzin xg`l hb oi`y oicd mvr z` `pzd
xg`l hb `ed s` ,ezaizk onf z` ekeza azky hb s`y eprinyd
yi zn`a ik ,`ax ixacl ef dpynn di`x oi` aey ok m`e .dzin
hwpe ,hba dliren qpe` zprhy itl hb epi` 'dlg'a s`y yxtl

.epizeax zrcn hrnl ick wx 'zn' `pzd
:`ax ixacl xg` xewn d`ian `xnbdàlàåcnl `axy ,xnel yi §¤¨

oihiba qpe` oi`yàôéqî,epipy my ,oihiba dpyn dze` ly ¦¥¨
jihib df ixd' ezy`l xne`dãòå ïàkî éúàa àì íà ,åéLëòî¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©

Lãç øNò íéðL,',Lãç øNò íéðL CBúa úîe,èb äæ éøäoeik §¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥
m` ,cin hbd legiy ezpeeky gken 'eiykrn' oeyl exne`ay
,dpynd z` x`al yie .dzin xg`l hb df oi`e ,i`pzd miiwzi

dhwpy,úîdliren qpe` zprh oi` mewn lkne lecb qpe` `edy ¥
,hbd z` lhalì ïécä àeäåy ote`,äìçoi`y ,xzei ohw qpe` edfy §©¦§¨¨

.oihiba qpe` oi`y `ax ixacke ,ea dliren qpe` zprh
xnbd dgec:`,àîìcly ote`d'úî'a `ed dpynd dhwpy,à÷åc ¦§¨¥©§¨

`l` ,oihiba qpe` zprh oi`y zngn epi` hbd ea lgy mrhde
m` hbd legiy epevx didy xnel zcgein `xaq ea yiy meyn

oeik ,zeniíáé én÷ ìBtúc déì àçéð àìcwwcfzy dvex epi`y - §Ÿ¦¨¥§¦©¥¨¨
epevx `l` ,mipa `la zeni m` ,eig`n dvilg e` meail ezy`
,dyxib ok zpn lry oeike ,cin `ypdl zxzene dyexb didzy
mda zkiiy `ly miqpe` x`yay okzi la` ,oiyexibd milg

hbd `di ileg zngn `a `l m`e ,qpe` zprh dliren ,ef `xaq
.`ax ixack `lye ,lha

:l`eny ixacn `axl xewn d`ian `xnbdàlàoi`y cnl `ax ¤¨
oihiba qpe`àäî,didy dyrnn -àeääc`xabc,ezy`l hb ozp ¥¨§©§

eeäì øîàhbd icrlàðéúà àì éà`ea` `l m` -ïéúìz ãòå ïkéî ¨©§¦Ÿ¨¦¨¦¨§©§¨¦
ïéîBé,mei miyly cre dzrn -àhéb éåäéìm` j` ,hbd legi - ¦¤¡¥¦¨

.hbd legi `l mei miyly jeza aey`ïéîBé ïéúìz óBña àúà£¨§§¨¦¦
àøaî dé÷ñôeqpkdl lki `le ,mei miyly seqa mc` eze` `a - ©§¥©¨¨

dpitqd dzide ,ewiqtd xdpd ly mind xarny oeik xirl
.xirl jenq ,ipyd cva xdpd z` dilr mixaeryeäì øîàeze` ¨©§

,xdpd ly ipyd exara micnerl mc`,éàúàc eæçéàúàc eæç- £©£©£©£©
xdpd xarl ez`iay mc` eze` xaqe ,iz`ay e`x ,iz`ay e`x

hbd legi `le i`pzd lhazde ,xirl d`iak zaygpe .ìàeîL øîà̈©§¥
,df dyrn lràéúî déîL åàìdpi` xdpd zty cry ef d`ia - ¨§¥©§¨

e`pz miiwzpy oeike ,dil` qpkp `ly onf lk xirl d`ia zaygp
qp`py s`y gkene .zyxebn `id ixd ,hbd legi `eai `l m`y
meiwk l`eny z`f aiygd mewn lkn ,i`pzd miiwzdy jka
qpe` zprh oi`y `ax ixack epiide ,oiyexibd elgy wqte i`pzd

.oihiba
:`xnbd dgecàîìãåc xn`pe ,miqpe`d oia wlgl yiàñðeà §¦§¨§¨

éðàL çéëLc,qpe` aygp epi`y ,ievnd xaca qpe` `ed dpey - ¦§¦©©¦
cva dpitqd `dzy `ed ievn xacy l`eny ly dyrna oebke

,xdpd ly ipydéðúà àìå ééeðúàì déì éòaéàc ïåéëcdidy oeiky - §¥¨§¦¨¥¥§©§¥§Ÿ©§¥
`dz `l ok rx`i m`y zepzdle ezrca df xac zelrdl el

,dpzd `le ,zyxebndéLôpà ãéñôàc eäéàciqtd `ed ixd - ¦§©§¦©©§¥
zngn `dz e`eal dripnd m` s` hbd legiy jkl mxbe ,envrl
,ievn epi`y qpe`a la` .xdpd z` xearl dpitq el `dz `ly
,eilr zepzdle ezrca zelrdl el did `ly oeik ,dlgy oebk
,`ax ixacl di`x o`kn oi`e ,lha hbd ,df qpe` rxi` m`y okzi

.miiw hbd qpe` lkay
:`xnbd dwiqn .`ax ly yecig `ed df oic ok`y zx`an `xnbd

,àlàøîà÷ déLôðc àøáñ àáø,envr zxaqn df oic xn` `ax - ¤¨¨¨§¨¨§©§¥¨¨©
,dxezd lkak oihiba qpe` zprh yi dxezd ony dcen `ed s`e
eprinyd `ax `l` ,lha hbde liren epi` qpe`a i`pzd meiwe

zy minkg zpwzdxifb ,oihiba qpe` oi`y epwiíeMîmiyp,úBòeðö ¦§
íeMîemiyp.úBöeøt ¦§

:dxifbd z` `xnbd zx`anúBòeðö íeMî,minkg eyygéàc ¦§§¦
zøîàqpe`a i`pzd miiwzp m`y,èb éåäì àì ¨§©§Ÿ¤¡¥¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו, ולפלא שאינו מזכיר דבר מעסקנותו בכרם חב"ד, אף שבודאי 

ידועים לו ומפורסמים רצונו הפנימי והעז של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כל אחד 

יפעלו בהפצת המעיינות חוצה, היינו לא רק תורת החסידות אלא גם הדרכותי'  מאנ"ש והתמימים 

ומנהגי' לא רק בחוצה הקרוב אלא גם בחוצה שלע"ע רחוק הוא, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, 

ובפרט במדינתם ההכרח הוא שכל אחד מאנ"ש ישתתף בחיזוק אהלי יוסף יצחק אשר במעלבורן )ונוגע 

הענין לכל המדינה( בממונו וגם בטרחת גופא. ויה"ר שהתאמצותו בכל האמור נוסף על הקב"ע שלו 

בתורת החסידות קביעות בזמן וקביעות בנפש, תוסיף בהענינים אודותם כותב שלו ושל ב"ב שיחיו.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קפה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zenai(oey`x meil)

éæeæ àúeìb Léø éác déa é÷qî äåä ,éîeéðî øaiyp` ea miyep eid ± ©©§¥£¨©§¥¥§¥¥¨¨¥
,mlyl ecia did `le mdl aiig didy aeg `zelb yixàøé÷ éúééà©§¦¦¨

dery `iad -àúééìáa ÷ac,diela ca zkizga dwiacd -÷ac ©¥¦§©¨©¥
déúetàan xg`le ,egvna dwiacd -okeäéén÷ óìçiptl xar - §©¥£©©©§

,`zelb yix iyp`deø÷La àìå.edexikd `le - §Ÿ©§§
:dpyna epipy'åëå ïéðîéñ LiL ét ìò óàoicirn oi` eilkae eteba ©©¦¤¥¦¨¦

.mhegd mr eipt sevxt z` e`x ok m` `l` ,znd `edy odit lr
:`xnbd dywnàøîéîìxnel xacd `a m`d -åàì ïéðîéñc §¥§¨§¦¨¦¨

àúééøBàcmiwitqn mpi` okle ,dxez oicn di`x mpi` mipniqy ± §¨§¨
.`ziixe`c yi` zy` xeqi` xizdl ick zn lrady reawl

éäðéîøehb `iand gily ,epipyy `ziixan jk lr denzl yie ± §¦§¦
aeye ,epnn ca`e dy`lBàöî`edyk gilydñéëa øeL÷ §¨¨§¦

úòaèáe é÷ðøàae,ely mdy mxikn `ede [zraha e` iwpx`a e`±] §©§¨¦§©©©
åéìk ïéa àöîpL Bà,ezaiza migpend eyinyz ilk ±ïîæì eléôà ¤¦§¨¥¥¨£¦¦§©

äaeøî,hbd zcia`n ax onf xary s` ±øLkoiyyeg oi`e ,hbd §¤¨¥
lr mikneqy meyn ,md xg` ly zrah e` qik eze` `ny

`edy wpx`a e` qika gilyl yiy mipniqdmikneqy ixd .ely
.`ziixe`c yi` zy` xeqi` xizdle hb eze`a yxbl mipniq lr
zn ly etebay mipniq lr mikneq oi`y epipy epzpyna eli`e

.`ziixe`c yi` zy` xeqi`n ezy` z` xizdl
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì éiaà øîàdxiykny `ziixad - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zhiyk `id ,qikd ipniq it lr hbéàáäî ïa øæòéìà éaøxaeqd ©¦¡¦¤¤¤©£©
e ,dxezd on miliren mipniqyàälr mikneq oi`y epzpyn - ¨

zhiyk `id ,eilkae etebay mipniqïðaømpi` mipniqy mixaeqd ©¨¨
.dxezd on milirenàéðúc,`ziixaaïéãéòî ïéàzny mc` lrìò §©§¨¥§¦¦©

itàîeMäzn e`xy micr ,xnelk ,eteba z`vnpy [zlai-] ©¨
'ipelt xa`a `ney ,ea did oniq' micirne mi`ae `ney el dzidy
oiyyegy ,ezy` xizdl ick df oniq it lr cirdl mileki mpi`

.mipniq oze` mr xg` `ed `ny,øîBà éàáäî ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£©¥

ïéãéòîxizdle ,zny dlra edfy `neyd it lr cirdl mileki ± §¦¦
:`xnbd zx`an .xg`l `ypidl ezy` z`éâìtéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦©§¥

,miwleg md dfa `l m`d -øîci`adn oa xfril` iax -,øáñ §©¨©
,àúééøBàc ïéðîéñyi` zy` xeqi` xizdl mdilr jenql xyt`e ¦¨¦§¨§¨

,`ziixe`cøîe`nw `pz ±ïéðîéñ ,øáñn wx miliren,ïðaøcokle ©¨©¦¨¦§©¨¨
.`ziixe`c xeqi` xizdl ick mdilr oikneq oi`

ec `ax:`ziixaa iia` ly exe`ia z` dgàîìò éleëc ,àáø øîà̈©¨¨§¥¨§¨
y micen lkd ±,àúééøBàc ïéðîéñeàëä,`ziixaa o`ke -àîeLa ¦¨¦§¨§¨¨¨§¨

`id m`déâìtéî÷ Bìéb ïáa äéeöî,[ewlgp±]øî`nw `pz ±,øáñ §¨§¤¦¨¦©§¥©¨©
Bìéb ïáa äéeöî àîeLxg` mc`a mb dievn ea epivny `ney ± ¨§¨§¤¦

aeyg witqn oniq df oi` jkle ,lfn eze`ae onf eze`a clepy
.xg` mc` `ed `neyd mr zndy okziy meyn ,eilr jenqløîe©

i`adn oa xfril` iax -,Bìéb ïáa äéeöî dðéà ,øáñoniq `ede ¨©¥¨§¨§¤¦
.eilr jenql witqn

:`ziixaay zwelgna sqep xe`iaéøîàc àkéàå`ax x`ia jky §¦¨§¨§¥
e ,`ziixe`c mipniqy micen lkd ,zwelgnd z`àëäo`ke ± ¨¨

,`ziixaaøî ,éâìtéî÷ äúéî øçàì úBpzLäì äéeNòä àîeLa± §¨¨£¨§¦§©§©©¦¨¨¦©§¥©
`nw `pzäúéî øçàì úBpzLäì äéeNò ,øáñ,zxg` dxevl ¨©£¨§¦§©§©©¦¨

mc` eze` df oi` `ny miyyeg ep` zna `ney mi`exyk jkitle
.eiiga ef `ney mr mixikn ep`yøîei`adn oa xfril` iax - ©

,øáñ`ney,äúéî øçàì úBpzLäì äéeNò dðéàyiy `ney eze`e ¨©¥¨£¨§¦§©§©©¦¨
didy xa` eze`a `neyd z`vnp m`e ,eiiga mb el dzid znl
xyt`e ef dy` ly dlra ok` `ed zndy oniq df ixd dlral

.`ypidl dxizdl
:zwelgna iyily xe`iaàîìò éleëc ,àáø øîà éøîàc àkéàå± §¦¨§¨§¥¨©¨¨§¥¨§¨

y micen lkdïéðîéñn `l` miliren mpi` milibx,ïðaøci` okle ¦¨¦§©¨¨
z` xizdl ick mipepia mipniq it lr zny mc` lr cirdl xyt`

,ezy`àîeLa ,àëäå§¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zeaezk(iriax meil)

onf z` azky oeike ,ezen xg`l `edy dpznd zelg onf z`
enk df ixde ,meidn legz dpzndy ezpeeky gken daizkd
eipa mipewe ,'dzin xg`le meidn' dpznd legzy yexita azky
,'epizeax' mixaeqe .dzin xg`l zexitd z`e cin miqkpd seb z`
`ly i`pza ezy` z` yxbnd oiprl oicd `ed iqei iax zrcly
,yceg xyr mipy jeza zne ,yceg xyr mipy cre o`kn `eai
wx hbd legiy ezpeek dzid m` ik ,dzin xg`l hb df oi`y
ekeza hbd zaizk mei z` aezkl el did `l ,yceg mipy xg`l
`l` ,oiyexibd elegi ycg xyr mipy cr `eai `l m`y zepzdle
xyr mipy seq `edy] ipelt jix`z cr `eai `l m`y aezkl
ezpeeky gken ezaizk onf z` azky jkne ,zyxebn `dz [ycg
elegiy ,xnelk ,'yceg xyr mipy xg`le meidn' dyxbl

eze` cr `eai `ly e`pz miiwzi m` ,eiykrn oiyexibd,onf
dhiyn hrnl icke .miign `l` dzin xg`l lg hbd oi`y `vnpe
,dzin xg`l hb ly oexqg dfa yiy cnll dpynd dkxved ef

iqei iax lr wlegy dcedi iax zrcke(my a"a)`l m`y xaeqe
mixne` oi`e ,lha xhyd 'dzin xg`le meidn' yexita eipal azk
eprinyd my dpey`xd dpynae .eilr giken xhy ly epnfy
dixg`y dpynae ,dzin xg`l hb oi`y oicd mvr z` `pzd
xg`l hb `ed s` ,ezaizk onf z` ekeza azky hb s`y eprinyd
yi zn`a ik ,`ax ixacl ef dpynn di`x oi` aey ok m`e .dzin
hwpe ,hba dliren qpe` zprhy itl hb epi` 'dlg'a s`y yxtl

.epizeax zrcn hrnl ick wx 'zn' `pzd
:`ax ixacl xg` xewn d`ian `xnbdàlàåcnl `axy ,xnel yi §¤¨

oihiba qpe` oi`yàôéqî,epipy my ,oihiba dpyn dze` ly ¦¥¨
jihib df ixd' ezy`l xne`dãòå ïàkî éúàa àì íà ,åéLëòî¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©

Lãç øNò íéðL,',Lãç øNò íéðL CBúa úîe,èb äæ éøäoeik §¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥
m` ,cin hbd legiy ezpeeky gken 'eiykrn' oeyl exne`ay
,dpynd z` x`al yie .dzin xg`l hb df oi`e ,i`pzd miiwzi

dhwpy,úîdliren qpe` zprh oi` mewn lkne lecb qpe` `edy ¥
,hbd z` lhalì ïécä àeäåy ote`,äìçoi`y ,xzei ohw qpe` edfy §©¦§¨¨

.oihiba qpe` oi`y `ax ixacke ,ea dliren qpe` zprh
xnbd dgec:`,àîìcly ote`d'úî'a `ed dpynd dhwpy,à÷åc ¦§¨¥©§¨

`l` ,oihiba qpe` zprh oi`y zngn epi` hbd ea lgy mrhde
m` hbd legiy epevx didy xnel zcgein `xaq ea yiy meyn

oeik ,zeniíáé én÷ ìBtúc déì àçéð àìcwwcfzy dvex epi`y - §Ÿ¦¨¥§¦©¥¨¨
epevx `l` ,mipa `la zeni m` ,eig`n dvilg e` meail ezy`
,dyxib ok zpn lry oeike ,cin `ypdl zxzene dyexb didzy
mda zkiiy `ly miqpe` x`yay okzi la` ,oiyexibd milg

hbd `di ileg zngn `a `l m`e ,qpe` zprh dliren ,ef `xaq
.`ax ixack `lye ,lha

:l`eny ixacn `axl xewn d`ian `xnbdàlàoi`y cnl `ax ¤¨
oihiba qpe`àäî,didy dyrnn -àeääc`xabc,ezy`l hb ozp ¥¨§©§

eeäì øîàhbd icrlàðéúà àì éà`ea` `l m` -ïéúìz ãòå ïkéî ¨©§¦Ÿ¨¦¨¦¨§©§¨¦
ïéîBé,mei miyly cre dzrn -àhéb éåäéìm` j` ,hbd legi - ¦¤¡¥¦¨

.hbd legi `l mei miyly jeza aey`ïéîBé ïéúìz óBña àúà£¨§§¨¦¦
àøaî dé÷ñôeqpkdl lki `le ,mei miyly seqa mc` eze` `a - ©§¥©¨¨

dpitqd dzide ,ewiqtd xdpd ly mind xarny oeik xirl
.xirl jenq ,ipyd cva xdpd z` dilr mixaeryeäì øîàeze` ¨©§

,xdpd ly ipyd exara micnerl mc`,éàúàc eæçéàúàc eæç- £©£©£©£©
xdpd xarl ez`iay mc` eze` xaqe ,iz`ay e`x ,iz`ay e`x

hbd legi `le i`pzd lhazde ,xirl d`iak zaygpe .ìàeîL øîà̈©§¥
,df dyrn lràéúî déîL åàìdpi` xdpd zty cry ef d`ia - ¨§¥©§¨

e`pz miiwzpy oeike ,dil` qpkp `ly onf lk xirl d`ia zaygp
qp`py s`y gkene .zyxebn `id ixd ,hbd legi `eai `l m`y
meiwk l`eny z`f aiygd mewn lkn ,i`pzd miiwzdy jka
qpe` zprh oi`y `ax ixack epiide ,oiyexibd elgy wqte i`pzd

.oihiba
:`xnbd dgecàîìãåc xn`pe ,miqpe`d oia wlgl yiàñðeà §¦§¨§¨

éðàL çéëLc,qpe` aygp epi`y ,ievnd xaca qpe` `ed dpey - ¦§¦©©¦
cva dpitqd `dzy `ed ievn xacy l`eny ly dyrna oebke

,xdpd ly ipydéðúà àìå ééeðúàì déì éòaéàc ïåéëcdidy oeiky - §¥¨§¦¨¥¥§©§¥§Ÿ©§¥
`dz `l ok rx`i m`y zepzdle ezrca df xac zelrdl el

,dpzd `le ,zyxebndéLôpà ãéñôàc eäéàciqtd `ed ixd - ¦§©§¦©©§¥
zngn `dz e`eal dripnd m` s` hbd legiy jkl mxbe ,envrl
,ievn epi`y qpe`a la` .xdpd z` xearl dpitq el `dz `ly
,eilr zepzdle ezrca zelrdl el did `ly oeik ,dlgy oebk
,`ax ixacl di`x o`kn oi`e ,lha hbd ,df qpe` rxi` m`y okzi

.miiw hbd qpe` lkay
:`xnbd dwiqn .`ax ly yecig `ed df oic ok`y zx`an `xnbd

,àlàøîà÷ déLôðc àøáñ àáø,envr zxaqn df oic xn` `ax - ¤¨¨¨§¨¨§©§¥¨¨©
,dxezd lkak oihiba qpe` zprh yi dxezd ony dcen `ed s`e
eprinyd `ax `l` ,lha hbde liren epi` qpe`a i`pzd meiwe

zy minkg zpwzdxifb ,oihiba qpe` oi`y epwiíeMîmiyp,úBòeðö ¦§
íeMîemiyp.úBöeøt ¦§

:dxifbd z` `xnbd zx`anúBòeðö íeMî,minkg eyygéàc ¦§§¦
zøîàqpe`a i`pzd miiwzp m`y,èb éåäì àì ¨§©§Ÿ¤¡¥¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' שבט, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... במש"כ ע"ד נסיעה לכאן - ידועה דעתי בזה שעל תלמידי תו"ת דלוד חוב קדוש ללמוד באופן 

כזה שתתפרסם ישיבה זו בכל קצוי אה"ק ת"ו לתהלה ולשם ולתפארת - ואך ורק בהתלמידים תלוי 

הנ"ל - ולא לבלבל עצמם במח' דנסיעות לאיזה מקום שיהי'. והלואי שיזכה ויצליח להשפיע ע"ע ועל 

שאר הת' שי' בזה, שזה הטוב לפניהם בגו"ר.



c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

לכתחלה  להביאו אין וא"כ הסכנה מפני אלא שיתבאר כמו
לו  היה אם אבל אח"כ שבת לחלל שנצטרך כדי סכנה לידי
הקטן  את ומלו יום מבעוד שחוקים סמנים או שחוק כמון

הסכנה: מפני בשבת שוחקן נתפזרו ואח"כ

ציצין · על אפילו חוזר מהמילה ידו סילק שלא זמן כל
על  אלא חוזר אינו ידו סילק בדיעבד מעכבין שאינן

רס"ד: סי' בי"ד שנתבאר המעכבין ציצין

שלא ‚ אע"פ ודאי ז' בן או וצפרניו שערו שגמרו ח' בן
גמרו  ולא ח' בן ספק ז' בן ספק בשבת אותו מלין גמרו

ש"ל: בסי' כמ"ש בשבת למולו אין

קודם „ למולו אפשר היה לא אפילו בזמנה שלא מילה
א  דוחה אינה חולה שהיה כגון שאפשר לכן השבת ת

שהרי  בזה מצוה חיסור שום יהיה ולא השבת אחר למולו
בזמנה: אינה זה בלא

אותו ‰ מלין אין השמשות בין שבת בערב שנולד מי
שבת  דוחין שאין תשיעי ספק שמיני ספק שהוא בשבת
אע"פ  השמשות בין ראשו רוב אלא הוציא לא ואפילו מספק

השמשות. בין כנולד ה"ז בשבת כולו שיצא

ורביע  מילין ג' הילוך אחר הוא השמשות בין והתחלת
לערך  והוא רס"א בסי' שנתבאר כמו השקיעה התחלת לאחר
אע"פ  לכן קודם נולד ואם הכוכבים צאת קודם שעה רביעית
נימול  בשבת כן נולד ואם ו' ביום נימול החמה שקעה שכבר
כמו  לילה היא השקיעה שמתחלת אומרים שיש ואף בשבת
כלל  חוששין אנו אין אלו במדינות הרי מ"מ שם שנתבאר
כל  ועושים שבת מקבלים אין שלפעמים לדבריהם
אין  א"כ הכוכבים צאת קודם שעה רביעית עד המלאכות

זה: חשש בשביל מזמנה המילה לדחות לנו

אֿה  סעיפים בשבת מילה דיני שלא סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: יהי'תוכןתוכןתוכןתוכן לבא לעתיד השכר שעיקר הטעם

דוקא  בגוף נשמה המתים, בתחיית

עצמותו  כיצד הקודם בפרק שנתבאר [לאחרי

מתפשט  אורו ורק כלל, השפעה בגדר אינו יתברך

ד  הזהר דברי לבאר ימשיך - להחיותם איהו "בעולמות

עלמין  כל וממלא עלמין כל בחינות "סובב שתי שהם ,

יתברך:] באורו

ïéà øåà '÷ð åæ äëùîäå éåìéâå øåà úðéçá äðäå
àåäù øçàî ,åæ äøàäì ìåáâå õ÷ ïéà éë ,óåñ
ìåáâ ìòá éúìáä 'úé åðîî î"ãò åéæå øåà ô"ëò

.'åë
אור  כמשל שהוא הקב"ה של והגילוי הזיו
(כנ"ל) נקרא - המאור") "מעין (שהוא השמש
מוגבל, בלתי אור שהוא פירוש, סוף", אין "אור
אורו  גם כן על גבול, בעל בלתי יתברך שהוא דלפי

סוף". "אין הוא המאור") "כעין (שהוא

ìåáâ úðéçáá úåîìåòä ååäúð ë"ôòàù äîå
äéäù íéîåöîö éðéî äîë úîçî åðééä ,úéìëúå
àìà óåñ ïéà úðéçá éåìéâá úåéäì àìù øåàäá

.äãîå ìåáâá
מוגבל  בלתי אור הוא הקב"ה של שאורו מאחר
שהוא, (כמות זה לאור אפשר אי סוף), (אין
חיותם  להיות הנבראים בתוך להתלבש בגילוי)
אור  להכיל מוגבל לנברא אפשר אי כי ונפשם,

מוגבל. בלתי וחיות

אור  הוא הנבראים בתוך הנתפס האור אלא
אורו  את ומסתיר מעלים שהקב"ה וגבולי, מצומצם
בא  ועצומים רבים צמצומים ידי ועל סופי, האין
בתוך  להתלבש יכול אז ורק וגבול, במדה האור

ולהוותם. להחיותם כדי הנבראים

úðéçáá êùîðù äî àåäù ,àìîî úðéçá åäæå
éôì íìåò ìëá øéàîå ,î"ãò äãîå ìåáâá éåìéâ

.'åë åëøò
אין  עלמין", כל "ממלא שהקב"ה בזהר מ"ש
גם  (שהרי הנברא בתוך שנמצא רק בזה הכוונה
נברא  כל בתוכיות נמצא עלמין" כל ה"סובב אור
כוונת  אלא בסמוך), כדלקמן מיני', פנוי אתר ולית
האלקי  באור מדריגה שיש לבאר היא הזהר
שבא  האור והוא ומדה, גבול בבחינת שמתצמצמת
(היינו  הצמצום ידי שעל הנבראים, אל גילוי לידי

" בתוך מתגלה שהאור ומדה מה יכולים גבול ("
גדר  וזהו ולהרגישו. להשיגו להכילו, הנבראים

"ממלא".

.'åë äîëçá àåä éåìéâä úéùàøå
הראשונה  המדריגה היא החכמה ספירת
גילוי  ראשית היא כן ועל השתלשלות", שב"סדר

במדה  הבא האלקי וגבול.האור

éáâì äôè êøòë åìéôà åðéà åæ äðéçá úåììëå
.ùîî óåñ ïéà øåàä éáâì ñåðéé÷åà
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æúB÷Bðézä íò äLøtä eøîbL úB÷Bðéz éãîìî Cëéôì[hkíéîòt 'á dúBø÷ìå øæçì ïéëéøö íðéà úçà íòt §¦¨§©§¥¦¤¨§©¨¨¨¦©¦©©©©¥¨§¦¦©£Ÿ§¦§¨§¨¦
íebøzäå úçà íòt eàø÷é àlà[lìáà ãáìa úBlnä Leøt úB÷Bðézä íò eãîlLk íéøeîà íéøác äna ¤¨¦§§©©©©§©©§©¤§¨¦£¦§¤¨§¦©¦¥©¦¦§©£¨

ïk íb íebøz éãé eàöé àø÷nä Leøt eãîì íà[`läìòîì øàaúpL Cøc ìòå55øæçì àlà íéëéøö íðéàå ¦¨§¥©¦§¨¨§§¥©§©¥§©¤¤¤¦§¨¥§©§¨§¥¨§¦¦¤¨©£Ÿ
:íéîòt 'á úB÷Bðézä íò eàø÷ àì íà úçà íòt àø÷nä úBø÷ìå§¦§©¦§¨©©©©¦Ÿ¨§¦©¦§¨¦

ז  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
úå÷åðéúä íò [èë במקומות היינו נוהגים 50- בהם

סדר  על ולא - הפרשיות סדר על חומש ללמוד
.51החומש 

íåâøúäå [ì הלומד וכן תינוקות, מלמדי לכתחילה -
שמו"ת  שוב יאמרו - רש"י עם יומי חומש שיעור

.52בערבֿשבת 
ïë íâ [àì המפרש פירוש עם הפרשה שלמדו היינו -

המקרא  מתוך להבין שאין דברים ֿ 53כמה פירוש אבל ,
בלבד  המילים תרגום היינו .54המילות

zetqede mipeiv
עם 50) בלבד הלימוד שהתחלת אז ישראל, מנהג

עמהם  למדים לאחרֿמכן אבל ויקרא, בספר היא התינוקות
.(6 עמ' כב חלק (לקוטיֿשיחות המקום כמנהגי אחר, בסדר

סדר 51) ע"פ הילדים עם שלמדים במקומות גם אמנם
מנהגים  ראה השבוע מפרשת גם ללמדם בכ"מ נהגו החומש
יוזפא  הר"ר הקהילה שמש ע"י (נתחברו ווירמיישא דק"ק
רש"י. עם הסדרא והלאה ה' מיום למדים שהיו שסדֿתלג)
פרשת  שלימוד משמע ו'תתקסד אגרת חי"ח ובאגרותֿקודש
הפרשה  ענייני סיפור (אפילו בעש"ק ילדים עם השבוע

הילדים. של שמו"ת לאמירת קשור בעלמא)
בין 52) לערב ואין ס"ב, כדלעיל הפרשה, גמרו אם אף

אחרים. ללימודים שמו"ת לימוד

פירוש 53) עם לומד שמים וירא אונקלוס, כתרגום לפחות
רש"י.
שלכך 54) בלשוןֿהקודש מורגלים שאין במקום והוא

תלמודֿתורה  הלכות (ראה המילות פירוש איתם למדים
פ"א).

ה, פרק התורה עמוד הכליֿיקר (לבעל עמודיֿשש ובספר
חיבור  פירוש ללא המלות פירוש לימוד בין מחלק (35 עמ'
מכלֿמקום  הפרשה כל עמו ילמוד אם אף שאז הפסוקים,
הענינים  חיבור לימוד לבין הענינים, חיבור עמו ילמוד לא

המפרש. כפירוש שנחשב
ב.55) סעיף

•
zay zekld - jexr ogley

È צער מחמת שנתפרקו קיימא של הולד אברי מיישרים
אח"כ  אבל הלידה ביום אמורים דברים במה הלידה

שנראה מפני ליישר אסור כדי בבגדיו לכרכו אבל כבונה
נראה  ואינו בחול גם בכך שדרכו מפני לעולם מותר אבריו
ונתעקמו  בחול אותו כורכין שאין תינוק אבל בשבת כבונה

ליישרם: כדי לכרכו אסור בשבת אבריו

‡È אצבע לשום מותר הולד של הגרון ערלת נפלה אם
שלפעמים  אע"פ למקומה הערלה ולסלק פיו לתוך

זה: ידי על יקיא

יֿיא  סעיפים בשבת יולדת דיני של סימן ב חלק

השמיני ‡ וביום שנאמר השבת את דוחה בזמנה מילה
היא  והפריעה בשבת ואפילו ביום ערלתו בשר ימול
הסכנה  מפני השבת את דוחה ג"כ והמציצה המילה מכלל
לחולה  שאסרו אע"פ בה וכיוצא רטייה עליה נותנים וכן

כחולה  דינו מילתו רפואות צרכי לשאר וכן סכנה בו שאין
סכנה. בו שיש

מערב  הכין לא ואם שבת מערב להכין צריך שלכתחלה אלא
שהיו  בימיהם כגון שינוי ע"י בשבת לעשות מותר שבת
לא  אם מעורבים ושמן ויין שחוק כמון המילה על נותנים
ושמן  יין עירב לא ואם ונותן בשיניו לועס שבת מערב שחק
וזה  עצמו בפני זה נותן אלא בשבת יערבם לא שבת מערב
רס"ו) סי' בי"ד נתבאר יו"ט (ולענין לשנות כדי עצמו בפני
שבת  מערב ידוע היה שלא אע"פ חולים לשאר וכן
סכנה  בהם אין אם מקום מכל ושמן יין להם לערב שיצטרכו
בלא  רפואה להם לעשות (שאסור בשבת להם לערב אסור

שכ"ח). בסי' כמ"ש שינוי

לשחקו  וצריך ללעסו אפשר שאי או כלל כמון לו אין ואם
עד  המילה תדחה הדם המעצרים אחרים סמנים לשחוק או
מכשיריה  לא אבל עצמה מילה אלא שבת דוחה שאין למחר
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קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn

לכתחלה  להביאו אין וא"כ הסכנה מפני אלא שיתבאר כמו
לו  היה אם אבל אח"כ שבת לחלל שנצטרך כדי סכנה לידי
הקטן  את ומלו יום מבעוד שחוקים סמנים או שחוק כמון

הסכנה: מפני בשבת שוחקן נתפזרו ואח"כ

ציצין · על אפילו חוזר מהמילה ידו סילק שלא זמן כל
על  אלא חוזר אינו ידו סילק בדיעבד מעכבין שאינן

רס"ד: סי' בי"ד שנתבאר המעכבין ציצין

שלא ‚ אע"פ ודאי ז' בן או וצפרניו שערו שגמרו ח' בן
גמרו  ולא ח' בן ספק ז' בן ספק בשבת אותו מלין גמרו

ש"ל: בסי' כמ"ש בשבת למולו אין

קודם „ למולו אפשר היה לא אפילו בזמנה שלא מילה
א  דוחה אינה חולה שהיה כגון שאפשר לכן השבת ת

שהרי  בזה מצוה חיסור שום יהיה ולא השבת אחר למולו
בזמנה: אינה זה בלא

אותו ‰ מלין אין השמשות בין שבת בערב שנולד מי
שבת  דוחין שאין תשיעי ספק שמיני ספק שהוא בשבת
אע"פ  השמשות בין ראשו רוב אלא הוציא לא ואפילו מספק

השמשות. בין כנולד ה"ז בשבת כולו שיצא

ורביע  מילין ג' הילוך אחר הוא השמשות בין והתחלת
לערך  והוא רס"א בסי' שנתבאר כמו השקיעה התחלת לאחר
אע"פ  לכן קודם נולד ואם הכוכבים צאת קודם שעה רביעית
נימול  בשבת כן נולד ואם ו' ביום נימול החמה שקעה שכבר
כמו  לילה היא השקיעה שמתחלת אומרים שיש ואף בשבת
כלל  חוששין אנו אין אלו במדינות הרי מ"מ שם שנתבאר
כל  ועושים שבת מקבלים אין שלפעמים לדבריהם
אין  א"כ הכוכבים צאת קודם שעה רביעית עד המלאכות

זה: חשש בשביל מזמנה המילה לדחות לנו

אֿה  סעיפים בשבת מילה דיני שלא סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: יהי'תוכןתוכןתוכןתוכן לבא לעתיד השכר שעיקר הטעם

דוקא  בגוף נשמה המתים, בתחיית

עצמותו  כיצד הקודם בפרק שנתבאר [לאחרי

מתפשט  אורו ורק כלל, השפעה בגדר אינו יתברך

ד  הזהר דברי לבאר ימשיך - להחיותם איהו "בעולמות

עלמין  כל וממלא עלמין כל בחינות "סובב שתי שהם ,

יתברך:] באורו

ïéà øåà '÷ð åæ äëùîäå éåìéâå øåà úðéçá äðäå
àåäù øçàî ,åæ äøàäì ìåáâå õ÷ ïéà éë ,óåñ
ìåáâ ìòá éúìáä 'úé åðîî î"ãò åéæå øåà ô"ëò

.'åë
אור  כמשל שהוא הקב"ה של והגילוי הזיו
(כנ"ל) נקרא - המאור") "מעין (שהוא השמש
מוגבל, בלתי אור שהוא פירוש, סוף", אין "אור
אורו  גם כן על גבול, בעל בלתי יתברך שהוא דלפי

סוף". "אין הוא המאור") "כעין (שהוא

ìåáâ úðéçáá úåîìåòä ååäúð ë"ôòàù äîå
äéäù íéîåöîö éðéî äîë úîçî åðééä ,úéìëúå
àìà óåñ ïéà úðéçá éåìéâá úåéäì àìù øåàäá

.äãîå ìåáâá
מוגבל  בלתי אור הוא הקב"ה של שאורו מאחר
שהוא, (כמות זה לאור אפשר אי סוף), (אין
חיותם  להיות הנבראים בתוך להתלבש בגילוי)
אור  להכיל מוגבל לנברא אפשר אי כי ונפשם,

מוגבל. בלתי וחיות

אור  הוא הנבראים בתוך הנתפס האור אלא
אורו  את ומסתיר מעלים שהקב"ה וגבולי, מצומצם
בא  ועצומים רבים צמצומים ידי ועל סופי, האין
בתוך  להתלבש יכול אז ורק וגבול, במדה האור

ולהוותם. להחיותם כדי הנבראים

úðéçáá êùîðù äî àåäù ,àìîî úðéçá åäæå
éôì íìåò ìëá øéàîå ,î"ãò äãîå ìåáâá éåìéâ

.'åë åëøò
אין  עלמין", כל "ממלא שהקב"ה בזהר מ"ש
גם  (שהרי הנברא בתוך שנמצא רק בזה הכוונה
נברא  כל בתוכיות נמצא עלמין" כל ה"סובב אור
כוונת  אלא בסמוך), כדלקמן מיני', פנוי אתר ולית
האלקי  באור מדריגה שיש לבאר היא הזהר
שבא  האור והוא ומדה, גבול בבחינת שמתצמצמת
(היינו  הצמצום ידי שעל הנבראים, אל גילוי לידי

" בתוך מתגלה שהאור ומדה מה יכולים גבול ("
גדר  וזהו ולהרגישו. להשיגו להכילו, הנבראים

"ממלא".

.'åë äîëçá àåä éåìéâä úéùàøå
הראשונה  המדריגה היא החכמה ספירת
גילוי  ראשית היא כן ועל השתלשלות", שב"סדר

במדה  הבא האלקי וגבול.האור

éáâì äôè êøòë åìéôà åðéà åæ äðéçá úåììëå
.ùîî óåñ ïéà øåàä éáâì ñåðéé÷åà
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æúB÷Bðézä íò äLøtä eøîbL úB÷Bðéz éãîìî Cëéôì[hkíéîòt 'á dúBø÷ìå øæçì ïéëéøö íðéà úçà íòt §¦¨§©§¥¦¤¨§©¨¨¨¦©¦©©©©¥¨§¦¦©£Ÿ§¦§¨§¨¦
íebøzäå úçà íòt eàø÷é àlà[lìáà ãáìa úBlnä Leøt úB÷Bðézä íò eãîlLk íéøeîà íéøác äna ¤¨¦§§©©©©§©©§©¤§¨¦£¦§¤¨§¦©¦¥©¦¦§©£¨

ïk íb íebøz éãé eàöé àø÷nä Leøt eãîì íà[`läìòîì øàaúpL Cøc ìòå55øæçì àlà íéëéøö íðéàå ¦¨§¥©¦§¨¨§§¥©§©¥§©¤¤¤¦§¨¥§©§¨§¥¨§¦¦¤¨©£Ÿ
:íéîòt 'á úB÷Bðézä íò eàø÷ àì íà úçà íòt àø÷nä úBø÷ìå§¦§©¦§¨©©©©¦Ÿ¨§¦©¦§¨¦

ז  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
úå÷åðéúä íò [èë במקומות היינו נוהגים 50- בהם

סדר  על ולא - הפרשיות סדר על חומש ללמוד
.51החומש 

íåâøúäå [ì הלומד וכן תינוקות, מלמדי לכתחילה -
שמו"ת  שוב יאמרו - רש"י עם יומי חומש שיעור

.52בערבֿשבת 
ïë íâ [àì המפרש פירוש עם הפרשה שלמדו היינו -

המקרא  מתוך להבין שאין דברים ֿ 53כמה פירוש אבל ,
בלבד  המילים תרגום היינו .54המילות

zetqede mipeiv
עם 50) בלבד הלימוד שהתחלת אז ישראל, מנהג

עמהם  למדים לאחרֿמכן אבל ויקרא, בספר היא התינוקות
.(6 עמ' כב חלק (לקוטיֿשיחות המקום כמנהגי אחר, בסדר

סדר 51) ע"פ הילדים עם שלמדים במקומות גם אמנם
מנהגים  ראה השבוע מפרשת גם ללמדם בכ"מ נהגו החומש
יוזפא  הר"ר הקהילה שמש ע"י (נתחברו ווירמיישא דק"ק
רש"י. עם הסדרא והלאה ה' מיום למדים שהיו שסדֿתלג)
פרשת  שלימוד משמע ו'תתקסד אגרת חי"ח ובאגרותֿקודש
הפרשה  ענייני סיפור (אפילו בעש"ק ילדים עם השבוע

הילדים. של שמו"ת לאמירת קשור בעלמא)
בין 52) לערב ואין ס"ב, כדלעיל הפרשה, גמרו אם אף

אחרים. ללימודים שמו"ת לימוד

פירוש 53) עם לומד שמים וירא אונקלוס, כתרגום לפחות
רש"י.
שלכך 54) בלשוןֿהקודש מורגלים שאין במקום והוא

תלמודֿתורה  הלכות (ראה המילות פירוש איתם למדים
פ"א).

ה, פרק התורה עמוד הכליֿיקר (לבעל עמודיֿשש ובספר
חיבור  פירוש ללא המלות פירוש לימוד בין מחלק (35 עמ'
מכלֿמקום  הפרשה כל עמו ילמוד אם אף שאז הפסוקים,
הענינים  חיבור לימוד לבין הענינים, חיבור עמו ילמוד לא

המפרש. כפירוש שנחשב
ב.55) סעיף

•
zay zekld - jexr ogley

È צער מחמת שנתפרקו קיימא של הולד אברי מיישרים
אח"כ  אבל הלידה ביום אמורים דברים במה הלידה

שנראה מפני ליישר אסור כדי בבגדיו לכרכו אבל כבונה
נראה  ואינו בחול גם בכך שדרכו מפני לעולם מותר אבריו
ונתעקמו  בחול אותו כורכין שאין תינוק אבל בשבת כבונה

ליישרם: כדי לכרכו אסור בשבת אבריו

‡È אצבע לשום מותר הולד של הגרון ערלת נפלה אם
שלפעמים  אע"פ למקומה הערלה ולסלק פיו לתוך

זה: ידי על יקיא

יֿיא  סעיפים בשבת יולדת דיני של סימן ב חלק

השמיני ‡ וביום שנאמר השבת את דוחה בזמנה מילה
היא  והפריעה בשבת ואפילו ביום ערלתו בשר ימול
הסכנה  מפני השבת את דוחה ג"כ והמציצה המילה מכלל
לחולה  שאסרו אע"פ בה וכיוצא רטייה עליה נותנים וכן

כחולה  דינו מילתו רפואות צרכי לשאר וכן סכנה בו שאין
סכנה. בו שיש

מערב  הכין לא ואם שבת מערב להכין צריך שלכתחלה אלא
שהיו  בימיהם כגון שינוי ע"י בשבת לעשות מותר שבת
לא  אם מעורבים ושמן ויין שחוק כמון המילה על נותנים
ושמן  יין עירב לא ואם ונותן בשיניו לועס שבת מערב שחק
וזה  עצמו בפני זה נותן אלא בשבת יערבם לא שבת מערב
רס"ו) סי' בי"ד נתבאר יו"ט (ולענין לשנות כדי עצמו בפני
שבת  מערב ידוע היה שלא אע"פ חולים לשאר וכן
סכנה  בהם אין אם מקום מכל ושמן יין להם לערב שיצטרכו
בלא  רפואה להם לעשות (שאסור בשבת להם לערב אסור

שכ"ח). בסי' כמ"ש שינוי

לשחקו  וצריך ללעסו אפשר שאי או כלל כמון לו אין ואם
עד  המילה תדחה הדם המעצרים אחרים סמנים לשחוק או
מכשיריה  לא אבל עצמה מילה אלא שבת דוחה שאין למחר
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נמשל  מוגבל בלתי דבר ולכן וסוף, תחילה לו
לעיגול.

"סובב  שנקרא ב"ה סוף אין אור בענין הוא וכך
שמובדל  מוגבל בלתי אור דלהיותו עלמין", כל
כל  הרי מוגבלים), (שהם כולם העולמות מכל בערך
אינם  כולם (שהרי לפניו שווים כולם העולמות
אין  האור לגבי אוקיינוס לגבי טפה כערך "אפילו
ו"מטה", "מעלה" לגבי' אין ובמילא ממש"), סוף
ביותר) העליון (העולם האצילות עולם לדוגמא:
התחתון  (העולם העשי' מעולם יותר אליו קרוב אינו
ובנוסח  ממש, בשווה אותם "מקיף" והוא ביותר),

וגדול". קטן ומשווה "השוה הפייט

ù"æå[שכתוב úçúîå[וזהו íã÷ éäìà äðåòî
äèîì àåäù ,íìåò úåòåøæ[עולם זרועות [מתחת

äìòîì åîë[קדם אלקי .[מעונה
קדם  אלקי "מעונה בכתוב הפנימי התוכן זהו
הלשון, משמעות כפי - עולם" זרועות ומתחת

זרועות שהקב"ה  "מתחת גם הוא קדם") ("אלקי
הענינים  שני בין הקשר מהו ולכאורה, - עולם"
ממעל, בשחקים הוא הקב"ה של שמעונו בכתוב,

" למטה גם נמצא ית' עולם"?מתחת והוא זרועות

של  רוממותו הפלאת גודל מודגש שבזה אלא
כולם  העולמות מכל בערך מובדל דלהיותו הקב"ה,

נמצא הוא הרי ממש, מדה למטה בשווה באותה
אלקי  (מעונה למעלה כמו עולם) זרועות (מתחת

קדם).

àìîî úåéäì úåîìåòá úùáìúîä äøàää ïëìå
æåðâä øåà êøò éáâì àáéùç àìë àéä ïéîìò ìë

.ïéîìò ìë ááåñ '÷ðå ùáìúî åðéàù íìòðå

ãçàù ,íéøôñîá êøò úìî ùåøéô òãåðëå
'åë íéôìà óìà øôñî éáâì êøò åì ùé øôñîá

אלפים] אלפי מני אחד חלק éáâì[שהוא ìáà ,
åãâðë ïéà øôñîå ìåáâ éìá úðéçáá àåäù øáã

íéøôñîá êøò íåù אלפים אלפי אלף [שאפילו
אחד  מספר כערך אפילו (לגביו) אינן רבבות ורבוא
כלא  אלא רבבות, ורבוא אלפים אלפי אלף לגבי

חשיבי] åë'.ממש
ותפיסת  חשיבות (היינו "ערך" בין הבדל יש
של  ל"ערך" אלפים, אלף לגבי אחד של מקום)

גבול". "בלי לגבי אלפים אלף

פירוש:

"ערך" לו יש ורבבות אלפים לגבי אחד
(בגדר  ומהות גדר באותו שניהם להיות וחשיבות,

וזה  מאד גדול מספר שזה רק קטן "מספר"), מספר
מני  אחד "חלק הוא אחד גם שהרי - אחד) (רק
מגיעים  אחד פעמים ריבוי ידי ועל אלפים", אלף

אלפים. לאלף סוף סוף

מספר  גם ומספר", גבול "בלי לגבי משא"כ
ידי  על דגם וחשיבות, ערך שום לו אין ביותר גדול

גבוליים דברים אפשר ריבוי גבול,אי לבלי להגיע
יחידים, הרבה מצירוף נוצר גבול" ה"בלי אין כי

לגמרי. אחר וגדר מסוג הוא אלא

גדול  מספר גם גבול" "בלי שלגבי ונמצא,
רבבות  שרבוא עד כלל, מקום תופס אינו ביותר

גבול. בלי לגבי ממש בשווה הם ואחד

,úåîìåòá ùáìúîå êùîðä øåà êåøò ïéà êëå
ùáìúîå ñôúð åðéàù äî øåàä ø÷éò éáâì

.úåîìåòá
אור  שהוא בעולמות הנמשך לאור ערך אין
להיות  יכול שאינו סוף אין אור לגבי ומוגבל, מדוד

בעולמות. ומלובש נתפס

ירידת  ידי על שבא העלייה ענין לבאר חוזר [ועתה

הזה:] בעולם לגוף הנשמה

óåâá ïúãéøé éãé ìò úåîùðä úééìò ïéðò åäæå
úðéçá åðééä ,äáùçîá åìòã â"òà éë ,æ"äåòá
äîëç úðéçáî ïøå÷îù ïéîìò ìë àìîî
ìë ááåñä øåà úåìâúää àåä äééìòäå .äàìéò

.'ééçúä ïîæá àáì ãéúòì 'éäéù ïéîìò
ומבחינת  ית' ממחשבתו הוא הנשמות שורש
"בורא  בפירוש בארוכה (כנ"ל עילאה חכמה
רק  ליהנות הן שייכות עצמן מצד שלכן קדושים"),

"ישתבחמזיו  בחינת אור שמך השכינה, דהיינו ,"
עלמין; כל הממלא

ומצוות  התורה בקיום עבודתן ידי על ואילו
זוכות  בגוף, מלובשות בהיותן הזה, בעולם למטה
ב"ה  סוף אין אור עלמין, כל הסובב אור לגילוי

גבול. בעל הבלתי

כל  הסובב דאור בפועל) (ה"עלי'" זו והתגלות
שהן  כפי לנשמות היינו התחי', בזמן תהי' עלמין

גשמי. בגוף מלובשות
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ומדה" "גבול שבבחינת המצומצם ית' אורו
לגבי  ערך שום לו אין עלמין") כל "ממלא (הנקרא
פחות  והוא גבול, בעל הבלתי ב"ה סוף אין אור
אוקיינוס, לגבי מים של אחת טפה מערך אפילו
הים  מן אחת טפה היא זו טפה גם שסו"ס
נגרע  סוף סוף הרי הים, מן אחת טפה (וכשנוטלים

בים). אשר המים מכמות משהו

ערך  שום לו אין גבול בלי לגבי גבול משא"כ
כלל). וחשיבות

סוף:] אין האור בחינת לבאר [וממשיך

úåîìåòä úåùáìúäå éåìéâ úðéçáá øéàî åðéàù
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá íà éë

מתלבש  אינו גבול בעל הבלתי סוף אין אור
נקרא  ולכן כלל, בהם מתגלה ואינו בעולמות ונתפס

עלמין" כל "סובב והולך:]בשם שמבאר [כפי

é÷îù ááåñ ùåøéô ïéàåøúà úéì éë ,äìòîìî ó
àìå ,'åë ñôúðå âùåî åðéàù ÷ø ,äéðéî éåðô

.'åë óåâá úùáìúî äîùðäù åîë
את  שמקיף - "סובב" לפרש אפשר אי
זה  ענין כי בתוכם, נמצא ולא מלמעלה העולמות
של  ענין הוא בו] נמצא שאינו מסוים מקום [שיש
מוגבל, בלתי אור הוא הסובב שאור ומאחר גבול,

מיני'. פנוי אתר ולית מקום בכל נמצא הוא א"כ

זה  אור שאין - היא ב"סובב" הכוונה אלא
אותו נתפס  קוראים אנו ולכן להם, ומושג בנבראים

אותו  ומקיף ממנו חוץ הוא הדבר כאילו "סובב",
מתגלה  שאינו מאחר בתוכו), נמצא שבפועל (אף

בו. נרגש ולא אליו

קטנים  תלמידים המלמד רב - לזה משל [קצת
יבינו  שהם שייך שלא עמוקה סברא להם ואומר
ולאחרי  הרב, דברי כל את זוכרים הם אך אותה,
יהי' הרב בדברי שוב כשיעיינו שנים הרבה
כל  במשך גם והנה הסברא. את להבין ביכולתם
הסברא  היתה הסברא להבין שיכולים עד הזמן
השמורות  הרב אותיות (בתוך אצלם נמצאת
מבלי  משכלם, ב"הבדלה" היתה אבל בזכרונם),

אותה]. ולהבין לקלוט יכולת

מציאותו  שאופן ב"ה, סוף אין באור הוא וכך
שהוא  כפי שם שנמצא הוא, בעולמות כביכול
כל  "סובב נקרא ולכן איןֿסופיותו, בכל בעצמותו,

העולמות  בתוך נמצא זה אור שגם אע"פ ,עלמין",
ואינו  מהנבראים ומרומם מובדל נשאר שהוא לפי

כלל. בהם נתפס

êåúá ïôåàä äéäé øùàë ù"î ã"ò ááåñ àø÷ðå
ìåâéò êåúáù ïè÷ ìåâéò åîë ,ùåøéô ,ïôåàä
øîåì ïëúé àìù ,íéããö ìëî åôé÷îä ìåãâ

é÷îù äîùäîî øúåé äìåòî àåä äìòîì ó
é÷îùïôåàä éë ,ïè÷ä ïôåàä úéúçúá äèîì ó

.äèîìå äìòîìî ùîî àåä äåù ìåãâä
" לשון דוקא סובב דיוק עיגול שמשמעו ,"

העולמות את שסובב צד (היינו לפי מכל הוא - (
מעלה  התחלקות בה שאין בחינה על מורה שעיגול

ומטה.

דרק  - וסוף ראש לו שאין גשמי עיגול  וכמו
היא  שהתחלתו לומר ניתן קצוות לו שיש בדבר
קצוות  לו שאין עגול דבר אבל הקצוות, מן מא'
התחלת  שהיא עלי' לומר שאפשר נקודה בו אין

סופו. או הדבר

ברוחניות  וסוף דהתחלה ברוחניות, הוא וכך
הבחינה  היא (דההתחלה ו"מטה" "מעלה" הם
תחתית  שהיא הסוף עד משתלשל וממנה העליונה,
בה  שאין בחינה על מורה עיגול אולם המדריגות),

המדרגות. והתחלקות ומטה מעלה

יהי' "כאשר יחזקאל) (במרכבת מ"ש וזהו
האופן  ש"גדלות" האופן", בתוך (גלגל) האופן
חלקי  בכל היא בו המוקף הקטן האופן לגבי הגדול
הגדול  שהאופן (במקום התחתון בצד דגם העיגול,
האופן  לגבי בגדלותו נשאר - מלמטה) מקיפו
גבוה  הקטן האופן התחתון שבצד (אף הקטן

ממנו).

ומטה, מעלה גדר בו שאין העיגול מעלת וזוהי
בגדלותו  הוא נשאר למטה בפועל בהיותו גם שלכן
האופן  בתחתית כשהוא שגם הגדול, האופן (כמו

המקיפו). הוא עדיין הקטן,

ïè÷ äåùîå äåù àåä ä"á óåñ ïéà øåà êëå
.ìåãâå

לדבר  מוגבל דבר בין החילוק זהו - ברוחניות
(הנקודה  תחילה לו יש מוגבל שדבר מוגבל, בלתי
(ששם  וסוף מציאותו), התחלת היא שמשם
אין  מוגבל בלתי דבר משא"כ מציאותו), מסתיימת
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נמשל  מוגבל בלתי דבר ולכן וסוף, תחילה לו
לעיגול.

"סובב  שנקרא ב"ה סוף אין אור בענין הוא וכך
שמובדל  מוגבל בלתי אור דלהיותו עלמין", כל
כל  הרי מוגבלים), (שהם כולם העולמות מכל בערך
אינם  כולם (שהרי לפניו שווים כולם העולמות
אין  האור לגבי אוקיינוס לגבי טפה כערך "אפילו
ו"מטה", "מעלה" לגבי' אין ובמילא ממש"), סוף
ביותר) העליון (העולם האצילות עולם לדוגמא:
התחתון  (העולם העשי' מעולם יותר אליו קרוב אינו
ובנוסח  ממש, בשווה אותם "מקיף" והוא ביותר),

וגדול". קטן ומשווה "השוה הפייט

ù"æå[שכתוב úçúîå[וזהו íã÷ éäìà äðåòî
äèîì àåäù ,íìåò úåòåøæ[עולם זרועות [מתחת

äìòîì åîë[קדם אלקי .[מעונה
קדם  אלקי "מעונה בכתוב הפנימי התוכן זהו
הלשון, משמעות כפי - עולם" זרועות ומתחת

זרועות שהקב"ה  "מתחת גם הוא קדם") ("אלקי
הענינים  שני בין הקשר מהו ולכאורה, - עולם"
ממעל, בשחקים הוא הקב"ה של שמעונו בכתוב,

" למטה גם נמצא ית' עולם"?מתחת והוא זרועות

של  רוממותו הפלאת גודל מודגש שבזה אלא
כולם  העולמות מכל בערך מובדל דלהיותו הקב"ה,

נמצא הוא הרי ממש, מדה למטה בשווה באותה
אלקי  (מעונה למעלה כמו עולם) זרועות (מתחת

קדם).

àìîî úåéäì úåîìåòá úùáìúîä äøàää ïëìå
æåðâä øåà êøò éáâì àáéùç àìë àéä ïéîìò ìë

.ïéîìò ìë ááåñ '÷ðå ùáìúî åðéàù íìòðå

ãçàù ,íéøôñîá êøò úìî ùåøéô òãåðëå
'åë íéôìà óìà øôñî éáâì êøò åì ùé øôñîá

אלפים] אלפי מני אחד חלק éáâì[שהוא ìáà ,
åãâðë ïéà øôñîå ìåáâ éìá úðéçáá àåäù øáã

íéøôñîá êøò íåù אלפים אלפי אלף [שאפילו
אחד  מספר כערך אפילו (לגביו) אינן רבבות ורבוא
כלא  אלא רבבות, ורבוא אלפים אלפי אלף לגבי

חשיבי] åë'.ממש
ותפיסת  חשיבות (היינו "ערך" בין הבדל יש
של  ל"ערך" אלפים, אלף לגבי אחד של מקום)

גבול". "בלי לגבי אלפים אלף

פירוש:

"ערך" לו יש ורבבות אלפים לגבי אחד
(בגדר  ומהות גדר באותו שניהם להיות וחשיבות,

וזה  מאד גדול מספר שזה רק קטן "מספר"), מספר
מני  אחד "חלק הוא אחד גם שהרי - אחד) (רק
מגיעים  אחד פעמים ריבוי ידי ועל אלפים", אלף

אלפים. לאלף סוף סוף

מספר  גם ומספר", גבול "בלי לגבי משא"כ
ידי  על דגם וחשיבות, ערך שום לו אין ביותר גדול

גבוליים דברים אפשר ריבוי גבול,אי לבלי להגיע
יחידים, הרבה מצירוף נוצר גבול" ה"בלי אין כי

לגמרי. אחר וגדר מסוג הוא אלא

גדול  מספר גם גבול" "בלי שלגבי ונמצא,
רבבות  שרבוא עד כלל, מקום תופס אינו ביותר

גבול. בלי לגבי ממש בשווה הם ואחד

,úåîìåòá ùáìúîå êùîðä øåà êåøò ïéà êëå
ùáìúîå ñôúð åðéàù äî øåàä ø÷éò éáâì

.úåîìåòá
אור  שהוא בעולמות הנמשך לאור ערך אין
להיות  יכול שאינו סוף אין אור לגבי ומוגבל, מדוד

בעולמות. ומלובש נתפס

ירידת  ידי על שבא העלייה ענין לבאר חוזר [ועתה

הזה:] בעולם לגוף הנשמה

óåâá ïúãéøé éãé ìò úåîùðä úééìò ïéðò åäæå
úðéçá åðééä ,äáùçîá åìòã â"òà éë ,æ"äåòá
äîëç úðéçáî ïøå÷îù ïéîìò ìë àìîî
ìë ááåñä øåà úåìâúää àåä äééìòäå .äàìéò

.'ééçúä ïîæá àáì ãéúòì 'éäéù ïéîìò
ומבחינת  ית' ממחשבתו הוא הנשמות שורש
"בורא  בפירוש בארוכה (כנ"ל עילאה חכמה
רק  ליהנות הן שייכות עצמן מצד שלכן קדושים"),

"ישתבחמזיו  בחינת אור שמך השכינה, דהיינו ,"
עלמין; כל הממלא

ומצוות  התורה בקיום עבודתן ידי על ואילו
זוכות  בגוף, מלובשות בהיותן הזה, בעולם למטה
ב"ה  סוף אין אור עלמין, כל הסובב אור לגילוי

גבול. בעל הבלתי

כל  הסובב דאור בפועל) (ה"עלי'" זו והתגלות
שהן  כפי לנשמות היינו התחי', בזמן תהי' עלמין

גשמי. בגוף מלובשות
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ומדה" "גבול שבבחינת המצומצם ית' אורו
לגבי  ערך שום לו אין עלמין") כל "ממלא (הנקרא
פחות  והוא גבול, בעל הבלתי ב"ה סוף אין אור
אוקיינוס, לגבי מים של אחת טפה מערך אפילו
הים  מן אחת טפה היא זו טפה גם שסו"ס
נגרע  סוף סוף הרי הים, מן אחת טפה (וכשנוטלים

בים). אשר המים מכמות משהו

ערך  שום לו אין גבול בלי לגבי גבול משא"כ
כלל). וחשיבות

סוף:] אין האור בחינת לבאר [וממשיך

úåîìåòä úåùáìúäå éåìéâ úðéçáá øéàî åðéàù
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá íà éë

מתלבש  אינו גבול בעל הבלתי סוף אין אור
נקרא  ולכן כלל, בהם מתגלה ואינו בעולמות ונתפס

עלמין" כל "סובב והולך:]בשם שמבאר [כפי

é÷îù ááåñ ùåøéô ïéàåøúà úéì éë ,äìòîìî ó
àìå ,'åë ñôúðå âùåî åðéàù ÷ø ,äéðéî éåðô

.'åë óåâá úùáìúî äîùðäù åîë
את  שמקיף - "סובב" לפרש אפשר אי
זה  ענין כי בתוכם, נמצא ולא מלמעלה העולמות
של  ענין הוא בו] נמצא שאינו מסוים מקום [שיש
מוגבל, בלתי אור הוא הסובב שאור ומאחר גבול,

מיני'. פנוי אתר ולית מקום בכל נמצא הוא א"כ

זה  אור שאין - היא ב"סובב" הכוונה אלא
אותו נתפס  קוראים אנו ולכן להם, ומושג בנבראים

אותו  ומקיף ממנו חוץ הוא הדבר כאילו "סובב",
מתגלה  שאינו מאחר בתוכו), נמצא שבפועל (אף

בו. נרגש ולא אליו

קטנים  תלמידים המלמד רב - לזה משל [קצת
יבינו  שהם שייך שלא עמוקה סברא להם ואומר
ולאחרי  הרב, דברי כל את זוכרים הם אך אותה,
יהי' הרב בדברי שוב כשיעיינו שנים הרבה
כל  במשך גם והנה הסברא. את להבין ביכולתם
הסברא  היתה הסברא להבין שיכולים עד הזמן
השמורות  הרב אותיות (בתוך אצלם נמצאת
מבלי  משכלם, ב"הבדלה" היתה אבל בזכרונם),

אותה]. ולהבין לקלוט יכולת

מציאותו  שאופן ב"ה, סוף אין באור הוא וכך
שהוא  כפי שם שנמצא הוא, בעולמות כביכול
כל  "סובב נקרא ולכן איןֿסופיותו, בכל בעצמותו,

העולמות  בתוך נמצא זה אור שגם אע"פ ,עלמין",
ואינו  מהנבראים ומרומם מובדל נשאר שהוא לפי

כלל. בהם נתפס

êåúá ïôåàä äéäé øùàë ù"î ã"ò ááåñ àø÷ðå
ìåâéò êåúáù ïè÷ ìåâéò åîë ,ùåøéô ,ïôåàä
øîåì ïëúé àìù ,íéããö ìëî åôé÷îä ìåãâ

é÷îù äîùäîî øúåé äìåòî àåä äìòîì ó
é÷îùïôåàä éë ,ïè÷ä ïôåàä úéúçúá äèîì ó

.äèîìå äìòîìî ùîî àåä äåù ìåãâä
" לשון דוקא סובב דיוק עיגול שמשמעו ,"

העולמות את שסובב צד (היינו לפי מכל הוא - (
מעלה  התחלקות בה שאין בחינה על מורה שעיגול

ומטה.

דרק  - וסוף ראש לו שאין גשמי עיגול  וכמו
היא  שהתחלתו לומר ניתן קצוות לו שיש בדבר
קצוות  לו שאין עגול דבר אבל הקצוות, מן מא'
התחלת  שהיא עלי' לומר שאפשר נקודה בו אין

סופו. או הדבר

ברוחניות  וסוף דהתחלה ברוחניות, הוא וכך
הבחינה  היא (דההתחלה ו"מטה" "מעלה" הם
תחתית  שהיא הסוף עד משתלשל וממנה העליונה,
בה  שאין בחינה על מורה עיגול אולם המדריגות),

המדרגות. והתחלקות ומטה מעלה

יהי' "כאשר יחזקאל) (במרכבת מ"ש וזהו
האופן  ש"גדלות" האופן", בתוך (גלגל) האופן
חלקי  בכל היא בו המוקף הקטן האופן לגבי הגדול
הגדול  שהאופן (במקום התחתון בצד דגם העיגול,
האופן  לגבי בגדלותו נשאר - מלמטה) מקיפו
גבוה  הקטן האופן התחתון שבצד (אף הקטן

ממנו).

ומטה, מעלה גדר בו שאין העיגול מעלת וזוהי
בגדלותו  הוא נשאר למטה בפועל בהיותו גם שלכן
האופן  בתחתית כשהוא שגם הגדול, האופן (כמו

המקיפו). הוא עדיין הקטן,

ïè÷ äåùîå äåù àåä ä"á óåñ ïéà øåà êëå
.ìåãâå

לדבר  מוגבל דבר בין החילוק זהו - ברוחניות
(הנקודה  תחילה לו יש מוגבל שדבר מוגבל, בלתי
(ששם  וסוף מציאותו), התחלת היא שמשם
אין  מוגבל בלתי דבר משא"כ מציאותו), מסתיימת
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יפתה  פן ח"ו להיות יכול וגם בירורים לברר צריך
דעת  נגד כי זה, לעומת יש זו אהבה נגד כי כו', לבבכם
משא"כ  ממש, טו"ר עה"ד זה לעומת יש דקדושה
הוא  כי זה בלעומת זו בחי' שייך אין מאדך בכל בבחי'
שום  בו שאין שניתי לא הוי' אני סוכ"ע מבחי' נמשך

כו'. שינוי
‰‰Â שישראל בזמן אחר בנוסח אי' דר"א בפרקי

שנאמר  העליון מאוצר שותה ארץ רש"מ עושין
עושין  ישראל שאין ובזמן כו' אוצרו את ה' יפתח
ויבשה  ים כי והענין אוקיינוס, מימי שותה ארץ רש"מ
והיינו  דאתגלייא, ועלמא דאתכסייא עלמא הוא
עלמא  וכמו"כ בים מובלעים שבים שברואים
נפרדים  ביבשה משא"כ וביטול, אחדות שם דאתכסייא

וכשאין  ונפרד, יש בחי' הוא דאתגלייא עלמא וכמו"כ
דאתכסיא  מעלמא המשכה שיש הגם רש"מ עושין
ועד  העולם מן ה' ברוך כמ"ש דאתגלייא בעלמא
אז  רש"מ וכשעושין בהשתלשלות, שניהם אבל העולם
שלמעלה  סוכ"ע בחי' והיינו העליון מאוצר שותה ארץ
את  הטוב אוצרו את ה' יפתח וז"ש מהשתלשלות,
הארץ  ואת הים את מקיף הוא שמים כי והיינו השמים
דאתגלייא  ועלמא דאתכסיא עלמא ויבשה ים כי ביחד
מעלמא  ברכה שנמשך רק השתלשלות בבחי' שניהם
בלא  אפילו מצות קיום ע"י דאתגליא בעלמא דאתכסיא
ההמשכה  אז רש"מ עושים במדריגת אבל מאדך, בכל
אוצר  וזהו מהשתלשלות שלמעלה סוכ"ע מפנימיות

סדכ"ס. בחי' הגנוז אוצר נק' שזה העליון
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì˙Á˜ÏÂ ואל המשקוף אל והגעתם וגו' אזוב אגודת
על  הדם את וראה וגו', המזוזות שתי
ולכאו' הפתח. על ה' ופסח המזוזות שתי ועל המשקוף
ולא  אני חז"ל ודרשו באמ"צ ועברתי כתי' הלא יפלא
למ"ש  והתינח לסימני', צריכי' למה וא"כ כו' מלאך
למה  ועברתי דכתי' מאחר אך כו', המשחית יתן ולא
כרחך  על אלא כו', המשקוף אל הדם הגעת ענין כל לי
היו  שישראל כ"א הסימן בשביל שלא לומר צריך
אשר  כו', משקוף לבחי' עבודתם בבחי' להגיע צריכי'
מלאך  ע"י לא הי' בכורות מכת דהא מובן אינו זה גם
פך"א  בשלח ממד"ר (וכמובן ובעצמו בכבודו כ"א כו'
בו  שיתגושש איוב לו שנתן במה להס"מ שדחו ממה
כלל), קטרוגו לשמוע ה' אבה שלא בשביל רק שזהו
עז"נ  אשר כאורה שכחשכה אוא"ס מבחי' זה הי' א"כ
פשעיך  ורבו בו תפעול מה חטאת אם ו"ז) ל"ה (איוב

יקח, מידך מה או לו תתן מה צדקת אם תעשה מה
משקוף, לבחי' בעבודה להגיע ישראל צריכי' היו ולמה

כאורה. דכחשכה א"ס מבחי' נמשך שזה מאחר
ÔÈÚ‰Â'ה ועבר ע"פ במד"ר דרז"ל בהקדם יובן

על  אני עובר שאמר עובר ל' ועברתי, לנגוף,
לשממה  מצרי' כ"א מצרי' כארץ ה ' כגן שאמרתי מה
למלך  משל באורך פי"ז בא בפ' ע' בסופו), (יואל תהי'
נמצא  כו', יוסף ירד כך כו' לברברייא בנו שהלך
המדה, על שהעביר היינו עובר ל' ועברתי שמפרש
הוא  מ"מ כו', ותרן שאינו הגם כי לרחם, שמדותיו
ארך  ע"פ רז"ל כמ"ש לרשעי' אף אף ומאריך מרחם
כלו  לא כי הטוב משבחי' שאנו וזהו חסד, ורב אפים
ברחמיך  ומבקשי' חסדיך, תמו לא כי והמרחם רחמיך
ועושה  זו מדה על אני עובר ומ"מ עלינו, רחם הרבי'

במצרי'. דין

aef` zceb` mzgwle

.(a"l ,gqtd bg) .c"qa
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

éë ,à÷ééã íéôåâá úåîùðì äæ éåìéâ 'éäé ïëìå
äìòî åá êééù ïéàå 'åë äåùîå äåù àåäù éôì

.ùîî äééùòá íâ éåìéâä äéäé ïëì 'åë äèîå
ודביקות  השגת את מגביל שהגוף הנ"ל הכלל
כל  הממלא אור לגבי רק הוא באלקות, הנשמה
ומטה", "מעלה בו ויש בנבראים שנתפס עלמין,
יותר, נעלה אור מאיר עליונים שבעולמות פירוש,
ומתמעט  הולך הוא למטה יותר יורד שהאור וככל
הגוף, לגבי הוא וכן העולם). מדריגת ערך (לפי
השגת  את מגביל זה הרי יותר מגושם שהגוף דככל

באלקות; הנשמה

מובדל  להיותו עלמין, כל הסובב אור משא"כ

קטן  ומשווה ושוה כולם, העולמות מכל בערך
יתברך) (ברצונו מתגלה כשהוא כן על כנ"ל, וגדול
למטה  ומתגלה ו"תחתון", "עליון" בין הבדל אין

למעלה. כמו

אור  גילוי שהוא - הסופי השכר ולפיכך,
לנשמות  גם להיות יכול - עלמין כל הסובב
שווין, ומטה מעלה זה אור שלגבי כיון בגופים,

זה. אור התגלות מגבילים וההגשמה הגוף ואין

שהוא יבואר דוקא [והטעם - בגופים לנשמות

הבא]. בפרק

h wxt exnyz izezay z` d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בלב ‰Â‰(ה) להתישב תוכל לא האה"ר אור כאשר
ב' בזה יש כנ"ל כו' לצאת האור חוזר ומוח
בתענוגים  אהבה שנקרא התענוג רוב מצד א' אופנים
בתענוג  או הכלי יכילנו לא כו' כלתה וגם שנכספה
ר"ע  כמו שאת יוכל שלא המדה מכפי שלמעל' שבשכל
כל  דלאו דאורייתא רזין שמע כאשר דמעות עיניו זלגו
מהעדר  הצער מרוב והוא מהפוכו והב' כו' סביל מוחא
לידי  יבא ביותר גדול אור יראה כאשר כמה זה האור
כלי  ידחקו המוח מכלי למעלה שזהו לפי בדמעות בכיה
המותרות  מן באות שהדמעות כידוע דמעות ויצאו המוח
או  עונג אם מהכיל המוח כלי ידחקו כאשר כו' המוח של

לפי  כו' יבואו בבכי כתיב לבא לעתיד והנה כו' צער
סובב  בחי' הוי"ה דשם התגלות בחי' יהיה שלע"ל
הנ"ל  האופנים ב' בזה יהיה כו' הוי"ה כבוד ונגלה וכמ"ש
דחיקת  מחמת בדמעות שיבכו דהיינו כא' והפוכו דבר
ושמחה  ענג מרוב הגדול האור יכילו שלא המוח כלי
סבת  בענין כנ"ל כלל והלב המוח כלי יכיל שלא ואהבה
אשר  העבר על ומרירות צער מרוב והב' הדמעות יציאת
באור  לראות יצאו החשך ומתוך הגלות בזמן בחשך היו
גדול  אור ראו בחשך ההלכים העם כמ"ש יבכו כזה גדול
צער  של ובכיה שמחה של בבכיה יבואו בבכי וזהו כו'

וד"ל: לאחדים והיו תליא בהא דהא כו' כא'

mixetd xry
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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

¯‰Ê·Â הקשה כי והוא אחר בסגנון זה ענין מבואר
אמר  איך הוי' קראתיך ממעמקים עמ"ש הזהר

דר  לבי בכל כתיב והא הכי דלהמשיך דוד ותירץ שתיך,
ממעמקים  בחי' ע"י הוא סדכ"ס דכולא עמיקא מבחי'
ע"ד  ג"כ והיינו דייקא, והלב הנפש מעומק קראתיך
בכל  מדריגת ע"ד הוא דרשתיך לבי בכל דבחי' הנ"ל

מאדך.

‰‰Â ע"י נעשית דמלאכתן בגמ' א' רש"מ בעושין
ר"ל  אין נעשית מלאכתן של והפי' אחרים
נצרכים  יהי' שלא הוא הענין רק ממש גשמיות מלאכות
וכמבואר  סוכ"ע התגלות שיהי' מאחר בירורים לברר
עובדא  ע"ד הוא הכל שדך תזרע שנים שש דפי' במ"א
שלא  והא"ש בפ' אבל והעלאות, הבירורים ענין והוא
זו  בבחי' כי דגנך ואספת כתיב לכן מאדך בכל נאמר
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קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

יפתה  פן ח"ו להיות יכול וגם בירורים לברר צריך
דעת  נגד כי זה, לעומת יש זו אהבה נגד כי כו', לבבכם
משא"כ  ממש, טו"ר עה"ד זה לעומת יש דקדושה
הוא  כי זה בלעומת זו בחי' שייך אין מאדך בכל בבחי'
שום  בו שאין שניתי לא הוי' אני סוכ"ע מבחי' נמשך

כו'. שינוי
‰‰Â שישראל בזמן אחר בנוסח אי' דר"א בפרקי

שנאמר  העליון מאוצר שותה ארץ רש"מ עושין
עושין  ישראל שאין ובזמן כו' אוצרו את ה' יפתח
ויבשה  ים כי והענין אוקיינוס, מימי שותה ארץ רש"מ
והיינו  דאתגלייא, ועלמא דאתכסייא עלמא הוא
עלמא  וכמו"כ בים מובלעים שבים שברואים
נפרדים  ביבשה משא"כ וביטול, אחדות שם דאתכסייא

וכשאין  ונפרד, יש בחי' הוא דאתגלייא עלמא וכמו"כ
דאתכסיא  מעלמא המשכה שיש הגם רש"מ עושין
ועד  העולם מן ה' ברוך כמ"ש דאתגלייא בעלמא
אז  רש"מ וכשעושין בהשתלשלות, שניהם אבל העולם
שלמעלה  סוכ"ע בחי' והיינו העליון מאוצר שותה ארץ
את  הטוב אוצרו את ה' יפתח וז"ש מהשתלשלות,
הארץ  ואת הים את מקיף הוא שמים כי והיינו השמים
דאתגלייא  ועלמא דאתכסיא עלמא ויבשה ים כי ביחד
מעלמא  ברכה שנמשך רק השתלשלות בבחי' שניהם
בלא  אפילו מצות קיום ע"י דאתגליא בעלמא דאתכסיא
ההמשכה  אז רש"מ עושים במדריגת אבל מאדך, בכל
אוצר  וזהו מהשתלשלות שלמעלה סוכ"ע מפנימיות

סדכ"ס. בחי' הגנוז אוצר נק' שזה העליון

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

Ì˙Á˜ÏÂ ואל המשקוף אל והגעתם וגו' אזוב אגודת
על  הדם את וראה וגו', המזוזות שתי
ולכאו' הפתח. על ה' ופסח המזוזות שתי ועל המשקוף
ולא  אני חז"ל ודרשו באמ"צ ועברתי כתי' הלא יפלא
למ"ש  והתינח לסימני', צריכי' למה וא"כ כו' מלאך
למה  ועברתי דכתי' מאחר אך כו', המשחית יתן ולא
כרחך  על אלא כו', המשקוף אל הדם הגעת ענין כל לי
היו  שישראל כ"א הסימן בשביל שלא לומר צריך
אשר  כו', משקוף לבחי' עבודתם בבחי' להגיע צריכי'
מלאך  ע"י לא הי' בכורות מכת דהא מובן אינו זה גם
פך"א  בשלח ממד"ר (וכמובן ובעצמו בכבודו כ"א כו'
בו  שיתגושש איוב לו שנתן במה להס"מ שדחו ממה
כלל), קטרוגו לשמוע ה' אבה שלא בשביל רק שזהו
עז"נ  אשר כאורה שכחשכה אוא"ס מבחי' זה הי' א"כ
פשעיך  ורבו בו תפעול מה חטאת אם ו"ז) ל"ה (איוב

יקח, מידך מה או לו תתן מה צדקת אם תעשה מה
משקוף, לבחי' בעבודה להגיע ישראל צריכי' היו ולמה

כאורה. דכחשכה א"ס מבחי' נמשך שזה מאחר
ÔÈÚ‰Â'ה ועבר ע"פ במד"ר דרז"ל בהקדם יובן

על  אני עובר שאמר עובר ל' ועברתי, לנגוף,
לשממה  מצרי' כ"א מצרי' כארץ ה ' כגן שאמרתי מה
למלך  משל באורך פי"ז בא בפ' ע' בסופו), (יואל תהי'
נמצא  כו', יוסף ירד כך כו' לברברייא בנו שהלך
המדה, על שהעביר היינו עובר ל' ועברתי שמפרש
הוא  מ"מ כו', ותרן שאינו הגם כי לרחם, שמדותיו
ארך  ע"פ רז"ל כמ"ש לרשעי' אף אף ומאריך מרחם
כלו  לא כי הטוב משבחי' שאנו וזהו חסד, ורב אפים
ברחמיך  ומבקשי' חסדיך, תמו לא כי והמרחם רחמיך
ועושה  זו מדה על אני עובר ומ"מ עלינו, רחם הרבי'

במצרי'. דין

aef` zceb` mzgwle

.(a"l ,gqtd bg) .c"qa
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

éë ,à÷ééã íéôåâá úåîùðì äæ éåìéâ 'éäé ïëìå
äìòî åá êééù ïéàå 'åë äåùîå äåù àåäù éôì

.ùîî äééùòá íâ éåìéâä äéäé ïëì 'åë äèîå
ודביקות  השגת את מגביל שהגוף הנ"ל הכלל
כל  הממלא אור לגבי רק הוא באלקות, הנשמה
ומטה", "מעלה בו ויש בנבראים שנתפס עלמין,
יותר, נעלה אור מאיר עליונים שבעולמות פירוש,
ומתמעט  הולך הוא למטה יותר יורד שהאור וככל
הגוף, לגבי הוא וכן העולם). מדריגת ערך (לפי
השגת  את מגביל זה הרי יותר מגושם שהגוף דככל

באלקות; הנשמה

מובדל  להיותו עלמין, כל הסובב אור משא"כ

קטן  ומשווה ושוה כולם, העולמות מכל בערך
יתברך) (ברצונו מתגלה כשהוא כן על כנ"ל, וגדול
למטה  ומתגלה ו"תחתון", "עליון" בין הבדל אין

למעלה. כמו

אור  גילוי שהוא - הסופי השכר ולפיכך,
לנשמות  גם להיות יכול - עלמין כל הסובב
שווין, ומטה מעלה זה אור שלגבי כיון בגופים,

זה. אור התגלות מגבילים וההגשמה הגוף ואין

שהוא יבואר דוקא [והטעם - בגופים לנשמות

הבא]. בפרק
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בלב ‰Â‰(ה) להתישב תוכל לא האה"ר אור כאשר
ב' בזה יש כנ"ל כו' לצאת האור חוזר ומוח
בתענוגים  אהבה שנקרא התענוג רוב מצד א' אופנים
בתענוג  או הכלי יכילנו לא כו' כלתה וגם שנכספה
ר"ע  כמו שאת יוכל שלא המדה מכפי שלמעל' שבשכל
כל  דלאו דאורייתא רזין שמע כאשר דמעות עיניו זלגו
מהעדר  הצער מרוב והוא מהפוכו והב' כו' סביל מוחא
לידי  יבא ביותר גדול אור יראה כאשר כמה זה האור
כלי  ידחקו המוח מכלי למעלה שזהו לפי בדמעות בכיה
המותרות  מן באות שהדמעות כידוע דמעות ויצאו המוח
או  עונג אם מהכיל המוח כלי ידחקו כאשר כו' המוח של

לפי  כו' יבואו בבכי כתיב לבא לעתיד והנה כו' צער
סובב  בחי' הוי"ה דשם התגלות בחי' יהיה שלע"ל
הנ"ל  האופנים ב' בזה יהיה כו' הוי"ה כבוד ונגלה וכמ"ש
דחיקת  מחמת בדמעות שיבכו דהיינו כא' והפוכו דבר
ושמחה  ענג מרוב הגדול האור יכילו שלא המוח כלי
סבת  בענין כנ"ל כלל והלב המוח כלי יכיל שלא ואהבה
אשר  העבר על ומרירות צער מרוב והב' הדמעות יציאת
באור  לראות יצאו החשך ומתוך הגלות בזמן בחשך היו
גדול  אור ראו בחשך ההלכים העם כמ"ש יבכו כזה גדול
צער  של ובכיה שמחה של בבכיה יבואו בבכי וזהו כו'

וד"ל: לאחדים והיו תליא בהא דהא כו' כא'

mixetd xry
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯‰Ê·Â הקשה כי והוא אחר בסגנון זה ענין מבואר
אמר  איך הוי' קראתיך ממעמקים עמ"ש הזהר

דר  לבי בכל כתיב והא הכי דלהמשיך דוד ותירץ שתיך,
ממעמקים  בחי' ע"י הוא סדכ"ס דכולא עמיקא מבחי'
ע"ד  ג"כ והיינו דייקא, והלב הנפש מעומק קראתיך
בכל  מדריגת ע"ד הוא דרשתיך לבי בכל דבחי' הנ"ל

מאדך.

‰‰Â ע"י נעשית דמלאכתן בגמ' א' רש"מ בעושין
ר"ל  אין נעשית מלאכתן של והפי' אחרים
נצרכים  יהי' שלא הוא הענין רק ממש גשמיות מלאכות
וכמבואר  סוכ"ע התגלות שיהי' מאחר בירורים לברר
עובדא  ע"ד הוא הכל שדך תזרע שנים שש דפי' במ"א
שלא  והא"ש בפ' אבל והעלאות, הבירורים ענין והוא
זו  בבחי' כי דגנך ואספת כתיב לכן מאדך בכל נאמר
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íéøãð éáâ øîàðù åäæå הלשון øáãä,את  äæכפי -
המאמר, בתחילת  ìëשדייק  äðäã39åàáðúð íéàéáðä

äëáבלבד ודמות דמיון של ענין היינו ה'", אמר "כה –
הדבר, מהות äæáולא àáðúð äùîå אשר הדבר "זה –

ה'" úðéçáצוה àåä äùîã òãåðëå úåäîä éåìéâ àåäù
äîëçä40,'åëכי" נאמר זה משיתיהו"41שעל המים מן

החכמה, בחינת הוא  úøúäשמים ïéðò ìëã úåéäìå
äîëç úðéçáã úåäîä éåìéâ úðéçáî à÷åã àåä íéøãð

.'åë øáãä äæ ïàë øîàð ïë ìò
,à÷åã úåèîä éùàøì äøîàðåכפי – ישראל לכל ולא

המאמר, בתחילת äùùשדייק ïä íéèáù á"é äðäã
ïéðåñëìà éìåáâ á"é úðéçáá ïäù ïéôðà øéòæã úåãî42

¯ ,'åëקצוות לו ' מחולקים שבאצילות המידות ו' כלומר
וכשם ומטה, ומעלה רוחות ארבע קוביה ) (כציור
שנים יש כך מחברים, קוים עשר שנים יש  שבקוביה
"י"ב הנקראים הספירות , בין  שילוב  של אופנים עשר
מידות, שני של שילוב של אופנים י"ב - אלכסון" גבולי
מתוך מידות, ב' של אחר שילוב הוא שבט כל כאשר

מידות. הו '
åäæù ïéôðà øéòæã ïéçåîä úðéçá ïä úåèîä éùàøå

äùî íäì êéùîäå ,'åë äðéá úðéçáî,יותר גבוה ממקום
øãðäהיינו  úà øéúäì íçåëá úåéäì äîëçä úðéçáî

.'åë äîëçä øåàì éìë íå÷î ìëîàéä äðéáù åðééäå ,'åë
המשיכו  והם המטות, לראשי  דוקא השפיע משה ולכן 

יש לכל ראל.זאת
åäæåהפסוק à÷åã,פירוש úåèîä éùàø ìà äùî øáãéå

äëùîäå äâäðä ïåùì àåä øáãéå43עמים "ידבר כמו
העמים,44תחתינו" את ינהיג משהêéùîäùכלומר

úåèîä éùàø ìà äîëçä úðéçáîשהםïéçåî úðéçá
àîéàã,בינה –øáãä äæ åäæå .'åë øãðä úà øéúäì

à÷åã äæ éãé ìòù äîëç úðéçáã úåäîä éåìéâ úðéçá
.'åë øãðä úà øéúäì íçåëá

.øåöé÷
,ãáì äøàä àåäù ,ìëùä úòôùä åîë àåä 'áä ïôåàäå
úååäúä ïëìå äøàä ÷ø ïë íâ àåäù úåéðåöéçî àáå
éåìéòå åëøòë äååäúîå ,äìéòä úâùä éãé ìò àåä ìåìòä
úðéçáá äùòðå äìéòä úà øúåé âéùîù àåä ìåìòä
äðéáå äîëç åäæå ,éîöòá êééù åðéà äæ ìëå ,øúåé úå÷ã
úðéçá ïä äîëçáù úåãî íâå) äòéîùå äéàø

.(úåúîàúä
íéøãð øúéäå ,äðéáî ïäù íéøãðä ïéðò ïáåé äæáå
éùàø ìà äùî øáãéå áåúëù äî øàáúéå .äîëçî

.úåèîä

a"xrz irqn zehn zyxt zay
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מטות.39. פרשת תורה לקוטי וראה מטות. פרשת ריש ספרי
ואילך. א'רפג ע' מטות התורה אור

ג,40. ואתחנן ואילך. ע"ד סוף צא, מסעי תורה לקוטי ראה
שמות) לפ' (הוספות ואילך 244 ע' ו חלק שיחות לקוטי וראה ג.

משה. דרגת בענין המאמרים תיווך

י.41. ב, שמות

ב.42. משנה ה' פרק יצירה, ספר

ע"ב.43. סוף סח, יתרו אור תורה

ד.44. מז, תהילים

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd - mixn`nd xtq

– מקיף בדרך שהחיות בלעו"ז בפנימיותם. מאיר החיות כי בהירות, מלשון – ספירות
– דקדושה המקיף ולהמשיך כתרין, י"א לברר – הקטורת סממני י"א כתרין. י"א נעשה

בפנימיותם  בע"ס הקדשים, קדש דרגת

‰Ê·e ּולהבּדיל ּדוקא, ספירֹות עׂשר הם ּדבקדּׁשה יּובן »∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
זה  וכן עׂשר, אחד מסּפר הם זה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבלעּמת
זה  ּבלעּמת ּולהבּדיל ספירֹות ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻׁשּבקדּׁשה
החּיּות  הרי ּבקדּׁשה ּדהּנה ּדוקא, ּכתרין ּבׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻנקראים
עׂשר  הם והרי ּכּנ"ל, עּמהם ּומתאחד ּבפנימּיּותם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנמׁש
ׁשם  על ספירֹות ונקראים וכלים, אֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֵַָּבחינֹות
ּכלים  ׁשהם הּגּוף ׁשאברי ּדכׁשם ּובהירּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַהּספירֹות

ּופֹועל  מאיר הּנפׁש ּדאֹור הּנפׁש, וחּיּות אֹור אל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאמּתּיים
מּלין  והאזן רֹואה העין וכן מׂשּכיל הּמח ּדחמר ידם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹעל
הּבעל  ּבגּוף ּכן ּׁשאין מה האדם, ּבגּוף ּדוקא ּדזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתבחן,
הּדבר  וטעם ּפֹועל, הּוא האדם ּובגּוף ּפֹועל, אינֹו הרי ְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָָחי
כן  ּכמֹו הּנה הּגּוף, אברי עם מתאחד ׁשהּנפׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּוא
נמׁש החּיּות ּדכאׁשר ּדקדּׁשה ספירֹות ּבעׂשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻלמעלה
על  להֹורֹות ספירֹות ּבׁשם נקראים ּבפנימּיּותם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּומאיר
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òåãé äðäã ,úáùã äãåáòì ìåçã äãåáò ïéá ùøôää åäæå
ïéôðà øéòæã ïéîåé úðéçá ïä ìåçä éîé úùùã כלומר –

המידות, ïéðòáששת òãåðëåשכתוב 32íéîéמה úùù
,'åë 'ä äùòהמידות ששת  כנגד ìåçã,33שהם ïéçåîäå

àîéàã ïéçåî ïä, הבינה úåâéøãîáהיינו àåä äæ ìëù
,'åë úå÷ìàã úåàéöîä úðéçá åäæù úåìùìúùäãולא

ההשתלשלות שסדר הקודם, בפרק  שלמדנו כפי המהות,
מהגילוי . שלמעלה העצם זה והחכמה מהבינה, מתחיל
ההשתלשלות, מסדר חלק הם החול ימי  זה, פי  ועל
שמחיה והכח אנפין, מהזעיר היא בפועל שההנהגה

דאמא. מוחין – הבינה הם המלך") ïë("חיי ìòå כיון -
אלוקות, של מהות ולא אלוקות של מציאות רק שזה

.'åë ãáì àéôëúà úðéçáá àåä äæá äãåáòä
àáàã ïéçåî úðéçá àåä úáù ìáà,חכמה –äìòîìù

,úå÷ìàã úåäîä úðéçá àåäå úåìùìúùäî כיון
כל העצם, מצד הרי  "העצמיות " מאיר שבשבת
הוא הגשמי  המאכל גם  ולכן אלוקית, היא המציאות

אתכפייא , צריך לא בשבת ולכן äãåáòäãאלוקות ,
àåä ìëäù åðééäå ,àëôäúà úðéçáá àåä åæ äâéøãîá
åîëå é÷ìà àåä âåðòúäù íééîùâä íéðéðòä íâ úå÷ìà

הכתוב åë'.34דברי  åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö היינו
היא הרי אתהפכא, של במצב שנמצא הצדיק  שאכילת
את שהפך כיון  ירידה , אצלו פועל זה ואין לשובע,
יום של האכילה היא ובכללות לקדושה. שלו  התענוג 
של המציאות  רק שמתגלה החול בימי אבל השבת,
בסדר  ממילא העצם, ולא החיצוני  האור היינו האלוקות,
נפרדת, מציאות שיש  נוגה בקליפת מורגש  ההשתלשלות

הגשמי . התענוג של דחיה צריך ולכן 
äìôúã øåøéáä ïéá ùøôää ïë íâ åäæ ììë êøãáå

äìòîì äèîìîù וריחוקו מציאותו את מרגיש  שהאדם
ידי על ה' אל ולהתקרב  להתעלות צריך והוא  מה'

החול, ימי  עבודת כנגד והוא äøåúãהתפילה, øåøéáäì
'åë äèîì äìòîìî àåäùלמעלה שהיא כפי  התורה –

גשמיים, בעניינים בתורה כשעוסק וגם למטה. ירדה היא
וזה מורגשת. שבזה  והאלוקות ה ' של חכמתו  זה הרי 

הידוע וכפי  השבת, יום בשבת.35כנגד ניתנה שהתורה
øçà íå÷îá øàáúðù åîëå36.

ì"æ åðéúåáø åøîà äðäå37úåùéøôì âéñ íéøãð כלומר
לנדור, לפעמים  צריך לפרישות  להגיע åðééäåשבשביל

êøãá úåéäì êéøö íéîòôì àéôëúà êøãáù äãåáòäá
åì øùôà éàùåùôðá òãåéùë àåäå éøîâì úåùéøô
íùì äðååëá ÷ø éîùâä øáãäî äðäéù åùôðá ìåòôì
äæ éãé ìòå úéîùâ äåàúá äéäéù åùôðì àøéå ,íéîù

.äæî éøîâì åîöò úà ùøåô ïë ìò ,íåìùå ñç ãøåéאבל
פורש היה לא – אתהפכא – צדיק בדרגת היה אם
לשם באלוקות, הוא שלו התענוג  שכל כיון מהמאכל,

שמים.
åøîàå ,øúåîä øáãä åîöò ìò øñåàù íéøãðä ïéðò åäæå

äëøáì íðåøëæ åðéúåáø38äøåú äøñàù äîá êééã àì
,'åëעל יאסור שהאדם טוב דבר  זה  שאין כלומר -

עם מתיישב זה ואיך אסרתו, שהתורה למה מעבר עצמו,
לפרישות"? סיג  ש"נדרים לעיל éðôîהנזכר åäæ êà

כזו  בדרגה àåäשנמצא  éøä øáãä úåìòäì øùôà éàù
é÷î øåà åéìò êéùîîù äîá åéìò åøñåàäùåã÷ã ó

,'åë ïáø÷ë äùòðù,קרבן כמו עליו  אסור הדבר כלומר
של סוג  גם וזה קדושה, של אור זה על נמשך וממילא

ãáì,בירור, äéçã êøãá åäæ êà באופן בירור לא היינו
אלא האכילה), ידי  (על לקדושה הדבר את שמעלה
רק שזה אומרים  חכמים  בלבד.ולכן דחיה של באופן

äæבדיעבד. ìëå- והפרישות הנדר ענין –úðéçáî àåä
.'åë àéôëúà úðéçáá àéä äãåáòäù äðéáäכפי

המציאות שהיא הבינה, שבבחינת לעיל, שהתבאר
מקום נתינת יש  האלוקות, של המהות ולא דאלוקות
את וצריך להעלותו, ניתן  לא ולכן פירוד, של  למציאות

הנדר.
,áåèì êôäð òøä íâ äæ éãé ìòù äîëçä úðéçáî ìáà

øãðä úà øéúîä íëç ïéðò åäæ שהדבר שמגלה כלומר –
להעלותו וניתן  äìéëàäמותר, åîëå ,áåè äùòð ìëäù

.'åë íùâî åðéàù úáùã,מזה לפרוש צריך אין ולכן
להעלותו. וניתן
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יז.32. לא, שמות

ועוד.33. ב. רחצ, ג' חלק א. רמז, א' חלק זהר

כה.34. יג, משלי

ע"ב.35. פו, שבת,

המאמרים 36. (ספר תרנ"ט בשלום פדה המשך בארוכה ראה
המאמרים  ספר – ואילך י"ט (פרק ותש"ד ואילך) קסב ע' תרנ"ט

יו"ד  נפשי" בשלום "פדה ד"ה מאמר וכן ואילך). 106 ע' ה'תש"ד
תשמ"א. כסלו

י"ג.37. משנה ג פרק אבות

ד'38. פרק ברמב"ם (הובא דנדרים ט פרק ירושלמי
פרקים). מהשמונה
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íéøãð éáâ øîàðù åäæå הלשון øáãä,את  äæכפי -
המאמר, בתחילת  ìëשדייק  äðäã39åàáðúð íéàéáðä

äëáבלבד ודמות דמיון של ענין היינו ה'", אמר "כה –
הדבר, מהות äæáולא àáðúð äùîå אשר הדבר "זה –

ה'" úðéçáצוה àåä äùîã òãåðëå úåäîä éåìéâ àåäù
äîëçä40,'åëכי" נאמר זה משיתיהו"41שעל המים מן

החכמה, בחינת הוא  úøúäשמים ïéðò ìëã úåéäìå
äîëç úðéçáã úåäîä éåìéâ úðéçáî à÷åã àåä íéøãð

.'åë øáãä äæ ïàë øîàð ïë ìò
,à÷åã úåèîä éùàøì äøîàðåכפי – ישראל לכל ולא

המאמר, בתחילת äùùשדייק ïä íéèáù á"é äðäã
ïéðåñëìà éìåáâ á"é úðéçáá ïäù ïéôðà øéòæã úåãî42

¯ ,'åëקצוות לו ' מחולקים שבאצילות המידות ו' כלומר
וכשם ומטה, ומעלה רוחות ארבע קוביה ) (כציור
שנים יש כך מחברים, קוים עשר שנים יש  שבקוביה
"י"ב הנקראים הספירות , בין  שילוב  של אופנים עשר
מידות, שני של שילוב של אופנים י"ב - אלכסון" גבולי
מתוך מידות, ב' של אחר שילוב הוא שבט כל כאשר

מידות. הו '
åäæù ïéôðà øéòæã ïéçåîä úðéçá ïä úåèîä éùàøå

äùî íäì êéùîäå ,'åë äðéá úðéçáî,יותר גבוה ממקום
øãðäהיינו  úà øéúäì íçåëá úåéäì äîëçä úðéçáî

.'åë äîëçä øåàì éìë íå÷î ìëîàéä äðéáù åðééäå ,'åë
המשיכו  והם המטות, לראשי  דוקא השפיע משה ולכן 

יש לכל ראל.זאת
åäæåהפסוק à÷åã,פירוש úåèîä éùàø ìà äùî øáãéå

äëùîäå äâäðä ïåùì àåä øáãéå43עמים "ידבר כמו
העמים,44תחתינו" את ינהיג משהêéùîäùכלומר

úåèîä éùàø ìà äîëçä úðéçáîשהםïéçåî úðéçá
àîéàã,בינה –øáãä äæ åäæå .'åë øãðä úà øéúäì

à÷åã äæ éãé ìòù äîëç úðéçáã úåäîä éåìéâ úðéçá
.'åë øãðä úà øéúäì íçåëá

.øåöé÷
,ãáì äøàä àåäù ,ìëùä úòôùä åîë àåä 'áä ïôåàäå
úååäúä ïëìå äøàä ÷ø ïë íâ àåäù úåéðåöéçî àáå
éåìéòå åëøòë äååäúîå ,äìéòä úâùä éãé ìò àåä ìåìòä
úðéçáá äùòðå äìéòä úà øúåé âéùîù àåä ìåìòä
äðéáå äîëç åäæå ,éîöòá êééù åðéà äæ ìëå ,øúåé úå÷ã
úðéçá ïä äîëçáù úåãî íâå) äòéîùå äéàø

.(úåúîàúä
íéøãð øúéäå ,äðéáî ïäù íéøãðä ïéðò ïáåé äæáå
éùàø ìà äùî øáãéå áåúëù äî øàáúéå .äîëçî

.úåèîä

a"xrz irqn zehn zyxt zay
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מטות.39. פרשת תורה לקוטי וראה מטות. פרשת ריש ספרי
ואילך. א'רפג ע' מטות התורה אור

ג,40. ואתחנן ואילך. ע"ד סוף צא, מסעי תורה לקוטי ראה
שמות) לפ' (הוספות ואילך 244 ע' ו חלק שיחות לקוטי וראה ג.

משה. דרגת בענין המאמרים תיווך

י.41. ב, שמות

ב.42. משנה ה' פרק יצירה, ספר

ע"ב.43. סוף סח, יתרו אור תורה

ד.44. מז, תהילים

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd - mixn`nd xtq

– מקיף בדרך שהחיות בלעו"ז בפנימיותם. מאיר החיות כי בהירות, מלשון – ספירות
– דקדושה המקיף ולהמשיך כתרין, י"א לברר – הקטורת סממני י"א כתרין. י"א נעשה

בפנימיותם  בע"ס הקדשים, קדש דרגת

‰Ê·e ּולהבּדיל ּדוקא, ספירֹות עׂשר הם ּדבקדּׁשה יּובן »∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
זה  וכן עׂשר, אחד מסּפר הם זה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבלעּמת
זה  ּבלעּמת ּולהבּדיל ספירֹות ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻׁשּבקדּׁשה
החּיּות  הרי ּבקדּׁשה ּדהּנה ּדוקא, ּכתרין ּבׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻנקראים
עׂשר  הם והרי ּכּנ"ל, עּמהם ּומתאחד ּבפנימּיּותם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנמׁש
ׁשם  על ספירֹות ונקראים וכלים, אֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֵַָּבחינֹות
ּכלים  ׁשהם הּגּוף ׁשאברי ּדכׁשם ּובהירּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַהּספירֹות

ּופֹועל  מאיר הּנפׁש ּדאֹור הּנפׁש, וחּיּות אֹור אל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאמּתּיים
מּלין  והאזן רֹואה העין וכן מׂשּכיל הּמח ּדחמר ידם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹעל
הּבעל  ּבגּוף ּכן ּׁשאין מה האדם, ּבגּוף ּדוקא ּדזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתבחן,
הּדבר  וטעם ּפֹועל, הּוא האדם ּובגּוף ּפֹועל, אינֹו הרי ְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָָחי
כן  ּכמֹו הּנה הּגּוף, אברי עם מתאחד ׁשהּנפׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּוא
נמׁש החּיּות ּדכאׁשר ּדקדּׁשה ספירֹות ּבעׂשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻלמעלה
על  להֹורֹות ספירֹות ּבׁשם נקראים ּבפנימּיּותם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּומאיר
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

òåãé äðäã ,úáùã äãåáòì ìåçã äãåáò ïéá ùøôää åäæå
ïéôðà øéòæã ïéîåé úðéçá ïä ìåçä éîé úùùã כלומר –

המידות, ïéðòáששת òãåðëåשכתוב 32íéîéמה úùù
,'åë 'ä äùòהמידות ששת  כנגד ìåçã,33שהם ïéçåîäå

àîéàã ïéçåî ïä, הבינה úåâéøãîáהיינו àåä äæ ìëù
,'åë úå÷ìàã úåàéöîä úðéçá åäæù úåìùìúùäãולא

ההשתלשלות שסדר הקודם, בפרק  שלמדנו כפי המהות,
מהגילוי . שלמעלה העצם זה והחכמה מהבינה, מתחיל
ההשתלשלות, מסדר חלק הם החול ימי  זה, פי  ועל
שמחיה והכח אנפין, מהזעיר היא בפועל שההנהגה

דאמא. מוחין – הבינה הם המלך") ïë("חיי ìòå כיון -
אלוקות, של מהות ולא אלוקות של מציאות רק שזה

.'åë ãáì àéôëúà úðéçáá àåä äæá äãåáòä
àáàã ïéçåî úðéçá àåä úáù ìáà,חכמה –äìòîìù

,úå÷ìàã úåäîä úðéçá àåäå úåìùìúùäî כיון
כל העצם, מצד הרי  "העצמיות " מאיר שבשבת
הוא הגשמי  המאכל גם  ולכן אלוקית, היא המציאות

אתכפייא , צריך לא בשבת ולכן äãåáòäãאלוקות ,
àåä ìëäù åðééäå ,àëôäúà úðéçáá àåä åæ äâéøãîá
åîëå é÷ìà àåä âåðòúäù íééîùâä íéðéðòä íâ úå÷ìà

הכתוב åë'.34דברי  åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö היינו
היא הרי אתהפכא, של במצב שנמצא הצדיק  שאכילת
את שהפך כיון  ירידה , אצלו פועל זה ואין לשובע,
יום של האכילה היא ובכללות לקדושה. שלו  התענוג 
של המציאות  רק שמתגלה החול בימי אבל השבת,
בסדר  ממילא העצם, ולא החיצוני  האור היינו האלוקות,
נפרדת, מציאות שיש  נוגה בקליפת מורגש  ההשתלשלות

הגשמי . התענוג של דחיה צריך ולכן 
äìôúã øåøéáä ïéá ùøôää ïë íâ åäæ ììë êøãáå

äìòîì äèîìîù וריחוקו מציאותו את מרגיש  שהאדם
ידי על ה' אל ולהתקרב  להתעלות צריך והוא  מה'

החול, ימי  עבודת כנגד והוא äøåúãהתפילה, øåøéáäì
'åë äèîì äìòîìî àåäùלמעלה שהיא כפי  התורה –

גשמיים, בעניינים בתורה כשעוסק וגם למטה. ירדה היא
וזה מורגשת. שבזה  והאלוקות ה ' של חכמתו  זה הרי 

הידוע וכפי  השבת, יום בשבת.35כנגד ניתנה שהתורה
øçà íå÷îá øàáúðù åîëå36.

ì"æ åðéúåáø åøîà äðäå37úåùéøôì âéñ íéøãð כלומר
לנדור, לפעמים  צריך לפרישות  להגיע åðééäåשבשביל

êøãá úåéäì êéøö íéîòôì àéôëúà êøãáù äãåáòäá
åì øùôà éàùåùôðá òãåéùë àåäå éøîâì úåùéøô
íùì äðååëá ÷ø éîùâä øáãäî äðäéù åùôðá ìåòôì
äæ éãé ìòå úéîùâ äåàúá äéäéù åùôðì àøéå ,íéîù

.äæî éøîâì åîöò úà ùøåô ïë ìò ,íåìùå ñç ãøåéאבל
פורש היה לא – אתהפכא – צדיק בדרגת היה אם
לשם באלוקות, הוא שלו התענוג  שכל כיון מהמאכל,

שמים.
åøîàå ,øúåîä øáãä åîöò ìò øñåàù íéøãðä ïéðò åäæå

äëøáì íðåøëæ åðéúåáø38äøåú äøñàù äîá êééã àì
,'åëעל יאסור שהאדם טוב דבר  זה  שאין כלומר -

עם מתיישב זה ואיך אסרתו, שהתורה למה מעבר עצמו,
לפרישות"? סיג  ש"נדרים לעיל éðôîהנזכר åäæ êà

כזו  בדרגה àåäשנמצא  éøä øáãä úåìòäì øùôà éàù
é÷î øåà åéìò êéùîîù äîá åéìò åøñåàäùåã÷ã ó

,'åë ïáø÷ë äùòðù,קרבן כמו עליו  אסור הדבר כלומר
של סוג  גם וזה קדושה, של אור זה על נמשך וממילא

ãáì,בירור, äéçã êøãá åäæ êà באופן בירור לא היינו
אלא האכילה), ידי  (על לקדושה הדבר את שמעלה
רק שזה אומרים  חכמים  בלבד.ולכן דחיה של באופן

äæבדיעבד. ìëå- והפרישות הנדר ענין –úðéçáî àåä
.'åë àéôëúà úðéçáá àéä äãåáòäù äðéáäכפי

המציאות שהיא הבינה, שבבחינת לעיל, שהתבאר
מקום נתינת יש  האלוקות, של המהות ולא דאלוקות
את וצריך להעלותו, ניתן  לא ולכן פירוד, של  למציאות

הנדר.
,áåèì êôäð òøä íâ äæ éãé ìòù äîëçä úðéçáî ìáà

øãðä úà øéúîä íëç ïéðò åäæ שהדבר שמגלה כלומר –
להעלותו וניתן  äìéëàäמותר, åîëå ,áåè äùòð ìëäù

.'åë íùâî åðéàù úáùã,מזה לפרוש צריך אין ולכן
להעלותו. וניתן
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יז.32. לא, שמות

ועוד.33. ב. רחצ, ג' חלק א. רמז, א' חלק זהר

כה.34. יג, משלי

ע"ב.35. פו, שבת,

המאמרים 36. (ספר תרנ"ט בשלום פדה המשך בארוכה ראה
המאמרים  ספר – ואילך י"ט (פרק ותש"ד ואילך) קסב ע' תרנ"ט

יו"ד  נפשי" בשלום "פדה ד"ה מאמר וכן ואילך). 106 ע' ה'תש"ד
תשמ"א. כסלו

י"ג.37. משנה ג פרק אבות

ד'38. פרק ברמב"ם (הובא דנדרים ט פרק ירושלמי
פרקים). מהשמונה
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היֹות  עם זה ּבלעּמת להבּדיל ּכן ּׁשאין מה והּגּלּוי, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָֻהאֹור
הם  אבל ּדקדּׁשה, הּלעּמת הם ּדהרי עׂשר, ּכן ּגם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻׁשהם
ּכי  מהם, מבּדל עֹומד ׁשּלהם ּדהחּיּות חּיּות, ּבלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּכלים
נמׁש היה ּדאם ּבתֹוכם, נמׁש להיֹות להחּיּות אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָאי
אחרא  הּסטרא טבע הּוא ּדכ ּבהם, נבלע היה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבהם
עליהם  מּקיף ּבדר עֹומד ּכן על אׁשר כּו', הּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּבֹולע
החּיּות, ּגם לחׁשב צריכים והרי עּמהם, מתערב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואינֹו
הם  ׁשהרי עׂשר לחׁשב אפׁשר ּדאי עׂשר, אחד הם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולכן

את ּגם לכלֹול צריכים והרי חּיּות, ׁשּלהם ּבלי החּיּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
הּוא  והרי עּמהם מתערב אינֹו ׁשּלהם והחּיּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהּמסּפר,

טעמא  ּומהאי עׂשר, אחד הם לכן עצמֹו, ּבפני יח נחׁשב ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבלבד  מּקיף ּבבחינת להיֹותם ּכתרין, ּבׁשם ,יט נקראים ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָ

ּתֹורה  ּפי על הּוא ּדעׂשּיתם הגם ּׁשּבּקטרת מה יּובן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובזה
ּבסממני  מקֹום ּומּכל עׂשרה, הּוא הּמסּפר הרי ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָּובּתֹורה
ּדאחד  הּברּור ׁשהּוא סממנים, עׂשר אחד היה ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקטרת
נּתֹוסף  הרי זה ּברּור ידי ועל ּדמסאבּותא, ּכתרין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָעׂשר
מּבחינת  ספירֹות ּבעׂשר ׁשּנמׁש והינּו ּבּקדּׁשה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻאֹור
ּכן  ּגם יׁש ּבּקדּׁשה ּדהּנה ּבחּוׁשּבן", ולא חד הּוא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ"אנּת
מה  והינּו ספירֹות, מהעׂשר ׁשּלמעלה ּומדרגה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבחינה
מּקיף  ּבבחינת אם ּכי ּבפנימּיּותן להתלּבׁש אפׁשר ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָּׁשאי
קדׁש ּבחינת היא זֹו ּומדרגה ּדבחינה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּלמעלה,
להבּדיל  מתערב אינֹו הרי ׁשּקדׁש ּוכמֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּקדׁשים,
ּבין  הבּדלה יׁש ּבקדּׁשה ּכן ּבחל, קץ אין ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֻהבדלֹות
מתערב  אינֹו הּקדׁשים ּדקדׁש והינּו למדרגה, ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמדרגה
הּקדׁש ּבין לכם הּפרכת "והבּדילה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבּקדׁש,
אהרן  "וּיּבדל ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּקדׁשים", קדׁש ְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּובין
ּומּכל  קדׁש, הם הּכהנים ׁשּגם הּקדׁשים", קדׁש ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלהקּדיׁשֹו
קדׁש ּבחינת ׁשהּוא מהם מבּדל הּוא אהרן הּנה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻמקֹום
הּקדׁשים  קדׁש ּדבחינת למעלה יּובן כן ּוכמֹו ְְְְֳֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים,
הּוא  הּקדׁשים ּדקדׁש היֹות עם והּנה מּקדׁש. ְְְֱֳִִִִֵֶֶַָָֹֹֻמבּדל
להעׂשר  מּקיף ּבחינת ׁשהּוא והינּו קדׁש, מּבחינת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻמבּדל
עׂשר  אחד ּבחינה ּכמֹו זה אין הרי מקֹום מּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספירֹות,
זהּו לא הּקדׁשים קדׁש ּבחינת ׁשהרי ספירֹות, ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהעׂשר
הרי  ּדבקדּׁשה לעיל וכּנזּכר ספירֹות, ּדהעׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהחּיּות
ענין  ּדזהּו ּבתֹוכם, מתלּבׁש ספירֹות ּדעׂשר והחּיּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהאֹור
מקֹור  להיֹות עצמֹו את מצמצם סֹוף אין ּׁשאֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָמה
ּדעליּה וכלים, אֹורֹות הם ספירֹות עׂשר ּדהּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַלּגבּול,

ּגּופין  "וכּמה אלּיהּו ּדפתח ּבמאמר לֹון אמר ּתּקינת ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ
כּו', עליהֹון ּדמכסיין לבּוׁשין לגּבי ּגּופין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָּדאיתקריאּו
חּיים  ּדאיהי לגּופא ּכנׁשמתא איהּו נביעּו ְְְְְְִִִִִִִַַָָָוההיא

ספירֹות כ לגּופא" העׂשר ענין ּבכללּות ּכאן ּובאר , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
לֹון" ּתּקינת ּגּופין "וכּמה ׁשאמר ּדזה וכלים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבאֹורֹות

קאי  ּגּופין,כא כּו' ׁשּנקראים ספירֹות ּדעׂשר הּכלים על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספירֹות  ּדעׂשר הּכלים ּדהרי מּמׁש, ּגּופים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָואינם
ּבער ּגּופים ׁשּנקראים אּלא מּמׁש, אלקּות הם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּדאצילּות
לבּוׁשין  לגּבי ּגּופין "ואיתקריאּו אמרֹו ּדזהּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּלבּוׁשים,
לגּופא  ּכנׁשמתא איהּו נביעּו וההּוא עליהֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדמכסיין
ספירֹות  ּדעׂשר האֹור על קאי ּדזה לגּופא", חּיים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּדאיהי
עצם  ּכמֹו זה אין אמנם לּגּוף, הּנׁשמה ּכדגמת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבגּוף  מתלּבׁשת אינּה הרי הּנׁשמה עצם ּדהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה,
ּבהאֹור  הּוא וכן ּבלבד, הּנׁשמה הארת אם ּכי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָהאדם
לגּופא", חּיים "ּדאיהּו אֹומר זה ּדעל ספירֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּדעׂשר
וגּופים  ּדכלים החּיּות ּבחינת הּוא סֹוף אין ׁשהאֹור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָוהינּו
הּנפׁש חּיּות ּכדגמת ּובפנימּיּותן ּבתֹוכם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּמתלּבׁש
ּדהינּו עׂשר ּבמסּפר עּמהם ּומתחּׁשב ּבּגּוף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמתלּבׁש[ת]
להבּדיל  ּכמֹו ּדֹומה ואינֹו יחד, והּכלים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָהאֹורֹות
נמׁש אינֹו החּיּות הרי זה ּבלעּמת ּדהּנה זה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻֻּבהּלעּמת
ּבהם, נבלע ׁשהיה מּפני הּטעם לעיל ּכּנזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבפנימּיּותם,
אחד  מסּפר הם ולכן מּקיף, ּבבחינת עליהם עֹומד אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכי
עׂשר  הם ּבקדּׁשה אבל עצמֹו, ּבפני נחׁשב ׁשהחּיּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעׂשר
עּמהם  ּומתאחד ּבפנימּיּותם נמׁש ׁשהחּיּות לפי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָספירֹות
מה  הינּו הּקדׁשים, קדׁש ּבחינת אבל עּמהם. ְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֹונחׁשב
מּקיף  ּבבחינת והּוא ספירֹות מהעׂשר למעלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשהּוא
החּיּות  זהּו לא זֹו ּומדרגה ּבחינה הּנה ספירֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהעׂשר

ׁשּצריכי  ּדכמֹו רק אּלא ספירֹות, העׂשר ּפנימי ׁשל לאֹור ם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָ
ּבמקֹום  ׁשּמבאר ּכמֹו כּו' מּקיף לאֹור צריכים כן ְְְְְְִִִֵֶַָָֹּכמֹו
כּו' חד" הּוא ּד"אנּת ּומה לגמרי, אחר ענין וזהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָאחר,
ערֹו ׁשאין מּפני זהּו ספירֹות, מהעׂשר מבּדל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻהּוא
אי  יׁשר אֹור ּבדר ולזאת העצמי, האֹור אל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּספירֹות
העבֹודה  ידי על אם ּכי ּבפנימּיּותם להתלּבׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָאפׁשר
ׁשהּוא  ּדמסאבּותא ּכתרין עׂשר ּדהאחד למּטה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּברּור
אֹור  ּתֹוספת נמׁש זה ידי על הּנה ּדקטרת העבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹענין
לעיל  הּנזּכר מּקיף ׁשּבחינת והּוא ספירֹות, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבהעׂשר

ּבפנימּיּותם. ְְִִִִָָנמׁש
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ימים  עשרה תשע אחרי בתמוז, ג' ראשון, ביום
הרבי  הוגלה ה"שפאלרקי", הכלא בבית חבישה של
של  לתקופה רוסיה, בפנים רחוקה עיר לקוסטרומה,

שנים. שלש
שם  הכלא, למשרד הרבי נקרא הצהרים בשעות
עד  ולשהות לביתו ללכת רשות לו שניתנת לו נאמר
לעיר  הרכבת יוצאת בערב  שמונה בשעה הערב .
לפני  הרכבת בתחנת להיות הרבי ועל קוסטרומה
ב"שפאלרקי". שוב ילון יאחר, ובאם שמונה השעה

את  שמילא רב  קהל מהר חיש התמלא הרבי בית
מקום. אפס עד החדרים כל

לדרך. להתכונן הרבי ועל שבע כבר השעה
מצטרפים  הבית. בתוך מהרבי נפרדת המשפחה
וחתנו  קרוב ידיד אחת, בת לקוסטרומה בנסיעתו אליו

אריה. גור הרב 
רבים  איש. אלפי וצפופה מלאה הרכבת תחנת
אסרה  הג.פ.או. אך תחנות, כמה הרבי עם לנסוע רצו

זו. לרכבת כרטיסים למכור
אותו  סובב הרכבת, בתחנת הרבי של הופעתו עם
גרוזיים, שוטרים צ'קיסטים, שלשה חזק, משמר

הפלילית. החקירה מחלקת ממנהלי ושנים חיילים
חסיד  לקוסטרומה. הנסיעה ארכה שלמה יממה
הרבי  של לשיכונו דירה כבר הכין אחד ליובאוויטשי

בקוסטרומה.
לעיר  הרכבת הגיעה בלילה מאוחרת בשעה
מיד  להתיצב הרבי היה צריך לפקודה בהתאם הגולה.
ללכת  שלא החליט הרבי אך, המקומית. במשטרה

למשטרה. בלילה
ושל  המשטרה של רשותה תחת עמד הוא

הצ'יקה.
"אסיר  של השונים השאלונים את מילא הרבי

לו: אמר המקומית המשטרה ומפקד גולה"
כאסיר  כאן ונמצא עבריין  הנך אסיר־גולה, הנך 
הסובייטי. המשטר נגד חטאיו על עונשו את המרצה
אל  היציאה עליך אסורה זו, בעיר להימצא עליך
אם  כך. על רשות תקבל אם אלא העיר לתחום מחוץ
אתה  חייב בעיר, מגוריך מקום להחליף ברצונך
לך  ידוע ובודאי לג.פ.או. מקודם כך על להודיע
מה  כל ועל אתה מעשיך על הכל תדע שהמשטרה

בביתך. שיעשה
אף  מהרבי עינם את הסירו לא והצ'יקה המשטרה

הוגנת  היתה אליו ההתיחסות אבל אחד. לרגע  .לא

ויהודיה  גדולה רוסית עיר היא קוסטרומה
פשוטים  יהודים בלבד, משפחות כמאה מעטים,
בו  אחד כנסת בית בה יש התורה. מידיעת הרחוקים
הכנסת  בית היה תפילתו ובשעת הרבי התפלל
דרכה  לא רב  זמן שכבר יהודים פה, אל מפה מתמלא

הכנסת. בית סף על רגלם
והקדושה  הגדולה העיר קוסטרומה

רבי!. לפתע קיבלה – לפראבוסלבים
להמשיך  החליט הרבי להצלת הלנינגרדי הועד
של  המלא לשחרורו עד דרכים ובמציאת בפעילות

הרבי.
בבקשת  קרילנקו הראשי התובע אל לפנות יש

לרבי. חנינה
הגב' של פעילותה אחד מצד היה, החשבון
– לארץ מחוץ והלחץ הפעילות שני ומצד פישקובה

לעזור. יכולות יחד ושתיהן
יסע  גור־אריה, הרב  הרבי, של שחתנו הוחלט

למוסקבה.
והוחלט  ההצעה נידונה המוסקבאי הועד בישיבת
התובע  אל ופונים פישקובה גב' עם שנפגשים שלפני
להשתדלות  הסיכויים הם מה לברר קרילנקו, הראשי

זה. במצב זו
היתה: והעצה

הג.פ.או. חדשים. ששה לפחות קצת, להרפות 
של  המלא לשחרורו נסיון כל נגד נמרצות תילחם
ותראה  הבקשות את לקרוא אף תרשה לא היא הרבי,
הדתיים, היהודים של יתירה חוצפה משום בכך
עבר  שבוע רק מה'ציקה. צחוק עושים כאילו
את  לבקש מעיזים כבר והם הרבי של מגירושיו
כלפי  עלבון משום בכך תראה היא המלא. שחרורו

עצמה.
– שוב ופנו

מי? אל
הסופר  של הראשונה אשתו פישקובה, גב' אל

גורקי. מקסים
נסע  יהודי, פישקובה, גב' של מעוזריה אחד
הלנינגרדית  הג.פ.או. ראש על להשפיע ללנינגרד,

הרבי. של לשחרורו יפריע שלא
שאסר  זה הלנינגרדית, הג.פ.או. ראש מסינג, אך,

כך. על לשמוע רצה לא אף הרבי, את
מסינג  ענה – הדין להמתקת סיכויים כל אין 
לא  פישקובה גב' של עוזרה ובחריפות. בקצרה
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היֹות  עם זה ּבלעּמת להבּדיל ּכן ּׁשאין מה והּגּלּוי, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָֻהאֹור
הם  אבל ּדקדּׁשה, הּלעּמת הם ּדהרי עׂשר, ּכן ּגם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻׁשהם
ּכי  מהם, מבּדל עֹומד ׁשּלהם ּדהחּיּות חּיּות, ּבלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּכלים
נמׁש היה ּדאם ּבתֹוכם, נמׁש להיֹות להחּיּות אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָאי
אחרא  הּסטרא טבע הּוא ּדכ ּבהם, נבלע היה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבהם
עליהם  מּקיף ּבדר עֹומד ּכן על אׁשר כּו', הּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּבֹולע
החּיּות, ּגם לחׁשב צריכים והרי עּמהם, מתערב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואינֹו
הם  ׁשהרי עׂשר לחׁשב אפׁשר ּדאי עׂשר, אחד הם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולכן

את ּגם לכלֹול צריכים והרי חּיּות, ׁשּלהם ּבלי החּיּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
הּוא  והרי עּמהם מתערב אינֹו ׁשּלהם והחּיּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהּמסּפר,

טעמא  ּומהאי עׂשר, אחד הם לכן עצמֹו, ּבפני יח נחׁשב ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבלבד  מּקיף ּבבחינת להיֹותם ּכתרין, ּבׁשם ,יט נקראים ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָ

ּתֹורה  ּפי על הּוא ּדעׂשּיתם הגם ּׁשּבּקטרת מה יּובן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובזה
ּבסממני  מקֹום ּומּכל עׂשרה, הּוא הּמסּפר הרי ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָּובּתֹורה
ּדאחד  הּברּור ׁשהּוא סממנים, עׂשר אחד היה ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקטרת
נּתֹוסף  הרי זה ּברּור ידי ועל ּדמסאבּותא, ּכתרין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָעׂשר
מּבחינת  ספירֹות ּבעׂשר ׁשּנמׁש והינּו ּבּקדּׁשה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻאֹור
ּכן  ּגם יׁש ּבּקדּׁשה ּדהּנה ּבחּוׁשּבן", ולא חד הּוא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ"אנּת
מה  והינּו ספירֹות, מהעׂשר ׁשּלמעלה ּומדרגה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבחינה
מּקיף  ּבבחינת אם ּכי ּבפנימּיּותן להתלּבׁש אפׁשר ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָּׁשאי
קדׁש ּבחינת היא זֹו ּומדרגה ּדבחינה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּלמעלה,
להבּדיל  מתערב אינֹו הרי ׁשּקדׁש ּוכמֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּקדׁשים,
ּבין  הבּדלה יׁש ּבקדּׁשה ּכן ּבחל, קץ אין ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֻהבדלֹות
מתערב  אינֹו הּקדׁשים ּדקדׁש והינּו למדרגה, ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמדרגה
הּקדׁש ּבין לכם הּפרכת "והבּדילה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבּקדׁש,
אהרן  "וּיּבדל ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּקדׁשים", קדׁש ְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּובין
ּומּכל  קדׁש, הם הּכהנים ׁשּגם הּקדׁשים", קדׁש ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלהקּדיׁשֹו
קדׁש ּבחינת ׁשהּוא מהם מבּדל הּוא אהרן הּנה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻמקֹום
הּקדׁשים  קדׁש ּדבחינת למעלה יּובן כן ּוכמֹו ְְְְֳֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים,
הּוא  הּקדׁשים ּדקדׁש היֹות עם והּנה מּקדׁש. ְְְֱֳִִִִֵֶֶַָָֹֹֻמבּדל
להעׂשר  מּקיף ּבחינת ׁשהּוא והינּו קדׁש, מּבחינת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻמבּדל
עׂשר  אחד ּבחינה ּכמֹו זה אין הרי מקֹום מּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספירֹות,
זהּו לא הּקדׁשים קדׁש ּבחינת ׁשהרי ספירֹות, ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהעׂשר
הרי  ּדבקדּׁשה לעיל וכּנזּכר ספירֹות, ּדהעׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהחּיּות
ענין  ּדזהּו ּבתֹוכם, מתלּבׁש ספירֹות ּדעׂשר והחּיּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהאֹור
מקֹור  להיֹות עצמֹו את מצמצם סֹוף אין ּׁשאֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָמה
ּדעליּה וכלים, אֹורֹות הם ספירֹות עׂשר ּדהּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַלּגבּול,

ּגּופין  "וכּמה אלּיהּו ּדפתח ּבמאמר לֹון אמר ּתּקינת ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ
כּו', עליהֹון ּדמכסיין לבּוׁשין לגּבי ּגּופין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָּדאיתקריאּו
חּיים  ּדאיהי לגּופא ּכנׁשמתא איהּו נביעּו ְְְְְְִִִִִִִַַָָָוההיא

ספירֹות כ לגּופא" העׂשר ענין ּבכללּות ּכאן ּובאר , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
לֹון" ּתּקינת ּגּופין "וכּמה ׁשאמר ּדזה וכלים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבאֹורֹות

קאי  ּגּופין,כא כּו' ׁשּנקראים ספירֹות ּדעׂשר הּכלים על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספירֹות  ּדעׂשר הּכלים ּדהרי מּמׁש, ּגּופים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָואינם
ּבער ּגּופים ׁשּנקראים אּלא מּמׁש, אלקּות הם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּדאצילּות
לבּוׁשין  לגּבי ּגּופין "ואיתקריאּו אמרֹו ּדזהּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּלבּוׁשים,
לגּופא  ּכנׁשמתא איהּו נביעּו וההּוא עליהֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדמכסיין
ספירֹות  ּדעׂשר האֹור על קאי ּדזה לגּופא", חּיים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּדאיהי
עצם  ּכמֹו זה אין אמנם לּגּוף, הּנׁשמה ּכדגמת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבגּוף  מתלּבׁשת אינּה הרי הּנׁשמה עצם ּדהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה,
ּבהאֹור  הּוא וכן ּבלבד, הּנׁשמה הארת אם ּכי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָהאדם
לגּופא", חּיים "ּדאיהּו אֹומר זה ּדעל ספירֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּדעׂשר
וגּופים  ּדכלים החּיּות ּבחינת הּוא סֹוף אין ׁשהאֹור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָוהינּו
הּנפׁש חּיּות ּכדגמת ּובפנימּיּותן ּבתֹוכם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּמתלּבׁש
ּדהינּו עׂשר ּבמסּפר עּמהם ּומתחּׁשב ּבּגּוף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמתלּבׁש[ת]
להבּדיל  ּכמֹו ּדֹומה ואינֹו יחד, והּכלים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָהאֹורֹות
נמׁש אינֹו החּיּות הרי זה ּבלעּמת ּדהּנה זה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻֻּבהּלעּמת
ּבהם, נבלע ׁשהיה מּפני הּטעם לעיל ּכּנזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבפנימּיּותם,
אחד  מסּפר הם ולכן מּקיף, ּבבחינת עליהם עֹומד אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכי
עׂשר  הם ּבקדּׁשה אבל עצמֹו, ּבפני נחׁשב ׁשהחּיּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעׂשר
עּמהם  ּומתאחד ּבפנימּיּותם נמׁש ׁשהחּיּות לפי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָספירֹות
מה  הינּו הּקדׁשים, קדׁש ּבחינת אבל עּמהם. ְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֹונחׁשב
מּקיף  ּבבחינת והּוא ספירֹות מהעׂשר למעלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשהּוא
החּיּות  זהּו לא זֹו ּומדרגה ּבחינה הּנה ספירֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהעׂשר

ׁשּצריכי  ּדכמֹו רק אּלא ספירֹות, העׂשר ּפנימי ׁשל לאֹור ם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָ
ּבמקֹום  ׁשּמבאר ּכמֹו כּו' מּקיף לאֹור צריכים כן ְְְְְְִִִֵֶַָָֹּכמֹו
כּו' חד" הּוא ּד"אנּת ּומה לגמרי, אחר ענין וזהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָאחר,
ערֹו ׁשאין מּפני זהּו ספירֹות, מהעׂשר מבּדל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻהּוא
אי  יׁשר אֹור ּבדר ולזאת העצמי, האֹור אל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּספירֹות
העבֹודה  ידי על אם ּכי ּבפנימּיּותם להתלּבׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָאפׁשר
ׁשהּוא  ּדמסאבּותא ּכתרין עׂשר ּדהאחד למּטה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּברּור
אֹור  ּתֹוספת נמׁש זה ידי על הּנה ּדקטרת העבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹענין
לעיל  הּנזּכר מּקיף ׁשּבחינת והּוא ספירֹות, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבהעׂשר

ּבפנימּיּותם. ְְִִִִָָנמׁש
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זה.יז. ידי על טוב יותר יהיה עצמו הזה.יח.שהוא בפנים.יט.ומהטעם נכנס ואינו הראש את המקיף הכתר וכמה כ.כמו
לגוף, כנשמה הוא  ההוא  והמעין  כו', עליהם שמכסים הלבושים (ביחס) לגבי גופים שנקראים להם, (הכנת) תיקנת גופים

לגוף. החיים הכוונה.כא.שהוא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

.‡È ˜¯Ù
ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú ¯Â·ÚÎ ¯¯Á˙˘ÓÂ ‰ÓÂ¯ËÒÂ˜Ï ‰Ï‚Â‰ È·¯‰

ימים  עשרה תשע אחרי בתמוז, ג' ראשון, ביום
הרבי  הוגלה ה"שפאלרקי", הכלא בבית חבישה של
של  לתקופה רוסיה, בפנים רחוקה עיר לקוסטרומה,

שנים. שלש
שם  הכלא, למשרד הרבי נקרא הצהרים בשעות
עד  ולשהות לביתו ללכת רשות לו שניתנת לו נאמר
לעיר  הרכבת יוצאת בערב  שמונה בשעה הערב .
לפני  הרכבת בתחנת להיות הרבי ועל קוסטרומה
ב"שפאלרקי". שוב ילון יאחר, ובאם שמונה השעה

את  שמילא רב  קהל מהר חיש התמלא הרבי בית
מקום. אפס עד החדרים כל

לדרך. להתכונן הרבי ועל שבע כבר השעה
מצטרפים  הבית. בתוך מהרבי נפרדת המשפחה
וחתנו  קרוב ידיד אחת, בת לקוסטרומה בנסיעתו אליו

אריה. גור הרב 
רבים  איש. אלפי וצפופה מלאה הרכבת תחנת
אסרה  הג.פ.או. אך תחנות, כמה הרבי עם לנסוע רצו

זו. לרכבת כרטיסים למכור
אותו  סובב הרכבת, בתחנת הרבי של הופעתו עם
גרוזיים, שוטרים צ'קיסטים, שלשה חזק, משמר

הפלילית. החקירה מחלקת ממנהלי ושנים חיילים
חסיד  לקוסטרומה. הנסיעה ארכה שלמה יממה
הרבי  של לשיכונו דירה כבר הכין אחד ליובאוויטשי

בקוסטרומה.
לעיר  הרכבת הגיעה בלילה מאוחרת בשעה
מיד  להתיצב הרבי היה צריך לפקודה בהתאם הגולה.
ללכת  שלא החליט הרבי אך, המקומית. במשטרה

למשטרה. בלילה
ושל  המשטרה של רשותה תחת עמד הוא

הצ'יקה.
"אסיר  של השונים השאלונים את מילא הרבי

לו: אמר המקומית המשטרה ומפקד גולה"
כאסיר  כאן ונמצא עבריין  הנך אסיר־גולה, הנך 
הסובייטי. המשטר נגד חטאיו על עונשו את המרצה
אל  היציאה עליך אסורה זו, בעיר להימצא עליך
אם  כך. על רשות תקבל אם אלא העיר לתחום מחוץ
אתה  חייב בעיר, מגוריך מקום להחליף ברצונך
לך  ידוע ובודאי לג.פ.או. מקודם כך על להודיע
מה  כל ועל אתה מעשיך על הכל תדע שהמשטרה

בביתך. שיעשה
אף  מהרבי עינם את הסירו לא והצ'יקה המשטרה

הוגנת  היתה אליו ההתיחסות אבל אחד. לרגע  .לא

ויהודיה  גדולה רוסית עיר היא קוסטרומה
פשוטים  יהודים בלבד, משפחות כמאה מעטים,
בו  אחד כנסת בית בה יש התורה. מידיעת הרחוקים
הכנסת  בית היה תפילתו ובשעת הרבי התפלל
דרכה  לא רב  זמן שכבר יהודים פה, אל מפה מתמלא

הכנסת. בית סף על רגלם
והקדושה  הגדולה העיר קוסטרומה

רבי!. לפתע קיבלה – לפראבוסלבים
להמשיך  החליט הרבי להצלת הלנינגרדי הועד
של  המלא לשחרורו עד דרכים ובמציאת בפעילות

הרבי.
בבקשת  קרילנקו הראשי התובע אל לפנות יש

לרבי. חנינה
הגב' של פעילותה אחד מצד היה, החשבון
– לארץ מחוץ והלחץ הפעילות שני ומצד פישקובה

לעזור. יכולות יחד ושתיהן
יסע  גור־אריה, הרב  הרבי, של שחתנו הוחלט

למוסקבה.
והוחלט  ההצעה נידונה המוסקבאי הועד בישיבת
התובע  אל ופונים פישקובה גב' עם שנפגשים שלפני
להשתדלות  הסיכויים הם מה לברר קרילנקו, הראשי

זה. במצב זו
היתה: והעצה

הג.פ.או. חדשים. ששה לפחות קצת, להרפות 
של  המלא לשחרורו נסיון כל נגד נמרצות תילחם
ותראה  הבקשות את לקרוא אף תרשה לא היא הרבי,
הדתיים, היהודים של יתירה חוצפה משום בכך
עבר  שבוע רק מה'ציקה. צחוק עושים כאילו
את  לבקש מעיזים כבר והם הרבי של מגירושיו
כלפי  עלבון משום בכך תראה היא המלא. שחרורו

עצמה.
– שוב ופנו

מי? אל
הסופר  של הראשונה אשתו פישקובה, גב' אל

גורקי. מקסים
נסע  יהודי, פישקובה, גב' של מעוזריה אחד
הלנינגרדית  הג.פ.או. ראש על להשפיע ללנינגרד,

הרבי. של לשחרורו יפריע שלא
שאסר  זה הלנינגרדית, הג.פ.או. ראש מסינג, אך,

כך. על לשמוע רצה לא אף הרבי, את
מסינג  ענה – הדין להמתקת סיכויים כל אין 
לא  פישקובה גב' של עוזרה ובחריפות. בקצרה
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היא  האשמתו מפשע, חף שהרבי בטענו הירפה
שוא. עלילת

להמתקת  סיכויי כל אין – התעקש מסינג אך
הדין.

הנאמן  שליחה למוסקבה חזר זו שלילית בתשובה
פישקובה. גב' של

להמשיך  והחליט נבהל לא המוסקבאי הועד אך,
ואולם  הרבי. של לשחרורו עד בפעולות המרץ בכל
שם  כי ללנינגרד, לחזור יוכל לא שהרבי היה ברור

בכיפה. המושל הוא מסינג
השלטון  ראשי אצל שוב השתדלה פישקובה גב'

הית  והתוצאה של הסובייטי ימים עשרה שאחרי ה,
מלא. לשחרור הרבי זכה – קוסטרומה בעיר גירוש

השבועית  להתיצבות בג.פ.או. הופיע הרבי
פנים  בסבר אותו קיבל הג.פ.או. ופקיד עליו, המוטלת

לו: ואמר ובידידות יפות
לגמרי. משוחרר הנך התיצבות, מכל פטור הנך 

והוסיף:
על  לך לבשר הראשון להיות מאושר הריני 

גאולתך.
עשרה  אחרי בבוקר, עשר בשעה תמוז, י"ד ביום

חפשי. כאזרח קוסטרומה את הרבי עזב גלות, ימי
את  שליוו נציגים שני שלחה קוסטרומה קהילת

לנינגרד. עד הרבי
הרבי. שוחרר כך
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תרפ"ג] אלול [ט"ז

ב"ה 

שו"ב  שי' ראובן מו"ה

וברכה, שלום

יקבל  תפלה והשומע התקבל, והפרטי הכללי הפ"נ

שלם, בלבב ית' לעבדו כחינו ויחזק לבבנו ויעורר תפלתינו,

בגו"ר. ומתוקה טובה שנה כאחב"י בתוך לנו ויתן

האדם  עבודת והוא מ"ן, העלאת צ"ל המשכת כל והנה

העליונה. הברכה אל כלי, ועשיית הכנה, הוי וזה מצ"ע,

על  לעמוד פי' ומצב, מעמד להחזיק היא העבודה וראשית

באמת  (אשר הכללי מהמצב כלל להתפעל מבלי המקום

לעשות  לפניו אשר את ידע איש ואיש ח"ו), ברע אינו

הדבר  בו רק בו, אשר לדעת ואחד אחד כל על בפו"מ.

כל  ציוה. אשר ככל לעשות דורש אלקינו ד' וממנו תלוי,

נעשה, הדבר יהי' אז יעשה, הוא אם כי לדעת עליו אחד

שיעור  לקבוע ויעוררם אנשים איזה יקבץ הוא אם לדוגמא

חברא  אז וילמדו יעשו וכן בדא"ח, או בנגלה בלימודים,

האחד  אם חכמה, תרבה סופרי' וקנאת לי', אית חברי'

לביהכ"נ  שיב[ו]או קום, משכימי אגודת ליסד נתעורר

בטח  הנה לימוד, איזה ילמדו או תהלי', ויאמרו בהשכמה,

פתוחה  ישראל לב כי להיות ית', בעזרתו יפעול כי הדבר

ער, ולבי ישנה, אני ע"פ במד"ר וכאמור להתעורר, היא

ולעשות. להשתדל שצריכם אחת רק בדא"ח, ומבואר

הוא, באשר האמת הנה הממשלה, לחוקי ובהנוגע

מתורה  לבטל כדי בהם אין לעצמם, שהם כמו החוקים

(שהוא  ואיש איש אשר הוא, גלוי חוק ואדרבא ועבודה,

מאין  חפצו, כפי להתנהג יכול ולמעלה) שנה י"ח מבן

יכולים  ישראל, באזרח וקהלה עדה כל אותו. ומונע מפריע

להם, הדרוש בכל עצמם חשבון על הדת, עניני כל ליסד

הדרושי' האישים ולהחזיק מדרש, כנסת, טבילה, בית

מי"ח  (שפחותים לקטנים הלימוד גם כו'. שו"ב רב לזה,

עפ"י  הנה הם, חפצים אם ההורים, ברצון תלוי זה שנה)

אחד  מורה וליקח אבות ו' ה' להשתתף יכולים הדין

קדם, מימי בישראל כנהוג הדת, עניני בניהם את שילמוד

השפה  ידיעות כמו חוץ ידיעות אותם ללמד שאסור אלא

שלומדים  במקום יהי' ושלא דתי, לימוד רק והדומה,

הענינים. בשארי וכן והדומה, ספר בבית הנהוגי' שולחנות

נערים, ישנם ורק היהדות, בעד מפריעים אינם החוקים

להשתרר  רק ורוצים חוק, כל עם מתחשבי' שאינם

והדומה. עלילה או נקם בתור מעיקרו, דין כל ומהפכים

מגבילים. הארץ חוקי כי לקרוא אפשר הזה

כפי  ולעשות לפעול בכאו"א אלא תלוי הדבר אין ובכן

המונעים  עם כלל התחשב ומבלי החוק ע"פ לו שהותר

בזה  השתנה הלזאת העת אשר יאמר, אמר ואם ומעכבים.

אשר  כן, הי' ומקדם מאז הנה כו', טרודי' האנשי' רוב כי

הנה  ובכ"ז ומוטרד, טרוד הי' מהם איש איש יחיו הבע"ב

במסילת  מלהלוך ישראל מרכבת עמדה לא זאת בגלל

נותן  אשר אמיתי, עסקן נמצא אם היום, גם וכן ישרים,

במושבי  תורה ואור ישועות, פועל הוא זה, על א"ע

ובמקום  עבודתו, לרגלי באה שמים וברכת ההוא, המקום

ובמצב  חלושים רפוים הענינים כל הרי מתעסק שאין
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יתן  כי בקרבו, חיים רוח אשר כל על והחובה התעלפות,

כ"ק  אשר שי' אנ"ש ידידינו ובפרט זה, דבר על א"ע

מסרו  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו

להיות  צריכי' הם בניהם, ועל עליהם הט' נפשם

ומועיל. טוב דבר לכל הראשונים

ישנם  אם ובפרט נואש , לומר מאד, במאד הוא נקל

תירוץ  כעין היאוש אז אשר ועיכובים, מניעות איזה

אל  יותר וקרוב מהאמת, הוא רחוק אבל והתנצלות,

הוא  שהוא א"ע שמכיר מי שאין לפי הוא הכל השקר.

בהגיע  הנה וכנהוג מוטל, הדבר ועליו בדבר, המחוייב

טבילה, בית בדברי לימוד, שיעורי קביעות כאלו, לענינים

או  להרב שייך זה כי נשמע, אחד פתגם וכו' כו' כנסת בית

לכאו"א ה  שייך זה כן, הדבר אין ובאמת והדומה, שו"ב

הראשונים  להיות צריכי' הם והשו"ב והרב מישראל,

בעזרתו  כי מראה היומי והנסיון עצומה, ויגיעה בעבודה

המטרה. אל מגיעים ית'

ולכל  לנו ויתן קדשו, עם על וירחם יחוס הוא הטוב והאל

תורה. ושנת אורה שנת בגו"ר, ומתוקה טובה שנה ישראל

בכוח"ט  ומברכם והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ברו"ג.
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קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

היא  האשמתו מפשע, חף שהרבי בטענו הירפה
שוא. עלילת

להמתקת  סיכויי כל אין – התעקש מסינג אך
הדין.

הנאמן  שליחה למוסקבה חזר זו שלילית בתשובה
פישקובה. גב' של

להמשיך  והחליט נבהל לא המוסקבאי הועד אך,
ואולם  הרבי. של לשחרורו עד בפעולות המרץ בכל
שם  כי ללנינגרד, לחזור יוכל לא שהרבי היה ברור

בכיפה. המושל הוא מסינג
השלטון  ראשי אצל שוב השתדלה פישקובה גב'

הית  והתוצאה של הסובייטי ימים עשרה שאחרי ה,
מלא. לשחרור הרבי זכה – קוסטרומה בעיר גירוש

השבועית  להתיצבות בג.פ.או. הופיע הרבי
פנים  בסבר אותו קיבל הג.פ.או. ופקיד עליו, המוטלת

לו: ואמר ובידידות יפות
לגמרי. משוחרר הנך התיצבות, מכל פטור הנך 

והוסיף:
על  לך לבשר הראשון להיות מאושר הריני 

גאולתך.
עשרה  אחרי בבוקר, עשר בשעה תמוז, י"ד ביום

חפשי. כאזרח קוסטרומה את הרבי עזב גלות, ימי
את  שליוו נציגים שני שלחה קוסטרומה קהילת

לנינגרד. עד הרבי
הרבי. שוחרר כך
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ycew zexb`

תרפ"ג] אלול [ט"ז

ב"ה 

שו"ב  שי' ראובן מו"ה

וברכה, שלום

יקבל  תפלה והשומע התקבל, והפרטי הכללי הפ"נ

שלם, בלבב ית' לעבדו כחינו ויחזק לבבנו ויעורר תפלתינו,

בגו"ר. ומתוקה טובה שנה כאחב"י בתוך לנו ויתן

האדם  עבודת והוא מ"ן, העלאת צ"ל המשכת כל והנה

העליונה. הברכה אל כלי, ועשיית הכנה, הוי וזה מצ"ע,

על  לעמוד פי' ומצב, מעמד להחזיק היא העבודה וראשית

באמת  (אשר הכללי מהמצב כלל להתפעל מבלי המקום

לעשות  לפניו אשר את ידע איש ואיש ח"ו), ברע אינו

הדבר  בו רק בו, אשר לדעת ואחד אחד כל על בפו"מ.

כל  ציוה. אשר ככל לעשות דורש אלקינו ד' וממנו תלוי,

נעשה, הדבר יהי' אז יעשה, הוא אם כי לדעת עליו אחד

שיעור  לקבוע ויעוררם אנשים איזה יקבץ הוא אם לדוגמא

חברא  אז וילמדו יעשו וכן בדא"ח, או בנגלה בלימודים,

האחד  אם חכמה, תרבה סופרי' וקנאת לי', אית חברי'

לביהכ"נ  שיב[ו]או קום, משכימי אגודת ליסד נתעורר

בטח  הנה לימוד, איזה ילמדו או תהלי', ויאמרו בהשכמה,

פתוחה  ישראל לב כי להיות ית', בעזרתו יפעול כי הדבר

ער, ולבי ישנה, אני ע"פ במד"ר וכאמור להתעורר, היא

ולעשות. להשתדל שצריכם אחת רק בדא"ח, ומבואר

הוא, באשר האמת הנה הממשלה, לחוקי ובהנוגע

מתורה  לבטל כדי בהם אין לעצמם, שהם כמו החוקים

(שהוא  ואיש איש אשר הוא, גלוי חוק ואדרבא ועבודה,

מאין  חפצו, כפי להתנהג יכול ולמעלה) שנה י"ח מבן

יכולים  ישראל, באזרח וקהלה עדה כל אותו. ומונע מפריע

להם, הדרוש בכל עצמם חשבון על הדת, עניני כל ליסד

הדרושי' האישים ולהחזיק מדרש, כנסת, טבילה, בית

מי"ח  (שפחותים לקטנים הלימוד גם כו'. שו"ב רב לזה,

עפ"י  הנה הם, חפצים אם ההורים, ברצון תלוי זה שנה)

אחד  מורה וליקח אבות ו' ה' להשתתף יכולים הדין

קדם, מימי בישראל כנהוג הדת, עניני בניהם את שילמוד

השפה  ידיעות כמו חוץ ידיעות אותם ללמד שאסור אלא

שלומדים  במקום יהי' ושלא דתי, לימוד רק והדומה,

הענינים. בשארי וכן והדומה, ספר בבית הנהוגי' שולחנות

נערים, ישנם ורק היהדות, בעד מפריעים אינם החוקים

להשתרר  רק ורוצים חוק, כל עם מתחשבי' שאינם

והדומה. עלילה או נקם בתור מעיקרו, דין כל ומהפכים

מגבילים. הארץ חוקי כי לקרוא אפשר הזה

כפי  ולעשות לפעול בכאו"א אלא תלוי הדבר אין ובכן

המונעים  עם כלל התחשב ומבלי החוק ע"פ לו שהותר

בזה  השתנה הלזאת העת אשר יאמר, אמר ואם ומעכבים.

אשר  כן, הי' ומקדם מאז הנה כו', טרודי' האנשי' רוב כי

הנה  ובכ"ז ומוטרד, טרוד הי' מהם איש איש יחיו הבע"ב

במסילת  מלהלוך ישראל מרכבת עמדה לא זאת בגלל

נותן  אשר אמיתי, עסקן נמצא אם היום, גם וכן ישרים,

במושבי  תורה ואור ישועות, פועל הוא זה, על א"ע

ובמקום  עבודתו, לרגלי באה שמים וברכת ההוא, המקום

ובמצב  חלושים רפוים הענינים כל הרי מתעסק שאין
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להיות  צריכי' הם בניהם, ועל עליהם הט' נפשם

ומועיל. טוב דבר לכל הראשונים

ישנם  אם ובפרט נואש , לומר מאד, במאד הוא נקל

תירוץ  כעין היאוש אז אשר ועיכובים, מניעות איזה

אל  יותר וקרוב מהאמת, הוא רחוק אבל והתנצלות,

הוא  שהוא א"ע שמכיר מי שאין לפי הוא הכל השקר.

בהגיע  הנה וכנהוג מוטל, הדבר ועליו בדבר, המחוייב

טבילה, בית בדברי לימוד, שיעורי קביעות כאלו, לענינים

או  להרב שייך זה כי נשמע, אחד פתגם וכו' כו' כנסת בית

לכאו"א ה  שייך זה כן, הדבר אין ובאמת והדומה, שו"ב

הראשונים  להיות צריכי' הם והשו"ב והרב מישראל,

בעזרתו  כי מראה היומי והנסיון עצומה, ויגיעה בעבודה

המטרה. אל מגיעים ית'

ולכל  לנו ויתן קדשו, עם על וירחם יחוס הוא הטוב והאל

תורה. ושנת אורה שנת בגו"ר, ומתוקה טובה שנה ישראל

בכוח"ט  ומברכם והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ברו"ג.
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אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק ט"ו בשבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות 

וכו' לוי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו הזמנה והודעה ע"ד ת"ת דרבים במסכת קדושין, ומסיבת הסיום 

במוצש"ק אור ליום ראשון בשבת דפרשת מתן תורה.

ודבר בעתו מה טוב, שהרי סיום המסכת - תניא ר' נהוראי אומר כו' - מדבר במעלת התורה, 

מעלתה לא רק בנוגע לעולם הבא ועניניו, כי אם גם בהנוגע לעולם הזה ועניניו, ואדרבה - ההדגשה היא 

איך שטובה היא מכל אומנות שבעולם בנוגע לשכר בעולם הזה.

על  מוסיפה  הברייתא  אשר  הידוע,  הכלל  היפך  בזה  מצינו  שלכאורה  הנ"ל,  בסיום  ולהעיר 

הענינים שבמשנה ומבארת ומפרטת אותם יותר, דכיון שנתרבו הגזירות ונתמעטו הלבבות וכו' הרי 

הדור.  ירידת  מפני  מספיק,  אינו  רבים"  ענינים  וכולל  קצר  "דבר  שהיא  המשנה,  של  מילי'"  "קוצר 

ובברייתא דר' נהוראי הוא להיפך, שדברי המשנה באו בפירוט יותר, בהזכירה חולה, זקנה ויסורים, 

ולא רק זקנה כמו בברייתא. כן נמצא במשנה גם הטעם להחשיבות דתורה - כי שכרה בעוה"ז ובעוה"ב, 

ושאר כל אומנות רק בעוה"ז, והושמט טעם זה בברייתא.

- ודרך אגב: הציון )על הגליון( לברייתא זו "מס' סופרים פט"ז" - מקומו על המאמר במשנה, 

כי במס' סופרים )וכן גם בתוספתא ספ"ה( - הוא כלשון המשנה -

ויובן זה - בקיצור - ובהקדמה שהמדובר, הן במשנה והן בברייתא, הוא בנוגע ללמד את בנו. 

וע"פ מ"ש חנוך לנער ע"פ דרכו "יצטרך המלמד שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו 

לקטנות שניו ויאמר לו קרא כו' לא לעצם הקריאה לפי שאינו יודע מעלתה". והרי הבן שבגיל החינוך 

)והנשים וכלל עמי הארץ( אינו שייך עדיין ללימוד תורה לשמה, להיות כעבדים המשמשים את הרב 

שלא ע"מ לקבל פרס "עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה".

וגם במדריגת הבן חילוק, שבדור המשנה, ראשונים כמלאכים, גם הבן אהוב אצלו ומשתוקק 

דאנו  זה,  שלאחרי  בדורות  משא"כ  התורה,  ללימוד  להמשיכו  אפשר  עי"ז  גם  ולכן  דעוה"ב,  לשכר 

כחמורים, שאינו משתוקק לעוה"ב, ולכן לא הוזכר שכר דעוה"ב בברייתא.
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ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈
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çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
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‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר

ועד"ז בנוגע לחילוק השכר דאומנות ותורה בעוה"ז: בדורות האחרונים אשר כל דרך איש ישר 

בעיניו, ועל כל פשעים תכסה אהבה )אהבת עצמו( - אינו ירא מפני חולי ויסורים, כיון דאין יסורים בלא 

עון ומאמין בעצמו שלא יכשל בזה, ובנוגע לחולי - בטוח בעצמו "שינהג עצמו בדרכים אלו שהורינו 

)ואז( אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו".

משא"כ בדורות הראשונים, דור המשנה, שגם מחולי ויסורים מתירא - ע"פ דברי המשנה אל 

ואולי יכשל "במנהגות הרעים"  - אינו מאמין בעצמו  בנוגע לחולי  וכן  יום מותך.  תאמין בעצמך עד 

ויחלה - ולכן דוקא במשנה מזכיר חולי ויסורים.

* * *

ובענין הנ"ל וביאורו - יש לקשר, כמנהג ישראל, גם סיום המסכת בראשה: האשה נקנית כו' 

בכסף בשטר ובביאה,

דלימוד התורה, אשר צ"ל באופן כאילו היום ניתנה מסיני, יום מתן תורה )ועד שנצטווינו: מה 

להלן )בעת מ"ת( באימה וביראה אף כאן באימה וביראה( הוא ענין דהאשה )המבוררת - כדיוק התוס' 

- זו כנסת ישראל( נקנית לבעלה )זה הקב"ה( - וכדרז"ל ביום חתונתו זה מתן תורה -

ובזה ג' דרכים - וכנ"ל בסדר הלימוד איך "שיזרז המלמד":

בכסף - שכר גשמי.

בשטר - שאינו שווה פרוטה, אבל כותב לה את מקודשת לי - מקדשה לו ואסר לה אכולי עלמא 

כהקדש, ומאסף חרפתה - שכר רוחני,

אבל אין יחוד גמור עם הבעל - כי "אינו עושה בשבילו אך לקבל פרס",

ובביאה - )ובל' הכותב( ודבק באשתו והיו לבשר אחד,

שלימות הלימוד - שלא ע"מ לקבל פרס כלל - אשר אז ישראל )על ידי( אורייתא וקוב"ה כולא חד.

בכבוד ובברכה

ע"פ מרז"ל הנ"ל דמה להלן בעת מ"ת יום חתונתו - כן הוא אף כאן בלימוד התורה בכל עת, 

ואמרז"ל דבעידנא דעסיק בה מצלא אבל לא בעידנא דלא עסיק בה - מבואר דהאשה נקנית דאירוסין 

אינו דבר המתחדש בכל יום ודלא כנישואין. ואכ"מ.

]כ"א שבט תשט"ז[

במענה על מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו.

במה שכותב אודות מצבו ואשר לפי דעתו אינו מצליח בלימוד ואין לו חבר מתאים וכו', כבר 

כתבתי, ודעתי ברורה בכל זה, ולפלא שאינו רואה האמת, שהטענות הם מתחבולות היצר הרע לבלבלו 

מלכת בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובמה שכותב אודות בריאות קרובתו... תחי' - הנה אם קיימו את הכתוב במכתבי הקודם, הרי 

ברור בודאי שחלה הטבה בבריאותה.

ויזכהו השי"ת לערות עליו רוח ממרום לראות השגחה פרטית בחסד וברחמים בכל האמור 

למעלה.

אגרות קודש
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:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר



iyingר ,iriax ,iyily - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִִֵַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.סֹוף אין ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

iriay ,iyy - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
øää-úà ìaâä øîàì:BzLc÷åãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áýåýé éëðàéäìàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enàýåýé-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ּבהתאם È˙˙לֹומר, הם הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַָֹ¿ƒ«ְְֵֵֶַָ

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ïåéìò íòèá (*



רי iying ,iriax ,iyily - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִִֵַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.סֹוף אין ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

iriay ,iyy - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
øää-úà ìaâä øîàì:BzLc÷åãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áýåýé éëðàéäìàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enàýåýé-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ּבהתאם È˙˙לֹומר, הם הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַָֹ¿ƒ«ְְֵֵֶַָ

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ïåéìò íòèá (*



xihtnרב - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

יׁש זה את ואף ֿ וכׁשלימּות, הּבעל ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻ

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

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

øéèôîèééða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëáäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈
:íëì eNrú àìàëél-äNrz äîãà çaæî ¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼

éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå Eðàö-úà EE §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½

éìà àBáàézëøáe E:Eáëíéðáà çaæî-íàå ¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ
-àì él-äNrzEaøç ék úéæb ïäúà äðáú ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²

:äììçzå äéìr zôðäâëúìrîá äìrú-àìå ¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìrttt ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»

– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹקׁשה

'מלא ּכעפר ‡„Ó‰'להיֹות ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ּתהיה. ְִֶַֹלּכל

.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

,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 åøúé úùøôì äøèôä

ú"åîùìåå ÷øô äéòùéá

åàäàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯
àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úà¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦¨®

:ìëéää-úà íéàìî åéìeLåáíéôøN §−̈§¥¦¬¤©«¥¨«§¨¦̧
íéãîr|LL íéôðk LL Bì ìrnî «Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬

íézLa ãçàì íéôðk|åéðô äqëé §¨©−¦§¤¨®¦§©´¦§©¤´¨À̈
:óôBòé íézLáe åéìâø äqëé íézLáe¦§©²¦§©¤¬©§−̈¦§©¬¦§¥«

âLBã÷ øîàå äæ-ìà äæ àø÷å|LBã÷ §¨¨̧¤³¤¤Æ§¨©½¨¯¨²
õøàä-ìë àìî úBàáö ýåýé LBã÷̈−§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ¨¨−̈¤

:BãBákãìBwî íétqä úBnà eòðiå §«©¨ª̧Æ©´©¦¦½¦−
:ïLr àìné úéaäå àøBwääøîàå ©¥®§©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨«Ÿ©º

àîè Léà ék éúéîãð-éë éì-éBà«¦´¦¦§¥À¦¦´¦³§¥«
ék áLé éëðà íéúôN àîè-ír CBúáe éëðà íéúôN§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§Æ©§¥´§¨©½¦¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯

`xenl iy
,eäifò Cìnä úBî úðLaøéè÷äì ìëéäì ñðëpLk ,eäifò Cìnä òøèöpLk ¦§©©¤¤ª¦¨§¤¦§¨©©¤¤ª¦¨§¤¦§©©¥¨§©§¦

"Bçöîá äçøæ úòøväå" áeúkL Bîk ,úøè÷(hi,ek aÎminid ixac)úðLa" øîàå . §Ÿ¤§¤¨§©¨©©¨§¨§¦§§¨©¦§©

.úîk áLçð òøöîä ék ,"úBî,ìëéää úà íéàìî åéìeLåBãBák ,øîBìk ¦©§Ÿ̈¤¡¨§¥§¨§¥¦¤©¥¨§©§

.Lc÷nä úéa ìëéäa ähîì älâúî,íéôøNäàøîa íàøL éôì ,íéôøN íàø÷ ¦§©¤§©¨§¥©¥©¦§¨§¨¦§¨¨§¨¦§¦¤¨¨§©§¥

.óøBN Là úeîãa äàeápäíéãîBò ©§¨¦§¥¥§¦
,ìònîíäå .íéîMa íéãîBò ¦©©§¦©¨©¦§¥

.ãòì íéîi÷ íäL íéLBãwä íéëàìnä©©§¨¦©§¦¤¥©¨¦¨©

,Bìì ,åéðôì.BúeçéìL úBNòì BLnL §¨¨§©§©£§¦

,åéðô äqëé.äðéëMä ãöì èéaé àlL §©¤¨¨¤Ÿ©¦§©©§¦¨
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EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

יׁש זה את ואף ֿ וכׁשלימּות, הּבעל ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻ

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא
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,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
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éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½

éìà àBáàézëøáe E:Eáëíéðáà çaæî-íàå ¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»

– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹקׁשה

'מלא ּכעפר ‡„Ó‰'להיֹות ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ּתהיה. ְִֶַֹלּכל
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שלישי, אור לי"ד שבט

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שמואל שי' שו"ב

שלום וברכה!

נעמה לי השתתפותו בהתועדות יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

בי הילולא דאזלינן מני' חטוף  פירוש רז"ל הידוע  יקוים  זו  ויהי רצון שגם בהתועדות  נשיא ישראל 

ואכול חטוף ושתי וביאורו ע"פ תורת החסידות חטוף ואכול חטוף ושתי בעניני תורה ומצותי' שנמשלו 

ללחם ומים וכו' וצריך להיות באופן דאזלינן מני' אשר האדם נעשה מהלך בין העומדים האלה ואשרי 

חלקו שעל ידו נדפסו והולכים ונדפסים כמה מאמרים ושיחות המעוררים את האיש הישראלי לעבודה 

האמורה וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבשו"ט ולהתראות בהתועדיות חסידותיות הבע"ל.
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7:117:028:478:449:329:2810:2210:2016:4416:5417:1917:2816:3417:42הונגריה, בודפשט )ח(

7:117:059:018:589:419:3810:3310:3217:1717:2417:4817:5517:0518:07טורקיה, איסטנבול )ח(

7:307:249:249:2210:0210:0010:5610:5417:4817:5418:1718:2417:3518:35יוון, אתונה )ח(

7:307:229:089:059:529:4910:4210:4017:0717:1617:4117:5016:5618:03מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו 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
7:117:089:279:269:589:5710:5610:5618:2818:3218:5318:5618:1319:05מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:235:328:098:169:019:0610:1610:2020:0219:5420:3820:2919:3720:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:516:478:588:579:329:3110:2810:2817:4417:4918:1018:1417:3018:24נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:179:459:4610:1510:1611:1711:1819:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

7:177:078:418:379:329:2710:1910:1616:2216:3417:0217:1216:1417:27פולין, ורשא )ח(

6:036:058:398:419:109:1210:1610:1718:4018:3919:0419:0318:2119:12פרו, לימה )ח(

8:037:559:439:4010:2710:2311:1711:1517:4617:5518:2018:2817:3518:41צרפת, ליאון )ח(

8:218:139:549:5110:4110:3711:3011:2817:4917:5918:2418:3317:3918:47צרפת, פריז )ח(

6:126:128:398:409:099:0910:1110:1118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:347:279:199:1610:019:5810:5210:5017:3117:3918:0118:0917:2018:21קנדה, טורונטו )ח(

7:167:088:578:549:409:3610:3110:2817:0217:1017:3417:4216:5117:55קנדה, מונטריאול )ח(

6:456:408:438:429:209:1810:1410:1317:1417:2017:4217:4817:0117:59קפריסין, לרנקה )ח(

8:478:3610:039:5810:5710:5111:4211:3917:3317:4518:1518:2717:2518:42רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:248:129:369:3210:3210:2611:1711:1417:0617:1917:4617:5816:5918:14רוסיה, מוסקבה )ח(

7:477:399:249:2110:0910:0510:5910:5717:2317:3217:5718:0617:1218:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:527:449:299:2610:1410:1011:0411:0217:3217:4118:0218:1117:2118:24שוויץ, ציריך )ח(

6:456:449:069:069:379:3610:3610:3618:1818:2118:4218:4418:0218:53תאילנד, בנגקוק )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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רז לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו 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
6:336:298:378:369:129:1010:0810:0717:1617:2117:4317:4817:0017:58באר שבע )ח(

6:356:318:378:359:139:1110:0810:0717:1517:2117:4017:4516:5017:56חיפה )ח(

6:336:288:368:349:119:0910:0610:0517:1817:2317:4017:4516:4217:56ירושלים )ח(

6:356:318:388:369:139:1110:0810:0717:1517:2117:4217:4717:0017:57תל אביב )ח(

7:237:158:588:559:449:4010:3310:3116:5317:0317:2917:3816:4317:51אוסטריה, וינה )ח(

6:336:409:199:2410:0110:0511:1311:1620:3520:2921:0420:5820:1221:10אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:217:139:008:579:449:4010:3410:3217:0017:1017:3517:4316:5017:56אוקראינה, אודסה )ח(

6:576:498:328:299:189:1410:0710:0516:2816:3817:0417:1216:1817:26אוקראינה, דונייצק )ח(

7:107:018:438:409:309:2610:1910:1616:3816:4817:1417:2316:2817:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:407:319:109:069:589:5310:4610:4416:5817:0817:3517:4516:4917:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:347:249:028:599:519:4610:3910:3616:5017:0017:2817:3716:4117:51אוקראינה, קייב )ח(

7:457:379:269:2310:0910:0511:0010:5817:3217:4118:0318:1117:2118:24איטליה, מילאנו )ח(

6:246:248:548:559:249:2410:2610:2718:3118:3218:5418:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:146:208:599:039:389:4210:4910:5220:0119:5620:2920:2419:3920:35ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:516:599:379:4310:2310:2711:3611:3921:0520:5921:3821:3120:4221:44ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:147:089:069:049:459:4210:3810:3617:2717:3417:5718:0417:1518:15ארה״ב, בולטימור )ח(

7:067:008:568:549:369:3310:2810:2717:1317:2117:4417:5117:0118:03ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:067:008:578:549:369:3310:2910:2717:1417:2117:4517:5117:0218:03ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:467:399:339:3110:1410:1111:0611:0417:4617:5418:1818:2517:3518:37ארה״ב, דטרויט )ח(

7:127:089:179:169:519:5010:4710:4618:0018:0518:2518:3017:4618:40ארה״ב, האוסטון )ח(

6:496:448:498:489:259:2310:2010:1917:2317:2817:5117:5617:1018:07ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:057:029:159:149:489:4610:4510:4418:0518:0918:3018:3417:5018:44ארה״ב, מיאמי )ח(

7:036:578:528:509:329:2910:2510:2317:0817:1517:3917:4616:5617:58ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:036:578:518:499:329:2910:2410:2217:0517:1317:3717:4416:5417:56ארה״ב, שיקגו )ח(

6:216:249:009:029:329:3310:3810:3919:1119:0919:3519:3318:5119:42בוליביה, לה-פס )ח(

8:208:119:479:4310:3610:3211:2411:2117:3217:4318:1018:2017:2318:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:198:109:479:4310:3610:3111:2411:2117:3317:4418:1118:2117:2418:36בלגיה, בריסל )ח(

5:455:498:278:299:019:0310:0810:1018:5918:5619:2019:1718:3919:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:355:388:168:188:498:529:579:5918:4218:3919:0719:0418:2119:14ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:397:309:059:019:559:5010:4310:4016:5117:0217:2817:3816:4517:52בריטניה, לונדון )ח(

7:557:449:159:1110:0710:0210:5310:5016:5117:0317:3217:4316:4617:58בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:497:399:129:0810:039:5810:5010:4716:5317:0517:3217:4216:4517:57גרמניה, ברלין )ח(

8:007:519:309:2610:1810:1311:0611:0317:1917:2917:5618:0617:0918:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:425:468:248:278:599:0210:0810:0919:0619:0319:2619:2218:4619:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:119:299:2910:0110:0010:5910:5918:3118:3518:5618:5918:1619:08הודו, מומבאי )ח(

7:087:069:259:259:569:5610:5510:5518:2818:3118:5218:5518:1319:05הודו, פונה )ח(

7:117:028:478:449:329:2810:2210:2016:4416:5417:1917:2816:3417:42הונגריה, בודפשט )ח(

7:117:059:018:589:419:3810:3310:3217:1717:2417:4817:5517:0518:07טורקיה, איסטנבול )ח(

7:307:249:249:2210:0210:0010:5610:5417:4817:5418:1718:2417:3518:35יוון, אתונה )ח(

7:307:229:089:059:529:4910:4210:4017:0717:1617:4117:5016:5618:03מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו 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
7:117:089:279:269:589:5710:5610:5618:2818:3218:5318:5618:1319:05מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:235:328:098:169:019:0610:1610:2020:0219:5420:3820:2919:3720:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:516:478:588:579:329:3110:2810:2817:4417:4918:1018:1417:3018:24נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:179:459:4610:1510:1611:1711:1819:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

7:177:078:418:379:329:2710:1910:1616:2216:3417:0217:1216:1417:27פולין, ורשא )ח(

6:036:058:398:419:109:1210:1610:1718:4018:3919:0419:0318:2119:12פרו, לימה )ח(

8:037:559:439:4010:2710:2311:1711:1517:4617:5518:2018:2817:3518:41צרפת, ליאון )ח(

8:218:139:549:5110:4110:3711:3011:2817:4917:5918:2418:3317:3918:47צרפת, פריז )ח(

6:126:128:398:409:099:0910:1110:1118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:347:279:199:1610:019:5810:5210:5017:3117:3918:0118:0917:2018:21קנדה, טורונטו )ח(

7:167:088:578:549:409:3610:3110:2817:0217:1017:3417:4216:5117:55קנדה, מונטריאול )ח(

6:456:408:438:429:209:1810:1410:1317:1417:2017:4217:4817:0117:59קפריסין, לרנקה )ח(

8:478:3610:039:5810:5710:5111:4211:3917:3317:4518:1518:2717:2518:42רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:248:129:369:3210:3210:2611:1711:1417:0617:1917:4617:5816:5918:14רוסיה, מוסקבה )ח(

7:477:399:249:2110:0910:0510:5910:5717:2317:3217:5718:0617:1218:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:527:449:299:2610:1410:1011:0411:0217:3217:4118:0218:1117:2118:24שוויץ, ציריך )ח(

6:456:449:069:069:379:3610:3610:3618:1818:2118:4218:4418:0218:53תאילנד, בנגקוק )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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