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e"hyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

ÔÈ·‰Ïהוא חזק כי שטענו המרגלי� טענת אותה1עני� וירשנו נעלה עלה לה� והשיבו ,
לה נוכל יכול אמיתית,2כי טענה היא הוא חזק כי שטענת� מוב� זו שמתשובה ,

נוכל יכול מכלֿמקו�, הוא, שחזק דא� אמרו אלא טענת�, את וסתרו הכחישו לא שהרי
בני שהיו בפסוקי� שמבאר כמו אמיתית, היא טענת� אבל אותה, וירשנו נעלה עלה לה,

גבורת� הפלאת גודל ז"ל רבותינו בדברי וכמבואר רבותינו3ענקי�, ממאמר ג� מוב� וכ� .
בכל4ז"ל נצליח ש� ועלו סולמות עשו אומר והוא בשמי� אפילו נעלה, עלה הפסוק על

עלֿפי אבל נצליח, שמכלֿמקו� אלא הדבר, אפשר אי סדר שעלֿפי משמע שמזה דבריו,
יכול אינו הבית בעל אפילו כביכול מזה, ויתירה הוא, שחזק לפי הדבר, אפשר אי סדר

מש� כליו את ספירות5להוציא ז' עני� הוא האומות ז' שאר� לפי בזה, העני� וכללות .
היא6דתוהו הוא חזק כי טענת� דתוהו התוק� ומצד שיתבאר), (כמו גדול בתוק� שה� ,

בזה שיש לה, נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה עלה שא�ֿעלֿפיֿכ� אלא אמיתית. טענה
אותה. וירשנו נעלה, עלה לה, נוכל יכול עניני�, ג'

התהו,7זהÔ·ÂÈÂב) דעול� התוק� מעי� בו שיש התיקו�' ב'עול� ג� זה מעי� שהוא ממה
בעצ� משתנות שאינ� גדול בתוק� ה� שהמדות האד� בנפש ועלֿדר�ֿמשל
במדות מהֿשאי�ֿכ� שינויי�, יש שבמוחי� והמדות, המוחי� שבי� החילוק שזהו מהות�,

שינו יי�.אי�

¯Â‡È·Â,�מכלֿמקו כ�, באופ� השגה משיג כאשר ג� הרי המוחי�, בעני� דהנה, העני�,
השגתו, כפי הוא שכ� משיג הוא שעכשיו דא� אחר, באופ� ג� שיבי� אפשר
ויקשה ממנו גדול ברֿשכל יבוא כאשר ובפרט אחר, באופ� ג� שישיג מקו� יש מכלֿמקו�,
קוד�, שהשיג ממה הפכית סברא ג� אצלו תתקבל אז הרי אחר, באופ� לו ויבאר עליו
דוקא, פרטי� בהתחלקות בא שהשכל לפי הוא, הדבר וטע� משתני�. ה� שהמוחי� ונמצא
דוקא שעלֿידיֿזה דבר כל לפרט השכל עני� כל וזהו פרטי�, בריבוי בא שכלי עני� דכל
הוא זה וג� הקצוות, עלֿידי היא דבר תפיסת שכל וכידוע המושכל, את ומשיג תופס הוא
ורק ההגבלה. עני� שהוא הקצוות ניכרי� שעלֿידיֿזה לפרטי� ההתחלקות עלֿידי
אינ� ראשונות מושכלות ובאמת וקצוות. פרטי� עלֿידי באות אינ� ראשונות מושכלות
מוחלטת בהנחה ה� אלא וטריא, שקלא עלֿידי באות אינ� שהרי ההשגה, עני� אמיתית
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הוא. שכ� ומכריח בזה ששוקל באופ� שהיא ההשגה עני� אמיתית זה אי� ולכ� בפשיטות,
קדמות עד יותר ולמעלה השכל התחלת היא שהחכמה ההשגה, עני� אינה החכמה ג� ולכ�
וטריא השקלא עלֿידי העני� הבנת שהיא דוקא, בינה א� כי ההשגה, עני� אינה אבל השכל,
היסודות שבעני� וזהו ההשגה. עני� עיקר זהו הנה הקצוות, ניכרי� שעלֿיד� השכל בפרטי
וזהו לפרטי�, דבר כל ולחלק לפרר הוא האש שטבע האש, יסוד היא הבינה ספירת הנה
באה שההשגה וכיו� דוקא. פרטי� התחלקות של באופ� השכל השגת שהיא הבינה עני�
כזה, באופ� משיג כאשר דג� שינויי�, בזה שיהיו מקו� נות� זה הרי פרטי�, בהתחלקות
פרט מצד הפכי באופ� אחרֿכ� שישכיל להיות אפשר שוני� לפרטי� ההתחלקות מצד הרי

שינויי�. בה� שיש במוחי� הוא זה וכל הפכי. באופ� העני� את שנושא

Ì�Ó‡�ואינ גדול בתוק� שה� הטבעיות, למדות היא והכוונה שינויי�, בה� אי� המדות
הוא השינוי הנה במדות, שינוי נעשה עבודה שעלֿידי שמצינו וזה לעול�. משתנות
באברה� וכמו מהותה. בעצ� משתנה שאי� עצמה, המדה במהות ולא המדה בציור רק

אוהבי אברה� האהבה, מדת שמדתו שנעשה8אבינו מדותיו, נשתנו העקידה נסיו� ועלֿידי ,
שכתוב כמו היראה, מדת הוראת9בו בדר� רק זהו הנה אתה, אלקי� ירא כי ידעתי עתה

הקב"ה המלכי� מלכי ממל� ליפרד ירא שהיה היראה הנה גופא, זו בשעה וג� בלבד, שעה
שנתוס� א� כי ליראה, מאהבה מדותיו שנשתנו זה אי� וא�ֿכ� הוי', את אהבתו מצד היתה
וג� ליראה. מאהבה שינוי זה אי� אבל היראה, עני� ג� בא שמצדה האהבה, במדת אצלו
היא ותכליתה הבהמית בנפש האלקית נפש בהתלבשות היא שהעבודה תורה מת� אחרי

הטבעיי� מדותיו אלא10לשנות אינו הטבעיי� מדותיו שמשנה מה הנה האד�, כל שזה ,

אבל הטוב, בציור שיהיו אות� משנה עבודתו ועלֿידי הלאֿטוב, בציור היו שבתחילה
בקו או החסד בקו תחילה, שהיו כמו המדות שאות� כיֿא� משתנות, אינ� עצמ� המדות
העבודה עלֿידי שג� מזה, ויתירה הטוב. בציור עכשיו ה� עצמ� המדות אות� הנה הגבורה,
ג� הנה הקצה, אל הקצה מ� המדות את להפו� אתהפכא, של באופ� שהיא דתשובה
בהתהפכות וכמו המדה. מהות בעצ� לא אבל המדה, בציור רק הוא השינוי הנה זו בעבודה
הכעס היה שבתחילה זה שתמורת בלבד זו שלא פועלת דתשובה שהעבודה לחסד, מגבורה

כמו� לרע� דואהבת מהתנועה בהיפ� יתבר�11שלו רצונו עוברי על בכעס הוא עכשיו הנה
הכעס במדת איננו שעכשיו מזה, יתירה אלא סת�), עבודה עלֿידי ג� נעשה זה (דשינוי
חטאי� יתמו הוא התכלית שהרי העבודה, תכלית אינו רצונו עוברי על הכעס ג� כי כלל,

חוטאי� בכעס12ולא שאינו לגמרי, המדה את מהפ� הוא דתשובה העבודה עלֿידי ולכ� ,
אלא הגבורה, בקו הוא עכשיו שג� הגבורה, מדת מהות עצ� נשתנה לא אז ג� הנה כלל,
ההתמדה בעני� כמו הטוב, בציור שחורה ומרה המרירות במדת אחר, בציור בא זה שעני�
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שבתחילה זה שתמורת החסד, בקו ג� וכמוֿכ� המרהֿשחורה. מצד הבאי� העניני� ושאר
זאת מהפ� כאשר ג� הנה פלשתי�, קליפת הלאֿטובי�, בעניני� שלו ההתפשטות היתה
המדות שעצ� לפי דוקא, כו' ומרהֿלבנה החסד בקו הוא נשאר דתשובה, העבודה עלֿידי
מהֿשאי�ֿכ� שינויי�, יש שבמוחי� ומדות, מוחי� שבי� החילוק וזהו לשנות. אפשר אי

שינויי�. בה� שאי� גדול בתוק� ה� המדות

ההשרשהÂ‰�‰ג) התגלות ה� שהמדות לפי הוא שינויי� אי� שבמדות הדבר טע�
שיי� לא הנפש שבעצ� לפי שינויי�, בה� אי� ולכ� ממש, הנפש בעצ� הפשוטה

הקוד� במאמר שנתבאר מה עלֿדר� זה ויוב� כלל. ושכל,13שינויי� רצו� בי� בחילוק
הנפש המשכת רק אלא הנפש עצ� שאינו וא� מהנפש, בפניֿעצמו מציאות אינו שהרצו�
ומרוצת המשכת רק הוא מציאותו כל שהרי בפניֿעצמו, מציאות אינו הרי מכלֿמקו� בלבד,
שבא כמו שג� והיינו פרטי�, התחלקות בו שאי� באופ� הוא הרצו� הנה זה ומשו� הנפש.
לעשיה שהרצו� בשווה, בכול� הוא הרצו� תוק� הנה פרטיי�, וברצונות מציאות בבחינת
תכלית שהוא לשכל שלאֿבער� היא שעשיה א� להשכיל, ברצו� כמו התוק� אותו בו יש
בשווה. העניני� בכל הוא ולכ� הנפש, המשכת הוא שהרצו� לפי הוא הדבר וטע� העילוי,
לאחרי שג� רואי� אנו שלכ� מהנפש, בפניֿעצמו דבר מציאות שנעשה השכל מהֿשאי�ֿכ�
דבר, מציאות הוא שהשכל לפי והיינו ההשכלה, נשארה אזי מלהשכיל השכל כח שפסק
מאומה, מהרצו� נשאר לא לרצות והפסיק מסתלק שהרצו� לאחר הנה ברצו� מהֿשאי�ֿכ�
א� כי דבר מציאות אינו שהרצו� כש� והנה, בלבד. הנפש המשכת הוא מהותו שכל לפי
ה� אלא פרטי, עני� איזה אינ� מהות� שבעצ� במדות ג�ֿכ� הוא כמוֿכ� הנפש, המשכת
שרשו אופ� לפי הוא הנפש שכללות מה שזהו הנפש, שבעצ� הפשוטה ההשרשה התגלות
ה� אלא בנפש, פרטיי� עניני� אינ� הרי וא�ֿכ� הגבורה, בקו או החסד בקו א� ומקורו
בבחינת נעשי� שה� בזה לרצו� דומי� שאינ� והג� הנפש. המשכת שהוא הרצו�, כמו
ה� מהות� בעצ� מכלֿמקו�, המדות, פרטי ושאר וגבורה חסד פרטי�, בה� ויש מציאות,
הגבורה. בקו או החסד בקו הוא הנפש שכללות מה ממש, הנפש בעצ� ההשרשה התגלות
הנפש המשכת הוא הרצו� שהרי מהרצו�, ג� למעלה היא הנ"ל פשוטה השרשה הנה ובאמת
שיתערב אפשר (ולכ� בלבד המשכתו רק והוא ממש, הנפש בעצ� נמצא שאינו היינו בלבד,
שבעצ� הפשוטה ההשרשה ה� המדות מהֿשאי�ֿכ� לרצו�), טע� שיהיה השכל עני� ברצו�
הנפש מלבד מציאות איזה שה� הכוונה אי� השרשה, בלשו� זה שנקרא ומה ממש. הנפש

שה בו, מושרשי� רק בקווה� היא שהנפש ממש, הנפש בעצ� פשוטה השרשה זוהי רי
הנפש, מהות זהו ולא בנפש, ציור כעי� היא זו שהשרשה כיו� אלא הגבורה, בקו או החסד
הנפש בעצ� פשוטה השרשה זוהי אבל השרשה, בלשו� זה נקרא לכ� 'פשוטה', היא שהנפש
שהמדות וכיו� עצ�). גאנצ� דע� ארו� נעמט (עס זו בהשרשה הוא הנפש עצ� דכל ַַממש,
שבעצ� לפי שינויי�, בה� שיי� לא לכ� הנפש, שבעצ� הפשוטה ההשרשה התגלות ה�
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שבתחילה זה שתמורת החסד, בקו ג� וכמוֿכ� המרהֿשחורה. מצד הבאי� העניני� ושאר
זאת מהפ� כאשר ג� הנה פלשתי�, קליפת הלאֿטובי�, בעניני� שלו ההתפשטות היתה
המדות שעצ� לפי דוקא, כו' ומרהֿלבנה החסד בקו הוא נשאר דתשובה, העבודה עלֿידי
מהֿשאי�ֿכ� שינויי�, יש שבמוחי� ומדות, מוחי� שבי� החילוק וזהו לשנות. אפשר אי

שינויי�. בה� שאי� גדול בתוק� ה� המדות

ההשרשהÂ‰�‰ג) התגלות ה� שהמדות לפי הוא שינויי� אי� שבמדות הדבר טע�
שיי� לא הנפש שבעצ� לפי שינויי�, בה� אי� ולכ� ממש, הנפש בעצ� הפשוטה

הקוד� במאמר שנתבאר מה עלֿדר� זה ויוב� כלל. ושכל,13שינויי� רצו� בי� בחילוק
הנפש המשכת רק אלא הנפש עצ� שאינו וא� מהנפש, בפניֿעצמו מציאות אינו שהרצו�
ומרוצת המשכת רק הוא מציאותו כל שהרי בפניֿעצמו, מציאות אינו הרי מכלֿמקו� בלבד,
שבא כמו שג� והיינו פרטי�, התחלקות בו שאי� באופ� הוא הרצו� הנה זה ומשו� הנפש.
לעשיה שהרצו� בשווה, בכול� הוא הרצו� תוק� הנה פרטיי�, וברצונות מציאות בבחינת
תכלית שהוא לשכל שלאֿבער� היא שעשיה א� להשכיל, ברצו� כמו התוק� אותו בו יש
בשווה. העניני� בכל הוא ולכ� הנפש, המשכת הוא שהרצו� לפי הוא הדבר וטע� העילוי,
לאחרי שג� רואי� אנו שלכ� מהנפש, בפניֿעצמו דבר מציאות שנעשה השכל מהֿשאי�ֿכ�
דבר, מציאות הוא שהשכל לפי והיינו ההשכלה, נשארה אזי מלהשכיל השכל כח שפסק
מאומה, מהרצו� נשאר לא לרצות והפסיק מסתלק שהרצו� לאחר הנה ברצו� מהֿשאי�ֿכ�
א� כי דבר מציאות אינו שהרצו� כש� והנה, בלבד. הנפש המשכת הוא מהותו שכל לפי
ה� אלא פרטי, עני� איזה אינ� מהות� שבעצ� במדות ג�ֿכ� הוא כמוֿכ� הנפש, המשכת
שרשו אופ� לפי הוא הנפש שכללות מה שזהו הנפש, שבעצ� הפשוטה ההשרשה התגלות
ה� אלא בנפש, פרטיי� עניני� אינ� הרי וא�ֿכ� הגבורה, בקו או החסד בקו א� ומקורו
בבחינת נעשי� שה� בזה לרצו� דומי� שאינ� והג� הנפש. המשכת שהוא הרצו�, כמו
ה� מהות� בעצ� מכלֿמקו�, המדות, פרטי ושאר וגבורה חסד פרטי�, בה� ויש מציאות,
הגבורה. בקו או החסד בקו הוא הנפש שכללות מה ממש, הנפש בעצ� ההשרשה התגלות
הנפש המשכת הוא הרצו� שהרי מהרצו�, ג� למעלה היא הנ"ל פשוטה השרשה הנה ובאמת
שיתערב אפשר (ולכ� בלבד המשכתו רק והוא ממש, הנפש בעצ� נמצא שאינו היינו בלבד,
שבעצ� הפשוטה ההשרשה ה� המדות מהֿשאי�ֿכ� לרצו�), טע� שיהיה השכל עני� ברצו�
הנפש מלבד מציאות איזה שה� הכוונה אי� השרשה, בלשו� זה שנקרא ומה ממש. הנפש

שה בו, מושרשי� רק בקווה� היא שהנפש ממש, הנפש בעצ� פשוטה השרשה זוהי רי
הנפש, מהות זהו ולא בנפש, ציור כעי� היא זו שהשרשה כיו� אלא הגבורה, בקו או החסד
הנפש בעצ� פשוטה השרשה זוהי אבל השרשה, בלשו� זה נקרא לכ� 'פשוטה', היא שהנפש
שהמדות וכיו� עצ�). גאנצ� דע� ארו� נעמט (עס זו בהשרשה הוא הנפש עצ� דכל ַַממש,
שבעצ� לפי שינויי�, בה� שיי� לא לכ� הנפש, שבעצ� הפשוטה ההשרשה התגלות ה�
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דבר מציאות הוא שהשכל ומדות, שכל בי� ההפרש וזהו כלל. שינויי� שיי� לא הנפש
דבר מציאות אינ� מהות� שבעצ� המדות מהֿשאי�ֿכ� שינויי�, בו יש ולכ� בנפש, שנמצא
בה� שיי� לא ולכ� ממש, הנפש עצ� כל הוא שבה הפשוטה ההשרשה התגלות ה� אלא
ובינה) (חכמה ואמא' ד'אבא מהמוחי�, למעלה ה� שהמדות למעלה יוב� וכמוֿכ� שינויי�.
אחיד בעתיקא וזעירֿאנפי� אתכלילו סתימאה') מ'מוחא הנמשכי� ושערות (מזלות במזלא

זה14ותליא הרי גופא ובזה בלבד, סתימאה' מ'מוחא הוא ואמא' ד'אבא שהשרש והיינו, ,
דארי� זרועות שמלבישי� התלבשות, בדר� או בלבד, יניקה של מהֿשאי�ֿכ�15באופ� ,

תליא. וה� אחיד ה� ותליא, דאחיד באופ� גופא ובזה עתיק, בבחינת הוא דזעירֿאנפי� השרש

שעלֿידי‡Ì�Óד) והיינו המדות, על יפעלו שהמוחי� אפשר אי� להבי�, צרי� עלֿפיֿזה
למעלה ה� שהמדות לעיל נתבאר דהנה, המדות. והנהגת לידת תהיה המוחי�
ג� וזהו עצמה. הנפש מהות ה� והמדות בנפש שנמצאת מציאות הוא שהשכל לפי מהמוחי�,
משעה באד� ישנ� שהמדות זאת, ועוד דעת, וחסר בשוטה ג� אד�, בכל ישנ� שהמדות
שישנו ועד בכול� מתגלה ואינו תנאי�, ובכמה הזמ� במש� שתלוי השכל כמו זה ואי� שנולד,
המדות מהֿשאי�ֿכ� דבר, מציאות הוא שהשכל לפי והוא רחמנאֿליצל�, דיעה וחסר שוטה
אפשר אי� מוב�, אינו ועלֿפיֿזה שנולד. ומשעה אד� בכל ישנה הנפש והרי הנפש, מהות ה�
רק היא במדות המוחי� שפעולת היות וע� מה�. שלמטה מהמוחי� תהיה המדות שלידת

ה עצ� ולא בלבד, מקורהתגלות� לה� ויש מהמוחי�, באות אינ� המדות עצ� שהרי מדות,
בה� פועל והשכל ותליא), אחיד בעתיקא דזעירֿאנפי� וכנ"ל מהמוחי�, (למעלה בנפש מיוחד
מדבר ובריחה וריחוק הטוב לדבר והמשכה חשק מוטבע שבאד� והיינו, בלבד, ההתגלות רק
הטוב, דבר נמצא א� יודע שאינו או הטוב, הדבר נמצא היכ� יודע אינו כאשר א� הלאֿטוב,
נמצא היכ� לה� שמראה המדות, אל מקו� מראה כמו הוא והשכל בהעל�, ה� המדות אזי
שהשכל הגבורה, במדת וכמוֿכ� הטוב, לדבר ההמשכה בו נתגלה ועלֿידיֿזה הטוב, דבר
בלבד, מקו� מראה רק הוא שהשכל הג� הנה הלאֿטוב, הדבר הוא היכ� למדה מקו� מראה
שהמדות דמאחר מוב�, ואינו השכל, להוראת עלֿכלֿפני� נשמעות המדות הרי מכלֿמקו�,
השכל. להוראת המדות נשמעות למה יפלא א�ֿכ� מהמוחי�, למעלה ה� מהות� בעצ�

¯˙ÂÈ·Âבהגדלת דהנה, בזה, והעני� במדות. הגדלה פועל שהשכל שמצינו מה מוב� אינו
המדות הגדלת המוחי�. מצד והגדלת� עצמ�, מצד הגדלת� עניני�. ב' יש המדות
(כנ"ל), שנולד משעה באד� ישנ� שהמדות היות דע� והיינו, הזמ�, במש� היא עצמ� מצד
במש� מתגדל שהוא חי דבר בכל וכמו המדות, מתגדלי� הזמ� במש� הנה מכלֿמקו�,
במדות הגדלה יש לזה, ונוס� מתגדלי�. ה� הזמ� שבמש� במדות, ג� הוא כמוֿכ� הזמ�,
הוא, המוחי� מצד להגדלת� עצמ� מצד המדות הגדלת בי� והחילוק המוחי�. מצד שהיא
למהות, ממהות לא אבל המהות, באותה נשארי� שה� באופ� היא עצמ� מצד שהגדלת�
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ומוחי� יניקה דעיבור בעני� וכמו למהות. ממהות היא המוחי� שמצד הנה16וההגדלה ,

נצחֿהודֿ (או שבנצחֿהודֿיסוד נצחֿהודֿיסוד בבחינת ה� אזי בעיבור ה� המדות כאשר
וכמו להודות, שצרי� בנפשו הסכ� שיש היינו שבהודאה, הודאה בחינת והוא בלבד, יסוד)
ואחרֿכ� בלבד. הודאה מצד היא גופא שההודאה ל�, מודי� שאנו על ל� אנחנו מודי�
שהמדות במדות, הגדלה של עני� זה הרי מוחי�, בבחינת ובפרט יניקה, בבחינת כשנעשי�
מוב� ומזה המוחי�. גדלות כמו הוא המדות דגדלות המוחי�, כמהות שנעשי� עד מתגדלי�
באותה שהיא עצמ� שמצד המדות הגדלת כמו (לא היא המוחי� מצד המדות שהגדלת
והיינו, המוחי�. מהות כפי נעשי� המדות למהות, ממהות הגדלה אלא) המציאות,

שנתרבה היא וההגדלה בכלי, רק היא עצמ� המדות שמצד (והישות)שההגדלה המציאות
ועלֿידי המדה, של ובחי�ת באור היא המוחי� שמצד ההגדלה מהֿשאי�ֿכ� המדות, של
שהמדות עני� שזהו מורגשת, מציאות בבחינת אינה שהמדה היינו, הכלי, מתבטל האור
עלאי� רזי� כששמע יוחאי בר שמעו� רבי גבי שמצינו עלֿדר� והוא המוחי�. כמו נעשי�

לעפרא ונשיק שמעו� רבי גחי� מהימנא' כמו17מ'רעיא זה ואי� הלב, התפעלות מצד שזהו ,

אליעזר מרבי התורה סודות כששמע עקיבא רבי גבי האמור דמעות עיניו שסיבת18זלגו ,

מוחי�, מותרי מצד ה� דדמעות לסבול, יכול שאינו שבמוחי� ההתפעלות מצד היא הדמעות
באופ� זה אי� אבל האור, את לסבול יכלו לא שלו שהמוחי� לפי דמעות עיניו שזלגו וזהו
המוחי� מצד זה אי� לעפרא ונשיק דגחי� בהא מהֿשאי�ֿכ� שבלב, במדות ג� נרגש שהאור
לא מכלֿמקו�, ביותר, גדולה היא שההתפעלות וא� שבלב, המדות התפעלות מצד אלא
מהימנא, מרעיא התורה סודות ששמע האור ריבוי שמצד לפי כלל, במורגש המדות היו
להבי�, וצרי� המוחי�. עלֿידי שנעשה המדות הגדלת עני� עיקר וזהו בביטול, המדות היו
ההגדלה בה� נעשה אי� א�ֿכ�, מהמוחי�, למעלה ה� מהות� בעצ� שהמדות מאחר
מוב�, אינו למדות, מקו� מראה כמו הוא שהשכל העני� ג� הנה ובאמת המוחי�. עלֿידי
ולכ� השכל, להוראת להשמע צריכי� היו לא מהמוחי�, למעלה ה� שהמדות דמאחר וכנ"ל
הגדלת עני� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המוחי�. שמצד המדות והנהגת התגלות עני� אפילו יפלא
ה� שהמדות דמאחר ביותר, יפלא אזי המדות, של המדרי� הוא השכל הנה שבזה המדות,

המדות. של המדרי� הוא שהשכל יתכ� אי� מהמוחי�, למעלה

שתהיה‡Íה) שיי� לא באמת הנה מהמוחי� למעלה ה� שהמדות זה דמצד הוא, העני�
והגדלת�, לידת� בעני� במדות השכל פעולת שמצינו ומה במדות, השכל פעולת
שיהיו שיי� לא (שאז טבע� מצד ה� שהמדות כמו היינו בתקפ�, שה� כמו במדות זה אי�
אזי בחלישות ה� המדות דכאשר נחלשו, שהמדות לאחר א� כי כנ"ל), מהשכל נפעלי�
במדות השכל (שפעולת זה ועני� וההגדלה. הגילוי בעני� השכל פעולת בה� שתהיה שיי�
אור הוא השכל דהנה, נוס�, מטע� ג� מוכרח הוא במדות) חלישות שנעשה לאחרי רק היא
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ומוחי� יניקה דעיבור בעני� וכמו למהות. ממהות היא המוחי� שמצד הנה16וההגדלה ,

נצחֿהודֿ (או שבנצחֿהודֿיסוד נצחֿהודֿיסוד בבחינת ה� אזי בעיבור ה� המדות כאשר
וכמו להודות, שצרי� בנפשו הסכ� שיש היינו שבהודאה, הודאה בחינת והוא בלבד, יסוד)
ואחרֿכ� בלבד. הודאה מצד היא גופא שההודאה ל�, מודי� שאנו על ל� אנחנו מודי�
שהמדות במדות, הגדלה של עני� זה הרי מוחי�, בבחינת ובפרט יניקה, בבחינת כשנעשי�
מוב� ומזה המוחי�. גדלות כמו הוא המדות דגדלות המוחי�, כמהות שנעשי� עד מתגדלי�
באותה שהיא עצמ� שמצד המדות הגדלת כמו (לא היא המוחי� מצד המדות שהגדלת
והיינו, המוחי�. מהות כפי נעשי� המדות למהות, ממהות הגדלה אלא) המציאות,

שנתרבה היא וההגדלה בכלי, רק היא עצמ� המדות שמצד (והישות)שההגדלה המציאות
ועלֿידי המדה, של ובחי�ת באור היא המוחי� שמצד ההגדלה מהֿשאי�ֿכ� המדות, של
שהמדות עני� שזהו מורגשת, מציאות בבחינת אינה שהמדה היינו, הכלי, מתבטל האור
עלאי� רזי� כששמע יוחאי בר שמעו� רבי גבי שמצינו עלֿדר� והוא המוחי�. כמו נעשי�

לעפרא ונשיק שמעו� רבי גחי� מהימנא' כמו17מ'רעיא זה ואי� הלב, התפעלות מצד שזהו ,

אליעזר מרבי התורה סודות כששמע עקיבא רבי גבי האמור דמעות עיניו שסיבת18זלגו ,

מוחי�, מותרי מצד ה� דדמעות לסבול, יכול שאינו שבמוחי� ההתפעלות מצד היא הדמעות
באופ� זה אי� אבל האור, את לסבול יכלו לא שלו שהמוחי� לפי דמעות עיניו שזלגו וזהו
המוחי� מצד זה אי� לעפרא ונשיק דגחי� בהא מהֿשאי�ֿכ� שבלב, במדות ג� נרגש שהאור
לא מכלֿמקו�, ביותר, גדולה היא שההתפעלות וא� שבלב, המדות התפעלות מצד אלא
מהימנא, מרעיא התורה סודות ששמע האור ריבוי שמצד לפי כלל, במורגש המדות היו
להבי�, וצרי� המוחי�. עלֿידי שנעשה המדות הגדלת עני� עיקר וזהו בביטול, המדות היו
ההגדלה בה� נעשה אי� א�ֿכ�, מהמוחי�, למעלה ה� מהות� בעצ� שהמדות מאחר
מוב�, אינו למדות, מקו� מראה כמו הוא שהשכל העני� ג� הנה ובאמת המוחי�. עלֿידי
ולכ� השכל, להוראת להשמע צריכי� היו לא מהמוחי�, למעלה ה� שהמדות דמאחר וכנ"ל
הגדלת עני� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המוחי�. שמצד המדות והנהגת התגלות עני� אפילו יפלא
ה� שהמדות דמאחר ביותר, יפלא אזי המדות, של המדרי� הוא השכל הנה שבזה המדות,

המדות. של המדרי� הוא שהשכל יתכ� אי� מהמוחי�, למעלה

שתהיה‡Íה) שיי� לא באמת הנה מהמוחי� למעלה ה� שהמדות זה דמצד הוא, העני�
והגדלת�, לידת� בעני� במדות השכל פעולת שמצינו ומה במדות, השכל פעולת
שיהיו שיי� לא (שאז טבע� מצד ה� שהמדות כמו היינו בתקפ�, שה� כמו במדות זה אי�
אזי בחלישות ה� המדות דכאשר נחלשו, שהמדות לאחר א� כי כנ"ל), מהשכל נפעלי�
במדות השכל (שפעולת זה ועני� וההגדלה. הגילוי בעני� השכל פעולת בה� שתהיה שיי�
אור הוא השכל דהנה, נוס�, מטע� ג� מוכרח הוא במדות) חלישות שנעשה לאחרי רק היא
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וכאשר דוקא, התלבשות בדר� היא שפעולתו בהכרח הרי פנימי אור שהוא ומאחר פנימי,
הפכי� ה� שהמדות דמאחר השכל, בה� שיתלבש כלל שיי� לא אזי בתוק� ה� המדות
כאשר היא במדות השכל שהתלבשות לומר ובהכרח בה�, להתלבש יכול השכל אי� מהשכל
ה� שהמדות ומאחר השכל. בה� שיתלבש אפשר שאז דוקא, בחלישות ה� המדות
בתקפ�, ה� המדות שכאשר והיינו, המדות. על יפעל שהשכל ג�ֿכ� שיי� אז הנה בחלישות
זיי), אוי� הבית' 'בעל קיי� ניט איז (ער המדות על לפעול השכל בכח שאי� זאת לבד הנה
ורק דוקא, פנימי באופ� הוא השכל שגילוי לפי כלל, בה� נמצא השכל שאי� זאת, עוד הנה
עליה�. יפעל ג� שהשכל ועד השכל, בה� שיתלבש אפשר אז בחלישות, ה� המדות כאשר

פעולת‡Ì�Óו) בה� להיות יכולה בחלישות ה� המדות שכאשר דא� להבי�, צרי� עדיי�
ואי במדות. החלישות באה מאי� להבי�, צרי� גופא הא מכלֿמקו�, השכל,
שיי� לא בתקפ� ה� המדות כאשר שהרי המוחי�, מצד באה המדות שחלישות לומר אפשר
במדות. החלישות באה מאי� מוב� אינו וא�ֿכ� (כנ"ל), בה� ויפעל בה� יתלבש שהשכל
שחכמה, מבינה), ג� (שלמעלה החכמה בחינת מצד היא במדות דהחלישות הוא, העני� א�

בתניא הזק� רבינו שכתב כמו ביטול, ענינה מ"ה, ממורי19כ"ח שמעתי וכאשר בהגהה
ב'ע�ֿחיי�' שכתוב למה וטע� פירוש מתייחד20עליוֿהשלו� אינו ברו�ֿהוא אי�ֿסו� שאור

משו� והיינו חכמה, בספירת תחילה התלבשותו עלֿידי אלא האצילות בעול� אפילו
החכמה. מדרגת היא וזו זולתו, ואי� הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ברו�ֿהוא שאי�ֿסו�
דפעולת במדות, הבינה לפעולת דומה זה ואי� במדות. ג� ביטול פועל דחכמה והביטול
בדר� אינה החכמה פעולת מהֿשאי�ֿכ� כנ"ל, התלבשות בדר� הוא במדות הבינה
עני� וזהו הביטול, עני� בה� שיש במדות, ג� נמצא דחכמה שהביטול א� כי התלבשות,
מצד אינה החכמה שמצד במדות שהחלישות הוא, העני� ואמיתית במדות. החלישות

אורֿא מצד א� כי עצמה, מצדהחכמה החכמה שאפילו והיינו, בחכמה, המלובש י�ֿסו�
עני� עיקר ולכ�, ספירה, בגדר ג�ֿכ� היא הרי מכלֿמקו�, ביטול, שענינה א� הנה עצמה,
הנפש עצ� עני� הוא למטה האד� ובנפש בחכמה, המלובש אורֿאי�ֿסו� מצד הוא הביטול
עצ� שמצד א� כי כלל, התלבשות בדר� אינה הנפש עצ� פעולת והרי בחכמה. המלובש
החילוק עלֿדר� זה ויוב� בה�. שנעשה החלישות עני� וזהו במדות, ביטול נעשה הנפש
וה� כלל, מציאות שאינ� היינו הנפש, עצ� מצד באי� ששניה� דא� ותענוג, רצו� בי�
הנפש, ועצ� פנימיות הוא שהתענוג בעניניה�, ה� חלוקי� מכלֿמקו�, כו', מקיפי� כחות
דלכל הרצו�, על שליט הוא התענוג הנה זה ומצד הנפש, והמשכת מרוצת הוא והרצו�
היא התענוג שפעולת פעולת�, באופ� ג� והרצו� התענוג חלוקי� ולכ� יטנו. יחפו� אשר
כיו� ורצו� שבתענוג וכש� וריחוק. ציווי בדר� הוא הרצו� ופעולת והמשכה, קירוב בדר�
החכמה בפנימיות ג� הוא כמוֿכ� הרצו�, על השליט הוא לכ� הפנימיות הוא שהתענוג
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הנה המדות, הוא בהתגלותו והרצו� החכמה, פנימיות הוא בהתגלותו שהתענוג והמדות,
עצ� שהוא התענוג הוא החכמה שפנימיות לפי במדות, ביטול פועל החכמה פנימיות
ה� שהמדות ואחרי שבמדות. החלישות שהוא במדות, ביטול פועל הוא ולכ� הנפש,

והגדלת�. לידת� בעני� השכל, פעולת בה� נעשית אזי בחלישות

שכתובÊŒÍ¯„ŒÏÚÂ‰ז) כמו שינויי�, בה� שיי� ואי� בתוק� ה� שהמדות למעלה 21יוב�

שינויי�, שיי� אד� בחי' שהוא שבמוחי� והיינו, להנח�, הוא אד� לא כי
אד�' 'לא לבחינת 'אד�' בחינת שמגביהה המרכבה עני� שה� במדות, במדות22ורק הנה ,

זה ומשו� (כנ"ל), ותליא אחיד בעתיקא שזעירֿאנפי� לפי הוא הדבר וטע� שינוי. שיי� לא
ד'תהו' במדות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד'תקו�', במדות ג� הוא זה וכל שבמדות. התוק� הוא
שה� ד'תהו' המדות ובפרט בתוק�, ה� ד'תהו' ספירות עשר דכללות יותר, בתוק� שה�
בהשרשה מושרשות שה� לפי בתוק�, ה� שהמדות הטע� לעיל נתבאר דהנה, יותר. בתוק�
יותר, בתוק� ה� שב'תהו' מוב� הרי מקור�, מצד הוא שהתוק� וכיו� הנפש. בעצ� פשוטה
שבתיקו� לתיקו�, תוהו בי� ההפרש כידוע מקור�, אופ� כפי היא ההתגלות ב'תהו' שהרי
ההתגלות בתוהו שג� וא� המקור. אופ� כפי היא ההתגלות ובתוהו בלבד, הארה רק הוא

שהיא כמו מתגלה דעקודי� החיצוניות הנה מכלֿמקו�, דעקודי�, החיצוניות רק ולא23היא ,
אפשר ואי ביותר, הוא המדות תוק� שבתוהו מוב� ומזה בלבד. הארה רק שהוא בתיקו� כמו
עתיק פנימיות שהוא אבא פנימיות עלֿידי כיֿא� המוחי�, שמצד פעולה בה� ,24שתהיה

המוחי�. פעולת בה� שיהיה שיי� דוקא ואז והחלישות, הביטול בה� שפועל

הביתÊŒÈÙŒÏÚÂ‰ח) בעל אי� כביכול ממנו, הוא חזק כי שאמרו המרגלי� טענת עני� יוב�
התוק� שמצד כיו� אמיתית, טענה היתה שטענת� כליו, את להוציא יכול
משה, אל הע� את כלב ויהס כאשר אמנ�, כלל. המוחי� פעולת בה� שיי� לא דתוהו דמדות

מ"ה ונחנו בחינת הוא דחכמה25דמשה הביטול עלֿידי הנה דחכמה, הביטול עני� שהוא ,

לה, נוכל דיכול העניני� ג' וזהו המוחי�. פעולת בה� שתהיה שיי� ואז במדות, חלישות נעשה
מצד שנעשה המדות, חלישות דהיינו הכללי, הביטול הוא נוכל יכול אותה, וירשנו נעלה, עלה
המשכת הוא נעלה דעלה אותה, וירשנו נעלה עלה להיות יכול ואחרֿכ� החכמה, פנימיות

בבחינת26האורות שבא אותה, וירשנו אומר ואחרֿכ� מהתלבשות, למעלה זה הרי עדיי� אבל ,
דתוהו האורות את יורש שהתיקו� עני� שזהו שזוהי27התלבשות, דתיקו�, בכלי� דתוהו אורות ,

בתחתוני� דירה יתבר� לו להיות הקב"ה שנתאוה הרצו� שנשל� הכוונה .28תכלית
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כט.)21 טו, שמואלֿא

תער"ב)22 בהמש� הובא ואיל�. סע"ב עא, יתרו תו"א ראה

תקי). (ע' ש�

ואיל�.)23 צה ע' תרס"ה סה"מ

וש"נ.)24 .49 ע' ה'ש"ת סה"מ ד. מט, נצבי� לקו"ת ראה

זֿח.)25 טז, בשלח

קצת.)26 חסר

ד"ה)27 – (בטעהמ"צ פינחס להאריז"ל תורה לקוטי ראה

יז, בראשית באוה"ת (הובאו כט י, מאו"א ונחלה). ירושה מצות

א'תתנה. ע' ברכה אוה"ת שסז. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי רע"א).

ועוד. ואיל�. 46 ע' תש"ב ואיל�. ל ע' תרנ"ד סה"מ

במדב"ר)28 ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
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הנה המדות, הוא בהתגלותו והרצו� החכמה, פנימיות הוא בהתגלותו שהתענוג והמדות,
עצ� שהוא התענוג הוא החכמה שפנימיות לפי במדות, ביטול פועל החכמה פנימיות
ה� שהמדות ואחרי שבמדות. החלישות שהוא במדות, ביטול פועל הוא ולכ� הנפש,

והגדלת�. לידת� בעני� השכל, פעולת בה� נעשית אזי בחלישות

שכתובÊŒÍ¯„ŒÏÚÂ‰ז) כמו שינויי�, בה� שיי� ואי� בתוק� ה� שהמדות למעלה 21יוב�

שינויי�, שיי� אד� בחי' שהוא שבמוחי� והיינו, להנח�, הוא אד� לא כי
אד�' 'לא לבחינת 'אד�' בחינת שמגביהה המרכבה עני� שה� במדות, במדות22ורק הנה ,

זה ומשו� (כנ"ל), ותליא אחיד בעתיקא שזעירֿאנפי� לפי הוא הדבר וטע� שינוי. שיי� לא
ד'תהו' במדות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד'תקו�', במדות ג� הוא זה וכל שבמדות. התוק� הוא
שה� ד'תהו' המדות ובפרט בתוק�, ה� ד'תהו' ספירות עשר דכללות יותר, בתוק� שה�
בהשרשה מושרשות שה� לפי בתוק�, ה� שהמדות הטע� לעיל נתבאר דהנה, יותר. בתוק�
יותר, בתוק� ה� שב'תהו' מוב� הרי מקור�, מצד הוא שהתוק� וכיו� הנפש. בעצ� פשוטה
שבתיקו� לתיקו�, תוהו בי� ההפרש כידוע מקור�, אופ� כפי היא ההתגלות ב'תהו' שהרי
ההתגלות בתוהו שג� וא� המקור. אופ� כפי היא ההתגלות ובתוהו בלבד, הארה רק הוא

שהיא כמו מתגלה דעקודי� החיצוניות הנה מכלֿמקו�, דעקודי�, החיצוניות רק ולא23היא ,
אפשר ואי ביותר, הוא המדות תוק� שבתוהו מוב� ומזה בלבד. הארה רק שהוא בתיקו� כמו
עתיק פנימיות שהוא אבא פנימיות עלֿידי כיֿא� המוחי�, שמצד פעולה בה� ,24שתהיה

המוחי�. פעולת בה� שיהיה שיי� דוקא ואז והחלישות, הביטול בה� שפועל

הביתÊŒÈÙŒÏÚÂ‰ח) בעל אי� כביכול ממנו, הוא חזק כי שאמרו המרגלי� טענת עני� יוב�
התוק� שמצד כיו� אמיתית, טענה היתה שטענת� כליו, את להוציא יכול
משה, אל הע� את כלב ויהס כאשר אמנ�, כלל. המוחי� פעולת בה� שיי� לא דתוהו דמדות

מ"ה ונחנו בחינת הוא דחכמה25דמשה הביטול עלֿידי הנה דחכמה, הביטול עני� שהוא ,

לה, נוכל דיכול העניני� ג' וזהו המוחי�. פעולת בה� שתהיה שיי� ואז במדות, חלישות נעשה
מצד שנעשה המדות, חלישות דהיינו הכללי, הביטול הוא נוכל יכול אותה, וירשנו נעלה, עלה
המשכת הוא נעלה דעלה אותה, וירשנו נעלה עלה להיות יכול ואחרֿכ� החכמה, פנימיות

בבחינת26האורות שבא אותה, וירשנו אומר ואחרֿכ� מהתלבשות, למעלה זה הרי עדיי� אבל ,
דתוהו האורות את יורש שהתיקו� עני� שזהו שזוהי27התלבשות, דתיקו�, בכלי� דתוהו אורות ,

בתחתוני� דירה יתבר� לו להיות הקב"ה שנתאוה הרצו� שנשל� הכוונה .28תכלית
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תקי). (ע' ש�

ואיל�.)23 צה ע' תרס"ה סה"מ
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מוגה בלתי

יהדות,‡ עניני בכל להוסי� טובות החלטות עצמ� על לקבל מטרה מתו� יחד מתאספי� יהודי� כאשר .

ממה יותר בנקל הנ"ל הטובות ההחלטות את לייש� שיוכלו והצלחה ברכה הקב"ה ממשי� � ומצוותיה תורה
לכתחילה. ששיערו

שהוחלט ממה באיכות, וה� בכמות ה� יותר, מרובה במדה הטובות ההחלטות את לייש� אלא � בלבד זו ולא
לכ�. מקוד�

אחר בעילוי ולהוסי� להעלות צריכי� ויהדות קדושה עניני שבכל היינו, בקודש", "מעלי� ציווי שישנו ומאחר
צריכי� � בפועל] זאת לקיי� הדרושי� הכוחות מישראל ואחת אחד לכל ניתנו זה ציווי ע� שביחד [ומוב�, עילוי
צרי� בפועל ההחלטות יישו� ולכ�, בפועל, ליישומ� ועד ההחלטות קבלת מעת שעובר הזמ� במש� בקודש להעלות
בקודש". ד"מעלי� לציווי בהתא� לכ�, מקוד� שהוחלט ממה ואור, שמחה חי�ת ביתר יותר, נעלה באופ� להיות

עני�· ישנו � לזה ונוס� השנה. תקופות בכל מישראל ואחת אחד לכל השיי� כללי עני� הוא לעיל האמור .

אלו: לימי� במיוחד השיי� פרטי
תורתנו". מת� "זמ� � היא העיקרית שנקודתו השלישי", "חודש סיו�, דחודש האחרו� בשבוע אנו נמצאי�
צדק" "חשבו� לערו� המתאי� הזמ� זה הרי � שנה) או חודש שבוע, (יו�, מסויימת תקופה בסיו� נמצאי� וכאשר
בעניני� שהחסירו מה ולהשלי� לתק� כדי � היא זה חשבו� עריכת ותכלית בשלימות. נ�צל זו דתקופה הזמ� הא�
סיו�. בחודש שנותרו האחרוני� בימי� � בלבד) החסרו� מילוי רק (לא השלימות בתכלית זאת ולהשלי� אלו,

לנשמע, נעשה הקדמת היתה סיו�) חודש (נקודת תורתנו" מת� ב"זמ� התורה לקבלת שההכנה מאחר והנה,
דהקדמת העני� לכללות בנוגע צדק" "חשבו� לעריכת המתאי� הזמ� הוא סיו� דחודש האחרו� שהשבוע מוב�,

ותוק�. חי�ת ביתר בשנה שנה מדי תורתנו" מת� ב"זמ� המתחדש לנשמע, נעשה

ל נעשה להקדמת הקשור בכל ולהשלי� להוסי� � היא בזה השנהוהמטרה כל על זאת ולהמשי� נשמע,
בנוגע מוב� כ� כמו כולה, השנה כל על לפעול צרי� סיו� שבחודש תורה דמת� העני� שכללות כש� (כי כולה
עניני בכל מוסיפי� ליו� שמיו� היינו, בקודש", ד"מעלי� ובאופ� סיו�), חודש בסיו� שנער� צדק" ל"חשבו�

כנ"ל. לכ�, מקוד� שהוחלט ממה יותר נעלה באופ� ומצוותיה, תורה יהדות,

ופרט. פרט ובכל עני� בכל מקו�, בכל היו�ֿיומיי�, בחיי� זאת לייש� � העיקר" הוא "והמעשה

לנשי‚ במיוחד שיי� � תורתנו") מת� "זמ� העיקרית שנקודתו סיו�, חודש (סיו� אלו דימי� המיוחד העני� .

ישראל: ובנות
תאמר "כה לו: אמר תורה, דמת� העני� כללות אודות ישראל לבני לספר רבינו למשה צוה הקב"ה כאשר
על קאי ישראל" ו"בני הנשי�, על קאי יעקב" ש"בית ז"ל חכמינו ואמרו ישראל". לבני ותגיד יעקב לבית
תורה, דמת� העני� אודות ישראל ובנות לנשי שיספר רבינו למשה הקב"ה צוה לראש לכל אומרת: זאת האנשי�.

האנשי�. אלו ישראל", לבני "ותגיד � אחרֿכ� ורק

מת� תורה, למת� ההכנה (ימי בשנה שנה מדי ונשנה חוזר תורה דמת� העני� כללות שכאשר מוב� ומזה
ביותר מודגשת � ממש) בפועל תורה דמת� העני� כללות את מיישמי� שאז שלאחריֿזה, והימי� עצמו, תורה

תורה. דמת� לעני� הקשור בכל לאנשי� קודמות שה� ישראל, ובנות נשי של מעלת�

לא לפעול והאחריות הזכות לה� שניתנה לדעת � ישראל ובנות נשי על המוטלת המיוחדת השליחות וזוהי
"עקרת להיות שמתחנכת הבת (וכ� הבית" "עקרת בהיותה כי כולו, הבית לכל בנוגע אלא לעצמ�, בנוגע רק
והדבר הבית, בכל המתאימה האווירה את היא יוצרת נישואיה), לאחרי הזמ�, בבוא � הפרטי בביתה הבית"

ואחיותיה). ואחיה לאביה בנוגע � הבת (וכ� והילדי� הבעל � הבית באי כל על משפיע

והאפשרויות הכוחות את לה� נת� בודאי הרי � ישראל ובנות נשי על זו שליחות הטיל שהקב"ה ומאחר
לבב. וטוב ובשמחה ממש, בפועל זאת לייש� כדי הדרושי�
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זמ�„ את עתה המסיימות לתלמידות ביותר שיי� � ישראל נשי של המיוחד תפקיד� אודות לעיל האמור .

המיוחדת והשליחות התפקיד למילוי המתאי� באופ� והיהדות, התורה ברוח נתחנכו שבו בביתֿהספר, הלימודי�
הקב"ה. עלֿידי עליה� שהוטלה

"סיו�" שיי� לא ויהדות תורה ע� הקשור שבחינו� פעמי� כמה שלבוכמדובר של סיו� זהו אלא � כלל
ביתֿהספר אודות המדובר א� ובי� זה, בביתֿספר מסויי� שלב אודות המדובר א� (בי� החינו� באופ� מסויי�
כאשר ולכ�, החינו�. בעני� יותר נעלה לשלב ולהגיע להתעלות מנת על החינו�), בעני� מסויי� שלב בתור כולו

יותר. גדולה בהצלחה הוא הבא השלב הרי ובהצלחה, בשלימות החינו� בעני� מסויי� שלב מסיימי�

כולה הסביבה ואת עצמו את לחנ� האד� צרי� טובות, ושני� ימי� לאור� האד� חיי כללות במש� דהנה,
ומזה שבעלֿפה, בתורה ופירושה שבכתב, תורה הזה", בספר הכתובי� התורה "דברי � האמיתי ה"ספר" עלֿפי
חינו� וה� עצמו, חינו� ה� החינו�, בעני� האד� משגשג שבו "ביתֿספר", בדוגמת ה� האד� חיי שכללות מוב�
הנמצאי� כל על פועל זה הרי ואור, ובשמחה בשלימות כדבעי, היא שהנהגתו רואי� כאשר כי כולה, הסביבה

יעשו. וכ� יראו שממנו מסביבו,

היו�ֿיו�, בחיי אד�" תולדות "ספר ונעשה ממש בפועל בא הזה" בספר הכתובי� התורה "דברי עלֿפי והחינו�
רצונו. עלֿפי מתנהג שהאד� מזה ומתענג הקב"ה מביט שבו "ספר" בדוגמת נעשית האד� שהנהגת היינו,

� ובהצלחה בשלימות הפשוט) (במוב� "ביתֿהספר" את מסיימות התלמידות שכאשר מוב� ועלֿפיֿזה
חיי מש� כללות על דקאי הרחב, במוב� הספר" ב"בית החינו�, עני� בכללות יותר נעלה לשלב ה� מתעלות

טובות. ושני� ימי� לאור� האד�

מהברכה‰ החל הקב"ה, של ברכותיו להמשכת זוכי� � לעיל האמור באופ� היא ההנהגה כללות כאשר והנה, .
הגש� בדוגמת � השמי� מ� ובאות הנמשכות הברכות כל מרומזות שבזה בעת�", גשמיכ� ד"ונתתי הכללית
יסעד", אנוש לבב "לח� � ה"לח�" מצמיחת החל באר�, הצמיחה עני� כללות נפעל שעלֿידו השמי�, מ� היורד

בעול�. חלקו ע� � ועלֿידו הגשמי, הגו� ע� האלקית הנשמה חיבור והגו�, הנשמה חיבור נפעל שעלֿידו
ומצב במעמד יהיה כולו שהעול� היינו, בתחתוני�, יתבר� לו דירה יהיה כולו שהעול� פועלי� ועלֿידיֿזה
הוא שהקב"ה גלוי באופ� ומכירי� יודעי� העול� באי שכל מאחר בתוכ�", "ושכנתי עליו לומר יוכל שהקב"ה

כולו. העול� מציאות של האמיתי הבית הבעל

השנ במש� מיוחדי� בימי� רק לא נפעל זה וכיוצאֿבזה),ועני� הכיפורי�, ויו� ראשֿהשנה ויו�ֿטוב, (שבת ה
עלֿידי ה'", "אור � האמיתי באור כולו העול� את שמאירי� עלֿידיֿזה – השנה ימות כל של היו�ֿיו� בחיי אלא
אור". ותורה מצוה "נר ומצוותיה, תורה היהדות, באור כולו העול� את ומאירה הפועלת אד�", נשמת ה' "נר

ויו�ֿטוב, שבת נרות דהדלקת המיוחדת המצוה ניתנה שלה� � ישראל ובנות נשי של יחוד� מתבטא בזה וג�
כולו. בבית האור פעולת בגלוי ניכרת זו שבמצוה יו�ֿטוב, ערב ובכל השבוע) (סיו� שבת ערב בכל

דנרות שהאור מוב�, � יומי�") כולהו מתברכי� ("מיניה השבוע ימי כל על ברכה נמשכת השבת שמיו� ומאחר
ומצוותיה. תורה היהדות, באור מאירי�" "ימי� נעשי� השבוע ימי שכל היינו, השבוע, ימי כל את מאיר קודש שבת

הגו� (כי בריא בגו� בריאה נשמה רויחי, ומזוני חיי בבני � גשמיי� בעניני� ג� ופועל נמש� זה רוחני ואור
וילדות. ילדי� ונשי�, אנשי� מישראל, ואחת אחד כל אצל אד�"), נשמת ה' "נר � הנשמה באור מואר

(היפ� הגלות דזמ� ומכופל כפול בחוש� שנמצאי� למרות כי � צדקנו משיח פני לקבל זוכי� ממש ובקרוב
ולהאיר הפרטיי� חייו את להאיר הדרושי� והכוחות הסיוע את מישראל ואחת אחד לכל הקב"ה נות� היהדות), אור
יחד, כולנו נל� שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה כולו העול� את ולהכי� כולה, הסביבה את
שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ישראל, כלל בתוככי

* * *

Â:לעיל האמורה הנקודה ע� הקשורה � השבוע מפרשת מיוחדת הוראה ישנה .
לאר� הכניסה שקוד� רבינו למשה צוה שהקב"ה היינו, גו'", ויתורו אנשי� ל� "שלח � היא הפרשה התחלת
למעלתה בהתא� � בה להתנהג צריכי� וכיצד זו, אר� של טיבה מה לראות האר�, את לתור כדי אנשי� ישלח
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זמ�„ את עתה המסיימות לתלמידות ביותר שיי� � ישראל נשי של המיוחד תפקיד� אודות לעיל האמור .

המיוחדת והשליחות התפקיד למילוי המתאי� באופ� והיהדות, התורה ברוח נתחנכו שבו בביתֿהספר, הלימודי�
הקב"ה. עלֿידי עליה� שהוטלה

"סיו�" שיי� לא ויהדות תורה ע� הקשור שבחינו� פעמי� כמה שלבוכמדובר של סיו� זהו אלא � כלל
ביתֿהספר אודות המדובר א� ובי� זה, בביתֿספר מסויי� שלב אודות המדובר א� (בי� החינו� באופ� מסויי�
כאשר ולכ�, החינו�. בעני� יותר נעלה לשלב ולהגיע להתעלות מנת על החינו�), בעני� מסויי� שלב בתור כולו

יותר. גדולה בהצלחה הוא הבא השלב הרי ובהצלחה, בשלימות החינו� בעני� מסויי� שלב מסיימי�

כולה הסביבה ואת עצמו את לחנ� האד� צרי� טובות, ושני� ימי� לאור� האד� חיי כללות במש� דהנה,
ומזה שבעלֿפה, בתורה ופירושה שבכתב, תורה הזה", בספר הכתובי� התורה "דברי � האמיתי ה"ספר" עלֿפי
חינו� וה� עצמו, חינו� ה� החינו�, בעני� האד� משגשג שבו "ביתֿספר", בדוגמת ה� האד� חיי שכללות מוב�
הנמצאי� כל על פועל זה הרי ואור, ובשמחה בשלימות כדבעי, היא שהנהגתו רואי� כאשר כי כולה, הסביבה

יעשו. וכ� יראו שממנו מסביבו,

היו�ֿיו�, בחיי אד�" תולדות "ספר ונעשה ממש בפועל בא הזה" בספר הכתובי� התורה "דברי עלֿפי והחינו�
רצונו. עלֿפי מתנהג שהאד� מזה ומתענג הקב"ה מביט שבו "ספר" בדוגמת נעשית האד� שהנהגת היינו,

� ובהצלחה בשלימות הפשוט) (במוב� "ביתֿהספר" את מסיימות התלמידות שכאשר מוב� ועלֿפיֿזה
חיי מש� כללות על דקאי הרחב, במוב� הספר" ב"בית החינו�, עני� בכללות יותר נעלה לשלב ה� מתעלות

טובות. ושני� ימי� לאור� האד�

מהברכה‰ החל הקב"ה, של ברכותיו להמשכת זוכי� � לעיל האמור באופ� היא ההנהגה כללות כאשר והנה, .
הגש� בדוגמת � השמי� מ� ובאות הנמשכות הברכות כל מרומזות שבזה בעת�", גשמיכ� ד"ונתתי הכללית
יסעד", אנוש לבב "לח� � ה"לח�" מצמיחת החל באר�, הצמיחה עני� כללות נפעל שעלֿידו השמי�, מ� היורד

בעול�. חלקו ע� � ועלֿידו הגשמי, הגו� ע� האלקית הנשמה חיבור והגו�, הנשמה חיבור נפעל שעלֿידו
ומצב במעמד יהיה כולו שהעול� היינו, בתחתוני�, יתבר� לו דירה יהיה כולו שהעול� פועלי� ועלֿידיֿזה
הוא שהקב"ה גלוי באופ� ומכירי� יודעי� העול� באי שכל מאחר בתוכ�", "ושכנתי עליו לומר יוכל שהקב"ה

כולו. העול� מציאות של האמיתי הבית הבעל

השנ במש� מיוחדי� בימי� רק לא נפעל זה וכיוצאֿבזה),ועני� הכיפורי�, ויו� ראשֿהשנה ויו�ֿטוב, (שבת ה
עלֿידי ה'", "אור � האמיתי באור כולו העול� את שמאירי� עלֿידיֿזה – השנה ימות כל של היו�ֿיו� בחיי אלא
אור". ותורה מצוה "נר ומצוותיה, תורה היהדות, באור כולו העול� את ומאירה הפועלת אד�", נשמת ה' "נר

ויו�ֿטוב, שבת נרות דהדלקת המיוחדת המצוה ניתנה שלה� � ישראל ובנות נשי של יחוד� מתבטא בזה וג�
כולו. בבית האור פעולת בגלוי ניכרת זו שבמצוה יו�ֿטוב, ערב ובכל השבוע) (סיו� שבת ערב בכל

דנרות שהאור מוב�, � יומי�") כולהו מתברכי� ("מיניה השבוע ימי כל על ברכה נמשכת השבת שמיו� ומאחר
ומצוותיה. תורה היהדות, באור מאירי�" "ימי� נעשי� השבוע ימי שכל היינו, השבוע, ימי כל את מאיר קודש שבת

הגו� (כי בריא בגו� בריאה נשמה רויחי, ומזוני חיי בבני � גשמיי� בעניני� ג� ופועל נמש� זה רוחני ואור
וילדות. ילדי� ונשי�, אנשי� מישראל, ואחת אחד כל אצל אד�"), נשמת ה' "נר � הנשמה באור מואר

(היפ� הגלות דזמ� ומכופל כפול בחוש� שנמצאי� למרות כי � צדקנו משיח פני לקבל זוכי� ממש ובקרוב
ולהאיר הפרטיי� חייו את להאיר הדרושי� והכוחות הסיוע את מישראל ואחת אחד לכל הקב"ה נות� היהדות), אור
יחד, כולנו נל� שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה כולו העול� את ולהכי� כולה, הסביבה את
שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ישראל, כלל בתוככי

* * *

Â:לעיל האמורה הנקודה ע� הקשורה � השבוע מפרשת מיוחדת הוראה ישנה .
לאר� הכניסה שקוד� רבינו למשה צוה שהקב"ה היינו, גו'", ויתורו אנשי� ל� "שלח � היא הפרשה התחלת
למעלתה בהתא� � בה להתנהג צריכי� וכיצד זו, אר� של טיבה מה לראות האר�, את לתור כדי אנשי� ישלח
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מישראל: ואחת אחד כל בעבודת מזה וההוראה

ממקו� לעשות עליו לאר�, בחו� ג� מסויי�, במקו� נמצא יהודי שכאשר ה'צמחֿצדק' אדמו"ר פתג� ידוע
אלקי� ה' ד"עיני העני� (עלֿדר� עליו להביט יהנה שהקב"ה מקו� � ישראל") אר� דא ("מא� ישראל" "אר� זה
בגלוי שרואי� היינו, קונה", רצו� לעשות שרצתה � "אר� בבחינת יהיה זה שמקו� שפועלי� עלֿידיֿזה בה"),

מרוצ ומלשו� רצו� מלשו� � ("רצתה" וריצה רצו� הקב"ה.שישנו רצו� את לעשות ה)

רחוב וכל יהודי, בית כל יהודי, של פעולה שכל ה� פועלי� יהודי�, נמצאי� שבו מקו� בכל אומרת: זאת
פעולה שכל ובגלוי במוחש שרואי� היינו, קונה", רצו� לעשות ד"רצתה ברעיו� חדורי� יהיו � יהודיי� ועיר

הקב"ה. של שליחותו את למלא כדי נעשית

רצונו עלֿפי היו�ֿיומיי� בחייו להתנהג כיצד ליהודי מורה התורה כי � התורה לימוד עלֿידי נפעל זה ועני�
ישראל". "אר� � ומקו� מקו� בכל הוא עושה שעלֿידיֿזה הקב"ה, של

עלֿפי להתנהג צריכי� כיצד בתורה וללמוד לתור � האד� בעבודת גו'" ויתורו אנשי� ל� ד"שלח העני� וזהו
קונה. רצו� לעשות שרצתה � ישראל" ד"אר� העני� כללות שזהו הקב"ה, רצו�

וחינו� עצמו חינו� לעיל: האמורה הנקודה � היא השבוע דפרשת הכללית שהנקודה מוב� ועלֿפיֿזה
ישראל", "אר� � ומקו� מקו� בכל עושי� שעלֿידיֿזה הקב"ה, של רצונו עלֿפי להתנהג כולה הסביבה

קונה". רצו� לעשות "שרצתה

Êהכניסה לקראת קרובה הכנה מהווה � ומקו� מקו� בכל ישראל" "אר� דעשיית העבודה כללות והנה, .
(כפי צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה � הסדרה) (כפשטות הפשוט במוב� הקדושה לארצנו

ה')). (סעי� לעיל שהוזכר
ישראל: נשי של מעלת� מודגשת � (כפשוטה) לאר� לכניסה בנוגע וג�

רצו� (היפ� רצויה בלתי בצורה הסתיי� גו'" ויתורו אנשי� ל� ד"שלח שהעני� מסופר הפרשה בהמש�
גזירת נגזרה לא הנשי� ש"על שבעלֿפה בתורה כמפורש ישראל לנשי קשור היה לא זה עני� אבל הקב"ה),

סד). כו, פינחס רש"י (פירוש האר�" את מחבבות היו שה� לפי המרגלי�,

כרו� שהדבר המרגלי�) (מפי שמעו כאשר ג� � לאר� להכנס תקי� ברצו� עמדו ישראל שנשי אומרת, זאת
רבי�. בקשיי�

דרא זה, לדורנו ועד לבת, מא� לדור, מדור עוברת האר�") את מחבבות היו ("שה� זו שתכונה ומוב�,
בימינו במהרה הקדושה לארצנו להכנס לזכות תקי� ברצו� ישראל ובנות נשי עומדות ולכ�, � דמשיחא דעקבתא

העתידה. בגאולה לאר� הכניסה את ולזרז למהר כדי בה� התלוי כל את ה� עושות � מזה וכתוצאה ממש,

Áוהנ נעשה. דהקדמת העני� כללות אודות צדק" "חשבו� עריכת � לעיל האמורות ההוראות קיו� עלֿידי ה,
"אר� מקו� בכל לעשות השבוע, מפרשת הנלמדת ההוראה וקיו� ומצוותיה, התורה לכללות בנוגע לנשמע
ממש בקרוב זוכי� � חיי�" "תורת התורה, הוראות עלֿפי הנהגה עלֿידי קונה), רצו� לעשות (שרצתה ישראל"

העתידה. בגאולה לאר� לכניסה
מ"שלימות החל � שלימות של ובאופ� האמורי�, העניני� בכל ועבודתינו מעשינו עלֿידי נפעל זה וכל
אברי ובכל בלב ג� חודרת התורה אלא בלבד, המוח עלֿידי התורה בלימוד מסתפקי� שלא היינו, התורה",
לב ("והשיב ובני� אבות זקני� גדול�, ועד מקטנ� כולו, הע� שכל היינו, הע�", "שלימות וכ� האד�, גו�

גו'"). ה' דר� ("ושמרו והיהדות התורה בדר� כול� הולכי� אבות�"), על בני� ולב בני� על אבות

בגלות נמצא כאשר (ג� בעול� יהודי כל של שחלקו היינו, � האר�" ד"שלימות העני� נפעל ועלֿידיֿזה
בשלימותה ישראל אר� שכל כפשוטה, האר�" ל"שלימות באי� ומזה שלימות, של באופ� הוא לאר�) ובחו�

כול�. הדורות בכל מישראל ואחת אחד לכל בגלוי שייכת

(שעני� השלימות בתכלית האר� ושלימות הע� שלימות התורה, דשלימות העני� כללות את לפעול כדי ולכ�,
היינו, בשלימותו, יהיה החינו� שעני� ולפעול להשתדל צריכי� � ד"אחישנה" באופ� העתידה) בגאולה יהיה זה
ללמוד היו�ֿיו�, בחיי הקב"ה של רצונו עלֿפי להתנהג כולה הסביבה ואת עצמו את מחנ� ואחת אחד שכל

וקדושה. טוב עניני בכל חיל" אל "מחיל וללכת מצוות, ולקיי� תורה
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דכיבוש העני� כללות נפעל ועלֿידיֿזה בעול�, חלקו את יהודי כל כובש � האמור באופ� מתנהגי� וכאשר
להוציא כדי צדקנו, משיח את ממש בקרוב שולח שהוא הקב"ה, של בכוחו � שלו� של באופ� כפשוטה, האר�

לבב. וטוב בשמחה � הקדושה לארצנו ולהביא� מהגלות, ישראל וכלל מישראל ואחת אחד כל את

* * *

Ëאלו של טענת� את וכל מכל ושולל מבטל � ישראל ובנות נשי של המיוחדת מעלת� אודות לעיל האמור .

זכויות לה שיעניקו לתבוע צריכה שהאשה היינו, זכויות", "שוויו� של ברעיו� ישראל ובנות נשי את לבלבל הרוצי�
דוקא. ישראל ובנות לנשי שניתנו והאחריות הזכות גודל את מדגישה התורה אדרבה: כי � האיש זכויות כמו שוות

ל מגיע ואחת אחד כל כאשר � הוא אמיתי זכויות" ולאפשרויות"שוויו� לכשרונות בהתא� השלימות תכלית
בתפקידי� לעסוק צריכה והאשה לאנשי�, שניתנו בתפקידי� לעסוק צרי� האיש ולכ�, הקב"ה, עלֿידי לו שניתנו

לאנשי�. השייכי� בתפקידי� ולעסוק האיש, את לחקות תנסה שהאשה סיבה כל ואי� לנשי�, שניתנו

� האיש של לתפקידיו שווי� תפקידי� לה שיתנו ודורשת האיש, את לחקות מנסה האשה כאשר ואדרבה:
האיש של תפקידיו אחרי הרדיפה עלֿידי כי זכויות, ואיֿשוויו� פערֿחברתי ליצירת היא גורמת עלֿידיֿזה הרי
את לקבל היא דורשת ולכ� האיש, של ממעמדו פחותה בדרגה הוא האשה של שמעמדה בעצמה היא מדגישה

קיומה! עצ� את בכ� להצדיק כדי האיש, של תפקידיו

לנסות לאשה אסור ולכ�, התורה, היפ� היא � איש או אשה מסויי�, אד� של במעמדו לפגוע זו, גישה
לה אי� שכאילו האשה, של במעמדה היא פוגעת עלֿידיֿזה כי � שלו בתפקידי� ולעסוק האיש את לחקות

האיש. זכויות אחרי לרדו� היא זקוקה ולכ� משלה, זכויות

כל כי � אשה" שמלת גבר ילבש ולא אשה על גבר כלי יהיה "לא התורה לציווי הטעמי� אחד ג� וזהו
� וה"אשה" לגבר, המתאי� באופ� � ה"גבר" הקב"ה, עלֿידי שנברא כפי המתאי� באופ� להתנהג צרי� אחד

לאשה. המתאי� באופ�

לתכלית הגיעה שהיא ולהוכיח להראות שכדי ומחליטה שלה, החיי� סדר את "הופכת" האשה כאשר ולכ�,
באופ� "קריירה" לבנות המסוגל האיש של למעמדו ולהגיע האיש, של בתפקיד לעסוק היא חייבת השלימות,
שלימותה כי האשה, של השלימות היפ� וזהו אשה", על גבר כלי יהיה ד"לא הציווי היפ� זה הרי � וכ� כ�

אשה. בתור לה שניתנו והאפשרויות הכוחות בניצול מתבטאת

זה הרי � אמיתי באופ� נפשי סיפוק השגת כולל הקב"ה, של ברכותיו את לקבל שהדר� מוב� ועלֿפיֿזה
שהקב"ה והשליחות התפקיד את ממלא שהוא היינו, במילוא�, לו שניתנו הכוחות את מנצל אד� כל כאשר דוקא

השני). את לחקות שמנסה עלֿידיֿזה (ולא שלה בתפקידי� � והאשה שלו, בתפקידי� � האיש עליו, הטיל

� האישית וההצלחה הסיפוק תלוי ובזה אשה, וה� איש ה� ואחת, אחד כל של האמיתית ה"זכות" וזוהי
הקב"ה, עלֿידי לה� שניתנו והאפשרויות וכשרונותיה� לטבע� המתאימה בדר� הולכי� ואחת אחד כל כאשר

השלימות. בתכלית ומנצל�

Èשולל זה הרי � עליו שהוטל לתפקיד ובהתא� לו, שניתנו לכוחות בהתא� מתנהג אד� כל כאשר והנה, .
הקב"ה. בו שהטביע לטבע בהתא� מתנהג הוא כי למשנהו, אחד רצו� שבי� אישיות התלבטויות ג�

וגזילה), לגניבה בנוגע (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תחמוד" "לא � הקנאה עני� כללות נשלל שעלֿידיֿזה ובוודאי
כלל חושב ואינו הקב"ה, עלֿידי לו שניתנו הכוחות את מנצל שהוא בזה מתבטאת ששלימותו יודע הוא כי

בחלקו". "שמח הוא כי אליו), להידמות (לנסות הזולת של ומצבו מעמדו אודות

� לחבירו) להידמות מסוגל אינו (כי אחרת ברירה לו שאי� משו� אינה בחלקו" "שמח שהוא לזה והסיבה
שייכותו את ולבטא להראות היא) (או הוא בוחר וא�ֿעלֿפיֿכ� האפשריות, הברירות כל את לו נות� הקב"ה
עלֿידי מישראל ואחת אחד לכל שנתגלתה הקב"ה, של מחכמתו ונלקחת קשורה [שחכמתו ונבו�" חכ� ל"ע�
הוראה היינו, אור", ו"תורה חיי�" "תורת אצלה) (או אצלו נעשתה זו ותורה הקב"ה, של חכמתו � התורה
את לנצל שיכול � הוא בחלקו שנפל גדול הכי שהאושר ומרגיש שיודע עלֿידיֿזה היו�ֿיו�], חיי את המאירה

הקב"ה. עלֿידי לו שניתנו הכחות
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דכיבוש העני� כללות נפעל ועלֿידיֿזה בעול�, חלקו את יהודי כל כובש � האמור באופ� מתנהגי� וכאשר
להוציא כדי צדקנו, משיח את ממש בקרוב שולח שהוא הקב"ה, של בכוחו � שלו� של באופ� כפשוטה, האר�

לבב. וטוב בשמחה � הקדושה לארצנו ולהביא� מהגלות, ישראל וכלל מישראל ואחת אחד כל את

* * *

Ëאלו של טענת� את וכל מכל ושולל מבטל � ישראל ובנות נשי של המיוחדת מעלת� אודות לעיל האמור .

זכויות לה שיעניקו לתבוע צריכה שהאשה היינו, זכויות", "שוויו� של ברעיו� ישראל ובנות נשי את לבלבל הרוצי�
דוקא. ישראל ובנות לנשי שניתנו והאחריות הזכות גודל את מדגישה התורה אדרבה: כי � האיש זכויות כמו שוות

ל מגיע ואחת אחד כל כאשר � הוא אמיתי זכויות" ולאפשרויות"שוויו� לכשרונות בהתא� השלימות תכלית
בתפקידי� לעסוק צריכה והאשה לאנשי�, שניתנו בתפקידי� לעסוק צרי� האיש ולכ�, הקב"ה, עלֿידי לו שניתנו

לאנשי�. השייכי� בתפקידי� ולעסוק האיש, את לחקות תנסה שהאשה סיבה כל ואי� לנשי�, שניתנו

� האיש של לתפקידיו שווי� תפקידי� לה שיתנו ודורשת האיש, את לחקות מנסה האשה כאשר ואדרבה:
האיש של תפקידיו אחרי הרדיפה עלֿידי כי זכויות, ואיֿשוויו� פערֿחברתי ליצירת היא גורמת עלֿידיֿזה הרי
את לקבל היא דורשת ולכ� האיש, של ממעמדו פחותה בדרגה הוא האשה של שמעמדה בעצמה היא מדגישה

קיומה! עצ� את בכ� להצדיק כדי האיש, של תפקידיו

לנסות לאשה אסור ולכ�, התורה, היפ� היא � איש או אשה מסויי�, אד� של במעמדו לפגוע זו, גישה
לה אי� שכאילו האשה, של במעמדה היא פוגעת עלֿידיֿזה כי � שלו בתפקידי� ולעסוק האיש את לחקות

האיש. זכויות אחרי לרדו� היא זקוקה ולכ� משלה, זכויות

כל כי � אשה" שמלת גבר ילבש ולא אשה על גבר כלי יהיה "לא התורה לציווי הטעמי� אחד ג� וזהו
� וה"אשה" לגבר, המתאי� באופ� � ה"גבר" הקב"ה, עלֿידי שנברא כפי המתאי� באופ� להתנהג צרי� אחד

לאשה. המתאי� באופ�

לתכלית הגיעה שהיא ולהוכיח להראות שכדי ומחליטה שלה, החיי� סדר את "הופכת" האשה כאשר ולכ�,
באופ� "קריירה" לבנות המסוגל האיש של למעמדו ולהגיע האיש, של בתפקיד לעסוק היא חייבת השלימות,
שלימותה כי האשה, של השלימות היפ� וזהו אשה", על גבר כלי יהיה ד"לא הציווי היפ� זה הרי � וכ� כ�

אשה. בתור לה שניתנו והאפשרויות הכוחות בניצול מתבטאת

זה הרי � אמיתי באופ� נפשי סיפוק השגת כולל הקב"ה, של ברכותיו את לקבל שהדר� מוב� ועלֿפיֿזה
שהקב"ה והשליחות התפקיד את ממלא שהוא היינו, במילוא�, לו שניתנו הכוחות את מנצל אד� כל כאשר דוקא

השני). את לחקות שמנסה עלֿידיֿזה (ולא שלה בתפקידי� � והאשה שלו, בתפקידי� � האיש עליו, הטיל

� האישית וההצלחה הסיפוק תלוי ובזה אשה, וה� איש ה� ואחת, אחד כל של האמיתית ה"זכות" וזוהי
הקב"ה, עלֿידי לה� שניתנו והאפשרויות וכשרונותיה� לטבע� המתאימה בדר� הולכי� ואחת אחד כל כאשר

השלימות. בתכלית ומנצל�

Èשולל זה הרי � עליו שהוטל לתפקיד ובהתא� לו, שניתנו לכוחות בהתא� מתנהג אד� כל כאשר והנה, .
הקב"ה. בו שהטביע לטבע בהתא� מתנהג הוא כי למשנהו, אחד רצו� שבי� אישיות התלבטויות ג�

וגזילה), לגניבה בנוגע (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תחמוד" "לא � הקנאה עני� כללות נשלל שעלֿידיֿזה ובוודאי
כלל חושב ואינו הקב"ה, עלֿידי לו שניתנו הכוחות את מנצל שהוא בזה מתבטאת ששלימותו יודע הוא כי

בחלקו". "שמח הוא כי אליו), להידמות (לנסות הזולת של ומצבו מעמדו אודות

� לחבירו) להידמות מסוגל אינו (כי אחרת ברירה לו שאי� משו� אינה בחלקו" "שמח שהוא לזה והסיבה
שייכותו את ולבטא להראות היא) (או הוא בוחר וא�ֿעלֿפיֿכ� האפשריות, הברירות כל את לו נות� הקב"ה
עלֿידי מישראל ואחת אחד לכל שנתגלתה הקב"ה, של מחכמתו ונלקחת קשורה [שחכמתו ונבו�" חכ� ל"ע�
הוראה היינו, אור", ו"תורה חיי�" "תורת אצלה) (או אצלו נעשתה זו ותורה הקב"ה, של חכמתו � התורה
את לנצל שיכול � הוא בחלקו שנפל גדול הכי שהאושר ומרגיש שיודע עלֿידיֿזה היו�ֿיו�], חיי את המאירה

הקב"ה. עלֿידי לו שניתנו הכחות
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‡Èהשייכות ההוראות ה� התורה, הוראות כל ניתנו שאז � תורה דמת� העני� בכללות מודגש לעיל האמור .

הנ"ל הוראות סוגי ששני התורה מדגישה זה ע� וביחד לנשי�, במיוחד השייכות ההוראות וה� לאנשי�, במיוחד
כל המשכת ע� קשור אלו הוראות קיו� ולכ�, הטוב", "עצ� שהוא הקב"ה עלֿידי ניתנו ולנשי�) (לאנשי�

הזה. עול� בחיי גשמי לטוב ועד הטובי�, העניני�
והקנאה השנאה עני� היפ� � בתורה") גדול "כלל (שזהו ישראל לאהבת בנוגע הכללית ההוראה ג� וזוהי
כדי הדרושי� העניני� כל את לו שיש יבי� אחד כל כאשר נפעל זה שכל וגזילה), גניבה (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
עלֿידי לו שניתנו הכוחות את שמנצל עלֿידיֿזה – אמיתי אושר בהשגת ביותר הנעלית לדרגא להגיע שיוכל

בעול�. ושליחותו תפקידו את וממלא הקב"ה,

וחי�ת תוק� וביתר כולה, השנה כל במש� היו�ֿיו� בחיי ההנהגה אופ� להיות צרי� כיצד מוב� ועלֿפיֿזה
וחי�ת. תוק� ביתר תורה דמת� העני� כללות מתחדש שאז תורתנו", מת� מ"זמ� עתה זה בבואנו �

שנית הכוחות ניצול (עלֿידי ממנו הנדרשת לשלימות להגיע ואחד אחד כל צרי� העני�ולכ� ומצד לו), נו
לשלימות הוא ג� יגיע מה� ואחד אחד שכל בסביבתו הנמצאי� כל על לפעול צרי� � כמו�" לרע� ד"ואהבת
המתאימה ההכנה זו הרי זה, ביו� ומצבו למעמדו בהתא� ממנו הנדרשת לשלימות ובהגיעו ממנו, הנדרשת
זאת לעשות � בברכותיו מוסי� והקב"ה בקודש", "מעלי� לציווי בהתא� יותר, נעלית לשלימות למחרת להגיע

לבב. וטוב שמחה ומתו� הצלחה, ביתר

* * *

·È,(לעיל האמורי� העניני� (בכל ועבודתינו דמעשינו הפעולה כללות אודות לעיל להאמור בהמש� .

אודות להזכיר המתאי� הזמ� זה הרי � והשלימה האמיתית בגאולה הקדושה לארצנו לכניסה זוכי� שעלֿידיֿזה
ישראל. באר� עתה כבר הנמצאי� היהודי�

בית שהרי הגלות, דזמ� ומכופל כפול בחוש� ה� נמצאי� � ישראל באר� כבר הנמצאי� היהודי� ג� דהנה,
דראיית מהמצוה החל עתה, שייכות אינ� קיי� היה המקדש שבית בזמ� התלויות המצוות וכל בנוי, אינו המקדש

המקדש. לבית לרגל עולי� היו כאשר ה'" האדו� "פני

עלֿידי להעשות צריכה זו פעולה הרי � בימינו" במהרה המקדש בית "שיבנה אנו שבטוחי� וא�ֿעלֿפי
היהודי� ג� וא�ֿכ�, נושענו"! לא ש"עדיי� אנו רואי� ובפועל צדקנו), למשיח זו שליחות נות� (שהוא הקב"ה

הגלות! דזמ� ומכופל כפול בחוש� שרויי� הקודש באר� הנמצאי�

ה"כותל את ורואי� הבית", "הר למקו� סמו� הקודש, עיר בירושלי� הקודש, באר� נמצאי� כאשר ואדרבה:
בחו�ֿלאר�! מאשר יותר הגלות חשכת את מרגישי� אזי � מקדשנו בית שריד המערבי",

לעודד � היא בזה הכוונה אלא חסֿושלו�, ועצבות נמיכותֿרוח יהודי על לפעול בזה הכוונה שאי� ומוב�,
הגאולה תבוא שאז הגלות, סיבת את לבטל כדי בו התלוי כל את לעשות מישראל ואחת אחד כל את ולזרז

המקדש: בית ויבנה העתידה,

("חטאינו"), הגלות סיבת את מבטלי� שכאשר ומוב�, מארצנו", גלינו חטאינו "מפני � היא הגלות סיבת
הגלות. עני� כללות � המסובב ג� ממילא בדר� מתבטל

את ומחלישה ממעטת � במעשה או בדיבור או במחשבה יהודי, עלֿידי הנעשית טובה פעולה כל ולכ�,
כללות את מבטלי� ביחד, יהודי� וכמה כמה של טובות פעולות וכמה כמה מצטרפי� וכאשר הגלות, סיבת

ועלֿ ד"חטאינו", הגלות.העני� עני� כללות מתבטל ידיֿזה

ישראל מבני ומבקש ממתי� שהקב"ה אלא למעלה, ומוכ� בנוי העומד � המקדש בית לבני� זוכי� ועלֿידיֿזה
כל של לבו טהרת עלֿידי ממש, בפועל המקדש בית את ולהמשי� להוריד (כביכול) האפשרות את לו שיתנו
עלֿידי הקב"ה, רצו� היפ� שה� מעניני� טהרה � הבית" "הר טהרת ישראל, אר� טהרת מישראל, ואחת אחד

היו�ֿיו�. בחיי המצוות וקיו� התורה לימוד

ותיכ� דגאולה, לאתחלתא וזוכי� לחוש�", ש� "ק� היעוד לקיו� וזוכי� הגלות, חשכת את מגרשי� ובזה
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה, האמיתית לגאולה � ד"אחישנה" באופ� ומיד,
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ËÈעלֿידיֿזה הרי � שהוא מקו� בכל ומצוותיה התורה בעניני מוסי� יהודי שכאשר פעמי� כמה ...דובר .
יש בני לכל הקב"ה של ברכותיו בהמשכת הוספה ישראל,באה ע� מכללות חלק הוא יהודי שכל מאחר ראל,

אלקיכ�". ה' לפני כולכ� היו� "נצבי� אחד", בלב אחד "כאיש � אחת מציאות ה� ישראל בני וכל
שסגולתה הצדקה, למצות בנוגע הוא שכ� עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי מצוה, לכל בנוגע אמורי� הדברי� וא�
זו שבמצוה ל"ז) (פרק קדישא תניא בספר בארוכה כמבואר המצוות", כל כנגד "שקולה שהיא � המיוחדת
יתאי� כולו שהעול� פועלי� שעלֿידיֿזה היינו, בעול�, וחלקו הבהמית נפש דבירור העני� כללות ביותר מודגש
גאולה � הגאולה" את שמקרבת ז"ל רבותינו אמרו "ולכ� ש�: בתניא שמסיי� כפי ועד הקב"ה, של לרצונו יותר

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

לצדקה מכספכ�) הניתנת על (בהוספה לתתו כדי � דולר של שטר מכ� ואחת אחת כל עבור את� ולכ�,
ישראל. אר� על המגיני� היהודי� של לזכות�

במצות ובפרט יהדות, עניני בכל יוסי� הדברי�, את השומעי� מאלו ואחת אחד וכל מכ�, אחת כל וכאשר
הצבא אנשי של לזכות� זאת ויעשו בתורה"), גדול "כלל שזהו ישראל, אהבת מצות על (המיוסדת הצדקה
בדרכי להבטיח השלימות, בתכלית פעולת� סיו� בהצלחת ויוסי� ימהר זה הרי � הקודש אר� על המגיני�
בטחו� את וכו') נשק כלי הטבע, בדרכי להשתמש צריכי� הגלות שבזמ� הקב"ה של לרצונו (בהתא� הטבע
כי במלחמה, צור� יהיה שלא היינו, שלו�, מתו� זאת לעשות שיצליחו ועד כולה, ישראל ואר� הגליל ושלו�

כאב�"! ידמו זרוע� בגדול ופחד אימתה עליה� "תפול

בשעות להתנהג כיצד הטבע) דרכי (עלֿפי ההחלטה נתונה שביד� אלו של לזכות� ג� תהיה הצדקה ונתינת
ישראל", ד"אר� העני� (בדוגמת הקב"ה של לרצונו בהתא� ולעשות ולהחליט לכוו� שיצליחו � הקרובי� ובימי�

לבב. וטוב שמחה ומתו� ריצה), של (באופ� בזריזות זאת ולעשות קונה"), רצו� לעשות "שרצתה

רצו� עלֿפי להתנהג א� להחליט יכולי� ואינ� הסעיפי�", שתי על ה"פוסחי� אלו של לזכות� ג� והכוונה
ולהחליט זה, בנסיו� לעמוד שיצליחו � (להבדיל) בקרב�" אשר זר ה"אֿל רצו� עלֿפי להתנהג או הקב"ה,

לבב. וטוב שמחה ומתו� הקב"ה, של רצונו עלֿפי להתנהג

Îחשכת וה� לאר� בחו� הגלות חשכת ה� לחוש�", ש� "ק� היעוד לקיו� נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצו� .
� בא" זה "הנה כי והשלימה, האמיתית גאולה � ומיד ותיכ� דגאולה, לאתחלתא ונזכה ישראל, באר� הגלות

וביח הנביא, אליהו ע� ביחד צדקנו, מל�משיח עבדי "ודוד שכתוב כמו וקיי�", חי ישראל מל� "דוד ע� ד
שבחו�ֿלאר� היהודי� ה� מישראל, ואחת אחד כל את יולי� שהוא לעול�", לה� נשיא עבדי ודוד . . עליה�

ממש. בימינו במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה לקראת � ישראל שבאר� היהודי� וה�
נחת לראות ותזכו יהודי, בתוכ� ומלא ושמח בריא קי� מכ� אחת לכל יהיה � הנ"ל יעוד שיקויי� ועד

ומהנכדי�. מהילדי� מעצמכ�,

בתור בו בחר שהקב"ה � מישראל ואחת אחד כל של האמיתי ואושרו תפקידו � תפקידכ� במילוי ותצליחו
ה� ישראל, אר� כיבוש � גו'" ל� ד"שלח ההוראה קיו� עלֿידי בתחתוני�, דירה יתבר� לו לעשות "שליח"
עלֿידי שלו�", נתיבותיה וכל נוע� דרכי ש"דרכיה התורה, דר� עלֿפי כפשוטה, וה� (כנ"ל) הרוחנית בעבודה

ממש. בימינו במהרה משיחא", מלכא "דוד צדקנו, משיח

‡Îמנת על אחד, דולר אחת לכל לחלק כדי ל"הנהלה", דולר של שטרות עתה את� � לעיל האמור עלֿפי .

מכספכ�. ג� להוסי� � טוב ומה לצדקה, לתתו
תבקשו � הגאולה את ומקרבת המצוות, כל כנגד שקולה שהיא הצדקה, מצות קיו� � הדבר עיקר על ונוס�
ב"צבא הנמצאי� היהודי� של לזכות� � לראש ולכל ישראל, אר� יהודי של לזכות� זו מצוה שיזקו� מהקב"ה

לישראל". הגנה

ד"כימי באופ� תהיה העתידה הגאולה כי � הטבע בדרכי בפעולות צור� יהיה לא ממש שבקרוב ויהיֿרצו�
חשכת סיו� לאחרי � זה וכל לגמרי, הטבע מדר� שלמעלה ניסי באופ� נפלאות", אראנו מצרי� מאר� צאת�

צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית וגאולה הגאולה, להתחלת זוכי� שאז הגלות,

רצו�. יהי כ� אמ�
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ישראל. אר� על המגיני� היהודי� של לזכות�

במצות ובפרט יהדות, עניני בכל יוסי� הדברי�, את השומעי� מאלו ואחת אחד וכל מכ�, אחת כל וכאשר
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בשעות להתנהג כיצד הטבע) דרכי (עלֿפי ההחלטה נתונה שביד� אלו של לזכות� ג� תהיה הצדקה ונתינת
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לבב. וטוב שמחה ומתו� ריצה), של (באופ� בזריזות זאת ולעשות קונה"), רצו� לעשות "שרצתה

רצו� עלֿפי להתנהג א� להחליט יכולי� ואינ� הסעיפי�", שתי על ה"פוסחי� אלו של לזכות� ג� והכוונה
ולהחליט זה, בנסיו� לעמוד שיצליחו � (להבדיל) בקרב�" אשר זר ה"אֿל רצו� עלֿפי להתנהג או הקב"ה,

לבב. וטוב שמחה ומתו� הקב"ה, של רצונו עלֿפי להתנהג

Îחשכת וה� לאר� בחו� הגלות חשכת ה� לחוש�", ש� "ק� היעוד לקיו� נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצו� .
� בא" זה "הנה כי והשלימה, האמיתית גאולה � ומיד ותיכ� דגאולה, לאתחלתא ונזכה ישראל, באר� הגלות

וביח הנביא, אליהו ע� ביחד צדקנו, מל�משיח עבדי "ודוד שכתוב כמו וקיי�", חי ישראל מל� "דוד ע� ד
שבחו�ֿלאר� היהודי� ה� מישראל, ואחת אחד כל את יולי� שהוא לעול�", לה� נשיא עבדי ודוד . . עליה�

ממש. בימינו במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה לקראת � ישראל שבאר� היהודי� וה�
נחת לראות ותזכו יהודי, בתוכ� ומלא ושמח בריא קי� מכ� אחת לכל יהיה � הנ"ל יעוד שיקויי� ועד

ומהנכדי�. מהילדי� מעצמכ�,

בתור בו בחר שהקב"ה � מישראל ואחת אחד כל של האמיתי ואושרו תפקידו � תפקידכ� במילוי ותצליחו
ה� ישראל, אר� כיבוש � גו'" ל� ד"שלח ההוראה קיו� עלֿידי בתחתוני�, דירה יתבר� לו לעשות "שליח"
עלֿידי שלו�", נתיבותיה וכל נוע� דרכי ש"דרכיה התורה, דר� עלֿפי כפשוטה, וה� (כנ"ל) הרוחנית בעבודה

ממש. בימינו במהרה משיחא", מלכא "דוד צדקנו, משיח

‡Îמנת על אחד, דולר אחת לכל לחלק כדי ל"הנהלה", דולר של שטרות עתה את� � לעיל האמור עלֿפי .

מכספכ�. ג� להוסי� � טוב ומה לצדקה, לתתו
תבקשו � הגאולה את ומקרבת המצוות, כל כנגד שקולה שהיא הצדקה, מצות קיו� � הדבר עיקר על ונוס�
ב"צבא הנמצאי� היהודי� של לזכות� � לראש ולכל ישראל, אר� יהודי של לזכות� זו מצוה שיזקו� מהקב"ה

לישראל". הגנה

ד"כימי באופ� תהיה העתידה הגאולה כי � הטבע בדרכי בפעולות צור� יהיה לא ממש שבקרוב ויהיֿרצו�
חשכת סיו� לאחרי � זה וכל לגמרי, הטבע מדר� שלמעלה ניסי באופ� נפלאות", אראנו מצרי� מאר� צאת�

צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית וגאולה הגאולה, להתחלת זוכי� שאז הגלות,

רצו�. יהי כ� אמ�

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

המשך בעמוד גל



יח

gly zyxt zegiyÎihewlg jxk

הקודש ללשו� מתורג�
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משה..." אל הע� את כלב "ויהס הפסוק מצטט1מ� ,

כול�". את "השתיק ומפרש: כלב", "ויהס המלי� את רש"י

בפירושו, לבאר מתכוו� שרש"י נראה, ראשו� במבט

"השתיק". היא "ויהס" המילה שמשמעות

קשה: זה לפי א�

כאשר כלב", "(ויהס) המילה את רש"י מצטט מדוע א)

"ויהס"? המילה את רק לבאר ברצונו

את שוב רש"י מצטט לפסוקנו פירושיו כל בסיו� ב)

dlindדוגמאות ומביא שתיקה", "לשו� ומפרש: "ויהס"

היא "הס" של המשמעות שבה� אחרי�, ממקומות

בהתחלה שבפירושו לומר, אפוא, אפשר, כיצד שתיקה.

את לבאר מתכוו� הוא כול�" את השתיק – כלב "ויהס

בסו�? רק מפרש הוא אשר "ויהס", המילה

השתיק", – "ויהס פירושו לאחר רש"י, מוסי� מדוע ג)

מחדש מה (א) כפולה: והשאלה כול�"? "את המלי� את

הדבר היה רש"י פירוש ללא ג� כול�". "את בדבריו רש"י

המשמעות שהרי כלבdheytdמוב�, "ויהס mrdשל z`"

את השתיק שהוא שללאlkהיא, נאמר, א� א� (ב) הע�?

הכוונה הע�" "את שבמלי� מוב� היה לא רש"י פירוש

עדיי�lklהיא זאת, לפרש רש"י צרי� כ� ומשו� הע�,

"את המלי� את מבאר כול�", "את זה, פירוש קשה:

רש"י זאת אומר מדוע כלב". "ויהס המלי� את ולא הע�",

"השתיק"? לביאורו כהמש� כלב", "ויהס על

.·
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המש� ולגבי כול�", "את רש"י של חידושו לגבי

להשיב:חידו לכאורה, היה, אפשר "השתיק", בפירוש שו

מקרא של לפשוטו הקרוב אונקלוס, ,2תרגו�

מתרג� זה, מתרגו� הוכחה רש"י מביא רבי� ושבמקומות

ג� להקשיב. לע� גר� כלומר, כלב". ואצית – כלב "ויהס

– לכ� בדומה מוצאי� שאנו כפי כ�, לבאר יכול רש"י

"zkqd"מלשו�3ושמע "ויהס" המילה את לבאר אפשר כ� .

שני4הסתה לפי לב�. אל ודיבר אות� שכנע שכלב ,

היא`elפירושי� הע�" "את המלי� שמשמעות מוב�,

או למשה, יאזי� (כולו) שהע� לכ� גר� כלב כפשוט�:

משה. של בצדו להיות הע� (כל) את שכנע שהוא

הכרחי, השתיק", – "ויהס רש"י פירוש לפי א�

כלפי מכוונות אינ� כלב" "ויהס שהמלי� להסביר, לכאורה,

שרק כ�, על מסופר הקודמי� בפסוקי� שהרי הע�", "את

היינו ולפיכ� דיבר, שהע� מוזכר ואי� דיברו, המרגלי�

"את והמלי� המרגלי�. את רק השתיק שכלב מביני�,

של למטרה אלא עצמה, "ויהס" למילה קשורות אינ� הע�"

יאזי� שה"ע�" כדי המרגלי� את השתיק כלב – "ויהס"

את5לדבריו "השתיק רש"י אומר לפיכ� .mlekלא שכלב ,"

כולו הע� את אלא המרגלי�, את רק zehytk,6השתיק

הע�" את כלב "ויהס הפסוק .7לשו�

כ�: להשיב אי� א�

את כלב שב"ויהס להסביר הפשט מדר� מאד רחוק א)

אחר מישהו השתיק שהוא היא הכוונה "את",ornlהע�" ,

זאת. לשלול צרי� אינו ורש"י הע�,

הע�, לכל רש"י מתכוו� כול�" "את במלי� א� ב)

אי� מדוע א': בסעי� לעיל, שהוזכרה השאלה מתחזקת

הע�"? "את המלי� את ג� הפסוק מ� מצטט הוא

.‚
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משה", "אל המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

משה" "אל שבמלי� במשה", שידבר מה "לשמוע ומפרש:

oi`קשר לכ� אי� זה לפי שהרי עצמו, למשה הכוונה

– אלאwizydל"ויהס ,"lr.משה אודות כלב דברי – משה

צרי� מדוע לעיל: לאמור בהמש� מוב�, אינו כא� ג�

ועקב "השתיק", היא "ויהס" של שהמשמעות לפרש רש"י

היא: הכוונה משה" "אל שבמלי� להסביר עליו זאת
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ל.1) יג, פרשתנו

ואפילו2) – שמביא יב"ע תרגו� –yxetnaמשא"כ מקומות ובכו"כ

כא�: ומתרג� עיי"ש.wizyeמדחז"ל כלב.

ש�).3) פרש"י (וראה ט כז, תבא

א:4) לה, סוטה שמפרשoziqdyראה רש"י", "דקדוקי ג� וראה בדברי�.

ד"הסית�". הפירוש לשלול – היא כו'" "השתיק בפירושו רש"י שכוונת

(5.(7 הערה להל� ראה אבל רש"י. בכוונת כ� (ומפרש כא� הש"ח וכפירוש

מוב�6) שזה י"ל, – הע� שדיברו הקודמי� בכתובי� מסופר שאינו וא�

עז כי "אפס ואמרו המרגלי� שכשבאו לפרשו) הכתוב הוצר� שלא (ועד מעצמו

שבאו "לפי הי' המרגלי� ששילוח (ובפרט גו'" אנשי�l`xyiהע� נשלחה ואמרו

כט): פסוק (סו� רמב"� וראה הע�. כל מזה דיברו – פרשתנו) ריש רש"י – לפנינו"

כא�. ספורנו עד"ז וראה כו'". כלב ויהס טע� וזה להתאונ� הע� כל החלו "ואז

המרגלי�.7) את רק שהשתיק היא, כול�" ב"את רש"י שכוונת כא�, בש"ח

בא כול�" "את הלשו� בפשטות, למעט.zeaxlאבל ולא

gly zyxt zegiyÎihewl

lrלדברי alkשהמשמעות לבאר היה יכול הרי הוא משה.

היה אפשר ואז "והסית", או "ואצית", היא "ויהס" של

ממש כפשוט� משה" "אל המלי� את ?8להסביר

היחיד האפשרי הפירוש רש"י, שלדעת נאמר, א� א�

לפי א� היה אפשר שתיקה, מלשו� הוא "ויהס" למילה

שכלב כפשוט�, משה" "אל המלי� את להסביר זה פירוש

מספרת התורה אי� אמנ�, למשה. שיאזינו כדי אות� השתיק

אמר שמשה שכלב`fכא� להסביר, אפשר א� משהו,

מפרשי שמסבירי� כפי למשה, שיאזינו בטענה השתיק�

האחרי� או:9המקרא .dyn l`ל שיאזינו –xqn10של

אשר נעלה...",ed`משה, עלה "ויאמר – לה� יאמר (כלב)

(השתיק)" "ויהס תהיה: משה" אל "ויהס... של והמשמעות

ici lrעלה (כלב) "ויאמר – מכ� ולאחר משה", "אל טענתו

שבמלי� להסביר, רש"י צרי� מדוע אותה". וירשנו נעלה

לדברי היא הכוונה משה" lr"אל alkולא משה?`lמשה,

.„
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שכלב במשה", שידבר מה "לשמוע רש"י מפרש כאשר

הוא משה, על לדבריו שיאזינו כדי כול� את השתיק

זו וכי ואמר "צווח כלב: נקט שבו האמצעי את מסביר

עמר� ב� לנו עשה לספר11בלבד שבא סבור היה השומע .

דברי בשביל משה על בלב� שהיה ומתו� בגנותו,

גנותו לשמוע כול� שתקו לנו12המרגלי�, קרע והלא אמר .

השליו". את לנו והגיז המ� את לנו והוריד הי� את

דוקא ציי� שכלב רש"י, מסיק מני� להבי�: יש כא� א�

dyely�עניניel`,�הי את (קרע עבור� עשה משה אשר ,

עבור עשה משה והרי השליו), את והגיז המ� את הוריד

פעולות ישראל החלzeaxבני ,mixvn z`ivi ± xwira.

אלו דברי� שלושה דוקא לעניננו קשורי� ?13במה

מבוסס, רש"י של פירושו יותר: קשה א� זו שאלה

בגמרא הנאמר על אמר14לכאורה, שכלב כתוב וש� .

המ�". את והאכילנו הי� את לנו וקרע ממצרי� "הוציאנו

רש"י הואdpynא� הגמרא: "הוציאנוhinynמדברי את

השליו"siqeneממצרי�" את לנו ?15"והגיז

.‰
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נעלה", "עלה המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

ש�, ועלו סולמות עשו אומר והוא בשמי� "אפילו ואומר:

דבריו". בכל נצליח

"עלה של הפשוטה המשמעות מוב�: אינו בזה וג�

היא, לדברינעלה" בדומה ישראל, לאר� עליה לכאורה,

לעלות" נוכל "לא לעליה16המרגלי� בכ� שהתכוונו ,

"עלה של שהמשמעות רש"י, מסיק מני� ישראל. לאר�

בשמי�..."? "אפילו היא נעלה"

המפרשי� "אפילו17יש לפירושו רש"י של שההכרח ,

התכוו� אילו נעלה". "עלה הלשו� מכפל נובע בשמי�..."

"נעלה". אחת פע� באומרו היה די ישראל, לאר� לעליה כלב
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יג)8) (ו, וארא בכ"מ: נמצא במשה" – משה "אל כפי' שג� בנ"י`lא�

l`e.ועוד גו'. פרעה

כא�.9) ובמ"ח אוה"ח ג� וראה כא�. הספורנו פירוש וע"ד

אמר10) ולא משה שתק זה אי� דלכאו': גדולה, תמי' מתורצת ועפ"ז

שלאחריו הלילה וכל האר� דיבת המרגלי� שהוציאו ההוא היו� כל דבר

שבפ' בזה משה דברי וג� ש�mixacוהיו�? הכתובי' פשטות – כט) (א,

"לילה לאחרי הי' שזה – גו'" ותאמרו באהליכ� "ותרגנו לאחרי שבאו מוכיחה

וראה "אולי"). באופ� כא� בספורנו כמש"כ (דלא בפרשתנו כמפורש – ההוא"

לב. אבירי אשתוללו עה"פ כא� ותנחומא במד"ר

כא�11) שבקרא ובפרט "משה" ולא עמר�" "ב� אמר שכלב רש"י ראיית

yxetnבלי בשמו לרבו לקרוא אסור "במשה": ע"ז רש"י וכדברי "משה",

ש�). ורש"י א ק, (סנה' וכיו"ב "רבי" "מורי", כמו – כבוד של תואר קדימת

" הכתוב את כבר למד שהרי מזה יודע למקרא חמש הב� משה`ipecוג�

מטע� הוא "אדוני" יהושע שהוסי� מה שבפשטות כח), יא, (בהעלות� כלא�"

"רבי". קדימת בלי בשמו רבו את יקרא שלא אותו חינכו בודאי וג� זה

הי' לא אז (כי כבוד של בתואר משה את לקרוא לכלב הי' שא"א ומכיו�

משתמע זה שלשו� ובפרט עמר�". "ב� שאמר לומר בהכרח להשתיק�), בכחו

שכל וכאילו מחשיבו*, שאינו לפי עמר�" "ב� שאומר סברו ה� אפי: לתרי

דאמת, ואליבא ע"ב); ריש מא, סהנ' (ראה עמר� ב� שהוא רק היא שלו המעלה

אותו קורא שהי' מזה יותר עוד כבדו עמר�" "ב� שלenyaבאמירת ובתואר

כלל. שמו להזכיר אי� שבפניו סקכ"ד) סרמ"ב יו"ד (ש"� י"א שהרי כבוד,

(12" כד) יד, (לקמ� רש"י שכתב וע"י`xnומה בעצה.. עמכ� הי'okאני

) אמירתו תוכ� היינו בעצה" עמכ� "אני – להשתיק�" כח היינוdnewnayבו –

במילואה).ocicבקרא פירשה –

לבנ"י13) משה שעשה טובות שמונה מח) (לב, האזינו שבפרש"י ובפרט

התורה. ונתינת הבאר העלאת יצי"מ, ג� מוסי�

ש�.סוטה14)

(15" רש"י למ"ש המ�"cixedeהטע� את הגמראdpyneלנו מלשו�

למנות [לא בעיקר היתה כלב כוונת א) בפשטות: י"ל – כו'" "והאכילנו

zeaehdאת להוכיח כ"א] משה, נפלאותegkשעשה לעשות (שיכול משה של

לה). נוכל יכול משה ע"י ולכ� מdfleכו' שעשהzcxedראי' מה ב) המ�**.

dynהואzcxed.(***�האכיל שמשה ולא בעצמ� אותו אכלו (שהרי המ�

שמונה (א� ש� האזינו בפ' ג� רש"יzeaehdשלכ�, כותב – משה) שעשה

"cixede."�המ את

לא.16) יג,

כא�.17) ש"ח

`ed "dyn" `le "mxnr oa" i"yx y"ny xnel oi` la` (*wx("dyn" xne` 'id m`a mb) "epl dyr cala ef ike" oeyldn mb ixdy ± (o`k m"`x d`x) i`pbl ezpeeky erhiy icka

`xwna xn`pk `lc xn`y i"yxl l"pne ,ezepba xtql `ay mixaeq eiddf.dxrdd miptak ,enya eaxl `exwl xeq`y itl ± `id i"yx zgkedy d`xp okle ?"mxnr oa" `"k ,"dyn"

dpeny l"i my dheqa k"`yn (**zeaehd.(h ,gi exzi i"yx d`x) dlecb ikd daeh `id ik ± (i"q oldl d`x ± ux`d zyexi lr dgked f"i`y s`) "mixvnn ep`ived" aiyg okly ,

in" (gi .c ,`i jzelrda) y"ne (***eplik`i) de`z ee`zdy oeikn ik ± (a"eike "epl ozi in" `le) "xyalek`lin exn` ,(eplik`i,dfy± dyn ixacay ,xirdle) .mdl wird

± bi ,myhxetn"dpzxya epldlk`pe.("
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lrלדברי alkשהמשמעות לבאר היה יכול הרי הוא משה.

היה אפשר ואז "והסית", או "ואצית", היא "ויהס" של

ממש כפשוט� משה" "אל המלי� את ?8להסביר

היחיד האפשרי הפירוש רש"י, שלדעת נאמר, א� א�

לפי א� היה אפשר שתיקה, מלשו� הוא "ויהס" למילה

שכלב כפשוט�, משה" "אל המלי� את להסביר זה פירוש

מספרת התורה אי� אמנ�, למשה. שיאזינו כדי אות� השתיק

אמר שמשה שכלב`fכא� להסביר, אפשר א� משהו,

מפרשי שמסבירי� כפי למשה, שיאזינו בטענה השתיק�

האחרי� או:9המקרא .dyn l`ל שיאזינו –xqn10של

אשר נעלה...",ed`משה, עלה "ויאמר – לה� יאמר (כלב)

(השתיק)" "ויהס תהיה: משה" אל "ויהס... של והמשמעות

ici lrעלה (כלב) "ויאמר – מכ� ולאחר משה", "אל טענתו

שבמלי� להסביר, רש"י צרי� מדוע אותה". וירשנו נעלה

לדברי היא הכוונה משה" lr"אל alkולא משה?`lמשה,

.„
"...Ì¯ÓÚ Ô· Â�Ï ‰˘Ú „·Ï· ÂÊ ÈÎÂ"

שכלב במשה", שידבר מה "לשמוע רש"י מפרש כאשר

הוא משה, על לדבריו שיאזינו כדי כול� את השתיק

זו וכי ואמר "צווח כלב: נקט שבו האמצעי את מסביר

עמר� ב� לנו עשה לספר11בלבד שבא סבור היה השומע .

דברי בשביל משה על בלב� שהיה ומתו� בגנותו,

גנותו לשמוע כול� שתקו לנו12המרגלי�, קרע והלא אמר .

השליו". את לנו והגיז המ� את לנו והוריד הי� את

דוקא ציי� שכלב רש"י, מסיק מני� להבי�: יש כא� א�

dyely�עניניel`,�הי את (קרע עבור� עשה משה אשר ,

עבור עשה משה והרי השליו), את והגיז המ� את הוריד

פעולות ישראל החלzeaxבני ,mixvn z`ivi ± xwira.

אלו דברי� שלושה דוקא לעניננו קשורי� ?13במה

מבוסס, רש"י של פירושו יותר: קשה א� זו שאלה

בגמרא הנאמר על אמר14לכאורה, שכלב כתוב וש� .

המ�". את והאכילנו הי� את לנו וקרע ממצרי� "הוציאנו

רש"י הואdpynא� הגמרא: "הוציאנוhinynמדברי את

השליו"siqeneממצרי�" את לנו ?15"והגיז

.‰
"...ÌÈÓ˘· ÂÏÈÙ‡" Y "‰ÏÚ� ‰ÏÚ"

נעלה", "עלה המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

ש�, ועלו סולמות עשו אומר והוא בשמי� "אפילו ואומר:

דבריו". בכל נצליח

"עלה של הפשוטה המשמעות מוב�: אינו בזה וג�

היא, לדברינעלה" בדומה ישראל, לאר� עליה לכאורה,

לעלות" נוכל "לא לעליה16המרגלי� בכ� שהתכוונו ,

"עלה של שהמשמעות רש"י, מסיק מני� ישראל. לאר�

בשמי�..."? "אפילו היא נעלה"

המפרשי� "אפילו17יש לפירושו רש"י של שההכרח ,

התכוו� אילו נעלה". "עלה הלשו� מכפל נובע בשמי�..."

"נעלה". אחת פע� באומרו היה די ישראל, לאר� לעליה כלב
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יג)8) (ו, וארא בכ"מ: נמצא במשה" – משה "אל כפי' שג� בנ"י`lא�

l`e.ועוד גו'. פרעה

כא�.9) ובמ"ח אוה"ח ג� וראה כא�. הספורנו פירוש וע"ד

אמר10) ולא משה שתק זה אי� דלכאו': גדולה, תמי' מתורצת ועפ"ז

שלאחריו הלילה וכל האר� דיבת המרגלי� שהוציאו ההוא היו� כל דבר

שבפ' בזה משה דברי וג� ש�mixacוהיו�? הכתובי' פשטות – כט) (א,

"לילה לאחרי הי' שזה – גו'" ותאמרו באהליכ� "ותרגנו לאחרי שבאו מוכיחה

וראה "אולי"). באופ� כא� בספורנו כמש"כ (דלא בפרשתנו כמפורש – ההוא"

לב. אבירי אשתוללו עה"פ כא� ותנחומא במד"ר

כא�11) שבקרא ובפרט "משה" ולא עמר�" "ב� אמר שכלב רש"י ראיית

yxetnבלי בשמו לרבו לקרוא אסור "במשה": ע"ז רש"י וכדברי "משה",

ש�). ורש"י א ק, (סנה' וכיו"ב "רבי" "מורי", כמו – כבוד של תואר קדימת

" הכתוב את כבר למד שהרי מזה יודע למקרא חמש הב� משה`ipecוג�

מטע� הוא "אדוני" יהושע שהוסי� מה שבפשטות כח), יא, (בהעלות� כלא�"

"רבי". קדימת בלי בשמו רבו את יקרא שלא אותו חינכו בודאי וג� זה

הי' לא אז (כי כבוד של בתואר משה את לקרוא לכלב הי' שא"א ומכיו�

משתמע זה שלשו� ובפרט עמר�". "ב� שאמר לומר בהכרח להשתיק�), בכחו

שכל וכאילו מחשיבו*, שאינו לפי עמר�" "ב� שאומר סברו ה� אפי: לתרי

דאמת, ואליבא ע"ב); ריש מא, סהנ' (ראה עמר� ב� שהוא רק היא שלו המעלה

אותו קורא שהי' מזה יותר עוד כבדו עמר�" "ב� שלenyaבאמירת ובתואר

כלל. שמו להזכיר אי� שבפניו סקכ"ד) סרמ"ב יו"ד (ש"� י"א שהרי כבוד,

(12" כד) יד, (לקמ� רש"י שכתב וע"י`xnומה בעצה.. עמכ� הי'okאני

) אמירתו תוכ� היינו בעצה" עמכ� "אני – להשתיק�" כח היינוdnewnayבו –

במילואה).ocicבקרא פירשה –

לבנ"י13) משה שעשה טובות שמונה מח) (לב, האזינו שבפרש"י ובפרט

התורה. ונתינת הבאר העלאת יצי"מ, ג� מוסי�

ש�.סוטה14)

(15" רש"י למ"ש המ�"cixedeהטע� את הגמראdpyneלנו מלשו�

למנות [לא בעיקר היתה כלב כוונת א) בפשטות: י"ל – כו'" "והאכילנו

zeaehdאת להוכיח כ"א] משה, נפלאותegkשעשה לעשות (שיכול משה של

לה). נוכל יכול משה ע"י ולכ� מdfleכו' שעשהzcxedראי' מה ב) המ�**.

dynהואzcxed.(***�האכיל שמשה ולא בעצמ� אותו אכלו (שהרי המ�

שמונה (א� ש� האזינו בפ' ג� רש"יzeaehdשלכ�, כותב – משה) שעשה

"cixede."�המ את

לא.16) יג,

כא�.17) ש"ח

`ed "dyn" `le "mxnr oa" i"yx y"ny xnel oi` la` (*wx("dyn" xne` 'id m`a mb) "epl dyr cala ef ike" oeyldn mb ixdy ± (o`k m"`x d`x) i`pbl ezpeeky erhiy icka

`xwna xn`pk `lc xn`y i"yxl l"pne ,ezepba xtql `ay mixaeq eiddf.dxrdd miptak ,enya eaxl `exwl xeq`y itl ± `id i"yx zgkedy d`xp okle ?"mxnr oa" `"k ,"dyn"

dpeny l"i my dheqa k"`yn (**zeaehd.(h ,gi exzi i"yx d`x) dlecb ikd daeh `id ik ± (i"q oldl d`x ± ux`d zyexi lr dgked f"i`y s`) "mixvnn ep`ived" aiyg okly ,

in" (gi .c ,`i jzelrda) y"ne (***eplik`i) de`z ee`zdy oeikn ik ± (a"eike "epl ozi in" `le) "xyalek`lin exn` ,(eplik`i,dfy± dyn ixacay ,xirdle) .mdl wird

± bi ,myhxetn"dpzxya epldlk`pe.("
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מוצאי�, אנו רבי� במקומות כי כ�, להסביר אי� א�

ג� אלא ה"פועל" את רק אומרי� אי� דבר, להדגיש שכדי

הקודמת בפרשה שנאמר כפי ה"מקור", ירק",18את "ירק

נוכל" "יכול עצמו בפסוקנו להסביר19וכ� אפשר כ�, וא� .

ישראל, לאר� היא הכוונה נעלה" שב"עלה בפשטות, כא�

מפרש מדוע העני�. הדגשת לצור� היא הלשו� וכפילות

בשמי�..."? "אפילו היא שהכוונה רש"י

.Â
?ÛÂÒ· Y "‰˜È˙˘ ÔÂ˘Ï Y Ò‰ÈÂ"

לשו� – "ויהס רש"י: אומר זה, לפסוק פירושו בסו�

דוגמאות. לכ� מביא והוא שתיקה",

לשו� "ויהס פירושו את רש"י כותב מדוע להבי� צרי�

הקדמת לגבי נעלה": "עלה על פירושו לאחר רק שתיקה"

שפירוש להסביר, אפשר משה" "אל על מהווהdfפירושו

את השתיק שהוא כול�", את "השתיק לפירושו המש�

כותב כ� ומשו� במשה", שידבר מה "לשמוע כדי כול�

מפרש הוא מדוע א� לזה. בסמו� זה אלו פירושי� שני רש"י

שתיקה"? לשו� "ויהס לפני נעלה" "עלה המלי� את ג�

.Ê
˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

"ויהס על שבפירושיו הוא, לעיל האמור לכל ההסבר

שתי ממילא בדר� רש"י מיישב משה", "אל ועל כלב"

זה: פסוק בלימוד המתעוררות שאלות

והרי, כלב...". "ויהס בסיפור התורה כוונת מהי א)

היה וירשנואפשר נעלה עלה כלב ב"ויאמר מיד לפתוח

אומרו שלפני נוס�, עני� בפסוקנו מסופר מה לש� אותה".

כלב השתיק� נעלה" ?20"עלה

לכבוש יוכלו שלא סתמי באופ� אמרו לא המרגלי� ב)

ה� מכ�, יותר ישראל. אר� יוכלוllkאת שלא אמרו לא

הע� עז כי "אפס אמרו רק אלא ישראל, אר� את לכבוש

לאר� להיכנס אפשר שאי הוב� ומכ� באר�...", היושב

את תחילה להפרי� כלב היה צרי� לפיכ� ישראל.

נעלה"? "עלה לומר מכ� לאחר ורק טענותיה�,

"ויהס על בפירושיו רש"י משיב אלו שאלות לשתי

להל�. שיוסבר כפי משה", "אל ועל כלב"

.Á
ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙Â�ÚË ˙‡ ÂÎÈ¯Ù‰ ·ÏÎ È¯·„

הלה כאשר ובמיוחד מישהו, של טענה כשמפריכי�

כלל, בדר� מעוניי�, הוא אי� הרי בטענתו, בתוק� בטוח

הוא כאשר וא� צודקי�. ה� א� ולבדוק לדברי� להאזי�

תשומת ללא זאת עושה הוא הרי הטענה, להפרכת מקשיב

לב.

הוא כלב" "ויהס של שהחידוש רש"י, אומר כ� על

את ש"השתיק אתmlekבכ� רק השתיק לא הוא :"

וא� כמות�, שסברו ישראל בני כל את ג� אלא המרגלי�,

נוכל ש"לא הע� את לשכנע רצו אשר עצמ�, המרגלי� את

על כלב לדברי והאזינו השתתקו כול� zelrnלעלות".

בגנותו.mxaeqaמשה, ידבר שהוא

את רק ולא כלב", "ויהס המלי� את רש"י מצטט לכ�

את לבאר מתכוו� איננו הוא כי המילהzernyn"ויהס",

אלא – פירושו בסו� בעיקר מפרש הוא שאותה – "ויהס"

בyecigdאת alk"שהיה qdie"השתיק שכלב ,mlek z`,

את לשמוע שרצו אלו את ה�ezepbא� שא� משה, של

על כלב לדברי – במשה" שידבר ל"מה zelrnהאזינו

!21משה

בגנותו מדברי� המרגלי� היו אילו מוב�: לא עדיי� א�

היה הוא משה מעלות על דבריו ידי שעל מוב�, משה, של

על כלל דיברו לא המרגלי� א� המרגלי�. טענות את סותר

באר�...", היושב הע� עז כי "אפס טענו רק אלא משה,

עסק לא הוא כאשר משה, מעלות על דבריו השפיעו וכיצד

בטענותיה�? כלל

מסויימות מעלות על דיבר שהוא רש"י, מסביר לפיכ�

שיוסבר כפי המרגלי�, טענות את הפריכו אשר משה של

להל�.

.Ë
ÌÈÏ‚¯Ó‰ Ï˘ ˙Â�ÚË‰ ˘ÂÏ˘

שלושה לגבי כללי, באופ� היו, המרגלי� טענות

ישראל באר� הערי� וחוזק התושבי� גבורת א) עניני�:

גדולות בצורות והערי� באר� היושב הע� "עז – עצמה

לפני בדר�, ג� ב) ש�". ראינו הענק ילידי וג� מאד
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יד.18) יב, בהעלות�

"אפילו19) לפרש"י ג� בודאי "וירשנוminyaשהרי הכתוב המש� – "

dze`'מעלי במכש"כ (ונלמד ישראל באר� מדבר "minya,(f"re�הטע בא

"ik."לה נוכל יכול

יכול20) כלב הי' אי� לבאר היא, כלב" ב"ויהס הכתוב שכוונת לומר ואי�

במחנה רעש אז הי' מסתמא (כי המרגלי� טענות לאחרי גו'" נעלה "עלה לומר

קול� את ש"ויתנו לאחרי אפילו שהרי – קולו) לשמוע אפשר הי' ולא ישראל,

גו'" מאד מאד האר� "טובה וכלב יהושע אמרו גו'", וילונו ernyגו' dcrd lke

ההקדמה אז היתה שלא א� אות�), לרגו� שרצו ממה (כדמוכח שאמרו מה

ד"ויהס".

שהשתיק21) היא, משה" אל גו' "ויהס בהתיבות שהכוונה לפרש אי� אבל

שיספר שחשבו ע"י כיezepbaאות� – כא�) בגו"א קצת (וכדמשמע משה של

נרמזה לא וכו'" הי� את לנו "קרע אמירתו ואי�llkלפ"ז, מקרא, של בפשוטו

י"ל (או כבפני�. מוכרח ולכ� ט'). סו"ס להל� המבואר לפי (ובפרט זה יתכ�

העניני�). ב' נרמזו משה" שב"אל
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"החתי – העמי� שבעת נמצאי� ישראל, לאר� הכניסה

יד ועל הי� על יושב והכנעני בהר, יושב והאמורי והיבוסי

ג) ישראל. לאר� להיכנס יאפשרו שלא – הירד�"

אמרו ה� ישראל, לאר� שבדר� האומות את כשהזכירו

שאי� למרות הנגב", באר� יושב "עמלק ובראשונה בראש

כבר בעמלק שנכוו "לפי רש"י כדברי האומות, משבע הוא

לירא�". כדי מרגלי� הזכירוהו

שונות וטענות דעות עוררו אלו עניני� שלושה

שסדר ומוב�, לעלות". נוכל "לא למסקנה שהובילו

החמור: אל הקל מ� היה הטענות

אר� את לכבוש יוכלו שלא המרגלי�, טענו בתחילה

באר� הערי� וגודל ועוצמת האנשי� גבורת מפני ישראל

ידעו, המרגלי� זו. בטענה הסתפקו לא ה� א� ישראל.

שכיו� בטוחי� וה� מאמיני�, בני מאמיני� ה� שישראל

הוא ישראל, לאר� להיכנס לה� הורה שהקדושֿברו�ֿהוא

את בעצמ� ראו כבר ה� והרי – ניסי� לה� יעשה בודאי

חזק. ע� ג� יכבשו וה� – הקדושֿברו�ֿהוא של ניסיו

שכש� לציי�, כדי עמלק, את והזכירו התחכמו לכ�

שה� משו� כדלעיל, ישראל, בני נכוו עמלק שבמלחמת

בכ� אתכ�", ונוש� בא ש"הכלב לאפשרות מקו� נתנו

אצל� אי�"wtqשהיה א� בקרבנו ה' –22"היש

כיו� עתה: ג� יהיה שכ� שייתכ� המרגלי�, רמזו ובכ�

היא לכ� וההוכחה דומה, ספק ישראל אצל קיי� ששוב

את לנו ויחפרו לפנינו אנשי� "נשלחה ממשה בקשת�

"אעלה הקדושֿברו�ֿהוא דברי על סמכו ולא האר�",

ורחבה" טובה אר� אל מצרי� מעני היה23אתכ� כלומר, .

לספק בדומה הקדושֿברו�ֿהוא, הבטחת לגבי ספק לה�

לא זה חטא שמפני וייתכ�, אי�". א� בקרבנו ה' "היש

ניסי�. לה� הקדושֿברו�ֿהוא יעשה

שא� כיו� הסתפקו: לא ה� זו בטענה ג� xg`lא�

הקדושֿ לכ� הסכי� לפנינו..." אנשי� "נשלחה בקשת�

ומוב�, ויתורו...", אנשי� ל� "שלח והורה ברו�ֿהוא

ישראל לאר� לכניסת� הכנה היתה המרגלי� 24ששליחת

לאר� להיכנס כוח הקדושֿברו�ֿהוא לה� ית� בודאי –

ישראל,

והיבוסי "והחתי – שלישית טענה הוסיפו ה� לפיכ�

– כ� משו� אשר הירד�", יד על והכנעני... והאמורי...

א� שא� להדגיש, התכוונו ה� בכ� לעבור". תוכלו "ולא

ניסי� יעשה אכ� ישראל,yeaikaהקדושֿברו�ֿהוא אר�

לכ� הוכחה אי� הרי אותה, לכבוש לישראל שהורה כיו�

ג� ניסי� יעשה ישראל.dpkdaשהוא אר� לכיבוש

קרע משה: שעשה עניני� שלושה כלב ציי� כ� ועל

– השליו את לנו והגיז המ�, את לנו והוריד הי�, את לנו

המרגלי�. של הללו הטענות שלוש את בכ� בהפריכו

.È
˙Â�ÚË‰ ˘Ï˘ „‚�Î ·ÏÎ È¯·„· ÌÈ�È�Ú ‰˘ÂÏ˘

השיב: הוא באר�...", היושב הע� "עז טענת� על

צריכה היתה סו� י� בקריעת ג� – הי�" את לנו "קרע

בה, לנצח יכלו לא ה� טבעי באופ� אשר מלחמה, להתנהל

לידי כלל הגיעו ולא הי�", את לנו ש"קרע ראו, זאת ובכל

ישראל. עבור נלח� בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא מלחמה.

היושב "ע� נגד עבור� הקדושֿברו�ֿהוא יילח� עתה וא�

.25באר�"

"הוציאנו ולא הי�", את לנו "קרע כלב אמר לפיכ�

הע�...", עז "כי לטענת� להשיב שרצה משו� ממצרי�":

הקשורה לאdnglnlטענה הוא באר�", היושב "ע� נגד

ש� שהרי מצרי�, מיציאת הוכחה לה� להביא היה יכול

בני את גירשו המצרי� ואדרבה: מלחמה, של מצב היה לא

ממצרי� הי�",26ישראל את לנו "קרע אמר הוא ולכ� .

"ה' נאמר סו� י� .27לה�..."mglpשבקריעת

כלב השיב הנגב", באר� יושב "עמלק טענת� על

השליו" את לנו בשר"28"הגיז יאכילנו "מי הטענה ג� :

עלילה" "שמבקשי� בבחינת רק –29היתה זאת ובכל ,

שילוח לאחר שג� מוב�, ומכ� השליו". את לנו "הגיז

ניסי�. הקדושֿברו�ֿהוא לה� יעשה המרגלי�
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ח.22) יז, בשלח רש"י

כג.23) א, דברי� רש"י ג� וראה פרשתנו. ריש רש"י ראה

כו'",24) לטעות מקו� לה� נות� שאני "חייה� פרשתנו ריש שברש"י וא�

כו'. נתינת שזהו ידעו לא שה� פשוט מקו�] נתינת רק שהוא לזה [נוס� הרי

"הוא25) ל) א, (דברי� משה לה� שאמר עשהmgliוכמו אשר ככל לכ�

במצרי�". אתכ�

לט.26) לג. יב, בא

כה.27) יד, בשלח

וג�28) יא) (ש�, גו'" במצרי� קברי� אי� "המבלי אמרו בקי"ס שג� וא�

ורפידי� כד) טו, (ש� במרה [וכ� ואיל�) ב טז, (ש� גו'" "וילונו – המ� בירידת

קי"ס לפני כי דוקא, משליו ראי' להביא כלב הוזקק מ"מ – ועוד] ב) יז, (ש�

(רש"י כהוג�" שאלו "הלח� במ� וכ� טו), יד, ש� (רש"י בצרה" נתוני� "היו

" מעיד שהכתוב במרה [ועד"ז זֿח), טז, zezylש� elki `leאלא) ממרה" מי�

כה). ש�, רש"י כג. טו, ש� – להתלונ� ולא רחמי� עלינו בקש למימר שהו"ל

ראי' מש� אי� ובמילא א)], יז, (בשלח לשתות" מי� "ואי� – ברפידי� ועד"ז

שילוח משליולעני� ראי' להביא כלב הוזקק ולכ� dlilrהמרגלי�. eywiay.

ד.29) א. יא, בהעלות� רש"י

השליו" ל"ותעל ג� התכוו� השליו" את לנו שב"הגיז לומר, ואפשר

א� – זֿח) ש�, (רש"י כהוג�" שלא שאלו "בשר אז ג� כי – יג) טז, (בשלח

לפי בהעלות�, בפ' הנזכר להשליו היתה כוונתו dlilrשעיקר eywiayוראה .

.31 הערה להל�
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"החתי – העמי� שבעת נמצאי� ישראל, לאר� הכניסה

יד ועל הי� על יושב והכנעני בהר, יושב והאמורי והיבוסי

ג) ישראל. לאר� להיכנס יאפשרו שלא – הירד�"

אמרו ה� ישראל, לאר� שבדר� האומות את כשהזכירו

שאי� למרות הנגב", באר� יושב "עמלק ובראשונה בראש

כבר בעמלק שנכוו "לפי רש"י כדברי האומות, משבע הוא

לירא�". כדי מרגלי� הזכירוהו

שונות וטענות דעות עוררו אלו עניני� שלושה

שסדר ומוב�, לעלות". נוכל "לא למסקנה שהובילו

החמור: אל הקל מ� היה הטענות

אר� את לכבוש יוכלו שלא המרגלי�, טענו בתחילה

באר� הערי� וגודל ועוצמת האנשי� גבורת מפני ישראל

ידעו, המרגלי� זו. בטענה הסתפקו לא ה� א� ישראל.

שכיו� בטוחי� וה� מאמיני�, בני מאמיני� ה� שישראל

הוא ישראל, לאר� להיכנס לה� הורה שהקדושֿברו�ֿהוא

את בעצמ� ראו כבר ה� והרי – ניסי� לה� יעשה בודאי

חזק. ע� ג� יכבשו וה� – הקדושֿברו�ֿהוא של ניסיו

שכש� לציי�, כדי עמלק, את והזכירו התחכמו לכ�

שה� משו� כדלעיל, ישראל, בני נכוו עמלק שבמלחמת

בכ� אתכ�", ונוש� בא ש"הכלב לאפשרות מקו� נתנו

אצל� אי�"wtqשהיה א� בקרבנו ה' –22"היש

כיו� עתה: ג� יהיה שכ� שייתכ� המרגלי�, רמזו ובכ�

היא לכ� וההוכחה דומה, ספק ישראל אצל קיי� ששוב

את לנו ויחפרו לפנינו אנשי� "נשלחה ממשה בקשת�

"אעלה הקדושֿברו�ֿהוא דברי על סמכו ולא האר�",

ורחבה" טובה אר� אל מצרי� מעני היה23אתכ� כלומר, .

לספק בדומה הקדושֿברו�ֿהוא, הבטחת לגבי ספק לה�

לא זה חטא שמפני וייתכ�, אי�". א� בקרבנו ה' "היש

ניסי�. לה� הקדושֿברו�ֿהוא יעשה

שא� כיו� הסתפקו: לא ה� זו בטענה ג� xg`lא�

הקדושֿ לכ� הסכי� לפנינו..." אנשי� "נשלחה בקשת�

ומוב�, ויתורו...", אנשי� ל� "שלח והורה ברו�ֿהוא

ישראל לאר� לכניסת� הכנה היתה המרגלי� 24ששליחת

לאר� להיכנס כוח הקדושֿברו�ֿהוא לה� ית� בודאי –

ישראל,

והיבוסי "והחתי – שלישית טענה הוסיפו ה� לפיכ�

– כ� משו� אשר הירד�", יד על והכנעני... והאמורי...

א� שא� להדגיש, התכוונו ה� בכ� לעבור". תוכלו "ולא

ניסי� יעשה אכ� ישראל,yeaikaהקדושֿברו�ֿהוא אר�

לכ� הוכחה אי� הרי אותה, לכבוש לישראל שהורה כיו�

ג� ניסי� יעשה ישראל.dpkdaשהוא אר� לכיבוש

קרע משה: שעשה עניני� שלושה כלב ציי� כ� ועל

– השליו את לנו והגיז המ�, את לנו והוריד הי�, את לנו

המרגלי�. של הללו הטענות שלוש את בכ� בהפריכו

.È
˙Â�ÚË‰ ˘Ï˘ „‚�Î ·ÏÎ È¯·„· ÌÈ�È�Ú ‰˘ÂÏ˘

השיב: הוא באר�...", היושב הע� "עז טענת� על

צריכה היתה סו� י� בקריעת ג� – הי�" את לנו "קרע

בה, לנצח יכלו לא ה� טבעי באופ� אשר מלחמה, להתנהל

לידי כלל הגיעו ולא הי�", את לנו ש"קרע ראו, זאת ובכל

ישראל. עבור נלח� בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא מלחמה.

היושב "ע� נגד עבור� הקדושֿברו�ֿהוא יילח� עתה וא�

.25באר�"

"הוציאנו ולא הי�", את לנו "קרע כלב אמר לפיכ�

הע�...", עז "כי לטענת� להשיב שרצה משו� ממצרי�":

הקשורה לאdnglnlטענה הוא באר�", היושב "ע� נגד

ש� שהרי מצרי�, מיציאת הוכחה לה� להביא היה יכול

בני את גירשו המצרי� ואדרבה: מלחמה, של מצב היה לא

ממצרי� הי�",26ישראל את לנו "קרע אמר הוא ולכ� .

"ה' נאמר סו� י� .27לה�..."mglpשבקריעת

כלב השיב הנגב", באר� יושב "עמלק טענת� על

השליו" את לנו בשר"28"הגיז יאכילנו "מי הטענה ג� :

עלילה" "שמבקשי� בבחינת רק –29היתה זאת ובכל ,

שילוח לאחר שג� מוב�, ומכ� השליו". את לנו "הגיז

ניסי�. הקדושֿברו�ֿהוא לה� יעשה המרגלי�
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ח.22) יז, בשלח רש"י

כג.23) א, דברי� רש"י ג� וראה פרשתנו. ריש רש"י ראה

כו'",24) לטעות מקו� לה� נות� שאני "חייה� פרשתנו ריש שברש"י וא�

כו'. נתינת שזהו ידעו לא שה� פשוט מקו�] נתינת רק שהוא לזה [נוס� הרי

"הוא25) ל) א, (דברי� משה לה� שאמר עשהmgliוכמו אשר ככל לכ�

במצרי�". אתכ�

לט.26) לג. יב, בא

כה.27) יד, בשלח

וג�28) יא) (ש�, גו'" במצרי� קברי� אי� "המבלי אמרו בקי"ס שג� וא�

ורפידי� כד) טו, (ש� במרה [וכ� ואיל�) ב טז, (ש� גו'" "וילונו – המ� בירידת

קי"ס לפני כי דוקא, משליו ראי' להביא כלב הוזקק מ"מ – ועוד] ב) יז, (ש�

(רש"י כהוג�" שאלו "הלח� במ� וכ� טו), יד, ש� (רש"י בצרה" נתוני� "היו

" מעיד שהכתוב במרה [ועד"ז זֿח), טז, zezylש� elki `leאלא) ממרה" מי�

כה). ש�, רש"י כג. טו, ש� – להתלונ� ולא רחמי� עלינו בקש למימר שהו"ל

ראי' מש� אי� ובמילא א)], יז, (בשלח לשתות" מי� "ואי� – ברפידי� ועד"ז

שילוח משליולעני� ראי' להביא כלב הוזקק ולכ� dlilrהמרגלי�. eywiay.

ד.29) א. יא, בהעלות� רש"י

השליו" ל"ותעל ג� התכוו� השליו" את לנו שב"הגיז לומר, ואפשר

א� – זֿח) ש�, (רש"י כהוג�" שלא שאלו "בשר אז ג� כי – יג) טז, (בשלח

לפי בהעלות�, בפ' הנזכר להשליו היתה כוונתו dlilrשעיקר eywiayוראה .
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היתה הירד�" יד ועל והיבוסי... "והחתי טענת� ועל

לא במדבר שירד המ� ג� המ�": את לנו "הוריד התשובה

כל שהרי העיקר, הכנהdkilddהיה רק היתה במדבר

ישראל לאר� המ�".30לכניסה את לנו "הוריד זאת ובכל ,

בדר�, ג� ניסי� יעשה שהקדושֿברו�ֿהוא מוב�, מכ�

dpkdaישראל אר� .31לכיבוש

.‡È
¯Â‡È· Y ÍÎ ¯Á‡Â ;¯˘˜‰ ¯·Ò‰ Y ‰ÏÈÁ˙·

˙ÂÚÓ˘Ó‰
הע� את כלב "ויהס ידי שעל כיו� קשה: זה לפי א�

הפרי� כבר משה, של מעלותיו הזכרת ידי על משה", אל

להוסי� צרי� היה הוא מדוע – המרגלי� טענות את כלב

אותה"? וירשנו נעלה "עלה

המרגלי�, טענות כל את שהפרי� שלאחר להשיב, אי�

הנובעת במסקנה סיי� הוא משה", "אל במלי� כנרמז

" הפסוק מלשו� כי – נעלה..." "עלה עלהxn`ieמכ�:

מיוחדת,נעלה..." אמירה זו שהיתה מסקנהle`מוכח,

משה". מ"אל

לעליה הכוונה אי� נעלה" שב"עלה רש"י, מסביר לפיכ�

היא...". בשמי� "אפילו חדש: לעני� אלא ישראל, לאר�

עני� כלב הוסי� "עשוycgבכ� משה יאמר שאפילו ,

זה בעני� שיש בלבד זו שלא (בשמי�), ש�" ועלו סולמות

אלא בניסי�, במציאות32צור� כלל קיי� שאינו עני� זהו

דבריו" בכל "נצליח כזה במקרה אפילו – .33העול�

את מסביר שרש"י לבי�xywdולאחר כלב" "ויהס בי�

שבפסוקי� המרגלי�, אי�mincewdטענת כ� שלש� ,

המשמעות כ� כל "ויהס",dlindשלzwiiecndחשובה

את מבאר "לשו�zernynהוא – "ויהס" המילה

בדומה34שתיקה" ,i"yx yexitlבתחילת :epzyxtאשר

אנשי�", המילה) את (וג� ל� "שלח מצטט הוא בתחילה

נסמכה..." "למה mcewdומפרש oiprlהוא מכ� ולאחר ,

ומפרשaeyמצטט "אנשי�"), המילה את (ולא ל�" "שלח

המשמעות. פרטי את

.·È
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של העניני� בי�

א� המרגלי�, בעצת היו לא כלב וה� יהושע ה� אמנ�,

האחר. עלֿפני מה� אחד לכל שונות מעלות יש זאת בכל

ה�: יהושע פני על כלב של מעלותיו

של תפילתו בזכות המרגלי� מעצת ניצל יהושע א)

"הל�35משה אשר שלו, בתפילתו לכ� זכה כלב ואילו ,36

להיות לחבריו ניסת יהא שלא אבות קברי על ונשתטח

.37בעצת�"

אמרו כאשר לאר�ryediב) להיכנס שיוכלו וכלב

" רצו כ�lkישראל, כל הושפעו שלא אלו א� העדה",

המרגלי� באבני�"38מטענות אות� "לרגו� ואילו39, .

"ויהס אתalkכאשר השתיק ,"mlekלו האזינו ,lkבני

ח'. בסעי� כדלעיל עצמ�, המרגלי� א� ישראל,

אמרו כאשר ע�ryediג) את תיראו אל "ואת� וכלב

כשרי� – צל� "סר – ההגיו� לפי זאת הסבירו ה� האר�",

מתו" ואילו40שבה� .alkההגיוניות לטענותיו בנוס� ,

הוא המרגלי�, טענות את שסתרו לנו...", קרע "והלא
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הכרח30) הי' לא לא"י, הכניסה בשביל ג� מזו: יתירה לומר אי� אבל

ברעב מתי� היו לא ובמילא וכו' ובקר צא� לה� הי' שהרי המ�, לירידת גמור

מוב� וא"כ מ�. בלי לההכנותy"knaג� בנוגע ניסי� יעשה zegxkendשהקב"ה

לא"י. הכניסה בשביל

ברעב" הזה הקהל כל את "להמית ג) טז, (בשלח בקרא מפורש שהרי –

"הצא� מפורש הרי ובקר צא� לה� שהי' וא� כהוג�". שאלו ד"לח� נאמר וע"ז

כב). יא, (בהעלת� לה�" ומצא לה� ישחט ובקר

(31– השליו" את לנו ל"הגיז המ�" את לנו "הוריד מקדי� שרש"י ומה

סדר לפי העניני� כותב mipnfd.(29כי הערה לעיל (וראה

ראה32) – בניסי� דרגות מצינו מקרא של בפשוטו כד).i"yxtג� (ט, וארא

בא33) בזה משה": "אל לדבריו להכנסwfglוהשייכות שיוכלו דבריו

ש� ועלו סולמות "עשו משה יאמר בא� אפילו – נעלה" ש"עלה מכיו� לא"י:

אותה"lkaנצליח ש"וירשנו ודאי הרי "נמנעות"), של שהו"ע (א� דבריו"

.(19 הערה לעיל ראה נעלה". כ"עלה כ"כ פלא (שאי"ז

המרגלי� שטענת שראה מכיו� כי – הוא* לזה כלב שהוזקק שמה וי"ל,

ודעת� ה� שטועי� מצד רק (לא לפיהיא ג�) כ"א לא"י, להכנס mivexyשא"א

שהשתמשו ממה (וכדמוכח xwyכ� xacaפסוק לעיל רש"י ראה – בטענת�

עליה� להשיב מה לו יהי' שלא כאלו טענות עוד שימציאו אפשר הרי כז),

לזה שאי� א� – בשמי�" אפילו נעלה "עלה אמר ולכ� שכל. ע"פ מראיות

בשכל. מקו� שו�

רש"י.34) על זכרו� בספר ראה

טז.35) יג, פרשתנו רש"י

כב.36) ש�, רש"י

כד.37) יד, פרשתנו אוה"ח ג� ראה

כול�38) יהיו ויותר מישראל רבוא ששי� אשר שא"א בפשטות, כמוב�

המדה. באותה המרגלי� מטענות מושפעי�

ג� מד), (יד, ההר ראש אל לעלות (אח"כ) שהעפילו שאלו mcewnוי"ל,

ואיל�. 178 ע' ח"ח לקו"ש וראה כ"כ. מרגלי� בעצת היו לא

יו"ד.39) יד, פרשתנו

ש�.40) ופרש"י ט ש�,

eyr" i"yx oeyln (` la` .o`k cecl likyna `ed f"cre ."mdly lfnd lr dlrp dlr ..minya lecb lfn mdl yi elit`" :o`k `"eba (*zenleq`id ezpeeky ,gken "my elre

`ed ynn f"cr ixdy hxtae .eheytk minya 'ilr ±i"yxta"minya zexevae" mzxin`ay yxit `le ± "i`ad oeyl miaezkd exac" (gk ,` mixac) yxtny dnn (a .(` ,`i) gp

.mlfn oiprn milbxnd exaic `l ,i"yx yexit itly rnyn ± (fk weqt o`k xwi ilkak) minyay olfnl epeeik

gly zyxt zegiyÎihewl

אפילו נעלה "עלה ואמר כאשרminyaהוסי� שאפילו ,"

כלל, הגיוני אינו אשר ל"נמנעות", שנחשב דבר יאמר משה

דבריו".lka"נצליח

כפי בזה, זה כרוכי� אלו עניני� ששלושה לומר, ויש

להל�. שיוסבר

.‚È
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פני על למעלה" מלמטה "העלאה של מהמעלות

למטה", מלמעלה "המשכה א) למטה": מלמעלה "המשכה

באה שהיא אלdlrnlnכיו� כ� כל חודרת אינה היא ,

ה"מטה" הרי למעלה", מלמטה ב"העלאה ואילו ה"מטה".

מתעלה והעלאת41עצמו זיכו� ידי על ב) .dhnd,�משלימי

"למעשה אשר שלמעלה, והתשוקה הכוס� את כביכול,

תכסו�" יותר42ידי� הרבה נעלה אור נמש� כ� ידי ועל ,

מלמעלה שנמש� envrמהאור cvn43.

– שלו בתפילתו מהמרגלי� שניצול כלב, דוקא ולכ�,

למעלה מלמטה את44העלאה להשתיק היה בכוחו דוקא ,

ב ג� ולעליה להתבטלות לגרו� לdhnכול�: וא� ,milbxn.

לעול� המשי� הוא ה"מטה", את ג� רומ� שהוא ידי ועל

llkאור laben izla45של ההגבלה את אפילו בו שאי� ,

אפילו46"נמנעות" נעלה "עלה –minya."

.„È
ı¯‡"Ï Â˙·È·Ò ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ÁÈÏ˘ Y È„Â‰È ÏÎ

"Ï‡¯˘È
לעבודתנו: לעיל האמור מכל הנלמדת ההוראה

מקו� כל והרי – נמצא שהוא מקו� בכל יהודי, כל

כוננו" גבר מצעדי "מהוי' הוא יהודי מגיע הוא47שאליו ,

ל"אר� זה מקו� להפיכת הקדושֿברו�ֿהוא של שליח

העני�48ישראל" ניכר יהיה נמצא הוא שבה שבסביבה :

ישראל, אר� של מעלתה את מהווה כשלעצמו שהוא

בה"cinzש" אלקי� ה' טוב,49עיני וביו� בשבת רק לא –

שנה" אחרית ועד השנה "מראשית .46אלא

בא הקדושֿברו�ֿהוא ש"אי� יודע שיהודי וכיו�

בריותיו" ע� מחבריו50בטרוניא שרבי� בראותו ובמיוחד ,

יהודית, לסביבה סביבת� את והפכו זו בשליחות הצליחו

את להפו� בכוחו שג� מאמי� הוא הרי ישראל", "אר�

ישראל". ל"אר� הסביבה

קשיי� יש שאצלו כנגדו, וטוע� הרע היצר בא א�

מחבריו הוכחות להביא יכול הוא אי� ולכ� מיוחדי�,

במלאכתו אומ� הרע שהיצר וכיו� בשליחות�. ,51שהצליחו

לו: מיוחדות טענות אחד לכל מוצא הוא

טוע�, הוא האחד efכלפי daiaqyבה אשר ,`ed,נמצא

באר�...", היושב הע� "עז – האחרות מכל גרועה

העול�. מבכל יותר שולטת זה במקו� החומריות

את לבצע שצרי� היהודי שהלה, טוע�, הוא השני כלפי

נעלית. כה למשימה ראוי אינו השליחות,

השליחות, לעצ� שיגיע שעד טוע�, הוא השלישי כלפי

עיכובי� לשליחותmiiccvיש להגיע מאפשרי� שאינ� ,

תורה. למקו� סביבתו את ולהפו�

לנו והוריד הי� את לנו "קרע ההוראה ניתנת כ� על

להכניע עליו כאשר א� השליו". את לנו והגיז המ� את

שצרי� היהודי כאשר א� החומריות, עוצמת את בסביבתו

בנוס� יש כאשר וא� בחטא, נכשל השליחות את לבצע

כה שהקשיי� במקרה (ואפילו צדדיי� עיכובי� לכ�

לכאורה, הוא, השליחות, שמילוי שנדמה עד עצומי�,

כוח52כ"נמנעות" הקדושֿברו�ֿהוא נות� תמיד – (

השליחות. את ולבצע הקשיי� כל על להתגבר
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וש"נ.41) .72ֿ71 ע' ח"ה לקו"ש ראה

פ'42) אוה"ת ה"א את ועבדת� (ד"ה בדרושי� וראה טו. יד, איוב

תשי"ב. משכלה תהי' לא עזר"ת. וראינה צאינה המבארי�cereמשפטי�. (

גבוה. צור� דעבודה העני�

ע"י43) הבאה שההשפעה ובכ"מ) ג. כב, (שה"ש לקו"ת עד"ז ראה

חסד חפ� כי מצד הנמשכת מההשפעה יותר פנימיות מבחי' היא אתעדל"ת,

ואיל�. 18 ע' ח"ו לקו"ש ג� וראה הוא.

להשתטח44) שהל� שמה ,(37 (הערה הנ"ל באוה"ח המבואר לפי ובפרט

הרשעה". וחברתו יצה"ר סכנת בגדר "שנכנס לפי הוא כו'

ענינה45) הרי עצמה, ההעלאה תנועת מצד א) בזה: עניני� ב' – בפרטיות

"ממטה ג: יז, תו"א וראה גבול). (בלי ולהתעלות העול� מגדרי היציאה – היא

תכסו�, ידי� שלמעשה מכיו� ב) כו'". ותכלית ק� אי� זו בחי' אשר למעלה

כבפני�. הבל"ג, אור מבחי' עי"ז נמש�

(46– דיצחק למעשרות האומד שמצד ,126 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז ראה

ככה פעמי� מאה התבואה נתרבתה ההעלאה, ולאחריixg`lעני� הצמיחה

למעשרות. .y"rהמדידה

פח).47) ע' יו� בהיו� (הובא ע"ז הבעש"ט תורת וראה כג. לז, תהלי�

תפה.48) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש (אגרות הצ"צ מענה עד"ז ראה

.(621 ס"ע ח"ב לקו"ש

יב.49) יא, עקב

א.50) ג, ע"ז

כ�51) ב: קה, שבת תרצ"ג`ezpneראה וידעת ד"ה וראה כו'. יצה"ר של

פ"ה. ח"א) קונטרסי� (בסה"מ

לשמי�.52) עלי' דוגמת

אפילו נעלה "עלה להוסי� כלב שהוזקק שמה י"ל, העבודה דר� וע"פ

לנצח בכדי הפשט): דר� ע"פ בזה הביאור 33 הערה לעיל (ראה כו'" בשמי�

רבינו למשה ונתו� מסור ולהיות החשבונות כל להניח צרי� כו' המלחמה את

לשמי� לעלות סולמות לעשות אפילו לו יצוה שבא� דרא, שבכל ואתפשטותי'

להצליח. יכול אז ודוקא זה, ג� יעשה
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אפילו נעלה "עלה ואמר כאשרminyaהוסי� שאפילו ,"
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דבריו".lka"נצליח

כפי בזה, זה כרוכי� אלו עניני� ששלושה לומר, ויש
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ה"מטה" הרי למעלה", מלמטה ב"העלאה ואילו ה"מטה".

מתעלה והעלאת41עצמו זיכו� ידי על ב) .dhnd,�משלימי
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– שלו בתפילתו מהמרגלי� שניצול כלב, דוקא ולכ�,
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מקו� כל והרי – נמצא שהוא מקו� בכל יהודי, כל

כוננו" גבר מצעדי "מהוי' הוא יהודי מגיע הוא47שאליו ,

ל"אר� זה מקו� להפיכת הקדושֿברו�ֿהוא של שליח

העני�48ישראל" ניכר יהיה נמצא הוא שבה שבסביבה :

ישראל, אר� של מעלתה את מהווה כשלעצמו שהוא

בה"cinzש" אלקי� ה' טוב,49עיני וביו� בשבת רק לא –

שנה" אחרית ועד השנה "מראשית .46אלא

בא הקדושֿברו�ֿהוא ש"אי� יודע שיהודי וכיו�

בריותיו" ע� מחבריו50בטרוניא שרבי� בראותו ובמיוחד ,

יהודית, לסביבה סביבת� את והפכו זו בשליחות הצליחו

את להפו� בכוחו שג� מאמי� הוא הרי ישראל", "אר�

ישראל". ל"אר� הסביבה

קשיי� יש שאצלו כנגדו, וטוע� הרע היצר בא א�

מחבריו הוכחות להביא יכול הוא אי� ולכ� מיוחדי�,

במלאכתו אומ� הרע שהיצר וכיו� בשליחות�. ,51שהצליחו

לו: מיוחדות טענות אחד לכל מוצא הוא

טוע�, הוא האחד efכלפי daiaqyבה אשר ,`ed,נמצא

באר�...", היושב הע� "עז – האחרות מכל גרועה
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את לבצע שצרי� היהודי שהלה, טוע�, הוא השני כלפי

נעלית. כה למשימה ראוי אינו השליחות,

השליחות, לעצ� שיגיע שעד טוע�, הוא השלישי כלפי

עיכובי� לשליחותmiiccvיש להגיע מאפשרי� שאינ� ,

תורה. למקו� סביבתו את ולהפו�

לנו והוריד הי� את לנו "קרע ההוראה ניתנת כ� על

להכניע עליו כאשר א� השליו". את לנו והגיז המ� את

שצרי� היהודי כאשר א� החומריות, עוצמת את בסביבתו

בנוס� יש כאשר וא� בחטא, נכשל השליחות את לבצע

כה שהקשיי� במקרה (ואפילו צדדיי� עיכובי� לכ�

לכאורה, הוא, השליחות, שמילוי שנדמה עד עצומי�,

כוח52כ"נמנעות" הקדושֿברו�ֿהוא נות� תמיד – (

השליחות. את ולבצע הקשיי� כל על להתגבר
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וש"נ.41) .72ֿ71 ע' ח"ה לקו"ש ראה

פ'42) אוה"ת ה"א את ועבדת� (ד"ה בדרושי� וראה טו. יד, איוב

תשי"ב. משכלה תהי' לא עזר"ת. וראינה צאינה המבארי�cereמשפטי�. (

גבוה. צור� דעבודה העני�

ע"י43) הבאה שההשפעה ובכ"מ) ג. כב, (שה"ש לקו"ת עד"ז ראה

חסד חפ� כי מצד הנמשכת מההשפעה יותר פנימיות מבחי' היא אתעדל"ת,

ואיל�. 18 ע' ח"ו לקו"ש ג� וראה הוא.

להשתטח44) שהל� שמה ,(37 (הערה הנ"ל באוה"ח המבואר לפי ובפרט

הרשעה". וחברתו יצה"ר סכנת בגדר "שנכנס לפי הוא כו'

ענינה45) הרי עצמה, ההעלאה תנועת מצד א) בזה: עניני� ב' – בפרטיות

"ממטה ג: יז, תו"א וראה גבול). (בלי ולהתעלות העול� מגדרי היציאה – היא

תכסו�, ידי� שלמעשה מכיו� ב) כו'". ותכלית ק� אי� זו בחי' אשר למעלה

כבפני�. הבל"ג, אור מבחי' עי"ז נמש�

(46– דיצחק למעשרות האומד שמצד ,126 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז ראה

ככה פעמי� מאה התבואה נתרבתה ההעלאה, ולאחריixg`lעני� הצמיחה

למעשרות. .y"rהמדידה

פח).47) ע' יו� בהיו� (הובא ע"ז הבעש"ט תורת וראה כג. לז, תהלי�

תפה.48) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש (אגרות הצ"צ מענה עד"ז ראה

.(621 ס"ע ח"ב לקו"ש

יב.49) יא, עקב

א.50) ג, ע"ז

כ�51) ב: קה, שבת תרצ"ג`ezpneראה וידעת ד"ה וראה כו'. יצה"ר של

פ"ה. ח"א) קונטרסי� (בסה"מ

לשמי�.52) עלי' דוגמת

אפילו נעלה "עלה להוסי� כלב שהוזקק שמה י"ל, העבודה דר� וע"פ

לנצח בכדי הפשט): דר� ע"פ בזה הביאור 33 הערה לעיל (ראה כו'" בשמי�

רבינו למשה ונתו� מסור ולהיות החשבונות כל להניח צרי� כו' המלחמה את

לשמי� לעלות סולמות לעשות אפילו לו יצוה שבא� דרא, שבכל ואתפשטותי'

להצליח. יכול אז ודוקא זה, ג� יעשה
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חדשה: אמתלא ובפיו "פיקח", הוא הרע היצר א�

שהוא הקדושֿברו�ֿהוא, של בשליחותו היהודי, אמנ�,

דבר" מה' ו"היפלא יכול" כל53"כל על להתגבר מסוגל ,

ש"האיש אומר בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא הרי א� הקשיי�,

לביתו" וישוב יל� הלבב ור� לנצח54הירא כדי שהרי ,

בנצחו� גמור ובבטחו� בתוק� ללכת יש וכיו�55במלחמה ,

להצליח תוכל א� ספק אצל� מתעורר פע� שמדי

לביתו" וישוב ש"יל� מוטב בשליחות,

"שלא חשש עצמו כלב מכלב: ההוראה באה כ� על –

נמנע לא הוא זאת ובכל בעצת�". להיות לחבריו ניסת יהא

אבות" קברי על "נשתטח אלא משה, ששלחו מהשליחות

עבודתו ידי על למעלה, מלמטה העלאה ועלely(בדר� ,(

המרגלי�, מעצת ניצול הוא רק שלא השפיע, הוא כ� ידי

את "השתיק ג� המרגלי�,mlekאלא את א� הפ� הוא – "

אותה". וירשנו נעלה "עלה לדבריו שיאזינו

שלא מקשיי�, להיבהל שלא זו הנהגו ידי ועל

שיקולי� בשו� כולו56להתחשב העול� להפיכת ולפעול

לקיו� נזכה – (ברוחניות) ישראל" "אר� – תורה למקו�

"עתידה l`xyiהיעוד ux`לכל שתתפשט (בגשמיות)

בקרוב57הארצות" ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש.

(e"kyz gly t"y zgiye xn`nn)
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יד.53) יח, וירא

ח.54) כ, שופטי�

(55.104 ע' תש"י סה"מ .59 ע' תש"ה סה"ש ראה

בבניו56) ולא באשתו לא יחשוב ולא ספ"ז: מלכי� הל' מהרמב"� להעיר

קנב, (שבת ויעמוד ציווה הוא ויהי אמר הוא נאמר שעליה� א� – כו' אלא

פמ"ט). (תניא רוחנית במלחמה ג� הוא שעד"ז א),

תק"ג".57) רמז ישעי' ילקו"ש (ב). ור"ח דשבת פיסקא פס"ר ראה

•

oeiq e"h oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� ט"ו ראשו� יו�
פרקה ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr.[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xp mi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,d"awd ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l

`xapdy zexnl ,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd

wqtd ilae cinz eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

zelbzda mpi` iwl`d gekde

envr z` `xapd yg ,mi`xapl

oi`e ,envrl xac `ed eli`k

wx `edy zn`d `xapa zi`xp

exewn ly eifdn zehytzd

ly zehytzdd enk ,cala

.ynydn eifde xe`d

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
ly mzeedzd lky ,xaecy

eyegie e`xiiy ,mi`xapd

d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr

,mevnvd zcn ici lreøîà̈§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø1: ©¥¦§¨¦§¨¨
äáLçîa äìò älçúa"± ¦§¦¨¨¨§©£¨¨

,dpeilrdúà àøáì¦§Ÿ¤
,ïécä úcîa íìBòä- ¨¨§¦©©¦

dxeabd zcn `idy

,mevnvdeíi÷úî íìBòä ïéàL äàømevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,calaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦

mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen

z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd

lke zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd

d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn

,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn ici lr `wec

dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele

oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id

dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dci lry dceard

ly avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ±

`exal jxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia

didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z`

.mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ,oky ± mlerl meiw

okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde

zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy"

.mleraeðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä §©§¦§©¡¨
,mlera ±íé÷écö éãé ìòici lre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå ©§¥©¦¦§§¦¤©¨

wxta .rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df ici lr ±

zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd

,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly

zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl

`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl

mb `l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn

znyp mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl

leki did `l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp dzidy ,epax dyn

el` zepeilr zecn biydl

d"awd mr cg` xac ody

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd

,lkydn dlrnl od dxeabe

øäfa eøîà2,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨
,äàlò äMã÷c àøèña- §¦§¨¦§ª¨¦¨¨

dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilr

dlrnl `edy zeliv`d

- dxivi - d`ixa zenlern

,diyrúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîNyie "oini" yi §¨¨
,"l`ny"ãñç eðéäc§©§¤¤

,Leøt ,äøeáâedn ,oky - §¨¥
dlrnly `zeaxd `id

`l` ?dxeabe cqg mpyi

dxeab mby ,`id dpeekd

`id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv)

cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn

,zellkzda `ed lkd `l` ,melye qg cexit jiiy `l ± dyecwd

mdy zexnl ,ixd (dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd

td ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy`yepa miik

,`ed jexa seq oi` mr zilkza micge`n mdipyy iptn ,"cg`

ïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä ¦§¥¤¥¦¡¨§©§¨¦¥¤
úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå íéàøápä`ed ± ©¦§¨¦§©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦

mb ,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne) ely milkde jxazi

.jxazi ez` zilkza odizy zecgein dxeabd zcn mbe cqgd zcn

,Búàeáða íBìMä åéìò eðaø äLî úâOä óàåd`xna biydy - §©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨
,ely d`eapd,úeìéöàä íìBòa äúéä àìmler oky ,envr - Ÿ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`dìò àlà¤¨©
äàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãézbixcn zeyalzd ici lr ± §¥¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàå"zeliv`"y xg`l mb - §©©Ÿ
- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalznàìŸ

äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa3,epax dyn zbyd dzid -àlà ¦§¥¦¥¤¤§¨¤¨
ïúeLaìúä éãé ìò,zncwend ±,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna ©§¥¦§©§¨©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨

ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäLzcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¤¥¦¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne ,cqgd

,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"døòLa áeúkL Bîk]§¤¨§©©
.[äàeápäeilr epax dyn ly ezbyd dzid ef dbixcnay ± ©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
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טו.1. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א מוב�3.חלק (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

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

שינה. לידי עצמו

המג"א כתב זו: בברכה נשי� חיוב סק"א)ולעני� שלא(ש�

כמצוה זו והרי בלילה, אלא נוהגת שאינה משו� לברכה נהגו

השלח� בערו� א� גרמא ס"ו)שהזמ� חייבות(ש� נשי� "שג� כתב

הרבי כתב וכ� בזה". נזהרות שלנו נשי� ורוב המפיל, בברכת

ברכות כל שמברכות כש� "המפיל" ברכת מברכות שנשי�

שפט)השחר. עמ' י"ט קודש (אגרות

ה'תשס"ט סיו� כ"א קודש שבת בתפילה הכוונה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úà ïek àìå ìltúäL éî¦¤¦§©¥§Ÿ¦¥¤

áeL ,äðBLàø äëøáa Baì úà ïek íàå ;äðeëa ìltúéå øæçé ,Baì¦©£Ÿ§¦§©¥§©¨¨§¦¦¥¤¦¦§¨¨¦¨

éøö Bðéà.C ¥¨¦

הכרחית בתפילה שהכוונה עולה כא� הרמב"� מדברי

התפילה. בכל אחת לברכה בנוגע רק ומעכבת

כל ..." (פ"ד): לעיל לדבריו תואמי� הדברי� אי� לעיי� ויש

תפלה, אינה � בכוונה שאינה -תפלה dpeek `la lltzd m`e

dpeeka lltzne xfegאסור � טרוד ולבו משובשת דעתו מצא .

דעתו"?! שתתיישב עד להתפלל לו

מבריסק: הגר"ח ומבאר

'כוונה': של כללי� סוגי� שני יש zillkבתפילה dpeek

עומד'. אתה מי לפני 'דע ה', בפני העמידה zihxtאודות dpeeke

בקשה אכ� והבקשה ברכה תהיה אכ� שהברכה התפילה למילות

הדברי�. לתוכ� לב שימת מתו�

"איננה התפילה ובלעדיה ביותר בסיסית היא הכללית הכוונה

יש משמעות איזו ה' לפני עמידה של כוונה בלי כי תפילה"

מפיו? היוצא המלל לכל בכלל

הכרחית, היא ג� כי א� הפרטית, לכוונה בנוגע זאת, לעומת

בדיעבד. לו יועיל הדבר – האבות בברכת כיוו� א� סו� סו�

(g"xbd iyecig)

המשך מעמוד גל



כה oeiq e"h oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� ט"ו ראשו� יו�
פרקה ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr.[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xp mi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,d"awd ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l

`xapdy zexnl ,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd

wqtd ilae cinz eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

zelbzda mpi` iwl`d gekde

envr z` `xapd yg ,mi`xapl

oi`e ,envrl xac `ed eli`k

wx `edy zn`d `xapa zi`xp

exewn ly eifdn zehytzd

ly zehytzdd enk ,cala

.ynydn eifde xe`d

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
ly mzeedzd lky ,xaecy

eyegie e`xiiy ,mi`xapd

d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr

,mevnvd zcn ici lreøîà̈§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø1: ©¥¦§¨¦§¨¨
äáLçîa äìò älçúa"± ¦§¦¨¨¨§©£¨¨

,dpeilrdúà àøáì¦§Ÿ¤
,ïécä úcîa íìBòä- ¨¨§¦©©¦

dxeabd zcn `idy

,mevnvdeíi÷úî íìBòä ïéàL äàømevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,calaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦

mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen

z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd

lke zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd

d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn

,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn ici lr `wec

dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele

oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id

dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dci lry dceard

ly avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ±

`exal jxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia

didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z`

.mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ,oky ± mlerl meiw

okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde

zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy"

.mleraeðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä §©§¦§©¡¨
,mlera ±íé÷écö éãé ìòici lre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå ©§¥©¦¦§§¦¤©¨

wxta .rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df ici lr ±

zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd

,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly

zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl

`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl

mb `l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn

znyp mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl

leki did `l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp dzidy ,epax dyn

el` zepeilr zecn biydl

d"awd mr cg` xac ody

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd

,lkydn dlrnl od dxeabe

øäfa eøîà2,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨
,äàlò äMã÷c àøèña- §¦§¨¦§ª¨¦¨¨

dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilr

dlrnl `edy zeliv`d

- dxivi - d`ixa zenlern

,diyrúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîNyie "oini" yi §¨¨
,"l`ny"ãñç eðéäc§©§¤¤

,Leøt ,äøeáâedn ,oky - §¨¥
dlrnly `zeaxd `id

`l` ?dxeabe cqg mpyi

dxeab mby ,`id dpeekd

`id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv)

cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn

,zellkzda `ed lkd `l` ,melye qg cexit jiiy `l ± dyecwd

mdy zexnl ,ixd (dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd

td ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy`yepa miik

,`ed jexa seq oi` mr zilkza micge`n mdipyy iptn ,"cg`

ïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä ¦§¥¤¥¦¡¨§©§¨¦¥¤
úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå íéàøápä`ed ± ©¦§¨¦§©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦

mb ,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne) ely milkde jxazi

.jxazi ez` zilkza odizy zecgein dxeabd zcn mbe cqgd zcn

,Búàeáða íBìMä åéìò eðaø äLî úâOä óàåd`xna biydy - §©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨
,ely d`eapd,úeìéöàä íìBòa äúéä àìmler oky ,envr - Ÿ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`dìò àlà¤¨©
äàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãézbixcn zeyalzd ici lr ± §¥¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàå"zeliv`"y xg`l mb - §©©Ÿ
- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalznàìŸ

äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa3,epax dyn zbyd dzid -àlà ¦§¥¦¥¤¤§¨¤¨
ïúeLaìúä éãé ìò,zncwend ±,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna ©§¥¦§©§¨©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨

ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäLzcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¤¥¦¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne ,cqgd

,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"døòLa áeúkL Bîk]§¤¨§©©
.[äàeápäeilr epax dyn ly ezbyd dzid ef dbixcnay ± ©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
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טו.1. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א מוב�3.חלק (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

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

שינה. לידי עצמו

המג"א כתב זו: בברכה נשי� חיוב סק"א)ולעני� שלא(ש�

כמצוה זו והרי בלילה, אלא נוהגת שאינה משו� לברכה נהגו

השלח� בערו� א� גרמא ס"ו)שהזמ� חייבות(ש� נשי� "שג� כתב

הרבי כתב וכ� בזה". נזהרות שלנו נשי� ורוב המפיל, בברכת

ברכות כל שמברכות כש� "המפיל" ברכת מברכות שנשי�

שפט)השחר. עמ' י"ט קודש (אגרות

ה'תשס"ט סיו� כ"א קודש שבת בתפילה הכוונה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úà ïek àìå ìltúäL éî¦¤¦§©¥§Ÿ¦¥¤

áeL ,äðBLàø äëøáa Baì úà ïek íàå ;äðeëa ìltúéå øæçé ,Baì¦©£Ÿ§¦§©¥§©¨¨§¦¦¥¤¦¦§¨¨¦¨

éøö Bðéà.C ¥¨¦

הכרחית בתפילה שהכוונה עולה כא� הרמב"� מדברי

התפילה. בכל אחת לברכה בנוגע רק ומעכבת

כל ..." (פ"ד): לעיל לדבריו תואמי� הדברי� אי� לעיי� ויש

תפלה, אינה � בכוונה שאינה -תפלה dpeek `la lltzd m`e

dpeeka lltzne xfegאסור � טרוד ולבו משובשת דעתו מצא .

דעתו"?! שתתיישב עד להתפלל לו

מבריסק: הגר"ח ומבאר

'כוונה': של כללי� סוגי� שני יש zillkבתפילה dpeek

עומד'. אתה מי לפני 'דע ה', בפני העמידה zihxtאודות dpeeke

בקשה אכ� והבקשה ברכה תהיה אכ� שהברכה התפילה למילות

הדברי�. לתוכ� לב שימת מתו�

"איננה התפילה ובלעדיה ביותר בסיסית היא הכללית הכוונה

יש משמעות איזו ה' לפני עמידה של כוונה בלי כי תפילה"

מפיו? היוצא המלל לכל בכלל

הכרחית, היא ג� כי א� הפרטית, לכוונה בנוגע זאת, לעומת

בדיעבד. לו יועיל הדבר – האבות בברכת כיוו� א� סו� סו�

(g"xbd iyecig)



oeiqכו f"h ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� ט"ז שני יו�
פרקו ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.melydúâOä àeä ,ïãò ïâa íé÷écö ìL íøëN ïznL ÷ø©¤©©§¨¨¤©¦¦§©¥¤©¨©
ãñç ¯ elà úBcî ézMî CLîpä øBàå úeiçä úeèMtúä¦§©§©©§©¦§¨¦§¥¦¥¤¤

áâeäøezecn izyn zehytzdd lawl md mileki xky xezay ± §¨
,el`àeäåzehytzd ± §

cqg zecnd izyn zeigd

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
äøBza e÷ñòL íé÷écvä©©¦¦¤¨§©¨

ìék .äfä íìBòa dîL ¦§¨¨¨©¤¦
úBcî ézL úeèMtúäî¥¦§©§§¥¦

òé÷ø çzîð elàxe` ± ¥¦§¨¨¦©
,siwnïâaL úBîLpä ìò©©§¨¤§©
,ïãòwiprn df siwn xe` - ¥¤

dplkezy zenyp oze`l gek

izyn zehytzdd "lawl"

,el` zecnàø÷ð äæ òé÷øå§¨¦©¤¦§¨
,"àúéøBàc àæø"ceq - ¨¨§¨§¨

dxeza oiprd ,dxezd

,ceqe fx zpigaayBáe±

,riwxa,äøBzä úBiúBà á"ë ãBñmb ixd od dxezd zeize`e - ¦©¨
,dxezd zpade lkyn dlrnl okäðeúpädpzip dxezd ±ézMî ©§¨¦§¥

:áéúëãk ,elà úBcîaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî"- ¦¥§¦§¦¦¦¥¨¨

,"dxeab" ,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez ,zc

äæ òé÷øîe,df siwn xe`ne ±,úBîLpä ïBæîì ìè óèBð,xnelk - ¥¨¦©¤¥©¦§©§¨
inipt xe` ± "oefn"d oipr `edy ,zenypl inipt xe` jynp "riwx"dn

,eze` mibiynyeðéäc± §©§
:xnelká"ë ãBñ úòéãé§¦©

ék ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦
ãBñ àeä äfä òé÷øä̈¨¦©©¤

,úòcäshepy lhde - ©©©
a"k ceq zrici `ed ,epnn

,dxezd zeize`äøBzäå§©¨
ïâa úBîLpä ïBæî àéä¦§©§¨§©
,íéLeáì ïä úBönäå ,ïãò¥¤§©¦§¥§¦

øäæa] äæ ìk øàáîk± ©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©
zyxt,é"øå è"ø óc ìä÷iå©©§¥©§

÷øt ãî øòL íéiç õòáe§¥©¦©©¤¤
:[â,o`k xaqen ixd -

dxeabe cqg zecnd izyy

od ,zeliv`nydlrnl

mlerny zenyp ly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde lkyn

lawl ocr oba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd

.å ÷øtcqgd zcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
zcne ,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde

`xapd z` digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd

;cg` yxey odizyl yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick)

,cg` "mvr" ody oeeikn xy`e

dxeabde mevnvd leki `l

oky ,zizin` dxzqd zeidl

."mvr lr xizqn mvr oi`"

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

xyt` ,dcne dxitqa zelbzda

dcn ± dipydn zg` zeiktde zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl

,mlrde mevnv ,dxeab ± dipyde ,ielibe cqg `id zg`

zg` zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

mler zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr

mi`xapd eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape

zilkzy ixd ± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha

cqg odizyy jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd

mr zecge`n odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe

.dxeabe cqg zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d

,íeöîväå äøeábä úcî íL àeä "íéäìà" íL ,äpäålk - §¦¥¥¡Ÿ¦¥¦©©§¨§©¦§
zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my

aezkk ,cqgd1zecna zenyd x`y jke ,"meid lk lÎ` cqg" :

,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde dxeabd zcn ly myd .zexg`

`ed jexa seq oi` xe`yk

dxeabd zcna yalzn

mevnvd zlert lertl

mya dcn z`xwp ± mlrdde

.miwl`àeä ïëìåmy ± §¨¥
,miwl`àiøèîéâa ïk íb©¥§¦©§¦¨

,"òáhä""rahd" dlna - ©¤©
,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly reaw xcq mipiivn ep`

lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e eil` milibx okle

gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig

xcqa erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde.icinz ote`eéôì§¦
øézñnLz` miwl` my ±äiçîe äeänä äìòîlL øBàä ¤©§¦¨¤§©§¨©§©¤§©¤
,íìBòäz` ycgn cinz deedn dlrnly xe`dy ici lr - ¨¨

yi" z`ixa ly i`ltd oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd

miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n

,mlerd z` digne deednd dlrnly xe`d lr milrnäàøðå§¦§¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô

äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù
ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
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התלבשות� ע"י היתה – עסקינ� דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאי�

דוקא". ב.4.בנה"י לג, ג.1.ברכה נב, תהלי�

oeiq f"i iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� י"ז שלישי יו�

,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

ãîBò íìBòä elàk,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ± §¦¨¨¥
.òáhä Cøãa âäðúîeefi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©

± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd

,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd

ly zernyna "rah" :mdne

l"f epinkg oeylk ,driaw2:

erahy rahnn dpynd lk"

"rah" ok enk ."minkg

enk ,"seq mia eraeh" oeyln

reahy xacmiqkn ,mina

d`xp epi` `ede mind eilr

lekiak "dreah" jk ± llk

,mi`xapa ziwl`d zeigd

.llk zi`xp `id oi`yíLå§¥
,äæ "íéäìà"itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl` myy itk `l - ¡Ÿ¦¤

d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl` myy

,rahd jxca bdpzn `ed eli`kì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íL- ¨¥§©§¨§¥£¨¨
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ב.2. מ, רבנו3.גיטי� מתכוו� זה" ו"צמצו� זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

שחיות – ו' פרק סו� ראשו� בחלק מדובר אודותו הצמצו� לגבי הדבר כ� לא ואילו חסד, של עני� ה� והצמצו� הגבורה כא� שדוקא לומר, הזק�

גבורה של עני� אכ� הוא הצמצו� ש� שכ�, – להחיות� אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבי� צמצומי� אחרי באה הקדושה

גילוי. של עני� בה� יהיה שלא היא ש� הכוונה שהרי חסד, של עני� ולא ג.4.והעל� פט, להוסי�5.תהלי� בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמי� אי� "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתר� ג� ובמילא לגמרי, חדש עיקר

רק לא צ"ל לכאורה ולכ� בתכלית. העל� ק�, לאי� צמצו� הגבו' מדת צ"ל כ� – פ"ד כדלעיל – ק� לאי� התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ

רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בעני� הימנו למטה תחתו� שאי� פל"ו) (ובלשו� ח"ו ק� לאי� יהי' שההעל� ג� אלא – החסד) (מצד ק� לאי� נבראי�

השמש ונרתק דמג� המשל ע"פ אבל – ק�) לאי� מספר שיי� בזה (וג� נברא צ"ל הי' הימנה) תחתו� (שאי� החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי'

לא הוא ההעל� דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר ג� אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש

החסד) מצד ק�, אי� (שה� סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראי� דרגא בכל הרי – ממציאות� הנבראי� יבטלו שלא ג� אלא ההעל�, רק

כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העל� [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 העניני� ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה

נקב ג"כ היא זה ע� וביחד השמי� ארובת ששוללת – הגש� טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפי� באופ� ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד

דהשמש". (חלש) אור דור� לאזט ג"כ היא זה ע� וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכ� כ"ק6.ופתיחה. (הערת כגו�

כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמי� כשארובות משא"כ טיפי�, טיפי� – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר
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ב.2. מ, רבנו3.גיטי� מתכוו� זה" ו"צמצו� זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

שחיות – ו' פרק סו� ראשו� בחלק מדובר אודותו הצמצו� לגבי הדבר כ� לא ואילו חסד, של עני� ה� והצמצו� הגבורה כא� שדוקא לומר, הזק�

גבורה של עני� אכ� הוא הצמצו� ש� שכ�, – להחיות� אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבי� צמצומי� אחרי באה הקדושה

גילוי. של עני� בה� יהיה שלא היא ש� הכוונה שהרי חסד, של עני� ולא ג.4.והעל� פט, להוסי�5.תהלי� בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמי� אי� "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתר� ג� ובמילא לגמרי, חדש עיקר

רק לא צ"ל לכאורה ולכ� בתכלית. העל� ק�, לאי� צמצו� הגבו' מדת צ"ל כ� – פ"ד כדלעיל – ק� לאי� התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ

רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בעני� הימנו למטה תחתו� שאי� פל"ו) (ובלשו� ח"ו ק� לאי� יהי' שההעל� ג� אלא – החסד) (מצד ק� לאי� נבראי�

השמש ונרתק דמג� המשל ע"פ אבל – ק�) לאי� מספר שיי� בזה (וג� נברא צ"ל הי' הימנה) תחתו� (שאי� החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי'

לא הוא ההעל� דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר ג� אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש

החסד) מצד ק�, אי� (שה� סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראי� דרגא בכל הרי – ממציאות� הנבראי� יבטלו שלא ג� אלא ההעל�, רק

כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העל� [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 העניני� ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה

נקב ג"כ היא זה ע� וביחד השמי� ארובת ששוללת – הגש� טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפי� באופ� ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד

דהשמש". (חלש) אור דור� לאזט ג"כ היא זה ע� וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכ� כ"ק6.ופתיחה. (הערת כגו�

כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמי� כשארובות משא"כ טיפי�, טיפי� – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כא�, ג� הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כו'˘·�·¯‡לגבי רוח כי ,

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

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

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

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

ע"י המאירי� השמש ואור קרני אות� ע� רק הוא ומתאחד מסתיר אבל Ê‰".שבשמש, ˜ÏÁ
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.sebd z`íúeäîe íúeîöò ìkL ,õøàäå íéîMä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨©¦§¨¨¤¤¨©§¨¨¨
èìçenä ñôàå ïéàî äeäúðmvra oi` iwl`d "oi`"d zpigan ± ¦§©¨¥©¦¨¤¤©§¨

,mi`xaple "yi"l mewn mey

åét çeøå 'ä øáãa ÷ø©¦§©§©¦
,Cøaúé"oi`"n e`xap md - ¦§¨¥
;"yi"lïéãò íâåixg` ± §©£©¦

mzeedzdávð,mda ±øác ¦¨§©
íäa òôBLå ,íìBòì 'ä§¨§¥©¨¤
äeäîe ,òâø ìëa ãéîz̈¦§¨¤©§©¤

îz íúBàãé,ycgn ± ¨¨¦
úeeäúäk ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¦§©
óeb CBúa LîMäî øBàä̈¥©¤¤§
Cøc Bîöò LîMä øeck©©¤¤©§¤¤

,ìLî,lirl xaqenk - ¨¨
`edy itk ynyd xe`y

ze`ivn epi` ,dnvr ynya

hytzn xe`dyk wx .llk

`ed my ,mlerd llga

ynya eli`e ."ze`ivn"

ixnbl lha `ed dnvr

mb jk ± exewnl ,ynyl

ezin`ly ,mi`xapd iabl

cinz mi`vnp md xac ly

,iwl`d geka ,mxewna

.mze` deedndíä ïk íàå§¦¥¥
,mi`xapd ±úîàa íéìèa§¥¦¤¡¤

éaâì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§©¥
,Cøaúé åét çeøå 'ä øác§©§©¦¦§¨¥
Búeäîa íéãçéîä©§ª¨¦§¨
Bîk Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§

,ïn÷ì øàaúiLji` - ¤¦§¨¥§©¨
lilk milha mi`xapde ± d"awd mr micge`n "eit gex"e "'d xac"

,envr d"awdle "eit gexe 'd xac"l ze`ivnaLîMä øBà ìehák§¦©¤¤
.LîMamiyibxn mde ,mi`xapa ybxp df oi` jk m` dnl ,j` ± ©¤¤

- ?"ze`ivn"le "yi"l mnvrúcîa ,åéúBøeáb ïä ïäL ÷ø©¤¥¥§¨§¦©
,íäa òôBMä úeiçä íéìòäìe øézñäì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¦§©£¦©©©¥©¨¤
éðôa øác íä elàk íàáö ìëå õøàäå íéîMä íéàøð eéäiL¤¦§¦§¦©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨§¦¥¨¨¦§¥

.Bîöò`xapdy ,xizqnd mevnvdn `ad xac ±`l s` yibxi `l ©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
ùîùäî øåàä úååäúäë ùéì ïéàî ãéîú íúåà
íä ïë íàå ìùî êøã åîöò ùîùä øåãë óåâ êåúá
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì
íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כא�, ג� הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כו'˘·�·¯‡לגבי רוח כי ,

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

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

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

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

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



oeiqל h"i iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� י"ט חמישי יו�
פרקז ,162 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

;"yi"l "oi`"n cinz eze` deedne cinz ea `vnpd xewnd z`

envr yibxdl leki `ed okl ,xewnd z` yibxn `ed oi`y oeeike

eli`k ,"ze`ivn"e "yi"l

.envrl xac `edïéà Cà©¥
àlà øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥¤¨

ìáà ,íéðBzçzì,eli`e ± ©©§¦£¨
àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
Lnî àìk dén÷ àlkª¨©¥§¨©¨

,éáéLçd"awd iabl lkd - £¦¥
,ynn melkl aygp `l

íBìLå ñç úøzñî äøeábä úcî ïéàå ,LîMa LîMä øBàk§©¤¤©¤¤§¥¦©©§¨©§¤¤©§¨
àeä 'ä" àlà Bîöò éðôa øác äpðéà ék ,Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥¦¥¤¨¨¨¦§¥©§¤¨

:"íéäìàäxzqdd - ¨¡Ÿ¦
cvnyzcne miwl` my

mr cg` xac `ed ,dxeabd

cqgd zcn ,'ied my

oi` `linne ,zelbzdde

iabl xzqd meyn jka

mvr oi` ,oky ,d"awd

.mvr lr xizqn

.æ ÷øtz` dxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ux`d lre lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr

icrlany `l` ,sqep l-` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn

ea micgeine ze`ivna milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd

mevnvdy `l` ;jxazi

zeigd lr mixizqn xzqdde

`xapd z` deednd ,ziwl`d

`ly ,"yi"l "oi`"n cinz

`xapa dielb didz `le d`xiz

envr z` `xapd yibxn okle -

`ed xzqdd ,mxa ;"ze`ivn"l

eli`e ,cala `xapd iabl wx

meyn xzqda oi` ,d"awd iabl

md miwl`e 'ied oky ,xzqd

lr dqkn epi` miwl` my cvny xzqdde ,cg` xac mdipy md ,"cg `lek"

oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f wxt ,df wxta .'ied my

ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd xdfa aezky dn

ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi ly xzei dlrpd

wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei jenpd

xzei dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` l-` `edy d"awd ly ecegi

cegid zernyny ,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly

- jxazi ea micgeine milha mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id

,oky .cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k

xeaicd `edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd z` deednd iwl`d gekd

lynl enk) exewna oiicr `vnp df geky drya ,zeklnd zpiga ,dlrnly

,alay zecnae genay daygna oiicr zelelk exeaic zeize`yk ,mc`a

l"pk" :`"hily x"enc` w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn xg`l ze`iand

cner (zeklnd zpiga) dlrnly xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k - k"t `"g

dlrnl ody dlrnly zecna ixd (dlrnly zecna zellkzda oiicr

zecnd ixdy ,onfe mewna milabend mi`xape zenlerl xewn zeidln

d zelabdn dlrnle (zelaben izla) "seq oi`" od dlrnlyixd ,onfde mewn

,xzei dlrpd d"awd mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna mdy itk mi`xapd

ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y myk ,mxewna ze`ivna milha mdy

xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d gekdy drya ,eli`e .ynya ,exewna

xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg` `a (zeklnd zpiga ,dlrnly

ly ef dbixcn iabl ,mi`xapl

xak xyt` i` ,iwl`d gekd

milha mi`xapdy xnel

,oky ,qt`e oi` mde ze`ivna

lreta xewn dyrp `edy oeeik

mi`xapdy ixd ,mi`xapl

.ef dbixcna mewn miqtez

my mby zexnl ,ef dbixcna

zcg`zn `ide "seq oi`" jynp

zbixcn) iwl`d gekd mr

`cegi" wx `ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly xeaicd

mpn`e ,dn ze`ivn md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz

.ixnbl lhazz dze`ivny efk dcna `l la` ,zewl`l dlha ef ze`ivn

äæáe,lirl xaecy dna ±÷eñôc ,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤©©¤¨©Ÿ©©¨§¨
"ìàøNé òîL","cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeäote`d - §©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd"ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§§¨¨¤
,"äàzz àãeçé" àeä ¯efi` .'d zecg`a xzei jenpd ote`d - ¦¨©¨¨

- ?cegid oiprl "cre mlerl ezekln ceak my jexa"l yi zekiiy

ïåúà éôelça "ãçà" àeä "ãòå" ék1ik ± .2`id "cre" dlnd ¦¨¤¤¨§¦¥¨§¨
ly "e" ze`a ztlgen "cg`"n "`" ze`d .zeize` iteliga "cg`"

± jynd zeize`) "ed`" zeize`l yiy zekiiyl m`zda ± "cre"

ztlgen "cg`"n "g" ze`de ;odipia (`"hily x"enc` w"k zxrd

,"r"gd`" zeize`dn od odizy oky ± "cre" ly "r" ze`a

"c"d ziyrp "cg`"n izax "c" ze`de ;cg` odly "`ven"dy

."cre"n,äfä øzñääå íeöîvä íòèå úañ ,äpä ék¦¦¥¦©§©©©¦§§©¤§¥©¤
íìBòä ìL úeiçä úà àeä-Ceøa-LBãwä íéìòäå øézñäL¤¦§¦§¤§¦©¨¨¤©©¤¨¨

Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk,xnelk ± §¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì

:íéäìàä àåä

éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé
äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,�ברוקלי) וביאורי�" ("תשובות ליובאוויטש" ב"קוב� � זה" חילו� ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקוב�

ב"אחד". "ועד" חילו� אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד ˘ËÈÏ"‡:2.תשל"ד) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בזח"ב "כמ"ש

א". קלה,

oeiq 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ' שישי יו�

,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

,recndn ?envr ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

lha `edy ,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did

,`ed xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivnaàeä äpä¦¥
úelbúä ìéáLa àeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé̈©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìîdidiy - ©§¦§¨¥
,jlnd `ed d"awdy ielb

Cìî ïéà"coipr jiiy `l ± §¥¤¤
,dkelnd,"íò àìa- §Ÿ©

,jlnd jelni mdilry

lî "íò" LeøtïBL ¥©¦§
,"úeîîBò"milgb" enk - §

miieak milgb ,"zenner

jk ;y`d zi`xp `l mda

dpeekdy ,jlnl qgia mb

`ly dl` ,`id "mr"a

mr xywd mda d`xp

,jlndíéøác íäL¤¥§¨¦
íé÷Bçøe íéøæå íéãøôð¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònî`wece - ¦©£©©¤¤
,dkelnd oipr `a mdilr

.jlnd l` mzelhazd cvn

Bì eéä elôà elà ék,jlnl ±iL àì ¯ ãàî íéaø íéðaC ¦¦£¦¨¨¦©¦§ŸŸ©¨
,íäéìò "äëeìî" íL± envr jlndn wlg md mipa ,oky - ¥§¨£¥¤

`l` ,dkelnd oipr mdilr jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa"

;mixfe miwegx lr `wecïëå,dkelnd oipr jiiy `l ±ìò elôà §¥£¦©
,ícáì íéøNmd ,envr jlndn wlg mixyd oi`y zexnl - ¨¦§©¨

mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk ,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf

.dkelnd oipr jiiy `l mdilrúøãä" ¯ à÷åc ¯ "íò áøa" ÷ø©§¨¨©§¨©§©
."Cìîef dnbeca ;dkelnd oipr jiiy `wec mr aex lr ,oky ± ¤¤

lr `id dlrnly dkelnd zelbzd zilkzy ,dlrnl xacd

envr ipta cxtp xack mi`xpd dl` ,`wec mipezgzd mi`xapd

ji` d`xp `le ,zewl`n

± zewl`l milha md

`a mdilr,dkelnd oipr

milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlìò äøBnä íLå§¥©¤©
,Cøaúé Búeëìî úcî¦©©§¦§¨¥

ék ,úeðãà íL àeä± ¥©§¦
dn `ed dkelnd oipr

y.õøàä ìk ïBãà àeä¨¨¨¨¤
Bæ äcî ék ,àöîðåzcn ± §¦§¨¦¦¨

,zeklndäæ íLåmyd ± §¥¤
lr dxend zepc` ly

,dkelnïéeänä ïä¥©§©¦
úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe§©§¦¨¨¦§
,åLëò àeäL úBîk íìBò¨§¤©§¨
ãøôð øáãå øeîb Lé¥¨§¨¨¦§¨
ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥
íBìLå ñç äæ íLå Bæ äcî úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna©§¦©¨¦§¦§©§¦¨§¥¤©§¨

,mlerdn ±åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì øæBç íìBòä äéä̈¨¨¨¥¦§¦§©§©¦
íL äéä àìå ,Lnî úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúédxcbdd ± ¦§¨¥¨¥¨©§¦©¨§Ÿ¨¨¥

ly"íìBò",lg ±.ììk åéìòly oipr `ed "mler" ,oky ± ¨¨¨§¨
el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna ,mye ,dlabde ze`ivn

.mler ly zelabdd

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö̈¨©§¨©¨
zeevwd yy md dl` ±

,mewnd oipr zexicbnd

äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça§¦©§©¨©Ÿ¤
.ãéúòålr `wece ± §¨¦

milabend mi`xapd

ly zexcbda miwlegne

myd ltep ,onfe mewn

."mler"úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦
elà,onfe mewn ly ±ïéà ¥¥

úBcna úeëiL íäì̈¤©¨©¦
,úBðBéìòä úBLBãwä,"seq oi`" od zecnd ik ."zeliv`"d mlera - ©§¨¤§

jke ,"seq oi`" ly dpigaa cqg `id cqgd zcny ,lirl xkfenk

,onf e` mewn ly zelabdd llk oda jiiy `ly ixd ± zecnd x`y

,dlabd lkn dlrnle "seq oi`" ody oeeikBúeëìî úcîa íà ék¦¦§¦©©§
iL dcáì Cøaúéò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì Cõ÷ ïéà ã ¦§¨¥§©¨©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥

,úéìëz ïéà ãò ähîìe- §©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy

xzeia mipeilrd mi`xapd

mipezgzd mi`xapd lre

o`k xn`py ixd ± xzeia

,mewn ly miieqn xcb

dlrn mewn ly zewlgzd

,zegex 'ce dhneïëåjiiy ± §¥
jln `edy xnel'ãì§

,ïéøèñmiccv drax` lr - ¦§¦
,xnelk .mlerd ly

,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzddïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa,deeda -,Cìî 'ä- ¦§¦©§©¤¤¨¨

,xara"Cìîé 'ä3oiprl zekiiy zekln zpigaly ixd ,cizra ± . ¦§Ÿ
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
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התפילה.3. נוסח



לי oeiq 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ' שישי יו�

,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

,recndn ?envr ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

lha `edy ,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did

,`ed xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivnaàeä äpä¦¥
úelbúä ìéáLa àeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé̈©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìîdidiy - ©§¦§¨¥
,jlnd `ed d"awdy ielb

Cìî ïéà"coipr jiiy `l ± §¥¤¤
,dkelnd,"íò àìa- §Ÿ©

,jlnd jelni mdilry

lî "íò" LeøtïBL ¥©¦§
,"úeîîBò"milgb" enk - §

miieak milgb ,"zenner

jk ;y`d zi`xp `l mda

dpeekdy ,jlnl qgia mb

`ly dl` ,`id "mr"a

mr xywd mda d`xp

,jlndíéøác íäL¤¥§¨¦
íé÷Bçøe íéøæå íéãøôð¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònî`wece - ¦©£©©¤¤
,dkelnd oipr `a mdilr

.jlnd l` mzelhazd cvn

Bì eéä elôà elà ék,jlnl ±iL àì ¯ ãàî íéaø íéðaC ¦¦£¦¨¨¦©¦§ŸŸ©¨
,íäéìò "äëeìî" íL± envr jlndn wlg md mipa ,oky - ¥§¨£¥¤

`l` ,dkelnd oipr mdilr jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa"

;mixfe miwegx lr `wecïëå,dkelnd oipr jiiy `l ±ìò elôà §¥£¦©
,ícáì íéøNmd ,envr jlndn wlg mixyd oi`y zexnl - ¨¦§©¨

mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk ,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf

.dkelnd oipr jiiy `l mdilrúøãä" ¯ à÷åc ¯ "íò áøa" ÷ø©§¨¨©§¨©§©
."Cìîef dnbeca ;dkelnd oipr jiiy `wec mr aex lr ,oky ± ¤¤

lr `id dlrnly dkelnd zelbzd zilkzy ,dlrnl xacd

envr ipta cxtp xack mi`xpd dl` ,`wec mipezgzd mi`xapd

ji` d`xp `le ,zewl`n

± zewl`l milha md

`a mdilr,dkelnd oipr

milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlìò äøBnä íLå§¥©¤©
,Cøaúé Búeëìî úcî¦©©§¦§¨¥

ék ,úeðãà íL àeä± ¥©§¦
dn `ed dkelnd oipr

y.õøàä ìk ïBãà àeä¨¨¨¨¤
Bæ äcî ék ,àöîðåzcn ± §¦§¨¦¦¨

,zeklndäæ íLåmyd ± §¥¤
lr dxend zepc` ly

,dkelnïéeänä ïä¥©§©¦
úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe§©§¦¨¨¦§
,åLëò àeäL úBîk íìBò¨§¤©§¨
ãøôð øáãå øeîb Lé¥¨§¨¨¦§¨
ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥
íBìLå ñç äæ íLå Bæ äcî úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna©§¦©¨¦§¦§©§¦¨§¥¤©§¨

,mlerdn ±åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì øæBç íìBòä äéä̈¨¨¨¥¦§¦§©§©¦
íL äéä àìå ,Lnî úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúédxcbdd ± ¦§¨¥¨¥¨©§¦©¨§Ÿ¨¨¥

ly"íìBò",lg ±.ììk åéìòly oipr `ed "mler" ,oky ± ¨¨¨§¨
el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna ,mye ,dlabde ze`ivn

.mler ly zelabdd

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö̈¨©§¨©¨
zeevwd yy md dl` ±

,mewnd oipr zexicbnd

äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça§¦©§©¨©Ÿ¤
.ãéúòålr `wece ± §¨¦

milabend mi`xapd

ly zexcbda miwlegne

myd ltep ,onfe mewn

."mler"úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦
elà,onfe mewn ly ±ïéà ¥¥

úBcna úeëiL íäì̈¤©¨©¦
,úBðBéìòä úBLBãwä,"seq oi`" od zecnd ik ."zeliv`"d mlera - ©§¨¤§

jke ,"seq oi`" ly dpigaa cqg `id cqgd zcny ,lirl xkfenk

,onf e` mewn ly zelabdd llk oda jiiy `ly ixd ± zecnd x`y

,dlabd lkn dlrnle "seq oi`" ody oeeikBúeëìî úcîa íà ék¦¦§¦©©§
iL dcáì Cøaúéò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì Cõ÷ ïéà ã ¦§¨¥§©¨©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥

,úéìëz ïéà ãò ähîìe- §©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy

xzeia mipeilrd mi`xapd

mipezgzd mi`xapd lre

o`k xn`py ixd ± xzeia

,mewn ly miieqn xcb

dlrn mewn ly zewlgzd

,zegex 'ce dhneïëåjiiy ± §¥
jln `edy xnel'ãì§

,ïéøèñmiccv drax` lr - ¦§¦
,xnelk .mlerd ly

,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzddïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa,deeda -,Cìî 'ä- ¦§¦©§©¤¤¨¨

,xara"Cìîé 'ä3oiprl zekiiy zekln zpigaly ixd ,cizra ± . ¦§Ÿ
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
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התפילה.3. נוסח



oeiqלי `"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"א קודש שבת יו�

,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

.onfdïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨§¥©©§©§¦§©¨¥©¦
íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å ,Léì§¥§¦¨¨§©¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥

.àeä¯Ceøa úeðãàxyw yi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ± ©§¨
.xen`k ,onfe mewnlúãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¦§¨¥
Bîk ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§

,øàaúiL,oldlCëìä± ¤¦§¨¥¦§¨
,oklíB÷nä úðéça íb©§¦©©¨

ïîfäåzcnn mieedznd ± §©§©
,zeklndúeàéöna íéìèa§¥¦©§¦

Búeäî éaâì Lnî©¨§©¥¨
ìehák ,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§¦

.LîMa LîMä øBà± ©¤¤©¤¤
xy`k cnrna o`k xaecn

(mewne onf) zenlerd xewn

zeklnd zpigaa "cner"

ezedna zcgein `idy itk

zilkza jxazi ezenvre

lr ,d`a `idy iptl ,cegid

yalzdl ,minevnv ici

y zenleraenk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl dhnl

"my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna `id zeklny

epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd zepiga

mi`xapdy itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d ,"d`lir `cegi" ly

cvn ,oky ,ynn ze`ivna milha mdy ote`a d"awd mr micgein

ly mze`ivn z` milretd ,zepc` mye zeklnd zcn) mxewn

.mdly "ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapdíL áelL eäæå§¤¦¥
,ä"éåä íLa úeðãàmy zeize`y enk ,aeliyd oipr epyi zenya - ©§§¥£¨¨

d`a ely ze`dy myde ± xg` my zeize`a zealzyn cg`

,(ea aleyn ipyd myd ,xnelk) zexabzda `ed df my ,dligza

`ed aeliyd zenyn oey`xd m` ;df my cvn enk `id zelbzddy

ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg ly myn

ote`d .d`ld jke ,cqg

mye zekln ly dbixcnde

itk ,mi`xapd xewn ,i"pc`

mr micgein oiicr mdy

jxazi ezenvre ezedn

xewn zeidln dlrnly

i"pc` my `xwp - ,mi`xapl

cvny ± 'ied mya "aeliya"

'ied my ly "zexabzd"d

,ze`ivna mi`xapd milha

zepc` mye zeklny itk mb

.mxewn `edä"éåä íL ék¦¥£¨¨
ïî äìòîì àeäL äøBî¤¤§©§¨¦
äåä äéä àeäL ,ïîfä©§©¤¨¨Ÿ¤

äéäéå,cgia ±ãçà òâøa± §¦§¤§¤©¤¨
ded ,xar ,el` zepiga yly

dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner" cgia cizre

.onfd onïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîkjk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
,mbúðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷nä.zegex rax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
,zekln ,i"pc` my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd

i"pc` myy df cvn ,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi

edf ± .ynn ze`ivna mewnde onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl ."d`lir `cegi" oipr xen`k

ét¯ìò¯óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë¯ét¯ìò¯óà ¯ ïîfäå,mb - §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

`vnp my mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk

,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mdaúcîa ãçéúnL eðéäc§©§¤¦§©¥§¦©
CLîð äpnnL Búeëìî©§¤¦¤¨¦§¨

,ïîfäå íB÷nä äeäúðå- §¦§©¤©¨§©§©
`idy itk zeklnd zcn

ixg` ,dhnl d`a

"zeig"d zeidl ,minevnv

mb j` ;dhnl mewne onf ly

zcgein ,zekln ly ef dbxc

zpigaa mb jk .d"awd mr

d"awd `vnp ,onfe mewn

`l` ,onfe mewnn dlrnly

zcn jk lr dqkn o`k

mi`xapdy ote`a ,zeklnd

"ze`ivn"k e`xiie eybxei

.mewne onf ly zewlgzde zelabd mräàzz àãeçé eäæåote`d ± §¤¦¨©¨¨
.ynn ze`ivna milha mpi` mi`xapdy .cegi ly xzei oezgzd

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky

áelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä¯Ceøa úeðãàaleyn 'ied my - ¦£¨¨§©§¨
,xnelk ,zepc` my jeza

,mlrda o`k `ed 'ied my

zelbzda `ed zepc` mye

ly ze`ivnl mewn ozepe

.mewne onfeðééäc,xnelk ± §©§
,Cøaúé Búeîöòå BúeänL¤¨§©§¦§¨¥
"óBñ¯ïéà" íLa àø÷pä©¦§¨§¥¥
ìk úà àìî ¯ àeä¯Ceøä¨¥¤¨
,íB÷îe ïîæa Lnî õøàä̈¨¤©¨¦§©¨
õøàáe ìònî íéîMa ék¦©¨©¦¦©©¨¨¤

ïéøèñ 'ãìe,zegex rax` ± §¦§¦
óBñ¯ïéà¯øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥
ék ,Lnî äåLa àeä¯Ceøä§¨¤©¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
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דולר � תחיינה מהנאספות אחת לכל לחלק כדי דולר, של שטרות ל"הנהלה" נת� שליט"א אדמו"ר [כ"ק
צדקה. עבור אחד

אמר:] ואחרֿכ�

וחינו� עצמכ� בחינו� ותצליחו המצוות, וקיו� התורה בלימוד חיל אל מחיל ותלכו בריא, קי� לכ� שיהיה
ה'". ב"דר� � כולה הסביבה

לבב. וטוב ובשמחה ברוחניות, וה� בגשמיות ה� הקב"ה, של לברכותיו תזכו ועלֿידיֿזה

•
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המשך מעמוד זל

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ע"י התלמיד הנעלה... שי', בו כותב אשר סובל הוא מענין השכחה.

הנה יהי' זהיר במקוה טהרה )טבילת עזרא(, ויאמר בכל יום אחר תפלת שחרית שיעור תהלים - 

כפי שנחלק התהלים לימי החדש - וקודם תפלת שחרית בימות החול יפריש איזה פרנק לצדקה, ויקבע 

שיעור לימוד בחלק התורה אשר בזהר הקדוש אמור עלי' שהיא נשמתא דאורייתא, ומזה מובן שמוסיף 

חיות גם בלימוד נגלה דתורה הנקראת שם גופא דאורייתא, וחיות הרי הוא סגולה לזכרון, וכמ"ש בתהלים 

יו"ד,  ב סוף סעיף  לרבנו הזקן פרק  ג"כ בהלכות תלמדו תורה  ויעיין  וגו',  נשכחתי כמת מלב  י"ג(  )ל"א 

והשי"ת יצליחו ללמוד תורה ביראת שמים.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



היום יום . . . לי

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִהׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  יֹוֵתר.  ים  ֲאֻרּכִ ְוֵהם  רֹות",  "ִאּגְ ִנְקְראּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ָרִכים".  "ּדְ ם  ׁשֵ ּבְ
יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ּכָ ַאַחר  ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  "תֹוָרה אֹור"  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם  "ּתֹורֹות", 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ ְוִנְקְראּו "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ֶפׁש ִהיא ּכִ ר ְרפּוַאת ַהּנֶ ַמְלָאִכים ִזי"ַע ]ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו[, ֲאׁשֶ ָבר ֶהְחִליטּו ָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלֹראׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני ֹרַע ַהִחּנּוְך אֹו ֹרַע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ הּוא ּבְ
ְרפּוָאתֹו,  ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר ֹלא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ה ׁשֶ ה ּוַבּמֶ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָכל ַהּדְ ָרה ּבְ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה ְיׁשָ י ִאם ְלַסּדֵ ּכִ
ים ַלּתֹוָרה, ִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות – ּוְב"סּור ֵמַרע". ָאְמָנם ַמה  ְצֹות, ְקִביעּות ִעּתִ ִקּיּום ַהּמִ טֹוב" – ּבְ
ּתֹוֵקק  הּוא חֹוֶלה ְוִיְכסֹוף ְוִיׁשְ ֵני ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה ּבְ ּיְ יֹוֵתר הּוא, ׁשֶ חּוץ ּבְ ּנָ ּשֶׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ כֹול ְלִהְתַרּפֹאת,  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְלִהְתַרּפֹאת ֵמָחְליֹו, ב( 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה הּוא  ֲהָכָנה טֹוָבה ַלֲעבֹוָדה.  ַהּמּוָבן, הּוא ַרק  ְמֹלא  ּבִ ה  ַהּזֶ ּלֹא ֵלָהנֹות ֵמעֹוָלם  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאֹלקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  טֹוַבת זּוָלתֹו, ּבֵ ָרֵאל ִלְדֹרׁש ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל ּכָ יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֶעְזַרת ה'  ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

יום 
שני
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט



לה היום יום . . . 
ֵלָמה. ה ׁשְ ֵרְך ִלְגֻאּלָ ִיְתּבָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

עּור ִלּמּוד ִעם ֲאֹדִני  עּוִרים ָהֲאֵחִרים, ׁשִ ַבד ַהּשִׁ ַמח ֶצֶדק", ִמּלְ ָון תרי"ג ָקַבע ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ַמְרֶחׁשְ ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשָׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ִיץ ִמּשָׁ ּוַבּקַ
אֹון[,  י ְסַעְדָיה ּגָ "ג ]=ַרּבִ עּור, ָלְמדּו ִסְפֵרי ֶמְחָקר: ָהַרּסַ ָאז ִנְפַסק ַהּשִׁ ְזַמן ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, ׁשֶ

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ מֹוֶרה ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי אופן 

מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ל ָחִסיד הּוא ְלִפי ֶעֶרְך  ּדֹות ׁשֶ ֶכל ְוַהּמִ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ִמְבֶנה ַהּשֵׂ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
ל  ּלֹו. ַהְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ַמהּות ַעְצמֹו ׁשֶ י ׁשֶ ּלֹו ֵאֶצל ָהַרּבִ ַה'ְיִחידּות' ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר 
ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם 
ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין ח"ו א 
נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת 

החכמה.

ר  לּות ֵמֶעׂשֶ ְלׁשְ ּתַ "ד ְוז' ִמּדֹות ֵהם ִהׁשְ י ג' מֹוִחין ַחּבַ ֶרק ג' אֹוֵמר, ּכִ ינֹוִנים ּפֶ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ נּו ּבְ ַרּבֵ
גּוף ָהָאָדם, ָאְמָנם ִעְנַין  ים ּבְ ׁשִ ְתַלּבְ ֵהם ַהּמִ ָמה ׁשֶ ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ָכל ֶזה הּוא ּבְ ְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּדְ
ֶזהּו  ֵמֱאֹלקּות,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵרד  ְלִהּפָ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  רֹוֶצה  ֵאינֹו  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ֱאֹלקּות,  ַעל  ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך הּוא ׁשֶ ֵמַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
שישי
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה
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ה'תשס"ט סיו� ט"ו ראשו� יו� בחירה מתוך תשובה

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰BðBöøa àèBç íãàL íLëe§¥¤¨¨¥¦§

.Bzòcîe BðBöøa äáeLz äNBò àeä Ck ,Bzòcîe¦©§¨¤§¨¦§¦©§

לעיל הרמב"� כתב ה"ב)וכ� בידינו(פ"ה ורשותנו "הואיל

ולעזוב בתשובה לחזור לנו ראוי הרעות, כל עשינו ומדעתנו

התשובה וג� החטא שג� כלומר בידינו". עתה שהרשות רשענו,

חופשית. בחירה מתו� ה�

והמצוה" התורה "עמוד היא שהבחירה א� (כלשו�והנה,

רפ"ה) בעצ�הרמב"� היא לתשובה בחירה בי� שהשייכות לומר יש ,

לא הבחירה שלולי משו� גדול" "עיקר היא הבחירה כי מהות�,

יתכ� המצוה מעשה המצוות בכל אבל ועונש, ושכר הציווי יתכ�

עשיית גו� היא הבחירה בתשובה, כ� שאי� מה בחירה, ללא ג�

לחרטה. מקו� אי� במעשיו, אש� חש אינו א� שהרי התשובה,

מתעורר האד� כאשר היא אמיתית תשובה יותר, ובעומק

כיו� כי מבחו�, סיבה מפני ולא עצמו, מצד ה' אל לשוב

לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ש"יעיד עד היא שהתשובה

לעול�" ה"ב)החטא פ"ב הרמב"� סיבה(לשו� הייתה א� הרי ,

לעול�". החטא לזה ישוב "שלא בטחו� אי� לתשובתו, חיצונית

יסורי� או (צרה צדדית סיבה לתשובה כשיש לכ�, ובנוס�

הבאה תשובה אבל לאד�, לגמרי מתייחסת התשובה אי� רח"ל),

כולה מתייחסת ה', אל ולהתקרב לשוב האד� של מבחירתו

התשובה בעת שג� אלא אמיתית, שהיא בלבד זו ולא לאד�,

לאד� שיש זמ� כל כי בבחירתו, היה החטא שג� להכיר עליו

שירצה אמיתית, תשובתו אי� חטאו, סיבת את בו לתלות תירו�

מכיר אינו שהרי של� ובלב באמת ה' אל ולשוב רשעו לעזוב

לחטא. המלאה באחריותו

החופשית הבחירה כוח גילוי עיקר העניני�: ובפנימיות

הרחוק כי התשובה, בעבודת הוא ידו", על מעכב ש"אי� לגמרי,

טבע) (ע"פ מאפשר אינו מצבו לכאורה החטא בגלל מהשי"ת

ולחדש להתגבר יכול הבחירה שע"י אלא ה', אל להתקרב

לה' התקרבות של 'תנועה' ואיל�)בעצמו 199 ע' ח"ל לקו"ש .(ע"פ

ה'תשס"ט סיו� ט"ז שני יו� רבינו ומשה המשיח המלך

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ãîòiL Cìnä BúBàL éðtî¦§¥¤©¤¤¤©£Ÿ

áBø÷ àeä ìBãb àéáðå ,äîìMî øúé äéäé äîëç ìòa ,ãåc òøfî¦¤©¨¦©©¨§¨¦§¤¨¥¦§ŸŸ§¨¦¨¨

eàBáéå ,'ä Cøc ïúBà äøBéå íòä ìk ãnìé ,Cëéôìe ;eðaø äLnî¦Ÿ¤©¥§¦¨§©¥¨¨¨§¤¨¤¤§¨

ì íéBbä ìk.BòîL ¨©¦§¨§

שגדול המשיח, במל� מעלה שיש מבואר החסידות בתורת

רבנו ממשה ועוד)בה ב�ג. פט, במדבר א. יז, ויקרא אי�(לקו''ת ולכאורה, .

ולדברי כמשה" ק� ש"לא ומקובל לידוע תואמי� הדברי�

רבנו"? למשה "קרוב אלא שאינו כא� הרמב"�

והביאור:

הנבואה לעניי� בנוגע אמורה כמשה" ק� "שלא הקביעה

" גדול נביא יהיה שמשיח הרמב"� כדברי למשהaexwבלבד,

רבינו. כמשה ק� במלכי� אבל רבנו",

גדולה אכ� המשיח מעלת הנשמה, למעלת בנוגע מזו, יתירה

רבינו ג)ממשה מט, שה"ש התורה(לקו"ת ללימוד בנוגע ג� הוא וכ�

פיהו", מנשיקות ד"ישקני העני� היא משיח" של "תורתו (כי

שבתורה). יחידה התורה, פנימיות

הוא הגואל, המשיח מל� ושל הגאולה של עניינה כלומר:

"ונגלה ככתוב בעול�, בעצמו שהוא כפי הקב"ה של התגלותו

זה הרי ולכאורה, דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד

זאת? רואי� שהכל "בוודאי ה' כבוד "נגלה א� כי לשו�, כפל

האמיתית המשמעות את מבהיר הפסוק של השני שהחלק אלא

שהנשמה כזו אלוקית התגלות להיות יכולה הראשו�. החלק של

כיו� ומדגיש: הפסוק בא לא. הגו� אבל ההתגלות, את תחוש

ג�שבגאול מורי�"), עוד יכנ� ("ולא בעצמיותו הקב"ה יתגלה ה

לאמתו כי הרוחניות, את תקלוט בשר") ("כל עצמו הגשמיות

האלוקית. מהאחדות חלק היא הגשמיות ג� דבר של

(cix 'nr ,h"g ,ycew zexb`)

ה'תשס"ט סיו� י"ז שלישי יו� שמע בקריאת הלב' 'כוונת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰,òîL úà àøBwä©¥¤§©

'ä ,eðéäìà 'ä !ìàøNé ,òîL" :àeäL ïBLàø ÷eñôa Baì ïek àìå§Ÿ¦¥¦§¨¦¤§©¦§¨¥¡Ÿ¥

.BúáBç éãé àöé àì ¯ "ãçà¤¨Ÿ¨¨§¥¨

הא� היינו, כוונה", צריכות "מצוות הא� הראשוני� נחלקו

ובשולח� חובה. ידי לצאת להתכוו� צרי� האד� מצווה בעשיית

ס"ה)ערו� ש� אדה"ז ושו"ע ס"ד ס סי' הדעות,(א"ח שתי הובאו

כוונה. שצריכות היא וההכרעה

שמע, קריאת של ראשו� בפסוק הלב כוונת של זו בהלכה א�

הרשב"א ב)פירש יג, חובת(ברכות ידי לצאת הכוונה זו שאי�

אחרי� בדברי� יהרהר "שלא היינו העני�', 'כוונת אלא המצווה,

זו כוונה ולכ� הלב". בהסכמת שמיי� מלכות עליו שיקבל כדי

אינה שמע קריאת "עיקר כי הראשו�, הפסוק בקריאת רק מעכבת

חכמי� שתקנו והשאר התורה, מ� שהיא בלבד ראשו� פסוק אלא

לכתחילה" אלא כוונה הצריכו ש�).לא אדה"ז (שו"ע

איגר הגר"ע ב')וחידש סי' תשובות בפסוק(ליקוט הלב' ש'כוונת

ואינו שמי� מלכות עליו שמקבל כללית כוונה משמעה ראשו�

בשולחנו אדה"ז מלשו� אבל המילי�, פירוש את להבי� צרי�

סע"ב) קפ"ה בסי' וכ� שיבי�(ש�, הלב כוונת צרי� שמע "בקריאת

פירוש את להבי� שצרי� משמע – בפיו" אומר שהוא מה

המילי�.

ש� "ברו� לעני� ג� אמורה זו שהלכה האחרוני�, וכתבו

ידי יצא לא ליבו כיוו� לא וא� ועד", לעול� מלכותו כבוד

מלכות קבלת כ� ג� ש"היא כיו� ולקראו, לחזור וצרי� חובתו

ה)שמי� ס"ע ס"ג סי' אדה"ז .(שו"ע
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ה'תשס"ט סיו� י"ח רביעי יו� התפילה יסודות

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰¯ àeä Ck ,Bæ äåöî áeiç¦¦§¨¨

Ceøa LBãwä ìL BçáL ãébîe ,íBé ìëa ïpçúîe ìltúî íãà àäiL¤§¥¨¨¦§©¥¦§©¥§¨©¦¦§¤©¨¨

éøö àeäL åéëøö ìàBL Ck øçàå ,àeä,äpçúáe äLwáa íäì C §©©¨¥§¨¨¤¨¦¨¤§©¨¨¦§¦¨

ãçà ìk ;Bì òétLäL äáBhä ìò 'äì äéãBäå çáL ïúBð Ck øçàå§©©¨¥¤©§¨¨©©©¨¤¦§¦©¨¤¨

.Bçk éôk§¦Ÿ

שהיא התפילה, של העיקרי יסודה כי למדנו הרמב"� מדברי

ברכות (ג' שבח א) חלקי�: משלושה מורכב תורה, מדברי

ברכות (ג' הודאה ג) אמצעיות). (ברכות בקשה ב) ראשונות).

אחרונות).

עיקרה ה� אלו ששלושת הרמב"� קבע מדוע להבי� וכדי

יכול כיצד ולשאול: להקדי� יש תורה, מדברי התפילה של

אל מתקרב שהאד� ככל והרי הקב"ה בפני בתפילה אד� לעמוד

פניו משה "ויסתר במשה שמצינו כמו יותר אפסי נעשה הוא ה',

קרבת את מתאר שהרמב"� וכפי האלוקי�" אל מהביט ירא כי

כשל הגו� וכוח מזדעזעי� "אבריה� הנביאי� אצל ה'

מתטרפות..." ב)ועשתונותיה� ז, התורה יכול(יסודי אי� כ� וא� .

של הפעוטי� צרכיו את ולבקש האינסופי ה' אל לגשת אד�

האד�?

ענייני�: שלושה יש שבתפילה אלא

נשמתו חקר, לו שאי� ה' בגדולת מתבונ� האד� כאשר א)

והאהבה הרוממות יראת מפניו. ולירא ה' את לאהוב משתוקקת

חיוני. צור� ה� והיראה

בתחינה הקב"ה לפני נפלו והנביאי� רבינו משה האבות, ב)

לבני�". סימ� אבות ו"מעשה מלפניו צרכיה� את ובקשו

י הקורבנות, עבודת לה'ג) האד� לקירוב זהות לה ש

ג� נועדו השלישיתzevxlוהקרבנות משימתה וזו הקב"ה. את

ריצוי. לידי יביא שהדבר עד הקב"ה אל להתקרב התפילה, של

ברצו�". תקבל באהבה ותפילת� ישראל "ואישי

(243 'nr ,dkldd yi`)

ה'תשס"ט סיו� י"ט חמישי יו� שחרית לתפילת רגליים רחיצת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰åéãé åéðt õçBø ¯ úéøçLa§©£¦¥¨¨¨¨

.åéìâøå§©§¨

לרחו� צור� אי� שחרית לתפילת שג� וסובר חולק הראב"ד

הרגלי�. את

שמחלוקת לבאר רצה ביהודה' 'נודע בשו"ת והשואל

ידיי� נטילת די� של הטעמי� מהבדלי נובעת והראב"ד הרמב"�

בשחרית:

כהרשב"א סובר ד)הרמב"� סי' א"ח יוס� בבית שהנטילה(הובא

כל לעבדו כדי נשמתו את לאד� החזיר שהקב"ה משו� היא

הכיור מ� ידיו מקדש שהיה ככה� הכלי מ� ליטול וצרי� היו�,

קידש הכה� כי הרגליי� את ג� לרחו� יש ולכ� העבודה. קוד�

כדברי הוא הנטילה טע� הראב"ד לפי ואילו ורגליו. ידיו

כג)הרא"ש פ"ט, נגעו(ברכות ובודאי ה� עסקניות שידיי� משו�

בגו�. המטונפי� במקומות השינה בעת

אינה ידי� שנטילת כותב ביהודה' ה'נודע ב� הגר"ש א�

לומר אלא בא לא הרשב"א וג� הכיור מ� הכה� לקידוש דומה

הכוהני� הכנת כדוגמת להיות צריכה ה' לעבודת האד� שהכנת

המקדש. בבית לעבודת�

כ�: לפרש יש והראב"ד, הרמב"� מחלוקת ואת

בגמרא א)נאמר נ, יו�(שבת בכל ורגליו ידיו פניו אד� "רוח� :

באברי בעיקר להיות צריכה הניקיו� על וההקפדה קונו". בשביל

והפני� הידיי� את ולכ�, ניכר. הניקיו� שבה� המגולי� האד�

תלוי הדבר ברגליי�, ואילו ולנקות, לרחו� צרי� החשופי�

ללבוש נהגו לא המזרח ובארצות התלמוד בזמ� המקו�: במנהגי

הרגליי�. את ג� לרחו� שצרי� חז"ל אמרו ולכ� גרביי�,

הולכי� היו ערב בארצות כי להלכה הדברי� את הביא והרמב"�

ב)יחפי� סי' מקומות(א"ר ויש מאחר כי כ�, על משיג והראב"ד .

שבמקומות לציי� הרמב"� היה צרי� גרביי�, לובשי� כ� שבה�

הגו� איברי לשאר בדומה הרגליי� את לרחו� צור� אי� אלו

ק"מ)המכוסי� סי' א"ח תנינא, ביהודה .(נודע

ה'תשס"ט סיו� כ' שישי יו� המפיל ברכת
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שהרמב"� ומכ� מיטתו", על ליש� "הנכנס הוא הגמרא לשו�

מבואר מבר�", בלילה ליש� למטתו אד� "כשיכנס וכתב שינה

ביו�. שינה על ולא לילה שינת על רק היא הברכה א) שלדעתו:

סמו� שמבר� יונה רבנו כדעת לא מטתו, על כששוכב מבר� ב)

רלט)לשכיבתו סי' ברכה(ב"י זו אי� יש�, לא בפועל א� א� ג) .

ולא עול� של טבעו על השבח ברכת היא הברכה כי לבטלה

בפרט המבר� של השינה ירמיהו)על דברי רקח. כתבו(מעשה וכ� .

והפמ"ג רבה' ה'אליה ג)למעשה אות רלט הלכה(סי' הביאור אבל

רלט) שינה(סי' חבלי "המפיל הברכה שמנוסח ipirכתב lr"

יבר�. לא יירד� א� והמסופק שלו השינה על שמבר� משמע

המג"א הברכה, זמ� סק"ג)ולעני� 'סדר(ש� דעת את הביא

בי� הפסק יהיה שלא כדי ממש, לשינה סמו� רק שיבר� היו�'

כשיכנס מיד שיבר� הגדולה' ה'כנסת דעת ואת לשינה, הברכה

מיד, ירד� שלא וא� שיבר� קוד� שינה תחטפנו שמא למיטה,

אחר דבר עושה שאינו כיו� לשינה, הברכה בי� הפסק זה אי�

הרמ"א ומפסק ס"א)בינתיי�. לדבר(ש� או ולשתות לאכול שאי�

אכילה שרק אחד מצד משמע המטה, שעל שמע קריאת אחר

מיד", "ליש� שיש משמע מאיד� א� הפסק, הוי ודבור ושתיה

יביא אלא שינה שמדירי� אחרי� לדברי� דעתו יסיח שלא היינו

המשך בעמוד דד
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ה'תשס"ט סיו� ט"ו ראשו� יו�

ד ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
אר�עה‡. ה���בה. את מע�בי� �ברי� ואר�עה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָע�רי�

ה�ד�� אי� מאר�ע��, אחד והע��ה �ד�ל, ע�� � ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמה�
מס�יק ה�א �דל[מסייע]�ר�� לפי ���בה, לע��ת �יד� ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, ע�� �בכלל הר�י�; את ה�חטיא (א) ה�: וא�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטא�.
חבר� וה��ה (ב) מצוה. מ�ע��ת הר�י� את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמע�ב

מסית �ג�� רעה, לדר� ט�בה זרה]מ�ר� לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה[רבי�]�מ�יח ואינ� רעה, �תר��ת �נ� הר�אה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

��ר�, היה �� מחה א�� �ר��ת�, �בנ� ה�איל � ְְְִִִִֵָָָָ�יד�
�יד� �אפ�ר �ל � זה ע�� �בכלל א�ת�; �מחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
א�א �ה�, מחה ולא יחידי� �י� ר�י� �י� �אחרי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמח�ת
�בכלל וא��ב'; 'אחטא והא�מר: (ד) �כ�ל�נ�. א�ת� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָי�יח

מכ�ר'. ה���רי� וי�� 'אחטא, הא�מר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

�פני·. ה���בה �רכי ה��עלי� �ברי� חמ�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מה�
��זמ� לפי � ה���ר מ� ה��ר� (א) ה�: וא�� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַע��יה�;
��כ��ת ע�ה� ז�כה ואינ� ע�ה�, יהיה ולא ���בה �ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ��ע��
��חלק�� לפי � חכמי� �ברי על והח�לק (ב) ְ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ�ע��י�.
(ג) ה���בה. �רכי י�דע ואינ� מה�, לפר� ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��רמת
ר�ד� אינ� �עיניו, ��ת��� ��יו� � ה�צו�ת על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�לעיג
(ד) יז�ה? ��ה יע�ה, לא וא� ע���; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריה�
�לטרד� לדחפ� לה� ��ר� זה ��בר � ר��תיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמב�ה
ל� �מ�רה מל�ד ימצא לא ��טרד �בזמ� �כגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י��ע
ה�יח לא �הרי � ה��כח�ת את וה��נא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�
��זמ� לת��בה, ��רמת �ה��כחה ה���בה, �ר� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָל�
ח�זר א�ת�, �מכלימי� חטאיו לאד� ל� ְֲִִִִֵֶַָָָָָ���דיעי�
"ממרי� ���ח", אל "זכר, ���רה: ��ת�ב �מ� ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ�ת��בה,
וכ� חכ�". ולא נבל, "ע� לב", לכ� ה' נת� "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיית�",
"ידע ח�טא", ��י "ה�י ואמר: י�ראל את ה�כיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָי�עיה�
ער��, �רזל וגיד א�ה, ק�ה �י "מ�ע�י, ק�נה�", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ר
לח�אי�, לה�כיח האל צ�ה� וכ� נח��ה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ�מצח�
ה�ביאי� �ל וכ� �ח��". אל בגר��, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:

לי�ראל, צרי�ה�כיח� לפיכ�, �ת��בה. �חזר� עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא וזק� �ד�ל חכ� מ��ראל וקהל קהל �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
�מחזיר� לר�י� מ�כיח ��הא לה�, וא�הב מ�ע�ריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מי�
ולא ל��כיח �א אינ� ה��כח�ת, את ���נא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת��בה.
ט�בי�. �עיניו �ה� �ח�אתיו, יעמד לפיכ� �בריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��מע

ל�‚. אפ�ר אי א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ�מה�
לחבר�, אד� ��י� ע�נ�ת �ה� לפי �מ�רה, ���בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ����ב
מ��� י�אל א� ל� ��חזיר �די ל�, �חטא חבר� י�דע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינ�
ק�ל ולא � הר�י� את המק�ל (א) ה�: וא�� ל�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלמחל
��ב ע� והח�לק (ב) ��רה. מ��� ���אל �די יד�ע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאד�
��נב ה��ב א�א היא, מי �ל ז� �נבה י�דע �אינ� לפי �ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה��ב, יד מח�ק �ה�א וע�ד, ל�קח; וה�א ל� �מביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָר�י�
עד עליה מכריז ואינ� אבדה וה��צא (ג) א�ת�. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מחטיא

אינ� ���בה, ���ע�ה זמ�, לאחר � לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��חזירה
והא�כל (ד) יחזיר. למי וית�מי�}�ד{י�דע ענ�י� (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ

יד�עי� ואינ� ה� אמללי� אד� �ני א�� � ְְְִִֵֵָָ�ְְְֵֵַָָָואלמנ�ת
��דע �די מ�יר, לה� אי� לעיר, מעיר וג�לי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְ�מפרסמי�,
לה��ת �חד והמק�ל (ה) ל�. ויחזיר�� ה�א מי �ל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ�ד
�ח� ה�א וכ�ה ז� ה�יה ה�יעה היכ� עד י�דע אינ� � ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�י�

רגלי� ל� י� �ה�בר ��חזיר, קל]�די בסיס לו וע�ד[יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
א�ת�. �מחטיא זה, יד מח�ק ְְִֵֶֶַַַ�ה�א

ל��ב�מה�„. חזקת� אי� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ח�טא ונמצא האד�, רב �עיני ק�י� �ברי� �ה� לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמה�,
מ�ע�דה הא�כל (א) ה�: וא�� חטא; זה �אי� יד�ה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוה�א

לבעליה מס�קת א��אינ� נימוס מחמת אורח המזמי� [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אי� עצמו חטא,לו ��א מד�ה וה�א �זל, אבק ��ה �ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וה����� (ב) �ר��ת�'. א�א אכל�י '�ל�� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
א�א[משכונו]�עב�ט� אינ� עני �ל �העב�ט � עני �ל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לא והרי חסרי�, 'אינ� �ל��: ויאמר �מחר�ה, קר�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹ�ג��
�ע�� על מעלה � �ערי�ת וה�ס��ל (ג) א�ת�'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ�זל�י
א� �על�י?! 'וכי א�מר: �ה�א �ל��, �כ� ְְְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�
�ד�ל, ע�� העיני� �רא�ת י�דע, אינ� וה�א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרב�י'?!
תת�ר� "ולא ��אמר: ערי�ת, �ל לג�פ� ��רמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�היא
חבר� �קל�� וה�ת��ד (ד) עיניכ�". ואחרי לבבכ� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא ע�מד, חבר� �אי� לפי ח�טא, �אינ� �ל�� א�מר �ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
ה��בי� מע�יו ער� א�א ,���� ולא ��ת, ל� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה�יעה
מ�לל� ��ראה �די חכמת�, א� חבר� מע�ה למ�ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמת�
א�מר � ��רי� והח��ד (ה) �ז�י. וחבר� מכ�ד ְְֲִֵֵֵֵַַָָ�ְֶ�ה�א
וכי ל�? ע�יתי 'מה א�מר: �ה�א לפי חטא, �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ל��
אינ� וה�א ע�ה', לא א� ע�ה ��א ח�ד א�א �� ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹי�
עבר�ת. �בעל �דע�� ��ר אד� ���י� ע�� ��ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָי�דע

אחריה�‰. י��� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מה�
לה�הר אד� צרי� לפיכ�, מה�; לפר� ק�י� וה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ�מיד,
וא�� מאד; עד רע�ת �ע�ת ��� וה� �ה�, יד�ק ��א ְְֵֵַָָֹ�ְְִֵֵֶֶֶַָָמה�
�בעל (ד) חמה. �בעל (ג) הרע. ול��� (ב) רכיל�ת. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָה�:
למד �ה�א מ�ני � לר�ע וה�תח�ר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמח�בה
"ורעה �למה: �אמר ה�א �ל��; נר�מי� וה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמ�ע�יו,
��רי� �ברי� �ע�ת �הלכ�ת �ארנ� �כבר יר�ע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילי�,

���בה. לבעל וחמר קל �מיד, �ה� לנהג אד� ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ל

.Â�ע�בי�� �י על א� � �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל
ע�ה א� א�א ה���בה; את מ�נעי� אי� ה���בה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק ל� וי� ���בה, �על זה הרי � מה� ���בה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאד�

ה�א. ַָָָלע�ל�

ה ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
לדר�‡. עצמ� לה��ת רצה א� ל�: נת�נה אד� �ל ְְְְְִֶֶַַָָָָָָר��ת

עצמ� לה��ת רצה וא� �יד�; הר��ת צ�יק, ולהי�ת ְְְְְְְִִִַַַָָָָָט�בה
��ת�ב ה�א �יד�. הר��ת ר�ע, ולהי�ת רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר�
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בקרב אל בעדת נצב "אלקי� שבפסוק יוצא משנתנו לפי
ישפוט" ובשלשה1אלקי� בעשרה השכינה השראת נרמזת

על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקי�
ועוסקי� שיושבי� בחמשה השכינה השראת – שביניה� הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרי� רק בו הובאו ולכ� העול�, למציאות השייכת השכינה
העול� מציאות לכללות במיוחד הקשורי� ושלשה, עשרה

(כדלקמ�).

העול�"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שיי�2– זה ועני� .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנ� התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקי� נאמר זה שעל בתורה", ועוסקי� שיושבי�

עומד"שלשה העול� דברי� שלשה "על והשייכות4– .

רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "אר�
בני ובעבודת העול�. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקי� שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקי�

ואחד) שני�, (חמשה, שבמשנתנו המספרי� שאר (ואילו
העול�. מציאות לכללות כ� כל שייכי� אינ�

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשני�.7� �

(בניגוד בלבד קוי� שני יש שבו התהו, לעול� בעיקר שיי� זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו ג� יש שבו התיקו�, לעול�

וגבורה) חסד של העול�,אחד8הקוי� ממציאות נעלה זה מספר �
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יו�

הוא") אלא בעולמו .10הי'

‰¯Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»

התורה: דלימוד השלימות תכלית כא� יש

דרבי�עשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבי�.11� �

המשנה ובלשו� התיישבות. של הדברי�12באופ� מ"ח לגבי

של באופ� לימוד � ועוסקי� "בישוב". בה�: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צרי� התורה שלימוד
העסק, בעל כמו א� כי בלבד, מוגבל בזמ� היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וג� ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חול� השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופ� הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שג� כ�, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתו� שמסור

תורה דברי חול� .15השינה

הישבתורה באופ�� היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. ה� העשרה מציאות וכל שהוא
מקו� יש (שאז ה� מציאות� מצד קדומה והנחה דעה אצל�
בתורה, היא מציאות� שכל א� כי נטי'), לאיזו שתגרו� לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלי� היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגי� עשרת כל לגבי תכלית16ה� לגבי ה� ,

ההלכה מפסק כמוב� עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמני� מברכי� רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאי� לפני (עוד סת� התורה דלימוד באופ� הוא דמשנתנו
ללימוד שבאי� לפני עוד � מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות עני� א�, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיה� שאי� למרות "עדה",19� נעשי� ,

אחת .20מציאות

רקשיושבי� אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות �

התיישבות א� כי בזה, וכיוצא סגולה ביו� העתי�, מ� בעת
מצב. ובכל זמ� בכל בעניניועוסקי�וקביעות, חודרת האחדות �

לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק
בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סו�בתורהמעניני סו� �

בתורה ג� האחדות אצל� .21נעשית

א.1. פב, תהלי�

ה.2. פרק ריש

למעשה3. מאמרות עשרה ב: יא, זח"ג וראה ב. קסא, זח"ב

תורה. למת� מאמרות עשרה . . בראשית

א.4. פרק ריש

א.5. פח, שבת

ט.6. עו, תהלי�

שמאלו7. נטה שמי�, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי ראה

בלבד. העול� חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי אר�. וברא

יב).8. (עמ' ותיקו� תהו ער� להצ"צ) (דא"ח הליקוטי� ספר ראה

ח.9. פ"ג, ב"ר

בלבד.10. השומעי� רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11. אגה"ק ראה

מ"ו.12. פ"ו

ונוסחא).13. (ד"ה סמ"ז או"ח ב"ח

רנח.14. עמ' ח"א קונטרסי� ספה"מ

א.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ ראה

נצבי�).16. (ר"פ מימי� שואב עד עצי� מחוטב גו' שבטיכ� ראשיכ�

ה"ד.17. פ"ה ברכות הלכות רמב"�

יתרו18. (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו

ב). יט,

א.19. נח, ברכות ראה

ב.20. כא, ברכות ראה

.21.271 עמ' חכ"ח לקו"ש
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ה'תשס"ט סיו� ט"ו ראשו� יו�

ד ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
אר�עה‡. ה���בה. את מע�בי� �ברי� ואר�עה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָע�רי�

ה�ד�� אי� מאר�ע��, אחד והע��ה �ד�ל, ע�� � ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמה�
מס�יק ה�א �דל[מסייע]�ר�� לפי ���בה, לע��ת �יד� ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, ע�� �בכלל הר�י�; את ה�חטיא (א) ה�: וא�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטא�.
חבר� וה��ה (ב) מצוה. מ�ע��ת הר�י� את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמע�ב

מסית �ג�� רעה, לדר� ט�בה זרה]מ�ר� לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה[רבי�]�מ�יח ואינ� רעה, �תר��ת �נ� הר�אה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

��ר�, היה �� מחה א�� �ר��ת�, �בנ� ה�איל � ְְְִִִִֵָָָָ�יד�
�יד� �אפ�ר �ל � זה ע�� �בכלל א�ת�; �מחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
א�א �ה�, מחה ולא יחידי� �י� ר�י� �י� �אחרי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמח�ת
�בכלל וא��ב'; 'אחטא והא�מר: (ד) �כ�ל�נ�. א�ת� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָי�יח

מכ�ר'. ה���רי� וי�� 'אחטא, הא�מר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

�פני·. ה���בה �רכי ה��עלי� �ברי� חמ�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מה�
��זמ� לפי � ה���ר מ� ה��ר� (א) ה�: וא�� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַע��יה�;
��כ��ת ע�ה� ז�כה ואינ� ע�ה�, יהיה ולא ���בה �ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ��ע��
��חלק�� לפי � חכמי� �ברי על והח�לק (ב) ְ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ�ע��י�.
(ג) ה���בה. �רכי י�דע ואינ� מה�, לפר� ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��רמת
ר�ד� אינ� �עיניו, ��ת��� ��יו� � ה�צו�ת על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�לעיג
(ד) יז�ה? ��ה יע�ה, לא וא� ע���; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריה�
�לטרד� לדחפ� לה� ��ר� זה ��בר � ר��תיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמב�ה
ל� �מ�רה מל�ד ימצא לא ��טרד �בזמ� �כגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י��ע
ה�יח לא �הרי � ה��כח�ת את וה��נא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�
��זמ� לת��בה, ��רמת �ה��כחה ה���בה, �ר� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָל�
ח�זר א�ת�, �מכלימי� חטאיו לאד� ל� ְֲִִִִֵֶַָָָָָ���דיעי�
"ממרי� ���ח", אל "זכר, ���רה: ��ת�ב �מ� ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ�ת��בה,
וכ� חכ�". ולא נבל, "ע� לב", לכ� ה' נת� "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיית�",
"ידע ח�טא", ��י "ה�י ואמר: י�ראל את ה�כיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָי�עיה�
ער��, �רזל וגיד א�ה, ק�ה �י "מ�ע�י, ק�נה�", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ר
לח�אי�, לה�כיח האל צ�ה� וכ� נח��ה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ�מצח�
ה�ביאי� �ל וכ� �ח��". אל בגר��, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:

לי�ראל, צרי�ה�כיח� לפיכ�, �ת��בה. �חזר� עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא וזק� �ד�ל חכ� מ��ראל וקהל קהל �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
�מחזיר� לר�י� מ�כיח ��הא לה�, וא�הב מ�ע�ריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מי�
ולא ל��כיח �א אינ� ה��כח�ת, את ���נא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת��בה.
ט�בי�. �עיניו �ה� �ח�אתיו, יעמד לפיכ� �בריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��מע

ל�‚. אפ�ר אי א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ�מה�
לחבר�, אד� ��י� ע�נ�ת �ה� לפי �מ�רה, ���בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ����ב
מ��� י�אל א� ל� ��חזיר �די ל�, �חטא חבר� י�דע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינ�
ק�ל ולא � הר�י� את המק�ל (א) ה�: וא�� ל�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלמחל
��ב ע� והח�לק (ב) ��רה. מ��� ���אל �די יד�ע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאד�
��נב ה��ב א�א היא, מי �ל ז� �נבה י�דע �אינ� לפי �ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה��ב, יד מח�ק �ה�א וע�ד, ל�קח; וה�א ל� �מביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָר�י�
עד עליה מכריז ואינ� אבדה וה��צא (ג) א�ת�. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מחטיא

אינ� ���בה, ���ע�ה זמ�, לאחר � לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��חזירה
והא�כל (ד) יחזיר. למי וית�מי�}�ד{י�דע ענ�י� (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ

יד�עי� ואינ� ה� אמללי� אד� �ני א�� � ְְְִִֵֵָָ�ְְְֵֵַָָָואלמנ�ת
��דע �די מ�יר, לה� אי� לעיר, מעיר וג�לי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְ�מפרסמי�,
לה��ת �חד והמק�ל (ה) ל�. ויחזיר�� ה�א מי �ל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ�ד
�ח� ה�א וכ�ה ז� ה�יה ה�יעה היכ� עד י�דע אינ� � ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�י�

רגלי� ל� י� �ה�בר ��חזיר, קל]�די בסיס לו וע�ד[יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
א�ת�. �מחטיא זה, יד מח�ק ְְִֵֶֶַַַ�ה�א

ל��ב�מה�„. חזקת� אי� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ח�טא ונמצא האד�, רב �עיני ק�י� �ברי� �ה� לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמה�,
מ�ע�דה הא�כל (א) ה�: וא�� חטא; זה �אי� יד�ה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוה�א

לבעליה מס�קת א��אינ� נימוס מחמת אורח המזמי� [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אי� עצמו חטא,לו ��א מד�ה וה�א �זל, אבק ��ה �ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וה����� (ב) �ר��ת�'. א�א אכל�י '�ל�� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
א�א[משכונו]�עב�ט� אינ� עני �ל �העב�ט � עני �ל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לא והרי חסרי�, 'אינ� �ל��: ויאמר �מחר�ה, קר�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹ�ג��
�ע�� על מעלה � �ערי�ת וה�ס��ל (ג) א�ת�'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ�זל�י
א� �על�י?! 'וכי א�מר: �ה�א �ל��, �כ� ְְְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�
�ד�ל, ע�� העיני� �רא�ת י�דע, אינ� וה�א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרב�י'?!
תת�ר� "ולא ��אמר: ערי�ת, �ל לג�פ� ��רמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�היא
חבר� �קל�� וה�ת��ד (ד) עיניכ�". ואחרי לבבכ� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא ע�מד, חבר� �אי� לפי ח�טא, �אינ� �ל�� א�מר �ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
ה��בי� מע�יו ער� א�א ,���� ולא ��ת, ל� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה�יעה
מ�לל� ��ראה �די חכמת�, א� חבר� מע�ה למ�ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמת�
א�מר � ��רי� והח��ד (ה) �ז�י. וחבר� מכ�ד ְְֲִֵֵֵֵַַָָ�ְֶ�ה�א
וכי ל�? ע�יתי 'מה א�מר: �ה�א לפי חטא, �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ל��
אינ� וה�א ע�ה', לא א� ע�ה ��א ח�ד א�א �� ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹי�
עבר�ת. �בעל �דע�� ��ר אד� ���י� ע�� ��ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָי�דע

אחריה�‰. י��� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מה�
לה�הר אד� צרי� לפיכ�, מה�; לפר� ק�י� וה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ�מיד,
וא�� מאד; עד רע�ת �ע�ת ��� וה� �ה�, יד�ק ��א ְְֵֵַָָֹ�ְְִֵֵֶֶֶַָָמה�
�בעל (ד) חמה. �בעל (ג) הרע. ול��� (ב) רכיל�ת. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָה�:
למד �ה�א מ�ני � לר�ע וה�תח�ר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמח�בה
"ורעה �למה: �אמר ה�א �ל��; נר�מי� וה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמ�ע�יו,
��רי� �ברי� �ע�ת �הלכ�ת �ארנ� �כבר יר�ע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילי�,

���בה. לבעל וחמר קל �מיד, �ה� לנהג אד� ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ל

.Â�ע�בי�� �י על א� � �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל
ע�ה א� א�א ה���בה; את מ�נעי� אי� ה���בה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק ל� וי� ���בה, �על זה הרי � מה� ���בה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאד�

ה�א. ַָָָלע�ל�

ה ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
לדר�‡. עצמ� לה��ת רצה א� ל�: נת�נה אד� �ל ְְְְְִֶֶַַָָָָָָר��ת

עצמ� לה��ת רצה וא� �יד�; הר��ת צ�יק, ולהי�ת ְְְְְְְִִִַַַָָָָָט�בה
��ת�ב ה�א �יד�. הר��ת ר�ע, ולהי�ת רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר�
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בקרב אל בעדת נצב "אלקי� שבפסוק יוצא משנתנו לפי
ישפוט" ובשלשה1אלקי� בעשרה השכינה השראת נרמזת

על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקי�
ועוסקי� שיושבי� בחמשה השכינה השראת – שביניה� הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרי� רק בו הובאו ולכ� העול�, למציאות השייכת השכינה
העול� מציאות לכללות במיוחד הקשורי� ושלשה, עשרה

(כדלקמ�).

העול�"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שיי�2– זה ועני� .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנ� התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקי� נאמר זה שעל בתורה", ועוסקי� שיושבי�

עומד"שלשה העול� דברי� שלשה "על והשייכות4– .

רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "אר�
בני ובעבודת העול�. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקי� שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקי�

ואחד) שני�, (חמשה, שבמשנתנו המספרי� שאר (ואילו
העול�. מציאות לכללות כ� כל שייכי� אינ�

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשני�.7� �

(בניגוד בלבד קוי� שני יש שבו התהו, לעול� בעיקר שיי� זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו ג� יש שבו התיקו�, לעול�

וגבורה) חסד של העול�,אחד8הקוי� ממציאות נעלה זה מספר �
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יו�

הוא") אלא בעולמו .10הי'

‰¯Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»

התורה: דלימוד השלימות תכלית כא� יש

דרבי�עשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבי�.11� �

המשנה ובלשו� התיישבות. של הדברי�12באופ� מ"ח לגבי

של באופ� לימוד � ועוסקי� "בישוב". בה�: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צרי� התורה שלימוד
העסק, בעל כמו א� כי בלבד, מוגבל בזמ� היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וג� ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חול� השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופ� הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שג� כ�, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתו� שמסור

תורה דברי חול� .15השינה

הישבתורה באופ�� היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. ה� העשרה מציאות וכל שהוא
מקו� יש (שאז ה� מציאות� מצד קדומה והנחה דעה אצל�
בתורה, היא מציאות� שכל א� כי נטי'), לאיזו שתגרו� לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלי� היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגי� עשרת כל לגבי תכלית16ה� לגבי ה� ,

ההלכה מפסק כמוב� עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמני� מברכי� רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאי� לפני (עוד סת� התורה דלימוד באופ� הוא דמשנתנו
ללימוד שבאי� לפני עוד � מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות עני� א�, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיה� שאי� למרות "עדה",19� נעשי� ,

אחת .20מציאות

רקשיושבי� אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות �

התיישבות א� כי בזה, וכיוצא סגולה ביו� העתי�, מ� בעת
מצב. ובכל זמ� בכל בעניניועוסקי�וקביעות, חודרת האחדות �

לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק
בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סו�בתורהמעניני סו� �

בתורה ג� האחדות אצל� .21נעשית

א.1. פב, תהלי�

ה.2. פרק ריש

למעשה3. מאמרות עשרה ב: יא, זח"ג וראה ב. קסא, זח"ב

תורה. למת� מאמרות עשרה . . בראשית

א.4. פרק ריש

א.5. פח, שבת

ט.6. עו, תהלי�

שמאלו7. נטה שמי�, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי ראה

בלבד. העול� חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי אר�. וברא

יב).8. (עמ' ותיקו� תהו ער� להצ"צ) (דא"ח הליקוטי� ספר ראה

ח.9. פ"ג, ב"ר

בלבד.10. השומעי� רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11. אגה"ק ראה

מ"ו.12. פ"ו

ונוסחא).13. (ד"ה סמ"ז או"ח ב"ח

רנח.14. עמ' ח"א קונטרסי� ספה"מ

א.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ ראה

נצבי�).16. (ר"פ מימי� שואב עד עצי� מחוטב גו' שבטיכ� ראשיכ�

ה"ד.17. פ"ה ברכות הלכות רמב"�

יתרו18. (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו

ב). יט,

א.19. נח, ברכות ראה

ב.20. כא, ברכות ראה

.21.271 עמ' חכ"ח לקו"ש
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� ורע" ט�ב לדעת מ���, �אחד היה האד� "ה� ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ���רה:
מי� ואי� �ע�ל�, אחד היה אד� �ל זה מי� ה� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל�מר:
�דע�� מעצמ� ה�א ��הא העני�, �זה ל� ��מה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ני
חפ�, �ה�א מה �ל וע��ה והרע ה��ב י�דע ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ�במח�ב��
וכיו� הרע. א� ה��ב מ�ע��ת יד� על ��ע�ב מי ל� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָואי�

יד�". י�לח ��" ה�א, ���ְִֵֶֶַָ

הא��ת·. ט��י �א�מרי� זה �בר �מח�ב�� יעבר �ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאל
�למי על[בערי]ורב ��זר ה�א �ר�� �ה�ד�� י�ראל, �ני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

;�� ה�בר אי� ר�ע. א� צ�יק להי�ת �ר�ת� מ�ח�ת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאד�
ר�ע א� ר�נ� �מ�ה צ�יק להי�ת רא�י ואד� אד� �ל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָא�א
�ילי א� אכזרי, א� רחמ� א� סכל, א� חכ� א� ְְְְִִַַַָָָָָָָָָ�ירבע�,

��ע[קמצ�] ה�ע�ת[פזר�]א� �ל �אר וכ� ואי�[מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
לאחד ����כ� מי ולא עליו, ��זר ולא ��כ�ה� מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹל�
�ר� לאיזה נ�טה �מ�ע�� מעצמ� ה�א א�א ה�רכי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�ני
הרע�ת תצא לא עלי�� "מ�י א�מר: ��רמיה ה�א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ��רצה.
להי�ת לא האד� על ��זר ה��רא אי� �ל�מר: � ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוה��ב"
הח�טא זה נמצא ה�א, ��� וכיו� רע. להי�ת ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹט�ב,
על �לק�נ� לב��ת ל� רא�י �לפיכ� עצמ�; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָה�א
"מה אחריו: ��ת�ב ה�א רעה. �גמל� לנפ��, �ע�ה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
ה�איל ואמר: וחזר חטאיו". על �בר חי, אד� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�תא�נ�
לנ� רא�י הרע�ת, �ל ע�ינ� �מ�ע�נ� �ידינ�, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ר��תנ�
ה�א �ידינ�. ע�ה �הר��ת ר�ענ�, ולעזב �ת��בה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר
ה'". עד ונ��בה ונחקרה, דרכינ� "נח��ה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ��ת�ב

וה�צוה‚. ה��רה ע��ד וה�א ה�א, �ד�ל ע�ר � זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָוע�ר
ה��ב, ואת הח�י� את ה���, לפני� נת�י "ראה, ��אמר: �ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
לפניכ� נ�ת� אנכי "ראה, וכת�ב: הרע", ואת ה�ות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹואת
וכל �ידכ�; �הר��ת �ל�מר, � �קללה" �רכה ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָה���
�י� ע��ה, � האד� �ני מ�ע�ה לע��ת האד� ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ח��
והיה י��, "מי נאמר: העני� זה �מ�ני רעי�. �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָט�בי�
ולא האד� �ני ��פה ה��רא �אי� �ל�מר, � לה�" זה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבב�
לה�. מס�ר ל�� א�א רעה, א� ט�בה לע��ת עליה� ֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��זר

ר�ע,„. א� צ�יק להי�ת האד� על ��זר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָא��
��לד�� �ע�ר האד� את ����� �בר �� היה א�� ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָא�

ה��ע�ת מ� למ�ע א� ה�רכי�, מ� מ�לדר� [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
לדעההחכמות] א� מ�[מידה], למע�ה א� ה�ע�ת, מ� ְְֲִִֵֵֶַַָ

�מי� ה�ברי ה���י� מ��� ���די� �מ� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָה�ע�י�,
בכוכבי�] ה�ביאי�,[החוזי� ידי על לנ� מצ�ה היה היא� �ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

�לכ� ואל �רכיכ�, 'הטיב� ,'�� �ע�ה ואל ,�� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ'ע�ה
א� עליו, נגזר �בר �ר�ת� מ�ח�ת וה�א ר�עכ�', ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאחרי
�מה מ���? לז�ז ל� אפ�ר �אי לדבר א�ת� �מ�� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ��לד��
מ��ט ואיזה �י� �באיזה ,��� ה��רה לכל היה ְְְִִֵֵֶֶָָ�ְַָָָָָ�ק��

האר�נ �ל ה��פט ל��יק? �כר מ��� א� הר�ע מ� פרע ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
האד� יהיה היא� ותאמר: �תמ� ואל מ��ט?! יע�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
יע�ה וכי ל�, מס�רי� מע�יו ויהי� ��ח��, מה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹע��ה
וה�ת�ב חפצ�?! �בלא ק�נ� �ר��ת ��א �בר ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹ�ע�ל�
�ע, �באר�"! ��מי� ע�ה, ה' חפ� א�ר "�ל ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא�מר:
לנ�. מס�רי� ��ע�ינ� �י על וא� יע�ה, �חפצ� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ה�ל
ע�לי� והר�ח הא� להי�ת ה��צר �חפ� ��� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�יצד?

ס�בב וה�ל�ל למ�ה, י�רדי� והאר� וה�י� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָלמעלה,
�� �חפ� �מנהג� להי�ת הע�ל� �ר��ת �אר וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ�ע��ל,
מס�רי� מע�יו וכל �יד�, ר��ת� האד� להי�ת חפ� �כה �ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
מעצמ� ה�א א�א מ���, ולא ��פה לא ל� יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹל�,
לע��ת. יכ�ל �האד� �ל ע��ה האל ל� ��ת� ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�בדע��
ט�בה, ע�ה א� מע�יו: לפי האד� את �ני� ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ�
�ה�ביא ה�א ל�. מרעי� רעה, ע�ה וא� ל�; ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמטיבי�
�חר� ה�ה ��" לכ�"; �את היתה "מ�דכ� ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�מר:
�ילד�ת�. �ח�ר "�מח �למה: אמר זה �בעני� ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�דרכיה�".
�ל�מר, � ����ט" האלהי� יביא� א�ה �ל על �י ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ה�י�. את ל�� א�ה ועתיד לע��ת, �ח �יד� ��� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ע

מה‰. �ל י�דע ה�א �ר�� ה�ד�� והלא �אמר: ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ��א
ידע? לא א� ר�ע, א� צ�יק ��ה ידע ��היה! קד� ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��היה
צ�יק! יהיה ��א אפ�ר אי צ�יק, יהיה �ה�א ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹא�
הרי ר�ע, ��היה ואפ�ר צ�יק ��היה ��דע �אמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוא�
"אר�ה ז� �אלה ����בת �ע, �רי�. על ה�בר ידע ָ�ְְְֲֵֶַַָ�ַַַָָָֹלא
והררי� �ד�לי� ע�רי� וכ�ה י�", מ�י �רחבה מ��, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמאר�
זה �דבר �להבי� לידע א�ה צרי� אבל ;�� �ל�יי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמי�
ה��רה, יס�די מהלכ�ת �ני �פרק �ארנ� �בר א�מר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�אני
מ���, ח�� �היא �דעה י�דע אינ� ה�א �ר�� ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�ד��
ודע�� �מ� ית�ר� ה�א א�א �ני�, ודע�� �ה� אד� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בני
על זה �בר לה�יג יכ�לה אד� �ל �ע�� ואי� אחד; �ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ה��רא אמ�ת ולמצא לה�יג �אד� �ח �אי� �כ�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ��רי�.

�ח[מהות] אי� �� � וחי" האד�, יראני לא "�י ��אמר: ,ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
�ע�� ולמצא לה�יג ידיעתו]�אד� ה�א[אופ� ��רא. �ל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ולא מח�ב�תיכ�, מח�ב�תי לא "�י א�מר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ה�ביא
היא� לידע �ח �נ� אי� ה�א, ��� וכיו� �רכי". ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�רכיכ�
נדע אבל וה�ע�י�. ה�ר�אי� �ל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָידע
�ר�� ה�ד�� ואי� האד�; �יד האד� ��ע�ה ספק, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ�לא
��א ולא �� לע��ת לא עליו ��זר ולא מ��כ�, ְְְֲֵֶַָָָֹֹֹֹה�א
א�א זה, �בר נדע �לבד ה�ת ק�לת מ�ני ולא .�� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלע��ת

זה �מ�ני החכמה. מ�ברי �ר�ר�ת ��ב�אה,�ראי�ת נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
וא� ט�ב א� מע�יו, �פי מע�יו �ל על האד� את ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ��ני�

.�� �ל�יי� ה�ב�אה �ברי ��ל הע�ר וזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרע.

ו ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
נראי�‡. �ה� ה�ביאי�, �בדברי ���רה י� הר�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ס�קי�

�ע�� על ויעלה האד�, רב �ה� ונכ�לי� זה, ע�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ס�תרי�
א� ט�בה לע��ת האד� על ��זר ה�א �ר�� �ה�ד�� ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמה�,
א�ר לכל לה��ת� ל� מס�ר אד� �ל ל�� ו�אי� ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,
א�ת� �ל �ר�� �דע ����� �ד�ל, ע�ר מבאר והריני ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָירצה.
מדינה אנ�י א� ח�טא, אחד �אד� �זמ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ס�קי�.
�מ� �ברצ�נ�, מ�ע�� �ע�ה חטא הח�טא וע��ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָח�טאי�,
י�דע ה�א �ר�� וה�ד�� מ���; לה�רע רא�י � ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�דענ�
חטא� על מ��� ��פרעי� נ�ת� �ה�י� חטא י� י�רע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא�
��ניו ה�ט�י�; �בניו א� �ממ�נ� א� �ג�פ� ה�ה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ�ע�ל�
מצו�ת, לכלל ה�יע� ולא �עת �ה� �אי� ה�ט�י� אד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�ל
��ע�ה עד י�מת", �חטא� "אי� �ת�ב: � ה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ�קנינ�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq f"h ipy mei -

ה�א, לע�ל� מ��� ��פרעי� נ�ת� �ה�י� חטא וי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"אי�".
��פרעי� חטא וי� ה�ה. �ע�ל� נזק ��� עליו ע�בר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואי�

ה�א ולע�ל� ה�ה, �ע�ל� .מ��� ְִֶֶַַָָָָָ

אבל·. ���בה; ע�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ��ה
�תריס ה���בה ���בה, ע�ה ה�רענ�ת.[מג�]א� לפני ְְְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ

ע��ה ה�א �� �מ�ע��, �רצ�נ� ח�טא �אד� ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�כ��
�מ�ע��. �רצ�נ� ְְְִִַָ���בה

הר�ה,‚. חטאי� א� �ד�ל חטא האד� ��חטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָואפ�ר
מ�ה ה�רע�� ��היה האמת, ��� לפני ה�י� ���� ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעד
���נעי� �מ�ע��, �רצ�נ� �ע�ה א�� חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהח�טא
מר�ע�, ל��ב ר��ת ל� מ�יחי� ואי� ה���בה �ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמ���
�ר�� �ה�ד�� ה�א �ע�ה. �חטאי� ויאבד ��מ�ת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�די
ו�ב . . ה�ה. הע� לב "ה�מ� י�עיה�: ידי על א�מר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�א
�מלאכי מלעבי� "ו�הי� א�מר: ה�א וכ� ל�". ורפא �ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
על�ת עד �נביאיו, �מ�ע�עי� �בריו, �ב�זי� ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהי�,
�רצ�נ� חטא� �ל�מר, � מר�א" לאי� עד �ע�� ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
�היא ה���בה מה� למנע ��תח�ב� עד לפ�ע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהר��
�רעה" לב את אח�ק "ואני ���רה: �ת�ב לפיכ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹה�ר�א.
�ארצ�, ה�רי� לי�ראל והרע �ח�ה מעצמ� �חטא לפי �ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מ��� למנע ה�י� נת� ל�", נתח�מה "הבה ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��אמר:
�ר�� ה�ד�� ח�ק לפיכ� מ���. ��פרעי� עד ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָה���בה,

ל��. את ל�:ה�א וא�מר מ�ה �יד ל� ��לח היה ול�ה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�א �ר�� ה�ד�� ל� אמר �כבר ���בה', וע�ה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'��ח,
ידע�יוג�'", ועבדי�, "וא�ה ��אמר: מ��ח, א�ה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אי�
לבאי לה�דיע �די העמד�י�"? זאת �עב�ר ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"וא�ל�,
ה���בה ה�א �ר�� ה�ד�� ���נע ��זמ� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהע�ל�,
�ע�ה �ר�ע� ימ�ת א�א ל��ב, יכ�ל אינ� ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלח�טא,
נתח�ב ל� �הי� ע�נ�ת לפי סיח��, וכ� �רצ�נ�. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ��ח�ה
ר�ח�, את אלהי� ה' הק�ה "�י ��אמר: ה���בה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנע�
מה� מנע ��עב�תיה� לפי ה�נעני�, וכ� לבב�". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא��
"�י ��אמר: י�ראל, ע� מלחמה �ע�� עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה���בה
את ה�לחמה לקראת ל�� את לח�ק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי אל�ה�, �ימי י�ראל וכ� החרימ�". למע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָי�ראל,
���בה, לפ�ע ה�ר�י� מא�ת� מנע לפ�ע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�הר��
מנע� �ל�מר, אחר�ית", ל�� את הס�ת "וא�ה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��אמר:
�רעה על ��זר האל �אי� א�מר, נמצאת ה���בה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמה�
על ולא �ארצ�, לחטא סיח�� על ולא לי�ראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
א�א זרה; עב�דה לעבד י�ראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹה�נעני�
ה���בה. מה� למנע נתח�ב� וכ�� מעצמ�, חטא� ����ְְְֵַָָָ�ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

�תפ��תיה�„. וה��יקי� ה�ביאי� ��אלי� זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ�בעני�
"ה�רני, �וד: �אמר �מ� האמת, �ר� על לעזר� ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
האמת, �ר� חטאי ימנע�ני אל �ל�מר: � �ר��" ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָה',
"ור�ח �אמר: זה וכ� �מ�. ויח�ד �ר�� אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ����ה
ואל חפצי�, לע��ת ר�חי ��יח �ל�מר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
�ידי, הר��ת �היה א�א ה���בה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמ�
�ל ז�, �ר� ועל האמת. �ר� ואדע ואבי� �אחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

א��. לפס�קי� ְִִֵֶַה��מה

י�רה‰. �� על ה', וי�ר "ט�ב �וד, �אמר זה ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָָָ�מה
�ר��"? ענוי� ויל�ד ����ט, ענוי� ידר� ��ר�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָח�אי�
�מחזירי� ה', �רכי לה� מ�דיעי� נביאי� לה� ��לח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
�להבי�; ללמד �ח �ה� ��ת� וע�ד, �ת��בה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹא�ת�
החכמה �דרכי נמ�� �ה�א זמ� ��ל אד�, �כל ז� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ���ה
חכמי�: �אמר� וה�א א�ת�. ור�ד� לה� מתא�ה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוה�דק,
על נעזר עצמ� ימצא �ל�מר: � א�ת�' מס�עי� ל�הר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'�א
�זר הרי את�", וע�� "ועבד�� ���רה: �ת�ב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹה�בר.
וזנה ה�ה, הע� "וק� וכת�ב: רע; לע��ת ה�צרי� ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
עב�דה לעבד י�ראל על �זר הרי האר�", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי
�ל�ני אי� על �זר ��א לפי מה�? נפרע ול�ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹזרה.
מא�ת� ואחד אחד �ל א�א ה��נה; ה�א ��היה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�ד�ע,
היה לא לעבד, רצה לא א�� � זרה עב�דה �עבד� ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹה��ני�
למה הא ע�ל�. �ל מנהג� א�א ה��רא, ה�דיע� ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹע�בד.
�ר�עי�' צ�יקי� �ה� יהיה ה�ה, 'הע� לא�מר: ��מה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
ר�ע, ��היה עליו נגזר '�בר הר�ע: יאמר זה מ�ני לא �ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� �ה�דיע ר�עי�מ�ני ��הי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ�רב אבי�� יח�ל לא "�י ��אמר: �עני� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�י�ראל';

אביו�]האר�" יהיה אחד שכל מוכרח �ל[אי� ה�צרי�, וכ� . ְְִִֵֶַָָָ
לא א�� לי�ראל, וה�רעי� ה�צרי� מא�ת� ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
יד�ע, אי� על �זר ��א � �יד� הר��ת לה�, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
�כבר לה�. לא �אר� לה��ע�ד זרע� ���� ה�דיע� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא�א
ה�א �ר�� ה�ד�� ידע היא� לידע �אד� �ח �אי� ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנ�,

להי�ת. �עתידי� ְְֲִִִִֶָ�ברי�
ה'תשס"ט סיו� ט"ז שני יו�

ז ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
י���ל‡. ��ארנ�, �מ� ל� נת�נה אד� �ל �ר��ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָה�איל

��מ�ת �די מחטאיו, ��יו ולנער ���בה לע��ת ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹאד�
ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ���בה, �על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א

למ�ת,·. נ�טה ה�א �א�� עצמ� את אד� יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָלע�ל�
��עת� ימ�ת בחטאו]ו��א ע�מד[כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מ�ד, מחטאיו י��ב לפיכ�, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹ�חטאיו;
��למה ה�א ��זקי�. קד� ימ�ת ��א � א��ב' ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ'��אזקי�

לבני�" בגדי� יהי� עת "�כל �חכמת�: .א�מר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

�ה�‚. ��� מעבר�ת א�א ה���בה �אי� �אמר, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואל
ל��ב אד� ��רי� ��� �גנבה. וגזל זנ�ת �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמע�ה,

�דע�ת לח�� צרי� ה�א �� � ���[מידות]מא�� רע�ת ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
�מ� ה�נאה, �מ� האיבה, �מ� ה�עס, מ� מה�: ול��ב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָל�,

ההתל �מ� וה�ב�ד,[ליצנות]ה�חר�ת, ה�מ�� �מרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
לחזר צרי� ה�ל מ� � �ה� וכ��צא ה�אכל�ת, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ�מרדיפת
מע�ה; �ה� ��� מא�ת� ק�י� הע�נ�ת, וא�� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ת��בה.
ה�א וכ� לפר�. ה�א ק�ה �א��, נ�קע �אד� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��זמ�

מח�ב�תיו". או� ואי� �ר��, ר�ע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹא�מר:

מ�עלת„. מרחק �ה�א ���בה, �על יד�ה ֲִַַָ�ְְְֶֶַַַַָאל
!�� ה�בר אי� �ע�ה. והח�א�ת הע�נ�ת מ�ני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��יקי�,
חטא לא �כא�� ה��רא, לפני ה�א ונחמד אה�ב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹא�א
טע� טע� �הרי הר�ה, ��כר� א�א ע�ד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמע�ל�;
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ה�א, לע�ל� מ��� ��פרעי� נ�ת� �ה�י� חטא וי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"אי�".
��פרעי� חטא וי� ה�ה. �ע�ל� נזק ��� עליו ע�בר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואי�

ה�א ולע�ל� ה�ה, �ע�ל� .מ��� ְִֶֶַַָָָָָ

אבל·. ���בה; ע�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ��ה
�תריס ה���בה ���בה, ע�ה ה�רענ�ת.[מג�]א� לפני ְְְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ

ע��ה ה�א �� �מ�ע��, �רצ�נ� ח�טא �אד� ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�כ��
�מ�ע��. �רצ�נ� ְְְִִַָ���בה

הר�ה,‚. חטאי� א� �ד�ל חטא האד� ��חטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָואפ�ר
מ�ה ה�רע�� ��היה האמת, ��� לפני ה�י� ���� ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעד
���נעי� �מ�ע��, �רצ�נ� �ע�ה א�� חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהח�טא
מר�ע�, ל��ב ר��ת ל� מ�יחי� ואי� ה���בה �ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמ���
�ר�� �ה�ד�� ה�א �ע�ה. �חטאי� ויאבד ��מ�ת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�די
ו�ב . . ה�ה. הע� לב "ה�מ� י�עיה�: ידי על א�מר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�א
�מלאכי מלעבי� "ו�הי� א�מר: ה�א וכ� ל�". ורפא �ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
על�ת עד �נביאיו, �מ�ע�עי� �בריו, �ב�זי� ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהי�,
�רצ�נ� חטא� �ל�מר, � מר�א" לאי� עד �ע�� ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
�היא ה���בה מה� למנע ��תח�ב� עד לפ�ע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהר��
�רעה" לב את אח�ק "ואני ���רה: �ת�ב לפיכ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹה�ר�א.
�ארצ�, ה�רי� לי�ראל והרע �ח�ה מעצמ� �חטא לפי �ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מ��� למנע ה�י� נת� ל�", נתח�מה "הבה ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��אמר:
�ר�� ה�ד�� ח�ק לפיכ� מ���. ��פרעי� עד ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָה���בה,

ל��. את ל�:ה�א וא�מר מ�ה �יד ל� ��לח היה ול�ה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�א �ר�� ה�ד�� ל� אמר �כבר ���בה', וע�ה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'��ח,
ידע�יוג�'", ועבדי�, "וא�ה ��אמר: מ��ח, א�ה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אי�
לבאי לה�דיע �די העמד�י�"? זאת �עב�ר ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"וא�ל�,
ה���בה ה�א �ר�� ה�ד�� ���נע ��זמ� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהע�ל�,
�ע�ה �ר�ע� ימ�ת א�א ל��ב, יכ�ל אינ� ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלח�טא,
נתח�ב ל� �הי� ע�נ�ת לפי סיח��, וכ� �רצ�נ�. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ��ח�ה
ר�ח�, את אלהי� ה' הק�ה "�י ��אמר: ה���בה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנע�
מה� מנע ��עב�תיה� לפי ה�נעני�, וכ� לבב�". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא��
"�י ��אמר: י�ראל, ע� מלחמה �ע�� עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה���בה
את ה�לחמה לקראת ל�� את לח�ק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי אל�ה�, �ימי י�ראל וכ� החרימ�". למע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָי�ראל,
���בה, לפ�ע ה�ר�י� מא�ת� מנע לפ�ע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�הר��
מנע� �ל�מר, אחר�ית", ל�� את הס�ת "וא�ה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��אמר:
�רעה על ��זר האל �אי� א�מר, נמצאת ה���בה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמה�
על ולא �ארצ�, לחטא סיח�� על ולא לי�ראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
א�א זרה; עב�דה לעבד י�ראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹה�נעני�
ה���בה. מה� למנע נתח�ב� וכ�� מעצמ�, חטא� ����ְְְֵַָָָ�ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

�תפ��תיה�„. וה��יקי� ה�ביאי� ��אלי� זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ�בעני�
"ה�רני, �וד: �אמר �מ� האמת, �ר� על לעזר� ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
האמת, �ר� חטאי ימנע�ני אל �ל�מר: � �ר��" ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָה',
"ור�ח �אמר: זה וכ� �מ�. ויח�ד �ר�� אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ����ה
ואל חפצי�, לע��ת ר�חי ��יח �ל�מר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
�ידי, הר��ת �היה א�א ה���בה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמ�
�ל ז�, �ר� ועל האמת. �ר� ואדע ואבי� �אחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

א��. לפס�קי� ְִִֵֶַה��מה

י�רה‰. �� על ה', וי�ר "ט�ב �וד, �אמר זה ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָָָ�מה
�ר��"? ענוי� ויל�ד ����ט, ענוי� ידר� ��ר�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָח�אי�
�מחזירי� ה', �רכי לה� מ�דיעי� נביאי� לה� ��לח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
�להבי�; ללמד �ח �ה� ��ת� וע�ד, �ת��בה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹא�ת�
החכמה �דרכי נמ�� �ה�א זמ� ��ל אד�, �כל ז� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ���ה
חכמי�: �אמר� וה�א א�ת�. ור�ד� לה� מתא�ה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוה�דק,
על נעזר עצמ� ימצא �ל�מר: � א�ת�' מס�עי� ל�הר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'�א
�זר הרי את�", וע�� "ועבד�� ���רה: �ת�ב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹה�בר.
וזנה ה�ה, הע� "וק� וכת�ב: רע; לע��ת ה�צרי� ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
עב�דה לעבד י�ראל על �זר הרי האר�", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי
�ל�ני אי� על �זר ��א לפי מה�? נפרע ול�ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹזרה.
מא�ת� ואחד אחד �ל א�א ה��נה; ה�א ��היה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�ד�ע,
היה לא לעבד, רצה לא א�� � זרה עב�דה �עבד� ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹה��ני�
למה הא ע�ל�. �ל מנהג� א�א ה��רא, ה�דיע� ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹע�בד.
�ר�עי�' צ�יקי� �ה� יהיה ה�ה, 'הע� לא�מר: ��מה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
ר�ע, ��היה עליו נגזר '�בר הר�ע: יאמר זה מ�ני לא �ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� �ה�דיע ר�עי�מ�ני ��הי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ�רב אבי�� יח�ל לא "�י ��אמר: �עני� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�י�ראל';

אביו�]האר�" יהיה אחד שכל מוכרח �ל[אי� ה�צרי�, וכ� . ְְִִֵֶַָָָ
לא א�� לי�ראל, וה�רעי� ה�צרי� מא�ת� ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
יד�ע, אי� על �זר ��א � �יד� הר��ת לה�, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
�כבר לה�. לא �אר� לה��ע�ד זרע� ���� ה�דיע� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא�א
ה�א �ר�� ה�ד�� ידע היא� לידע �אד� �ח �אי� ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנ�,

להי�ת. �עתידי� ְְֲִִִִֶָ�ברי�
ה'תשס"ט סיו� ט"ז שני יו�

ז ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
י���ל‡. ��ארנ�, �מ� ל� נת�נה אד� �ל �ר��ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָה�איל

��מ�ת �די מחטאיו, ��יו ולנער ���בה לע��ת ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹאד�
ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ���בה, �על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א

למ�ת,·. נ�טה ה�א �א�� עצמ� את אד� יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָלע�ל�
��עת� ימ�ת בחטאו]ו��א ע�מד[כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מ�ד, מחטאיו י��ב לפיכ�, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹ�חטאיו;
��למה ה�א ��זקי�. קד� ימ�ת ��א � א��ב' ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ'��אזקי�

לבני�" בגדי� יהי� עת "�כל �חכמת�: .א�מר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

�ה�‚. ��� מעבר�ת א�א ה���בה �אי� �אמר, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואל
ל��ב אד� ��רי� ��� �גנבה. וגזל זנ�ת �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמע�ה,

�דע�ת לח�� צרי� ה�א �� � ���[מידות]מא�� רע�ת ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
�מ� ה�נאה, �מ� האיבה, �מ� ה�עס, מ� מה�: ול��ב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָל�,

ההתל �מ� וה�ב�ד,[ליצנות]ה�חר�ת, ה�מ�� �מרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
לחזר צרי� ה�ל מ� � �ה� וכ��צא ה�אכל�ת, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ�מרדיפת
מע�ה; �ה� ��� מא�ת� ק�י� הע�נ�ת, וא�� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ת��בה.
ה�א וכ� לפר�. ה�א ק�ה �א��, נ�קע �אד� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��זמ�

מח�ב�תיו". או� ואי� �ר��, ר�ע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹא�מר:

מ�עלת„. מרחק �ה�א ���בה, �על יד�ה ֲִַַָ�ְְְֶֶַַַַָאל
!�� ה�בר אי� �ע�ה. והח�א�ת הע�נ�ת מ�ני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��יקי�,
חטא לא �כא�� ה��רא, לפני ה�א ונחמד אה�ב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹא�א
טע� טע� �הרי הר�ה, ��כר� א�א ע�ד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמע�ל�;



wfgמי - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq f"h ipy mei -

'מק�� חכמי�: אמר� יצר�. וכב� מ��� �פר� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהחטא
יכ�לי� �מ�רי� צ�יקי� אי� ,�� ע�מדי� ���בה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ��עלי
חטא� ��א א�� מ�עלת �ד�לה מעלת� �ל�מר, ;'�� ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹלעמד

מה�. יתר יצר� ��ב�י� �ה� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמע�ל�,

י�ראל‰. ואי� ה���בה; על צ�� ��� ה�ביאי� ְְְִִֵֵַַָָָ�ְִִַָ�ל
���� ��רה, הבטיחה �כבר �ת��בה. א�א ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָנגאלי�,
נגאלי�, ה� �מ�ד �ל�ת�, �ס�� ���בה לע��ת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָי�ראל
עד ו�ב� וג�' ה�ברי� �ל עלי� יבא� �י "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��אמר:

וג�'". �ב�ת� את אלהי� ה' ו�ב וג�' אלהי� ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹה'

.Â:אמר�� � ל�כינה האד� את ��קרבת ���בה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�לה
עדי, �ב�� "ולא ונאמר: אלהי�", ה' עד י�ראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"��בה,
���ב" אלי ה', נא� י�ראל, ���ב "א� ונאמר: ה'", ֵַָ�ְְְֱִִֵֶַָָ�ְנא�
מקרבת ה���בה �ד�ק. �י �ת��בה, �חזר א� �ל�מר, �ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מ��� ה�ק��, לפני �נ�י זה היה אמ� הרח�קי�: ָ�ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וכ� וידיד. קר�ב ונחמד, אה�ב ה�א וה��� ות�עבה, ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ�ְ�מרחק
את מרחק ה�א �ר�� �ה�ד�� ������ מ�צא, ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�ה
ר�י�, �י� יחיד �י� ה�בי�, את ה�א מקרב �� � ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהח�אי�
א��, ע�י לא לה�, יאמר א�ר �מק�� "והיה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
"�תב� �ר�עת�: �יכניה ונאמר חי", אל �ני לה�, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיאמר
יהיה "א� �ימיו", יצלח לא �בר ערירי ה�ה, האי� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

יה�דה, מל� יה�יקי� �� וכיו��ניה� ימיני". יד על ח�ת� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ה' נא� הה�א, ����" �נ�: �זר�בל נאמר �גל�ת�, �ְְֶַַָ�ְְֱִֶֶַָָ��ב
ה', נא� עב�י, �אל�יאל �� זר�בל א�ח� �ְְְְִִֵֶֶַַָ�ְְֲֶָָצבא�ת,

ימינ�)". יד (על �ח�ת� ְְְִִַַַַָו�מ�י�

.Ê'מה מב�ל זה היה אמ� ה���בה! מעלת מע�ה ְֵָ�ְֲֶֶֶַַַָָָָ�ְַָ��ה
�יניכ� מב�ילי� הי� "ע�נ�תיכ� ��אמר: י�ראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תר�� �י ��" ��אמר: נענה, ואינ� צ�עק אלהיכ�"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבי�

וט�רפי� מצו�ת וע��ה ��מע"; אינ�י א�ת�[זורקי�]תפ�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ג� "מי חצרי", רמס מ�דכ� זאת ב�� "מי ��אמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�פניו,
ואכל� זבחיכ�, על ספ� "עלתיכ� �לתי�", ויס�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�כ�
ה�בקי� "וא�� ��אמר: ��כינה, מד�ק ה�א וה��� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ�ְַָָב�ר".
טר� "והיה ��אמר: מ�ד, ונענה צ�עק אלהיכ�"; ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה'
�נחת א�ת� �מק�לי� מצו�ת וע��ה אענה"; ואני ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָיקרא�,
ולא מע�י�". את האלהי� רצה כבר "�י ��אמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹו�מחה,
מנחת לה' "וערבה ��אמר: לה�, ��תא�י� א�א ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָע�ד,

קדמ�נ��ת". �כ�ני� ע�ל� �ימי ויר��לי�, ְְְִִִִִֵַַָָָָיה�דה

.Á�א �י�תר; וענוי� �פלי� להי�ת �ר�� ���בה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�עלי
לה�: ואמר� הרא��ני�, �מע�יה� ה�סילי� א�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפ�
� וכ�' �� א�מר היית ואמ� וכ�, �� ע��ה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמ�

יר�י�� לב]אל ישימו ��מחי�,[אל ��מעי� א�א לה�; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מ�ע�יה� ��י� �ה� זמ� ו��ל לה�, זכ�ת ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוי�דעי�
מת��לת. �מעלת� מר�ה זכ�ת� מה�, ונכלמי� ְֲִֶֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶֶָָָ�עבר�
מע�י� 'זכר ���בה: לבעל ל�מר ה�א �ד�ל ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להז�יר א� לב���, �די �פניו להז�יר� א� ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהרא��ני�',
ה�ל ע�ה. מה להז�יר� �די לה� ה��מי� ועניני� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ברי�
עליה �הזהירה �ברי� ה�נית �כלל עליו �מזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�ָאס�ר,
מאלהי� ויראת עמית�, את אי� ת�נ� "ולא ��אמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ��רה,

ה'".[כי] ֲִאני

ח ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
וה�‡. ה�א; הע�ל� ח�י היא ל��יקי�, ה�פ�נה ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָה��בה

ה�א רעה. ע�� �אי� וה��בה מות, ע�ה� �אי� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהח�י�
מ�י � ימי�" והארכ� ל�, ייטב "למע� ���רה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ��ת�ב

����[ממרע"ה]ה�מ�עה לע�ל� ל�", ייטב "למע� למד�: ְְְְִֶַַַַָָָָ�
ימי�" "והארכ� ח�יט�ב; ה�א וזה אר�; ���� לע�ל� , ְְְֲִֶַַָָָ�ְֵֶַָֹ

ויהי� זה, לנע� ��ז�� ה�א � ה��יקי� �כר ה�א. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהע�ל�
א��, לח�י� יז�� ��א ה�א � הר�עי� �פרע�� ז�; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ�ט�בה
ה�א א��, לח�י� ז�כה �אינ� מי וכל וימ�ת�. י�רת� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א
וא�בד �ר�ע�, נכרת א�א לע�ל�, ח�יה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�ת
"ה�רת ��אמר: ���רה, ה�ת�ב ה�רת ה�א וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�בהמה.
"ה�רת", למד�: ה�מ�עה מ�י ההיא"; ה�פ� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��רת
ה�פ� �א�ת� �ל�מר, ה�א; לע�ל� "��רת", ה�ה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
הע�ל� לח�י ז�כה אינ� � ה�ה �ע�ל� ה��� מ� ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��ר�ה

נכרתה. ה�א הע�ל� מ� �� א�א ְְִִֶַַַָָָָָָה�א,

�גו�ה·. ��� �� אי� � ה�א נפ��ת[שלד]הע�ל� א�א , ְְִֵֶַַָָָָָ
�� ואי� ה�איל ה�רת. �מלאכי ��� �לא �לבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹה��יקי�
ה�ברי� מ�ל �בר ולא �ת�ה ולא אכילה לא �� אי� ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹ�ו��ת,
�� יארע ולא ה�ה. �ע�ל� לה� צריכי� האד� �ני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ���פ�ת
�ג�� ה�ה, �ע�ל� ל��פ�ת ��ארעי� ה�ברי� מ� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�בר
�� �ה�. וכ��צא ��ח�ק ועצב �מיתה ו�נה ועמידה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָי�יבה
אכילה לא �� אי� � ה�א הע�ל� הרא��ני�: חכמי� ְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹאמר�
ועטר�תיה� י��בי� צ�יקי� א�א ��מי�, ולא �ת�ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא
�� �אי� ל� נת�רר הרי ה�כינה. מ�יו ונהני� ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�רא�יה�,
'צ�יקי� �אמר� וזה ��ת�ה. אכילה �� �אי� לפי ,���ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

�ר על ה��יקי�י��בי�', נפ��ת �ל�מר, � אמר� החידה � ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטר�תיה� �אמר� זה וכ� יגע. ולא עמל �לא ,�� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצ�יי�
לח�י זכ� ��גלל� ��דע�, �עה �ל�מר, � ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�רא�יה�'
�עני� ��ה�, העטרה והיא ע�ה�, מצ�יה ה�א, ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָהע�ל�
ה�א והרי א��". �� �ע�רה "�עטרה �למה: ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�אמר
�די ��� ה�מחה ואי� רא��", על ע�ל� "ו�מחת ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹא�מר:
היא �א�, חכמי� �אמר� עטרה �� הרא�; על ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ��נ�ח
ה�כינה'? מ�יו 'ונהני� �אמר�, זה ה�א �מה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָה�עה.

מאמ�ת �מ�יגי� מה[מהות]���דעי� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
ה�פל. האפל ���� וה� י�דעי� ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ�אינ�

צריכה‚. �היא ה��מה אינ� זה, �עני� האמ�רה 'נפ�' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�פי מה��רא �ה�יגה ה�עה �היא ה�פ�, צ�רת א�א ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָל���,

ה�פרד�ת ה�ע�ת וה�יגה ה�ע�י�[המלאכי�]�ח�, ��אר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ
ומרכבה] בראשית �פרק[מעשה ענינ� ��ארנ� ה��רה והיא .ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

�עני� 'נפ�', ה�קראת היא ה��רה; יס�די מהלכ�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָרביעי
א�א ה�ות �אי� מות, ע�ה� �אי� לפי � א�� ח�י� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה.
הח�י�', 'צר�ר נקרא� ,��� �� ואי� ה��� ְְְְְְִִִֵַַַָֹמ�ארע�ת
וזה� הח�י�". �צר�ר צר�רה אדני נפ� "והיתה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��אמר:
�אי� וה��בה מ���, למעלה �כר �אי� ה�ד�ל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה�כר

ה�ביאי�. �ל ל� �התא�� והיא ט�בה; ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה

�מק��„. ה', הר מ�ל: �ר� ל� קרא� �מ�ת ְְְֵֶֶַַָָָָָוכ�ה
והיכל ה', ונע� ה', ואהל ה', וחצר�ת ה�ד�, ודר� ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹקד��,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq f"h ipy mei -

מ�ל �ר� ל� קרא� והחכמי� ה'. ו�ער ה', �בית ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָה',
�כל ל� וק�רי� 'סע�דה'; ל��יקי�, המז�נת ז� ְְְִִִֶֶַַָָָ�ְְַָלט�בה

ה�א'. 'הע�ל� ַָָָָמק��

���רת[הענישה]ה�קמה‰. � מ��ה �ד�לה נקמה �אי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
��רת "ה�רת ��אמר: הח�י�, לא�ת� �ז�ה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�פ�
א�ת� ���ראי� ה�א האבד�, וזה ב�". ע�נ� ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָה�פ�
ו'תפ�ה' ו'אב���', �חת', '�אר מ�ל, �ר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ביאי�

ל�,[מדורה] ק�ראי� וה�חתה �ליה ל��� וכל ו'על�קה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ לע�ל�, �ק�מה אחריה �אי� ה�ליה �היא סדלפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לע�ל�. ח�זר ְֵֵֶָ�אינ�

.Âה�צו�ת �כר �אי� �תד�ה ז�, ט�בה �עיני� �קל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ��א
ו��תה א�כל להי�ת א�א האמת, �דרכי �ל� האד� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
�� �גדי ול�ב� נא�ת צ�ר�ת �ב�על ט�ב�ת ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכל�ת
וזהב �ס� �כלי �מ���� �� �אהלי ו��כ� ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה
הערבי� א�� ��ד�י� �מ� לא��, ה��מי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�דברי�
�בעלי החכמי� אבל �ז�ה. ה�ט�פי� האוילי� ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָה���י�
ואי� ה�, והבל הבאי �ברי הא�� ה�ברי� ��ל ידע�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�עה
א�א ה�ה, �ע�ל� אצלנ� �ד�לה ט�בה ואינ� ��חלת. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�
צרכי הא��, ה�ברי� וכל �גו�ה; ��� �עלי �אנ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמ�ני
מ�ני א�א �מח�ד�� לה� מתא�ה ה�פ� ואי� ה�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה���
�אי� �בזמ� �רי�. על ויעמד חפצ� ��מצא �די ה���, ְְִֵֶַ�ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹצר�
ה�ד�לה ה��בה �טלי�. הא�� ה�ברי� �ל נמצא� ,��� ��ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ה�ה �ע�ל� �ר� ��� אי� ה�א, �ע�ל� ה�פ� �� ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��היה
ה�ה �ע�ל� י�דעי� אנ� �אי� א�ת�, �לידע �� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלה�יג�
ה��בה א�ת� אבל מתא�י�; אנ� ול� ה���, ט�בת ְְֲִִֶַַַַָָָָָָא�א

ער� ל� ואי� מאד, עד ע�ל�[דמיו�]�ד�לה �ל �ט�ב�ת ְְְְֵֵֶֶַָָָֹ
��ער� האמת, �דר� אבל מ�ל. �ר� א�א [נדמה]ה�ה ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ה�ה �ע�ל� ה��� ט�בת �מ� ה�א �ע�ל� ה�פ� ְֶֶֶַַַַַַָָָָָט�בת
עד �ד�לה ה��בה א�ת� א�א ;�� אינ� �במ��ה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מאכל
רב "מה �וד: �אמר ה�א �מי��. ואי� ער� ואי� חקר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאי�

� �יראי�, צפנ� א�ר ��".ט�ב� לח�סי� על� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Ê:אמר�� ה�א, הע�ל� לח�י והתא�ה �וד המה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוכ�ה
�בר ח�י�". �אר� ה' �ט�ב לרא�ת האמנ�י ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"ל�לא
�ח אי� ה�א הע�ל� ���ב�ת הרא��ני�, חכמי� ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹה�דיע�נ�
ועצמ� ויפי� �דל� י�דע ואי� �רי�, על לה�יג� ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָ�אד�
��תנ�אי� ה��ב�ת ו��ל לב��; ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָא�א
��הני� ,��� �ל לדברי� א�א אינ� לי�ראל, ה�ביאי� ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ה�
ה�מ�לה ��חזר �זמ� ה��יח, ה�ל� �ימ�ת י�ראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ה�
ער� ל� אי� ה�א, הע�ל� ח�י ט�ב�ת אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלי�ראל.

א�ת� יפחת� ��א �די ה�ביאי�, ���ה ולא [�ודמי��, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ
ראתה,ערכה] לא "עי� א�מר: ���עיה� ה�א ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ��מי��.

��א ה��בה �ל�מר, ל�"; למח�ה יע�ה � ז�לת� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהי�
לאד� האלהי� א�ת� ע�ה א�א נביא, עי� א�ת� ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנ�א� לא ��� ה�ביאי� "�ל חכמי�: אמר� ל�. ְְִַָֹ�ְְְֲִִִֶֶַַָָָ��ח�ה
ראתה, לא עי� � ה�א הע�ל� אבל ה��יח, לימ�ת ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹא�א

ז�לת�". ְֱִָֹאלהי�

.Áמ�ני לא � ה�א' 'הע�ל� חכמי� א�ת� ��רא� ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזה
א�ת� יב�א �� ואחר א�בד, הע�ל� וזה ע�ה, מצ�י ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אינ�

וע�מד, מצ�י ה�א הרי א�א !�� ה�בר אי� ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהע�ל�.
קרא�ה� ולא �יראי�". צפנ� א�ר ט�ב�, רב "מה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
לאד� ל� �אי� הח�י� �א�ת� מ�ני א�א ה�א', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'הע�ל�
ה�א וזה ונפ�, �ג�� �� ק�מי� �אנ� ה�ה הע�ל� ח�י ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

�רא��נה. אד� לכל ְְִִַָָָָָָה�מצא

ט ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
��ז�ה‡. וה��בה מצו�ת �ל �כר� ���� ���דע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאחר

הע�ל� ח�י היא � ���רה ה�ת�בה ה' �ר� �מרנ� א� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָל�
וה�קמה ימי�"; והארכ� ל�, ייטב "למע� ��אמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָה�א,
ה�ת�ב�ת ה�דק ארח�ת �עזב� הר�עי� מ� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ���קמי�
ההיא, ה�פ� ��רת "ה�רת ��אמר: ה�רת, היא � ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ���רה
א� ,��� ה��רה �כל ��ת�ב זה ה�א מה ב�"; ִָ�ְֲֶֶַַָָָָָע�נ�
א�ת� וכל אתכ�, יקרה ��מע� לא וא� לכ�, י�יע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ��מע�
ו�ל��, �מלחמה ורעב, �בע �ג�� � ה�ה �ע�ל� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹה�ברי�
מע�ה והצלחת וגל�ת, האר� וי�יבת ו�פל�ת, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ�מלכ�ת
אמת ה�ברי� א�ת� �ל ה�רית? �ברי �ל ��אר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסד�,
י�יע� ה��רה, מצו�ת �ל ע��י� �אנ� �בזמ� ויהי�, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהי�,
עליה�, ע�ברי� �אנ� �בזמ� ;��� ה�ה הע�ל� ט�ב�ת ְְֲִִֵֶֶַָָ�ֵֵֶַָָאלינ�
א�ת� אי� כ�, �י על וא� ה�ת�ב�ת. הרע�ת א�תנ� ְְְִִֵֵַַַָָָָָ�קרא

ה� הרע�ת,ה��ב�ת, א�ת� ולא מצו�ת; �ל �כר� מ�� ס�� ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
�� א�א ה�צו�ת. �ל על מע�בר ���קמי� ה�קמה ס�� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�

ה�ע לנ�[הצעת]ה�א נת� ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ברי�: ְִֵֶַַַַָָָָָ
וי�דע� ,�� ה�ת�ב �ל הע��ה וכל ח�י�, ע� ז�, [את��רה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י � הע�ל�ה' לח�י �� ז�כה � נכ�נה �מ�רה ְְְֵֵֶַָָָָָָ�עה
והבטיחנ� ז�כה. ה�א חכמת�, וגדל מע�יו �דל �לפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹה�א;
ונה�ה נפ�, �בט�בת ��מחה א�ת� נע�ה �א� ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ���רה,
א�תנ� ה��נעי� ה�ברי� �ל מ��� ��סיר � �מיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�חכמת�
וי��יע �ה�, וכ��צא ורעב �מלחמה חלי �ג�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�ע��ת�,
ה��רה, את לע��ת ידינ� את המח�קי� ה��ב�ת �ל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנ�
�ל נעסק ��א �די � וזהב �ס� ור��ת ו�ל�� �בע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ג��
ללמד �נ�יי� נ�ב א�א לה�, צרי� �ה��� �דברי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹימינ�
ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ה�צוה, ולע��ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�חכמה,
הע�ל� �ט�ב�ת �הבטיח אחר ���רה, א�מר ה�א ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכ�
�א� ���רה, ה�דיענ� וכ� וג�'". �נ� �היה "�צדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה�ה:
��אמר: �עני� ה�מ�, �הבלי ונעסק מ�ע�נ� ה��רה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
�ל הע�זבי� מ� יסיר האמת ���� � ו�בעט" י�ר�� ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ�ְְִַַ"ו��מ�
עליה� �מביא לבעט, ידיה� ח�ק� �ה� ה�ה, הע�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹט�ב�ת
�די ה�א, הע�ל� מ�קנ�ת א�ת� ���נעי� הרע�ת ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ�ל
לא א�ר "�חת ���רה: ��ת�ב ה�א �ר�ע�. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ��אבד�
."�� ה' י��ח�� א�ר איבי�, את ועבד� וג�' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבד�
ז�: �ר� על וה�לל�ת, ה�רכ�ת א�ת� �ל �ר�� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
� �ר�� ��מר�� ��מחה, ה' את עבד�� א� ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָ�ל�מר,
��הי� עד ה�לל�ת, �מרחיק הא�� ה�רכ�ת לכ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ��יע
לח�י ��ז�� �די ,�� ולעסק ���רה להתח�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�נ�יי�
ימי� ותארי� ט�ב, ���� לע�ל� ל� וייטב ה�א, ְֲִִַָ�ְְְִֶַַָָָָהע�ל�
לח�י� הע�למ�ת, ל�ני ז�כי� ונמצאת� אר�, ���� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ�ְֶָלע�ל�
לא �א� ה�א; הע�ל� לח�י ה�ביאי� ה�ה, �ע�ל� ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹט�בי�
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מ�ל �ר� ל� קרא� והחכמי� ה'. ו�ער ה', �בית ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָה',
�כל ל� וק�רי� 'סע�דה'; ל��יקי�, המז�נת ז� ְְְִִִֶֶַַָָָ�ְְַָלט�בה

ה�א'. 'הע�ל� ַָָָָמק��

���רת[הענישה]ה�קמה‰. � מ��ה �ד�לה נקמה �אי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
��רת "ה�רת ��אמר: הח�י�, לא�ת� �ז�ה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�פ�
א�ת� ���ראי� ה�א האבד�, וזה ב�". ע�נ� ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָה�פ�
ו'תפ�ה' ו'אב���', �חת', '�אר מ�ל, �ר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ביאי�

ל�,[מדורה] ק�ראי� וה�חתה �ליה ל��� וכל ו'על�קה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ לע�ל�, �ק�מה אחריה �אי� ה�ליה �היא סדלפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לע�ל�. ח�זר ְֵֵֶָ�אינ�

.Âה�צו�ת �כר �אי� �תד�ה ז�, ט�בה �עיני� �קל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ��א
ו��תה א�כל להי�ת א�א האמת, �דרכי �ל� האד� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
�� �גדי ול�ב� נא�ת צ�ר�ת �ב�על ט�ב�ת ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכל�ת
וזהב �ס� �כלי �מ���� �� �אהלי ו��כ� ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה
הערבי� א�� ��ד�י� �מ� לא��, ה��מי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�דברי�
�בעלי החכמי� אבל �ז�ה. ה�ט�פי� האוילי� ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָה���י�
ואי� ה�, והבל הבאי �ברי הא�� ה�ברי� ��ל ידע�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�עה
א�א ה�ה, �ע�ל� אצלנ� �ד�לה ט�בה ואינ� ��חלת. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�
צרכי הא��, ה�ברי� וכל �גו�ה; ��� �עלי �אנ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמ�ני
מ�ני א�א �מח�ד�� לה� מתא�ה ה�פ� ואי� ה�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה���
�אי� �בזמ� �רי�. על ויעמד חפצ� ��מצא �די ה���, ְְִֵֶַ�ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹצר�
ה�ד�לה ה��בה �טלי�. הא�� ה�ברי� �ל נמצא� ,��� ��ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ה�ה �ע�ל� �ר� ��� אי� ה�א, �ע�ל� ה�פ� �� ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��היה
ה�ה �ע�ל� י�דעי� אנ� �אי� א�ת�, �לידע �� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלה�יג�
ה��בה א�ת� אבל מתא�י�; אנ� ול� ה���, ט�בת ְְֲִִֶַַַַָָָָָָא�א

ער� ל� ואי� מאד, עד ע�ל�[דמיו�]�ד�לה �ל �ט�ב�ת ְְְְֵֵֶֶַָָָֹ
��ער� האמת, �דר� אבל מ�ל. �ר� א�א [נדמה]ה�ה ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ה�ה �ע�ל� ה��� ט�בת �מ� ה�א �ע�ל� ה�פ� ְֶֶֶַַַַַַָָָָָט�בת
עד �ד�לה ה��בה א�ת� א�א ;�� אינ� �במ��ה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מאכל
רב "מה �וד: �אמר ה�א �מי��. ואי� ער� ואי� חקר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאי�

� �יראי�, צפנ� א�ר ��".ט�ב� לח�סי� על� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Ê:אמר�� ה�א, הע�ל� לח�י והתא�ה �וד המה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוכ�ה
�בר ח�י�". �אר� ה' �ט�ב לרא�ת האמנ�י ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"ל�לא
�ח אי� ה�א הע�ל� ���ב�ת הרא��ני�, חכמי� ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹה�דיע�נ�
ועצמ� ויפי� �דל� י�דע ואי� �רי�, על לה�יג� ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָ�אד�
��תנ�אי� ה��ב�ת ו��ל לב��; ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָא�א
��הני� ,��� �ל לדברי� א�א אינ� לי�ראל, ה�ביאי� ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ה�
ה�מ�לה ��חזר �זמ� ה��יח, ה�ל� �ימ�ת י�ראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ה�
ער� ל� אי� ה�א, הע�ל� ח�י ט�ב�ת אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלי�ראל.

א�ת� יפחת� ��א �די ה�ביאי�, ���ה ולא [�ודמי��, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ
ראתה,ערכה] לא "עי� א�מר: ���עיה� ה�א ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ��מי��.

��א ה��בה �ל�מר, ל�"; למח�ה יע�ה � ז�לת� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהי�
לאד� האלהי� א�ת� ע�ה א�א נביא, עי� א�ת� ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנ�א� לא ��� ה�ביאי� "�ל חכמי�: אמר� ל�. ְְִַָֹ�ְְְֲִִִֶֶַַָָָ��ח�ה
ראתה, לא עי� � ה�א הע�ל� אבל ה��יח, לימ�ת ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹא�א

ז�לת�". ְֱִָֹאלהי�

.Áמ�ני לא � ה�א' 'הע�ל� חכמי� א�ת� ��רא� ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזה
א�ת� יב�א �� ואחר א�בד, הע�ל� וזה ע�ה, מצ�י ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אינ�

וע�מד, מצ�י ה�א הרי א�א !�� ה�בר אי� ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהע�ל�.
קרא�ה� ולא �יראי�". צפנ� א�ר ט�ב�, רב "מה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
לאד� ל� �אי� הח�י� �א�ת� מ�ני א�א ה�א', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'הע�ל�
ה�א וזה ונפ�, �ג�� �� ק�מי� �אנ� ה�ה הע�ל� ח�י ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

�רא��נה. אד� לכל ְְִִַָָָָָָה�מצא

ט ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
��ז�ה‡. וה��בה מצו�ת �ל �כר� ���� ���דע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאחר

הע�ל� ח�י היא � ���רה ה�ת�בה ה' �ר� �מרנ� א� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָל�
וה�קמה ימי�"; והארכ� ל�, ייטב "למע� ��אמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָה�א,
ה�ת�ב�ת ה�דק ארח�ת �עזב� הר�עי� מ� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ���קמי�
ההיא, ה�פ� ��רת "ה�רת ��אמר: ה�רת, היא � ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ���רה
א� ,��� ה��רה �כל ��ת�ב זה ה�א מה ב�"; ִָ�ְֲֶֶַַָָָָָע�נ�
א�ת� וכל אתכ�, יקרה ��מע� לא וא� לכ�, י�יע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ��מע�
ו�ל��, �מלחמה ורעב, �בע �ג�� � ה�ה �ע�ל� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹה�ברי�
מע�ה והצלחת וגל�ת, האר� וי�יבת ו�פל�ת, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ�מלכ�ת
אמת ה�ברי� א�ת� �ל ה�רית? �ברי �ל ��אר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסד�,
י�יע� ה��רה, מצו�ת �ל ע��י� �אנ� �בזמ� ויהי�, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהי�,
עליה�, ע�ברי� �אנ� �בזמ� ;��� ה�ה הע�ל� ט�ב�ת ְְֲִִֵֶֶַָָ�ֵֵֶַָָאלינ�
א�ת� אי� כ�, �י על וא� ה�ת�ב�ת. הרע�ת א�תנ� ְְְִִֵֵַַַָָָָָ�קרא

ה� הרע�ת,ה��ב�ת, א�ת� ולא מצו�ת; �ל �כר� מ�� ס�� ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
�� א�א ה�צו�ת. �ל על מע�בר ���קמי� ה�קמה ס�� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�

ה�ע לנ�[הצעת]ה�א נת� ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ברי�: ְִֵֶַַַַָָָָָ
וי�דע� ,�� ה�ת�ב �ל הע��ה וכל ח�י�, ע� ז�, [את��רה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י � הע�ל�ה' לח�י �� ז�כה � נכ�נה �מ�רה ְְְֵֵֶַָָָָָָ�עה
והבטיחנ� ז�כה. ה�א חכמת�, וגדל מע�יו �דל �לפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹה�א;
ונה�ה נפ�, �בט�בת ��מחה א�ת� נע�ה �א� ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ���רה,
א�תנ� ה��נעי� ה�ברי� �ל מ��� ��סיר � �מיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�חכמת�
וי��יע �ה�, וכ��צא ורעב �מלחמה חלי �ג�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�ע��ת�,
ה��רה, את לע��ת ידינ� את המח�קי� ה��ב�ת �ל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנ�
�ל נעסק ��א �די � וזהב �ס� ור��ת ו�ל�� �בע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ג��
ללמד �נ�יי� נ�ב א�א לה�, צרי� �ה��� �דברי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹימינ�
ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ה�צוה, ולע��ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�חכמה,
הע�ל� �ט�ב�ת �הבטיח אחר ���רה, א�מר ה�א ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכ�
�א� ���רה, ה�דיענ� וכ� וג�'". �נ� �היה "�צדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה�ה:
��אמר: �עני� ה�מ�, �הבלי ונעסק מ�ע�נ� ה��רה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
�ל הע�זבי� מ� יסיר האמת ���� � ו�בעט" י�ר�� ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ�ְְִַַ"ו��מ�
עליה� �מביא לבעט, ידיה� ח�ק� �ה� ה�ה, הע�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹט�ב�ת
�די ה�א, הע�ל� מ�קנ�ת א�ת� ���נעי� הרע�ת ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ�ל
לא א�ר "�חת ���רה: ��ת�ב ה�א �ר�ע�. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ��אבד�
."�� ה' י��ח�� א�ר איבי�, את ועבד� וג�' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבד�
ז�: �ר� על וה�לל�ת, ה�רכ�ת א�ת� �ל �ר�� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
� �ר�� ��מר�� ��מחה, ה' את עבד�� א� ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָ�ל�מר,
��הי� עד ה�לל�ת, �מרחיק הא�� ה�רכ�ת לכ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ��יע
לח�י ��ז�� �די ,�� ולעסק ���רה להתח�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�נ�יי�
ימי� ותארי� ט�ב, ���� לע�ל� ל� וייטב ה�א, ְֲִִַָ�ְְְִֶַַָָָָהע�ל�
לח�י� הע�למ�ת, ל�ני ז�כי� ונמצאת� אר�, ���� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ�ְֶָלע�ל�
לא �א� ה�א; הע�ל� לח�י ה�ביאי� ה�ה, �ע�ל� ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹט�בי�
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יז�ה ��ה ל� אי� � ט�בי� �מע�י� חכמה ה��� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָיקנה
��א�ל". וחכמה ודעת וח���� מע�ה אי� "�י ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��אמר:
וד�מה �זנ�ת �מ�קה �מאכל ��גית� ה' את עזב�� ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָוא�
ה�רכ�ת, �ל �מסיר הא�� ה�לל�ת �ל עליכ� מביא � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלה�
�נ�י לב לכ� יהיה ולא �פחד, �בהלה ימיכ� ��כל� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
הע�ל� מח�י ��אבד� �די ה�צו�ת, לע��ת �ל� ��� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
�אד� ��זמ� ע�למ�ת: �ני �א�ד�� ונמצאת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�א.
מתע�ק אינ� �רעב��, �במלחמה �חלי ה�ה �ע�ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטר�ד
ה�א. הע�ל� לח�י ז�כי� ��ה� �מצוה ולא �חכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

וחכמיה�,·. נביאיה� י�ראל, �ל התא�� זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ�ני
�אינ� הר�עה מ�לכ�ת ��נ�ח� �די ה��יח, ה�ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָימ�ת
לה� וימצא� �הג�, �ב�צו�ת ���רה לעסק לה� ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹמ�חת
לפי ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�� �די �חכמה, ויר�� ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמרג�ע
��אמר � והאמת והחכמה ה�עת �ר�ה ה�מי� :��א�ת� ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ע�ד יל�ד� "ולא ונאמר: ה'", את �עה האר� מלאה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ"�י
לב את "והסירתי ונאמר: אחיו", את ואי� רעה� את ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאי�
�וד, מ�רע ��עמד ה�ל� �א�ת� מ�ני מ��רכ�". ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאב�
קר�ב ה�א �ד�ל ונביא מ�למה, יתר יהיה חכמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ�על
ה', �ר� א�ת� וי�רה הע� �ל יל�ד �לפיכ�, ר�נ�; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָממ�ה
ה�מי�, �אחרית "והיה ��אמר: ל�מע�, ה��י� �ל ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָויב�א�
��� ה�כר וס�� ההרי�". �רא� ה' �ית הר יהיה �ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹנכ��
ח�י ה�א �רע��, ולא הפסק ל� �אי� האחר�נה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה��בה
ה�ה, הע�ל� ה�א � ה��יח ימ�ת אבל ה�א; ְֲִֶַַַַָָָָָָָהע�ל�
�כבר לי�ראל. �חזר �ה�לכ�ת א�א ה�ל�, �מנהג� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוע�ל�
לימ�ת ה�ה הע�ל� �י� 'אי� הרא��ני�: חכמי� ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאמר�

�לבד'. מלכ��ת �ע��ד א�א ְִַ�ְְִִֶַַַָָה��יח,

ה'תשס"ט סיו� י"ז שלישי יו�

י ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות
וע�סק‡. ה��רה מצו�ת ע��ה 'הריני אד�: יאמר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאל

�די א� ,�� ה�ת�ב�ת ה�רכ�ת �אק�ל �די ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�חכמת�,
�הזהירה העבר�ת מ� ואפר� ה�א; הע�ל� לח�י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אז�ה
א� ���רה, ה�ת�ב�ת ה�לל�ת מ� �א�צל �די מה�, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רה

ה�א' הע�ל� מח�י א�רת ��א ה'�די את לעבד רא�י אי� . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואינ� מ�ראה; ע�בד ה�א ז�, �ר� על �הע�בד ז�! �ר� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על ה' את ע�בד ואי� החכמי�. מעלת ולא ה�ביאי�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
א�ת� ��ח�כי� וה�ט�י�, וה��י� האר� ע�י א�א ז�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ר�

מאהבה. ויעבד� �ע�� ��ר�ה עד מ�ראה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלעבד

�נתיב�ת·. וה�ל� �ב�צו�ת ���רה ע�סק מאהבה, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהע�בד
הרעה, יראת מ�ני לא �ע�ל�, �בר מ�ני לא � ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹהחכמה
�היא מ�ני האמת ע��ה א�א ה��בה; ליר� �די ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

לב�א ה��בה וס�� ז�}�כלל�{אמת, �מעלה (בגללה). ְְֱֲִֶַַָָָָָ
והיא ל�. ז�כה חכ� �ל ואי� מאד, עד �ד�לה מעלה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹהיא
'א�הב�', ה�א �ר�� ה�ד�� ��רא� אבינ�, אברה� ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָמעלת
�� ���נ� ה�עלה והיא מאהבה. א�א עבד ��א ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי
ה' את "ואהב� ��אמר: מ�ה, ידי על ה�א �ר�� ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�ד��

יע�ה מ�ד הרא�יה, אהבה ה' את ��אהב �בזמ� ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלהי�".
מאהבה. ה�צו�ת ְֲִֵַַָָ�ל

ה'‚. את ��אהב ה�א הרא�יה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד
ק��רה נפ�� ��הא עד מאד, עד ע�ה יתרה, �ד�לה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹאהבה

��גה ונמצא ה', ח�לי[הוגה]�אהבת �אל� � �מיד �� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
�ה�א א�ה א�ת� מאהבת �נ�יה �ע�� �אי� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
�ה�א ��עה �י� �ק�מ�, �י� ��כב� �י� �מיד, �� ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ��גה
א�הביו, �לב ה' אהבת �היה מ�ה יתר ו��תה. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָא�כל
נפ��". �בכל לבב� "�כל ���נ�: �מ� �מיד, �� ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָו��גי�
וכל אני"; אהבה ח�לת "�י מ�ל: �ר� אמר ��למה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוה�א

זה. לעני� ה�א מ�ל � ה�ירי� ְְִִִִֶַָָָ�יר

��רה„. למד הריני �אמר, ��א הרא��ני�: חכמי� ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאמר�
�אק�ל ��ביל ר�י, �א�רא ��ביל ע�יר, �אהיה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��ביל
ה'"; את "לאהבה ל�מר: �למ�ד � ה�א הע�ל� לח�י ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָ�כר
אמר� וע�ד מאהבה. א�א �ע�� לא ע��י�, �א�� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ל
��כר ולא "�מצ�תיו", � מאד" חפ� "�מצ�תיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמי�:
�למידיה� לנב�ני מצ�י� החכמי� �ד�לי הי� וכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצו�תיו.
הרב את המ���י� �עבדי� �הי� אל �יח�ד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�מ��יליה�
הרב את המ���י� �עבדי� הי� א�א ט�בה; לק�ל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
רא�י הרב, �ה�א מ�ני א�א � �ל�� לק�ל ��א מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבד� �ל�מר, ְְְְֲִֵַַַָל����;

��יע‰. ��א �די א� �כר, לק�ל �די ���רה הע�סק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ל
ע�ס זה הרי � �רענ�ת הע�סקעדיו וכל ל�מ�. ��א �� ק ָָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

אד�� אהבת מ�ני א�א �כר, לק�ל ולא ליראה, לא ��ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ואמר� ל�מ�. �� ע�סק זה הרי � �� ���ה האר� ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ�ל
� ל�מ� ��א אפ�� ���רה, אד� יעסק 'לע�ל� ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמי�:
את ���ל�די� לפיכ�, ל�מ�'. �א ל�מ�, ��א �����ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
א�ת� מל�די� אי� האר�, ע�י �כלל ה��י� ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ט�י�
�ע�� ��ר�ה עד �כר, לק�ל �כדי מ�ראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
מעט; מעט זה רז לה� מג�י� יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתח�מ�
וידע�ה� ���יג�ה� עד �נחת, זה לעני� א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�מר�ילי�

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבד�

.Âה�א �ר�� ה�ד�� אהבת �אי� �בר�ר, יד�ע ֲֵֶַַַַָָָָָָ�בר
����ה עד אד�, �ל �ל�� �מיד[יעסוק]נק�רת �� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ואמר: ���ה �מ� מ��ה, ח�� ��ע�ל� �ל ויעזב ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�רא�י
��דעה� �דעה א�א נפ��"; �בכל לבב� [כגודל"�כל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אהבתו] כ� א�ידיעתו האהבה: �היה � ה�עה �י ועל .ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ליחד אד� צרי� לפיכ�, הר�ה. הר�ה וא� מעט, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמעט

�תב�נ�ת[להתמסר]עצמ� �חכמ�ת �לה��יל להבי� ְְְְְְְִִַַָָ
�לה�יג, להבי� �אד� ��� �ח �פי ק�נ� את ל� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה��דיעי�

ה��רה. יס�די �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְְִֵֵֶַַָ�מ�
�מני� ��י. �עזרת רא���, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
יס�די הלכ�ת �רקי�: ואר�עי� ��ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�רקי�
�רקי�; �בעה �ע�ת, הלכ�ת �רקי�; ע�רה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָה��רה,
זרה, עב�דה הלכ�ת �רקי�; �בעה ��רה, �למ�ד ְְְְְֲִִִִַָָָָָָהלכ�ת

�רקי�. ע�רה ���בה, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָ�ני�
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�יחתי היא ה��� �ל ת�רת�, אהב�י .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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הלכ�ת �מע, קר�ת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ,�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכ�תיו
��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת �הני�, �בר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ�פ�ה

מילה. הלכ�ת �רכ�ת, הלכ�ת ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכ�ת
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.���� �עמי� �מע קר�ת לקר�ת והיא אחת, ע�ה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר
‡ ˜¯t ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿«∆∆

�ב�קר,‡. �ערב � �מע קר�ת ק�ראי� י�� �כל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�עמי�
אד� �ני ��ר� ��עה � �בק�מ�" "�ב�כ�� ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��אמר:
ע�מדי�, אד� �ני ��ר� �ב�עה לילה, ה�א וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ��כבי�,

י��. ה�א ְֶוזה

"�מע",·. וה�: א��, �ר���ת �ל� ק�רא? ה�א ְְִֵֵֵַַָָָֹ�מה
�ר�ת לקר�ת �מק�ימי� �"ו�אמר". �מע", א� ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ�"והיה
ואהבת� ה�� יח�ד על צ��י �� ��� מ�ני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"�מע",

תורה]ותלמ�ד� תלמוד �ה�א[מצוות ייחוד], הע�ר[מצוות ְְִֶַָָ
��� �מע", א� "והיה ואחריה .�� �ל�י �ה�ל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה�ד�ל
"ציצית", �ר�ת �� ואחר .��� ה�צו�ת �אר על צ��י ��ְְִִַַָָ�ְִִַַַָָָָ

ה�צו�ת. �ל זכירת על צ��י �� י� היא ���ְְִִִִֵֶַַַַָָ

ק�ראי�‚. ��ילה, נ�הגת ציצית מצות �אי� �י על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָא�
�מצוה מצרי�; יציאת זכר�� �� ��� מ�ני ��ילה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�ת�
�ז�ר "למע� ��אמר: �ב���, ��ילה מצרי� יציאת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹלהז�יר
�ל� �קריאת ח�י�". ימי �ל מצרי�, מאר� צאת� י�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאת
�מע'. 'קר�ת ה�קרא ה�א זה, סדר על א�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ר���ת

א�מר„. רא���, �ס�ק ��מר ��ה�א � �מע קר�ת ְְְִִֵֵֵֶַַַָה��רא
וח�זר ועד'; לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� ְְְְְֵֵֶַַַָָָ�לח�:
ול�ה ס�פ�. עד אלהי�", ה' את "ואהב� �דר�� ְְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָֹוק�רא
אבינ� יעקב ���� ���עה �ידינ�, היא מסרת ?�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹק�רי�
ה��, יח�ד על וזרז� צ�� מיתת�, ��עת �מצרי� �ניו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאת
א�ת� ו�אל אביו. ויצחק אברה� �� �הל� ה' �ר� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל

�סלת �כ� י� ��א '�ני, לה�: באמונתכ�]ואמר ,[פג� ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�עני� � הע�ל�'? �ל אד�� �יח�ד ע�י ע�מד �אינ� ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָמי
וג�'". א�ה א� אי� �כ� י� ��" ר�נ�: מ�ה לנ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�אמר
אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! "�מע, ל�: ואמר� ��� ְְְְֱִֵֵֶַָָָָֹ�ָענ�
אח ה' אלהינ�, ה' י�ראל! אבינ� מ���, �מע �ל�מר: ד.� ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ועד'. לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� ואמר: ה�ק� ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ�תח
י�ראל �� ���ח זה �בח ל�מר י�ראל �ל נהג� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ�

זה. �ס�ק אחר ֵֶַַַָָה�ק�,

�לאחריה.‰. לפניה מבר� �מע, קר�ת ק�רא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה��רא
מבר� �ב�ילה, לאחריה; ואחת לפניה ��י� מבר� ,����ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לאחריה. ���י� לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ��י�

.Â,�ל �נ�ה א�ר'; 'י�צר ,���� ��פניה רא��נה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�רכה
�ברכה וי�יב'. 'אמת אחריה, ו�ל אהב�נ�'; ע�ל� ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
ל�, �נ�ה ערבי�'; 'מעריב ��ילה, ��פניה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָרא��נה
�ל רא��נה �ברכה אהב�'; י�ראל ע�� ע�ל� ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ'אהבת

'ה��יבנ�'. ל�, �נ�ה אמ�נה'; 'אמת ְְֱֱֲִִֵֶֶַַָָָָאחריה,

.Êתח�� � ��ילה �י� ���� �י� ��פניה, רא��נה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�רכה
ח�ת� � �רכ�תיה ��אר �'בר��'; �� וח�ת� �'בר��', ��ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ
א��, �רכ�ת �תיחה. לה� ואי� �'בר��', מה� אחת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�כל
עזרא � י�ראל �ל �פי הער�כ�ת ה�רכ�ת �ל �אר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָע�
ולא מה�, לפחת ר�אי אד� ואי� ��נ��; �ינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ�בית
אינ� �'בר��', לח�� �התקינ� מק�� עליה�: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלה�סי�
אינ� לח��, ��א �התקינ� �מק�� לח��, ��א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹר�אי
אינ� �'בר��', לפ�ח ��א �התקינ� מק�� לח��; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹר�אי
ר�אי אינ� �'בר��', לפ�ח �התקינ� �מק�� לפ�ח, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹר�אי

מ�ט�ע המ��ה �ל �בר: �ל �לל� לפ�ח. [צורה��א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
וח�זרונוסח] ט�עה, זה הרי � �ברכ�ת חכמי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָ��בע�

��חרית, וי�יב' 'אמת א�מר �אינ� וכל ��ט�ע. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�מבר�
ח�בת�. ידי יצא לא � �ערבית אמ�נה' ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָֹו'אמת

.Á�י� ���� �י� רא��נה, לברכה �נ�ה �רכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהק�י�
סדר �אי� לפי יצא; � לאחריה �י� לפניה �י� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ילה,
ערבי�' 'מעריב וס�� א�ר', 'י�צר �תח � ��חרית ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָל�רכ�ת.
� א�ר' �'י�צר וס�� ערבי�', �'מעריב �תח יצא; לא �ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ
וס�� ערבי�', �'מעריב �תח א� � �ערבית וכ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָיצא.
�'מעריב וס�� א�ר', �'י�צר �תח יצא; לא � א�ר' ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ�'י�צר
חתימת�. אחר ה�לכ�ת ה�רכ�ת, ��ל יצא; � ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָערבי�'

.Ëמ�עת מצות� ��ילה? �מע קר�ת זמ� ה�א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָאיזה
וקרא ואחר, עבר וא� ה�ילה. חצי עד ה��כבי�, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָיציאת

ה�חר ע��ד עלה ��א עלותעד שלפני האור [ניצנו� ֶַַַַַָָֹ
�השמש] ח�בת�; ידי יצא א�א� חצ�ת', 'עד אמר� �א ְְֲֵֶֶַָָָָָֹ

ה��יעה. מ� האד� את להרחיק ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�די

.È,ה�חר ע��ד �עלה אחר ערבית �ל �מע קר�ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָה��רא
היה �� א� א�א ח�בת�, ידי יצא לא � הח�ה הנ� ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקד�
�עת ��רא ואנ�ס �ה�. וכ��צא ח�לה א� ���ר �ג�� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנ�ס,

'ה��יבנ�'. מבר� אינ� ְְִֵֵֵֶַָזה,

.‡È�קד לקר�ת ��תחיל מצות� ?���� זמ�� ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה
ע� אחר�נה �רכה �לבר� לקר�ת ��גמר �די הח�ה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנ�

�עה ע��ר �מ� זה, ו�ע�ר הח�ה; דקות]הנ� קד�[כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
� ה�מ� �עלתה אחר וקרא אחר, וא� ה�מ�. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��עלה
למי ���� �ע�ת �ל� ס�� עד �ע�נת� ח�בת�; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָ�עבר

.·Èעלה� אחר �חרית �ל �מע קר�ת וקרא �הק�י� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי
הח�ה, ��נ� קד� �ה�לי� �י על א� � ה�חר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹע��ד
לצאת מ��י� �היה �ג�� ה�חק, �ב�עת ח�בת�. ידי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיצא

ה�חר. ע��ד מ��עלה לכ�ח�ה ק�רא � ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָל�ר�

.‚Èלא � אנ�ס היה אפ�� ,���� �ע�ת �ל� אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹה��רא
�ק�רא ה�א הרי א�א �ע�נת�, �מע קר�ת ח�בת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
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�יחתי היא ה��� �ל ת�רת�, אהב�י .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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הלכ�ת �מע, קר�ת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ,�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכ�תיו
��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת �הני�, �בר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ�פ�ה

מילה. הלכ�ת �רכ�ת, הלכ�ת ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכ�ת
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.���� �עמי� �מע קר�ת לקר�ת והיא אחת, ע�ה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר
‡ ˜¯t ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿«∆∆

�ב�קר,‡. �ערב � �מע קר�ת ק�ראי� י�� �כל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�עמי�
אד� �ני ��ר� ��עה � �בק�מ�" "�ב�כ�� ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��אמר:
ע�מדי�, אד� �ני ��ר� �ב�עה לילה, ה�א וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ��כבי�,

י��. ה�א ְֶוזה

"�מע",·. וה�: א��, �ר���ת �ל� ק�רא? ה�א ְְִֵֵֵַַָָָֹ�מה
�ר�ת לקר�ת �מק�ימי� �"ו�אמר". �מע", א� ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ�"והיה
ואהבת� ה�� יח�ד על צ��י �� ��� מ�ני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"�מע",

תורה]ותלמ�ד� תלמוד �ה�א[מצוות ייחוד], הע�ר[מצוות ְְִֶַָָ
��� �מע", א� "והיה ואחריה .�� �ל�י �ה�ל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה�ד�ל
"ציצית", �ר�ת �� ואחר .��� ה�צו�ת �אר על צ��י ��ְְִִַַָָ�ְִִַַַָָָָ

ה�צו�ת. �ל זכירת על צ��י �� י� היא ���ְְִִִִֵֶַַַַָָ

ק�ראי�‚. ��ילה, נ�הגת ציצית מצות �אי� �י על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָא�
�מצוה מצרי�; יציאת זכר�� �� ��� מ�ני ��ילה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�ת�
�ז�ר "למע� ��אמר: �ב���, ��ילה מצרי� יציאת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹלהז�יר
�ל� �קריאת ח�י�". ימי �ל מצרי�, מאר� צאת� י�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאת
�מע'. 'קר�ת ה�קרא ה�א זה, סדר על א�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ר���ת

א�מר„. רא���, �ס�ק ��מר ��ה�א � �מע קר�ת ְְְִִֵֵֵֶַַַָה��רא
וח�זר ועד'; לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� ְְְְְֵֵֶַַַָָָ�לח�:
ול�ה ס�פ�. עד אלהי�", ה' את "ואהב� �דר�� ְְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָֹוק�רא
אבינ� יעקב ���� ���עה �ידינ�, היא מסרת ?�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹק�רי�
ה��, יח�ד על וזרז� צ�� מיתת�, ��עת �מצרי� �ניו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאת
א�ת� ו�אל אביו. ויצחק אברה� �� �הל� ה' �ר� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל

�סלת �כ� י� ��א '�ני, לה�: באמונתכ�]ואמר ,[פג� ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�עני� � הע�ל�'? �ל אד�� �יח�ד ע�י ע�מד �אינ� ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָמי
וג�'". א�ה א� אי� �כ� י� ��" ר�נ�: מ�ה לנ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�אמר
אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! "�מע, ל�: ואמר� ��� ְְְְֱִֵֵֶַָָָָֹ�ָענ�
אח ה' אלהינ�, ה' י�ראל! אבינ� מ���, �מע �ל�מר: ד.� ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ועד'. לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� ואמר: ה�ק� ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ�תח
י�ראל �� ���ח זה �בח ל�מר י�ראל �ל נהג� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ�

זה. �ס�ק אחר ֵֶַַַָָה�ק�,

�לאחריה.‰. לפניה מבר� �מע, קר�ת ק�רא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה��רא
מבר� �ב�ילה, לאחריה; ואחת לפניה ��י� מבר� ,����ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לאחריה. ���י� לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ��י�

.Â,�ל �נ�ה א�ר'; 'י�צר ,���� ��פניה רא��נה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�רכה
�ברכה וי�יב'. 'אמת אחריה, ו�ל אהב�נ�'; ע�ל� ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
ל�, �נ�ה ערבי�'; 'מעריב ��ילה, ��פניה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָרא��נה
�ל רא��נה �ברכה אהב�'; י�ראל ע�� ע�ל� ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ'אהבת

'ה��יבנ�'. ל�, �נ�ה אמ�נה'; 'אמת ְְֱֱֲִִֵֶֶַַָָָָאחריה,

.Êתח�� � ��ילה �י� ���� �י� ��פניה, רא��נה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�רכה
ח�ת� � �רכ�תיה ��אר �'בר��'; �� וח�ת� �'בר��', ��ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ
א��, �רכ�ת �תיחה. לה� ואי� �'בר��', מה� אחת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�כל
עזרא � י�ראל �ל �פי הער�כ�ת ה�רכ�ת �ל �אר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָע�
ולא מה�, לפחת ר�אי אד� ואי� ��נ��; �ינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ�בית
אינ� �'בר��', לח�� �התקינ� מק�� עליה�: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלה�סי�
אינ� לח��, ��א �התקינ� �מק�� לח��, ��א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹר�אי
אינ� �'בר��', לפ�ח ��א �התקינ� מק�� לח��; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹר�אי
ר�אי אינ� �'בר��', לפ�ח �התקינ� �מק�� לפ�ח, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹר�אי

מ�ט�ע המ��ה �ל �בר: �ל �לל� לפ�ח. [צורה��א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
וח�זרונוסח] ט�עה, זה הרי � �ברכ�ת חכמי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָ��בע�

��חרית, וי�יב' 'אמת א�מר �אינ� וכל ��ט�ע. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�מבר�
ח�בת�. ידי יצא לא � �ערבית אמ�נה' ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָֹו'אמת

.Á�י� ���� �י� רא��נה, לברכה �נ�ה �רכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהק�י�
סדר �אי� לפי יצא; � לאחריה �י� לפניה �י� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ילה,
ערבי�' 'מעריב וס�� א�ר', 'י�צר �תח � ��חרית ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָל�רכ�ת.
� א�ר' �'י�צר וס�� ערבי�', �'מעריב �תח יצא; לא �ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ
וס�� ערבי�', �'מעריב �תח א� � �ערבית וכ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָיצא.
�'מעריב וס�� א�ר', �'י�צר �תח יצא; לא � א�ר' ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ�'י�צר
חתימת�. אחר ה�לכ�ת ה�רכ�ת, ��ל יצא; � ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָערבי�'

.Ëמ�עת מצות� ��ילה? �מע קר�ת זמ� ה�א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָאיזה
וקרא ואחר, עבר וא� ה�ילה. חצי עד ה��כבי�, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָיציאת

ה�חר ע��ד עלה ��א עלותעד שלפני האור [ניצנו� ֶַַַַַָָֹ
�השמש] ח�בת�; ידי יצא א�א� חצ�ת', 'עד אמר� �א ְְֲֵֶֶַָָָָָֹ

ה��יעה. מ� האד� את להרחיק ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�די

.È,ה�חר ע��ד �עלה אחר ערבית �ל �מע קר�ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָה��רא
היה �� א� א�א ח�בת�, ידי יצא לא � הח�ה הנ� ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקד�
�עת ��רא ואנ�ס �ה�. וכ��צא ח�לה א� ���ר �ג�� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנ�ס,

'ה��יבנ�'. מבר� אינ� ְְִֵֵֵֶַָזה,

.‡È�קד לקר�ת ��תחיל מצות� ?���� זמ�� ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה
ע� אחר�נה �רכה �לבר� לקר�ת ��גמר �די הח�ה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנ�

�עה ע��ר �מ� זה, ו�ע�ר הח�ה; דקות]הנ� קד�[כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
� ה�מ� �עלתה אחר וקרא אחר, וא� ה�מ�. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��עלה
למי ���� �ע�ת �ל� ס�� עד �ע�נת� ח�בת�; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָ�עבר

.·Èעלה� אחר �חרית �ל �מע קר�ת וקרא �הק�י� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי
הח�ה, ��נ� קד� �ה�לי� �י על א� � ה�חר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹע��ד
לצאת מ��י� �היה �ג�� ה�חק, �ב�עת ח�בת�. ידי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיצא

ה�חר. ע��ד מ��עלה לכ�ח�ה ק�רא � ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָל�ר�

.‚Èלא � אנ�ס היה אפ�� ,���� �ע�ת �ל� אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹה��רא
�ק�רא ה�א הרי א�א �ע�נת�, �מע קר�ת ח�בת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
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�ל לפניה ה�א �מבר� אחר���רה; אפ�� ה���, �ל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
�ע�ת. �ל� אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
�ה�א:‡. רא��� �פס�ק ל�� ��� ולא �מע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹה��רא

ידי יצא לא � אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"�מע,
ק�רא היה אפ�� יצא. ל��, ��� לא א� � וה�אר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹח�בת�;
קריאה �ע�נת הא�� ה�ר���ת את מ�י� א� �דר��, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ���רה

רא���. �פס�ק ל�� את ���� וה�א, יצא; �ְְִִִֵֶֶָָָ

�י�·. מה�כי�, �י� ע�מדי�, �י� � �דר�� ק�רי� אד� ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ל
קר�ת לקר�ת ואס�ר �המה. ��י על ר�כבי� �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ��כבי�,

ט�ח�ת �פניו מ�ל וה�א מ�ל�[דבוקות]�מע, א� ��רקע, ְְַ�ְַַַָָָ�ְָ
על ��כב וה�א ה�א, ק�רא אבל למעלה. �פניו ��� ְְְֲֵֵַַַַָָָָעל
על להתה�� יכ�ל ואינ� הר�ה, ��ר �על היה וא� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצ��;

וק�רא. לצ��, מעט נ�טה � ח�לה �היה א� ְְְִִֵֶֶֶַָָצ��,

רא���,‚. �פס�ק ע�מד � רגליו על מה�� �היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי
א�ת� מצערי� � י�� היה מה��. וה�א ק�רא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוה�אר
א� ואיל�, �מ�א� רא���; �ס�ק ��קרא עד א�ת�, ְְִִִִִִֵֶַָָָָָ�מעירי�

א�ת�. מצערי� אי� �נה, ְֲֲִֵֵַַָָאנס��

�ר�ה„. ��קרא עד מפסיק � �מלאכה ע�סק �היה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
�פר�ה מ�לאכ�� �טלי� הא�ני� וכ� ;��� ְְְְִִִֵַָָָָָ�ְֵָָ�ִָרא��נה
ק�רא וה�אר, עראי. קריאת �היה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹרא��נה,
א� האיל� �רא� ע�מד היה אפ�� �מלאכ��. ע�סק ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוה�א
�לאחריה. לפניה �מבר� �מק�מ�, ק�רא � ה�תל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�רא�

.‰� �מע קר�ת זמ� וה�יע ��רה, �תלמ�ד ע�סק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
�צרכי ע�סק היה �לאחריה. לפניה �מבר� וק�רא; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��סק
נ�אר א� ויקרא, עסקיה�; יגמר א�א יפסיק, לא � ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹר�י�

לקר�ת. ְִֵעת

.Âע�סק �היה א� �מרח�, �היה א� �אכילה, ע�סק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
�ע�ר�ת מה�� �היה א� עובדו]�תס�רת, א� א�[לבודק� , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

�מע. קר�ת ק�רא �� ואחר ��מר, � �די� ע�סקי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�הי�
� וקרא �פסק ה�ריאה, זמ� יעבר ��א מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹוא�

מ��ח. זה ָ�ְֲֵֶהרי

.Êולקר�ת �להת���ת לעל�ת יכ�ל א� � לט�ל ��רד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי
מתירא היה וא� ויקרא. וית��ה יעלה הח�ה, ��נ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע�מד �ה�א ��י� ית��ה ��קרא, קד� הח�ה �נ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א

ר �ריח� �מי� לא ית��ה ולא ויקרא. �מי�ה� ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשת�]ה��רה בה� צל�לי�[ששרו �מי� ולא ,[שקופי�]; ְְְְִִִַַָֹ

עכ�רי� �מי� ה�א מת��ה אבל �ה�. נראית �ערות� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�ני
צלולי�] �מק�מ�.[שאינ� וק�רא רע, ריח� ְְִֵֵֵֶַָ�אי�

.Á�יקר ולא �עיניו, ירמז לא � �מע קר�ת ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹה��רא
קריאת �היה ��א �די �אצ�ע�תיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��פתיו,
הרי ח�בת�, ידי ��צא �י על א� � �� ע�ה וא� ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעראי.
לא וא� ק�רא; ��ה�א לאזנ�, לה�מיע וצרי� מג�ה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ְֶזה
לא וא� �א�ת��תיה; לדק�ק וצרי� יצא. לאזנ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה�מיע

יצא. ְִֵָָ�ק�ק,

.Ëהחזק יר�ה ��א י�הר מדק�ק? ולא[הדגוש]�יצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מודגש]הרפה[ידגיש]יח�ק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]ה�חנע] שווא ל��[את צרי� לפיכ�, ה�ד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

�בה ס�� מה� �אחת ה��מ�ת א�ת�ת ��י �ל �י� ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
� לבב�" "�כל �ג��: ל�, ה�מ�כה �בה �ח�ת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבד�� וכ� "לבב�"; וק�רא וח�זר ו��הה, "�כל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָק�רא

לבאר וצרי� �תיל". "ה�נ� �ל[להתיז]מהרה", זי� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי� ��מליכה�"�ז�ר�". �די "אחד", �ל �דלת רי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי� הע�ל�; ר�ח�ת אר�ע ועל האר� ועל ה�מי� ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי �א�מר יהיה ��א �די �חית, לחט� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ��א

.Èוה��רא מ�יר�; �ה�א ל��� �כל �מע את אד� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָק�רא
ה����, ��א�ת� ���� מ�ברי לה�הר צרי� � ל��� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ�כל
א� ה�ד�, �ל��� ��דק�ק �מ� ה����, �א�ת� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מדק�ק

ה�ד�. �ל��� ְִֶַָָֹקרא

.‡Èלמפרע הפו�]ה��רא �ברי�[בסדר ��ה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
לפר�ה �ר�ה הק�י� א� אבל ה�ס�קי�. �סדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמ�רי�?
�אינ� לפי ��צא, א�מר אני � ר�אי �אינ� �י על א� �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

���רה ל� בתורהסמ�כה מופיעות אינ� הפרשיות [ג' ְַָָָ
זהבסמיכות] הרי �נ�ה, �ע� �קרא� וחזר �ס�ק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

�מע', '�מע ��רא �ג�� �כפל�, אחת מ�ה קרא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ�ְמג�ה;
א�ת�. ְְִַמ��קי�

.·È�סר�גי סר�ג[בהפסקות]קרא� �י� �הה אפ�� יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ה�דר. על ��קרא וה�א, יצא; � ��� את לגמר �די ְְִֵֶֶַַָָָָ�ְְְִֵֵֶֹלסר�ג
� ��נה נר�� ולא ער לא �אינ� מי וה�א מתנמנ�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקרא�

רא���. �פס�ק ער ��הא �בלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;

.‚È,וק�רא ח�זר � קרא לא ספק �מע, קר�ת קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק
ל� ונס��ק ��רא, ידע א� אבל �לאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�מבר�
�מבר�. ח�זר אינ� � �ר� לא א� �לאחריה לפניה �ר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�

וטעה מילה]קרא מ���[דילג נעל� ��עה; ל�ק�� יחזר , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיז� ה�לי� �ר�ה איז� י�דע ואינ� לפר�ה, �ר�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָ�י�
את "ואהב� �ה�א רא���, לפרק ח�זר � להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי�

אלהי�". ֱֶֹה'

.„È�לרא ח�זר � �סק היכ� ידע ולא ה�רק, �אמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה
ה�א א� י�דע ואינ� "�כתב��", ק�רא היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָה�רק.
א� ��"והיה �"�כתב��" א� ��"�מע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�"�כתב��"
ל� נס��ק וא� ��"�מע"; ל"�כתב��" ח�זר � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ�מע"
ל��נ� הר�ל �על ח�זר, אינ� � יר��" "למע� ��רא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

ה�ל�. ֵה�א

.ÂË�י� היה א� � �� �גע� א� �אחרי�, �פגע ק�רא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ו��אל �מתחיל ��סק � לפרק �ה�א[רק]�רק מי ��ל�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

�ד�ל �ה�א מי א� ר��, א� �אביו ��גע �ג�� �כב�ד�, ְְְִִִֶֶַַַָָָָח�ב
�ל��. ל� ��ת� אד� לכל �ל�� �מ�יב �חכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמ���

.ÊËל�אל �מתחיל ��סק אינ� � ה�רק �אמצע ק�רא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ��ל�� א�סא�א א� מל� �ג�� מ���, מתירא �ה�א ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמס�] �ג�� �כב�ד�, ח�ב �ה�א מי אבל �ה�; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�ל��. ל� �מ�יב ��סק �ח�ה, �ל�� ל� נת� א� � ר�� ְִִִֵֵַַָָָָא�
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.ÊÈ�י� ל�נ�ה, רא��נה �רכה �י� ה�רקי�: �י� ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָוא��
"והיה �י� �מע", א� ל"והיה "�מע" �י� ל"�מע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�נ�ה
וי�יב", ל"אמת "ו�אמר" �י� אבל ל"ו�אמר". �מע" ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹא�
מ�ני ל�אל א�א יפסיק ולא ה�רק, �אמצע ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ה�ב�ד. מ�ני �לה�יב ְְְִִִֵַַָָָה�ראה,

ה'תשס"ט סיו� י"ח רביעי יו�

ג ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
��קרא.‡. קד� �מי� ידיו ר�ח� �מע, קר�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��רא

ויל� קריאת� יאחר לא � מי� מצא ולא קריאה, זמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹה�יע
�צר�ר ידיו מק�ח א�א ה�י�, א�[אב�]לב�� �עפר א� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

וק�רא.[קרש]�ק�רה �ה�, וכ��צא ְְְֵֵֶַָָ

על·. א� ה��א, �בית ולא ה�רח�; �בית לא ק�רי�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאי�
עצמ� ה�ת �צד ולא ה�בר�ת, �בית ולא צ�אה; �� �אי� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�י

א ה�בר מ� א��ת אר�ע הרחיק וא� מ�ר� ה�ת, מ� � ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ�ָ
וק�רא. ח�זר ,�� ק�רי� �אי� �מק�� ��רא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקר�ת.

מ�ר‚. � �� נ���� לא ועדי� �ה�כ� החד�, ה��א ָ�ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ית
מ�ר חד�, מרח� �ת�כ�. לא אבל �נג��, �מע קר�ת ָ�ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹלקר�ת

ז�� � ��י� �ני הי� �ת�כ�. לבית[יעד]לקר�ת מה� אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הזמינ� א� ספק ה�ני הרי � 'וזה' ה�ני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָה��א,

הכסא] בית ��[לש� ק�ראי� אי� לפיכ�, הזמינ�; לא א� ,ְְְִִִִֵָֹ
�ניה� הרי � זה' 'וג� אמר: יצא. � קרא וא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכ�ח�ה,
��ני ה�ק�� וה�א ה�רח�, חצר �ה�. ק�ראי� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ְמז�ני�,
�מע. קר�ת �� לקר�ת מ�ר � לב��י� �� ע�מדי� ְְְִִַַָ�ְְִִָָאד�

מ�ברי„. �ה�א עני� �ל א�א �לבד, �מע קר�ת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
ואפ�� ה��א, �בבית ה�רח� �בית לאמר� אס�ר � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹקד�
להרהר אפ�� א�א �לבד, לאמר� ולא חל. �ל��� ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹאמר�
�במק�� ה�רח�, �בבית ה��א, �בית ��רה �דברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ל��
אס�ר. � רגלי� מי א� צ�אה �� ��� ה�ק�� וה�א ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��פת,

�בית‰. ה�ד� �ל��� לאמר� מ�ר חל, �ל ְְְְִֵֶַָָָֹ�ְִֶָֹ�ברי�
�ה� וכ��צא ונאמ� וח��� רח�� �ג�� ה���יי�, וכ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה��א.
וה� המיחדי�, ה�מ�ת אבל ה��א; �בית לאמר� מ�ר ��ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ�ְִֵָ

הקב"ה]ה�מ�ת שמות להז�יר�[ז' אס�ר � נמחקי� �אי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
להפרי� ל� נז��� וא� ה���. ה�רח� �בבית ה��א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�בית
מפרי�, � ה��א �בית א� ה�רח� �בית האס�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�בר

קד�. �בעניני קד� �ל��� ְְְְֲִִִֵֶֶַֹֹואפ��

.Â��� �זמ� וחזירי� �לבי� וצ�את האד�, [מעורב]צ�את ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
אס�ר � א�� �ג�� רע �ריח� צ�אה וכל ע�ר�ת, ְְְֵֵֶַָָָָָ�ת�כ�
מי אבל אד�. רגלי מי �נגד וכ� �נג��. �מע קר�ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקר�ת
��ית לאכל יכ�ל �אינ� קט� �נג��. ק�ראי� �המה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

�כדי זמ�]�ג�, �ג�[בשיעור �יצי� ��ל� ה�ד�ל ��אכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מ�ימי ולא מ��את�, לא מרחיקי� אי� �ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

.Ê�וא �נג��; לקר�ת אס�ר �חר�, יב�ה צ�אה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי � �ת�רר זרק� �א� עד מ�חר�, י�תר יב�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
��רקע ��בלע� רגלי� מי �נג��. לקר�ת �מ�ר �עפר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ�ְִָָהיא
אי� וא� �נג��; לקר�ת אס�ר נ�ר, ר��מ� היה א� �ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ

מ�ר. נ�ר, ָ�ִִָָר��מ�

.Áאר�ע יקרא? �� ואחר רגלי� �מ�י מ��אה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ��ה
א� לאח�ריו �ה� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָא��ת.
��א עד מה� מרחיק � �ניו �נגד הי� א� אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�דדיו;

יקרא. �� ואחר א�ת�, ְְְִִֶַַָָָיראה

.Ë��מק� ��ית, ע�ה� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��ה
א� טפחי�, ע�רה �ב�� מק�� �� היה א� אבל ְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָ�וה.
�הרי וק�רא, ה�ק�� �צד י�ב � טפחי� ע�רה מה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנמ��
�פה א� וכ� רע. ריח ל� י�יע ��א וה�א, �יניה�; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנפסק
ע�� �ה� �י על א� � רגלי� מימי על א� ה��אה, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ�לי

ע�ה�. לקר�ת �מ�ר �קב�רי�, א�� הרי � ְִִֶָָ�ְֲִִִֵֵַַ��ית

.Èי� על א� � זכ�כית �ל מח�ה ה��אה �בי� �ינ� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה
�צ��. לקר�ת מ�ר ה�כ�כית, מאח�רי א�ת� ר�אה ְְִִָָ�ְֲִֵֵֶֶַָ�ה�א
מ�ר אחת, �ע� �ל רגלי� מי לת�� מי� רביעית ָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָנת�

א��ת. אר�ע �ת�� ע�ה� ְְְִִֶַַַָלקר�ת

.‡È:וק�רא ה��ה, על �סנ�ל� ע�מד � �ג�ה צ�אה ְֵָ�ְְֵַַַָָ�ְְָָָהיתה
צ�אה �נג�� היתה .�� נ�גע סנ�ל� יהיה ��א ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה�א,
עד עבה רק עליה ר�קק � ט�ה �מ� �י�תר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמע�טה

נטי�ת היתה וק�רא. ��ר�,[לכלו�]��ת��ה, על צ�אה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
�לל, רע ריח לה� היה ולא ה��א, מ�ית מט�פ�ת ידיו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָא�
ריח לה� �אי� לפי לקר�ת, מ�ר � יבי�ת� א� קטנ� ְְִִֵֵֶֶַָָ�ְְְִִֵָָָָמ�ני

�מק�מ� היתה א� אבל הטבעת]רע. �י[בפי על א� � ְְֲִִִַַַָָָָ
י��ב, ��ה�א ונראית ה�איל ע�מד, ��ה�א נראית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ�אינ�
היא לחה �ה��אה מ�ני יפה, יפה ��ק�ח עד לקר�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאס�ר
א� לקר�ת ל� �אס�ר ה�ר�, �א�ני� וכ�ה רע. ריח ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוי�

לע��ת. רא�י וכ� מט�פ�ת; ידיו ְֲַָָָ�ְָָָהי�

.·Èע�ר ל� ��� רע מוחשי�ממשי]ריח ממקור �[שנוד� ִֵֵֶַַָ
לא וא� הריח; �סק א� וק�רא, א��ת אר�ע מ��� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי �ג�� ע�ר, ל� ו�אי� ���סק. מק�� עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ�סק,
הר�ח, ��כלה מק�� עד מרחיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��צא

�ר� רעי[כלי]וק�רא. ועביט[צואה]�ל מימי[כלי], �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
�אי� �י על וא� �נג��, �מע קר�ת לקר�ת אס�ר � ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלי�
ה��א. �בית �ה� מ�ני רע; ריח לה� ואי� �ל�� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�

.‚Èאס�ר � ה�י� �ני על �טה �היתה �ג�� ע�ברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצ�אה
וא ע�ברת. �צ�אה חזיר, �פי �נג��; לקר�תלקר�ת ס�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ

א��ת. אר�ע מ��� ��עבר� עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ�נג��,

.„Èעל ידיו י�יח לא � ה��פת למק�� וה�יע ק�רא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מק��.[בלחש]�יו מא�ת� ��עבר עד יפסיק א�א , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

��כלה עד יפסיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ��צאת ה��רא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכ�
הרע]�א�� ��רה.[הריח �דברי וכ� לקריאת�; וח�זר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

�מע, קר�ת ל� ��פסיק �י על א� � מחבר� ר�ח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
��רה. �ברי ל� מפסיק ְְִִֵֵַָָאינ�

.ÂË�� י� א� ל� ונס��ק ��ית, �מע קר�ת ק�רא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה לקר�ת. מ�ר זה הרי � �� אי� א� רגלי� מי א� ְִָָָ�ְֲִֵֵֵֶַַָָצ�אה
�� אי� א� צ�אה �� י� א� ל� ונס��ק �א��ה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָק�רא
מק�� �היא הא��ה �חזקת ��ב�ק; עד יקרא לא �ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לקר�ת. מ�ר �א��ה, אפ�� � רגלי� מי ספק אבל ְִָ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹה��פת.



מז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq g"i iriax mei -

.ÊÈ�י� ל�נ�ה, רא��נה �רכה �י� ה�רקי�: �י� ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָוא��
"והיה �י� �מע", א� ל"והיה "�מע" �י� ל"�מע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�נ�ה
וי�יב", ל"אמת "ו�אמר" �י� אבל ל"ו�אמר". �מע" ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹא�
מ�ני ל�אל א�א יפסיק ולא ה�רק, �אמצע ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ה�ב�ד. מ�ני �לה�יב ְְְִִִֵַַָָָה�ראה,

ה'תשס"ט סיו� י"ח רביעי יו�

ג ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
��קרא.‡. קד� �מי� ידיו ר�ח� �מע, קר�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��רא

ויל� קריאת� יאחר לא � מי� מצא ולא קריאה, זמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹה�יע
�צר�ר ידיו מק�ח א�א ה�י�, א�[אב�]לב�� �עפר א� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

וק�רא.[קרש]�ק�רה �ה�, וכ��צא ְְְֵֵֶַָָ

על·. א� ה��א, �בית ולא ה�רח�; �בית לא ק�רי�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאי�
עצמ� ה�ת �צד ולא ה�בר�ת, �בית ולא צ�אה; �� �אי� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�י

א ה�בר מ� א��ת אר�ע הרחיק וא� מ�ר� ה�ת, מ� � ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ�ָ
וק�רא. ח�זר ,�� ק�רי� �אי� �מק�� ��רא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקר�ת.

מ�ר‚. � �� נ���� לא ועדי� �ה�כ� החד�, ה��א ָ�ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ית
מ�ר חד�, מרח� �ת�כ�. לא אבל �נג��, �מע קר�ת ָ�ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹלקר�ת

ז�� � ��י� �ני הי� �ת�כ�. לבית[יעד]לקר�ת מה� אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הזמינ� א� ספק ה�ני הרי � 'וזה' ה�ני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָה��א,

הכסא] בית ��[לש� ק�ראי� אי� לפיכ�, הזמינ�; לא א� ,ְְְִִִִֵָֹ
�ניה� הרי � זה' 'וג� אמר: יצא. � קרא וא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכ�ח�ה,
��ני ה�ק�� וה�א ה�רח�, חצר �ה�. ק�ראי� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ְמז�ני�,
�מע. קר�ת �� לקר�ת מ�ר � לב��י� �� ע�מדי� ְְְִִַַָ�ְְִִָָאד�

מ�ברי„. �ה�א עני� �ל א�א �לבד, �מע קר�ת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
ואפ�� ה��א, �בבית ה�רח� �בית לאמר� אס�ר � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹקד�
להרהר אפ�� א�א �לבד, לאמר� ולא חל. �ל��� ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹאמר�
�במק�� ה�רח�, �בבית ה��א, �בית ��רה �דברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ל��
אס�ר. � רגלי� מי א� צ�אה �� ��� ה�ק�� וה�א ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��פת,

�בית‰. ה�ד� �ל��� לאמר� מ�ר חל, �ל ְְְְִֵֶַָָָֹ�ְִֶָֹ�ברי�
�ה� וכ��צא ונאמ� וח��� רח�� �ג�� ה���יי�, וכ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה��א.
וה� המיחדי�, ה�מ�ת אבל ה��א; �בית לאמר� מ�ר ��ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ�ְִֵָ

הקב"ה]ה�מ�ת שמות להז�יר�[ז' אס�ר � נמחקי� �אי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
להפרי� ל� נז��� וא� ה���. ה�רח� �בבית ה��א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�בית
מפרי�, � ה��א �בית א� ה�רח� �בית האס�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�בר

קד�. �בעניני קד� �ל��� ְְְְֲִִִֵֶֶַֹֹואפ��

.Â��� �זמ� וחזירי� �לבי� וצ�את האד�, [מעורב]צ�את ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
אס�ר � א�� �ג�� רע �ריח� צ�אה וכל ע�ר�ת, ְְְֵֵֶַָָָָָ�ת�כ�
מי אבל אד�. רגלי מי �נגד וכ� �נג��. �מע קר�ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקר�ת
��ית לאכל יכ�ל �אינ� קט� �נג��. ק�ראי� �המה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

�כדי זמ�]�ג�, �ג�[בשיעור �יצי� ��ל� ה�ד�ל ��אכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מ�ימי ולא מ��את�, לא מרחיקי� אי� �ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

.Ê�וא �נג��; לקר�ת אס�ר �חר�, יב�ה צ�אה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי � �ת�רר זרק� �א� עד מ�חר�, י�תר יב�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
��רקע ��בלע� רגלי� מי �נג��. לקר�ת �מ�ר �עפר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ�ְִָָהיא
אי� וא� �נג��; לקר�ת אס�ר נ�ר, ר��מ� היה א� �ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ

מ�ר. נ�ר, ָ�ִִָָר��מ�

.Áאר�ע יקרא? �� ואחר רגלי� �מ�י מ��אה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ��ה
א� לאח�ריו �ה� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָא��ת.
��א עד מה� מרחיק � �ניו �נגד הי� א� אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�דדיו;

יקרא. �� ואחר א�ת�, ְְְִִֶַַָָָיראה

.Ë��מק� ��ית, ע�ה� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��ה
א� טפחי�, ע�רה �ב�� מק�� �� היה א� אבל ְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָ�וה.
�הרי וק�רא, ה�ק�� �צד י�ב � טפחי� ע�רה מה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנמ��
�פה א� וכ� רע. ריח ל� י�יע ��א וה�א, �יניה�; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנפסק
ע�� �ה� �י על א� � רגלי� מימי על א� ה��אה, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ�לי

ע�ה�. לקר�ת �מ�ר �קב�רי�, א�� הרי � ְִִֶָָ�ְֲִִִֵֵַַ��ית

.Èי� על א� � זכ�כית �ל מח�ה ה��אה �בי� �ינ� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה
�צ��. לקר�ת מ�ר ה�כ�כית, מאח�רי א�ת� ר�אה ְְִִָָ�ְֲִֵֵֶֶַָ�ה�א
מ�ר אחת, �ע� �ל רגלי� מי לת�� מי� רביעית ָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָנת�

א��ת. אר�ע �ת�� ע�ה� ְְְִִֶַַַָלקר�ת

.‡È:וק�רא ה��ה, על �סנ�ל� ע�מד � �ג�ה צ�אה ְֵָ�ְְֵַַַָָ�ְְָָָהיתה
צ�אה �נג�� היתה .�� נ�גע סנ�ל� יהיה ��א ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה�א,
עד עבה רק עליה ר�קק � ט�ה �מ� �י�תר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמע�טה

נטי�ת היתה וק�רא. ��ר�,[לכלו�]��ת��ה, על צ�אה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
�לל, רע ריח לה� היה ולא ה��א, מ�ית מט�פ�ת ידיו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָא�
ריח לה� �אי� לפי לקר�ת, מ�ר � יבי�ת� א� קטנ� ְְִִֵֵֶֶַָָ�ְְְִִֵָָָָמ�ני

�מק�מ� היתה א� אבל הטבעת]רע. �י[בפי על א� � ְְֲִִִַַַָָָָ
י��ב, ��ה�א ונראית ה�איל ע�מד, ��ה�א נראית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ�אינ�
היא לחה �ה��אה מ�ני יפה, יפה ��ק�ח עד לקר�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאס�ר
א� לקר�ת ל� �אס�ר ה�ר�, �א�ני� וכ�ה רע. ריח ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוי�

לע��ת. רא�י וכ� מט�פ�ת; ידיו ְֲַָָָ�ְָָָהי�

.·Èע�ר ל� ��� רע מוחשי�ממשי]ריח ממקור �[שנוד� ִֵֵֶַַָ
לא וא� הריח; �סק א� וק�רא, א��ת אר�ע מ��� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי �ג�� ע�ר, ל� ו�אי� ���סק. מק�� עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ�סק,
הר�ח, ��כלה מק�� עד מרחיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��צא

�ר� רעי[כלי]וק�רא. ועביט[צואה]�ל מימי[כלי], �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
�אי� �י על וא� �נג��, �מע קר�ת לקר�ת אס�ר � ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלי�
ה��א. �בית �ה� מ�ני רע; ריח לה� ואי� �ל�� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�

.‚Èאס�ר � ה�י� �ני על �טה �היתה �ג�� ע�ברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצ�אה
וא ע�ברת. �צ�אה חזיר, �פי �נג��; לקר�תלקר�ת ס�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ

א��ת. אר�ע מ��� ��עבר� עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ�נג��,

.„Èעל ידיו י�יח לא � ה��פת למק�� וה�יע ק�רא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מק��.[בלחש]�יו מא�ת� ��עבר עד יפסיק א�א , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

��כלה עד יפסיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ��צאת ה��רא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכ�
הרע]�א�� ��רה.[הריח �דברי וכ� לקריאת�; וח�זר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

�מע, קר�ת ל� ��פסיק �י על א� � מחבר� ר�ח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
��רה. �ברי ל� מפסיק ְְִִֵֵַָָאינ�

.ÂË�� י� א� ל� ונס��ק ��ית, �מע קר�ת ק�רא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה לקר�ת. מ�ר זה הרי � �� אי� א� רגלי� מי א� ְִָָָ�ְֲִֵֵֵֶַַָָצ�אה
�� אי� א� צ�אה �� י� א� ל� ונס��ק �א��ה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָק�רא
מק�� �היא הא��ה �חזקת ��ב�ק; עד יקרא לא �ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לקר�ת. מ�ר �א��ה, אפ�� � רגלי� מי ספק אבל ְִָ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹה��פת.
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.ÊËרחיק�� עד רגלי� �מי צ�אה �נגד לקר�ת �אס�ר ���ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
��י אפ�� �ניו; ��חזיר עד הערוה, �נגד לקר�ת אס�ר �� �ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכ�כית �ל מח�ה ואפ�� ערות�. �נגד יקרא לא קט�, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹא�
עד לקר�ת, אס�ר הערוה, את ר�אה וה�א ה�איל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
יס��ל לא לפיכ�, ערוה. הא�ה, ��� וכל �ניו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��חזיר
מג�ה היה א� � א��� אפ�� ק�רא; ��ה�א הא�ה ֶ�ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ�ג��

מ��פ� המכוסי�]טפח �נג��.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶֶַָָָֹ

.ÊÈה�א �� � אחרי� ערו�ת �נגד לקר�ת אס�ר �ה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָ�כ��
עד ער�, ��ה�א יקרא לא ערות�. �נגד לקר�ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאס�ר
על �ק א� ע�ר א� �גד �ל חג�רה היתה ערות�. ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��כ�ה
וה�א, לקר�ת; ל� מ�ר ער�, ��פ� ��אר �י על א� � ְְִָ�ְְִֶַַָָָָֹמתניו

�ערות� נ�גע עקב� יהיה מקופלות��א ורגליו [כשיושב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ
�ט�ית�תחתיו] ח�צ� � ער� והיה �ט�ית�, י�� היה .ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ

מ�ני ויקרא, מ��אר� יח� לא אבל וק�רא; ל��, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמ�חת
חג�ר. �לא ��רא �מי ונמצא הערוה, את ר�אה ����ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÁÈאס�ר מה� אחד �ל � אחת �ט�ית י�ני� �הי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ני�
ט�ית ��הא עד ל��, מ�חת ���ה �י על א� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקר�ת,
מ�תניו זה �ב�ר זה ��ר י�ע ��א �די �יניה�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמפסקת
ה�ט�י� �ית� �בני �ניו א� א���, ע� י�� היה וא� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�למ�ה.
�י על א� לפיכ�, מה�; מר�י� ואינ� �ג�פ�, ��פ� הרי �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וק�רא. ל��, מ�חת וח�צ� �ניו מחזיר �ה�, נ�גע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ���ר�

.ËÈ�� ה�כר ��היה עד זה? לעני� קט�י� ה� אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
�נה ע�רה אחת �ת וה�קבה אחד, וי�� �נה ע�רה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��י�
"�די� �ד�לי�, �תבנית �בנית� ��היה וה�א, אחד; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָוי��
ט�ית ��פסיק עד יקרא, לא �� ואחר צ�ח". ��ער� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנ�
צ�ח", ��ער� נכנ� "�די� הי� לא עדי� א� אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�יניה�.
��היה עד � הפסק צרי� ואינ� ��ר �קר�ב ע�ה� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָק�רא
��י� �ת וה�קבה אחד, וי�� �נה ע�רה �ל� �� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�כר

אחד. וי�� �נה ְְֵֶֶָָָע�רה

ד ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
�מל�די�‡. �מע; מ�ר�ת �ט�רי� �קט�י�, ועבדי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָנ�י�

לפניה �מברכי� �ע�נת�, א�ת� לקר�ת ה�ט�י� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונח�ז טר�ד ל�� �היה מי �מצו�ת. לח�כ� �די ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�לאחריה,
לפיכ�, �מע. מ�ר�ת �ט�ר ה�צו�ת, מ�ל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ�דבר
עליה; ��ב�א עד �מע, מ�ר�ת �ט�ר � �ת�לה ���א ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָחת�
�הה וא� �ת�לי�. ימצא לא ��א �נ�יה, �ע�� �אי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹלפי
��ת מ��צאי לקר�ת ח�ב �על, ולא ��ת מ�צאי ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹעד

�ס ול�� �ע��, נתקררה �הרי על[מורגל]ואיל�, א� �� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
�על. ��א ִֶַָֹ�י

ע�סק·. �ה�א �י על א� � ה�ע�לה את ה���א ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את ����� �בר ל� ואי� ה�איל לקר�ת, ח�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מצוה,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַַָֹ�ע��.

מ�ר�ת‚. �ט�ר � עליו להתא�ל ח�ב �ה�א מת ל� ��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי
וא� לקר�ת. �נ�יה �ע�� �אי� מ�ני ��ק�ר��, עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�מע
מ�ר�ת �ט�ר מת�, �אינ� �י על א� � ה�ת את מ��ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
וה�ני מ��ר, האחד � �ני� ה��מרי� הי� וא� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�מע;

ונ�מט[מסתלק]נ�מט �מ��ר, וח�זר וק�רא, אחר למק�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
�מע. מ�ר�ת �ט�ר למת, קבר הח�פר וכ� וק�רא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

�מע,„. קר�ת לזמ� סמ�� לקבר� ה�ת את מ�ציאי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאי�
וה�ציא�ה�, התחיל� וא� �ד�ל. אד� היה �� א� ְְְִִִִִֵֶָָָָָָא�א
ל��ה ��� �ל � ה�ת את מל�י� וה� ה�ריאה זמ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�יע
ח��פיה� וח��פי וח��פיה� ה��ה נ��אי �ג�� �ה�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצר�

המיטה] נושאי את הי�[המחליפי� �י� ה��ה, לפני הי� �י� ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר� ל��ה �אי� ה�ל�י� ��אר �ט�רי�; � ה��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

ח�בי�. ִֶַָָ�ה�,

�זמ�‰. � �מע קר�ת זמ� וה�יע �הס�ד, ע�סקי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהי�
וח�זרי� וק�ראי� אחד אחד נ�מטי� לפניה�, מ�ח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ�ֵֶַ�ה�ת
�מע; קר�ת ק�רי� הע� �ל לפניה�, מ�ל ה�ת אי� ְְְִִִֵֶַַָָָָ�ְֵֵֵֶַַלהס�ד.
מת�. ��ק�ר עד לקר�ת ח�ב �אינ� וד�מ�, י��ב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהאבל

.Âוכל �נח�מי�, לק�ל האבלי� וחזר� ה�ת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקבר�
�� �ע�מדי� ל�ק�� ה�בר מ�ק�� אחריה� ה�לכי� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהע�
הע� יכ�לי� א� � �נח�מי� לק�ל ��רה לע��ת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלי�,
ל��רה, ���יע� קד� אחד �ס�ק אפ�� ולגמר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹלהתחיל
האבלי�, את ינחמ� א�א יתחיל�, לא לאו, וא� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחיל�;
הע�מדי� אד� �ני לקר�ת. יתחיל� מה� ���טר� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
�ט�רי� � האבלי� �ני את ר�אי� �ה� ה�נימ�י�, � ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ���רה
את ר�אי� ואינ� ה�איל � והחיצ�ני� �מע; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמ�ר�ת

�מק�מ�. �מע �קר�ת ח�בי� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהאבלי�,

.Êרצה א� � �מע קר�ת מ�קר�ת �ט�ר �ה�א מי ְְְִִִִִֶַַָָָָ�ל
�ע�� ��היה וה�א, ק�רא; ולקר�ת, עצמ� על ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַלהחמיר
מבהל מ�קר�ת ה�ט�ר זה היה א� אבל עליו. ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�ְמי�בת

�ע��. ��תי�ב עד לקר�ת, ר�אי אינ� � ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמ�

.Áלפניה �מברכי� �מע, �קר�ת ח�בי� ה�מאי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ל
לעל�ת לה� �אפ�ר �י על א� �טמאת�, וה� ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ�ְְְֲֵֶַָ�לאחריה
וזבה �נ�ה א� ��ר� ה��געי� �ג�� ,���� �� ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ�ִמ�מאת�
יקרא ��א ��נ�, �ינ� �בית ועזרא �ה�. וכ��צא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ��ב�
��טה ולא ��ט�ל; עד ה�מאי�, מ�אר לב�� קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�על
�� לעמד ה���ר �רב �ח היה ולא י�ראל, �כל ז� ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ��נה
���רה לקר�ת י�ראל �ל נהג� �כבר �טלה. לפיכ� �ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ
�ברי �אי� לפי קראי�, �עלי וה� �מע, קר�ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָולקר�ת
לע�ל�. �טהרת� ע�מדי� א�א טמאה, מק�לי� ְְְְֳִֶָָָָָָ�ְְִַָ��רה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
�תפ�ה ה' את לעבד אחת, ע�ה: מצו�ת ��י �כלל� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹי�

י�� �בא�ר�כל י��. �כל י�ראל את �הני� לבר� �נ�ה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְְִִִֵֵֵָ��י

א ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
את‡. "ועבד�� ��אמר: י��, �כל להת��ל ע�ה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות

היא � ז� �עב�דה למד�, ה�מ�עה מ�י � אלהיכ�" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
חכמי�: אמר� לבבכ�"; �כל "�לעבד� ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָ�פ�ה,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq h"i iying mei -

ה�פ��ת מני� ואי� �פ�ה'. ז� ���ב? עב�דה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ'איז�
ואי� ה��רה. מ� ה�את ה�פ�ה מ�נה ואי� ה��רה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמ�

ה��רה.ל�פ�ה מ� קב�ע זמ� ְְִִַַַַָָָ

מצות·. �היא לפי ��פ�ה, ח�בי� ועבדי� נ�י� ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ�לפיכ�,
� ה�א �� ז�, מצוה ח��ב א�א �רמ�. ה�מ� ��א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹע�ה
�ל �בח� �מ�יד י��, �כל �מתח�� מת��ל אד� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��הא
לה� צרי� �ה�א צרכיו ��אל �� ואחר ה�א, �ר�� ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�ד��
על לה' וה�דיה �בח נ�ת� �� ואחר �בתח�ה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�ב��ה

�ח�. �פי אחד �ל ל�; �ה��יע ְְִִִֶֶַַָָָֹה��בה

ערל‚. היה וא� �ב��ה; �תח�ה מר�ה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָא�
להתפלל]�פתי� רגיל עת[שאינו �בכל יכל� �פי מד�ר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

י� � יכל�� �פי אחד �ל ה�פ��ת, מני� וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��רצה.
הר�ה. �עמי� ��ת��ל וי� ,���� אחת �ע� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ��ת��ל
וכ� ��היה. מק�� �כל ה�ק��, נכח מת�ללי� הי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוה�ל

עזרא. עד ר�נ� מ��ה �מיד, ה�בר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

נתערב�„. הר�ע, נב�כדנאצר �ימי י�ראל ��ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�יו�
�ארצ�ת �ני� לה� ונ�לד� הא��ת, ��אר ויו� ְְְְִֶַָָ�ְְְַָָָָָ�פרס
�ל �פת והיתה �פת�, נת�ל�לה ה�ני� וא�ת� ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָה��י�;
מד�ר, �היה וכיו� הר�ה. מ���נ�ת מערבת ואחד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
,����� א�א אחת �ל��� צרכיו �ל לד�ר יכ�ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאינ�
מ�ירי� ואינ� א���דית, מד�ר חצי "�בניה�, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��אמר:
אחד ��היה זה, �מ�ני וע�". ע� וכל��� � יה�דית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלד�ר
�בח לה�יד א� חפציו ל�אל ל��נ� �קצר מת��ל, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמה�
ל��נ�ת ע�� ��ערב עד ה�ד�, �ל��� ה�א �ר�� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹה�ד��
לה� ות�נ� עמד� ,�� �ינ� �בית עזרא �ראה וכיו� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאחר�ת.
�בח רא��נ�ת, �ל� ה�דר: על �רכ�ת ע�רה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מ�נה
�אלת �ה� י� ואמצע��ת, ה�דיה; אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה';

אב�ת �מ� �ה� ה�ברי� עיקריי�]�ל חפצי[דברי� לכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
�פי ער�כ�ת ��הי� �די � ��� ה���ר �לצרכי ואי�, ְְְֲִִֵֶָ�ְְִִִֵַָָאי�
הע�גי� א�� �פ�ת ותהיה �מהרה, א�ת� וילמד� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�ל,

תפילת�] לערו� יודעי� �עלי[שאינ� �תפ�ת �למה, ְְְֲִִִֵֵַַָָ�פ�ה
וה�פ��ת ה�רכ�ת �ל ��נ� זה, עני� �מ�ני ה�חה. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה����
�רכה עני�, �ל ��הא �די � י�ראל �ל �פי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָה�ד�ר�ת

הע�ג. �פי ְֲִִֵָָער�כה

��י‰. � ה�ר�נ�ת �מני� ה�פ��ת מני� ��הא ��נ�, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכ�
קר�� �� ��� י�� וכל �מידי�. �ני �נגד י��, �כל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ�פ��ת
�תפ�ה מ�ס�. קר�� �נגד �לי�ית �פ�ה �� ��נ� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמ�ס�,
�חרית'; '�פ�ת ה�קראת היא �קר, �ל �מיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��נגד
ה�קראת היא הער�י�, �י� �ל �מיד ��נגד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�תפ�ה
ה�קראת היא ה��ספי�, ��נגד �תפ�ה מנחה'; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'�פ�ת

ה��ספי�'. ְִִַַָ'�פ�ת

.Â,ילה�� אחת �פ�ה מת��ל אד� ��הא התקינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
מתא�לי� הער�י� �י� �ל �מיד אברי [נשרפי�]�הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

על מ�קד� על העלה "היא ��אמר: ה�ילה, �ל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוה�לכי�
ובקר "ערב ��אמר: �עני� ה�קר", עד ה�ילה, �ל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹה�ז�ח
ח�בה ערבית �פ�ת ואי� ואהמה". א�יחה ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָוצהרי�,
י�ראל �ל נהג� כ� �י על וא� �מנחה; �חרית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�תפ�ת

וק�ל�ה ערבית, להת��ל מ��ב�תיה� מק�מ�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָ�כל
ח�בה. �תפ�ת ְֲִִֵֶַָעליה�

.Êל�קיעת סמ�� ה�נחה �פ�ת אחר �פ�ה ��נ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכ�
�ב��ה, �ח�ה לה�סי� �די �לבד, ה�ענית �י�� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהח�ה,
�ל�מר נעילה', '�פ�ת נקראת ה�פ�ה וז� ה�ענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמ�ני
�אי� לפי ונס�רה; ה�מ� �עד �מי� �ערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעל�

הח�ה. ל�קיעת סמ�� א�א א�ת�, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמת�ללי�

.Áו�חרית ערבית �ל�, � י�� �כל ה�פ��ת ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצא�
אר�ע, � חד�י� �ברא�י �במ�עדי� �ב��ת�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָ�מנחה;
� ה���רי� �בי�� ה��ספי�; �תפ�ת י�� �ל �ל ְְִִִִֶַַַָָָֹ�ל�

נעילה. �תפ�ת א�� אר�ע ְְְִִֵֵַַַָָחמ�,

.Ë:�עליה מ�סיפי� אבל מה�, ��חתי� אי� � א�� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ�פ��ת
וכל �יד�. הר��ת ,��� ה��� �ל ��ת��ל אד� רצה ְְְָָָ�ְִִֵֶַַָָָָָא�
צרי� לפיכ�, נדב�ת. מקריב �מ� ���סי�, ה�פ��ת ְְְְְִִִִִֶַַָָָָא�ת�

מ�[יוסי�]��ח�� �ברכה �רכה �כל ��פ�ה �בר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
� אחת �ברכה אפ�� ח�� וא� ה�רכה, מעי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצע��ת,
רא��נ�ת ו�ל� ח�בה. ולא נדבה, �היא לה�דיע �די ,���ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ
��חתי� ואי� �ה�, מ�סיפי� אי� לע�ל� � אחר�נ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹו�ל�

�בר. �ה� מ��י� ואי� ְְִֵֵֶֶַָָָמה�,

.Èה���ר �אי� לפי נדבה, �פ�ת מת�ללי� ה���ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאי�
��י�, מ�ס� יחיד אפ�� ית��ל ולא נדבה; קר�� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמביאי�
קר�� מתנ�בי� �אי� לפי נדבה, ואחת ה��� ח�בת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
�פ�ת להת��ל �אס�ר �ה�רה, מי ה�א�ני� מ� וי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�ס�.
�ה� מקריבי� �אי� לפי ט�בי�, וימי� ���ת�ת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָנדבה

�לבד. ה��� ח�בת א�א ְְִֶַַַָָָנדבה,
ה'תשס"ט סיו� י"ט חמישי יו�

ב ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
מצרי�‡. והי� �י�ראל, ה�יני� ר�� �מליאל, ר�� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�ימי

��� �ראה וכיו� ה'. מאחרי ל��ב א�ת� �מסיתי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלי�ראל,
והתקי� �ינ�, �בית ה�א עמד אד�, �ני צרכי מ�ל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ�ד�לה
ה�יני�; לא�ד ה' מ�פני �אלה �� ��היה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�רכה
נמצא� ה�ל. �פי ער�כה ��היה �די ��פ�ה, א�ת� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

�רכ�ת. ע�רה ��ע ���פ�ה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָה�רכ�ת

מת��ל·. י��, ��כל א�� �פ��ת מ�ל� �פ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�כל
�ברי� ��ה ה�דר. על א�� �רכ�ת ע�רה ��ע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאד�
אבל לקר�ת; �מהר �ל��נ� מכ�נת �ע�� ���צא ְְְֲִֵֶֶַָ�ְְְֲִֶַָָאמ�רי�?
�ל� מת��ל � ל��נ� ��צרה א� ודח�ק, טר�ד היה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹא�
ו�ל� האמצע��ת, �ל מעי� אחת �ברכה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹרא��נ�ת,

ח�בת�. ידי ויצא ְְֲֵַָָָאחר�נ�ת,

ה'‚. 'הביננ� האמצע��ת: �ל מעי� ���נ� ה�רכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוז�
לס�לח ליראת�, לבבנ� את �מ�ל �רכי�, את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינ�
ו��ננ� וד�ננ� מ�כא�ב, רחקנ� �א�לי�, להי�ת לנ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
�דע�� וה��עי� �ק��, מאר�ע �נפ�צי� ארצ�, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ�נא�ת
�בני� צ�יקי� וי�מח� יד�, �ני� הר�עי� ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָי�פט�,
�בעריכת עב�� לדוד קר� �בהצמחת היכל�, �בת��� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר�
נד�ר טר� �ענה, וא�ה נקרא טר� מ�יח�; י�י לב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
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ה�פ��ת מני� ואי� �פ�ה'. ז� ���ב? עב�דה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ'איז�
ואי� ה��רה. מ� ה�את ה�פ�ה מ�נה ואי� ה��רה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמ�

ה��רה.ל�פ�ה מ� קב�ע זמ� ְְִִַַַַָָָ

מצות·. �היא לפי ��פ�ה, ח�בי� ועבדי� נ�י� ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ�לפיכ�,
� ה�א �� ז�, מצוה ח��ב א�א �רמ�. ה�מ� ��א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹע�ה
�ל �בח� �מ�יד י��, �כל �מתח�� מת��ל אד� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��הא
לה� צרי� �ה�א צרכיו ��אל �� ואחר ה�א, �ר�� ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�ד��
על לה' וה�דיה �בח נ�ת� �� ואחר �בתח�ה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�ב��ה

�ח�. �פי אחד �ל ל�; �ה��יע ְְִִִֶֶַַָָָֹה��בה

ערל‚. היה וא� �ב��ה; �תח�ה מר�ה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָא�
להתפלל]�פתי� רגיל עת[שאינו �בכל יכל� �פי מד�ר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

י� � יכל�� �פי אחד �ל ה�פ��ת, מני� וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��רצה.
הר�ה. �עמי� ��ת��ל וי� ,���� אחת �ע� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ��ת��ל
וכ� ��היה. מק�� �כל ה�ק��, נכח מת�ללי� הי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוה�ל

עזרא. עד ר�נ� מ��ה �מיד, ה�בר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

נתערב�„. הר�ע, נב�כדנאצר �ימי י�ראל ��ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�יו�
�ארצ�ת �ני� לה� ונ�לד� הא��ת, ��אר ויו� ְְְְִֶַָָ�ְְְַָָָָָ�פרס
�ל �פת והיתה �פת�, נת�ל�לה ה�ני� וא�ת� ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָה��י�;
מד�ר, �היה וכיו� הר�ה. מ���נ�ת מערבת ואחד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
,����� א�א אחת �ל��� צרכיו �ל לד�ר יכ�ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאינ�
מ�ירי� ואינ� א���דית, מד�ר חצי "�בניה�, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��אמר:
אחד ��היה זה, �מ�ני וע�". ע� וכל��� � יה�דית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלד�ר
�בח לה�יד א� חפציו ל�אל ל��נ� �קצר מת��ל, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמה�
ל��נ�ת ע�� ��ערב עד ה�ד�, �ל��� ה�א �ר�� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹה�ד��
לה� ות�נ� עמד� ,�� �ינ� �בית עזרא �ראה וכיו� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאחר�ת.
�בח רא��נ�ת, �ל� ה�דר: על �רכ�ת ע�רה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מ�נה
�אלת �ה� י� ואמצע��ת, ה�דיה; אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה';

אב�ת �מ� �ה� ה�ברי� עיקריי�]�ל חפצי[דברי� לכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
�פי ער�כ�ת ��הי� �די � ��� ה���ר �לצרכי ואי�, ְְְֲִִֵֶָ�ְְִִִֵַָָאי�
הע�גי� א�� �פ�ת ותהיה �מהרה, א�ת� וילמד� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�ל,

תפילת�] לערו� יודעי� �עלי[שאינ� �תפ�ת �למה, ְְְֲִִִֵֵַַָָ�פ�ה
וה�פ��ת ה�רכ�ת �ל ��נ� זה, עני� �מ�ני ה�חה. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה����
�רכה עני�, �ל ��הא �די � י�ראל �ל �פי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָה�ד�ר�ת

הע�ג. �פי ְֲִִֵָָער�כה

��י‰. � ה�ר�נ�ת �מני� ה�פ��ת מני� ��הא ��נ�, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכ�
קר�� �� ��� י�� וכל �מידי�. �ני �נגד י��, �כל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ�פ��ת
�תפ�ה מ�ס�. קר�� �נגד �לי�ית �פ�ה �� ��נ� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמ�ס�,
�חרית'; '�פ�ת ה�קראת היא �קר, �ל �מיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��נגד
ה�קראת היא הער�י�, �י� �ל �מיד ��נגד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�תפ�ה
ה�קראת היא ה��ספי�, ��נגד �תפ�ה מנחה'; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'�פ�ת

ה��ספי�'. ְִִַַָ'�פ�ת

.Â,ילה�� אחת �פ�ה מת��ל אד� ��הא התקינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
מתא�לי� הער�י� �י� �ל �מיד אברי [נשרפי�]�הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

על מ�קד� על העלה "היא ��אמר: ה�ילה, �ל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוה�לכי�
ובקר "ערב ��אמר: �עני� ה�קר", עד ה�ילה, �ל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹה�ז�ח
ח�בה ערבית �פ�ת ואי� ואהמה". א�יחה ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָוצהרי�,
י�ראל �ל נהג� כ� �י על וא� �מנחה; �חרית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�תפ�ת

וק�ל�ה ערבית, להת��ל מ��ב�תיה� מק�מ�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָ�כל
ח�בה. �תפ�ת ְֲִִֵֶַָעליה�

.Êל�קיעת סמ�� ה�נחה �פ�ת אחר �פ�ה ��נ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכ�
�ב��ה, �ח�ה לה�סי� �די �לבד, ה�ענית �י�� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהח�ה,
�ל�מר נעילה', '�פ�ת נקראת ה�פ�ה וז� ה�ענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמ�ני
�אי� לפי ונס�רה; ה�מ� �עד �מי� �ערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעל�

הח�ה. ל�קיעת סמ�� א�א א�ת�, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמת�ללי�

.Áו�חרית ערבית �ל�, � י�� �כל ה�פ��ת ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצא�
אר�ע, � חד�י� �ברא�י �במ�עדי� �ב��ת�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָ�מנחה;
� ה���רי� �בי�� ה��ספי�; �תפ�ת י�� �ל �ל ְְִִִִֶַַַָָָֹ�ל�

נעילה. �תפ�ת א�� אר�ע ְְְִִֵֵַַַָָחמ�,

.Ë:�עליה מ�סיפי� אבל מה�, ��חתי� אי� � א�� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ�פ��ת
וכל �יד�. הר��ת ,��� ה��� �ל ��ת��ל אד� רצה ְְְָָָ�ְִִֵֶַַָָָָָא�
צרי� לפיכ�, נדב�ת. מקריב �מ� ���סי�, ה�פ��ת ְְְְְִִִִִֶַַָָָָא�ת�

מ�[יוסי�]��ח�� �ברכה �רכה �כל ��פ�ה �בר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
� אחת �ברכה אפ�� ח�� וא� ה�רכה, מעי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצע��ת,
רא��נ�ת ו�ל� ח�בה. ולא נדבה, �היא לה�דיע �די ,���ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ
��חתי� ואי� �ה�, מ�סיפי� אי� לע�ל� � אחר�נ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹו�ל�

�בר. �ה� מ��י� ואי� ְְִֵֵֶֶַָָָמה�,

.Èה���ר �אי� לפי נדבה, �פ�ת מת�ללי� ה���ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאי�
��י�, מ�ס� יחיד אפ�� ית��ל ולא נדבה; קר�� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמביאי�
קר�� מתנ�בי� �אי� לפי נדבה, ואחת ה��� ח�בת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
�פ�ת להת��ל �אס�ר �ה�רה, מי ה�א�ני� מ� וי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�ס�.
�ה� מקריבי� �אי� לפי ט�בי�, וימי� ���ת�ת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָנדבה

�לבד. ה��� ח�בת א�א ְְִֶַַַָָָנדבה,
ה'תשס"ט סיו� י"ט חמישי יו�

ב ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
מצרי�‡. והי� �י�ראל, ה�יני� ר�� �מליאל, ר�� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�ימי

��� �ראה וכיו� ה'. מאחרי ל��ב א�ת� �מסיתי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלי�ראל,
והתקי� �ינ�, �בית ה�א עמד אד�, �ני צרכי מ�ל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ�ד�לה
ה�יני�; לא�ד ה' מ�פני �אלה �� ��היה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�רכה
נמצא� ה�ל. �פי ער�כה ��היה �די ��פ�ה, א�ת� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

�רכ�ת. ע�רה ��ע ���פ�ה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָה�רכ�ת

מת��ל·. י��, ��כל א�� �פ��ת מ�ל� �פ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�כל
�ברי� ��ה ה�דר. על א�� �רכ�ת ע�רה ��ע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאד�
אבל לקר�ת; �מהר �ל��נ� מכ�נת �ע�� ���צא ְְְֲִֵֶֶַָ�ְְְֲִֶַָָאמ�רי�?
�ל� מת��ל � ל��נ� ��צרה א� ודח�ק, טר�ד היה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹא�
ו�ל� האמצע��ת, �ל מעי� אחת �ברכה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹרא��נ�ת,

ח�בת�. ידי ויצא ְְֲֵַָָָאחר�נ�ת,

ה'‚. 'הביננ� האמצע��ת: �ל מעי� ���נ� ה�רכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוז�
לס�לח ליראת�, לבבנ� את �מ�ל �רכי�, את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינ�
ו��ננ� וד�ננ� מ�כא�ב, רחקנ� �א�לי�, להי�ת לנ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
�דע�� וה��עי� �ק��, מאר�ע �נפ�צי� ארצ�, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ�נא�ת
�בני� צ�יקי� וי�מח� יד�, �ני� הר�עי� ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָי�פט�,
�בעריכת עב�� לדוד קר� �בהצמחת היכל�, �בת��� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר�
נד�ר טר� �ענה, וא�ה נקרא טר� מ�יח�; י�י לב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
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וצ�קה, צרה עת �כל ע�נה ה�א א�ה �י ��מע, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוא�ה
�פ�ה'. ��מע ה', א�ה �ר�� צרה. מ�ל �מ�יל ְִִִֵֶַַַָָָָָָ��דה

�ימ�ת„. אבל הח�ה; �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲִִִִֶַַַָָָ��ה
מ אינ� � ל�מרה��מי� ��רי� מ�ני 'הביננ�', ת��ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ה�ני� �בר�ת ומטר"]�אלה טל �מ�צאי["ות� וכ� . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
��רי� מ�ני 'הביננ�', מת��ל אינ� � ט�בי� וימי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��ת�ת

ה�עת. �ח�נ� הב�לה ְְֵַַַַַָָל�מר

�כל‰. �רכ�ת �בע מת��ל ט�בי�, וימי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ת�ת
�ל� � ה��� א�ת� �ל �פ��ת מאר�ע �תפ�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�פ�ה
א�ת� מעי� אמצעית �ברכה אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹרא��נ�ת,
ה��ת'; 'מק�� אמצעית: �ברכה ח�תמי� ���ת�ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָה���.
היה וא� וה�מ�י�'. י�ראל 'מק�� :�� ח�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ברגלי�,
וי�ראל ה��ת 'מק�� :�� ח�תמי� ט�ב, וי�� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ��ת
האר�, �ל על 'מל� :�� ח�תמי� ה�נה, �רא� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוה�מ�י�'.
:�� ח�ת� ��ת, היה וא� ה��ר��'; וי�� י�ראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמק��
ה��ר��'. וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'מל�

.Â;מנחה� ו�חרית ערבית �תפ�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָ��ה
�רכ�ת ��ע מת��ל ה�נה, רא� �ל ה��ספי� �פ�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
ו�ל� י��, �ל �ל אחר�נ�ת ו�ל� רא��נ�ת �ל� �ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ
�נ�ה מלכ��ת, ענינ� האמצע��ת מ� רא��נה ְִָ�ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָאמצע��ת.
מענינ�. מה� אחת �כל ח�ת� ��פר�ת; �לי�ית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכר�נ�ת,

.Êבע� �פ��ת, מחמ� �פ�ה �כל מת��ל ה���רי�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�י��
מעי� ואמצעי�ת אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� � ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ�רכ�ת
וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על 'מל� :�� וח�ת� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָה���,
מה�: �פ�ה �כל ח�ת� ���ת, להי�ת חל וא� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָה���רי�';
ה���רי�'. וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'מל�

.Á;ו�נה �נה �ל �ל צ�� �י�� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ��ה
ה��ספי� �פ�ת מת��ל ה��בל, �נת �ל צ�� �י�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
א�ת� וה� ה�נה, רא� �מ�ס� �הת��ל �מ� �רכ�ת, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ��ע
א�ת�, מת�ללי� ואי� יתר. ולא �ח�ת �לא עצמ�, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹה�רכ�ת

נ�הג. �ה��בל �זמ� ְִֵֵֶֶַַָא�א

.Ë,רא��נה לברכה קד� ��תח ה�פ��ת, מ� �פ�ה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ�כל
�כ�ה�א �ה�ת�". י�יד �פי �פ�ח, �פתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹוא�מר:
והגי�� פי, אמרי לרצ�� "יהי� א�מר: ה�פ�ה, �ס�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָח�ת�
לאח�ריו. צ�עד �� ואחר וג�אלי"; צ�רי ה', לפני�; � ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָל�י

.Èערבית מת��ל � מ�עד �ל �בח�� חד�י� ְְִִֵֵֶַַ�ְְֳִֵָָ�רא�י
וא�מר ה�מי�; ��אר �רכ�ת, ע�רה ��ע �מנחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָו�חרית
�מ�ס� ויב�א'. יעלה אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ�עב�דה:

מ מ�עד, �ל �י��ח�� ��ת��ל �מ� ה��ס� �פ�ת ת��ל �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
�ל� �רכ�ת, �בע מת��ל חד�י�, �ברא�י ְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֹט�ב;
חד�, רא� קר�� מעי� אמצעית אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹרא��נ�ת

חד�י�'. ורא�י י�ראל 'מק�� :�� ְְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָוח�ת�

.‡È�חד רא� וכ� מ�עד, �ל �ח�� להי�ת �חלה ְֵֵֶֶֹֹ�ְְִֶַָָָ��ת
�בע �מנחה ו�חרית ערבית מת��ל � ���ת להי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�חל
�עב�דה. ויב�א' 'יעלה וא�מר ה��ת�ת, ��אר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�רכ�ת
�מ�לי� ��ת, �עני� אמצעית �ברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ�מ�ס�

הברכה] סיו� ה���[לקראת קד�ת וא�מר ��ת, ַַ�ְְְְִֵַַָ�עני�
'מק�� חד�י�: �רא�י �� וח�ת� ה�רכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָ�אמצע
ח�ת� מ�עד, �ל �בח�� חד�י�'; ורא�י וי�ראל ֵֵֶ�ְְְְֳִִֵֵַַָָָָה��ת

���ת. להי�ת �חל ט�ב �י�� �ח�ת� �מ� ��ְְְְִֵֶֶַָָָ

.·Èרכה� מת��ל ���ת, �אחד להי�ת �חל ט�ב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוי��
ו�ל�דנ� צדק�, מ��טי 'ו��דיענ� �כה: ��ילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
��ת קד�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� רצ�נ�, ח�י ַַָ�ְְֱִֵֵֵֶַָֹ�ֲַלע��ת
לקד�ת ��ת קד�ת �בי� הרגל, וחגיגת ט�ב י�� ַ�ְִַַָ�ְְֲִֵֶֶַַָ�כב�ד
מ��ת וה�ד�� ה�ד�ל ה�ביעי וי�� הב�ל�, ט�ב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָי��
ל�מחה'. מ�עדי� אלהינ�, ה' לנ� ו��� ק���; ְְְֱֲִִִִִֵֵַַָָָָֹימי�
מב�יל � ה�נה �ל �ל ט�ב י�� �במ�צאי ��ת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�במ�צאי

ה��ס. על מב�יל �ה�א �י על א� ח�נ�', ְְִִֵֶַַַַַַָ�'א�ה

.‚È'�ה��י 'על �ה�דיה מ�סיפי� �פ�רי�, ��ת�חנ�ה ; ֲַ�ְִִִִִַַַָָָָ
�מ�ס�, ה��י� על מז�יר �פ�רי�, �חנ�ה להי�ת ְְִִִִַַַָָ�ְֲִֶַָָ�חלה

�פ��ת. ��אר ��ז�יר ְְְְִִִֶַָ�מ�

.„Èמע��'� מ�סי� � �התע�ה יחיד אפ�� ה�ענ��ת, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�ימי
א�מר� צ��ר ��ליח עננ�'. אלהינ�, ה' 'עננ�, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹ�פ�ה':
'הע�נה :�� וח�ת� ל'ר�פא', '��אל' �י� עצמ� �פני ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�רכה
� �אב �ת�עה �רכ�ת. ע�רי� מת��ל ונמצא צרה'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ�עת
ועל עלינ� אלהינ� ה' 'רח� יר��לי�': �'ב�נה ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹמ�סיפי�
החרבה האבלה העיר עיר�, יר��לי� ועל ע�� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָי�ראל

ֵַָה��ממה'.

.ÂËמ�ריד' �נ�ה �ברכה א�מר ה��מי�, ימ�ת ְְְְִִִִֵַָָָָָ�ל
א�מר מאימתי ה�ל'. 'מ�ריד הח�ה, �בימ�ת ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָה���';
האחר�� ט�ב י�� �ל ה��ספי� מ�פ�ת ה���'? ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ'מ�ריד

חג הרא���[סוכות]�ל ט�ב י�� �ל �חרית �פ�ת עד , ְֲִִִֶֶַַַַָ
�ל הרא��� ט�ב י�� �ל ה��ספי� �מ�פ�ת �סח; ְִִִִֶֶֶֶַַַָָ�ל

ה�ל'. 'מ�ריד א�מר ִֵֶַַָ�סח,

.ÊËבר�ת� ה��מי� את ��אלי� �מרח�ו�, ימי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמ�בעה
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה���. ��ז�יר זמ� �ל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָה�ני�,

��נער אבל י�ראל; �במצרי�[בבל]�אר� �בס�ריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
את ��אלי� לה�, וה��מי� לא�� ה�מ�כי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָ�מק�מ�ת

��רי. �ק�פת אחר ��י� �י�� ְְְְִִִִֵַַַַָה��מי�

.ÊÈא�י �ג�� הח�ה, �ימ�ת לג�מי� צריכי� �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמק�מ�ת
צריכי� �ה� �עת ה��מי� את ��אלי� � הרח�קי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָה��
�ני ט�ב י�� ע��י� �ה� �מק�מ�ת �פ�ה'. �'��מע ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָלה�,
רא��� י�� �ל מ�ס� �תפ�ת ה���' 'מ�ריד א�מר � ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימי�
ה��מי�. ימ�ת �ל וה�ל� �מת��ל עצרת, �מיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ל

.ÁÈהאל' �לי�ית �ברכה ח�ת� � ��� ה�נה ְְִִִֵֵָָָָ�ַָָָ�ל
צדקה א�הב 'מל� ע�רה, אחת �בבר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ד��';
י�� מ�צאי עד ה�נה ��רא� ה�מי� �בע�רת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�מ��ט'.
�באחת ה�ד��'; 'ה�ל� ��לי�ית ח�ת� � ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָה���רי�

ה���ט'. 'ה�ל� ְְִֵֶֶֶַַָע�רה,

.ËÈברכה� לה�סי� א�� ימי� �ע�רה ��הג� מק�מ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָי�
הרחמ�'; אב כמ�� 'מי �ב�נ�ה, לח�י�'; 'זכרנ� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָרא��נה
�מ�סיפי� רחמי�'; 'זכר ע�רה, �מ�נה �בר�ת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ�מ�סיפי�
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��הג� מק�מ�ת י� וכ� ח�י�'. '�בספר אחר�נה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ברכה
�� '�בכ� �לי�ית, �ברכה א�� ימי� �ע�רת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלה�סי�
���ט מנהג ה���רי�, �בי�� ה�נה �רא� אבל ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹ�ח��';

�ח��'. �� '�בכ� ��לי�ית לה�סי� ְְְְְִִִֵֵַַה�א

ג ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
הנ�‡. ע� להת��ל ��תחיל מצות�, � ה�חר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�פ�ת

ה���. �לי� �ה�א רביעית, �עה ס�� עד �זמ��, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהח�ה;
ה��� חצי עד �ע�ת אר�ע אחר והת��ל טעה א� עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָוא�
�פ�ה ח�בת ידי יצא לא אבל �פ�ה, ח�בת ידי יצא �ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה �� ה��רה, מ� �פ�ה ��צות ���� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�זמ��:
�נביאי�. חכמי� לנ� ���נ� �זמ�� א�ת� להת��ל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�בריה�

�י�·. �ל �מיד זמ� �נגד ה�נחה, ��פ�ת אמרנ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�בר
י�� �כל קרב ה�מיד �היה �לפי זמ��. ��נ� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהער�י�
והיא �מחצה, �ע�ת מ��ע זמ�� ��נ� � �מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ת�ע
להי�ת �חל ה�סח ��ערב �לפי קט�ה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�קראת
אמר� � �מחצה ��� ה�מיד את ��חטי� הי� ��ת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ערב
� זה זמ� �מ�ה�יע יצא; �מחצה, �� מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�ת��ל

�ד�לה'. 'מנחה ה�קראת היא וז� ח��ב�, ְְְְִִִִִִֵַַָָָה�יע

והאחת‚. �קט�ה, �ד�לה להת��ל הר�ה אנ�י� ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהג�
ר��ת להת��ל רא�י �אי� �א�ני�, מקצת וה�ר� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָר��ת.
�אינ� �בר �נגד �היא מ�ני נ�ת�, ה�י� וכ� ה�ד�לה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א
ית��ל לא ח�בה, ה�ד�לה הת��ל וא� י��. �כל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ�דיר

ר��ת. א�א ְְֶַַָָה�ט�ה

�מחצה„. �ע�ת מ�� �ד�לה, מנחה ��מ� למד�, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָהא
עד �מחצה מ��ע קט�ה, מנחה �זמ� �מחצה. ��ע ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
עד א�ת� להת��ל ל� וי� �רביע; �עה ה��� מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ���אר

הח�ה. ְִֶַַַָ���קע

�בע‰. עד ה�חר, �פ�ת אחר זמ�� � ה��ספי� ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ�פ�ת
�י על א� � �ע�ת �בע אחר וה�ת��ל ;���� ְְִִֵֶַַַַַַַַָָ�ע�ת

ה���. �ל ��מ�� מ�ני ח�בת�; ידי יצא � ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ���ע

.Âה�ת��ל � ח�בה �אינ� �י על א� � הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�פ�ת
ע��ד ��עלה עד ה�ילה מ�ח�ת להת��ל ל� י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָא�ת�,
ל�קיעת סמ�� א�ת� ���לי� �די � נעילה �פ�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָה�חר.

ַַָהח�ה.

.Êוח�זר ח�בת�, ידי יצא לא � זמ�� קד� �פ�ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹה�ת��ל
��עת �חרית �פ�ת הת��ל וא� �זמ��. א�ת� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָ�מת��ל

יצא. � ה�חר ע��ד �עלה אחר להת��לה�חק, ל� וי� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
���קע קד� ��ת �ערב ��ת, לילי �ל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�פ�ת
לפי ���ת. ��ת, מ�צאי �ל ערבית מת��ל וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהח�ה;
�בלבד �זמ��; מדק�קי� אי� ר��ת, ערבית ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ��פ�ת

ה��כבי�. צאת אחר �ע�נת�, �מע קר�ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ��קרא

.Á� �מזיד � הת��ל ולא �פ�ה, זמ� עליו �עבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�ל
א� אנ�ס �היה א� ���גג, מ���; ואינ� ��נה, ל� ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָאי�
ל�, ה�מ�כה �פ�ה �זמ� �פ�ה, א�ת� מ��� � ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָטר�ד
ה��ל�מי�. את מת��ל ואחריה אחר�נה, �פ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�מק�י�

.Ë���ה חצי �עבר עד �חרית הת��ל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�יצד?
וה�נ�ה מנחה, �פ�ת הרא��נה ��י�; מנחה ית��ל �ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
��קעה עד מנחה הת��ל ולא טעה �חרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ��ל�מי
��נ�ה ערבית, הרא��נה ��י�; ערבית מת��ל � ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה�מ�
ע��ד �עלה עד ערבית הת��ל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ל�מי
��נ�ה �חרית, רא��נה ��י�; �חרית מת��ל � ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָה�חר

ערבית. ְְִֵַַ��ל�מי

.È�ל ה�מ�כה �פ�ה ולא ז�, �פ�ה לא הת��ל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה
ולא טעה �יצד? �לבד. אחר�נה א�א מ��� אינ� �ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
��י�; ערבית מת��ל � מנחה ולא �חרית לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹהת��ל
�חרית אבל מנחה; ��ל�מי והאחר�נה ערבית, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָרא��נה
�פ��ת. ��אר וכ� זמ��. עבר ��בר ��ל�מי�, ל� אי� �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

.‡È�הי� מ�ספי� ו�ל מנחה �ל �פ��ת, ��י לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ
�ה�רה מי וי� מ�ספי�. �ל �� ואחר מנחה, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמת��ל

יטע� ��א �די �צ��ר, �� ע��י� הסדר]�אי� שכ� .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ

ד ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
�ה�יע‡. �י על א� ה�פ�ה, את מע�בי� �ברי� ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמ�ה

ה�פ�ה, מק�� וטהרת הערוה, וכ��י ה�די�, טהרת � ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמ��
הח�פזי� ה�ב.[ממהרי�]�דברי� וכ�נת א�ת�, ְְְִִֵַַַַָָ

ה�רק·. עד �מי� ידיו ר�ח� �יצד? ה�די� כ�טהרת [חיבור ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] זמ�היד וה�יע ��ר�, מה�� היה ית��ל. �� ואחר ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אר�עה ה�י� �בי� �ינ� היה א� � מי� ל� היה ולא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹה�פ�ה,
ה�י� מק�� עד ה�ל� � א�ה אלפי� �מ�נת �ה� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמילי�,
� מ�� י�תר ה�י� �בי� �ינ� היה ית��ל; �� ואחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָור�ח�,

�צר�ר ידיו �ק�רה[אב�]מק�ח א� �עפר �מת��ל.[קרש]א� , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ה�י�‚. מק�� היה א� אבל לפניו; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ��ה
א לאחריו לחזר א�ת� מח�בי� אי� אבללאחריו, מיל. עד �א ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מק�ח א�א לחזר, ח�ב אינ� מ�יל, י�תר ה�י� מ� עבר ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹא�
לתפ�ה מטהר �אינ� אמ�רי�, �ברי� ��ה �מת��ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל �חרית; מ�פ�ת ח�� �פ��ת, ��אר �לבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָא�א
היה וא� ית��ל. �� ואחר ורגליו, ידיו �ניו ר�ח� � ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ�חרית

�מת��ל. �לבד, ידיו מק�ח � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרח�ק

�טה�רי�,„. �לבד ידיה� ר�חצי� � ה�מאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ�ל
ולעל�ת לט�ל לה� �אפ�ר �י על א� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מת�ללי�;
��� �עזרא �ארנ�, �כבר מע�בת. ה�בילה אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ִמ�מאת�,
�בית ��ט�ל. עד ��רה, �ברי �לבד קרי �על יקרא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ית��ל ��א לתפ�ה, א� התקינ� ,�� אחרי �עמד� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י�
נגע� וטהרה טמאה מ�ני ולא ��ט�ל. עד �לבד, קרי ְְְֳָָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹ�על
אצל מצ�יי� חכמי� �למידי יהי� ��א �די א�א ,��ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
קרי לבעל טבילה ��נ� זה �מ�ני �תרנג�לי�; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנ��תיה�

ה�מאי�. מ�לל וה�ציא�ה� ְְְְִִִֵַַַלב��,

�ראה‰. זב �אפ�� ז�, ��נה �זמ� א�מרי� הי� ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלפיכ�
נ�ה, �ראת וה����ת זרע �כבת ��לטה ונ�ה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרי
א� ה�רי, מ�ני לתפ�ה וכ� �מע לקר�ת טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָצריכי�
מ�ני ז� טבילה �אי� נ�ת�, ה�י� וכ� טמאי�. �ה� �י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעל
אצל מצ�יי� יהי� ��א ה�זרה, מ�ני א�א ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�הרה,
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��הג� מק�מ�ת י� וכ� ח�י�'. '�בספר אחר�נה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ברכה
�� '�בכ� �לי�ית, �ברכה א�� ימי� �ע�רת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלה�סי�
���ט מנהג ה���רי�, �בי�� ה�נה �רא� אבל ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹ�ח��';

�ח��'. �� '�בכ� ��לי�ית לה�סי� ְְְְְִִִֵֵַַה�א

ג ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
הנ�‡. ע� להת��ל ��תחיל מצות�, � ה�חר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�פ�ת

ה���. �לי� �ה�א רביעית, �עה ס�� עד �זמ��, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהח�ה;
ה��� חצי עד �ע�ת אר�ע אחר והת��ל טעה א� עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָוא�
�פ�ה ח�בת ידי יצא לא אבל �פ�ה, ח�בת ידי יצא �ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה �� ה��רה, מ� �פ�ה ��צות ���� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�זמ��:
�נביאי�. חכמי� לנ� ���נ� �זמ�� א�ת� להת��ל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�בריה�

�י�·. �ל �מיד זמ� �נגד ה�נחה, ��פ�ת אמרנ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�בר
י�� �כל קרב ה�מיד �היה �לפי זמ��. ��נ� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהער�י�
והיא �מחצה, �ע�ת מ��ע זמ�� ��נ� � �מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ת�ע
להי�ת �חל ה�סח ��ערב �לפי קט�ה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�קראת
אמר� � �מחצה ��� ה�מיד את ��חטי� הי� ��ת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ערב
� זה זמ� �מ�ה�יע יצא; �מחצה, �� מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�ת��ל

�ד�לה'. 'מנחה ה�קראת היא וז� ח��ב�, ְְְְִִִִִִֵַַָָָה�יע

והאחת‚. �קט�ה, �ד�לה להת��ל הר�ה אנ�י� ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהג�
ר��ת להת��ל רא�י �אי� �א�ני�, מקצת וה�ר� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָר��ת.
�אינ� �בר �נגד �היא מ�ני נ�ת�, ה�י� וכ� ה�ד�לה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א
ית��ל לא ח�בה, ה�ד�לה הת��ל וא� י��. �כל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ�דיר

ר��ת. א�א ְְֶַַָָה�ט�ה

�מחצה„. �ע�ת מ�� �ד�לה, מנחה ��מ� למד�, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָהא
עד �מחצה מ��ע קט�ה, מנחה �זמ� �מחצה. ��ע ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
עד א�ת� להת��ל ל� וי� �רביע; �עה ה��� מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ���אר

הח�ה. ְִֶַַַָ���קע

�בע‰. עד ה�חר, �פ�ת אחר זמ�� � ה��ספי� ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ�פ�ת
�י על א� � �ע�ת �בע אחר וה�ת��ל ;���� ְְִִֵֶַַַַַַַַָָ�ע�ת

ה���. �ל ��מ�� מ�ני ח�בת�; ידי יצא � ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ���ע

.Âה�ת��ל � ח�בה �אינ� �י על א� � הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�פ�ת
ע��ד ��עלה עד ה�ילה מ�ח�ת להת��ל ל� י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָא�ת�,
ל�קיעת סמ�� א�ת� ���לי� �די � נעילה �פ�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָה�חר.

ַַָהח�ה.

.Êוח�זר ח�בת�, ידי יצא לא � זמ�� קד� �פ�ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹה�ת��ל
��עת �חרית �פ�ת הת��ל וא� �זמ��. א�ת� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָ�מת��ל

יצא. � ה�חר ע��ד �עלה אחר להת��לה�חק, ל� וי� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
���קע קד� ��ת �ערב ��ת, לילי �ל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�פ�ת
לפי ���ת. ��ת, מ�צאי �ל ערבית מת��ל וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהח�ה;
�בלבד �זמ��; מדק�קי� אי� ר��ת, ערבית ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ��פ�ת

ה��כבי�. צאת אחר �ע�נת�, �מע קר�ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ��קרא

.Á� �מזיד � הת��ל ולא �פ�ה, זמ� עליו �עבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�ל
א� אנ�ס �היה א� ���גג, מ���; ואינ� ��נה, ל� ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָאי�
ל�, ה�מ�כה �פ�ה �זמ� �פ�ה, א�ת� מ��� � ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָטר�ד
ה��ל�מי�. את מת��ל ואחריה אחר�נה, �פ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�מק�י�

.Ë���ה חצי �עבר עד �חרית הת��ל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�יצד?
וה�נ�ה מנחה, �פ�ת הרא��נה ��י�; מנחה ית��ל �ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
��קעה עד מנחה הת��ל ולא טעה �חרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ��ל�מי
��נ�ה ערבית, הרא��נה ��י�; ערבית מת��ל � ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה�מ�
ע��ד �עלה עד ערבית הת��ל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ל�מי
��נ�ה �חרית, רא��נה ��י�; �חרית מת��ל � ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָה�חר

ערבית. ְְִֵַַ��ל�מי

.È�ל ה�מ�כה �פ�ה ולא ז�, �פ�ה לא הת��ל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה
ולא טעה �יצד? �לבד. אחר�נה א�א מ��� אינ� �ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
��י�; ערבית מת��ל � מנחה ולא �חרית לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹהת��ל
�חרית אבל מנחה; ��ל�מי והאחר�נה ערבית, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָרא��נה
�פ��ת. ��אר וכ� זמ��. עבר ��בר ��ל�מי�, ל� אי� �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

.‡È�הי� מ�ספי� ו�ל מנחה �ל �פ��ת, ��י לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ
�ה�רה מי וי� מ�ספי�. �ל �� ואחר מנחה, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמת��ל

יטע� ��א �די �צ��ר, �� ע��י� הסדר]�אי� שכ� .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ

ד ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
�ה�יע‡. �י על א� ה�פ�ה, את מע�בי� �ברי� ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמ�ה

ה�פ�ה, מק�� וטהרת הערוה, וכ��י ה�די�, טהרת � ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמ��
הח�פזי� ה�ב.[ממהרי�]�דברי� וכ�נת א�ת�, ְְְִִֵַַַַָָ

ה�רק·. עד �מי� ידיו ר�ח� �יצד? ה�די� כ�טהרת [חיבור ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] זמ�היד וה�יע ��ר�, מה�� היה ית��ל. �� ואחר ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אר�עה ה�י� �בי� �ינ� היה א� � מי� ל� היה ולא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹה�פ�ה,
ה�י� מק�� עד ה�ל� � א�ה אלפי� �מ�נת �ה� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמילי�,
� מ�� י�תר ה�י� �בי� �ינ� היה ית��ל; �� ואחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָור�ח�,

�צר�ר ידיו �ק�רה[אב�]מק�ח א� �עפר �מת��ל.[קרש]א� , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ה�י�‚. מק�� היה א� אבל לפניו; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ��ה
א לאחריו לחזר א�ת� מח�בי� אי� אבללאחריו, מיל. עד �א ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מק�ח א�א לחזר, ח�ב אינ� מ�יל, י�תר ה�י� מ� עבר ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹא�
לתפ�ה מטהר �אינ� אמ�רי�, �ברי� ��ה �מת��ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל �חרית; מ�פ�ת ח�� �פ��ת, ��אר �לבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָא�א
היה וא� ית��ל. �� ואחר ורגליו, ידיו �ניו ר�ח� � ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ�חרית

�מת��ל. �לבד, ידיו מק�ח � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרח�ק

�טה�רי�,„. �לבד ידיה� ר�חצי� � ה�מאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ�ל
ולעל�ת לט�ל לה� �אפ�ר �י על א� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מת�ללי�;
��� �עזרא �ארנ�, �כבר מע�בת. ה�בילה אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ִמ�מאת�,
�בית ��ט�ל. עד ��רה, �ברי �לבד קרי �על יקרא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ית��ל ��א לתפ�ה, א� התקינ� ,�� אחרי �עמד� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י�
נגע� וטהרה טמאה מ�ני ולא ��ט�ל. עד �לבד, קרי ְְְֳָָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹ�על
אצל מצ�יי� חכמי� �למידי יהי� ��א �די א�א ,��ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
קרי לבעל טבילה ��נ� זה �מ�ני �תרנג�לי�; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנ��תיה�

ה�מאי�. מ�לל וה�ציא�ה� ְְְְִִִֵַַַלב��,

�ראה‰. זב �אפ�� ז�, ��נה �זמ� א�מרי� הי� ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלפיכ�
נ�ה, �ראת וה����ת זרע �כבת ��לטה ונ�ה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרי
א� ה�רי, מ�ני לתפ�ה וכ� �מע לקר�ת טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָצריכי�
מ�ני ז� טבילה �אי� נ�ת�, ה�י� וכ� טמאי�. �ה� �י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעל
אצל מצ�יי� יהי� ��א ה�זרה, מ�ני א�א ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�הרה,
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�מיד לפינ��תיה� �פ�ה, �ל ז� ��נה �� �טלה �כבר . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
.�� לעמד ����ר �ח היה ולא י�ראל, �כל ��טה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ��א

.Âב�נער� �ספרד ���ט קרי[בבל]מנהג �על �אי� , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
�מי� ��ר� �ל ר�ח� �ה�א עד קבי�]מת��ל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ

�ברי� ��ה י�ראל". אלהי�, לקראת "ה��� ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמ���
קרי �ראה ח�לה אבל ��על; ח�לה א� �בריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמ�רי�?

מנהג �זה ואי� הרחיצה, מ� �ט�ר � וכ�[לרחו�]לאנס� . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
מנהג, �ה� אי� זרע, �כבת ��לטה ונ�ה קרי �ראה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזב

�מת�ללי�. ידיה�, ור�חצי� עצמ� מק�חי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָא�א

.Ê�דר� ערות� ���ה �י על א� �יצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ���י
ל��; את ��כ�ה עד ית��ל, לא �מע, לקר�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ��כ�ה
ה�איל יכ�ה, ��ה ל� ואי� ��אנס א� ל��, ��ה לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹוא�

יע�ה. לא �לכ�ח�ה יצא; והת��ל, ערות� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכ�ה

.Á��מק� ית��ל לא �יצד? ה�פ�ה מק�� ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת
�א��ה, ולא ה��א, �בית ולא �מרח�, ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹה���פ�ת,
�ל �לל� ��ב�ק��. עד טהרה �חזקת �אינ� �מק�� ְְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
מת�ללי� אי� �מע, קר�ת �� ק�רי� �אי� מק�� �ל � ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�בר
ה�ת �מ� רע וריח רגלי� �מי מ��אה ��רחיקי� �כ�� .��ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
לתפ�ה. מרחיקי� �� � �מע לקר�ת הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מרא�ת

.Ëמ�ני וחטא ה�איל � �מק�מ� צ�אה �מצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָה�ת��ל
טה�ר. �מק�� �מת��ל ח�זר הת��ל, ��א עד �דק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��א
לה�� יכ�ל א� � �נג�� צ�אה וראה �תפ�ה, ע�מד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

��זרק�ה �די ישאירנה]לפניו אר�ע[כלומר: לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
יס�ק�ה לאו, וא� יה��; יל�]א��ת, אינ�[� וא� לצדדי�; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

��� �בית מת�ללי� הי� לא החכמי� �ד�לי יפסיק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיכ�ל,
ע���� �עת מ�ריס �� ��� �בית ולא �כר, דגי��� [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טה�ר.שהתעפש] �ה�ק�� �י על א� רע, �ריח� מ�ני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.Èלא לנקביו, צרי� היה �א� �יצד? א�ת� הח�פזי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ברי�
וח�זר ��עבה, �פ�ת� � והת��ל לנקביו ה�רי� וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָית��ל.
�די עצמ� להעמיד יכ�ל וא� צרכיו. ��ע�ה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מת��ל
ית��ל, לא לכ�ח�ה כ�, �י על וא� �פ�ה; �פ�ת� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ�רסה,

יפה יפה עצמ� ��ב�ק �יח�עד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הפה]וניע�הגרו�] ית��ל.[רוק �� ואחר � ה��רד� �בר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ

.‡Èהרי לרצ�נ�, א� � �תפ�ת� ונתע�� �פהק ��הק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי
אי� לאנס�, �בא� ��ת��ל קד� ��פ� �דק וא� מג�ה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְֶזה
א� �ט�ית� מבליע� �תפ�ת�, רק ל� נז��� �ל��. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ�כ�
�די לאח�ריו, �יד� ז�רק� �כ�, מצטער היה וא� ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ�בגד�;
מ�מ�ה ר�ח מ��� יצא טר�ד. ונמצא ��פ�ה, יצטער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��א
��כלה עד ��תק � לדע�� ��א ��פ�ה ע�מד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ה�א

לתפ�ת�. וח�זר ְְִִֵַָָהר�ח,

.·Èיכ�ל ואינ� הר�ה ונצטער מ�מ�ה, ר�ח לה�ציא ���ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
עד �ממ�י� א��ת, אר�ע לאח�ריו מה�� � עצמ� ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבי� יצר�נ� הע�למי�, 'ר��� וא�מר: הר�ח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ��כלה
חר�תנ� לפני� ויד�ע �ל�י � חל�לי� וחל�לי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבי�
�מ�תנ�'; ור�ה ��לעה �ח�ינ�, �כל�ה חר�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כל�תנ�,

�מת��ל. למק�מ�, ְְְִִֵֵַוח�זר

.‚È�ממ�י � �ר�יו על רגליו מי ונטפ� ��פ�ה, ע�מד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה
�די �הה וא� ��סק; ל�ק�� וח�זר ה�י�, ��כלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

לרא�. ח�זר ה�פ�ה, �ל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

.„È,א��ת אר�ע ה��� �די ��הה � מי� ה���י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַוכ�
אר�ע ה��� �די ��הה �הת��ל, �מי מת��ל; �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָואחר
מ�יו. �פ�ה �ברי ��פסק �די מ��י�, �� ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹא��ת,

.ÂË;פ�ה� אינ� �כ�נה, �אינ� �פ�ה �ל �יצד? ה�ב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ��נת
�ע�� מצא �כ�נה. �מת��ל ח�זר ��נה, �לא הת��ל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹוא�
��תי�ב עד להת��ל, ל� אס�ר � טר�ד ול�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמ���ת

מצר א� עי� וה�א ה�ר�, מ� ה�א לפיכ�, �[מצטער]�ע��. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
חכמי�: אמר� �ע��. ��תי�ב עד להת��ל, ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאס�ר
ית��ל. �� ואחר �ע��, ותתקרר ��נ�ח עד ימי�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ל�ה

.ÊËויראה ה�ח�ב�ת, מ�ל ל�� ��פ�ה ה��נה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�יצד
לי�ב צרי� לפיכ�, ה�כינה; לפני ע�מד ה�א �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמ�
�נחת ית��ל �� ואחר ל��, את לכ�� �די ה�פ�ה, קד� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מ�א�י, נ��א �היה �מי �פ�ת� יע�ה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ�בתחנ�ני�.
ה�פ�ה, אחר מעט לי�ב צרי� לפיכ�, ל�; וה�ל� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמ�ליכ�
קד� �עה ��הי� הי� הרא��ני� חסידי� י�טר. �� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

�עה ��פ�ה �מאריכי� ה�פ�ה, אחר ו�עה .ה�פ�ה, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָ

.ÊÈ,הת��ל וא� ��נה; ל� �אי� מ�ני ית��ל, אל � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ���ר
���תר�נ� �מת��ל ח�זר לפיכ�, � ��עבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�פ�ת�

�ת�י שיכור]מ�כר�ת�. הת��ל,[שאינו וא� ית��ל; אל � ְְְְִִִִִֵֵַַַָ
���ר, �ת�י? ה�א זה ואי ���ר, ה�א זה אי �פ�ה. ְְְִִִִֵֵֶֶָָָ�פ�ת�
לד�ר ��כ�ל זה ו�ת�י, ה�ל�; �פני לד�ר יכ�ל �אינ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ו�תה ה�איל כ�, �י על א� מ����. ואינ� ה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�פני

מעליו. יינ� ��סיר עד ית��ל, לא � יי� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית

.ÁÈ���מ ולא �ח�ק, מ��� לא להת��ל ע�מדי� אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכ�
ולא מריבה, מ��� ולא �יחה, מ��� ולא רא�, ְְְְִִִִַָָֹֹֹֹק��ת
הלכה, �י� מ��� ולא ��רה. �ברי מ��� א�א � �עס ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמ���
טר�ד ל�� יהא ��א �די ��רה, �ברי �ה� �י על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�
�ג�� ע���, �� �אי� ��רה �ברי מ��� א�א � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�הלכה

�ס�ק�ת. ְֲָהלכ�ת

.ËÈ�רקי� �ל תדירי�]�פ��ת ואינ� לעיתי� �ג��[שה� , ְְְִִֶָ
להס�יר צרי� � ה��עד�ת �תפ�ת חד�, רא� מ�ס� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ�פ�ת

| .�� י��ל ��א �די �מת��ל, ע�מד �� ואחר היה�פ�ת� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ולסטי�, ח��ת �ד�די �מק�� �ג�� ס�נה, �מק�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמה��
'צרכי היא: וז� אחת, �רכה מת��ל � ה�פ�ה זמ� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוה�יע
ה' מ�פני� רצ�� יהי קצרה; ודע�� מר�י�, י�ראל ְְְְְִִִֶַָָָָָ�ְְְִֵַָע��
�ו�ה �לכל �רנסת�, �די ואחד אחד לכל ���� ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינ�,
ה', א�ה �ר�� ע�ה; �עיני� וה��ב מחס�ר�, �י ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ�גו�ה
וא� ��ר�; מה�� ��ה�א א�ת�, �מת��ל ה�פ�ה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��מע
�ע�� ותתקרר לי��ב, מ�יע �כ�ה�א ע�מד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכ�ל
�רכ�ת. ע�רה ��ע ���נה, �פ�ה �מת��ל ח�זר �ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה'תשס"ט סיו� כ' שישי יו�

ה ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
ולע��ת�;‡. �ה� לה�הר ה�ת��ל צרי� �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מ�נה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'k iyiy mei -

אינ� � א�ת� ע�ה ולא �עבר א� נאנס, א� �ח�ק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוא�
ה���, ות��� ה�ק��, ונכח עמידה, ה�: וא�� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמע�בי�.
וה�ריעה, ה��ל, וה�וית ה�ק��, ות��� ה�ל���, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָות���

ְְֲִַַָָוהה��חויה.

י��ב·. היה מע�ד. א�א מת�ללי� אי� �יצד? ֵָָָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַָָעמידה
י�ב לאו, וא� יעמד; לעמד, יכ�ל א� � �עגלה א� ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�ספינה
� צ�� על ��כב אפ�� מת��ל, ח�לה וית��ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ�מק�מ�

�ע�� את לכ�� ��כ�ל ה�וה�א, הרי והרעב, ה�מא �� . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וא� ית��ל; �ע��, את לכ�� יכלת �� י� א� � ח�לי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ�כלל
ה�המה על ר�כב היה וי��ה. ��אכל עד ית��ל אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלאו,
א�א ירד, לא �המ��, את ��אחז מי ל� ��� �י על א� �ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עליו. מי�בת �ע�� ��הא �די �מת��ל, �מק�מ� ֶֶָָ�ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַי�ב

מחזיר‚. לאר�, �ח�צה ע�מד היה �יצד? ה�ק�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
מכ�� �אר�, ע�מד היה �מת��ל; י�ראל אר� נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ניו
�נגד �ניו מכ�� �יר��לי�, ע�מד היה יר��לי�; �נגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ניו
קד� �ית �נגד �ניו מכ�� ��ק��, ע�מד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ק��;
הר�ח�ת, את לכ�� יכ�ל �אינ� �מי ס�מה, ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָה�ד�י�.
וית��ל. ה�כינה, �נגד ל�� יכ�� � �ספינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמה��

את„. לכ�� צרי� �תפ�ה, ע�מד ��ה�א �יצד? ה��� ����ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאר�; מ�יט ה�א �א�� למ�ה, עיניו ונ�ת� ז�; �צד ז� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָרגליו
�מ�יח ��מי�; ע�מד ה�א �א�� למעלה, �נ�י ל�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָויהיה
�עבד וע�מד ה�מאלית. על הימנית �פ�תי�, ל�� על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָידיו
חלציו. על ידיו י�יח ולא ופחד. ויראה �אימה ר��, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלפני

�מצ��‰. �ח�ה, מל���יו מת�� �יצד? ה�ל��� ����ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמ� לה'[מתקשט "ה��חו� ��אמר: �מה�ר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

�אפנ�ת� לתפ�ה יעמד ולא קד�". ולא[גופיתו]�הדרת , ְְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹֹ�ְְָֹ
מג��ת �רגלי� ולא מג�ה. אנ�י[יחפות]�רא� �ר� א� , ְְֹ�ְְְְִֶַַֹ�ְִֵֶֶַ

�בכל הרגלי�. �בית א�א ה�ד�לי� לפני יעמד� ��א ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ק��
���� מ�ני �זר�ע�, ��רה וספר �יד� �פ�י� יאחז לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹמק��,
ה�א מת��ל אבל �יד�. וכלי� מע�ת יאחז ולא �ה�; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹטר�ד
מ��י היה ה���. מצות �היא מ�ני החג, �ימ�ת �יד� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�לב
ק�י� מאר�עת �ח�ת היה א� � ה�פ�ה זמ� וה�יע רא��, ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹעל
על מ�יח� � ק�י� אר�עת היה �מת��ל; לאח�ריו, מפ�יל� �ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
ותלמידיה�, החכמי� �ל �ר� ית��ל. �� ואחר קרקע, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ��י

עט�פי� ��ה� א�א ית��ל� .[בטלית�]��א ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

.Âניו� ויחזיר נמ��, �מק�� יעמד �יצד? ה�ק�� ����ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
�נגד[לקיר]ל�תל �תחי� א� ח��נ�ת לפ�ח וצרי� . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ל� �תיח� "וכ�י� ��אמר: �נג��, להת��ל �די ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיר��לי�,
ואי� �מיד. לתפ�ת� מק�� וק�בע יר��ל�". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ע�ית�,
�� א� א�א ה�נסת, �ית לאח�רי ולא �חר�ה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמת��ל
הע�מד �צד לי�ב ואס�ר ה�נסת. לבית �ניו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
א��ת. אר�ע מ��� ��רחיק עד � לפניו לעבר א� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ�תפ�ה,

.Ê;וית��ל יתר, א� טפחי� �ל�ה �ב�� �מק�� יעמד ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹלא
��א. ��י על ולא ספסל, ��י על ולא מ�ה, ��י על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� י� א� � �ב�� �ני� ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
.�� להת��ל �מ�ר �על�ה, ה�א הרי � ה�ית �ע�ר ְְִֵַָ�ֲֲִִִֵֶַַַָ�ה�א

�אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל מח�ה מ�� היה א� ְִִִֵֶַַָָָָ�ְִֵָָוכ�
נ�ר, �בה� �אי� מ�ני ,�� להת��ל מ�ר א��ת, אר�ע ��ְַַַ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לעצמ�. ר��ת חלק ְְְֲֵֶַַָ�הרי

.Á,�האיל �רא� א� ה�תל �רא� ע��י� �הי� ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ�ָהא�ני�
וח�זרי� �מת�ללי�, למ�ה י�רדי� � ה�פ�ה זמ� ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָוה�יע
� ה�אנה �רא� א� ה�ית �רא� הי� וא� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכ��;
מת�ללי�? ה� �מה מר�ה. ��רח� מ�ני �מק�מ�, ְְִִֵֶַַ�ְְְְְְִִִִֵֶַָָָמת�ללי�

�סע�דת� ע��י� הי� מזונ�]א� תמורת �לבד,[עובדי� ְְִִִִַָָָ
ע��י� הי� �רכ�ת; ע�רה ��ע �ל �פ��ת �ל� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמת�ללי�
י�רדי� אי� ,�� �בי� �� �בי� 'הביננ�'. מת�ללי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ��כר�,

��יה�. את נ��אי� ואי� ה�בה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני

.Ëולא �תפ�ת�, ק�ל� יג�י� לא �יצד? ה��ל ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹה�וית
�מ�מיע ��פתיו, ה�ברי� מח�� א�א � �ל�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָית��ל
א� ח�לה, היה �� א� א�א ק�ל�, י�מיע ולא �לח�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
מ�ר; זה הרי � ק�ל� ���מיע עד ל�� את לכ�� יכ�ל ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�אינ�
מ��ל�. �ע�� ��ר� ��א �די �צ��ר, יהיה ��א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�בלבד

.Èפ�ה� �כל �ריע�ת חמ� ��רע ה�ת��ל, �יצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ריעה
��ח�ה �בה�דיה �ב���, ��ח�ה רא��נה �ברכה � ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָ�תפ�ה
�סיע�ת �ל� �פ�סע ��רע ה�פ�ה, �כ���מר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ב���.
�� ואחר עצמ�, מ�מאל �ל�� ונ�ת� ��רע; ��ה�א ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹלאח�ריו
�כ�ה�א ה�ריעה. מ� רא�� מג�י� �� ואחר עצמ�, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמימי�
ז�ק� ז�ק�, �כ�ה�א �'בר��'; ��רע ה�ריע�ת, �אר�ע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָ��רע
��רע � �ד�ל �ה� אבל �הדי�ט. אמ�רי�? �ברי� ��ה .���ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

� �ל �בס�� �רכה, �ל ��חה�תח�ת �יו� � וה�ל� רכה; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
�פ�ת�. ���מר עד רא�� מג�י� אינ� ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�רא��נה,

.‡È�מאל�� מ�ני �ח�ה? ל�מאל� �ל�� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹול�ה
ה�ל�, לפני ע�מד �ה�א �ל�מר, �ניו; ��נגד ימי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָה�א
וקבע� ה�ל�; ל�מאל �� ואחר ה�ל� לימי� �ל�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנ�ת�
ה�ל�. מ�פני נפטרי� ��הי� �מ� ה�פ�ה, מ� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ���טר

.·È�ת�ק�ק�� עד �ה� ��כרע צרי� � הא�� ה�ריע�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל
�חה[יבלטו] וא� �ק�ת; ויע�ה ���דרה, חלי�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ָ�ל

ח���. אינ� � �ח� �כל �כ�רע ונראה עצמ�, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚Èמ�ריעה רא�� ��ג�י� אחר �יצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹה��חויה
�כל �מתח�� ארצה, �ניו על ונ�פל לאר�, י��ב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחמי�ית,
�ר�י�; על מק��, �כל האמ�רה �ריעה ��רצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָה�חנ�ני�

א�י� על ורגלי�,[פני�]ק�ה, ידי� ���ט ז� � ה��חויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ
האר�. על �ניו על מ�ל ��מצא ֶַַָָָָָ�ְִֶַָעד

.„Èה�א� מי י� �פ�ה, אחר �ני� נפילת ע��ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה�א
ואס�ר ה��חויה; ע��ה �ה�א מי וי� ק�ה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָע��ה
��ארנ� �מ� ��ק��, א�א האבני� על ה��חויה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלע��ת
�ניו, על ל�ל ר�אי ח��ב אד� ואי� זרה. עב�דה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ�הלכ�ת
אבל �יה��ע; צ�יק �ה�א �עצמ� י�דע ה�א �� א� ֲַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַַָא�א
�מ�ר ��רקע. א�ת� ��ב� ואינ� מעט, �ניו ה�א ָ�ְְְֵֵֶַַַַַָָָמ�ה
אחר. �מק�� �ניו על ולנ�ל זה, �מק�� להת��ל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלאד�

.ÂËת�ת��� �ני� נפילת �אי� י�ראל, �כל ���ט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג
וחנ�ה חד�י� �רא�י ולא ה�נה, �רא� ולא ָ�ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָֹֹֹ�במ�עד�ת,
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אינ� � א�ת� ע�ה ולא �עבר א� נאנס, א� �ח�ק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוא�
ה���, ות��� ה�ק��, ונכח עמידה, ה�: וא�� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמע�בי�.
וה�ריעה, ה��ל, וה�וית ה�ק��, ות��� ה�ל���, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָות���

ְְֲִַַָָוהה��חויה.

י��ב·. היה מע�ד. א�א מת�ללי� אי� �יצד? ֵָָָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַָָעמידה
י�ב לאו, וא� יעמד; לעמד, יכ�ל א� � �עגלה א� ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�ספינה
� צ�� על ��כב אפ�� מת��ל, ח�לה וית��ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ�מק�מ�

�ע�� את לכ�� ��כ�ל ה�וה�א, הרי והרעב, ה�מא �� . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וא� ית��ל; �ע��, את לכ�� יכלת �� י� א� � ח�לי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ�כלל
ה�המה על ר�כב היה וי��ה. ��אכל עד ית��ל אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלאו,
א�א ירד, לא �המ��, את ��אחז מי ל� ��� �י על א� �ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עליו. מי�בת �ע�� ��הא �די �מת��ל, �מק�מ� ֶֶָָ�ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַי�ב

מחזיר‚. לאר�, �ח�צה ע�מד היה �יצד? ה�ק�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
מכ�� �אר�, ע�מד היה �מת��ל; י�ראל אר� נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ניו
�נגד �ניו מכ�� �יר��לי�, ע�מד היה יר��לי�; �נגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ניו
קד� �ית �נגד �ניו מכ�� ��ק��, ע�מד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ק��;
הר�ח�ת, את לכ�� יכ�ל �אינ� �מי ס�מה, ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָה�ד�י�.
וית��ל. ה�כינה, �נגד ל�� יכ�� � �ספינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמה��

את„. לכ�� צרי� �תפ�ה, ע�מד ��ה�א �יצד? ה��� ����ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאר�; מ�יט ה�א �א�� למ�ה, עיניו ונ�ת� ז�; �צד ז� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָרגליו
�מ�יח ��מי�; ע�מד ה�א �א�� למעלה, �נ�י ל�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָויהיה
�עבד וע�מד ה�מאלית. על הימנית �פ�תי�, ל�� על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָידיו
חלציו. על ידיו י�יח ולא ופחד. ויראה �אימה ר��, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלפני

�מצ��‰. �ח�ה, מל���יו מת�� �יצד? ה�ל��� ����ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמ� לה'[מתקשט "ה��חו� ��אמר: �מה�ר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

�אפנ�ת� לתפ�ה יעמד ולא קד�". ולא[גופיתו]�הדרת , ְְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹֹ�ְְָֹ
מג��ת �רגלי� ולא מג�ה. אנ�י[יחפות]�רא� �ר� א� , ְְֹ�ְְְְִֶַַֹ�ְִֵֶֶַ

�בכל הרגלי�. �בית א�א ה�ד�לי� לפני יעמד� ��א ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ק��
���� מ�ני �זר�ע�, ��רה וספר �יד� �פ�י� יאחז לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹמק��,
ה�א מת��ל אבל �יד�. וכלי� מע�ת יאחז ולא �ה�; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹטר�ד
מ��י היה ה���. מצות �היא מ�ני החג, �ימ�ת �יד� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�לב
ק�י� מאר�עת �ח�ת היה א� � ה�פ�ה זמ� וה�יע רא��, ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹעל
על מ�יח� � ק�י� אר�עת היה �מת��ל; לאח�ריו, מפ�יל� �ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
ותלמידיה�, החכמי� �ל �ר� ית��ל. �� ואחר קרקע, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ��י

עט�פי� ��ה� א�א ית��ל� .[בטלית�]��א ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

.Âניו� ויחזיר נמ��, �מק�� יעמד �יצד? ה�ק�� ����ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
�נגד[לקיר]ל�תל �תחי� א� ח��נ�ת לפ�ח וצרי� . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ל� �תיח� "וכ�י� ��אמר: �נג��, להת��ל �די ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיר��לי�,
ואי� �מיד. לתפ�ת� מק�� וק�בע יר��ל�". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ע�ית�,
�� א� א�א ה�נסת, �ית לאח�רי ולא �חר�ה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמת��ל
הע�מד �צד לי�ב ואס�ר ה�נסת. לבית �ניו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
א��ת. אר�ע מ��� ��רחיק עד � לפניו לעבר א� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ�תפ�ה,

.Ê;וית��ל יתר, א� טפחי� �ל�ה �ב�� �מק�� יעמד ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹלא
��א. ��י על ולא ספסל, ��י על ולא מ�ה, ��י על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� י� א� � �ב�� �ני� ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
.�� להת��ל �מ�ר �על�ה, ה�א הרי � ה�ית �ע�ר ְְִֵַָ�ֲֲִִִֵֶַַַָ�ה�א

�אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל מח�ה מ�� היה א� ְִִִֵֶַַָָָָ�ְִֵָָוכ�
נ�ר, �בה� �אי� מ�ני ,�� להת��ל מ�ר א��ת, אר�ע ��ְַַַ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לעצמ�. ר��ת חלק ְְְֲֵֶַַָ�הרי

.Á,�האיל �רא� א� ה�תל �רא� ע��י� �הי� ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ�ָהא�ני�
וח�זרי� �מת�ללי�, למ�ה י�רדי� � ה�פ�ה זמ� ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָוה�יע
� ה�אנה �רא� א� ה�ית �רא� הי� וא� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכ��;
מת�ללי�? ה� �מה מר�ה. ��רח� מ�ני �מק�מ�, ְְִִֵֶַַ�ְְְְְְִִִִֵֶַָָָמת�ללי�

�סע�דת� ע��י� הי� מזונ�]א� תמורת �לבד,[עובדי� ְְִִִִַָָָ
ע��י� הי� �רכ�ת; ע�רה ��ע �ל �פ��ת �ל� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמת�ללי�
י�רדי� אי� ,�� �בי� �� �בי� 'הביננ�'. מת�ללי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ��כר�,

��יה�. את נ��אי� ואי� ה�בה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני

.Ëולא �תפ�ת�, ק�ל� יג�י� לא �יצד? ה��ל ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹה�וית
�מ�מיע ��פתיו, ה�ברי� מח�� א�א � �ל�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָית��ל
א� ח�לה, היה �� א� א�א ק�ל�, י�מיע ולא �לח�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
מ�ר; זה הרי � ק�ל� ���מיע עד ל�� את לכ�� יכ�ל ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�אינ�
מ��ל�. �ע�� ��ר� ��א �די �צ��ר, יהיה ��א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�בלבד

.Èפ�ה� �כל �ריע�ת חמ� ��רע ה�ת��ל, �יצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ריעה
��ח�ה �בה�דיה �ב���, ��ח�ה רא��נה �ברכה � ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָ�תפ�ה
�סיע�ת �ל� �פ�סע ��רע ה�פ�ה, �כ���מר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ב���.
�� ואחר עצמ�, מ�מאל �ל�� ונ�ת� ��רע; ��ה�א ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹלאח�ריו
�כ�ה�א ה�ריעה. מ� רא�� מג�י� �� ואחר עצמ�, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמימי�
ז�ק� ז�ק�, �כ�ה�א �'בר��'; ��רע ה�ריע�ת, �אר�ע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָ��רע
��רע � �ד�ל �ה� אבל �הדי�ט. אמ�רי�? �ברי� ��ה .���ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

� �ל �בס�� �רכה, �ל ��חה�תח�ת �יו� � וה�ל� רכה; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
�פ�ת�. ���מר עד רא�� מג�י� אינ� ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�רא��נה,

.‡È�מאל�� מ�ני �ח�ה? ל�מאל� �ל�� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹול�ה
ה�ל�, לפני ע�מד �ה�א �ל�מר, �ניו; ��נגד ימי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָה�א
וקבע� ה�ל�; ל�מאל �� ואחר ה�ל� לימי� �ל�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנ�ת�
ה�ל�. מ�פני נפטרי� ��הי� �מ� ה�פ�ה, מ� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ���טר

.·È�ת�ק�ק�� עד �ה� ��כרע צרי� � הא�� ה�ריע�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל
�חה[יבלטו] וא� �ק�ת; ויע�ה ���דרה, חלי�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ָ�ל

ח���. אינ� � �ח� �כל �כ�רע ונראה עצמ�, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚Èמ�ריעה רא�� ��ג�י� אחר �יצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹה��חויה
�כל �מתח�� ארצה, �ניו על ונ�פל לאר�, י��ב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחמי�ית,
�ר�י�; על מק��, �כל האמ�רה �ריעה ��רצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָה�חנ�ני�

א�י� על ורגלי�,[פני�]ק�ה, ידי� ���ט ז� � ה��חויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ
האר�. על �ניו על מ�ל ��מצא ֶַַָָָָָ�ְִֶַָעד

.„Èה�א� מי י� �פ�ה, אחר �ני� נפילת ע��ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה�א
ואס�ר ה��חויה; ע��ה �ה�א מי וי� ק�ה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָע��ה
��ארנ� �מ� ��ק��, א�א האבני� על ה��חויה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלע��ת
�ניו, על ל�ל ר�אי ח��ב אד� ואי� זרה. עב�דה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ�הלכ�ת
אבל �יה��ע; צ�יק �ה�א �עצמ� י�דע ה�א �� א� ֲַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַַָא�א
�מ�ר ��רקע. א�ת� ��ב� ואינ� מעט, �ניו ה�א ָ�ְְְֵֵֶַַַַַָָָמ�ה
אחר. �מק�� �ניו על ולנ�ל זה, �מק�� להת��ל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלאד�

.ÂËת�ת��� �ני� נפילת �אי� י�ראל, �כל ���ט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג
וחנ�ה חד�י� �רא�י ולא ה�נה, �רא� ולא ָ�ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָֹֹֹ�במ�עד�ת,
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ולא ט�בי�, וימי� ��ת�ת ערבי �ל �מנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�פ�רי�,
�ניה� על ���פלי� יחידי� וי� י��. ��כל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ערבית
�כל �ניה� על נ�פלי� �לבד, ה���רי� �בי�� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ�ערבית.
ותענית. �ב��ה �ח�ה י�� �ה�א מ�ני �תפ�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ�פ�ה

ו ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
��עה‡. ה�נסת �ית אח�רי לעבר לאד� ל� ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאס�ר

א� א� מ��י; נ��א היה �� א� א�א מת�ללי�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ה���ר
�הר�אה ר�ח�ת, ���י �תחי� �ני ה�נסת לבית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהי�

�' �עירא�מר: היה א� וכ� האחר'. ��תח וי�נס יל� �א ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�נסת לבית יל� '��א הר�אה: יאמר �נס��ת, ��י ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ני
וא� לעבר, מ�ר � �רא�� �פ�י� ל� היה וא� .'�� ְֲַַָֹ�ְְְִִִִָָָָֹהרגיל
עליו מ�כיחי� �ה�פ�י� א��; מ�ל אחד �� �אי� �י ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל

ה�פ�ה. מ�ב�לי ואינ� ה�צו�ת, אחר ר�ד� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ�ה�א

אבל·. מ�י. יתר �תפ�ת� יארי� לא ה���ר, ע� ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹה�ת��ל
�פ�ת�, אחר ל�מר �א א� �יד�: הר��ת עצמ�, לבי� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ�ינ�
לה�סי� רצה א� וכ� א�מר; � ה���רי� י�� �סדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפ��
מ�סי�. � ה�רכה מעי� האמצע��ת מ� �ברכה �רכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ�כל

�בר�ת‚. רחמי� עליו מב�� � ח�לה ל� היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�יצד?
צח�ת �פי לפרנסה,[רגילות]ח�לי�, צרי� היה ל��נ�; ְְְְִִִַַָָָָָ

אחת �כל ז�, �ר� ועל ה�ני�. �בר�ת �ב��ה �ח�ה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמ�סי�
��אל; �פ�ה, ���מע צרכיו �ל ל�אל רצה וא� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמה�.
אחר�נ�ת. ��ל� ולא רא��נ�ת, ��ל� לא י�אל לא ְְְְֲֲִִַַָָָֹֹֹֹֹאבל

מלאכה,„. ��ע�ה א� �ל�� ��טע� לאד� ל� ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹאס�ר
�חרית; �פ�ת ��ת��ל עד ה�חר, ע��ד ��עלה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַמאחר
��ת��ל קד� ��ל�מ�, ל�אל חבר� לפתח י��י� לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹוכ�
ט�ע� אבל ��ת��ל. קד� ל�ר� יצא ולא �חרית. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ�פ�ת

אינ�[מעט] אבל מנחה; וקד� מ�ס�, קד� מלאכה ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹֹוע��ה
למנחה. סמ�� ְְִֵָָס�עד

אפ��‰. ל�רח�, י�נס לא � �ד�לה מנחה זמ� �ה�יע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�יו�
יתע�� ��א ��ת��ל, עד מ�[ייחלש]לה�יע, וי�טל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

י��� ��א עראי, אכילת אפ�� לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹה�פ�ה;
ה�י� י�תר ��א �י�, �גמר אפ�� לד��, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�אכילה;
אפ�� ה��ר, לפני י�ב לא וכ� ה�פ�ה. מ� וי�טל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוי���

הדי�ט ה��ג[פשוטה]�ס�רת י�בר ��א ��ת��ל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריי�] י�נס ולא עורות]; עיבוד סמ��[בית ְְִֵָֹ�ְְִָ

ויתע�ק �מלאכ�� הפסד יראה ��א ��ת��ל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא � מא�� �אחת התחיל וא� ה�פ�ה. מ� ויתע�ב ��ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ

מנחה. מת��ל �� ואחר ��מר, א�א ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק

.Âה�ס�רת התחלת ימשי�]מאימתי התחיל ?[שא� ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
מע�רת �מאימתי[סדי�]מ���יח �ר�יו. על ה��רי� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

לב�ר� ה�מ�� �גד מ��פ�ט ה�רח�? �מאימתיהתחלת . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
�הא�ני� �מ� �תפיו �י� מ��ק�ר ה�רסקי? ִָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ�ְַַַָהתחלת
י�ראל, אר� לבני אכילה? התחלת �מאימתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָק��רי�.
�מאימתי חג�ר�. מ���יר �בל, ולבני ידיו; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמ���ל

ה��ני� מ��תע�פ� ה�י�? וא�[בטלית�]התחלת וי�ב�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
לטע�. �יני� �עלי מ��תחיל� י��בי�, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹהי�

.Ê�אד יב�א לא ר��ת, הערב ��פ�ת �י על ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹא�
קמעה, ואי�� מעט וא��ה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמ�לאכ��
י�� ונמצא �נה, א�ת� �אנס ��א � את��ל' �� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
ו��תה א�כל �� ואחר ערבית, מת��ל א�א ה�ילה; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�ל
ל�חרית, סמ�� ל�רח� �לה�נס להס��ר �מ�ר י��. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�ֵָא�
ה�צ�י, �בר �ה�א למנחה סמ�� א�א �זר� ��א ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמ�ני
מצ�י, �אינ� �בר ��חר, אבל ;���� �� נכנסי� הע� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�רב

.�� �זר� ְָֹלא

.Á� ה�פ�ה זמ� וה�יע ��רה, �תלמ�ד ע�סק �היה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי
ע��ה ואינ� א�נ�ת� ��רת� היתה וא� �מת��ל; ְֵֶָ�ְְְִִֵֵַָָָ��סק
אינ� � �פ�ה ��עת ���רה ע�סק והיה �לל, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמלאכה
וכל �פ�ה. מ�צות �ד�לה ��רה �למ�ד ��צות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ��סק,

��רה. �דברי �ע�סק ר�י�, �צרכי ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהע�סק

.Ëס מ�ני א�א �פ�ת�, מפסיק ה�ת��ל נפ��תאי� �נת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אבל י�יב��; לא ��ל�מ�, ��אל י�ראל מל� אפ�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�לבד.

ה�א ע�מד[תפילתו]��סק היה יהרג��. ��א ��י, למל� ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
א�ס א� ��י מל� וראה זרוע]�תפ�ה, �[בעל �נג�� �א ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

נח�י� ראה א� וכ� יפסיק. יכ�ל, אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיק�ר;
�א�ת� �ר�� והיה אליו, ה�יע� א� � �נג�� �אי� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָועקר�י�
�ר�� היה לא וא� �ב�רח; ��סק ממיתי�, �ה� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה�ק��

��סק. אינ� ְִֵֵָלהמית,

.Èט�ר�� אי� וכל ��פ�ה. ח�בי� �קט�י�, ועבדי� ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָנ�י�
א� ה�ת, את ה�ל�י� וכל ה�פ�ה; מ� �ט�ר �מע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמ�ר�ת

ה�פ�ה. מ� �ט�רי� �ה�, צר� ל��ה �אי� �י ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ז ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
אחר�ת‡. �רכ�ת ��נ� א��, �פ��ת �ברי חכמי� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָ����נ�

לי�� למ�ת� אד� ����נס ה�: וא�� י��; �כל א�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר�
ה��יל הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��ילה,
רצ�� יהי עי�; �ת לאי��� �מאיר עיני, על �נה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, �מ�גע רע, מ�צר ���ילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�פני�
מ�תי ותהיה רעי�, הרה�רי� ולא רע�ת חל�מ�ת ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהל�ני
והאירה �ל�ל��, לח�י� מ��ה ותעמידני לפני�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�למה
הע�ל�'; לכל ה�איר ה', א�ה �ר�� ה�ות; אי�� �� ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעיני

אנס��·. וא� וי��. �מע, מ�ר�ת רא��נה �ר�ה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוק�רא
ואחר רחמי�, �ס�קי א� רא��� �ס�ק אפ�� ק�רא � ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָ�נה

יי��. ��ִַָ

.‚:�� מ�ת� על וה�א מבר� �נת�, �ס�� ��יק� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ��עה
וא�ה בראת�, א�ה � טה�רה �י ��ת� ה��מה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
עתיד וא�ה �קר�י, מ��ר� וא�ה �י, נפח�� וא�ה ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָיצר��,
זמ� וכל לב�א; לעתיד לי להחזיר� עתיד וא�ה מ��י, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָל�ל�
�ל ר��� אלהי, ה' לפני� אני מ�דה �קר�י, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ�ה��מה
מתי�'. לפגרי� נ�מ�ת ה�חזיר ה', א�ה �ר�� ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָה�ע�י�;

אלהינ�„. ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�רנג�ל ק�ל ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹ����מע
ל�כוי ה��ת� הע�ל�, י��[תרנגול]מל� �י� להבי� בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �גדיו ����ב� לילה'. ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָ�בי�
על סדינ� ����יח ער�י�'. מל�י� הע�ל�, מל� ְְִִִֶַַַ�ְֱֲִֵֶֶַָָֹאלהינ�
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ע�טר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹרא��
'�ר�� מבר�: � עיניו על ידיו ���עביר �תפארה'. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָי�ראל
על ����ב עורי�'. ��קח הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�ה
מ�יר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ת�
� האר� על �מ�יח� ה��ה מ� רגליו ����ריד ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָאס�רי�'.
האר� ר�קע הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ��ע�מד ה�י�'. ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
א�ה '�ר�� מבר�: � ידיו ����טל �פ�פי�'. ז�ק� ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָהע�ל�,

�מצו�תי ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� עלה' וצ�נ� ו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ניו ��ר�ח� ידי�'. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנטילת
�תנ�מה מעיני �נה ה�עביר הע�ל�, מל� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהינ�
אב�תי, ואלהי אלהי ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמעפע�י;
ות�לט עברה, לדבר �ר�ילני ואל מצוה, לדבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ��ר�ילני
�מצו�תי�, �תח�קני רע, יצר �י ��לט ואל ט�ב, יצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�י
�עיני� �לרחמי� לחסד לח� ות�ני �ת�רת�, חלקי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָות��
�ר�� מ�פני�; ט�בי� חסדי� ותגמלני ר�אי, �ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�בעיני

ט�בי�'. חסדי� ��מל ה', ֲִִֵַָָא�ה

���נס:‰. קד� א�מר � ה��א לבית אד� ���נס זמ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
קד��י� מכ�די� האד�]'הת��ד� את המלווי� ,[המלאכי� ְְְִַ�ְִִָ

�י ואצא, �א�נס עד לי והמ�ינ� �מר�ני עלי��, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�רתי
'�ר�� מבר�: � ��צא ואחר אד�'. �ני �ל �ר�� ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזה
�חכמה, האד� את יצר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹא�ה
�ת�חי� מה� חל�לי�, וחל�לי� נקבי� נקבי� ב� ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ�ברא
יכ�ל אינ� י�תח, א� מה� אחד י�ת� �א� סת�מי�, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מה�
��ר כל ר�פא ה', א�ה �ר�� אחת; �עה אפ�� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהתק��

לע��ת'. ְֲִַַ�מפליא

.Â�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � חג�ר� ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ח�גר
מבר�: � מנעל� ����ב� �גב�רה'. י�ראל א�זר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהע�ל�,
צר�י'. �ל לי �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ'�ר��
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל�ר� לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���ה��

אד� �מבר� גבר'. מצעדי ה�כי� הע�ל�, �מל� י�� �כל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
'�ר�� ��י'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ'�ר��
'�ר�� עבד'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�ה

א�ה'. ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�ה

.Êל� מבר� א�א סדר, לה� אי� א��, �רכ�ת ע�רה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�מ�נה
הרי �יצד? ��עת�. ��ביל�, �ה�רכה �בר על מה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
�גב�רה'; י�ראל 'א�זר מבר� מ�ת�, על וה�א חג�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�חגר
בינה'. ל�כוי 'ה��ת� מבר� ,�� אחר ה�רנג�ל ק�ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�מע

א�ת�. מבר� אינ� ,�� נתח�ב ��א מה� �רכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכל

.Á�מל�י' ��ע�מד מבר� אינ� �כס�ת�, ל� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�יצד?
�י�� צר�י'. �ל לי '�ע�ה מבר� אינ� יח�, הל� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�ֲער�י�';
'על מבר� אינ� רחיצה, �� �אי� �אב, �בת�עה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה���רי�
נכנס לא א� מעיני'. �נה 'ה�עביר ולא ידי�', ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
��אר וכ� האד�'. את יצר 'א�ר מבר� אינ� ה��א, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית

א��. ְֵָ�רכ�ת

.Ëאחר ז� ��� א�� �רכ�ת לבר� ערינ�, �רב הע� ַַָ�ְְְֲֵֵֵָָָָָָֹנהג�
�ה�. נתח�ב� לא �י� �ה�, נתח�ב� �י� ה�נסת, �בית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹז�

�רכה, אד� יבר� ולא .�� לע��ת רא�י ואי� ה�א, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָָָֹוטע�ת
.�� נתח�ב �� א� ְִִֵֵֶַָָא�א

.È�י� �מע, קר�ת ��קרא קד� ���רה לקר�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה���י�
ידיו נ�טל � �ה ��על ���רה �י� ��כתב ���רה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
ה�: וא�� ק�רא; �� ואחר �רכ�ת, �ל� �מבר� ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ�ח�ה,
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
�ברי את אלהינ�, ה' נא, 'הערב ��רה'; �ברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצ�נ�
אנחנ� ונהיה י�ראל, �ית �ל ע�� �בפיפ��ת �פינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָת�רת�
י�דעי לע�ל�, י�ראל �ית �ל ע�� וצאצאי ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוצאצאינ�
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ל�מ�; ת�רת� ול�מדי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
מ�ל �נ� �חר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�ר��
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ��רת�; את לנ� ונת� ְִֵֶַַַַָָָָָָָהע�י�

.‡È�� ואחר א��, �רכ�ת �ל� לבר� אד� ח�ב י�� ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹ�כל
�הני�; �ר�ת לקר�ת הע� ונהג� ��רה. מ�ברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹק�רא
מק�מ�ת וי� י�ראל"; �ני את "צו ���רי� מק�מ�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָוי�
א� ה��נה מ� הלכ�ת א� �רקי� וק�רי� ��יה�. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ���רי�

ה�רית�ת. ְִַַָמ�

.·Èכל� ��י� מ�פר זמיר�ת ���רא למי חכמי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָו��ח�
נהג� �כבר ה�פר. ס�� עד לדוד", "�ה�ה וה� וי��, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָי��
חכמי� ות�נ� �לאחריה�; לפניה� �ס�קי� לקר�ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהע�
�ברכה �אמר', '�ר�� והיא ה�מיר�ת, לפני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�רכה
�מע, קר�ת על מבר� �� ואחר 'י���ח'. והיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָלאחריה�,

�מע. קר�ת ְְְִֵַַוק�רא

.‚È�ברכי�� אחר י�� �כל לקר�ת ��הג� מק�מ�ת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָי�
וי� �מע; על מברכי� �� ואחר ה��, �ירת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ'י���ח',
��י ���רי� יחידי� וי� האזינ�; �ירת ���רי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמק�מ�ת

ה�נהג. לפי ה�ל � ְְִִִַַַָֹה�יר�ת

.„È���ה �י� י��, �כל �רכ�ת מאה לבר� אד� ְְְֵֵֵַַָָָָָָָח�ב
�רכ�ת וע�רי� �ל� א��? �רכ�ת מאה ה� �מה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוה�ילה.
�חרית �מע קר�ת �ל �רכ�ת ו�בע זה; �פרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��נינ�
מבר�: ��יצית, �כ��תע�� ו��אחריה; ��פניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
'�ר�� מבר�: �פ�י�, �כ���ב� ��יצית'; להתע�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצ�נ�
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹא�ה
�מ�נה מה� �פ�ה �כל �פ��ת, ו�ל� �פ�י�'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
א�כל �כ�ה�א �רכ�ת. ��מ�ני� ��ה הרי � �רכ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָע�רה
�בע �רכ�ת, ע�רה אר�ע מבר� י��, �כל סע�ד�ת ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ��י
אחת ה�ז�� ועל �ח�ה, ידיו ����טל אחת � סע�דה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ�כל

����["המוציא"]��ח�ה המזו�]ו�ל� ה�י�[ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
�בע. הרי �לאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂË�ה��ב��מ' וה�סיפ� ��פ�ה, ה�יני� �ר�ת ���נ� ה�ה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָ
יתר�ת. �רכ�ת חמ� נמצא� � ה�ז�� �בר�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָוה�טיב'
לא א� וכ� �רכ�ת, �בע �ה�פ�ה ט�בי� וימי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ���ת�ת
�ל י�� ��א �ג�� הא��, ה�רכ�ת �כל ימי� ��אר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתח�ב
וכ��צא ה��א, לבית נכנס ולא חג�ר�, ה�יר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹה�ילה,
�ר�ת. �ל מ�רכ�ת �רכ�ת מאה לה�לי� צרי� � ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�א��
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ע�טר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹרא��
'�ר�� מבר�: � עיניו על ידיו ���עביר �תפארה'. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָי�ראל
על ����ב עורי�'. ��קח הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�ה
מ�יר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ת�
� האר� על �מ�יח� ה��ה מ� רגליו ����ריד ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָאס�רי�'.
האר� ר�קע הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ��ע�מד ה�י�'. ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
א�ה '�ר�� מבר�: � ידיו ����טל �פ�פי�'. ז�ק� ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָהע�ל�,

�מצו�תי ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� עלה' וצ�נ� ו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ניו ��ר�ח� ידי�'. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנטילת
�תנ�מה מעיני �נה ה�עביר הע�ל�, מל� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהינ�
אב�תי, ואלהי אלהי ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמעפע�י;
ות�לט עברה, לדבר �ר�ילני ואל מצוה, לדבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ��ר�ילני
�מצו�תי�, �תח�קני רע, יצר �י ��לט ואל ט�ב, יצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�י
�עיני� �לרחמי� לחסד לח� ות�ני �ת�רת�, חלקי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָות��
�ר�� מ�פני�; ט�בי� חסדי� ותגמלני ר�אי, �ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�בעיני

ט�בי�'. חסדי� ��מל ה', ֲִִֵַָָא�ה

���נס:‰. קד� א�מר � ה��א לבית אד� ���נס זמ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
קד��י� מכ�די� האד�]'הת��ד� את המלווי� ,[המלאכי� ְְְִַ�ְִִָ

�י ואצא, �א�נס עד לי והמ�ינ� �מר�ני עלי��, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�רתי
'�ר�� מבר�: � ��צא ואחר אד�'. �ני �ל �ר�� ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזה
�חכמה, האד� את יצר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹא�ה
�ת�חי� מה� חל�לי�, וחל�לי� נקבי� נקבי� ב� ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ�ברא
יכ�ל אינ� י�תח, א� מה� אחד י�ת� �א� סת�מי�, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מה�
��ר כל ר�פא ה', א�ה �ר�� אחת; �עה אפ�� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהתק��

לע��ת'. ְֲִַַ�מפליא

.Â�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � חג�ר� ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ח�גר
מבר�: � מנעל� ����ב� �גב�רה'. י�ראל א�זר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהע�ל�,
צר�י'. �ל לי �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ'�ר��
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל�ר� לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���ה��

אד� �מבר� גבר'. מצעדי ה�כי� הע�ל�, �מל� י�� �כל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
'�ר�� ��י'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ'�ר��
'�ר�� עבד'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�ה

א�ה'. ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�ה

.Êל� מבר� א�א סדר, לה� אי� א��, �רכ�ת ע�רה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�מ�נה
הרי �יצד? ��עת�. ��ביל�, �ה�רכה �בר על מה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
�גב�רה'; י�ראל 'א�זר מבר� מ�ת�, על וה�א חג�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�חגר
בינה'. ל�כוי 'ה��ת� מבר� ,�� אחר ה�רנג�ל ק�ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�מע

א�ת�. מבר� אינ� ,�� נתח�ב ��א מה� �רכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכל

.Á�מל�י' ��ע�מד מבר� אינ� �כס�ת�, ל� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�יצד?
�י�� צר�י'. �ל לי '�ע�ה מבר� אינ� יח�, הל� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�ֲער�י�';
'על מבר� אינ� רחיצה, �� �אי� �אב, �בת�עה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה���רי�
נכנס לא א� מעיני'. �נה 'ה�עביר ולא ידי�', ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
��אר וכ� האד�'. את יצר 'א�ר מבר� אינ� ה��א, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית

א��. ְֵָ�רכ�ת

.Ëאחר ז� ��� א�� �רכ�ת לבר� ערינ�, �רב הע� ַַָ�ְְְֲֵֵֵָָָָָָֹנהג�
�ה�. נתח�ב� לא �י� �ה�, נתח�ב� �י� ה�נסת, �בית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹז�

�רכה, אד� יבר� ולא .�� לע��ת רא�י ואי� ה�א, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָָָֹוטע�ת
.�� נתח�ב �� א� ְִִֵֵֶַָָא�א

.È�י� �מע, קר�ת ��קרא קד� ���רה לקר�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה���י�
ידיו נ�טל � �ה ��על ���רה �י� ��כתב ���רה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
ה�: וא�� ק�רא; �� ואחר �רכ�ת, �ל� �מבר� ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ�ח�ה,
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
�ברי את אלהינ�, ה' נא, 'הערב ��רה'; �ברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצ�נ�
אנחנ� ונהיה י�ראל, �ית �ל ע�� �בפיפ��ת �פינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָת�רת�
י�דעי לע�ל�, י�ראל �ית �ל ע�� וצאצאי ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוצאצאינ�
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ל�מ�; ת�רת� ול�מדי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
מ�ל �נ� �חר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�ר��
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ��רת�; את לנ� ונת� ְִֵֶַַַַָָָָָָָהע�י�

.‡È�� ואחר א��, �רכ�ת �ל� לבר� אד� ח�ב י�� ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹ�כל
�הני�; �ר�ת לקר�ת הע� ונהג� ��רה. מ�ברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹק�רא
מק�מ�ת וי� י�ראל"; �ני את "צו ���רי� מק�מ�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָוי�
א� ה��נה מ� הלכ�ת א� �רקי� וק�רי� ��יה�. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ���רי�

ה�רית�ת. ְִַַָמ�

.·Èכל� ��י� מ�פר זמיר�ת ���רא למי חכמי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָו��ח�
נהג� �כבר ה�פר. ס�� עד לדוד", "�ה�ה וה� וי��, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָי��
חכמי� ות�נ� �לאחריה�; לפניה� �ס�קי� לקר�ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהע�
�ברכה �אמר', '�ר�� והיא ה�מיר�ת, לפני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�רכה
�מע, קר�ת על מבר� �� ואחר 'י���ח'. והיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָלאחריה�,

�מע. קר�ת ְְְִֵַַוק�רא

.‚È�ברכי�� אחר י�� �כל לקר�ת ��הג� מק�מ�ת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָי�
וי� �מע; על מברכי� �� ואחר ה��, �ירת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ'י���ח',
��י ���רי� יחידי� וי� האזינ�; �ירת ���רי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמק�מ�ת

ה�נהג. לפי ה�ל � ְְִִִַַַָֹה�יר�ת

.„È���ה �י� י��, �כל �רכ�ת מאה לבר� אד� ְְְֵֵֵַַָָָָָָָח�ב
�רכ�ת וע�רי� �ל� א��? �רכ�ת מאה ה� �מה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוה�ילה.
�חרית �מע קר�ת �ל �רכ�ת ו�בע זה; �פרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��נינ�
מבר�: ��יצית, �כ��תע�� ו��אחריה; ��פניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
'�ר�� מבר�: �פ�י�, �כ���ב� ��יצית'; להתע�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצ�נ�
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹא�ה
�מ�נה מה� �פ�ה �כל �פ��ת, ו�ל� �פ�י�'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
א�כל �כ�ה�א �רכ�ת. ��מ�ני� ��ה הרי � �רכ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָע�רה
�בע �רכ�ת, ע�רה אר�ע מבר� י��, �כל סע�ד�ת ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ��י
אחת ה�ז�� ועל �ח�ה, ידיו ����טל אחת � סע�דה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ�כל

����["המוציא"]��ח�ה המזו�]ו�ל� ה�י�[ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
�בע. הרי �לאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂË�ה��ב��מ' וה�סיפ� ��פ�ה, ה�יני� �ר�ת ���נ� ה�ה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָ
יתר�ת. �רכ�ת חמ� נמצא� � ה�ז�� �בר�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָוה�טיב'
לא א� וכ� �רכ�ת, �בע �ה�פ�ה ט�בי� וימי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ���ת�ת
�ל י�� ��א �ג�� הא��, ה�רכ�ת �כל ימי� ��אר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתח�ב
וכ��צא ה��א, לבית נכנס ולא חג�ר�, ה�יר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹה�ילה,
�ר�ת. �ל מ�רכ�ת �רכ�ת מאה לה�לי� צרי� � ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�א��
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.ÊËוח�זר �לאחריו; לפניו �מבר� ירק, מעט א�כל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָ�יצד?
מ�רי �מעט �לאחריו, לפניו �מבר� זה, מ�רי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוא�כל
עד ה�רכ�ת, �ל �מ�נה �לאחריו. לפניו �מבר� ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָזה,

י��. �כל �רכ�ת מאה ְְְִֵֶַָָָ���לי�

.ÊÈ�מבר� אד� מ��י� ��חר, ה�א: �� �פ��ת, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר
ה�מיר�ת וק�רא א��, לפניה�[פסוד"ז]�רכ�ת �מבר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

�לאחריה, לפניה �מבר� �מע את וק�רא ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לאחריה�.
ה�ד�ה כו']�מד�ג כבוד ברו� כו' קדוש קדוש [קדוש ְְֵַַ�ָ

קד�ה; א�מר ה�חיד �אי� ��פניה, רא��נה ָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמ�רכה
�א�ה ��סמ� �די יעמד מ�ד י�ראל', '�אל ח�ת� ָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ�כ�ה�א
י�ב, � �כ���לי� �אמרנ�. �מ� מע�ד �מת��ל ְְְְִֵֵֶֶַַָָ�ְְְִִִֵַָלתפ�ה,
וה�א מעט �מתח�� רא��, �מג�י� �מתח��; �ניו, על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹוי�ל
לדוד", "�ה�ה יקרא �� ואחר �חנ�ני�. �דברי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָי��ב,

למע�יו. וי�טר �ח�, �פי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹויתח��

.ÁÈ"לדוד "�ה�ה לקר�ת מתחיל ה�נחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ�בתפ�ת
ה�נחה; �פ�ת �מת��ל ע�מד, �� ואחר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ�ְמי�ב;
רא��, �מג�י� �מתח��; �ניו, על נ�פל � ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�כ���לי�

למע�יו. וי�טר מעט, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָויתח��

.ËÈלפניה �מבר� �מע קר�ת ק�רא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בתפ�ת
מע�ד; �מת��ל לתפ�ה, �א�ה וס�מ� ָ�ְְְִִִֵַָָ�ְְְֲֵֶַָ�לאחריה,
�פ�ת אחר התח�� וא� וי�טר. מעט י�ב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ�כ���לי�,
'ה��יבנ�' ��בר� �י על וא� מ��ח; זה הרי ְְְִִֵֵֶַַַָָ�ְְֲִֵֶַערבית,
והרי לתפ�ה, �א�ה �י� הפסקה אינ� י�ראל', '�אל ְֲִִֵַָָ�ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָאחר

אר�ה. אחת �ברכה ָ�ְְֲִֵֶַַָָ��יה�

ה'תשס"ט סיו� כ"א קודש שבת יו�

ח ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
ח�אי�,‡. �ה� הי� ואפ�� �מיד; נ�מעת ה���ר ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ�פ�ת

לפיכ�, ר�י�. �ל �פ�ת� מ�אס ה�א �ר�� ה�ד�� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאי�
יח ית��ל ולא ה���ר, ע� עצמ� ל��� אד� �לצרי� ידי, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ויעריב אד� י��י� �לע�ל� �צ��ר. להת��ל ��כ�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמ�
עת, �כל נ�מעת אד� �ל �פ�ת� �אי� ה�נסת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלבית
�עיר�, ה�נסת �ית ל� ��� מי וכל ה�נסת. �בית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָא�א

רע'. '�כ� נקרא � להת��ל לת�כ� נכנס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָואינ�

נר�פה,·. "ונדעה ��אמר: ה�נסת, לבית לר�� ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מצוה
�סיעה יפסע אל ה�נסת, מ�ית �כ��צא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
י�נס ה�נסת, לבית �כ���נס מעט. מעט יל� א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ה,

�תחי� �ני ביהכנ"ס]�ע�ר לק��[לתו� ית��ל, �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
�תחי". מז�זת ְְְִָָֹֹ"ל�מר

�ד�ל‚. ה�דר� וחכמי�[בחשיבותו]�ית ה�נסת. מ�ית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הר�ה, �נס��ת ��י �עיר� לה� �הי� �י על א� � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ד�לי�
���רה; �� ע�סקי� �הי� ��ק�� א�א מת�ללי� הי� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

ה���ר. �פ�ת �� ��ת��ל ְְְִִִֵֶַַַָוה�א,

ר�,„. �ק�ל מת��ל אחד יהיה ה���ר? �פ�ת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
�בני �ד�לי� מע�רה �פח�ת �� ע��י� ואי� ��מעי�. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹוה�ל
�בר מקצת� הי� ואפ�� מה�. אחד צ��ר ��ליח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָח�רי�,
וה�א, ע�רה; �ה� מ�לימי� � ח�בת� ידי ויצא� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהת��ל�

קד�ה, א�מרי� אי� וכ� הת��ל�. לא הע�רה רב ָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ��הי�
מפטירי� ולא �לאחריה, לפניה �מבר� ���רה ק�ראי� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹולא

�ע�רה. א�א ְֲִִֶַַָָָ��ביאי�,

�מע‰. �ר�ת מבר� אחד יהיה לא שלפניוכ� [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
קר"ש] א�אואחרי 'אמ�', אחריו וע�ני� ��מעי� ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוה�ל

�מע' על '��רס ה�קרא ה�א וזה לציבור�ע�רה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
שמע] קריאת ברכות �ע�רה;את א�א ק�י� א�מרי� ואי� .ְְֲִִֵֶַַָָָ

מ� וה�הני� �ע�רה, א�א ידיה� את נ��אי� ה�הני� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואי�
��אמר: 'עדה', ה�קראי� ה� מ��ראל ע�רה ��ל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה�ני�.
וכלב. יה��ע יצא� �הרי ע�רה, והי� לעדה", מתי ְֵַָ�ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ"עד

.Âעדה �ת�� א�א יהיה לא � ���ד�ה �בר ְְִֵֶֶָָָֹ�ְְֶַָָָוכל
א�� וכל י�ראל". �ני �ת�� "ונק���י ��אמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמ��ראל,
א� מקצת�, והלכ� �ע�רה, �ה� התחיל� א� � ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָה�ברי�

�א �י ה�אר.על יגמר� � ר�אי� י� ְְְִִִֵֶַַַָָ

.Êצ��ר ��ליח אחד, �מק�� ��� הע�רה להי�ת ְְִִֶַָָָ�ְְֲִִָָָָוצרי�
�מל�א� ��פרצה קט�ה חצר אחד. �מק�� [לכלע�ה� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

��ט�האורכה] ואחד ��ד�לה ��עה והי� �ד�לה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר
אי� � ��ד�לה ואחד ��ט�ה, ��עה מצטרפי�; �ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ידי י�צאי� � ��ט�ה צ��ר ��ליח ��ד�לה, צ��ר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָמצטרפי�.
י�צאי� אי� � ��ד�לה צ��ר ��ליח ��ט�ה, צ��ר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָח�בת�;
�מק�� ע�ה� ואינ� מה� מפלג ה�א �הרי ח�בת�, ְְְִֵֵֶֶָָָ�ְֲֵֵֶָָידי

��י� ל�ד�לה ��� מ�ני הרי[מחיצות]אחד; �מ�א�, מ�א� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה�ד�לה, מ� מפלגת ה�ט�ה ואי� ה�ט�ה; מ� �מפלגת ְְִֶֶַָ�ְְְְִֵֶֶַַַַָָ�ְִהיא

זוית �קר� היא הרי ���.[פינה]א�א ְֲִִֵֶֶֶֶָָָ

.Áולקר�ת להת��ל אס�ר ��ד�לה, צ�אה היתה א� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכ�
להת��ל מ�ר ��ט�ה, צ�אה היתה ��ט�ה; �מע ְְִֵַָ�ְְְְְִַַַַַַָָָָָקר�ת
רע, ריח �� היה לא א� ��ד�לה, �מע קר�ת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקר�ת

מ��ה. מפלגת �היא ְִֶֶֶָ�ְִִֵֶמ�ני

.Ë?יצד� ח�בת�. ידי הר�י� את מ�ציא צ��ר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ�ליח
�ל אחר 'אמ�' וע�ני� ��מעי� וה� מת��ל, �ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��עה
אמ�רי�? �ברי� ��ה �מת�ללי�. ה� הרי � �ברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�רכה
ידי י�צא אינ� ה��דע, אבל להת��ל; י�דע �אינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�מי

עצמ�. �תפ�ת א�א ְְִִֶַַָָח�בת�

.È,�ה�מי ��אר אמ�רי�? �ברי� ה�נה,��ה מרא� ח�� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
צ��ר �ליח א��, ימי� ��ני אבל י�בל. �ל ה���רי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָוי��
מ�ני י�דע, �אינ� מי את ���ציא ��� ה��דע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמ�ציא
לכ�� יכ�לי� א�ת� ה��דעי� רב ואי� אר��ת, �רכ�ת ְְְְִִֵֵַַָֹ�ְֲֵֶָ�ה�
��ני ה��דע, רצה א� לפיכ�, צ��ר. ��ליח �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע��
ידי לה�ציא� צ��ר �ליח �פ�ת על לסמ� א��, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָֹימי�

�יד�. הר��ת � ְְָָָח�בת�

.‡È�חכמת� �����ר �ד�ל א�א צ��ר, �ליח ממ�י� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאי�
�מ���לי� �י�תר. מ��ח זה הרי זק�, היה וא� ְְְִִֵַָ�ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָ�במע�יו;
��א �מי לקר�ת. ורגיל ערב ק�ל� צ��ר, �ליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהי�ת
�ליח יהא לא � �ד�ל חכ� �ה�א �י על א� � זקנ� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמ�א

�מע על ה�א ��רס אבל ה���ר; �ב�ד מ�ני [מבר�צ��ר, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את �ל�כש"� אחר �ער�ת ��י מ��ביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

�נה. ְֵֶָָע�רה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq `"k ycew zay mei -

.·È,�עי לאל� א� אל�, לעי� ���רא מי �ג�� הע�ג, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�
אי� � �ת��נ� הא�ת��ת את לה�ציא יכ�ל �אינ� מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מ�למידיו אחד ממ�ה והרב צ��ר. �ליח א�ת� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממ�י�

�צ��ר. לפניו ְְְְִִֵַָָלהת��ל

.‚Èצ��ר.[עיוור]ה��מה �ליח ונע�ה �מע, על ��רס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ
�מע, על ��רס �ה�א �י על א� � מג��ת ��תפיו מי ְִֵֶַַַַ�ְְֲִֵֶָָאבל

עט��. ��היה עד לתפ�ה צ��ר �ליח נע�ה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינ�

ט ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
י��בי�,‡. הע� �ל � ��חר ה�א: �� ה���ר, �פ��ת ְְִִִֵֶַַַַָָָָסדר

�מתחיל הע�; �אמצע וע�מד ה�בה לפני י�רד צ��ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ��ליח
מבר�' ר�ה �מי� יהא 'אמ�, ע�ני� הע� וכל ק�י�, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוא�מר
'�רכ� א�מר: �� ואחר ק�י�; �ס�� 'אמ�' וע�ני� �ח�, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�כל
לע�ל� המבר�, ה' '�ר�� אחריו: ע�ני� וה� המבר�', ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

ר� �ק�ל �מע על �פ�רס �מתחיל שלפניועד'. ברכות [מבר� ְְְִֵֶַַַָָ
לבר�ק"ש] וה��דע �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�ני� וה� ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

י�ראל'. '�אל ��בר� עד ע��, ק�רא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקר�ת

י�דע·. �אינ� �מי �לח�, �מת�ללי� מ�ד, ע�מדי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוה�ל
�� עד ו��תק ע�מד ע�להת��ל, �לח� צ��ר �ליח ת��ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

�ל� יפסע ה���ר, מ� �פ�ת� ��גמר וכל הע�; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹ�אר
��פסע. �עת אליו �ה�יע ��ק�� ויעמד לאח�ריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�סיע�ת

לאח�ריו,‚. �סיע�ת �ל� צ��ר �ליח ��פסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
את לה�ציא ה�רכ�ת, מ�ח�ת ר� �ק�ל �מת��ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמתחיל
'אמ�' וע�ני� ו��מעי�, ע�מדי� וה�ל הת��ל; ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹמי
�י� ח�בת�, ידי יצא� ��א א�� �י� �ברכה, �רכה �ל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

ח�בת�. ידי יצא� ��בר ְְְֵֵֶָָָָא��

�ליח„. �ה�יע וכיו� �לי�ית; �ברכה קד�ה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ�ְְֵוא�מר
ל�ק�� לחזר ואחד אחד לכל ר��ת י� לקד�ה, ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�ְִִצ��ר
וכ�רע, ל'מ�די�' צ��ר �ליח �כ���יע ��פ�ה. �� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�עמד
וא�מרי�: מ�י; י�תר י�ח� ולא מעט, ��חי� הע� ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ל
י�צר י�צרנ� ��ר, כל ואלהי אלהינ� ה' ל� אנחנ� ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מ�די�
על וה�ד�� ה�ד�ל ל�מ� וה�דא�ת �רכ�ת ְְְְְְִִֵַַַָָָָ�רא�ית,
�ל��תינ� ותאס� �תח�נ�, �ח�ינ� �� וק�מ�נ�, ֵ�ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�החייתנ�
רצ�נ� ולע��ת �לעבד� ח�י� ל�מר קד��, ְְְְְְֲֶַָ�ְְְְִֶַָֹלחצר�ת
'מ�די� הא�מר וכל ל�'. מ�די� �אנ� על �ל�, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ�לבב

א�ת�. מ��קי� ְְִִַמ�די�',

וי�ה‰. �ניו, על וי�ל י�ב ה�פ�ה, �ל ���לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ויג�י� וי�ב נ�פל; וה�א ויתח�� ה���ר, וכל ה�א ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
מי�ב. ר� �ק�ל מעט �מתח�� הע�, ��אר ה�א ָ�ְְְְְִֵַַָָָָֹרא��
�נ�ה, �ע� ק�י� וא�מר לב��, צ��ר �ליח יעמד �� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹואחר
רח��", "וה�א וא�מר �ח�ה; �ע�ני� �דר� ע�ני� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָוה�
ע��; ק�רי� וה� י��בי�, וה� ע�מד ה�א � לדוד" ְְְְְִִִִִֵֵֵָָ"�ה�ה
"וא�ה �ריתי", זאת "ואני, לצ���", "�בא א�מר �� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹואחר
ע�ני� וה� ה�ד�ה, וג�מר זה", אל זה "וקרא ְִֵָ�ְְְֵֶֶֶַָָָקד��",
ה�ד�ה וק�רא וח�זר �עמי�, �ל�ה קד��" קד�� ָ�ְְְְְִֵֵַָָָָָֹ"קד��
"ה' וא�מר �ר���, וק�ראה� ר�ח", "ו��אני וא�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָ�ר���,
לע�. להבי� �די �ר���, וק�ראה� ועד", לע�ל� ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹימל�

.Â�ע אחריה, ו�ל ה�ד�ה, ��פני ה�ס�קי� ְֲִֶֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַוא��
�דברי מתח�� �� ואחר ה���'. 'סדר ה�קראי� ה� � ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ר��מ�
ע�ני� הע� וכל ק�י�, וא�מר רחמי�, �בפס�קי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ�חנ�ני�

ונפטרי�. ְְְְִִַָָ�דר��,

.Êי�ח�ל ��א צ��ר ק� על �רח� 'מי ��חנ�ני�: הא�מר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אחד, �י�� �נ� ואת א�ת� י�חט '��א א� ה�ני�', על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהא�
מ�ני א�ת�, מ��קי� � זה �עני� וכ��צא עלינ�', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירח�
הי� �א�� רחמי�, ואינ� ה� ה�ת�ב �זרת א�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��צו�ת
יר�ה לא וכ� ע�ר. �ל �חיטה לנ� ה�יר לא הרחמי�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמ�ני
החזק וה��רא ה���ר ה�ד�ל "האל ויאמר: �� �ל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�כ��יי�
�ל �בחיו ס�� לה�יע �אד� �ח �אי� והע��ז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהא�י�
ר�נ�. מ�ה �אמר מה א�מר א�א � ה�א �ר�� ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�ד��

.Áא�רי" רח��", "וה�א צ��ר �ליח א�מר � ְְְְְִִִֵֵַַַָ�מנחה
לדוד"; "�ה�ה ל�", ��כה הע� "א�רי בית�", ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָי��בי
ק�י�, וא�מר צ��ר �ליח וע�מד מי�ב, והע� ה�א ְְְִִִֵֵַַָ�ְְֵָָק�רא
�לח�; ��� �מת�ללי� �דר��, 'אמ�' אחריו ע�ני� ְַַָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוה�
�דר� ר� �ק�ל �מת��ל צ��ר, �ליח ח�זר �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואחר
וה�, ה�א וי��ב ה�פ�ה. �ל ���לי� עד ��חרית, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ע�ה
�מתח�� וה�, ה�א רא�� �מג�י� �מתח�� �ניה�, על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹונ�פלי�
ק�י�, וא�מר וע�מד ��חרית. �ע�ה �דר� מי�ב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְַמעט

למע�יה�. ונפטרי� �דר��, ע�ני� הע� ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכל

.Ëוה�א" וא�מר ע�מד וה�א י��בי�, הע� �ל � ְְְְִֵֵֶֶָָָָ�ערב
המבר� ה' '�ר�� ע�ני�: וה� המבר�', ה' את '�רכ� ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרח��",
ואחר ק�י�, וא�מר �מע, על לפרס �מתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלע�ל�
א�מר � �כ���לימי� �לח�. �מת�ללי� ע�מדי� ה�ל ��ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ערבית, ר� �ק�ל להת��ל ח�זר ואינ� נפטרי�. וה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָק�י�,
�רכ�ת יבר� לא לפיכ� ח�בה, ערבית �פ�ת �אי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי
לה�ציא�. �די �ה� ��תח�ב אד� �א� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלב�לה,

.È�לח� ��ת��ל אחר צ��ר �ליח ח�זר � ��ת�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ�לילי
�בע, מת��ל אינ� אבל ר�; �ק�ל �מת��ל ה���ר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָע�
א�ה '�ר�� א�מר�: ה�א וכ� ה�בע. מעי� אחת �רכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָא�א
יצחק אלהי אברה� אלהי אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹה'
ק�נה עלי��, אל וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל יעקב, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹואלהי
מג� ה�ל, וק�נה ט�בי� חסדי� ��מל ואר�, �מי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹברחמיו
�אי� ה�ד�� ה�ל� �מאמר�, מתי� מח�ה �דבר�, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאב�ת
לה�; להניח רצה ב� �י קד��, ���ת לע�� ה�ניח ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�מ�ה�,
מע�� �מיד, י�� �כל ל�מ� ונ�דה ופחד, �יראה נעבד ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹלפניו
ה��ת �מק�� ה�ביעי מבר� ה�ל��, אד�� ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָה�רכ�ת,
ברא�ית; למע�ה זכר ענג, מד�ני לע� �קד�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹ�ְְַָ�ְִִֵַ�מניח
א�ה �ר�� וכ�' �מנ�חתנ� נא רצה אב�תינ�, ואלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹאלהינ�

נפטרי�. הע� וכל ק�י�, וא�מר ה��ת'. מק�� ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָה',

.‡Èלהת��לול�ה �אי� הע� �רב מ�ני זה? חכמי� ��נ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ולא לב�א ��תאחר מי �� ויהיה ��ת, �לילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי ויב�א ה�נסת, �בית לב�� וי�אר �פ�ת�; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�לי�
�ל ��תע�ב� �די �מת��ל, צ��ר �ליח ח�זר לפיכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָס�נה.

ע�ה�. ויצא ה�תאחר, �פ�ת� ���לי� עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהע�
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.·È,�עי לאל� א� אל�, לעי� ���רא מי �ג�� הע�ג, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�
אי� � �ת��נ� הא�ת��ת את לה�ציא יכ�ל �אינ� מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מ�למידיו אחד ממ�ה והרב צ��ר. �ליח א�ת� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממ�י�

�צ��ר. לפניו ְְְְִִֵַָָלהת��ל

.‚Èצ��ר.[עיוור]ה��מה �ליח ונע�ה �מע, על ��רס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ
�מע, על ��רס �ה�א �י על א� � מג��ת ��תפיו מי ְִֵֶַַַַ�ְְֲִֵֶָָאבל

עט��. ��היה עד לתפ�ה צ��ר �ליח נע�ה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינ�

ט ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
י��בי�,‡. הע� �ל � ��חר ה�א: �� ה���ר, �פ��ת ְְִִִֵֶַַַַָָָָסדר

�מתחיל הע�; �אמצע וע�מד ה�בה לפני י�רד צ��ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ��ליח
מבר�' ר�ה �מי� יהא 'אמ�, ע�ני� הע� וכל ק�י�, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוא�מר
'�רכ� א�מר: �� ואחר ק�י�; �ס�� 'אמ�' וע�ני� �ח�, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�כל
לע�ל� המבר�, ה' '�ר�� אחריו: ע�ני� וה� המבר�', ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

ר� �ק�ל �מע על �פ�רס �מתחיל שלפניועד'. ברכות [מבר� ְְְִֵֶַַַָָ
לבר�ק"ש] וה��דע �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�ני� וה� ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

י�ראל'. '�אל ��בר� עד ע��, ק�רא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקר�ת

י�דע·. �אינ� �מי �לח�, �מת�ללי� מ�ד, ע�מדי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוה�ל
�� עד ו��תק ע�מד ע�להת��ל, �לח� צ��ר �ליח ת��ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

�ל� יפסע ה���ר, מ� �פ�ת� ��גמר וכל הע�; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹ�אר
��פסע. �עת אליו �ה�יע ��ק�� ויעמד לאח�ריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�סיע�ת

לאח�ריו,‚. �סיע�ת �ל� צ��ר �ליח ��פסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
את לה�ציא ה�רכ�ת, מ�ח�ת ר� �ק�ל �מת��ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמתחיל
'אמ�' וע�ני� ו��מעי�, ע�מדי� וה�ל הת��ל; ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹמי
�י� ח�בת�, ידי יצא� ��א א�� �י� �ברכה, �רכה �ל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

ח�בת�. ידי יצא� ��בר ְְְֵֵֶָָָָא��

�ליח„. �ה�יע וכיו� �לי�ית; �ברכה קד�ה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ�ְְֵוא�מר
ל�ק�� לחזר ואחד אחד לכל ר��ת י� לקד�ה, ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�ְִִצ��ר
וכ�רע, ל'מ�די�' צ��ר �ליח �כ���יע ��פ�ה. �� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�עמד
וא�מרי�: מ�י; י�תר י�ח� ולא מעט, ��חי� הע� ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ל
י�צר י�צרנ� ��ר, כל ואלהי אלהינ� ה' ל� אנחנ� ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מ�די�
על וה�ד�� ה�ד�ל ל�מ� וה�דא�ת �רכ�ת ְְְְְְִִֵַַַָָָָ�רא�ית,
�ל��תינ� ותאס� �תח�נ�, �ח�ינ� �� וק�מ�נ�, ֵ�ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�החייתנ�
רצ�נ� ולע��ת �לעבד� ח�י� ל�מר קד��, ְְְְְְֲֶַָ�ְְְְִֶַָֹלחצר�ת
'מ�די� הא�מר וכל ל�'. מ�די� �אנ� על �ל�, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ�לבב

א�ת�. מ��קי� ְְִִַמ�די�',

וי�ה‰. �ניו, על וי�ל י�ב ה�פ�ה, �ל ���לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ויג�י� וי�ב נ�פל; וה�א ויתח�� ה���ר, וכל ה�א ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
מי�ב. ר� �ק�ל מעט �מתח�� הע�, ��אר ה�א ָ�ְְְְְִֵַַָָָָֹרא��
�נ�ה, �ע� ק�י� וא�מר לב��, צ��ר �ליח יעמד �� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹואחר
רח��", "וה�א וא�מר �ח�ה; �ע�ני� �דר� ע�ני� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָוה�
ע��; ק�רי� וה� י��בי�, וה� ע�מד ה�א � לדוד" ְְְְְִִִִִֵֵֵָָ"�ה�ה
"וא�ה �ריתי", זאת "ואני, לצ���", "�בא א�מר �� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹואחר
ע�ני� וה� ה�ד�ה, וג�מר זה", אל זה "וקרא ְִֵָ�ְְְֵֶֶֶַָָָקד��",
ה�ד�ה וק�רא וח�זר �עמי�, �ל�ה קד��" קד�� ָ�ְְְְְִֵֵַָָָָָֹ"קד��
"ה' וא�מר �ר���, וק�ראה� ר�ח", "ו��אני וא�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָ�ר���,
לע�. להבי� �די �ר���, וק�ראה� ועד", לע�ל� ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹימל�

.Â�ע אחריה, ו�ל ה�ד�ה, ��פני ה�ס�קי� ְֲִֶֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַוא��
�דברי מתח�� �� ואחר ה���'. 'סדר ה�קראי� ה� � ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ר��מ�
ע�ני� הע� וכל ק�י�, וא�מר רחמי�, �בפס�קי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ�חנ�ני�

ונפטרי�. ְְְְִִַָָ�דר��,

.Êי�ח�ל ��א צ��ר ק� על �רח� 'מי ��חנ�ני�: הא�מר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אחד, �י�� �נ� ואת א�ת� י�חט '��א א� ה�ני�', על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהא�
מ�ני א�ת�, מ��קי� � זה �עני� וכ��צא עלינ�', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירח�
הי� �א�� רחמי�, ואינ� ה� ה�ת�ב �זרת א�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��צו�ת
יר�ה לא וכ� ע�ר. �ל �חיטה לנ� ה�יר לא הרחמי�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמ�ני
החזק וה��רא ה���ר ה�ד�ל "האל ויאמר: �� �ל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�כ��יי�
�ל �בחיו ס�� לה�יע �אד� �ח �אי� והע��ז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהא�י�
ר�נ�. מ�ה �אמר מה א�מר א�א � ה�א �ר�� ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�ד��

.Áא�רי" רח��", "וה�א צ��ר �ליח א�מר � ְְְְְִִִֵֵַַַָ�מנחה
לדוד"; "�ה�ה ל�", ��כה הע� "א�רי בית�", ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָי��בי
ק�י�, וא�מר צ��ר �ליח וע�מד מי�ב, והע� ה�א ְְְִִִֵֵַַָ�ְְֵָָק�רא
�לח�; ��� �מת�ללי� �דר��, 'אמ�' אחריו ע�ני� ְַַָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוה�
�דר� ר� �ק�ל �מת��ל צ��ר, �ליח ח�זר �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואחר
וה�, ה�א וי��ב ה�פ�ה. �ל ���לי� עד ��חרית, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ע�ה
�מתח�� וה�, ה�א רא�� �מג�י� �מתח�� �ניה�, על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹונ�פלי�
ק�י�, וא�מר וע�מד ��חרית. �ע�ה �דר� מי�ב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְַמעט

למע�יה�. ונפטרי� �דר��, ע�ני� הע� ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכל

.Ëוה�א" וא�מר ע�מד וה�א י��בי�, הע� �ל � ְְְְִֵֵֶֶָָָָ�ערב
המבר� ה' '�ר�� ע�ני�: וה� המבר�', ה' את '�רכ� ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרח��",
ואחר ק�י�, וא�מר �מע, על לפרס �מתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלע�ל�
א�מר � �כ���לימי� �לח�. �מת�ללי� ע�מדי� ה�ל ��ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ערבית, ר� �ק�ל להת��ל ח�זר ואינ� נפטרי�. וה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָק�י�,
�רכ�ת יבר� לא לפיכ� ח�בה, ערבית �פ�ת �אי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי
לה�ציא�. �די �ה� ��תח�ב אד� �א� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלב�לה,

.È�לח� ��ת��ל אחר צ��ר �ליח ח�זר � ��ת�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ�לילי
�בע, מת��ל אינ� אבל ר�; �ק�ל �מת��ל ה���ר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָע�
א�ה '�ר�� א�מר�: ה�א וכ� ה�בע. מעי� אחת �רכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָא�א
יצחק אלהי אברה� אלהי אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹה'
ק�נה עלי��, אל וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל יעקב, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹואלהי
מג� ה�ל, וק�נה ט�בי� חסדי� ��מל ואר�, �מי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹברחמיו
�אי� ה�ד�� ה�ל� �מאמר�, מתי� מח�ה �דבר�, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאב�ת
לה�; להניח רצה ב� �י קד��, ���ת לע�� ה�ניח ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�מ�ה�,
מע�� �מיד, י�� �כל ל�מ� ונ�דה ופחד, �יראה נעבד ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹלפניו
ה��ת �מק�� ה�ביעי מבר� ה�ל��, אד�� ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָה�רכ�ת,
ברא�ית; למע�ה זכר ענג, מד�ני לע� �קד�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹ�ְְַָ�ְִִֵַ�מניח
א�ה �ר�� וכ�' �מנ�חתנ� נא רצה אב�תינ�, ואלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹאלהינ�

נפטרי�. הע� וכל ק�י�, וא�מר ה��ת'. מק�� ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָה',

.‡Èלהת��לול�ה �אי� הע� �רב מ�ני זה? חכמי� ��נ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ולא לב�א ��תאחר מי �� ויהיה ��ת, �לילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי ויב�א ה�נסת, �בית לב�� וי�אר �פ�ת�; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�לי�
�ל ��תע�ב� �די �מת��ל, צ��ר �ליח ח�זר לפיכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָס�נה.

ע�ה�. ויצא ה�תאחר, �פ�ת� ���לי� עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהע�
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.·È,�ה���רי י�� א� ���ת, להי�ת �חל ט�ב י�� ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ�,
ה�בה לפני ערבית ה��רד צ��ר �ליח אי� � חד� רא� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹא�
ה��ת' 'מק�� �� ח�ת� א�א ז�, �ברכה ה��� עני� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמז�יר

ז�. �ברכה ה��� נתח�ב ��א לפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�לבד,

.‚Èפ�ת� צ��ר �ליח ����מר � ט�בי� וימי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ���ת�ת
לדוד", "�ה�ה �� ואחר ק�י�, א�מר ר�, �ק�ל ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ�חרית
מ�ס� �מת��ל וח�זר �לח�, מ�ס� �מת�ללי� ק�י�, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוא�מר
�פ�ת אחר ק�י� וא�מר ��חרית; �ע��ה �דר� ר� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ�ק�ל
אחר �חנ�ני� ולא קד�ה א�מרי� ואי� נפטרי�. והע� ְֲִַַַָֹ�ְְְְְִִִֵָָָָמ�ס�,
�פ�ת קד� א�ת� א�מר א�א ה�מי�, ��אר �חרית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�פ�ת
ה��� סדר וא�מר לדוד", "�ה�ה ק�רא �יצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�נחה.
וח�זר מנחה, �מת�ללי� ק�י�; וא�מר �חנ�ני�, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

ק�י�. וא�מר ר�, �ק�ל מנחה �פ�ת ְְְְְִִִִֵַַַַָָ�מ�מיע

.„Èמ�עד �ל �בח�� חד�י� ה����רא�י סדר א�מר � ְְֳִֵָָ�ֵֵֵֶֶַ
אחר �� ה��� סדר א�מר ��ת �מ�צאי מ�ס�. �פ�ת ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחר

מב�יל. �� ואחר ק�י�, וא�מר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ�פ�ת

י ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
וא�‡. �כ�נה; וית��ל יחזר ל��, את ��� ולא �הת��ל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמי

��עה מי צרי�. אינ� ��ב רא��נה, �ברכה ל�� את ���ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
טעה וא� לרא�; ח�זר הרא��נ�ת, �רכ�ת מ�ל� ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ�אחת

לעב�דה ח�זר האחר�נ�ת, �רכ�ת מ�ל� ;["רצה"]�אחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ
��עה �רכה לתח�ת ח�זר האמצע��ת, מ� �אחת טעה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוא�
��עה צ��ר �ליח וכ� ה�דר. על �פ�ת� �מ�לי� ,��ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ח�זר. ה�א ז� �ר� על ר�, �ק�ל מת��ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָ��ה�א

אני·. �לח�, מת��ל ��ה�א צ��ר �ליח טעה א� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל
טרח מ�ני �נ�ה, �ע� �לח� �מת��ל ח�זר �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹא�מר
וה�א ר�; �ק�ל ��ת��ל ה�פ�ה על ס�מ� א�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה���ר,

ח�זר. �ה�חיד �מ� ח�זר לע�ל� ,�� טעה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�א�

יתחיל,‚. מהיכ� ידע ולא ונבהל, ��עה צ��ר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
ה�יני�, �בר�ת טעה וא� �ח�יו. אחר יעמד � �עה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹו�הה
מינ�ת ��א �ח�יו, אחר יעמד מ�ד א�א ל�, ממ�יני� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאי�
,�� התחיל א� אבל ;�� התחיל ��א וה�א, ;�� ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה

�עה.ממ�יני� �א�ת� סרב� ה�ני יהא ולא �עה. ל� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„�� ��עה ה�רכה מ�ח�ת מתחיל? ה�א ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מהיכ�
טעה א� אבל האמצע��ת; מ� �אחת טעה א� ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָהרא���,
וא� הרא�, מ� ה�ני מתחיל רא��נ�ת, מ�ל� ְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹ�אחת
העב�דה. מ� ה�ני יתחיל האחר�נ�ת, מ� �אחת ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָטעה

צב�עי�'‰. ��גדי מ�ני ה�בה, לפני י�רד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהא�מר:
ע�בר, 'איני אמר: ה�פ�ה. �א�ת� יעבר לא �לבני�, א� �ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

יעבר. לא יח�, א� � סנ�ל' �רגלי ��� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמ�ני

.Âח�זר אינ� � הת��ל לא א� הת��ל א� ל� ��ס��ק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
�היא �עת על ז� �פ�ה הת��ל �� א� א�א ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�מת��ל,
�פ�ת ��� ה��� �ל להת��ל ה�חיד רצה �א� ְִַ�ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָנדבה;
��בר ונז�ר �תפ�ה, ע�מד �היה מי ית��ל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנדבה,
�פ�ת היתה וא� ה�רכה; �אמצע ואפ�� ��סק � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהת��ל

על א�א מ�ח�ה א�ת� הת��ל ��א ��סק, אינ� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
ח�בה. �אינ� ֵֶַַָָ�עת

.Êוה�א נז�ר וא� יצא; ���ת, חל �ל והת��ל ��עה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי
�מת��ל וח�זר ,�� �התחיל �רכה ��מר � ה�פ�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ת��
א� ��חרית א� �ערבית אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָ�ל
וכ� ה�רכה; �אמצע ואפ�� ��סק �מ�ס�, אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�מנחה.

�עת על חל �ל �פ�ה ה�לי� מ�ס�,[במחשבה]א� �ה�א ְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד ט�ב, י�� ואחד ��ת, אחד � מ�ס� �מת��ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָח�זר

חד�. ֶֹֹרא�

.Á'���ה 'מ�ריד אמר ולא ה��מי�, �ימ�ת ��עה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמי
אינ� ה�ל, הז�יר וא� לרא�; ח�זר � ה�ל' 'מ�ריד ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
� ה���' 'מ�ריד ואמר הח�ה, �ימ�ת טעה וא� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָח�זר.
�אי� א�ת�, מחזירי� אי� טל, הז�יר לא וא� לרא�; ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹח�זר

���ה. צרי� ואינ� נעצר, ְֱִֵֶַַַָָָָה�ל

.Ë�קד נז�ר א� � ה�ני� �בר�ת ה�אלה ��כח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי
וא� �פ�ה'. �'��מע ה��מי� את ��אל �פ�ה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'��מע
וא� ה�ני�; לבר�ת ח�זר �פ�ה', '��מע ��ר� אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנז�ר
�נ�ה. �מת��ל ח�זר �פ�ת�, �ל �ה�לי� עד נז�ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.È�לי��� קד� נז�ר א� � ויב�א' 'יעלה הז�יר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
�ה�לי� אחר נז�ר וא� �מז�יר. לעב�דה ח�זר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ�פ�ת�,
�חנ�ני� �ברי ל�מר רגיל היה וא� לרא�; ח�זר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�פ�ת�,

�פ�ת� וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגו� ונז�ר , ְְְִִַַַַַָ
לעב�דה. ח�זר � רגליו ��עקר קד� �פ�ת� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�לי�

.‡Èחרית�� א� מ�עד, �ל �ח�� אמ�רי�? �ברי� ְֲִֵֶַ�ְְֲִִֶַָ��ה
� חד� רא� �ל ערבית אבל חד�י�; רא�י �ל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ�במנחה

ח�זר. אינ� הז�יר, לא ְִִִֵֵֹא�

.·Èח�זר צ��ר �ליח � �מת��ל ח�זר �ה�חיד מק�� ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל
ח�� ר�; �ק�ל ��ת��ל �עת �מ�ת� טעה א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�מת��ל,
ולא צ��ר �ליח �כח �א� חד�, רא� �ל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמ�חרית
מחזירי� אי� �פ�ת�, �ה�לי� עד ויב�א' 'יעלה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָהז�יר
לפניו, ה��ספי� �פ�ת �הרי � צ��ר טרח מ�ני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�,

חד�. רא� �� מז�יר ְִֶֶַָֹֹ�ה�א

.‚Èטעה � ה���רי� י�� עד ה�נה ��רא� ה�מי� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע�רת
לרא�. ח�זר ה�ד��', 'האל �לי�ית �ברכה �ה� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחת�
ח�זר �מ��ט', צדקה 'א�הב ע�רה �אחת וחת� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
�מת��ל ה���ט', 'ה�ל� �� וח�ת� ה�רכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתח�ת
ח�זר �פ�ת�, �ה�לי� עד נז�ר לא וא� ה�דר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוה�ל�

צ��ר. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלרא�.

.„Èנז�ר א� � ה�עת' �'ח�נ� הב�לה הז�יר ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטעה
נז�ר וא� �פ�ה'; �'��מע מב�יל �פ�ה', '��מע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקד�
וכ� לחזר. צרי� ואינ� �פ�ת� מ�לי� �פ�ה', '��מע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאחר
ו'עננ� �בפ�רי�, �חנ�ה ה��י�' 'על הז�יר ��א 'מי ְֲִִִִִֶַַַֹ�ְֲִֵַָ
ואחד יחיד אחד �מת��ל; ח�זר אינ� � �ענית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�תפ�ת
אבינ� 'עננ� א�מר: � רגליו ��עקר קד� נז�ר וא� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹצ��ר.
צרה', עת �כל �מ�יל ��דה �פ�ה, ��מע א�ה �י ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכ�'

פי". אמרי לרצ�� ְְְִִִֵָ"יהי�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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.ÂËערבית ית��ל ��ת, �ערב מנחה הת��ל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�כח
מנחה הת��ל ולא �כח ט�ב. �י�� וכ� ��ת; �ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ��י�
�ל ��י� ערבית �מ�צאיה� מת��ל � ט�ב �י�� א� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ���ת
הב�יל וא� ��נ�ה: מב�יל ואינ� �רא��נה מב�יל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָח�ל,
לא א� אבל יצא; � מה� �אחת הב�יל לא א� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ���יה�,
�פ�ה �מת��ל ח�זר � ��נ�ה והב�יל �רא��נה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהב�יל
�הק�ימ� מ�ני ל�, עלתה לא �הרא��נה מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ�לי�ית,
�פ��ת, ��י ה�ת��ל וכל ערבית. �פ�ת �היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָל�פ�ה
י�הה א�א ז�; אחר ז� ית��ל לא � �מ�ס� �חרית ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאפ��

��תח�נ� �די לתפ�ה, �פ�ה עליו.[תתיישב]�י� �ע�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

.ÊËלתפ�ת �פ�ת� ��ק�י� �צ��ר, ל�ת��ל ל� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאס�ר

� �לח� מת�ללי� צ��ר �מצא ה�נסת, לבית ה�כנס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה���ר.
לקד�ה, צ��ר �ליח י�יע ��א עד ולגמר להתחיל יכ�ל ָ�ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָֹֹא�
להת��ל צ��ר �ליח ���יע עד ימ�י� לאו, וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָית��ל.
�ליח ���יע עד �מ�ה, מ�ה �לח� ע�� וית��ל ר�, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�ק�ל
�אר �מת��ל ה���ר, ע� ה�ד�ה וע�נה לקד�ה; ְְִִִֵַַָָ�ְְֶַָ�ְִִצ��ר
צ��ר, �ליח קד� להת��ל התחיל וא� לעצמ�. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�פ�ה
קד�ה יענה ולא יפסיק, לא � לקד�ה צ��ר �ליח ָ�ְְְֲִֶַַָֹֹ�ְְְִִִִִַַוה�יע
וה�א מבר�', ר�ה �מי� יהא 'אמ�, יענה לא וכ� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹע�ה�.

�רכ�ת. ��אר ל�מר, צרי� ואי� ה�פ�ה; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�אמצע

�
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ה'תשס"ט סיו� ט"ו ראשו� יו�

ו ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות
המא�ד‡. ה�ד��י�[המוחק]�ל ה�מ�ת מ� �� ְְִִֵֵֵַַַַָ

מ� ל�קה � ה�א �ר�� ה�ד�� �ה� ��קרא ְְִִִֶֶֶַַָָָָה�ה�רי�
את "וא�ד�� זרה: �עב�דה א�מר ה�א �הרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָה��רה;
אלהיכ�". לה' �� תע��� לא � הה�א ה�ק�� מ� ְֱֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ�מ�

.·� הא ואו הא י�ד ה�כ�ב ה�� ה�: �מ�ת ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָו�בעה
ואל, י�ד, נ�� �לת אל� ה�כ�ב א� המפר�, ה�� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�א
אפ�� ה��חק �ל �צבא�ת. ו��י, ואהיה, ואלהי�, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואל��,

ל�קה. א��, �מ�ת מ�בעה אחת ְִִֵֵֶַַָא�ת

ה�ט�ל‚. מ�פניו,[נוס�]�ל למדל�� �ג�� למחק�: מ�ר ְְִִֵַַָָָָ�ְְֳֶָָָ
�קד�ת אינ� � �ה� וכ��צא מ'�אלהי�', �בית ַ�ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ'�ה'',
'אלהי�', �ל �� �ג�� מאח�ריו, ל�� ה�ט�ל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה��.
ה� והרי נמחקי�, אינ� � �ה� וכ��צא 'אלהיכ�', �ל מ� ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכ�
�י על וא� מק���. �ה�� מ�ני ,�� �ל א�ת��ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��אר
ה�ט�ל�ת הא�ת��ת א�� ה��חק למחק�, ואס�ר ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָ��תק���

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� אבל ל�קה, מדרבנ�]אינ� .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ

נמחק;„. אינ� � מה' הא י�ד מ'אלהי�', למד אל� ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�תב
��ה מ�ני עצמ�, �פני �� �ה�א 'י�', ל�מר צרי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואי�
�לת �י� ה��תב אבל ה�א. המפר� �� מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה��,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'��י', זה הרי � מ'�בא�ת' �ית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

�ג��:‰. ה�א, �ר�� ה�ד�� �ה� ����חי� ה���יי� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�אר
וחזק ק�א ה�אמ�, וה��רא, ה���ר ה�ד�ל ורח��, ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָח���
למחק�. �מ�ר ה�ד�, �ברי ��אר ה� הרי � �ה� ְֳָָָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכ��צא

.Â,��ה מק�� את ק�צ� � עליו �ת�ב �� �היה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�לי
זכ�כית, �כלי א� מ�כ�ת �כלי חק�ק ה�� היה אפ�� ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוג�נז�.
וג�נז�. מק�מ�, את ח�ת� א�א ל�קה; זה הרי � ה�לי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוה�י�
יס�� ולא ירח� לא זה הרי ��ר�, על �ת�ב �� היה א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹוכ�
� מצוה �ל טבילה ל� נז��נה ה��פת. �מק�� יעמד ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹולא
אחריו. מס�ב �מי, מצא לא וא� וט�בל; �מי, עליו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ��ר�
עליו, לכר� אמר� ��א � יח� ��א �די יה�ק, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹֹולא

ער�. ��ה�א ה�� �פני לעמד �אס�ר מ�ני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹא�א

.Ê�מ א� ה�ז�ח, מ� ה�חתה �ר� אחת אב� אפ�� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה��תר
"�י זרה: �עב�דה ��אמר ל�קה, � העזרה מ�אר א� ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
אלהיכ�". לה' �� תע��� "לא וכת�ב: ��צ��", מז�חת� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹאת
��אמר: ל�קה, � ה�חתה �ר� הק�� עצי ה��ר� ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכ�
אלהיכ�". לה' �� תע��� לא �א�... ��רפ�� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ"וא�ריה�

.Á�ל�ר אס�ר � �בא�ריה� �פר��יה� ,��� ה�ד� ְִֵֵֵֵֶֶָָֹ�ְִֵֶַֹ�תבי
א�ת� מ�י� ��ד, והמא�ד ��ד; לא�ד� א� מ�תא�ת� ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ

א�ת� ��תב� ה�ד� �כתבי אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמר��ת.
� ��רה ספר ��תב י�ראל מי� אבל �קד�ה. ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ְְִִֵָי�ראל

האז�ר�ת ע� א�ת� הקודש]��רפי� מ�ני[שמות ,��� ְְְִִִֵֶַָָ
מעלה וה�א א�א �תב� ולא ה��, �קד�ת מאמי� ְְְֲֵֶֶַַַָָֹ�ְֲִִֵֶַ�אינ�
נתק�� לא ,�� ודע�� וה�איל ה�ברי�, ��אר ��ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�דע��

�� לה�יח ��א �די ל�רפ�, �מצוה ל�יני�[זכר]ה��; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכ� א�ת�; ��נזי� ה��, את ��תב ��י אבל למע�יה�. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

י�נז�. ��י, ��תב� א� ��ל� ה�ד� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�תבי

.Ëזה א� קד�; � �אברה� האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
ה�א הרי �עיני�", ח� מצאתי נא א� "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��אמר:
"אל מ�ה: ח�� חל, � �ל�ט האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקד�.
האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ח�". עב�� מצא נא ה�ה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. � �מיכה האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל קד�. � �נימי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ�גבעת
האמ�ר �למה �ל קד�. � �נב�ת האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹ�ל

קד� � ה�ירי� להקב"ה]��יר הכוונה ה�א[כי והרי , ְֲִִִֵֶַַֹ
ה���יי� הקב"ה]��אר ל�[של "האל� מ�ה: ח�� ; ְְִִִִֶֶֶַָָ

" מ�ה: ח�� חל, � �דנ�אל האמ�ר מלכ�א �ל אנ��למה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
ה���יי�. ��אר ה�א והרי מלכ�א", מל� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמל�א,

ה'תשס"ט סיו� ט"ז שני יו�

ז ּפרק הּתֹורה יסֹודי הלכֹות
יוםראשון�שניט"ו�ט"זסיון

¦§§¥©¨¤¤
ואי�‡. האד�; �ני את מנ�א �האל לידע ה�ת, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיס�די

�מ��תיו, ���ר �חכמה, �ד�ל חכ� על א�א חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָה�ב�אה
ה�א א�א �ע�ל�, �דבר עליו מת��ר יצר� יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹולא
נכ�נה רחבה �עה �על �מיד, יצר� על �דע�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמת��ר

הא��,[ישרה] ה���ת �כל ממ�א �ה�א אד� מאד. ְִֵַָָָ�ְְֶַָָֹעד
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.ÂËערבית ית��ל ��ת, �ערב מנחה הת��ל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�כח
מנחה הת��ל ולא �כח ט�ב. �י�� וכ� ��ת; �ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ��י�
�ל ��י� ערבית �מ�צאיה� מת��ל � ט�ב �י�� א� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ���ת
הב�יל וא� ��נ�ה: מב�יל ואינ� �רא��נה מב�יל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָח�ל,
לא א� אבל יצא; � מה� �אחת הב�יל לא א� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ���יה�,
�פ�ה �מת��ל ח�זר � ��נ�ה והב�יל �רא��נה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהב�יל
�הק�ימ� מ�ני ל�, עלתה לא �הרא��נה מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ�לי�ית,
�פ��ת, ��י ה�ת��ל וכל ערבית. �פ�ת �היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָל�פ�ה
י�הה א�א ז�; אחר ז� ית��ל לא � �מ�ס� �חרית ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאפ��

��תח�נ� �די לתפ�ה, �פ�ה עליו.[תתיישב]�י� �ע�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

.ÊËלתפ�ת �פ�ת� ��ק�י� �צ��ר, ל�ת��ל ל� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאס�ר

� �לח� מת�ללי� צ��ר �מצא ה�נסת, לבית ה�כנס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה���ר.
לקד�ה, צ��ר �ליח י�יע ��א עד ולגמר להתחיל יכ�ל ָ�ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָֹֹא�
להת��ל צ��ר �ליח ���יע עד ימ�י� לאו, וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָית��ל.
�ליח ���יע עד �מ�ה, מ�ה �לח� ע�� וית��ל ר�, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�ק�ל
�אר �מת��ל ה���ר, ע� ה�ד�ה וע�נה לקד�ה; ְְִִִֵַַָָ�ְְֶַָ�ְִִצ��ר
צ��ר, �ליח קד� להת��ל התחיל וא� לעצמ�. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�פ�ה
קד�ה יענה ולא יפסיק, לא � לקד�ה צ��ר �ליח ָ�ְְְֲִֶַַָֹֹ�ְְְִִִִִַַוה�יע
וה�א מבר�', ר�ה �מי� יהא 'אמ�, יענה לא וכ� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹע�ה�.

�רכ�ת. ��אר ל�מר, צרי� ואי� ה�פ�ה; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�אמצע

�
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ה'תשס"ט סיו� ט"ו ראשו� יו�

ו ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות
המא�ד‡. ה�ד��י�[המוחק]�ל ה�מ�ת מ� �� ְְִִֵֵֵַַַַָ

מ� ל�קה � ה�א �ר�� ה�ד�� �ה� ��קרא ְְִִִֶֶֶַַָָָָה�ה�רי�
את "וא�ד�� זרה: �עב�דה א�מר ה�א �הרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָה��רה;
אלהיכ�". לה' �� תע��� לא � הה�א ה�ק�� מ� ְֱֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ�מ�

.·� הא ואו הא י�ד ה�כ�ב ה�� ה�: �מ�ת ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָו�בעה
ואל, י�ד, נ�� �לת אל� ה�כ�ב א� המפר�, ה�� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�א
אפ�� ה��חק �ל �צבא�ת. ו��י, ואהיה, ואלהי�, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואל��,

ל�קה. א��, �מ�ת מ�בעה אחת ְִִֵֵֶַַָא�ת

ה�ט�ל‚. מ�פניו,[נוס�]�ל למדל�� �ג�� למחק�: מ�ר ְְִִֵַַָָָָ�ְְֳֶָָָ
�קד�ת אינ� � �ה� וכ��צא מ'�אלהי�', �בית ַ�ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ'�ה'',
'אלהי�', �ל �� �ג�� מאח�ריו, ל�� ה�ט�ל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה��.
ה� והרי נמחקי�, אינ� � �ה� וכ��צא 'אלהיכ�', �ל מ� ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכ�
�י על וא� מק���. �ה�� מ�ני ,�� �ל א�ת��ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��אר
ה�ט�ל�ת הא�ת��ת א�� ה��חק למחק�, ואס�ר ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָ��תק���

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� אבל ל�קה, מדרבנ�]אינ� .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ

נמחק;„. אינ� � מה' הא י�ד מ'אלהי�', למד אל� ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�תב
��ה מ�ני עצמ�, �פני �� �ה�א 'י�', ל�מר צרי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואי�
�לת �י� ה��תב אבל ה�א. המפר� �� מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה��,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'��י', זה הרי � מ'�בא�ת' �ית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

�ג��:‰. ה�א, �ר�� ה�ד�� �ה� ����חי� ה���יי� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�אר
וחזק ק�א ה�אמ�, וה��רא, ה���ר ה�ד�ל ורח��, ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָח���
למחק�. �מ�ר ה�ד�, �ברי ��אר ה� הרי � �ה� ְֳָָָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכ��צא

.Â,��ה מק�� את ק�צ� � עליו �ת�ב �� �היה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�לי
זכ�כית, �כלי א� מ�כ�ת �כלי חק�ק ה�� היה אפ�� ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוג�נז�.
וג�נז�. מק�מ�, את ח�ת� א�א ל�קה; זה הרי � ה�לי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוה�י�
יס�� ולא ירח� לא זה הרי ��ר�, על �ת�ב �� היה א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹוכ�
� מצוה �ל טבילה ל� נז��נה ה��פת. �מק�� יעמד ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹולא
אחריו. מס�ב �מי, מצא לא וא� וט�בל; �מי, עליו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ��ר�
עליו, לכר� אמר� ��א � יח� ��א �די יה�ק, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹֹולא

ער�. ��ה�א ה�� �פני לעמד �אס�ר מ�ני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹא�א

.Ê�מ א� ה�ז�ח, מ� ה�חתה �ר� אחת אב� אפ�� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה��תר
"�י זרה: �עב�דה ��אמר ל�קה, � העזרה מ�אר א� ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
אלהיכ�". לה' �� תע��� "לא וכת�ב: ��צ��", מז�חת� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹאת
��אמר: ל�קה, � ה�חתה �ר� הק�� עצי ה��ר� ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכ�
אלהיכ�". לה' �� תע��� לא �א�... ��רפ�� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ"וא�ריה�

.Á�ל�ר אס�ר � �בא�ריה� �פר��יה� ,��� ה�ד� ְִֵֵֵֵֶֶָָֹ�ְִֵֶַֹ�תבי
א�ת� מ�י� ��ד, והמא�ד ��ד; לא�ד� א� מ�תא�ת� ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ

א�ת� ��תב� ה�ד� �כתבי אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמר��ת.
� ��רה ספר ��תב י�ראל מי� אבל �קד�ה. ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ְְִִֵָי�ראל

האז�ר�ת ע� א�ת� הקודש]��רפי� מ�ני[שמות ,��� ְְְִִִֵֶַָָ
מעלה וה�א א�א �תב� ולא ה��, �קד�ת מאמי� ְְְֲֵֶֶַַַָָֹ�ְֲִִֵֶַ�אינ�
נתק�� לא ,�� ודע�� וה�איל ה�ברי�, ��אר ��ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�דע��

�� לה�יח ��א �די ל�רפ�, �מצוה ל�יני�[זכר]ה��; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכ� א�ת�; ��נזי� ה��, את ��תב ��י אבל למע�יה�. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

י�נז�. ��י, ��תב� א� ��ל� ה�ד� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�תבי

.Ëזה א� קד�; � �אברה� האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
ה�א הרי �עיני�", ח� מצאתי נא א� "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��אמר:
"אל מ�ה: ח�� חל, � �ל�ט האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקד�.
האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ח�". עב�� מצא נא ה�ה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. � �מיכה האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל קד�. � �נימי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ�גבעת
האמ�ר �למה �ל קד�. � �נב�ת האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹ�ל

קד� � ה�ירי� להקב"ה]��יר הכוונה ה�א[כי והרי , ְֲִִִֵֶַַֹ
ה���יי� הקב"ה]��אר ל�[של "האל� מ�ה: ח�� ; ְְִִִִֶֶֶַָָ

" מ�ה: ח�� חל, � �דנ�אל האמ�ר מלכ�א �ל אנ��למה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
ה���יי�. ��אר ה�א והרי מלכ�א", מל� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמל�א,

ה'תשס"ט סיו� ט"ז שני יו�

ז ּפרק הּתֹורה יסֹודי הלכֹות
יוםראשון�שניט"ו�ט"זסיון
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ואי�‡. האד�; �ני את מנ�א �האל לידע ה�ת, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיס�די

�מ��תיו, ���ר �חכמה, �ד�ל חכ� על א�א חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָה�ב�אה
ה�א א�א �ע�ל�, �דבר עליו מת��ר יצר� יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹולא
נכ�נה רחבה �עה �על �מיד, יצר� על �דע�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמת��ר

הא��,[ישרה] ה���ת �כל ממ�א �ה�א אד� מאד. ְִֵַָָָ�ְְֶַָָֹעד
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ל�ר�ס ����נס �ג�פ�, ומעשה�ל� מרכבה [מעשה ְְְִֵֵֵֶַַָָ
הרח�קי�,בראשית] ה�ד�לי� הענינ�ת �א�ת� ְְְְְִִִִֵַָָָָָוי���

וה�ל�, מתק�� וה�א �לה�יג, להבי� נכ�נה �עת ל� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָותהיה
וה�ל� ה�מ�, �מח��י הה�לכי� הע� �לל מ�רכי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ��ר�

מח�בה[מעורר]�מזרז ל� �היה ��א נפ�� �מל�ד עצמ� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מ ולא �טלי�, מ�ברי� �אחד ה�מ��לל הבלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

�חת ק��רה למעלה, �נ�יה �מיד �ע�� א�א ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָותח��ל�תיו,
ה�ה�ר�ת, ה�ד���ת ה��ר�ת �א�ת� להבי� ְְְְִִֵַַַַָָה��א,
מ��רה ��� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �חכמת� ִָָ�ְְְִֵֶַַָָָָ�מס��ל

הקודש]רא��נה חיות הנקראי� האר�,[מלאכי� ט��ר עד ִֶַַָָָ
�בעת עליו. ��רה ה�ד� ר�ח מ�ד � �דל� מה� ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוי�דע
ה�לאכי� �מעלת נפ�� �תערב � הר�ח עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ��נ�ח
�אינ� �דע�� ויבי� אחר, לאי� ויהפ� 'אי�י�', ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�קראי�

�היה הקודש]�מ�ת רוח עליו ששרתה ��תע�ה[עד א�א , ְְִֶֶֶַָָָָ
��א�ל: ��אמר �מ� החכמי�, אד� �ני �אר מעלת ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

אחר". לאי� ונה�כ� ע��, "והתנ�ית
יו�שניט"זסיו�

ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מעל�ת·. מעל�ת שונות]ה�ביאי�, �מ�[בדרגות ה�: ְְֲֲִִֵַַַ
�ד�ל נביא ��ב�אה �� מחבר�, �ד�ל חכ� �חכמה ���ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
�חזי�� �חל�� א�א ה�ב�אה מראה ר�אי� אי� וכ�� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ�ְִִָמ�ביא.
��אמר: �מ� �ר�מה, עליה� ���ל אחר ���� א� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה�ילה,
וכ��, ."�� אד�ר �חל�� אתו�ע, אליו ָ�ְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ"��ראה
���ל, ה��� וכח מז�עזעי�, אבריה� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ���תנ�אי�,
מה להבי� �נ�יה ה�עת ות�אר מ�רפ�ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוע���נ�תיה�
גדלה ח�כה אימה "וה�ה �אברה�: ��אמר �מ� ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ראה,
עלי נה�� "וה�די �דנ�אל: ��אמר �כמ� עליו"; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפלת

�ח". עצר�י ולא ְְְְִִַַַָֹֹלמ�חית,

�ר�‚. � ה�ב�אה �מראה ל�ביא ���דיעי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ברי�
�מראה ה��ל �תר�� �ל�� יחקק �מ�ד ל�, מ�דיעי� ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�ל
אבינ�, יעקב �ראה ה��� �מ� ה�א; מה וידע ֲִֶַָָָָֹ�ְְְֵַַַַָה�ב�אה,
ל�לכ��ת מ�ל היה וה�א ,�� וי�רדי� ע�לי� �ְְְְְִִִַַַָָָָָ�מלאכי�
ה�פ�ח וה�יר יחזקאל, �ראה הח��ת �כמ� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָו�ע��ד�;

יחזקאל,[רותח] �ראה וה�ג�ה ירמיה, �ראה �קד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ�ל
א�מרי� מה� י� ה�ביאי�, �אר וכ� זכריה. �ראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
�לבד. ה�תר�� א�מרי� מה� וי� א��, �מ� �פתר�נ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָה��ל
�ברי �מקצת �תר��, �לא �לבד ה��ל א�מרי� ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ�פעמי�
מתנ�אי�. ה� חידה ודר� �מ�ל וכ��, �זכריה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְְְְְֵֶַָיחזקאל

מתנ�אי„. אי� � ה�ביאי� א�א�ל ��רצ�, עת �כל � ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
�אי� �מת��דדי�; לב וט�בי �מחי� וי��בי� �ע�� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָמכ�ני�
א�א עצל�ת, מ��� ולא עצב�ת מ��� לא ��רה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹה�ב�אה
ות� נבל לפניה� ה�ביאי�, �ני לפיכ�, �מחה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹמ���
��אמר: ה�א וזה ה�ב�אה; מב��י� וה� וכ��ר, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָוחליל
עד ה�ב�אה �דר� מה�כי� �ל�מר, � מתנ�אי�" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ"וה�ה

מת��ל'. '�ל�ני א�מר: �א�ה �מ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ���בא�,

'�ני‰. ה�קראי� ה� להתנ�א, מב��י� �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָא��
���רה אפ�ר �ע��, ��כ�ני� �י על וא� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָה�ביאי�'.

��רה. ��א ואפ�ר עליה�, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ�כינה

.Â�ה�ביאי לכל ה�ב�אה �ר� ה� �אמרנ�, ה�ברי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
�ל �ל ור�� ר�נ�, ממ�ה ח�� � והאחר�ני� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהרא��ני�

�ל ל�אר מ�ה נב�את �י� י� הפר� �מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�ביאי�.
ר�נ� �מ�ה �מראה; א� �חל�� ה�ביאי�, ��ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָה�ביאי�?
מ�עד אהל אל מ�ה "�בבא ��אמר: וע�מד, ער ה�א �ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
ה�ביאי�, �ל אליו". מ��ר ה��ל את ו��מע א��, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלד�ר
וחידה. �מ�ל ר�אי� �ה� מה ר�אי� לפיכ� מלא�; ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אד�ר �ה אל "�ה ��אמר: מלא�, ידי על לא ר�נ�, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ�מ�ה
ונאמר: �ני�", אל �ני� מ�ה אל ה' "וד�ר ונאמר: ,"��ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ר�אה א�א מ�ל, �� �אי� �ל�מר, י�יט"; ה' ְִֵֶֶֶַַַָָָָ�ְ"�תמנת
�ה��רה ה�א מ�ל; �בלא חידה �לא �רי� על ְְְִֶַָָָָֹֹ�ַַָָה�בר
מתנ�א �אינ� בחידת", ולא "�מראה, עליו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמעידה
ה�ביאי�, �ל �רי�. על ה�בר �ר�אה �מראה, א�א ְְִִַָ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ�חידה
ה�א ;�� אינ� ר�נ�, �מ�ה �מתמ�גגי�. ונבהלי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָיראי�
�אי� �מ� רעה�"; אל אי� יד�ר "�א�ר א�מר: ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�ה�ת�ב
�ל �דע�� �ח היה �� חבר�, �ברי ל�מע נבהל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאד�
עמד� על ע�מד וה�א ה�ב�אה, �ברי להבי� ר�נ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמ�ה
מ�ה ��רצ�. עת �כל מתנ�אי� אי� ה�ביאי�, �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ל�.
ל�ב��� ה�ד� ר�ח ��ח��, זמ� �ל א�א ;�� אינ� ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹר�נ�,
ל� �להז��� �ע�� לכ�� צרי� ואינ� עליו; ��רה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ�נב�אה

עליו] שתשרה וע�מד[לחכות �מז�� מכ�� ה�א �הרי ,ְֲֵֶ�ְָ�ְֵָ
��אמר: ��רצה, עת �כל מתנ�א לפיכ� ה�רת. ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�מלאכי

מה וא�מעה האל,"עמד� הבטיח� �בזה לכ�". ה' �צ�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
�ה וא�ה, לאהליכ�. לכ� ��ב� לה�: אמר "ל� ְְֱֱֳֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:
��ה�ב�אה ה�ביאי�, ��ל למד�, הא ע�די". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹעמד
��אר ��� ה��� צרכי �ה�א לאהל�, ח�זרי� ְִָָ�ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָמס��קת,
חזר לא ר�נ�, �מ�ה מ���תיה�. ��ר�י� אינ� לפיכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהע�;
�מ� לע�ל� הא�ה מ� �ר� לפיכ� הרא���; ְְְֳִִִִִַָָָָָָָלאהל�
נס��ק ולא הע�למי�, �צ�ר �ע�� ונק�רה ל�, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה��מה
��לאכי�. ונתק�� �ניו, ע�ר וקר� לע�ל�, מעליו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָהה�ד

.Êלהרחיב �לבד, לעצמ� נב�את� ��היה אפ�ר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה�ביא,
מא�ת� י�דע היה ��א מה ��דע עד �ע��, �לה�סי� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹל��
א� האר�, מע�י לע� ����ח ואפ�ר ה�ד�לי�, ְֵֵֶַַַָָ�ְְְְְִִֶֶַַָָה�ברי�

א�ת� לב�נ� ממלכה, א� עיר בינה]לאנ�י [ללמד� ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעי� מ�ע�י� א�ת� למנע א� �ע��, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹ�לה�דיע�
�די �מ�פת, א�ת ל� נ�תני� א�ת�, �כ����חי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַ��ידיה�;
א�ת הע��ה �ל ולא �אמת. �לח� �האל הע� ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ��דע�
�היינ� אד� א�א נביא; �ה�א א�ת� מאמיני� ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�מ�פת,
�חכמת� לנב�אה רא�י �ה�א מ�ח�ת� �� ְְְְְִִִִֶָָָָָי�דעי�
מה�� והיה �יל�, �ני �ל על �ה� ��תע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�במע�יו,

�בקד ה�ב�אה וע�ה�דרכי �א �� ואחר �פרי��ת�, �ת� ְְְְִֵַַָ�ְְְִַַָָָָָָָ
מ���, ל�מע מצוה � �לח� �האל ואמר �מ�פת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹא�ת
�מ�פת א�ת ��ע�ה ואפ�ר ��מע��". "אליו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��אמר:

�ג� �ברי� ל� י� הא�ת וזה נביא, שנעשהואינ� [יתכ� ְְְְִִֵֵֶָָָ
עיניי�] ה�אילבאחיזת ל�, ל�מע מצוה כ�, �י על וא� ;ְְְִִִִֵַַַָֹ

על א�ת� מעמידי� לנב�אה, ורא�י וחכ� ה�א �ד�ל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָואד�
�י על ה�י� לח�� ��צט�ינ� �מ� נצט�ינ�, ��כ� � ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹחזקת�
��קר, �העיד� �אפ�ר �י על וא� ��רי�, עדי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�ני�
��ר�ת�. על א�ת� מעמידי� אצלנ�, ה� �כ�רי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה�איל
לה' � "ה�ס�רת נאמר: �ה� וכ��צא הא�� ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�ברי�
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יראה האד� "�י ונאמר: �לבנינ�", לנ� � וה�גלת ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינ�;
ל�בב". יראה וה' ְִִֵֵֶַַַָָלעיני�,

ה'תשס"ט סיו� י"ז שלישי יו�

ח ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות
הא�ת�ת‡. מ�ני י�ראל �� האמינ� לא � ר�נ� ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹמ�ה

�פי �ל�� י� � הא�ת�ת �י על �ה�אמי� ,[פקפוק]�ע�ה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
�לט הא�ת ��ע�ה בלהטיה�]�אפ�ר א�א[מלשו� וכ���. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

להביא לא � ע�א� ה�ר� לפי ��ד�ר, �ע�ה הא�ת�ת ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ�ל
את קרע � ה�צרי� את לה�קיע צר� ה�ב�אה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה
צמא� ה��. את לנ� ה�ריד � למז�� צרכנ� .�� והצליל� ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָה��
א�ת� �לעה � קרח עדת �� �פר� האב�. את לה� �קע �ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
�מעמד ?�� האמינ� �במה הא�ת�ת. �ל �אר וכ� ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָהאר�.
� אחר ולא �מע�, ואזנינ� זר, ולא רא�, �עינינ� סיני: ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהר
וה��ל הערפל, אל נ�� וה�א וה��ידי�. וה��ל�ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהא�
�� לה� אמר ל� מ�ה! 'מ�ה, ��מעי�: ואנ� אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמ��ר
ונאמר: ע�כ�", ה' ��ר �פני� "�ני� א�מר: ה�א וכ� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ�'.
��מעמד �מ�י� ה�את". ה�רית את ה' �רת אבתינ� את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"לא
�� �אי� אמת �היא לנב�את� הראיה היא לב��, סיני ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהר
�עב�ר הענ�, �עב אלי� �א אנכי "ה�ה ��אמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�פי?
מ�לל, � לע�ל�" יאמינ� �� וג� ע��, �ד�רי הע� ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָי�מע
ע�מדת �היא נאמנ�ת �� האמינ� לא זה �בר ֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ��ד�

�מח�בה. הרה�ר אחריה ��� נאמנ�ת א�א ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלע�ל�,

�היא·. נב�את� על העדי� ה� לה�, ���ח א�� ְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְִֵֶנמצא�
אחד וה�א �ה� א�ת; לה� לע��ת צרי� ואינ� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאמת,

��לי�][שוו � �יחד אחד �בר �רא� עדי� ��ני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��בר,
מה� אחד ואי� אמת, א�מר �ה�א לחבר� עד מה� ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
י�ראל �ל � ר�נ� מ�ה �� לחבר�. ראיה להביא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָצרי�
לה� לע��ת צרי� ואינ� סיני, הר מעמד אחר ל� ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָעדי�
�תח�ת ה�א �ר�� ה�ד�� ל� �אמר ה�א וזה ְְִִֶֶַַַָָָא�ת.
ואמר �מצרי�, לע��ת� הא�ת�ת ל� ��ת� �עת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָנב�את�,
�י על �ה�אמי� ר�נ�, מ�ה ידע לקל�"; "ו�מע� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹל�:
נ�מט והיה �מח�ב, �מהרהר �פי, �לבב� י� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹהא�ת�ת,
ה�ד�� �ה�דיע� עד � לי" יאמינ� לא "וה� ואמר: ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמ�יל�,
מ�צרי�, ��צא� עד א�א אינ� הא�ת�ת �א�� ה�א, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ר��
ההרה�ר יס��ק ה�ה, ההר על ויעמד� ��צא� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָואחר
�אני ��דע� א�ת �א� ל� נ�ת� �אני אחרי�, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ��הרהרי�
וה�א הרה�ר. �ל�� י�אר ולא מ��ח�ה, �אמת ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�לח�י�
� �לח�י� אנכי �י הא�ת ל� "וזה א�מר: ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ה�ת�ב
ההר על האלהי� את �עבד�� מ�צרי�, הע� את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�ציא�
ר�נ�, מ�ה אחר ��עמד נביא ��ל א�מר, נמצאת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ה".
'א� ��אמר: �די לב��, הא�ת מ�ני �� מאמיני� אנ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאי�
ה�צוה מ�ני א�א ��אמר'; מה לכל ל� נ�מע א�ת, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיע�ה
"אליו � א�ת נת� א� ואמר: ���רה, מ�ה ְִִֵֶֶַַַָָָָָ���נ�
וא� עדי�, �ני �י על ה�בר לח�� ���נ� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ��מע��";

� �י ��על � �קר א� העיד� אמת א� י�דעי� אנ� אי� ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
א� י�דעי� אנ� �אי� �י אל וא� ה�ביא, מ�ה ל�מע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוה

ולאט. �כ��� א� אמת ְְֱִֶָָהא�ת

�ד�לי�,‚. �מ�פתי� א�ת�ת וע�ה נביא עמד א� ְְְְִִִִִַָָָָָלפיכ�,
ל�; ��מעי� אי� � ר�נ� מ�ה �ל נב�את� להכחי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ�ב��

�יח�ד י�דעי� �לאט[בבירור]ואנ� הא�ת�ת �א�ת� , ְְְְִִֶָָָָ
�י[בלחש] על אינ� ר�נ� מ�ה ��ב�את לפי ה�, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוכ���

�עינינ� א�א זה, לא�ת�ת זה א�ת�ת ��ער� �די ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהא�ת�ת
ה�א ��מע �מ� �מענ�ה, �באזנינ� רבנו]ראינ�ה .[משה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָ

�בר על לאד� �העיד� לעדי� ��מה? ה�בר למה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהא
א�א לה�, ��מע �אינ� � �ראה �מ� �אינ� �עיניו, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ראה
�א �א� ��רה, אמרה לפיכ� �קר. עדי �ה� �ו�אי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�דע
�הרי הה�א"; ה�ביא �ברי אל ת�מע "לא וה��פת, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהא�ת
�עיני�; �ראית מה להכחי� �מ�פת, �א�ת אלי� �א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
ה�צוה מ�ני א�א �מ�פת, מאמיני� אנ� ואי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוה�איל
נב�את� להכחי� ��א זה מא�ת נק�ל היא� מ�ה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���נ�

ו��מענ�. �ראינ� מ�ה, ÔÂÈÒÁ"ÈŒÊ"ÈÈÚÈ·¯ŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ�ל ְְִֶֶֶֶַָָ

ה'תשס"ט סיו� י"ח רביעי יו�

ט ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות
�היא‡. ���רה, �מפר� �ר�ר ע�מדת[ג�]�בר מצוה ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ע�למי�, �לע�למי ש]לע�ל� אצלנו לא[מקובל ל� אי� ְְְִֵֵָָָֹ
א�ר ה�בר �ל "את ��אמר: ��ספת, ולא �רע�� ולא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ���י,
עליו, תס� לא לע��ת; ת�מר� את� � אתכ� מצ�ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹאנכי
ע�ל�, עד �לבנינ� לנ� "וה�גלת ונאמר: מ���"; תגרע ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹולא
�ברי ��ל למד�, הא ה�את". ה��רה �ברי �ל את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלע��ת
א�מר: ה�א וכ� ע�ל�; עד לע��ת� אנ� מצ�י� ְֲִֵַַָָָָ�ְָ��רה,
הא היא". ב�מי� "לא ונאמר: לדרתיכ�", ע�ל� ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ�"ח�ת
א� לפיכ�, מע�ה. �בר לח�� ר�אי נביא �אי� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלמד�,
א�ת ויע�ה הא��ת, מ� �י� מ��ראל �י� אי�, ְֲֶַ�ְֲִִִִֵֵֵַָָֹיעמד
מצוה, לגרע א� מצוה, לה�סי� �לח� �ה' ויאמר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�מ�פת,
ממ�ה, �מענ� ��א �ר�� ה�צו�ת מ� �מצוה לפר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹא�
אינ� י�ראל �ה� ��צט�� ה�צו�ת �א�ת� �אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�
זה הרי � הי� זמ� לפי מצו�ת א�א ��ר�ת �לד�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָלע�ל�
�מיתת� מ�ה; �ל נב�את� להכחי� �א �הרי �קר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנביא
�ה�א צ�ה�, לא א�ר ה' ��� לד�ר �הזיד על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ�חנק,
עד �לבנינ� "לנ� ה�את �ה�צוה למ�ה צ�ה �מ� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ר��

ויכ�ב". אל, אי�, ו"לא ְִִֵֵַָֹע�ל�",

מ�רב.· לה� אקי� "נביא ���רה: נאמר ל�ה ,�� ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�
�ברי על לצ��ת א�א �א, ה�א �ת לע��ת לא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאחיה�"?
�אמר �מ� עליה, יעבר� ��א הע� �להזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה��רה,
צ�נ� א� וכ� עב�י". מ�ה ��רת "זכר� ��ה�: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהאחר��
�לכ�', 'אל א� �ל�ני', למק�� 'לכ� �ג��: הר��ת, ְְְְְְְְִִֵֵַָָ�דברי
א� ז�', ח�מה '�נ� �ע��', 'אל א� ה���', מלחמה ְְֲֲִַַַָָָ'ע��
ח�ב � �בריו על והע�בר ל�; ל�מע מצוה � �בנ�ה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ'אל
י�מע לא א�ר האי� "והיה, ��אמר: �מי�, �ידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

מע��". אדר� אנכי � ��מי יד�ר א�ר �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל

עצמ�‚. �ברי על �עבר נביא נבואתו]וכ� וה��ב�[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
�ב�ל���[מעלי�] �מי�; �ידי מיתה ח�ב � ְְְִִִִֵַַָָָָָָנב�את�

ה�ביא לנ� יאמר א� וכ� מע��". אדר� "אנכי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹנאמר:
מצו�ת מ�ל אחת על לעבר נביא, �ה�א לנ� ְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ���דע
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�י� ק��ת �י� הר�ה, מצו�ת על א� ���רה ְְֲִֵֵֵַַַַָָהאמ�ר�ת
ל�. ל�מע מצוה � �עה לפי מחכמי�חמ�ר�ת, למדנ� וכ� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ

ה�מ�עה מ�י איש]הרא��ני�, מפי יאמר[איש א� ��ל, : ְִִִִִַַַָָֹֹ
� ה�רמל �הר �אל�ה� ��רה', �ברי על 'עבר נביא: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹל�
�עה לפי ה�בר ��היה וה�א, זרה. מעב�דה ח�� ל�; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ�מע
�ח��, ע�לה �הקריב ה�רמל, �הר אל�ה� �ג�� �ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

נבחרה בה]ויר��לי� רק ח�ב[להקריב �ח�� וה�קריב , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
נאמר: �זה וג� ל�; ל�מע מצוה נביא, �ה�א �מ�ני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�רת.
'היא� ל�: ואמר� אל�ה� את �אל� וא�� ��מע��". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ"אליו
מק��"'? �כל עלתי� �עלה ��" ���רה, ��ת�ב מה ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹנעקר
ח�ב לע�ל� �ח�� ה�קריב א�א נאמר 'לא א�מר: היה �ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
�דבר �ח�� ה��� אקריב אני אבל מ�ה; ���ה �מ� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�רת,
צ�� א� ה�את, ה�ר� ועל ה�על'. נביאי להכחי� �די ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹה',
וא� לה�; ל�מע מצוה �עה, לפי לעבר ה�ביאי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ�ל
�ה��רה �חנק, מיתת� � לע�ל� נעקר �ה�בר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמר�

ע�ל�". עד �לבנינ� "לנ� ְְֵַָָָָָאמרה:

ה�מ�עה„. מ�י ��מדנ� מ�ברי� �בר עקר א� [מסורתוכ� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
��ממרע"ה] �ה�י� ל� צ�ה �ה' ��רה מ�יני �די� �אמר א� ,ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

על א� ויחנק �קר, נביא זה הרי � �ל�ני �דברי והלכה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�א
"לא �אמרה: ��רה להכחי� �א �הרי א�ת; �ע�ה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�י

��ל. ל� ��מעי� �עה, לפי אבל היא". ְְֲִִִִַַַָָָָֹ��מי�

�עב�דה‰. אבל מצו�ת; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ��ה
ע�ה ואפ�� �עה. לפי ואפ�� ל�, ��מעי� אי� � ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָזרה
עב�דה ��עבד צ�ה� �ה' ואמר �ד�לי�, �מ�פתי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָא�ת�ת
סרה ��ר זה הרי � �לבד ז� ��עה א� �לבד, ה��� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
וה��פת... הא�ת "�בא ואמר: ה�ת�ב צ�ה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל
ה' על סרה ��ר �י הה�א... ה�ביא �ברי אל ת�מע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלא
�לפיכ� מ�ה. �ל נב�את� להכחי� �א �הרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכ�",
וכ��� �לאט � �ע�ה וכל �קר, נביא �ה�א �ו�אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָע�ה;

ה'תשס"ט סיו� י"ט חמישי יו�

י ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות
אינ�‡. �לח�, �ה' ויאמר לנ� ��עמד נביא צרי��ל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

אל�ה� מא�ת�ת א� ר�נ� מ�ה מא�ת�ת �אחד א�ת ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָלע��ת
הא�ת א�א ע�ל�; �ל מנהג� ���י �ה� ��� ְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָואלי�ע,
ויאמנ� �ע�ל�, להי�ת העתידי� �ברי� ��אמר ,���ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ה�בר את נדע איכה �לבב�: תאמר "וכי ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�בריו,
�מלאכ�ת לנב�אה הרא�י אד� ���ב�א לפיכ�, ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוג�'".

לעבד[בשליחות] א�א לגרע, ולא לה�סי� יב�א ולא ְְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֹה',
את לנ� 'קרע ל�: א�מרי� אי� � ה��רה �מצו�ת ה' ְְְְִִֵֶֶַַָָאת
,'�� נאמי� �� ואחר �א��, וכ��צא מת החיה א� ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָה��,
העתידי� �ברי� לנ� אמר א�ה, נביא 'א� ל�: א�מרי� ְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָָֹא�א
�בריו: היב�א� לרא�ת מח�י� ואנ� א�מר, וה�א ְְְְְְֲִִִֵַָָָָלהי�ת';
�ה�א �יד�ע � קט� אחד �בר נפל ואפ�� יב�א�, לא ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹא�
נאמ�. �עינינ� יהיה � ��� �בריו �א� וא� �קר. ְְֱִֵֵֶֶָָ�ְְְִִֶֶָָָנביא

.·��� �בריו נמצא� א� הר�ה. �עמי� א�ת� ָ�ְְְְְְִִִִֵַָָָ�ב�דקי�

�ל "ו�דע ��מ�אל: ��אמר �מ� אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמני�,
לה'". לנביא �מ�אל נאמ� �י �בע, �אר ועד מ�� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ראל

להי�ת,‚. עתיד מה א�מרי� וה��סמי� המע�נני� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹוהלא
וה��סמי� �המע�נני� א�א �בינ�? ה�ביא �י� הפר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מה
אי� �מקצת� מתק�מי� �בריה� מקצת �ה�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא

�מ הברי וי��יע� נא "יעמד� ��אמר: �עני� י�,מתק�מי�, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ�ְִֵַָֹ
� עלי�" יבא� מא�ר לחד�י�, מ�דיעי� ���כבי�, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזי�
מ�בריה� יתק�� ��א ואפ�ר א�ר. �ל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מא�ר",
��י�, את�ת "מפר ��אמר: �עני� ��ל, יטע� א�א ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל��,
��אמר: ק�מי�, �בריו �ל � ה�ביא אבל יה�לל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמי�
"ה�ביא א�מר: ה�א וכ� ארצה". ה' מ�בר י�ל לא ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ"�י
�ברי יד�ר א��, �ברי וא�ר חל��, יס�ר חל��, א�� ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָא�ר
��ברי �ל�מר, � ה'" נא� ה�ר, את ��ב� מה ְְִֵֶַ�ְֱֶֶֶֶַַַָאמת;

�תב� והחל�מ�ת �ר[קש]ה��סמי� מעט �� ��תערב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
נקיה] �ב�בר[תבואה �לל. �ב� �� �אי� ��ר ה' �דבר ,ְְֵֶֶֶַַַָָָָ

���דיעי� ה�ברי� �א�ת� ואמר, הבטיח ה�ת�ב ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�ה
לכ� י�דיע ה�ביא � �מכ�בי� לא��ת וה��סמי� ְְִִִֶַַַָָ�ְְְְִִַַָהמע�נני�
,�� וכ��צא וק�ס� למע�נ� צריכי� א�� ואי� האמת, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ�ברי
ק�ס� �א�, �ב�� �נ� מעביר ב� י�צא "לא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��אמר:
מ�ר�� נביא וג�' הא�ה... ה��י� �י וג�' ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָקסמי�...
לה�דיענ� א�א לנ�, ע�מד ה�ביא �אי� למד�, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאחי�".הא
מלחמה ורעב מ�בע �ע�ל�, להי�ת העתידי� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָָֹ�ברי�
��א�ל ל�, מ�דיע יחיד צרכי ואפ�� �ה�; וכ��צא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָו�ל��
וכ��צא מק�מ�. לה�דיע� ל�ביא והל� אבדה ל� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אבדה
�ת ��ע�ה לא � ה�ביא ��אמר ה�א ה�ברי�, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�א��

יגרע. א� מצוה י�סי� א� ְְִִִֶֶַַָאחרת,

'�ל�ני„. ��אמר: �ג�� א�מר, �ה�ביא ה�רענ�ת ְְְִִֵֶֶַַָָֹ�ְִֵַ�ברי
וכ��צא 'מלחמה' א� רעב' �נת �ל�נית '�נה א� ְְְְִִֵַַָָָָָָָימ�ת',
הכח�ה �זה אי� �בריו, עמד� לא א� � א�� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�דברי�
�ה�ד�� �א'; ולא ��ר 'ה�ה א�מרי�: ואי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹלנב�את�,
ואפ�ר הרעה", על ונח� חסד, ורב א�י� "אר� ה�א ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ר��
לה� ��לה א� נינוה, �אנ�י לה� ונסלח ���בה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ע��

ארכה] לה� ואמר[נת� ט�בה על הבטיח א� אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ�חזק�ה.
�ה�א �יד�ע � �אמר ה��בה �אה ולא וכ�, �� ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��היה
�נאי על אפ�� האל, ��גזר ט�בה �בר ��ל �קר; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנביא
י�ח� �לבד ה��בה ��דברי למד�, הא ח�זר. אינ� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ע��ר, �� לחנניה �ת��בת� א�מר ��רמיה� ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָה�ביא.
ל� אמר לט�בה. וחנניה לרעה מתנ�א ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ��היה
�אני ראיה �זה אי� �ברי, יעמד� לא א� 'חנניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹירמיה:
נביא �א�ה י�דע �ברי�, יעמד� לא א� אבל �קר; ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹנביא
ה�ביא וג�' ה�ה ה�בר את נא �מע "א� ��אמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�קר',
א�ר ה�ביא י�דע ה�ביא �בר �בא ל�לח, י�בא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹא�ר

�אמת". ה' ְֱֶֶָ�לח�

זה‰. הרי � נביא �ה�א אחר נביא ל� �העיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנביא
מ�ה �הרי חקירה; צרי� ה�ני זה ואי� נביא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�חזקת
��ע�ה קד� י�ראל �ל �� והאמינ� ליה��ע, העיד ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ִִֵֵַר�נ�
�בריו והאמ�� נב�את� ���דעה נביא ל��ר�ת. וכ� ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָא�ת.
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�דרכי ה�ל� והיה נביא, ל� �העיד א� �ע�, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ע�
��א �נב�את�, �להרהר אחריו לח�ב אס�ר � ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹה�ב�אה
ה�לכי� נהיה ולא מ�י, י�תר לנ��ת� ואס�ר אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינ�
�א�ר אלהיכ�, ה' את תנ�� "לא ��אמר: לע�ל�, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ�מנ�י�
א�א אי�". א� �קר�נ�, ה' "הי� �אמר�: ���ה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנ�ית�
�קר��, ה' �י וידע� יאמינ� � נביא ��ה ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר
�י "וידע�, ��אמר: �עני� אחריו, יח�ב� ולא יהרהר� ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

�ת�כ�". היה ְִָָָָנביא

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט סיו� כ' שישי יו�
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ו�� ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת ע�רה אחת �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָי�
�דרכיו; לה���ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצו�ת

את(ב) לאהב (ד) רעי�; את לאהב (ג) �י�דעיו; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹלה��ק
��א (ז) לה�כיח; (ו) אחי�; ל�נא ��א (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹה�רי�;
להל� ��א (ט) אמללי�; לע��ת ��א (ח) �ני�; ְֲִֶַָֹֹ�ְְְִִֶַַָֹלהל�י�
א�� מצו�ת �בא�ר לנטר. ��א (יא) לנק�; ��א (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

א��. �פרקי� �ְִִֵָ

א ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
נפש]�ע�ת‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל י� הר�ה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אד� י� �י�תר: מ��ה �רח�קה מ�� מ��ה וז� אד�, ְְִִֵֵֶָָָָָ�ְְְִֵָָמ�ני
מי�בת ��ע�� אד� וי� �מיד; ��עס חמה, �על ֶֶ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א
�כ�ה מעט �עס יכעס �עס, וא� � �לל ��עס ואינ� ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
�פל �ה�א וי� �י�תר, לב �ב� �ה�א אד� וי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ני�.
נפ�� ���ע לא �אוה, �על �ה�א וי� מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹר�ח
יתא�ה לא �י�תר, ��� טה�ר �ה�א וי� �תאות�; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל�
נפ� �על וי� לה�. צרי� �ה��� מע�טי� לדברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפ��
�עני� הע�ל�, ממ�� מ�ל נפ�� ���ע ��א ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,
���� מק�ר, וי� �ס�"; י��ע לא �ס� "אהב ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��אמר:
�ל לה�יג יר�� ולא ל�, יס�יק ��א מ�עט �בר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפ��

יד� על וק�ב� �רעב עצמ� מס�� �ה�א וי� [מקמ�צר��. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
וי�לעצמו] �ד�ל; �צער א�א מ��� �ר�טה א�כל ואינ� ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

� א�� �רכי� ועל לדע��. �יד�, ממ�נ� �ל מא�ד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ה�א
מה�לל �ג�� ה�ע�ת, �ל ,[עצוב]וא�נ�[מתהולל]�אר ְְְְֵֵֵַָָ

ור�[פזר�]ו��ע[קמצ�]וכילי א�י� ולב ורחמ�, ואכזרי , ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
�ה�.[פחד�]לבב ���צא וכל ְֵֵֶַָָֹ

האחר,·. ��צה מ��ה הרח�קה ודעה �עה �ל �י� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוי�
�ע�ת מה� י� � ה�ע�ת וכל מ��. רח�קה ז� � �ינ�נ��ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ�ע�ת
�ע�ת מה� וי� ��פ�; טבע לפי �ר�ת�, מ�ח�ת לאד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�

מכ�� זה אד� �ל אליה�]��בע� לק�ל[מותא� ועתיד ְְִֶֶֶָָ�ְְִֵַָָ
לאד� �אינ� מה� וי� ה�ע�ת; מ�אר יתר �מהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָא�ת�
לה� ��פנה א� מאחרי� א�ת� למד א�א �ר�ת�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ח�ת
ה�עה ��� ��מע א� �ל�� �עלתה מח�בה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמ�,
��ק�עה. עד �� עצמ� והנהיג ליל�, רא�י �ב� ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָט�בה

אינ�.‚ ודעה, �עה ��כל מ�� ז� הרח�ק�ת קצו�ת ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ�ני
לל�ד� ולא �ה�, ללכת לאד� ל� רא�י ואי� ט�בה; ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ר�
מ�כ� א� מה�, לאחת נ�טה טבע� מצא וא� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעצמ�.

�[מותא�] �� ונהג מה� אחת למד ��בר א� מה�, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחת
הי�רה. �ר� והיא ה��בי�, �דר� ויל� למ�טב עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר

ודעה,„. �עה ��כל �ינ�נית מ�ה היא � הי�רה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�ר�
רח�קה �היא ה�עה והיא לאד�; ל� ��� ה�ע�ת ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ל
לז�. ולא לז� לא קר�בה ואינ� �וה, רח�ק ה�צו�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמ�ני

�� אד� ��הא הרא��ני�, חכמי� צ�� [מערי��לפיכ� ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
��ר�ושוקל] א�ת� �מכ�� א�ת� �מ�ער �מיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ע�תיו

נ�ח חמה �על יהא לא �יצד? �ל�. ��הא �די ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס לא �ינ�ני: א�א מר�י�, �אינ� �מת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יע�ה ��א �די עליו, לכעס �רא�י �ד�ל �בר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹא�א
�ה��� לדברי� א�א יתא�ה לא וכ� אחרת. �ע� �� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ���צא
"צ�יק ��אמר: �עני� �ז�לת�, לחי�ת אפ�ר ואי לה� ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי�
לה�יג א�א �עסק� עמל יהיה לא וכ� נפ��". ל�בע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט "ט�ב ��אמר: �עני� �עה, לח�י ל� ��רי� ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�בר

� יד� יק�� ולא א�אל��יק". ממ�נ�, �ל יפ�ר ולא י�תר, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
יד� מ�ת �פי צדקה יכולתו]נ�ת� למי[� �רא�י �מלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

א�א וא�נ�, עצב ולא ו��חק, מה�לל יהיה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ��רי�.
�ע�תיו. �אר וכ� יפ�ת. �ני� �סבר �נחת, ימיו �ל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�מח
�ע�ת ��� ��ע�תיו אד� �ל החכמי�. �ר� היא ז�, ֵָ�ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָודר�

חכ�. נקרא ממ�ע�ת, ְִָָָָ�ְִֵ�ינ�נ��ת

מ�עה‰. ויתרחק �י�תר, עצמ� על מדק�ק �ה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מי
מי �יצד? חסיד. נקרא זה, לצד א� זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�ינ�נית
ר�ח �פל ויהיה האחר��, ה�צה עד ה�ב מ�ב� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ��תרחק
נתרחק וא� חסיד�ת. מ�ת היא וז� חסיד; נקרא � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�י�תר
מ�ת היא וז� חכ�; נקרא � ענו ויהיה �לבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הרא��ני� וחסידי� ה�ע�ת. �ל �אר ז�, �ר� ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ה�צו�ת: ��י �נגד האמצעית מ�ר� ��ה� �ע�ת מ�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהי�
�עה וי� האחר��, ה�צה �נגד א�ת� ���י� �עה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�
מ��רת לפני� ה�א וזה הרא���; ה�צה �נגד א�ת� ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ���י�
וה� ה�ינ�נ�י�, א�� �דרכי� ללכת אנ� �מצ�י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִַה�י�.
�דרכיו". "והלכ� ��אמר: והי�רי�, ה��בי� ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָה�רכי�

.Â�א ח���, נקרא ה�א מה ז�: מצוה �פר�� ל�ד� ��ְְְְִִִֵַַַָָָ
רח��; היה א�ה א� רח��, נקרא ה�א מה ח���; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָא�ה
ז� �ר� ועל קד��. היה א�ה א� קד��, נקרא ה�א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב א�י� 'אר� ה���יי�, א�ת� �כל לאל ה�ביאי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקרא�
� �ה� וכ��צא ו'חזק' '���ר' '�מי�', וי�ר', 'צ�יק ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחסד',
אד� וח�ב ה�, וי�רי� ט�בי� �רכי� �א�� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלה�דיע

�ח�. �פי �לה���ת �ה� עצמ� ְְְְְִִִֶַַַָֹלהנהיג

.Ê?�� ���בע� עד א�� �דע�ת עצמ� אד� יר�יל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
ה�ע�ת �י על �ע��ה ��ע�י� וי��� וי�נה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיע�ה
ק�י� מע�יה� ��הי� עד �מיד, �ה� ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצע��ת,
�לפי �נפ��. ה�ע�ת וי�בע� טרח, �ה� יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעליו
ה�ינ�נית ה�ר� ה� ה��צר, �ה� ��קרא הא�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�מ�ת
והיא ה''; '�ר� ז� �ר� נקראת � �� ללכת ח�בי� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ�אנ�

לבניו אבינ� אברה� למע����ד� ידע�יו, "�י ��אמר: , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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�דרכי ה�ל� והיה נביא, ל� �העיד א� �ע�, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ע�
��א �נב�את�, �להרהר אחריו לח�ב אס�ר � ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹה�ב�אה
ה�לכי� נהיה ולא מ�י, י�תר לנ��ת� ואס�ר אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינ�
�א�ר אלהיכ�, ה' את תנ�� "לא ��אמר: לע�ל�, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ�מנ�י�
א�א אי�". א� �קר�נ�, ה' "הי� �אמר�: ���ה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנ�ית�
�קר��, ה' �י וידע� יאמינ� � נביא ��ה ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר
�י "וידע�, ��אמר: �עני� אחריו, יח�ב� ולא יהרהר� ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

�ת�כ�". היה ְִָָָָנביא

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט סיו� כ' שישי יו�
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ו�� ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת ע�רה אחת �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָי�
�דרכיו; לה���ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצו�ת

את(ב) לאהב (ד) רעי�; את לאהב (ג) �י�דעיו; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹלה��ק
��א (ז) לה�כיח; (ו) אחי�; ל�נא ��א (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹה�רי�;
להל� ��א (ט) אמללי�; לע��ת ��א (ח) �ני�; ְֲִֶַָֹֹ�ְְְִִֶַַָֹלהל�י�
א�� מצו�ת �בא�ר לנטר. ��א (יא) לנק�; ��א (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

א��. �פרקי� �ְִִֵָ

א ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
נפש]�ע�ת‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל י� הר�ה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אד� י� �י�תר: מ��ה �רח�קה מ�� מ��ה וז� אד�, ְְִִֵֵֶָָָָָ�ְְְִֵָָמ�ני
מי�בת ��ע�� אד� וי� �מיד; ��עס חמה, �על ֶֶ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א
�כ�ה מעט �עס יכעס �עס, וא� � �לל ��עס ואינ� ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
�פל �ה�א וי� �י�תר, לב �ב� �ה�א אד� וי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ני�.
נפ�� ���ע לא �אוה, �על �ה�א וי� מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹר�ח
יתא�ה לא �י�תר, ��� טה�ר �ה�א וי� �תאות�; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל�
נפ� �על וי� לה�. צרי� �ה��� מע�טי� לדברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפ��
�עני� הע�ל�, ממ�� מ�ל נפ�� ���ע ��א ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,
���� מק�ר, וי� �ס�"; י��ע לא �ס� "אהב ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��אמר:
�ל לה�יג יר�� ולא ל�, יס�יק ��א מ�עט �בר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפ��

יד� על וק�ב� �רעב עצמ� מס�� �ה�א וי� [מקמ�צר��. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
וי�לעצמו] �ד�ל; �צער א�א מ��� �ר�טה א�כל ואינ� ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

� א�� �רכי� ועל לדע��. �יד�, ממ�נ� �ל מא�ד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ה�א
מה�לל �ג�� ה�ע�ת, �ל ,[עצוב]וא�נ�[מתהולל]�אר ְְְְֵֵֵַָָ

ור�[פזר�]ו��ע[קמצ�]וכילי א�י� ולב ורחמ�, ואכזרי , ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
�ה�.[פחד�]לבב ���צא וכל ְֵֵֶַָָֹ

האחר,·. ��צה מ��ה הרח�קה ודעה �עה �ל �י� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוי�
�ע�ת מה� י� � ה�ע�ת וכל מ��. רח�קה ז� � �ינ�נ��ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ�ע�ת
�ע�ת מה� וי� ��פ�; טבע לפי �ר�ת�, מ�ח�ת לאד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�

מכ�� זה אד� �ל אליה�]��בע� לק�ל[מותא� ועתיד ְְִֶֶֶָָ�ְְִֵַָָ
לאד� �אינ� מה� וי� ה�ע�ת; מ�אר יתר �מהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָא�ת�
לה� ��פנה א� מאחרי� א�ת� למד א�א �ר�ת�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ח�ת
ה�עה ��� ��מע א� �ל�� �עלתה מח�בה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמ�,
��ק�עה. עד �� עצמ� והנהיג ליל�, רא�י �ב� ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָט�בה

אינ�.‚ ודעה, �עה ��כל מ�� ז� הרח�ק�ת קצו�ת ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ�ני
לל�ד� ולא �ה�, ללכת לאד� ל� רא�י ואי� ט�בה; ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ר�
מ�כ� א� מה�, לאחת נ�טה טבע� מצא וא� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעצמ�.

�[מותא�] �� ונהג מה� אחת למד ��בר א� מה�, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחת
הי�רה. �ר� והיא ה��בי�, �דר� ויל� למ�טב עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר

ודעה,„. �עה ��כל �ינ�נית מ�ה היא � הי�רה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�ר�
רח�קה �היא ה�עה והיא לאד�; ל� ��� ה�ע�ת ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ל
לז�. ולא לז� לא קר�בה ואינ� �וה, רח�ק ה�צו�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמ�ני

�� אד� ��הא הרא��ני�, חכמי� צ�� [מערי��לפיכ� ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
��ר�ושוקל] א�ת� �מכ�� א�ת� �מ�ער �מיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ע�תיו

נ�ח חמה �על יהא לא �יצד? �ל�. ��הא �די ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס לא �ינ�ני: א�א מר�י�, �אינ� �מת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יע�ה ��א �די עליו, לכעס �רא�י �ד�ל �בר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹא�א
�ה��� לדברי� א�א יתא�ה לא וכ� אחרת. �ע� �� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ���צא
"צ�יק ��אמר: �עני� �ז�לת�, לחי�ת אפ�ר ואי לה� ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי�
לה�יג א�א �עסק� עמל יהיה לא וכ� נפ��". ל�בע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט "ט�ב ��אמר: �עני� �עה, לח�י ל� ��רי� ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�בר

� יד� יק�� ולא א�אל��יק". ממ�נ�, �ל יפ�ר ולא י�תר, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
יד� מ�ת �פי צדקה יכולתו]נ�ת� למי[� �רא�י �מלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

א�א וא�נ�, עצב ולא ו��חק, מה�לל יהיה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ��רי�.
�ע�תיו. �אר וכ� יפ�ת. �ני� �סבר �נחת, ימיו �ל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�מח
�ע�ת ��� ��ע�תיו אד� �ל החכמי�. �ר� היא ז�, ֵָ�ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָודר�

חכ�. נקרא ממ�ע�ת, ְִָָָָ�ְִֵ�ינ�נ��ת

מ�עה‰. ויתרחק �י�תר, עצמ� על מדק�ק �ה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מי
מי �יצד? חסיד. נקרא זה, לצד א� זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�ינ�נית
ר�ח �פל ויהיה האחר��, ה�צה עד ה�ב מ�ב� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ��תרחק
נתרחק וא� חסיד�ת. מ�ת היא וז� חסיד; נקרא � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�י�תר
מ�ת היא וז� חכ�; נקרא � ענו ויהיה �לבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הרא��ני� וחסידי� ה�ע�ת. �ל �אר ז�, �ר� ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ה�צו�ת: ��י �נגד האמצעית מ�ר� ��ה� �ע�ת מ�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהי�
�עה וי� האחר��, ה�צה �נגד א�ת� ���י� �עה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�
מ��רת לפני� ה�א וזה הרא���; ה�צה �נגד א�ת� ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ���י�
וה� ה�ינ�נ�י�, א�� �דרכי� ללכת אנ� �מצ�י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִַה�י�.
�דרכיו". "והלכ� ��אמר: והי�רי�, ה��בי� ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָה�רכי�

.Â�א ח���, נקרא ה�א מה ז�: מצוה �פר�� ל�ד� ��ְְְְִִִֵַַַָָָ
רח��; היה א�ה א� רח��, נקרא ה�א מה ח���; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָא�ה
ז� �ר� ועל קד��. היה א�ה א� קד��, נקרא ה�א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב א�י� 'אר� ה���יי�, א�ת� �כל לאל ה�ביאי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקרא�
� �ה� וכ��צא ו'חזק' '���ר' '�מי�', וי�ר', 'צ�יק ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחסד',
אד� וח�ב ה�, וי�רי� ט�בי� �רכי� �א�� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלה�דיע

�ח�. �פי �לה���ת �ה� עצמ� ְְְְְִִִֶַַַָֹלהנהיג

.Ê?�� ���בע� עד א�� �דע�ת עצמ� אד� יר�יל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
ה�ע�ת �י על �ע��ה ��ע�י� וי��� וי�נה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיע�ה
ק�י� מע�יה� ��הי� עד �מיד, �ה� ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצע��ת,
�לפי �נפ��. ה�ע�ת וי�בע� טרח, �ה� יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעליו
ה�ינ�נית ה�ר� ה� ה��צר, �ה� ��קרא הא�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�מ�ת
והיא ה''; '�ר� ז� �ר� נקראת � �� ללכת ח�בי� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ�אנ�

לבניו אבינ� אברה� למע����ד� ידע�יו, "�י ��אמר: , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ה'". �ר� ו�מר� אחריו, �ית� ואת �ניו את יצ�ה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�ר
��אמר: לעצמ�, �ברכה ט�בה מביא ז�, �דר� ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהה�ל�

עליו". ��ר א�ר את אברה� על ה' הביא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ"למע�

ה'תשס"ט סיו� כ"א קודש שבת

ּפרק ּדעֹות בהלכֹות ¦§¥¤¤
מ�‡. וי� מר. וה�ת�ק מת�ק ה�ר ט�עמי� ה���, ְְֲִִֵֵַַַַַָָח�לי

רא�יי� �אינ� למאכל�ת ותאב ��תא�ה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהח�לי�
ה��בי�, ה�אכל�ת ו��נא וה�ח�, העפר �ג�� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אד� �ני �� החלי. רב לפי ה�ל � וה��ר ה�ת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹ�ג��
הרע�ת, ה�ע�ת וא�הבי� מתא�י� � ח�ל�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ��פ��תיה�
�בדה והיא ,�� ללכת �מתע�לי� ה��בה, ה�ר� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָו��נאי�
�אנ�י� א�מר י�עיה� וכ� חלי�. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעליה�
ח�� �מי� רע, ול��ב ט�ב לרע הא�מרי� "ה�י ְְִִֶַַַָָָָָֹה�ל�:
ועליה� למר". �מת�ק למת�ק מר �מי� לח��, וא�ר ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹלא�ר
�מה ח��". �דרכי ללכת � י�ר ארח�ת "העזבי� ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹנאמר:
ר�פאי �ה� החכמי�, אצל ילכ� ה�פ��ת? ח�לי ��נת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיא

��ע�ת חלי� ויר�א� עדה�פ��ת, א�ת�, ��ל�די� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
��ה�, הרע�ת ��ע�ת וה��ירי� ה��בה. ל�ר� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��חזיר��
אמר עליה� � א�ת� לר�א החכמי� אצל ה�לכי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואינ�

�ז�". אוילי� "�מ�סר, ְֱִִָָֹֹ�למה:

א�מרי�·. � חמה �על �ה�א מי רפ�את�? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָוכיצד
ויל� �לל; יר�י� לא וק�ל, ה�ה �א� עצמ�, להנהיג ְְְִֵֵַַָֹ�ְָ�ְְְִִֶַַל�
היה וא� מ���. החמה ��עקר עד מר�ה, זמ� ז� ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְֶֶַ�דר�
ה�ל, מ� למ�ה וי�ב הר�ה, �ב�י�� עצמ� ינהיג � לב ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ�ב�
וכ��צא ל�ב�יה�, את המב�י� סחב�ת �ל�יי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹויל��
ל�ר� ויחזר מ���, ה�ב �ב� ��עקר עד א��, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�דברי�
ל�ר� ולכ��חזר ה��בה; �ר� �היא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמצעית,
�ל ��אר יע�ה זה קו ועל ימיו. �ל �� יל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמצעית,
ל�צה עצמ� ירחיק האחד, ל�צה רח�ק היה א� ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�ע�ת:
והיא ה��בה, ל�ר� ��חזר עד מר�ה זמ� �� וינהג ְֲִֶֶֶֶַַַַָֹ�ְְְְִִֵַַֹה�ני,

ודעה. �עה ��כל �ינ�נית ְְִִֵֵֵֶָָָָמ�ה

א�א‚. �בינ�נית, �ה� לנהג לאד� ל� �אס�ר �ע�ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוי�
�ר� �אי� ה�ב; �ב� וה�א � האחר ה�צה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
ר�ח, �פל ��היה א�א �לבד, ענו האד� ��היה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה��בה
"ענו ר�נ� �מ�ה נאמר �לפיכ� למאד. נמ�כה ר�ח� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה

"ענו" נאמר ולא 'מאדמאד", חכמי�, צ�� �לפיכ� �לבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
�פר � ל�� ה�ג�י� ��ל אמר�, וע�ד ר�ח'. �פל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
וע�ד אלהי�". ה' את ו�כח� לבב�, "ור� ��אמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ע�ר,

�י� �אית ���תא �]אמר�: בו שיש מי בחר� ���ת[יהא ְְְְִֵַַָָ
עד היא רעה �עה ה�עס, וכ� מקצת�. ואפ�� ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהר�ח,
האחר, ה�צה עד מ��ה ��תרחק לאד� ורא�י ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמאד;
לכעס �רא�י �בר על ואפ�� יכעס, ��א עצמ� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹויל�ד
על א� �ית�, �בני �ניו על אימה להטיל רצה וא� ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו.
��חזר� �די עליה� לכעס ורצה �רנס, היה א� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה���ר
לי�ר�, �די ��עס �ה�א �פניה� עצמ� יראה � ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמ�טב
מד�ה �ה�א �אד� עצמ�, לבי� �ינ� מי�בת �ע�� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ�ְְְְִֶַותהיה
חכמי� אמר� ��עס. אינ� וה�א �עס�, ��עת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָאי�

ואמר�, זרה'. עב�דה ע�בד �א�� ה��עס, '�ל ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהרא��ני�:
וא� מ���, מס��קת חכמת� ה�א, חכ� א� � ה��עס ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ל
ח�יה� אי� �עס, �עלי מ���. מס��קת נב�את� ה�א, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנביא
עצמ� ��נהיג עד ה�עס, מ� להתרחק צ�� לפיכ� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָח�י�;
ה�ר� היא וז� ה�כעיסי�. לדברי� אפ�� יר�י� ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ��א
��מעי� ע�לבי�; ואינ� נעלבי�, ה� ה��יקי�: ודר� ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��בה,
�י��רי�. ��מחי� מאהבה, ע��י� מ�יבי�; ואינ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָחר�ת�,
�גברת�". ה�מ� �צאת "ואהביו, א�מר: ה�ת�ב ָ�ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעליה�

�דבר„. א�א יד�ר ולא ��תיקה, אד� יר�ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלע�ל�
רב, על אמר� ��פ�. לח�י לה� צרי� �ה�א �דברי� א� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמה
וז� � ימיו �ל �טלה �יחה �ח ��א ה�ד��, ר�נ� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�למיד
אד� יר�ה לא ה���, �צרכי ואפ�� אד�. �ל רב �יחת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיא
�ברי�, ה�ר�ה '�ל ואמר�: חכמי� צ�� זה ועל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ�ברי�.
�תיקה'. א�א ט�ב, ל��� מצאתי 'לא ואמר�: חטא'; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמביא
מעטי�, החכ� �ברי יהי� � חכמה �בדברי ��רה �דברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָוכ�

שלה�]ועניניה� ואמר�:[תוכ� חכמי� ���� וה�א מר�י�. ְְְְִֵֶ�ְְְֲִִִֶָָ
הי� א� אבל קצרה'. �ר� לתלמיד� אד� י�נה ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ'לע�ל�
נאמר: זה ועל סכל�ת; ז� הרי מ�עט, והעני� מר�י� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ�ְְִַָה�ברי�

�ברי�". �רב �סיל וק�ל עני�, �רב החל�� �א ְְְְְְֲִִִִַָָָֹֹ"�י

ולא.‰ לה�יב, ימהר לא לפיכ�, �תיקה. לחכמה, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹסיג
צעקה, �לא ונחת, ���בה ל�למידי� ויל�ד לד�ר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיר�ה
חכמי�, "�ברי א�מר: ��למה ה�א ל���. אריכ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹ�לא

נ�מעי�". ְְִִַַָ�נחת

.Âולא �פ��י. חלק�ת �דברי עצמ� להנהיג לאד� ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹאס�ר
�בר� ��כ� א�א ��ב, ואחת ��ה אחת [פנימיותו�היה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ואס�רכחיצוניותו] ���ה. ה�בר ה�א ���ב, והעני� ;ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לג�י ימ�ר לא �יצד? ה��י. �עת ואפ�� ה�ר��ת, �עת ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַֹֹֹלגנב

�ל מנעל ולא �ח�טה, �כלל נבלה בהמה]��ר מתה[עור ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
יסרהב ולא �ח�טה. �ל מנעל �חבר�[יפציר]�מק�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

�תקרבת ל� ויר�ה א�כל, �אינ� י�דע וה�א אצל�, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ��אכל
מאכל] ל�[דברי יפ�ח ולא מק�ל; �אינ� י�דע וה�א ,ְְְְִֵֵֵֶַַַֹ

לפ��ת� �די למכר�, א�ת� לפ�ח צרי� �ה�א ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹחב��ת
אפ��[לשקר] �זה. ���צא �ל וכ� �תח. �ב�ד� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ���ביל

א�א אס�רה; ה�עת, �נבת ו�ל ���י �ל אחת �פתמ�ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וה��ת עמל מ�ל טה�ר ולב נכ��, ור�ח שקרי�]אמת �]. ְְְֱִֵֶַַָָָָָ

.Êוהתל �ח�ק �על אד� יהיה ליצנות]לא עצב[� ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
רא� וק��ת '�ח�ק חכמי�: אמר� �� �מח. א�א � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹוא�נ�
��ח�ק, �ר�� אד� יהא ��א וצ��, לערוה'. מר�ילי� �ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
�ני� �סבר האד� �ל את מק�יל א�א �מתא�ל; עצב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
עצל ולא לה��, נבהל רחבה, נפ� �על יהיה לא וכ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפ�ת.
וע�סק עסק, מעט ט�בה: עי� �על א�א מ�לאכה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בטל
יהיה ולא .�� י�מח חלק�, �ה�א ה�עט וא�ת� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹ���רה;
ר�ד� ולא �אוה �על ולא קנאה, �על ולא קטטה �על ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
וה�ב�ד, וה�אוה 'ה�נאה חכמי�: אמר� �� ה�ב�ד. ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָאחר
���ה יל� � �בר �ל �לל� הע�ל�'. מ� האד� את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמ�ציאי�
מכ�נ�ת �ע�תיו �ל ��הי� עד ודעה, �עה ��כל ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ינ�נית

י�נ�" �רכי� "וכל א�מר: ��למה וה�א .�אמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq `"kÎe"h ycew zayÎoey`x mei -

zeevnd xtq m"anx ixeriye"h -Îh"qyz'd oeiq `"k

ה'תשס"ט סיו� ט"ו ראשו� יו�

ה'תשס"ט סיו� ט"ז שני יו�

� הע"ג לה�ד�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִֶַַַָָ
יתע�ה לפניו �חטאנ� mdilr(�חטאי� zecezdl(,ד��ר� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

"א�א ��אמר: וענינ�, ה���י וזה� � מה� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�����ב
וירחיב וכ�". �� וע�יתי ��ע�י עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָה��!
�ע, ל��נ�. צח�ת �פי זה �עני� ��רה ויב�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאתֿה���ר
הא�ה ה�ר�נ�ת מיני עליה� �ח�בי� החטאי� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�אפ��
נת��ר ��קריב� ��י יתע�ה, אמר ��ה� מ�ד�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ז�ר�
הקרבת�. ��עת להתו��ת �� עלֿ�לֿ�ני� צרי� � ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָל�
א�ֿא�ה אי� י�ראל אלֿ�ני "��ר יתע�ה: אמר� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוה�א
א�ר אתֿח�את� והתו�� וג�' האד� מ�לֿח�את יע�� ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�י

fÎe(ע��" ,d xacna(:זה �ס�ק �פר�� ה�כל�א �ל��� , ְְְְִֵֶַָָָ
והתו�ה מא�ה] לאחת כיֿיא�� '[והיה ��אמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"לפי

חטא' d(א�ר ,d `xwie(;חטא א�ר חטא על יתו�ה � ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ
אי� מ���חטה. לא ק�מת, ��היא הח�את על � ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'עליה'
לפי ה�ק��". �יאת על א�א ה�חיד ��תו�ה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ�מ�מע

עליה" חטא "א�ר יתע�ה אמר� �ל�מר זה, )my(��ס�ק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
וה�ז�רי� וקד�יו מק�� �מט�א ו�קרא �פר�ת ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָנאמר

cxeie(ע�� dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw( ִ
�ארנ� ��בר vw(�מ� xeriy Ð ar devn(�א� אמר לפיכ� , ְְְְִֵֶַַָָָָ

ה���י ח��ב א�א זה מ�ס�ק למדי� היינ� ��א ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��כל�א,
מק�� cala(למט�א beq eze`n mi`hgd zveaw(�מ�י" ; ְְִִִִֵַַָ

אמר �לֿה�צות? �אר מר�ה ynega(א�ה sqep weqt ְְְִֶַַַַָָָָֹ
xacna(מית�ת א� �מ�י� והתו��. י�ראל �ני אל ��ר :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מצות לר��ת � �לֿח�את� ח�את�, אמר: ְְְִֵַַַַָָָָָָֹ�כרת�ת?
אמר� ו�� ע�ה". מצות לר��ת � יע�� �י ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֹֹלאֿתע�ה;

ה "'מ�לֿח�את חבר�:ע�ד: לבי� ��ינ� מ�ה � אד�' ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
� 'למעל' הרע; ל��� ועל ה�זל�ת ועל ה�נב�ת ְְְְְְִֵֵַַַַַָָֹעל
� ה�פ�' 'וא�מה והמק�ל; ל�קר ��� ה���ע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלר��ת
עלֿ�י ה�הרגי� א� יכ�ל ��תו��. מית�ת �לֿח�בי ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלר��ת
�ל�מר ההיא' ה�פ� 'וא�מה א�א אמר�י לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹז�ממי�?
עליו העיד� א�א חטא, ��א ידע א� להתו��ת ח�ב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�אינ�
החטאי� �לֿס�גי �על ל�, נת�אר ה�ה �קר". ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעדי
עליה� ח�בי� ע�ה מצות על ואפ�� וה��י� ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהחמ�רי�
ע� יחד "והתו��", �ל�מר ה�ה, ה���י ��אמר �לפי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַו��י,
לב�� ה���י �אי� �דע�נ�, לעל�ת יכ�ל היה ה�ר��, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָח��ב
ה�ר��, אחר מה�גררי� ה�א א�א עצמ� �פני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכ�ל זה: �ל��� ��כל�א אתֿזה לבאר הצרכ� ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ�ְִָלפיכ�

מביאי� �ה� �אי�)oaxw(�זמ� �זמ� א� �מ�י� מתו�י�; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתו�� י�ראל אלֿ�ני ��ר אמר: avn(מביאי�? lka(�אי . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

והתו�� אמר: ��ל�ת? א� מ�י� �אר�; א�א ו��י ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ�מ�מע
אבת�" ואתֿעו� n(אתֿעונ� ,ek my(:אמר �נ�אל וכ� . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

ה�ני�" ��ת ולנ� ה�דקה אדני f("ל� ,h l`ipc(ה�ה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
עצמ� �פני מצוה �ה���י מהֿ�הז�רנ�, מ�ל ל� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנת�אר
�י� �אר� �י� �חטא, חטא איזה על הח�טא על ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוח�בה

קר��, הביא ��א �בי� קר�� �הביא �י� לאר�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ח�צה
אתֿח�את� "והתו�� יתע�ה: �אמר �מ� להתו��ת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָח�ב

ספרא �ל��� ע��". zen(א�ר ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie( ְְֲִֶָָ
�יני נת�אר� �כבר �ברי�". ו��י זה � "והתו�ה :��ֿ��ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

מ���רי� אחר�� �פרק ז� .)ft:(מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ

ה'תשס"ט סיו� י"ז שלישי יו�

Ú ˙ÂˆÓ‰˘.È .‚Ú

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

� הע�ירית קריאתה�צוה לקרא ��צט�ינ� ה���י ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
יתע�ה: אמר� וה�א � ו�חרית ערבית � �כלֿי�� ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָ�מע

�בית�" ��ב�� �� a("וד�ר� ,e mixac(�נת�אר �כבר . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ו�� �רכ�ת, �מ�כת ז� מצוה ��ריאת)k`.(�יני נת�אר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�א�ריתא dxezd(�מע on(ה��ספ�א �ל��� .)b wxt yix ְְְְְֶַַַָָ
zekxac(קבע ��רה ��תנה ���" :)onf(�� �מע, לקריאת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

אינ� ה�פ�ה זמ�י �ל�מר: ל�פ�ה", זמ� חכמי� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָנתנ�
מ�ֿה��רה, היא עצמ� ה�פ�ה מצות אבל ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָמ�ֿה��רה;

��ארנ� d(�מ� dyr zevn(� זמ�י� ל� ��נ� וחכמי� , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמר� עני� ek.(וזה� zekxa(�מידי� �נגד "�פ��ת : ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ז� �מצוה ההקרבה. �זמ�י זמ�יה� ��נ� �ל�מר: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ��נ��",
."�� ח�ב�ת ה��י� ִֵַַָָָאי�

ה'תשס"ט סיו� י"ח רביעי יו�

‰˘Ú ˙ÂˆÓ.‰ .È

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ˙È¯ÈNÚ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»¬ƒƒ

� החמ�ית לעבד�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
את "ועבד�� ואמר �עמי� ��ה ה�ה ה���י ונכ�ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתע�ה.

אלהיכ�" dk(ה' ,bk zeny("�תעבד "ואת� ואמר ;)mixac ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
d ,bi("תעבד "ואת� ואמר ;)bi ,e my("�לעבד�" ואמר ;)my ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

bi ,`i(�� וא�ֿעלֿ�י מ�ֿה���י�. ה�א ה�ה ה���י � ְִִִִִֶֶַַַַַַ
��לל ��ארנ� �מ� � הרי)yxeya(ה�לל�י� � הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ספרי �ל��� ה�פ�ה. על צ��י ה�א �י יח�ד, �� mixac(י� ְְְִִִִִֵֵַַָ
bi ,`i(� "�לעבד� ע�ד: ואמר� �פ�ה". ז� � "�לעבד� :ְְְְְְְִָָָָ

י�סי ר�י �ל �נ� אליעזר ר�י �ל �במ�נת� �למ�ד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
מהכא ה�צות? �ת�� �פ�ה לע�ר "מ�י� אמר�: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹה�לילי

)o`kn("תעבד ואת� �ירא אלהי� אתֿה' :)bi ,e my(. ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
�ל�מר � �מק���" עבדה� �ת�רת�, "עבדה� ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמר�:

�� להת��ל מ�רת� ecbpl(ונכח�)ycwna(י�י� e`(�מ� ְְְְְִִִֵַַָָָ
�למה dGd"(��אר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde")Îmikln ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `((.

ה'תשס"ט סיו� י"ט חמישי יו�

ה'תשס"ט סיו� כ' שישי יו�

ה'תשס"ט סיו� כ"א קודש שבת

‰˘Ú ˙ÂˆÓ.‰
ÔÂÈÒ‡"ÎŒÂ"Ë̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ
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wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



סה wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq `"kÎe"h ycew zayÎoey`x mei -

zeevnd xtq m"anx ixeriye"h -Îh"qyz'd oeiq `"k

ה'תשס"ט סיו� ט"ו ראשו� יו�

ה'תשס"ט סיו� ט"ז שני יו�

� הע"ג לה�ד�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִֶַַַָָ
יתע�ה לפניו �חטאנ� mdilr(�חטאי� zecezdl(,ד��ר� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

"א�א ��אמר: וענינ�, ה���י וזה� � מה� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�����ב
וירחיב וכ�". �� וע�יתי ��ע�י עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָה��!
�ע, ל��נ�. צח�ת �פי זה �עני� ��רה ויב�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאתֿה���ר
הא�ה ה�ר�נ�ת מיני עליה� �ח�בי� החטאי� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�אפ��
נת��ר ��קריב� ��י יתע�ה, אמר ��ה� מ�ד�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ז�ר�
הקרבת�. ��עת להתו��ת �� עלֿ�לֿ�ני� צרי� � ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָל�
א�ֿא�ה אי� י�ראל אלֿ�ני "��ר יתע�ה: אמר� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוה�א
א�ר אתֿח�את� והתו�� וג�' האד� מ�לֿח�את יע�� ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�י

fÎe(ע��" ,d xacna(:זה �ס�ק �פר�� ה�כל�א �ל��� , ְְְְִֵֶַָָָ
והתו�ה מא�ה] לאחת כיֿיא�� '[והיה ��אמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"לפי

חטא' d(א�ר ,d `xwie(;חטא א�ר חטא על יתו�ה � ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ
אי� מ���חטה. לא ק�מת, ��היא הח�את על � ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'עליה'
לפי ה�ק��". �יאת על א�א ה�חיד ��תו�ה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ�מ�מע

עליה" חטא "א�ר יתע�ה אמר� �ל�מר זה, )my(��ס�ק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
וה�ז�רי� וקד�יו מק�� �מט�א ו�קרא �פר�ת ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָנאמר

cxeie(ע�� dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw( ִ
�ארנ� ��בר vw(�מ� xeriy Ð ar devn(�א� אמר לפיכ� , ְְְְִֵֶַַָָָָ

ה���י ח��ב א�א זה מ�ס�ק למדי� היינ� ��א ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��כל�א,
מק�� cala(למט�א beq eze`n mi`hgd zveaw(�מ�י" ; ְְִִִִֵַַָ

אמר �לֿה�צות? �אר מר�ה ynega(א�ה sqep weqt ְְְִֶַַַַָָָָֹ
xacna(מית�ת א� �מ�י� והתו��. י�ראל �ני אל ��ר :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מצות לר��ת � �לֿח�את� ח�את�, אמר: ְְְִֵַַַַָָָָָָֹ�כרת�ת?
אמר� ו�� ע�ה". מצות לר��ת � יע�� �י ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֹֹלאֿתע�ה;

ה "'מ�לֿח�את חבר�:ע�ד: לבי� ��ינ� מ�ה � אד�' ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
� 'למעל' הרע; ל��� ועל ה�זל�ת ועל ה�נב�ת ְְְְְְִֵֵַַַַַָָֹעל
� ה�פ�' 'וא�מה והמק�ל; ל�קר ��� ה���ע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלר��ת
עלֿ�י ה�הרגי� א� יכ�ל ��תו��. מית�ת �לֿח�בי ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלר��ת
�ל�מר ההיא' ה�פ� 'וא�מה א�א אמר�י לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹז�ממי�?
עליו העיד� א�א חטא, ��א ידע א� להתו��ת ח�ב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�אינ�
החטאי� �לֿס�גי �על ל�, נת�אר ה�ה �קר". ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעדי
עליה� ח�בי� ע�ה מצות על ואפ�� וה��י� ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהחמ�רי�
ע� יחד "והתו��", �ל�מר ה�ה, ה���י ��אמר �לפי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַו��י,
לב�� ה���י �אי� �דע�נ�, לעל�ת יכ�ל היה ה�ר��, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָח��ב
ה�ר��, אחר מה�גררי� ה�א א�א עצמ� �פני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכ�ל זה: �ל��� ��כל�א אתֿזה לבאר הצרכ� ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ�ְִָלפיכ�

מביאי� �ה� �אי�)oaxw(�זמ� �זמ� א� �מ�י� מתו�י�; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתו�� י�ראל אלֿ�ני ��ר אמר: avn(מביאי�? lka(�אי . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

והתו�� אמר: ��ל�ת? א� מ�י� �אר�; א�א ו��י ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ�מ�מע
אבת�" ואתֿעו� n(אתֿעונ� ,ek my(:אמר �נ�אל וכ� . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

ה�ני�" ��ת ולנ� ה�דקה אדני f("ל� ,h l`ipc(ה�ה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
עצמ� �פני מצוה �ה���י מהֿ�הז�רנ�, מ�ל ל� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנת�אר
�י� �אר� �י� �חטא, חטא איזה על הח�טא על ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוח�בה

קר��, הביא ��א �בי� קר�� �הביא �י� לאר�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ח�צה
אתֿח�את� "והתו�� יתע�ה: �אמר �מ� להתו��ת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָח�ב

ספרא �ל��� ע��". zen(א�ר ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie( ְְֲִֶָָ
�יני נת�אר� �כבר �ברי�". ו��י זה � "והתו�ה :��ֿ��ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

מ���רי� אחר�� �פרק ז� .)ft:(מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ

ה'תשס"ט סיו� י"ז שלישי יו�
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� הע�ירית קריאתה�צוה לקרא ��צט�ינ� ה���י ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
יתע�ה: אמר� וה�א � ו�חרית ערבית � �כלֿי�� ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָ�מע

�בית�" ��ב�� �� a("וד�ר� ,e mixac(�נת�אר �כבר . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ו�� �רכ�ת, �מ�כת ז� מצוה ��ריאת)k`.(�יני נת�אר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�א�ריתא dxezd(�מע on(ה��ספ�א �ל��� .)b wxt yix ְְְְְֶַַַָָ
zekxac(קבע ��רה ��תנה ���" :)onf(�� �מע, לקריאת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

אינ� ה�פ�ה זמ�י �ל�מר: ל�פ�ה", זמ� חכמי� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָנתנ�
מ�ֿה��רה, היא עצמ� ה�פ�ה מצות אבל ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָמ�ֿה��רה;

��ארנ� d(�מ� dyr zevn(� זמ�י� ל� ��נ� וחכמי� , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמר� עני� ek.(וזה� zekxa(�מידי� �נגד "�פ��ת : ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ז� �מצוה ההקרבה. �זמ�י זמ�יה� ��נ� �ל�מר: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ��נ��",
."�� ח�ב�ת ה��י� ִֵַַָָָאי�

ה'תשס"ט סיו� י"ח רביעי יו�
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� החמ�ית לעבד�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
את "ועבד�� ואמר �עמי� ��ה ה�ה ה���י ונכ�ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתע�ה.

אלהיכ�" dk(ה' ,bk zeny("�תעבד "ואת� ואמר ;)mixac ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
d ,bi("תעבד "ואת� ואמר ;)bi ,e my("�לעבד�" ואמר ;)my ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

bi ,`i(�� וא�ֿעלֿ�י מ�ֿה���י�. ה�א ה�ה ה���י � ְִִִִִֶֶַַַַַַ
��לל ��ארנ� �מ� � הרי)yxeya(ה�לל�י� � הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ספרי �ל��� ה�פ�ה. על צ��י ה�א �י יח�ד, �� mixac(י� ְְְִִִִִֵֵַַָ
bi ,`i(� "�לעבד� ע�ד: ואמר� �פ�ה". ז� � "�לעבד� :ְְְְְְְִָָָָ

י�סי ר�י �ל �נ� אליעזר ר�י �ל �במ�נת� �למ�ד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
מהכא ה�צות? �ת�� �פ�ה לע�ר "מ�י� אמר�: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹה�לילי

)o`kn("תעבד ואת� �ירא אלהי� אתֿה' :)bi ,e my(. ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
�ל�מר � �מק���" עבדה� �ת�רת�, "עבדה� ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמר�:

�� להת��ל מ�רת� ecbpl(ונכח�)ycwna(י�י� e`(�מ� ְְְְְִִִֵַַָָָ
�למה dGd"(��אר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde")Îmikln ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `((.

ה'תשס"ט סיו� י"ט חמישי יו�

ה'תשס"ט סיו� כ' שישי יו�

ה'תשס"ט סיו� כ"א קודש שבת
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wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב
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� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג
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הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד
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� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה
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� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז
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� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה
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gi mihteyeÎ`

çéàäìçð Bì-Lwáî éðcä èáL íää íéîiáe ìûøNéa Cìî ïéà íää íéîéa©¨¦´¨¥½¥¬¤−¤§¦§¨¥®©¨¦´¨¥À¥´¤©¨¦º§©¤³©«£¨Æ
ì:äìçða ìûøNé-éèáL CBúa àeää íBiä-ãr Bl äìôð-àì ék úáL ¨¤½¤¦Á«Ÿ¨̧§¨¹©©¬©²§¬¦§¥¦§¨¥−§©«£¨«
áärøvî ìéç-éða íéLðà íúBö÷î íéLðà äMîç ízçtLnî ïã-éðá eçìLiå©¦§§´§¥¨´¦¦§©§¿̈£¦¨´£¨¦´¦§¨Á£¨¦̧§¥©¹¦¦¨§¨´

õøàä-úà eø÷ç eëì íäìà eøîàiå dø÷çìe õøàä-úà ìbøì ìàzLàîe¥«¤§¨ÀŸ§©¥³¤¨Æ̈¤Æ§¨§½̈©«Ÿ§´£¥¤½§−¦§´¤¨¨®¤
:íL eðéìiå äëéî úéa-ãr íéøôà-øä eàáiåâänäå äëéî úéa-ír änä ©¨³Ÿ©¤§©Æ¦Æ©¥´¦½̈©¨¦−¨«¥µ¨¦¥´¦½̈§¥´¨

äzà-äîe íìä Eàéáä-éî Bì eøîàiå íL eøeñiå éålä ørpä ìB÷-úà eøékä¦¦½¤¬©©−©©¥¦®©¨´À̈©³Ÿ§Æ¦«¡¦«£´£½Ÿ¨©¨¬
:äô El-äîe äæa äNòãéðøkNiå äëéî éì äNr äæëå äæk íäìà øîàiå Ÿ¤²¨¤−©§¬«Ÿ©Ÿ́¤£¥¤½¨Ÿ́§¨¤½¨¬¨¦−¦¨®©¦§§¥¾¦
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:äéìr íéëìä eðçðàåäì øîàiåì eëì ïäkä íøLà íëkøc ýåýé çëð íBìL £©−§«Ÿ§¦¬¨¤«¨©Ÿ̄¤¨¤²©Ÿ¥−§´§¨®´Ÿ©§Ÿ̈½©§§¤−£¤¬

:dá-eëìz¥«§¨«
i"yx

(‡).ÂÏ ‰ÏÙ� ‡Ï ÈÎ�לה הראוי כפי ירושה
ביהושע שנאמר כמו מכובשת, מז)באר� :(יט

ללמוד יש מכא� וא� מה�, ד� בני גבול ויצא
מיד: השופטי� בתחלת זה מעשה שהיה

(‚).ÌÏ‰ Í‡È·‰ ÈÓ,הרבה תמיהות כא� יש
ב) קי בתרא רבינו(בבא משה של מזרעו לא

בו שנאמר ה)אתה, ג הל�,(שמות תקרב אל :

יא) ד לאד�,(ש� פה ש� מי ב): ש� מה(ש� :

ביד�: ·‡ÌÈ‰Ï.(‰)זה ‡� Ï‡˘�בתרפי
מכשפות: ידי על ‰'(Â)שמדברי� ÁÎÂ�

.ÌÎÎ¯„זה כי גלוי, הוא ברו� הקדוש נוכח
ממש: בו אי�

cec zcevn
(‡).ÍÏÓ ÔÈ‡מלחמות לוח� הוא היה מל�, היה א� כי

לבד: שבט ולא עמו כל ע� ÂÏ.הע� ‰ÏÙ� ‡Ï ÈÎלהיות
צרכו: די ‰‰Â‡.בה ÌÂÈ‰ „Ú�מחו לעצמו כבש אשר עד

ישראל: אר� Â‚Â'.לגבול ÈË·˘ ÍÂ˙·,למעלה מוסב
בתו� לו הנחלקת בהנחלה צרכו די לו נפלה לא לומר

ישראל: משפחה:Ì˙ÁÙ˘ÓÓ.(·)שבטי מכל אחד
.Ì˙Âˆ˜Ó:העדה נשיאי משה שלח וכאשר שבה�, ÏÂ‡˙˘‡ÓÂ.מהקציני� ‰Ú¯ˆÓהיו יהודה לג)מנחלת טו ,(יהושע

כגרי�: בה� ישבו ד� ‰‡¯ı.ובני בעני�‡˙ האמור 'ליש' ז)היא פסוק ÎÈÓ‰.:(להל� ˙È· „Ú:מיכה לבית סמו�
(‚).‰ÎÈÓ ˙È· ÌÚ ‰Ó‰:מי ע� בדברו הנער קול את הכירו מיכה, לבית סמו� היו הבית:˘Ì.כשהמה ÈÓאל

.'Â‚Â Í‡È·‰:�בשכר ל� הנית� ומה מלאכת�, ומה אתה מי אצל לומר, ÊÎÂ‰.(„)רצה ‰ÊÎ:המאורע כל לה� סיפר
(‰).‡� Ï‡˘:עתידות ולהגיד עליונות כחות עצמו על להוריד ממש בו שיש וחשבו טעו Ì‰Ï.(Â)כי ¯Ó‡ÈÂאחר

אתכ�: ולהצליח בה להשגיח ה' מול הוא דרככ� לה� אמר ששאל,

oeiv zcevn
(·).Ì˙Âˆ˜Óכמו קצי�, יא)מלשו� יא ותאכל(במדבר

לברכה זכרונ� רבותינו ואמרו המחנה; (ספריבקצה

פה) שבמחנה:בהעלות� וכ�Ï‚¯Ï.בקציני� (דברי�לחפש,

כד) אותה:א כמו‰ÌÏ.(‚)וירגלו ה)לפה, ג אל(שמות
הל�: נגד:�ÁÎ.(Â)תקרב

ai wxt aÎminid ixac - miaezk

ai aÎminid ixacfhÎai

áéíéøác äéä äãeäéa íâå äìëì úéçLäì àìå ýåýé-óà epnî áL Bòðkäáe§¦¨«§À¨³¦¤ÆÆ©§Ÿ̈½§¬Ÿ§©§¦−§¨¨®§©Æ¦½̈¨−̈§¨¦¬
:íéáBèâéäðL úçàå íéraøà-ïá ék Cìîiå íìLeøéa íráçø Cìnä ÷fçúiå ¦«©¦§©¥º©¤¯¤§©§¨²¦«¨©−¦©¦§®Ÿ¦´¤©§¨¦´§©©´¨¨Á

ýåýé øça-øLà øérä íìLeøéa Cìî | äðL äøNr òáLå Bëìîa íráçø§©§¨̧§¨§¹§£©̧¤§¥¬¨¨´¨©´¦«¨©¦ ÀÂ̈¦£¤¨©̧§Ÿ̈¹
:úéðnrä äîrð Bnà íLå ìàøNé éèáL ìkî íL BîL-úà íeNìãéNriå ¨¸¤§¬¨Æ¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§¥´¦½©«£−̈¨«©Ÿ¦«©©−©

:ýåýé-úà LBøãì Baì ïéëä àì ék òøäåèíéðLàøä íráçø éøáãå ¨¨®¦´³Ÿ¥¦Æ¦½¦§−¤§Ÿ̈«§¦§¥´§©§À̈¨¦Ÿ¦Æ
Nçéúäì äæçä Bcrå àéápä äérîL éøáãa íéáeúk íä-àìä íéðBøçàäå§¨©´£¦½£Ÿ¥̧§¦¹§¦§¥¸§©§¨¯©¨¦²§¦¬©Ÿ¤−§¦§©¥®

:íéîiä-ìk íráøéå íráçø úBîçìîeæèøáwiå åéúáà-ír íráçø ákLiå ¦§£¯§©§¨²§¨«¨§−̈¨©¨¦«©¦§©³§©§¨Æ¦£Ÿ½̈©¦¨¥−
:åézçz Bðá äiáà Cìîiå ãéåc øéra§¦´¨¦®©¦§²Ÿ£¦¨¬§−©§¨«

i"yx

(·È).'‰ Û‡ ÔÂ¯Á Â�ÓÓ ·˘ ÂÚ�Î‰·Âלו היה
וגומר שישק ויעל כשאמר מיד למעלה לומר
תחתיה� ויעש לצור� בנתי� שהפסיק אלא

נחשת: ¯ÌÚ·Á.(È‚)מגיני ÍÏÓ‰ ˜ÊÁ˙ÈÂ
ב� היה תחילה כשהומל� שהרי למה ומפרש
מעצמו להתחזק וחוזק כח בו היה לפיכ� מ"א
מל� שלמה שהרי דוד כשמת שנה ב� היה כי
רחבע� כשנולד מל� לא עדיי� ושלמה שנה מ'

כשמל�: מ"א ב� היה שרחבע� ‰ÈÚ¯נמצא

ÈË·˘ ÏÎÓ Ì˘ ÂÓ˘ ˙‡ ÌÂ˘Ï '‰ ¯Á· ¯˘‡
.Ï‡¯˘Èכדכתיב במעשיה� שנתקלקלו אלא

וגרמו ה' את לדרוש לבו הכי� לא כי הרע ויעש
על ומפיגי� קובל וכאלו מה� שכינה שנסתלקה

‰�·È‡.(ÂË)כ�: ‰ÈÚÓ˘ È¯·„·נביא כל
וזהו מתנבא שהיה מה ספרו כותב היה ונביא

לעיל שאמר י"א)שמעיה מוכיח(י"ב)ולקמ�(ב'
במדרש כתובי� ודבריו ודרכיו אביה דברי ויתר

מדרש: נקרא היה ספרו עדו הנביא

cec zcevn
(·È).ÂÚ�Î‰·:גמור בכליו� להשחית אמר ולא וכו' שב הכנעו ·Â‰È„‰.בעבור Ì‚Â�דברי נמצאו יהודה באנשי

זכות�: עליה� והגי� וישרי� ÂÎÂ'.(È‚)טובי� ˙Á‡Â ÌÈÚ·¯‡ Ô· ÈÎ:להתחזק כח בו היה בשני� גדול שהיה ועל
.ÈË·˘ ÏÎÓ:ישראל שבטי ערי ‰¯Ú.(È„)מכל ˘ÚÈÂ:הרע לעשות אותו ולמדה עכומ"ז בת אמו שהיתה ÈÎבעבור

.Â·Ï ÔÈÎ‰ ‡Ï:אמו שלמדתו מה על סמ� כי אותו לדעת ה' את לדרוש להשכיל חקר ר"לÁÈ˙‰Ï˘.(ÂË)לא
היחוס: זכרו� בה� יסופר אשר ‰ÌÈÓÈ.בספריה� ÏÎ�רחבע שב מתחלה כי וע� הימי� כל היה שביניה� המלחמות

מותו: עד הימי� כל עמו להלח� חזר זמ� לאחר מ"מ הנביא בדבר בירבע� מלהלח�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc `rivn `aa(iying meil)

e ,ea xefgl leki gweld oi` jkle ,`cqgàcñç áøc eäì úéà ïðaøopax - ©¨¨¦§§©¦§¨
.mda xefgl mileki mdipye ,`cqg ax ixack gweld lr s` epwizy mixaeq

:yiwl yix lr epizpynn zeywdl dtiqen `xnbdïðzmpn`y ,epizpyna §©
,ea xefgl leki utgd z` jyn `le zern ozpykìáàmewn lkneøîà £¨¨§

,ea xfegd lr minkgénî òøtéì ãéúò àeä ìeanä øBcî òøtL éî¦¤¨©¦©©¨¦¦¨©¦¦
.Bøeaéãa ãîBò BðéàL:`xnbd zl`eyúBðB÷ úBòî àîìLa zøîà éà ¤¥¥§¦¦¨§©§¦§¨¨¨
oaen ,opgei iax zrckey'ìáà'a éà÷ éëä íeMîcner df oipw meyn - ¦¨¦¨¥©£¨

,dxezd on lirend oipwn mipt lk lr ea xfgy ,'rxty in' zllwa ea xfegd

zøîà éà àlàyiwl yixkdxezd on s`yéà÷ éànà ,úBðB÷ ïðéà úBòî ¤¨¦¨§©§¨¥¨©©¨¥
'ìáà'a.oipw mey o`k dyrp `l ixde ,ef dllwa cner ea xfegd recn - ©£¨

:`xnbd zvxzníéøác íeMîenkiqe exaicy dnn ea xfgy meyn - ¦§¨¦
.mdipia

:`xnbd zl`ey'ìáà'a éà÷ éî íéøáãáecner cala mixac lr ike - ¦§¨¦¦¨¥©£¨
,'rxty in' zllwa ea xfegdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
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ïðéòácjixv dlifbd aiyny -.íéìòa úòc ¦§¦©©©§¨¦

ìlä úéák äëìä ,øîà àáøå.dlifbd zryk mlyny §¨¨¨©£¨¨§¥¦¥

äðùî

:ci zegily ipica zwqer dpyndáLBçäì,ïBãwôa ãé çBìLepiidc ©¥¦§©¨§¦¨
dyr `l oiicr mle` ,envrl ipelt ly epecwt z` lehiy micr ipta xn`y

,ok,íéøîBà éànL úéajli`e dry dze`náéiçoick ,oecwtd iqpe`a ¥©©§¦©¨
.ci gleyãé Ba çìLiL ãò áéiç Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáe,ynnøîàpL ¥¦¥§¦¥©¨©¤¦§©¨¤¤¡©

midl`d l` ziAd lrA axwpe aPBd `vOi `l m`' (f ak zeny)àì íà ¦Ÿ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦Ÿ
,'eäòø úëàìîa Bãé çìLoi`e ,ynn eci gly m` wx aiigzny rnyne ¨©¨¦§¤¤¥¥

.ok zeyrl aygy ic

:sqep oicúéáçä úà ähä,elv` dcwtedyúéòéáø äpîéä ìèðå,oii ¦¨¤¤¨¦§¨©¥¤¨§¦¦
äøaLðå,onf xg`lúéòéáø àlà ílLî Bðéàaiig epi` j` ,gwly §¦§§¨¥§©¥¤¨§¦¦

z` diabiy e` jeyniy cr d`pw `ly itl ,ziagd lk lr zeixg`a

mb `l` ,ziagd z` dhid wx `l m`e .ziagdäpîéä ìèðå däéaâä¦§¦¨§¨©¥¤¨
äøaLðå ,úéòéáø,onf xg`l,dlek éîc ílLî,ef ddabda d`pwy xg`n §¦¦§¦§§¨§©¥§¥¨

.diqpe`a aiigzdl ezeyxa `id ixd f`ne ,ziriax dpnn xiqgd mbe
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עי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `rivn `aa(oey`x meil)

àèéLt àlàmlyny lld zia ixaca yexitdyäàöBä úòLk`ed ¤¨§¦¨¦§©¨¨
oecwtd ly d`vedd zryk,íéìòa úéaî,dlifbd zra eieeyk epiidc ¦¥§¨¦

zia zrck dzr ekxrk mlyn epi`y ,oecwtd inc exwiizpyk xaecne

,dyw dzrne .dlifbd zra jenpd ekxrk `l` ,i`nyàîéìxnel yiy - ¥¨
yøîàc äaød`vedd zrk ,drax` mlyn d`zy e` dxay m`y ©¨§¨©

,mlerdnéànL úéákekxrk mlyny epiidc ,xzia dwely exn`y ,`ed §¥©©
,milra zian d`ved zryk mlyny lld zia zrck `lye ,dzr deabd

.jenpd jxrk `edy

:`xnbd zvxznøúéa ,äaø Cì øîà,xwedy ote`a -àì àîìò élek ¨©¨©¨§¨¥¥¨§¨Ÿ
éâéìtziagl diizy e` dxaz m`y xn`y enke ,xweid zryk mlyny §¦¥

agd ieeyk drax` mlyn ,lfby,dzr ziéâéìt ék,ewlgp izni` -øñça ¦§¦¥¤¨¥
y ,oecwtd ly einc ezgty -éøáñ éànL úéameyn aiigzdl ickay ¥©©¨§¥

ãé úeçéìL,ezeyxl e`iade oecwtd z` lfb eli`k aygiyeäëéøö dðéà §¦¨¥¨§¦¨
ly dyrn mb ,ci zegilya ,da didiyïBøqçglyy dryn `l` ,oecwta ¦¨

,oecwtd lr olfb dyrp xak ci daåok lrøñç éëjk xg` lfedk - §¦¨¥
,oecwtdøñç déãéc àúeLøaelyk `ed xaky ,lfed xneyd zeyxa - ¦§¨¦¥¨¥

.ci zegilyd zra ekxrk mlyn okle ,dlifbk `idy ci zegilyd zrn

äëéøö ãé úeçéìL ,éøáñ ìlä úéáely dyrn mb da didiyïBøqç ¥¦¥¨§¥§¦¨§¦¨¦¨
zra xqg `ly o`ke ,`ed olfbd ly xak eli`k aygiy ick oecwta

,eilr olfb oiicr dyrp `l ci zegilydåok lrøñç éë,jk xg` lfedyk - §¦¨¥
øñç déøîc àúeLøaon e`ivedy drya dzr wxe ,lfed eilra zeyxa - ¦§¨§¨¥¨¥

.dzr eieeyk mlyne ,eilr olfb dyrp mlerd

:`xnbd zl`eyàáø øîàc àä àlày (:`n) lirldðéà ãé úeçéìL ¤¨¨§¨©¨¨§¦¨¥¨
.éànL úéák øîàc àáø àîéì ,ïBøqç äëéøö§¦¨¦¨¥¨¨¨§¨©§¥©©

:xg` ote`a mzwelgn z` zx`an `xnbdïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà- ¤¨¨¨§©©§¦¨
e ,ziaga xaecn epizpynaúBìæBb äéìò àéáäì dìèìhL ïBâkzelrl - §¤¦§§¨§¨¦¨¤¨¨

xg`e ,dnewnl daiyd jk xg`e ,deab own zelfeb `iadl mleq jxck dilr

,mlerd on d`ived jkáeoicéâìôéî à÷ úòcî àlL ìàBLi`ny zia §¥¤Ÿ¦©©¨¦§§¥
,lld ziae,éåä ïìæb úòcî àlL ìàBL ,éøáñ éànL úéaolfb `ed xake ¥©©¨§¥¥¤Ÿ¦©©©§¨¨¥

,dlhlhy zrnøñç éëå,jk xg` dlfedyke -øñç déãéc àúeLøa- §¦¨¥¦§¨¦¥¨¥
`le ,lehlhd zra deabd dkxrk mlyi ok lre ,dlfed xneyd zeyxa

,mlerd on dcqtpy zra dzr jenpd dkxrkàlL ìàBL ,éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥¥¤Ÿ
øñç døîc àúeLøa øñç éëå ,éåä ìàBL úòcîdilra zeyxa oiicr - ¦©©¥¨¥§¦¨¥¦§¨§¨¨¨¥

dieeyk mlyne ,mlerd on dz`ved zrya dilr aiigzn dzr wxe ,dzid

.dzr

:`xnbd zl`eyàáø øîàc àä àlày (.gt) `xza `aaaàlL ìàBL ¤¨¨§¨©¨¨¥¤Ÿ
,éåä ïìæb ïðaøì úòcî.éànL úéák øîàc àáø àîéì ¦©©§©¨¨©§¨¨¥¥¨¨¨§¨©§¥©©

:zxg` jxca zx`an `xnbdàëä ,àlàly oecwta xaecn dpyna o`k - ¤¨¨¨
e ,ci da glyy ,dndaäìéæb ìL çáLazefibd ody ,dlefbd dndad ly - §¤©¤§¥¨

oiicry dn oia ,ci da glyy xg` mda dxarzpy zecled oke dilr elcby

,dilr epi` xaky dn oiae dilréâìôéî÷dn edfe ,lld ziae i`ny zia ¨¦§§¥
dne ,dpnn ffby zefib epiidc ,dxqgpy dn ,eyexite ,'xziae xqga' exn`y

y .mda dxarzpy zecle epiidc ,da sqeezpyçáL ,éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥¤©
äìéæb,zeclede zefibd -,éåä ìæâðcmlerl e`ay zeclede zefibd lke §¥¨§¦§©¨¥

,mlyl eilr ,ci da glyy xg`,éåä ïìæâc äìéæb çáL ,éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥¤©§¥¨§©§¨¨¥
.enlyl jixv epi`eåewlgpúà ìæBbä ,àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôá §¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨©¥¤

ìçøäjk xg`eäãìéå ,dææbz` mlyl `a `edyk ,dcli jk xg`y e` - ¨¨¥§¨¨§¨§¨
,lfbpl dlifbd.øéàî éaø éøác ,äéúBãìå úàå äéúBféb úàå dúBà ílLî§©¥¨§¤¦¤¨§¤§¨¤¨¦§¥©¦¥¦

,äéðéòa úøæBç äìéæb ,øîBà äãeäé éaølgxd z` wx xifgny epiide ©¦§¨¥§¥¨¤¤§¥¤¨
epi` dlifbd zrya mlera eid `ly zeclede zefibd z` la` ,dnvr

.lld ziae i`ny zia mb ewlgp ef zwelgnae .xifgn

:df xe`iak dgiken `xnbdénð à÷écdf xe`iak dpyna wiicl yi - ©§¨©¦
,zeclede zefibd iabl ewlgpyéðz÷c,dpynaä÷ìé íéøîBà éànL úéa §¨¨¥¥©©§¦¦§¤

,äàöBä úòLk íéøîBà ìlä úéáe ,øúéáe øñçai`ny zia ehwp `le ¤¨¥§¨¥¥¦¥§¦¦§©¨¨
dne dteba dxqgy dn epiidc 'xziae xqga' `l` ,'xweiae lefa dwli' oeyl

.dteba dxizedydpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:dpyna epipy:äòéázä úòLk øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¦§©©§¦¨

:`aiwr iax ixac z` zx`an `xnbdäëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨

àáé÷ò éaøk.driazd zryk mlynyLiL íB÷îa àáé÷ò éaø äãBîe §©¦£¦¨¤©¦£¦¨§¨¤¥
íéãò,epnn dlfby e`xe ,dlifbd zrya dey dzid dnk micirny ¥¦

ixdy .dlifbd zryk mlynyàîòè éàîmeik mlyny `aiwr iax xn` ©©§¨
,driazdàø÷ øîàc,dlifb zayd iabl (ck d `xwie) weqta xn`py - §¨©§¨

eilr sqi eizWnge FW`xA Fz` mNWe','BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì §¦©Ÿ§Ÿ©£¦¦¨Ÿ¥¨¨©£¤¦§¤§©§¨
m`e ,dnlyl aiigzn `edy meia dieey itk dlifbd z` mlyny epiide

,eaeig onf `ed mei eze` ,dcede oica erazee`ay epxn`y df ote`a df itl

,micríéãò àkéàc ïåékdey dzid dnke epnn dlfby micr yiy - ¥¨§¦¨¥¦
,dry dze`aäîLà déì áéiçéàc àeä àzòL àeääîdry dze`n - ¥©©§¨§¦©©¥©§¨

.f` dieeyk mlyn ok lre ,el my`e aiigzp micirn md dilry

:jk lr miwleg yiy d`ian `xnbd,äãeäé áøì àéòLBà áø déì øîà̈©¥©©§¨§©§¨
,éaøikeïk øîBà äzàdiiey lr micr e`ay ote`a dcen `aiwr iaxy ©¦©¨¥¥

`ld ,dlifbd zryaéëäjk -äéä ÷eìç ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà ¨¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨¨¨
,íéãò LiL íB÷îa eléôà àáé÷ò éaøeàîòè éàî,jkl mrhd edn - ©¦£¦¨£¦§¨¤¥¥¦©©§¨

à÷c àeä àðéc éáe ,'BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì' àø÷ øîàc§¨©§¨©£¤¦§¤§©§¨¥¦¨§¨
äîLà déì éáéiçîz` eilr milihne eze` miaiignd md oic ziae - ¥©§¥¥©§¨

zry `l `id dlifbd zrye ,oicl dcnrdde driazd zrya dny`d

mlyn epi` micr e`a elit` ok lre ,jk lr micr e`a m` elit` dny`d

.dlifbd zryak `le driazd zrya dieeyk `l`

:epizpyna mi`pzd zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbddéì øîà̈©¥
íúäì zìæà ék ,àtt øa àaà éaøì àøéæ éaølaan jled jpd xy`k - ©¦¥¨§©¦©¨©¨¨¦¨§©§§¨¨

,l`xyi ux`léwàøBöc àîleqà óick dze` aaqe jkxc z` jx`d - ©¦©§¨§
,xev xd zelrn jxc jlzydéaâì ìeòå[lv` qpkde-]éãéà øa á÷òé éaøc §§©¥§©¦©£Ÿ©¦¦

,my xbddépéî éòáeepnn l`ye -déì àòéîL éàrny m` -ïðçBé éaøì §¥¦¥¦§¦¨¥§©¦¨¨
m` xn`y eax.àáé÷ò éaøk äëìä ïéà Bà àáé÷ò éaøk äëìäok dyre £¨¨§©¦£¦¨¥£¨¨§©¦£¦¨

.ok el`ye awri iax lv` qpkpe ,`tt xa `a` iaxdéì øîà,awri iaxéëä ¨©¥¨¦
jk -àáé÷ò éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîàdriazd zryk mlyny ¨©©¦¨¨£¨¨§©¦£¦¨

.íìBòì§¨
:`xnbd zl`eyíìBòì éàîiaxk dkldy xn`y opgei iax zpeek dn - ©§¨

.dfa siqedl `a dne ,mlerl `aiwr

:`xnbd daiyníéãò àkéìc àëéä éléî éðä øîàz àlL ,éMà áø øîà̈©©©¦¤ŸŸ©¨¥¦¥¥¨§¥¨¥¦
,dlifbd zrya diiey lr micr oi`yk `l` df oi` ezenk dkldy dn lk -

íéãò àkéàc àëéä ìáà,ok ecirde micr e`a m` la` -àìdkld didz £¨¥¨§¦¨¥¦Ÿ
ote`a mb xnelk ,mlerl `aiwr iaxk dkldy opgei iax xn` okl ,ezenk

.micr yiyénð éàådkld yiy siqedl `a 'mlerl' exne`ay xn`py e` - §¦©¦
ote`a `ide ,`aiwr iaxk dkld da mby ztqepdzëeãì døcäàc§©§§¨§§¨

àøázéàå,dxaype ci da glyy xg`l dnewnl ziagd z` xifgdy - §¦©§¨
é÷etàì`ivedle -îezrcøîàc ,ìàòîLé éaøcz` aiyndy (:n) lirl §©¥¦§©¦¦§¨¥§¨©
dlifbdïðéòa àìjixv epi` -íéìòa úòcdaiydy ice ,aiydy erciy Ÿ§¦©©©§¨¦

,dnewnlïì òîLî à÷,`aiwr iaxk dkld dfa mby opgei iax eprinyd - ¨©§©¨
ïðéòácjixv dlifbd aiyny -.íéìòa úòc ¦§¦©©©§¨¦

ìlä úéák äëìä ,øîà àáøå.dlifbd zryk mlyny §¨¨¨©£¨¨§¥¦¥

äðùî

:ci zegily ipica zwqer dpyndáLBçäì,ïBãwôa ãé çBìLepiidc ©¥¦§©¨§¦¨
dyr `l oiicr mle` ,envrl ipelt ly epecwt z` lehiy micr ipta xn`y

,ok,íéøîBà éànL úéajli`e dry dze`náéiçoick ,oecwtd iqpe`a ¥©©§¦©¨
.ci gleyãé Ba çìLiL ãò áéiç Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáe,ynnøîàpL ¥¦¥§¦¥©¨©¤¦§©¨¤¤¡©

midl`d l` ziAd lrA axwpe aPBd `vOi `l m`' (f ak zeny)àì íà ¦Ÿ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦Ÿ
,'eäòø úëàìîa Bãé çìLoi`e ,ynn eci gly m` wx aiigzny rnyne ¨©¨¦§¤¤¥¥

.ok zeyrl aygy ic

:sqep oicúéáçä úà ähä,elv` dcwtedyúéòéáø äpîéä ìèðå,oii ¦¨¤¤¨¦§¨©¥¤¨§¦¦
äøaLðå,onf xg`lúéòéáø àlà ílLî Bðéàaiig epi` j` ,gwly §¦§§¨¥§©¥¤¨§¦¦

z` diabiy e` jeyniy cr d`pw `ly itl ,ziagd lk lr zeixg`a

mb `l` ,ziagd z` dhid wx `l m`e .ziagdäpîéä ìèðå däéaâä¦§¦¨§¨©¥¤¨
äøaLðå ,úéòéáø,onf xg`l,dlek éîc ílLî,ef ddabda d`pwy xg`n §¦¦§¦§§¨§©¥§¥¨

.diqpe`a aiigzdl ezeyxa `id ixd f`ne ,ziriax dpnn xiqgd mbe
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xcde"עי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc `rivn `aa(ipy meil)

àøîâ

:lld ziae i`ny zia zwelgn inrh z` zxxan `xnbdéléî éðäðî- §¨¨¥¦¥
,mdixac z` ecnl okidnïðaø eðúc(g ak zeny) dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

òLt øác ìk ìò'xW` dca` lM lr dnlU lr dU lr xFng lr xFW lr ©¨§©¤©©©£©¤©©§¨©¨£¥¨£¤

,'ebe 'mdipW xaC `ai midl`d cr df `Ed iM xn`inL úéa,íéøîBà éà Ÿ©¦¤©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤¥©©§¦
,xeaic oeyln ,'xac lk lr' xn`y df weqtäáLçnä ìò áéiçL ãnìî§©¥¤©¨©©©§¨¨

,ci gelyl xeaicdeäNòîk.ynn ci zegily ly,íéøîBà ìlä úéáe §©£¤¥¦¥§¦
ãé Ba çìLiL ãò áéiç Bðéà,ynnøîàpLaPBd `vOi `l m`' (f my) ¥©¨©¤¦§©¨¤¤¡©¦Ÿ¦¨¥©©¨

midl`d l` ziAd lrA axwpe,'eäòø úëàìîa Bãé çìL àì íàrnyne §¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦Ÿ¨©¨¦§¤¤¥¥
.ynn eci gly m` wx aiigznyàìäå ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà̈§¨¤¥©©§¥¦¥©£Ÿ
,'òLt øác ìk ìò' øîàð øák.daygne xeaica icy rnyneïäì eøîà §¨¤¡©©¨§©¤©¨§¨¤

úëàìîa Bãé çìL àì íà' øîàð øák àìäå ,éànL úéáì ìlä úéa¥¦¥§¥©©©£Ÿ§¨¤¡©¦Ÿ¨©¨¦§¤¤
,'eäòøe .ynn eci glyiy jixvy rnyneìò' øîBì ãeîìz äî ïk íà ¥¥¦¥©©§©©

,'òLt øác ìk,df oic `l` cnll aezkd `a `lìBëiLy xne` iziidïéà ¨§©¤©¤¨¥
éìci zegilya aiigziy cenllàlàm`àeäla` ,eci gly envrøîà ¦¤¨¨©

ìå BcáòìBçeìL,ok eyre ,oecwta ci eglyiyïépî,aiigzn `ed dfa s`y §©§§¦§¦©¦
,'òLt øác ìk ìò' øîBì ãeîìzepcnln df weqtylr mb aiigzny ©§©©¨§©¤©

lkay s`e .ezegily dyre ci gelyl gily gly m` epiide ,xeaicd

dxezd dzaix o`k ,dxiar xacl gily oi`y `id dkldd dxezd

:dxiar dfa yiy it lr s` ezenk egely ci zegilyay

:dpyna epipy'eë úéáçä úà ähäepi` ,dxaype ziriax dpnid lhpe ¦¨¤¤¨¦
:dlek lr aiig `edy minrty cnln dax :ziriax `l` mlyn,äaø øîà̈©©¨

eðL àì,ddiabd `le dze` dhd wx m` dlek lr xehtyàlàote`a Ÿ¨¤¨
y,äøaLð,oiqpe`a aiig epi`e `ed qpe`yìáàm`,äöéîçäuingdy ¦§§¨£¨¤¡¦¨

df ote`a mewn lkn ,diqpe`a aiig epi`y s` ,dkeza dpiiúà ílLî§©¥¤
dì eðäàc àeä déãéc éøéb ,àîòè éàî .dlek,ok eyry md eivg - ¨©©§¨¦¥¦¥§©£¨

oii jxc oky ,uingdl dl mxby `ed dpii zvwn lhpy edyrn xnelk

:aiige ,`ed micia wifne `id driyte ,xqg ilka uingdl

:dpyna epipy'eë äpîéä ìèðå däéaâä:dlek inc mlyn ,dxaype ziriax ¦§¦¨§¨©¥¤¨
:ziriaxd z` lehiy jixv ok` m` zx`an `xnbdàì ,ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ

dxn`yk dpynd dpeekzd,'ìèð'yLnî ìèð,oiid ziriax z`ïåék àlà ¨©¨©©¨¤¨¥¨
däéaâäLzpn lr ziagd z` -ìBhéì,ziriax dpnnìèð àlL ét ìò óà ¤¦§¦¨¦©©¦¤Ÿ¨©
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iedC `ed `xiR `adcC mEXn i` ipW¥¦¦¦§©£¨¥¨£¨©£¥
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`N` ilM Fpi`W xaC lkA Ebltil rAhnA§©§¥©¦§§§¨¨¨¤¥§¦¤¨
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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mirlqd zelrdln rpni `l adf xpic ieeyk mirlq ecia eidi `l m` mby -

.jk lk cak o`yn oi`y ,milyexil mnvrïéøðéc ìò úBøéôa ìáàly £¨§¥©¦¨¦
,adf,ïðéìlçî ìkä éøáczelrdle zexitd llgln oizni `ny yyg oi`e ¦§¥©Ÿ§©§¦¨

ddyn `vnpe ,adf xpic ieeyk zexit ecia `diy cr milyexil mincd
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jkl yegl oi`y mixaeq lld ziae ,adf xpic ieeyk zexit ecia evawziy
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.adf
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zia edexq`e ,adfd lr leligd xzen dxezdny ,oexg`d oeyld itl xacd

c ,lg leligd llige xara df itle ,opaxcn i`nyéðz÷c eðééäoeyläNòé ©§§¨¨¥©£¤
,äNòé àìå,adf ixpic oirlq mc` dyri `l mixne` i`ny zia' epipyy §Ÿ©£¤

,dligzkl `l` i`ny zia exq` `ly rnyn df oeyly ,'oixizn lld ziae

,df ote`a llgl jiiy oi`y exn` `l la`zøîàc àðMéì Cäì àlà¤¨§©¦§¨§¨§©§
éâéìt àúééøBàcîclr llgl xyt` dxezdn m` ewlgpy oeyll la` - §¦§©§¨§¦¥

ok m` ,adfd'ïðéìlçî àì'å 'ïðéìlçî'déì éòaîzia' zepyl jixv did - §©§¦¨§Ÿ§©§¦¨¦¨¥¥
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mieqn epi`y xack rahnd aygpy `vnp ,zxg` dxev xevl xfebe dlqet

'lrp' (f c zex) ea xn`py oitilg oipw lr cnlnd weqtdn hrnzpe ,mlye

.mly xac `idy

:oitilg dyrp rahny epizpynn gikedl dxeaq `xnbdïðzepipy - §©
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:oitilga dpwpäNòð òaèî ïéà øîàc ïàîì eléôà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¦§©§¨©¥©§¥©©£¤
,ïéôéìç ãéáò àìc àeä ãáòéî ,ïéôéìçepi`y `ed oipw zeyrl wx - £¦¦¤¡©§Ÿ¨¦£¦¦

la` ,dyerïéôéìça eðwéî ééeðwàoitilga md mipwp mnvr zerahnd - ¦§¥¦§©£¦¦
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zexita oitilgìzhiyïîçð áøixdy ,oitilga mipew mpi` zexity xaeqd §©©§¨
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mipwp mnvr md mewn lkn oitilga mipew mpi`y s` lr zerahnd

.oitilga

:`tt ax ixac lr `ziixan `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyäéä ¥¦¥¨¨
zexitd lra,ïøBba ãîBòxy`ky oeike ,ipy xyrn zexit llgl dvexe ¥©¤

jkl ,zexitd inc lr yneg siqedl `ed jixv eizexit llgn zexit lra
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:oitilg oipwa zwqer epizpyn oi`y zei`x d`ian `xnbdénð éëä̈¦©¦

àøazñîdpew epi`e ,sqkd z` aiign wx adfdy dpynd zpeek ok`y ¦§©§¨

,oitilg oipwa eze`.áäfä úà äðB÷ Bðéà óñkä ,àôéñ éðz÷cîzøîà éà ¦§¨¨¥¥¨©¤¤¥¤¤©¨¨¦¨§©§
íéîãa àîìLazxeza sqkd z` aiign adfdy ,`yixa dpynd zpeeky - ¦§¨¨§¨¦

,mincc eðééäïðéøîàixdy ,adfd z` dpew epi` sqkdy ,`tiqaàáäc ©§§©§¦©©£¨
àøétixt'k aygp adfd -àòáè àtñëå ','rahn' aygpd `ed sqkde - ¥¨§©§¨¦§¨

åc `ed oicd,éð÷ àì àøét àòáè,oilhlhn dpew sqk oi` xnelkéà àlà §¦§¨¥¨Ÿ¨¥¤¨¦
zøîàsqkd z` dpew adfdy `yixa,ïéôéìça,dywi ok m`eäééåøz ¨§©§©£¦¦©§©§

éããäà eð÷ìoitilg dyrp rahny oeiky ,df z` df epwi sqkde adfd - ¦§©£¨¥
.'adfd z` dpew epi` sqkd' `tiqa epipy recne ,adfl sqk oia weligd dn

ãBòåcn ,oitilg oipwa zwqer epizpyn oi`y di`xàéðzzyxtnd `ziixaa §©§¨
,dpynd z`äMîçå íéøNò Bì øëî ,ãöék ,áäfä úà äðB÷ Bðéà óñkä©¤¤¥¤¤©¨¨¥©¨©¤§¦©£¦¨

CLnL ét ìò óà ,áäæ ìL øðéãa óñk ìL ïéøðécadfd lraóñkä úà ¦¨¦¤¤¤§¦¨¤¨¨©©¦¤¨©¤©¤¤
äð÷ àì,adfd z` exiag.áäfä úà CBLîiL ãòeàîìLa zøîà éà Ÿ¨¨©¤¦§¤©¨¨¦¨§©§¦§¨¨

ozip sqkdyk zxacn `ziixadyazxezíéîãadfd lràì éëä íeMî §¨¦¦¨¦Ÿ
éð÷,oilhlhn zepew zern oi`y ,adfd z`zøîà éà àlàozip sqkdy ¨¥¤¨¦¨§©§
aoipw zxezéð÷ð ,ïéôéìç`yixa epipyy myk ,adfd z` sqkd dpwi - §£¦¦¦§¥

.oitilg dyrp rahny iptn sqkd z` dpew adfdy

,adfd z` dpew epi` sqkdy `ziixaa yxtl oi` ok` m` :`xnbd dywn

,oitilg oipwaàlàgxkdaéàîadfd z` dpew epi` ,`ziixad yexit dn - ¤¨©
aoipwàLéø àîéà éëä éà ,íéîãly `yixd z` yxtp ji` xen` - §¨¦¦¨¦¥¨¥¨

,`ziixadíéøNòa áäæ ìL øðéc Bì øëî ,ãöék óñkä úà äðB÷ áäfä©¨¨¤¤©¤¤¥©¨©¦¨¤¨¨§¤§¦
íB÷î ìëa óñk äð÷ð áäfä úà CLnL ïåék óñk ìL ïéøðéc äMîçå©£¦¨¦¨¦¤¤¤¥¨¤¨©¤©¨¨¦§¨¤¤§¨¨

.àeäLixdeïéôéìça àîìLa zøîà éàoipwa `ziixad z` yxtp m` - ¤¦¨§©§¦§¨¨©£¦¦
,oitilg,'àeäL íB÷î ìëa óñk äð÷ð' éðz÷c eðééärnyn df oeyly ©§§¨¨¥¦§¨¤¤§¨¨¤

z` dpewy ,oitilg oipwa `ed jk ok`e ,xenb oipwa minieqn zern dpewy

,xenb oipwa xacd itilgíéîãa zøîà éà àlàzpeeky yxtp m` `l` - ¤¨¦¨§©§§¨¦
ike ,minc exear mlyl dpewd z` aiign adfdy `ziixadóñk äð÷ð' éàä©¦§¨¤¤

'àeäL íB÷î ìëaoeyl `ld ,`edy okid sqkd dpwpy xnel jiiy ike - §¨¨¤
déì éòaéî 'àøáb áéiçúð'dpewd aiigzp' -sqk mlyl',xnel el did ¦§©¥©§¨¦¨¥¥

zxenz sqk ozil dpewd aiegny `l` ,mieqn sqk xkenl dpwp oi` ixdy

.adfd

:`xnbd zvxzníìBòì ,éMà áø øîàz` aiign adfdy `ziixad zpeek ¨©©©¦§¨
sqkdazxezéàîe ,íéîã`ziixad oeyl edne -,'àeäL íB÷î ìëa' §¨¦©§¨¨¤

sqk el ozil aiigy dzpeekdéì øîàãk ,àeäL úBîk,enr dpzdy itk - §¤¦§¨©¥
y epiidcéàsqkd lra m` -déì øîàadfd lraläLãç é÷ðøàî' ¦¨©¥¥©§¨¦£¨¨

'Cì àðéáäé,jl oz` miycg sqk mirlq ly wpx`n -déì áéäé éöî àì ©£¦¨¨Ÿ¨¥¨¦¥
äðLé é÷ðøàî,mipyi mirlq ly wpx`n el ozil leki epi` -áb ìò óà ¥©§¨¦§¨¨©©©
eäééðéî éôéãòc,miycgd on miticr mipyidy s` -àîòè éàîdne - ©£¦¥¦©§©©§¨

meyn ,miaehe mipyi sqk zerahn lawl axql adfd lra lekiy mrhd

eäì àðéòa à÷ ïðMéì déì øîàc,daexn onf sqkd z` gipdl ip` jixv - §¨©¥§©§¨¨§¦¨§
.icn xzei exigyi md ixd mipyi gw` m`y ,il migep miycge

rahn m`d `xnbd zx`an ,oitilga dpew rahn m`d x`azpy xg`l

:oitilga dpwpäNòð òaèî ïéà øîàc ïàîì eléôà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¦§©§¨©¥©§¥©©£¤
,ïéôéìç ãéáò àìc àeä ãáòéî ,ïéôéìçepi`y `ed oipw zeyrl wx - £¦¦¤¡©§Ÿ¨¦£¦¦

la` ,dyerïéôéìça eðwéî ééeðwàoitilga md mipwp mnvr zerahnd - ¦§¥¦§©£¦¦
,xacl di`xe .xceq zkiyn ici lràøétà äåäc éãéîoica epivny myk - ¦¦©£¨©¥¨

zexita oitilgìzhiyïîçð áøixdy ,oitilga mipew mpi` zexity xaeqd §©©§¨
aåàì ïîçð áøì àøétepivn `l m`d -céãáò àì eäðéàc áb ìò óà ¥¨§©©§¨©©©©§¦§Ÿ¨§¥

ïéôéìçmewn lkn ,oitilg oipw miyer mpi` zexitdy s` lry -ééeðwà £¦¦¦§¥
eðwîzexitd md mipwp -,ïéôéìçaok m`àðL àì énð àòáès` - ¦§©£¦¦¦§¨©¦Ÿ§¨

mipwp mnvr md mewn lkn oitilga mipew mpi`y s` lr zerahnd

.oitilga

:`tt ax ixac lr `ziixan `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyäéä ¥¦¥¨¨
zexitd lra,ïøBba ãîBòxy`ky oeike ,ipy xyrn zexit llgl dvexe ¥©¤

jkl ,zexitd inc lr yneg siqedl `ed jixv eizexit llgn zexit lra

,yneg siqedl `la xg` mc` ici lr llgle mixrdl `ed dvexBãéa ïéàå§¥§¨
úBòî,dyer `ed jk ,zexitd z` exiag mda dctiy exiagl mpziløîBà ¨¥

eìlä úBøét éøä Bøéáçìxyrn ly,äðzîa Eì íéðeúð ©£¥£¥¥©¨§¦§§©¨¨
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xcde"פ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc `rivn `aa(iriax meil)

ïä éøä ,øîBàå øæBçåzexitd,úéaa éì LiL úBòî ìò ïéìleçîoeike §¥§¥£¥¥§¨¦©¨¤¥¦©©¦
.mpeict lr yneg siqedl jixv epi` jkl zexitd lra epi` `ed eiykry

rnyn ,'zern ecia oi`e' epipyy dnn ,dziiyew z` `xnbd zniiqn

yàîòèmeyn `ed ,exiagl xyrnd zexit z` zepwdl jixvyBãéa ïéàc ©§¨§¥§¨
,úBòî Bãéa Lé íà àä ,úBòîexiagl dpwi `ly ,xzei daeh dpwz yi ¨¨¦¥§¨¨

`l` ,zexitd z`Cãéàì eäì éð÷éìexiagl dpwi -zernd z`,äëéLîa ¦§¥§§¦¨¦§¦¨
÷éøôe,milrad ly xyrnd zexit z` el` zerna exiag dctie -éëäc ¨¦§¨¦
éãòdéì äåäc ,ó`ed dcetd df ote`ay -,éøëðlk dnxrd zi`xp dpi`e ¨¦©£¨¥¨§¦

.`ed dcete zexitd dpwny ote`a enk ,ynegd on xhtidl jkedzrn

dywi,ïéôéìça äð÷ð òaèî zøîà éàoiicr eziaa zernd m` s`eð÷éð ¦¨§©§©§¥©¦§¤©£¦¦¦§
øãeñ ábà êàéäì úBòî déìici lr zernd z` el dpwi -,oitilg oipw ¥¨§©§©©¨

÷Bøôìå`pzd xn` `ly jkne .xyrnd zexit z` exiag mda dctie - §¦§
.`tt ax ixack `lye ,oitilga dpwp rahn oi`y gikedl yi ,ef dpwz

xaecny `l` ,oitilga dpwp rahny xnel xyt` ok` :`xnbd zvxzn

ote`adéì úéìcel oi`y -.øãeñ §¥¥¨
:dnvr `ziixad lr zeywdl zxaer `xnbdò÷ø÷ ábà déìäð eäðéð÷ðå§©§¦§¦£¥©©©§©

dpwie ,'dwfg' oipwa rwxw hrn exiagl zexitd lra dpwi `l dn meyn -

zexit ixd' exiag xn`ie ,mdy mewn lka zernd z` 'ab`' oipwa dnr

.sicr jky oeik ,'jziaa il yiy zern lr millegn elld xyrnzvxzn

ote`a xaecn :`xnbddéì úéìczexitd lral,ò÷ø÷leki epi` jkle §¥¥©§©
exiagl zernd zepwdl.ab` oipwaoi`y xnel xyt` ike :`xnbd zl`ey

,rwxw eléðz÷ ïøBba ãîBò àäåzvxzn .oxeba cner `edy epipy `ld - §¨¥©¤¨¨¥
xaecn :`xnbd.BlL BðéàL ïøBâa§¤¤¥¤

dywn .`tt ax lr lirl dvxizy uexizd z` zegcl day `xnbd

zernd z` dpwd `l jkle xceq el did `ly uxzl xyt` ji` :`xnbd

,oitilg oipwaåikìtkéàd wqrzp -àpzgxheïðéòeîLàìeprinydl - §¦©©©¨§©§¦©
didiy ,ievn epi`y xaca dkldíeìk àìå déì úéìc éàìéèøò àøáb- ©§¨©§¦©§¥¥§Ÿ§

.xceq oipwa eci lr zepwdl enr cba mey el oi`y mexr mc`åàì àlà¤¨©
dpéî òîL ,ïéôéìça äð÷ð òaèî ïéà dpéî òîLxaecn i`ce `l` - §©¦¨¥©§¥©¦§¤©£¦¦§©¦¨

exiagl zernd z` dpwiy `pzd xn` `ly jezne ,xceq el yiy ote`a

.`tt ax ixack `lye ,oitilga dpwp rahn oi`y cenll yi oitilga

dpwp rahn oi`y dcede ea xfg envr `tt ax s`y d`ian `xnbd

:oitilgadéa øãä àtt áø óàådpwp rahny xn`y dnn ea xfg - §©©¨¨¨©¥
.oitilgaàä ék,`ad dyrnd on cenll yiy itk -déì eåä àtt áøc ¦¨§©¨¨£¥

éøðéc éôìà øñéøzmicwten mixpic sl` xyr mipy -éàæBç éaziaa - §¥©©§¥¦¨¥¥¨¥
`ly oeik j` ,eil` m`iai `g` xa l`eny ax egelyy dvxe ,`fegn iyp`

jxca eca`iy yygn mixpicd z` egelyl epziokl ,zipy `tt ax mrazie

eäðéð÷à`tt ax dpwd -àçà øa ìàeîL áøìely mixpicd z` ©§¦§§©§¥©©¨
cwtpd cia mi`vnpddéúéác àtéqà ábàab` -,ab` oipwa ezia oztn ©©©¦¨§¥¥

,l`eny ax icil zernd z` xeqnl i`feg ia evxzp ok ici lreàúà ék- ¦¨¨
,mixpicd z` enr `iade dxfga gilyd `a xy`kdétàì ÷ôðax `vi - ¨©§©¥

,eipt z` lawl `ttãò`xwpd mewn.Cåez`tt ax jxvedy dnne ©©¨
`tt ax s`y ,cenll yi xceq oipwa el mpwd `le rwxw ab` el mzepwdl

.oitilga dpwp rahn oi`y dcede ea xfg

xceq mewna ynyl leki rahn m` ,iele ax zwelgn d`aed (:dn) lirl

mi`xen` d`ian `xnbd ,oitilg oipwa oilhlhn e` rwxw eci lr zepwl

,oitilg dyrp rahn oi`y mixaeqd mitqepòaèî ïéà àìeò øîà ïëå§¥¨©¨¥©§¥©
äaø øîà ïëå ,ïéôéìç äNòð òaèî ïéà éqà éaø øîà ïëå ,ïéôéìç äNòð©£¤£¦¦§¥¨©©¦©¦¥©§¥©©£¤£¦¦§¥¨©©¨

.ïéôéìç äNòð òaèî ïéà ïðçBé éaø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨¥©§¥©©£¤£¦¦
:oitilg dyrp rahn oi`y xaeqd `lerl `ziixan dywn `xnbddéáéúéà¥¦¥

,àìeòì àaà éaø,`ziixaa epipyåéìòBôe åéønç eéäL éøämc` ly ©¦©¨§¨£¥¤¨©¨¨£¨
÷eMa BúBà ïéòáBz,elv` zern el oi`e ,ea miwgece ,mxky zernøîàå §¦©§¨©

mc` eze`éðçìeMì[zerahn hxet-]úBòî øðéãa éì ïzieeya zehext - ©§¨¦¥¦§¦¨¨
,xpicíñðøôàå,ilrn mwlq`e mdikxv dyr` -Eì äìòà éðàåjl oz` - ©£©§§¥©£¦©£¤§

úéñéøèe øðéc äôé[dphw rahn-]íà ,éúéáa éì LiL úBònîok`Bì Lé ¨¤¦¨§¥¦¦¨¤¥¦§¥¦¦¥
mze` eziaaúBòî,xn`yøeñà åàì íàå ,øzeîdel ixdy ,ziaix meyn ¨¨§¦©¨

xkya ztqez delnl mlyny `vnpe ,ziqixhe xpic xifgdl zpn lr xpic

el yiyk xzidd mrhy `a` iax oiade .eizern zpznd`ed ,eziaa zern

lr xky zgwl delnl xeq`y ,d`eelda wx xn`p ziaix xeqi`y meyn

d`eld o`k oi`y `vnp ,eziaa zern el yiyk `linne ,zernd zpznd

ziqixhde xpicd z` dzr silgny ,oitilg `l` ,llk 'zern zpznd'e

z` `xnbd zniiqn .lawny xpic ieeya zehextd cra eziaa el yiy

,dziiyewCzòc à÷ìñ éàåxnel jzrca dlri m`e -yäNòð òaèî ïéà §¦©§¨©§¨¥©§¥©©£¤
ïéôéìçepwp `l eziaa zern el yiyk elit` ok m` ,oitilga dpwp epi` oke £¦¦

e ,ipgleyl eziaay zernd dzräàåìä déì àéåäelld zerndy `vnpe - ©§¨¥©§¨¨
,d`eeld zxeza `l` elv` mpi` ipgleyd el ozpyøeñàåxifgdl dell §¨

dyrp rahny x`ean `ziixad z`f dxizdy jezne ,ziaix meyn xzei

.oitilga dpwpe [dpew-]÷ézLà.ef `iyew lr aiyd `le `ler wzy - ¦§¦
:`xnbd zvxzndéì øîà,`lerl `a` iaxàîìcdz` leki `ny - ¨©¥¦§¨

y ,uxzléãéàå éãéàdfe df -,eðL úBèèBøôamby ote`a xaecn ,xnelk ¦¦§¦¦¦§§¨
ziad lra ly eizern mbe ipgleyd ly eizernzyegp ly zern md

àòáè eäééìò àkéìc,dxev mdilr oi` oiicry -åjkléãéàå éãéàzern - §¥¨£©§¦§¨§¦¦§¦¦
el` zerne el`eåä àøét`l` rahn oic mdl oi`y xnelk ,md zexitk - ¥¨£

,oilhlhn x`yk mpiceð÷ð éëä íeMîeipgleyl eizernïéôéìçacin ¦¨¦¦§©£¦¦
.ziaix xeqi` mda oi`e ,zernd z` ipgleyd on laiwyk

déì øîà,`a` iaxl `ler el aiyd -ïéà,`ziixad z` zvxz dti ,ok - ¨©¥¦
énð à÷éc,jk wiecn dpeyln s`e -,úéñéøèe øðéc äôé éðz÷coeyl ixde ©§¨©¦§¨¨¥§¥¦¨§¥¦

,xpic ieeya zehhext `l` eziaa el oi`y rnyn 'xpic dti'øðéc éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥¦¨
,úéñéøèe äôéjkle ,d`veda `veid dti xpic el yiy rnyn didyòîL ¨¤§¥¦§©

dpéî.`a` iax ly evexizk `ziixad oeyln rnyn - ¦¨
:sqep uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áøel ozpy `ziixad zpeek ©©¦¨©§¨

zernd z` ipgleydazxez,íéîãmr ziad lrad dpzdy xnelk §¨¦
wx `l` ,oitilg oipwa eziaay zernd z` eiykr el dpwn epi`y ,ipgleyd

,el mzzl aiigznúBèèBøôaexaecn ok` mewn lkne -ly zerna ¦§§
c ,`ed xzidd mrhe ,dxev mdilr oi`y zyegpdéì úéàc ïåékel yiy - ¥¨§¦¥

,eziaa zernøîBàk äNòðipgleylàöîàL ãò Bà éða àáiL ãò éðéåìä ©£¤§¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦©¤¤§¨
,çzôî.ziaix xeqi` oi` df ote`ay ©§¥©

:oitilg dyrp rahny dpynn gikedl dxeaq `xnbdòîL àz`a - ¨§©
,(.gk) oiyeciwa dpyna epipyy dnn dgked rnyeíéîc äNòpä ìk̈©©£¤¨¦

,ïéôéìça äæ áéiçúð äæ äëfL ïåék øçàaoeyl z` `xnbd zyxtne §©¥¥¨¤¨¨¤¦§©¥¤©£¦¦
,dpyndeäéð éàî 'øçàa íéîc äNòpä ìk'`ed i`ce ,df xac `ed dn - ¨©©£¤¨¦§©¥©¦
,òaèî`xwp okle] mixg` mixac xear melyzk eze` ozil milibxy ©§¥©

ik' dpynd jynde ,['xg`a minc dyrp''oitilga df aiigzp df dkfy oe

e` xey cra oitilg zxeza erahn z` ozp rahnd lra m` ,jk yxtzi

rahnd z` dxtd lra jyny oeik ,dfa `veike dxtlra aiigzp ,ea dkfe

rahndixdy ,dze` jyn `ly it lr s` ,dxtl dzrn exwiy oiqpe` lka

.dcbpk ozpy rahnd ici lr oitilga el diepw `iddpéî òîLeok m`e - §©¦¨
ef dpynn micnl ep`y.ïéôéìç äNòð òaèî©§¥©©£¤£¦¦

:xg` ote`a dpynd z` zyxtne dgkedd z` `xnbd dgecáø øîà̈©©
øîà÷ éëä äãeäé,xnel `pzd zpeek jk - §¨¨¦¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc `rivn `aa(iyiy meil)

e ycwd ly dhext lhpy ipeepg ,df oic da siqede xciqydðúðbbeya §¨¨
ïBèéñìmiipr mipeepgl dtwda xken did oehiqdy epiide ,lecb ipeepgl - §¦

oeaxr el mipzep eid dligzae ,mixken mdyk hrn hrn el mirxet mde

ycwd ly dhext oehiql ozp ,df ipeepg dyr jke ,lkd lr mihren minc

,zexit hrn `l` eiykr jyn `ly it lr s` ,daxd zexit cra oeaxrk

df ixd.ìòî.dxezd on oilhlhn zepew zerny opgei iaxk x`ean ixd ¨©

1
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4

5

6

המשך בזאור גמסדת בבא מצזעא גזום שזשז עמ' א

oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa
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éMà áø î"ù 'éñéøèe äôé øðéc éðz÷ àìå 'éñéøèe øðéc¦¨§¥¦§Ÿ¨¨¥¦¨¨¤§¥¦©©¦

äNòð déì úéàc ïåék úBèèBøôáe íéîãa íìBòì øîà̈©§¨§¨¦¦§§¥¨§¦¥©£¤

çzôî àöîàL ãò Bà éða àáiL ãò éðéåìä øîBàk§¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦©¤¤§¨©§¥©

áéiçúð äæ äëfL ïåék øçàa íéîc äNòpä ìk ù"ú¨©©£¤¨¦§©¥¥¨¤¨¨¤¦§©¥

òaèî eäéð éàî øçàa íéîc äNòpä ìk ïéôéìça äæ¤©£¦¦¨©©£¤¨¦§©¥©¦©§¥©
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פי oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øîBàå øæBçåil WIW zFrn lr oilNEgn Eidi LNW ipW xUrn lW zFxiR ixd §¥§¥£¥¥¤©£¥¥¦¤§¦§§¨¦©¨¤¥¦
:oiNEgl `vie zFrOd z` dGd xUrOd dpwie ziAA.úBòî Bãéa ïéàc àîòè ©©¦§¦§¤©©£¥©¤¤©¨§¥¥§¦©§¨§¥§¨¨

Fl xnF` did `l oxFBA mW zFrn FciA did m`C n"W zFrn FciA oi`e ipYwCnC§¦§¨¨¥§¥§¨¨§¦¨¨§¨¨¨©¤Ÿ¨¨¥
:dkiWnA Fl mzF` dpwnE Fxiagl xqFn did ElNd zFrOd `N` oM zFUrl `PYd©©¨©£¥¤¨©¨©¨¨¨¥©£¥©§¤¨¦§¦¨

.÷éøôe:xUrOd z` dcFR df Fxiageéëäc ¨¦©£¥¤¤¤©©£¥§¨¥
éãò.óxhRidl KM lM dnxr zi`xp Dpi`W ¨¦¤¥¨¦§¥¨§¨¨©§¦¨¥

:WnFgd on.déì äåäciAbl d`xkEp Fxiag ¦©¤©£¨¥£¥§¨¨§©¥
lW hxR FxUrOn DiA opixwe xUrn©£¥§¨¦¨¥¦©©§§¨¤

:mixg`.ò÷ø÷ ábà déìäð eäðéð÷ðoYi £¥¦©§¦§¦£¥©©©§©¦¥
odOre dwfgA rwxw xUrn lrA df Fl¤©©©£¥©§©©£¨¨§¦¨¤
zFrOd Eidi rwxTA df wifgIXnE zFrOd©¨¦¤©£¦¤©©§©¦§©¨

opzC odW mFwn lkA Fl zFiEpw(.ek sc oiyecw): §§¨¨¤¥¦§©
miqkp mr oipwp zEIxg` odl oi`W miqkp§¨¦¤¥¨¤©§©¦§¦¦§¨¦
dwfgaE xhWA sqkA zEIxg` odl WIW¤¥¨¤©§©§¤¤¦§¨©£¨¨
oilNEgn ElNd zFxiR ixd xn`i df Fxiage©£¥¤Ÿ©£¥¥©¨§¨¦
dedC sicr ikdC LziaA il WIW zFrn lr©¨¤¥¦§¥§§¨¥¨¦©£¨
`l `RR axl `iWEw Kde d`xkEp Dil¥§¨¨§©§¨§©¨¨Ÿ
:'ipzO` DOzn `w idEnY` `N` opiWwn©§¦¨¤¨©§¥¨§©¨©©§¦

.'eë àpz ìtëéàgxhe `PYd wQrzp ¦§©©¨¦§©¥©©¨§¨©
iEvn Fpi`W xacA dkld Epl zFxFdl§¨£¨¨§¨¨¤¥¨
e`l `N` mFxr oxFBA cnFr mc` didIW¤¦§¤¨¨¥©¤¨¤¨©
Fl Wi xcEq la` FNW Fpi`W oxFbA n"y§¤¤¥¤£¨¨¥
dpYnA Fl oYil Kixv zFxiRd ikd ENit`e©£¦¨¥©¥¨¦¦¥§©¨¨

:oitilgA oipwp zFrOd oi`Wàtt áø óàå ¤¥©¨¦§¦©£¦¦§©©¨¨
.déa øãäzipwp rAhn xn`C i`On ¨©¥¦©§¨©©§¥©¦§¥

:oitilgA.ìàeîL áøì eäðéð÷àådidW ©£¦¦§©§¦§§©§¥¤¨¨
`l ENi`W Fl m`iaIW icM mWl KlFd¥§¨§¥¤§¦¥¤¦Ÿ
oFcTRdW in Fl mpzFp did `l Fl dpwd¦§¨Ÿ¨¨§¨¦¤©¦¨
`RR ax xFfgi KxCA Eca`i m`W Flv ¤̀§¤¦Ÿ§©¤¤©£©¨¨

:Fl mrAzie.déúéác àtéqà ábàoYtn §¦§¨¥©©©¦¨§¥¥¦§©
aB` EdpiiEpwl Dil Kixhv`Cn `nl` FziA¥©§¨¦§¦§§¦¥©§¦§©©

:oitilgA dpwp rAhn oi` n"y rwxwãò ©§©¥©§¥©¦§¤©£¦¦©
.Cåez:mFwn mW.àleò øîà ïëåoke i`d ©¨¥¨§¥¨©¨©§¥

:iele axC `YbElR` i`w lirlïéòáBz §¥¨¥©§§¨§©§¥¦§¦
.BúBà:mdizFpFfnE mxkU zFrnéì ïz ¨§¨¨§¥¤¥¦

.úBòî øðéãaxpiC deWA zFhExR il oY §¦¨¨¥¦§§¨¤¦¨
Ll dlr` ip` la` iciA dYr oi` xpiCde§©¦¨¥©¨§¨¦£¨£¦©£¤§
xpiC c"qw ziqixhE xpiC dti ipFlR mFi cr©§¦¨¤¦¨§¥¦¦¨
drn ziqixhE xn`w d`vFdA `vFId dtï¤©¥§¨¨¨¨©§¥¦¨¨

:dPhw.íñðøôàåxnFlM mdikxv dUr` §©¨©£©§§¥¤¡¤¨§¥¤§©
dqpxR ixw wERiq KxFv lM ilrn mwNq £̀©§¥¥¨©¨¤¦§¦©§¨¨

:f"rlA x"ixcpew.Búéáa Bì Lé íàozF` §©©¦¥§¥¨
:xnF` `EdW zFrn.øzeîEN`A EN` silgdC oitilg Edl Eed Fl WiC oeikC c"qw ¨¤¥¨§¥¨§¥£§£¦¦§¤¡¦¥§¥

o`M oi`e xzFi ziqixh Fl zzl DiAB lifF` FwgFC zngnE EN`A FziaAW ozF`¨¤§¥§¥¥£©§¦©¥¨¥§¥¦¥§¥©
`Ed ixdW mElM Fl oiYnn oi` ixdW dpYnd xkU o`M oi` ixdW ziAx mEXn¦¦¦¤£¥¥©§©©§¨¨¤£¥¥©§¦§¤£¥
mFwn lkA FziaAW xpiCd Fl dpwp ipglEXd zFrn z` KWOXnC cIn FrxFR§¦¨§¦¤¨©¤¨©§¨¦¦§¨©¦¨¤§¥§¨¨

:`EdW.øeñà åàì íàåx`WM `N` oitilg o`M oi` FziaA xpiCd Fl oi`C oeikC ¤§¦©¨§¥¨§¥©¦¨§¥¥©£¦¦¤¨¦§¨
eizFrn xkUA Fl siqFn ziqixhE onf FzF`l xpiCd Fl aiIgzn `EdW `nlrA xkn¤¤§©§¨¤¦§©¥©¦¨§§©§¥¦¦¦§©¨¨

:oiYndW.ïéôéìça äð÷ð òaèî ïéà úøîà éàåENit` oitilg dUrp rAhn oi`e ¤¦§¦§¦©§¨¥©§¥©¦§¤©£¦¦§¥©§¥©©£¤£¦¦£¦
gTn KxcC b"r`e d`eld `N` Ef oi`e mW mdW mFwnA Fl oiEpw oi` iOp Fl Wi¥©¦¥§¦§¨¤¥¨§¥¤¨©§¨¨§§¤¤¤¨
rnW e`l `N` xEq` Dil xhp xb` lM `ziAxC `llM oOwl l"iw `Ed xMnnE¤§¨§©¨§¨¨§¦¦¨¨£©¨©¥¨¤¨©§©
lW Edpip rAhn EdiiexY `kd `dC oitilgA dpwpe oitilg dUrp rAhn DPin¦¨©§¥©©£¤£¦¦§¦§¤©£¦¦§¨¨¨©§©§©§¥©¦§¤

gA dpwp ziAd lrA lWe oitilg dUrp ipglEW:oitil.déì øîà:`NErl `A` iAx §¨¦©£¤£¦¦§¤©©©©¦¦§¤©£¦¦¨©¥©¦©¨§¨
.àîìc:ziAd lraC oiA ipglEWC oiA ici`e ici`C EdpivExYl zivn.úBèèBøôa ¦§¨¨¦¦§¦§§¦¥§¦¥¥§§¨¦¥§©©©©¦¦§§

:sqM lW oFniq` oirM dxEv `lA oiicr mdW zWFgp lW zFrn.déì øîà`NEr ¨¤§¤¤¥£©¦§Ÿ¨§¥£¦¤¤¤¨©¥¨
Ll dlr` rnWnC ziqixhE xpiC dti xn`wCn iOp `wice Dl zvxY xiRW oi ¦̀©¦©§¨¨§¥§¨©¦¦§¨¨©¨¤¦¨§¥¦§©§©©£¤§

:ziqixhE xpiC deW ziAAW zFhhFxRn.äôé øðéc éðz÷ àìålW xpiC rOYWilC ¦§§¤©©¦¨¤¦¨§¥¦§Ÿ¨¨¥¦¨¨¤§¦§©©¦¨¤
:rEahe aFh sqM.úBèèBøôa íìBòì øîà éMà áødti ipYwCn zxn`wcM `id ¤¤§¨©©©¦¨©§¨¦§§¦¦§¨©§¨¦§¨¨¥¨¤

oi` minC zxFzA FOr dpzd 'it`W oitilgA dpwpC mEXn e`l `nrh EdinE xpiC¦¨¦©§¨©¦§¦§¤©£¦¦¤£¦¦§¨¦§©¨¦¥
scFr Fl zzl xYEn FziaA Fl Wi m` d`eld 'it`W Dil xhp xb`C ziAx o`M©¦¦§¨©¨©¥¤£¦©§¨¨¦¥§¥¨¨¥¤

:ipA `aIW cr ipield Dil dedC.øçàa íéîc äNòpä ìkoiWECwA `id dpWn ©£¨¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦¨©©£¤¨¦§©¥¦§¨¦§¦¦
(.gk sc):rAhn EpiidC xg`A minC oYip zFidl libxd lM w"dC c"qweäëfL ïåék §§¨¨¨¦¦§¦¨¨¦§©¥§©§©§¥©¥¨¤¨¨

.ïéôéìça äæ áéiçúð äæoeiM dxtE xFW itilgA oitilg zxFzA milrA Dpzp m` ¤¦§©¥¤©£¦¦¦¨§¨§¨¦§©£¦¦©£¦¥¨¨¥¨
:rAhn lW oitilgA dpw `nl` 'Ek KWn `NW t"r` Fl zn xFXd zn m` dYrn oitilgA EclEIW oiqpF` lkA rAhOd lrA aiIgzp rAhOd z` dxRd lrA KWOW¤¨©©©©¨¨¤©©§¥©¦§©¥©©©©§¥©§¨§¦¤¦¨§©£¦¦¥©¨¦¥©¥¤Ÿ¨©©§¨¨¨©£¦¦¤©§¥©
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eäðéð÷ðåaxC`C l"ie i"Xx 'xiRcM KixR `ziixA` ]` .rwxw aB` Dildp §©§¦§¦£¥©©©§©©§©§¨¨¦¦§¦¥©¦§§©§©
ixiin oitilgA dpwp rAhn oi`C `nlWA zxn` i` KixR `RR̈¨¨¦¦©§¨¦§¨¨§¥©§¥©¦§¤©£¦¦©§¥
dpwp rAhn i` `N` i`lihxr ied `l `YWdC rwxw Fl oi`e xcEq Fl WIW¤¥¨§¥©§©§©§¨Ÿ£¥©§¦¨¦¤¨¦©§¥©¦§¤
`PY lRk` FNW Fpi`W oxFbA ixiinC l"v mbe xcEq Fl oi`W ixiinE oitilgA©£¦¦©§¥¤¥¨§©§©§¥§¤¤¥¤¦§©©¨
ipYw oxFBA cnFr `de xn`Cde i`d ilEM¥©§¨§¨©§¨¥©¤¨¨¥
DizNinl wiQn `N` `id `kxR e`l©¦§¨¦¤¨©¦§¦§¥
Dil ipwlC dWwe rwxw Dil zilC ixiinC§©§¥§¥¥©§©§¨¤§©§¥¥
`axn ixn ax dpTW FnM d`cFdA zFrOd©¨§¨¨§¤¨¨©¨¦¥¨¨
zOW in wxtA xEQi` lW Fz`cFd ici lr©§¥¨¨¤¦§¤¤¦¤¥

(.hnw sc a"a)Eid `NW oircFi EpiidW t"r`¤¨¦§¦¤Ÿ¨
ixn ax EdppwCn `ixaA d"de dNgY FNW¤§¦¨§§¨¦¦¦§¦§©¨¦

:dXExi xA ied `lC b"r`àlàn"y §¨£¥©§¨¤¨
dUrp c"nE .oitilgA dpwp rAhn oi`C§¥©§¥©¦§¤©£¦¦©£¤
y"k dpwp Fpi`CnC azFYi` iOp oitilg£¦¦©¦¦©§¦§¥¦§¤
zFWwdl icM `kd cr xhpe dUrp `NW¤Ÿ©£¤§¨©©¨¨§¥§©§
xnFl `kd cr iOp oiYnd KklE Ediiexzl§©§©§§©¦§¦©¦©¨¨©
iAx xn` iO` 'x xn` oke `NEr xn` oke§¥¨©¨§¥¨©©¦¨©©¦
:Edl riIqn `ziixA KdC mEXn opgFi¨¨¦§©§©§¨§©¥©§

éãéàipglEW WExiR .zFhhFxtA ici`e ¦¥§¦¥¦§§¦§¨¦
ziAd lraE zFhhFxR Fl ozp̈©§§©©©©¦
`zxEv Ediilr `MilC zFhhFxR Fl mNWn§©¥§§§¥¨£©§§¨
`nile z"`e oitilgA dpwpe dUrp KklE§©©£¤§¦§¤©£¦¦§§¥¨
oke zFhhFxR `le zFrn Fl ozp ipglEXdW¤©§¨¦¨©¨§Ÿ§§§¥
lraE milrFRl oYil Kixv ixdW d`xp¦§¤¤£¥¨¦¦¥©£¦©©
zFhhFxRd xcEq oipwA Fl dpwd ziAd©©¦¦§¨§¦§©¨©§§
rnWn zFrn il ozC l"ie FziaAW¤§¥§§¥¦¨©§©
:ziqixhE xpiC Kl aiIgz` z`f dpizpaC§¦§¦¨Ÿ¤§©¥¨¦¨§¥¦

àìåaFh xpiC rnWnC .dti xpiC ipY §Ÿ¨¥¦¨¨¤§©§©¦¨
q ikide z"`ezFrOn `de aFh xpiC c" §§¥¦¦¨§¨¦¨

Epiid e`l zFrnC l"ie ipYw iziaA il WIW¤¥¦§¥¦¨¨¥§§¨©©§
zFrAhOn xnFlM `N` rAhOd lW FnW§¤©©§¥©¤¨§©¦©§§
iqxB `lC mixtq zi`e ziAA il WIW¤¥¦©©¦§¦§¨¦§Ÿ©§¥

:iziaA il WIW zFrOn `ziixaA¦§©§¨¦¨¤¥¦§¥¦
äNòðipA `aIW cr ipield Fl xnF`M ©£¨§¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦

z"`e .gYtOd `vn`W cr F`©¤¤§¨©©§¥©§
'Ek ipA `aIW crA d`qA d`q ixWC idp§¦§¨¥§¨¦§¨§©¤¨Ÿ§¦
ziqixh Fl ozFPW `kd iM miz`qA d`q§¨§¨©¦¦¨¨¤¥§¥¦
`kdC l"ie xEnB ziAx iede xEq` xzFi¥¨©£¥¦¦¨§§¨¨
gwNW Fnvr rAhn FzF` Fl ozFp Fpi ¥̀¥©§¥©©§¤¨©
w"de xMnnE gTnl incC xg` oin `N ¤̀¨¦©¥§¨¥§¤¨¤§¨§
d`eld KxC d`qA d`q xYEOW FnM§¤¨§¨¦§¨¤¤©§¨¨
d`qA d`qC mEXn ipA `aIW cr xnF`A§¥©¤¨Ÿ§¦¦¦§¨¦§¨
`aIW cr xnF`A xYEn miz`qA d`q ENit` xMnnE gTn KxC p"d opAxC ziAx¦¦§©¨¨¤¤¤¨¤§¨£¦§¨§¨©¦¨§¥©¤¨Ÿ

:ipA§¦
ìkeilkA xn`C axl .oitilgA df aiIgzp df dkGW oeiM xg`A minC dUrPd ¨©©£¤¨¦§©¥¥¨¤¨¨¤¦§©¥¤©£¦¦§©§¨©§¥¨

iqpF`A gwFNd df aiIgzp rAhOA utgd lrA df dkGW oeiM t"d dpFw lW¤¤¥¨¤¨¨¤©©©¥¤©©§¥©¦§©¥¤©¥©§§¥
dkGW oeiM FWExiR ikd ipW df b"l i`e `Ed DiliC Dizi`C `kid lkC oitilg£¦¦§¨¥¨§¦¥¦¥§¦¤¥¦¨¥¦¥¨¤¨¨
rAhOd itilg `EdW utgd gwFNl mNWl Edi` aiIgzp rAhOA xkFOd df¤©¥©©§¥©¦§©¥¦§©¥©¥©©¥¤¤£¦¥©©§¥©
xn`w ikd ipW df opiqxB i`C `kR` FWExiR ied dpwn lW eilkA xn`C iellE§¥¦§¨©§¥¨¤©§¤£¥¦¦§¨§¦©§¦¨¤¥¦¨¥¨¨©
opiqxB `l i`e oitilg Fl oYil xkFOd aiIgzp rAhOA gwFNd df dkGW oeiM¥¨¤¨¨¤©¥©©©§¥©¦§©¥©¥¦¥£¦¦§¦Ÿ©§¦¨
i` utgd iqpF`A `Ed aiIgzp rAhOA gwFNd dkGW oeiM xn`w ikd ipW df¤¥¦¨¥¨¨©¥¨¤¨¨©¥©©©§¥©¦§©¥§§¥©¥¤¦
EPOn lATW d`pdA xkFOd 'iR df dkGW oeike axl FnM df 'iR ied iell iOp©¦§¥¦£¥¦¤§§©§¥¨¤¨¨¤¦©¥©£¨¨¤¦¥¦¤

opzCde rAhn gwFNd(.w sc onwl)dxR silgOd FWExiR ied iell dxR silgOd ©¥©©§¥©§¨¦§©©©£¦¨¨§¥¦£¥¦©©£¦¨¨
:KEnqaC dxtA xFW silgd oke xFng zlAw z`pdAòîLdUrp rAhn DPin ©£¨©©¨©£§¥¤¡¦§¨¨¦§¨§©¦¨©§¥©©£¤

oitilg zxFzA Wxtn i` la` `nYq n"d zFpFw mpi` zFrnC b"r`e .oitilg£¦¦§§¨¥¨§¨¨£¨¦§¨¥§©£¦¦
oitilgd Epw xcEQd xifgdl KxcM rAhOd Fl xifgnC oeiM `nYqA 'it` p"` ipẅ¥£¦¦§¨¨¥¨§©£¦©©§¥©§¤¤§©£¦©¨¨©£¦¦
zFrOd dpwIW `zNin gikW `lC l"i diIlrA LiHg EtxUp xn`i `lde z"`e§©£ŸŸ©¦§§¦¤¨£¦¨§Ÿ§¦©¦§¨¤©§¤©¨
gTOd zFeW mpi`W zFrn oitilgA Fvtg xkFOd oYIW gikW `lC oitilg KxC¤¤£¦¦§Ÿ§¦©¤¦¥©¥¤§©£¦¦¨¤¥¨¨©¤¨
iAB KEnqA xn`cM opAx xEfB `le gTOd zFrn mieW mpi`W oitilg KxcC§¤¤£¦¦¤¥¨¨¦¨©¤¨§Ÿ¨©¨¨¦§¨©§¨©¥
Fl xn`i `OW Wginl `Mil `gikWC xcEq oipwaE dxtA xFW inC silgd¤¡¦§¥§¨¨§¦§©¨¦§¦¨¥¨§¥©¤¨Ÿ©
axqi oR liSnE gxh zFrOd xkFOd lAiw `lC oeikC diIlrA LiHg EtxUp¦§§¦¤¨£¦¨§¥¨§Ÿ¦¥©¥©¨¨©©¦¤§¨¥

:zFrOd Fl oYil gwFNd©¥©¦¥©¨
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eäðéð÷à éàæBç éa éøðéc éôìà øñéøz déì eåä àtt áøc§©¨¨£¥§¥©©§¥¦§¥¥¨¥©§¦§

àúà ék déúéác àtéqà ábà àçà øa ìàeîL áøì§©§¥©©¨©©©¦¨§¥¥¦¨¨
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.øçàa íéîc íBMépä ìkxg`A minC ozF` oipzFPWM FzF` mEWl milibxW lM ¨©¦¨¦§©¥¨¤§¦¦¨§¤§¦¨¨¦§©¥
dOkA onEWl oMxC xg` utgA minC mYzl mc` `A m` milhlhOd lM EpiidC§©§¨©§©§§¦¦¨¨¨§¦¨¨¦§¥¤©¥©§¨§¨§©¨
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oOwlcM xaC lkA(.fn sc):énð éëä §¨¨¨§¦§©¨¨¦©¦

.àøazñîipYwC opiwqr rAhnA e`lC ¦§©§¨§©§©§¥©©§¦¨§¨¨¥
:'Ek dxtA xFW silgd cviM `tiqéëä ¥¨¥©¤¡¦§¨¨¨¦

.énð éøéôe øîà÷t"r` oilhlhn lM ¨¨©¥¥©¦¨§©§§¦
ikde 'Ek cviM oitilg icar ilM Fpi`W¤¥§¦©§¥£¦¦¥©§¨¦
EpiidC xg`A minC dUFrd lM Dl opiWxtn§¨§¦¨¨¨¨¤¨¦§©¥§©§
df dkGW oeiM oitilg zxFzA Fpzp m` rAhn©§¥©¦¨§§©£¦¦¥¨¤¨¨¤
EdnE oitilg cviM oitilgA df aiIgzp¦§©¥¤©£¦¦¥©£¦¦©
opirEnW`e dxtA xFW silgOd oFbM oitilg£¦¦§©©§¦§¨¨§©§¦¨
mitilg miUFr ixitC `tiQA DigxE` aB ©̀©§¥©¥¨§¥¥¦£¦¦
:xFW xUA b"le opiqxB dxtA xFW silgd¤¡¦§¨¨©§¦¨§§©
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dcEdi ax iPWC i`nl oiA `xTirn oiYrC ©̀©§¦¥¦¨¨¥§©§©¥©§¨
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:'Ek zWW axlïäL íéîc Lé ÷"ä §©¥¤¥¨¦¤¥
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`lA zFpFw zFrOdW minC zxFY WiC§¥©¨¦¤©¨§Ÿ
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.äøôa øBL éîcKke KkA xFW Fl xkn §¥§¨¨¨©§©§©

zFrOd Fl aiIgzpe xFXd z` KWnE zFrn̈¨©¤©§¦§©¥©¨
incA Ll ozFp ip`W il Wi dxR gwFNd l"`©¥©¨¨¥¦¤£¦¥§¦§¥
lrA aiIgzp eilr lAwe cgi EzF`ipe xFXd©§¥©©§¦¥¨¨¦§©¥©©
mdn cg` oi`e dxRd z` Fl zzl dxRd©¨¨¨¥¤©¨¨§¥¤¨¥¤
minC mFXiPd lM xn`w ikde xFfgl lFkï©£§¨¦¨¨©¨©¦¨¦
Fxiagl mW mc`W oilhlhOd lM xg`A§©¥¨©§©§§¦¤¨¨¨©£¥
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oFW`x gwFl df dkGW oeiM gwFNl Fl didW¤¨¨©¥©¥¨¤¨¨¤¥©¦
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.ïîçð:zFpFw opi` zFrn opY op`e Epw `peeB i`d iM minC xn`C'øk dì øáñ ©§¨§¨©¨¦¦©©§¨¨©£©§©¨¥¨¨©¨§
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éøéôexFWC xUA b"l i"Xx .dxtA xFW xUA silgd cviM oitilg icar iOp ¥¥©¦©§¥£¦¦¥©¤¡¦§©§¨¨©¦§©§
`xTirn c"qC i`nl oiA ongp axl KixtE ixiR iOp ExTin miIg dxtE¨¨©¦¦§©¦¥¥¨¦§©©§¨¥§©§¥¦¨¨
itl i`w `l `xAYqn iOp ikd k"`C dWwe mFXiPd lM iPWnC i`nl oiA¥§©¦§©¥¨©¦§¨¤§¨¥©¦¦§©§¨Ÿ¨¥§¦
i"Xxl dWw cFre oitilgM mdW minC Wi xnFl KixSW ongp axl `pwQOd©©§¨¨§©©§¨¤¨¦©¥¨¦¤¥©£¦¦§¨¤§©¦

'ipzn llM `nwFYn `l l"xM oOwl wqtC§¨©§©¨§Ÿ¦§¨§¨©§¦
axM oitilg icar `l ixitC ol `niiwC§©§¨¨§¥¥Ÿ©§¥£¦¦§©
oitilg icar iOp ixitE iiEpWl `Mile ongp©§¨§¥¨¦§¥¥¥©¦©§¥£¦¦
i"Xx ixacl oitilgM mdW minC Wi `le§Ÿ¥¨¦¤¥©£¦¦§¦§¥©¦
mixtqE qtl` axe g"xC cFre l"xM wiqtC§¨¦§§§©§©©§©§¨¦
cviM oitilg icar iOp ixitE iqxB mipFncw©§¦©§¥¥¥©¦©§¥£¦¦¥©
lkC `iEPWaE dxtA xFW xUA silgd¤¡¦§©§¨¨§¦¨§¨
`ipzC cFre xFW xUA xn`w `l mFXiPd©¦Ÿ¨¨©§©§§©§¨
axl dWwY Kke KkA dOkA LzxR oOwl§©¨¨¨§§©¨§©§©¦§¤§©
`lC oitilg icar `l ixiR xn`C ongp©§¨§¨©¥¥Ÿ©§¥£¦¦§Ÿ
oitilgC z"xtl EdinE mincA ixiin ivn̈¥©§¥§¨¦¦§©£¦¦
iz` ixiR ENit` r"kl ipw deWA deẄ¤§¨¤¨¥§£¦¥¥¨¥
dxtE xFWC d`xpe KEnqaC `ziixA xiRW©¦§©§¨¦§¨§¦§¤§¨¨

OW itl aEWg ilM ied miIgmdA WOYW ©¦£¥§¦¨§¦¤¦§©¥¨¤
lM iPWC i`nlE WFxgle iFVn oFrhl¦§©§©£§©§©¥¨
`le ongp axl ENit` xiRW iz` mFXiPd©¦¨¥©¦£¦§©©§¨§Ÿ
`xTirn c"qC i`n itl `N` p"xl KixR̈¦§¤¨§¦©§¥¦¨¨
iPWil z"`e oitilg icar iOp ixitE xn`C§¨©¥¥©¦©§¥£¦¦§¦©¥
itl `EdW FnM mFXiPd lM uxYi p"xC§§©¥¨©¦§¤§¦
p"x wFlgi `l `nYqnC xnFl Wie zn`d̈¡¤§¥©§¦§¨¨Ÿ©§
rAhn c"nC mipFncw EidW iele ax lr©©§¥¦¤¨©§¦§©§¥©
dUrPd lM zFpWl Kixv oitilg dUrp©£¤£¦¦¨¦¦§¨©©£¤
Kixve rAhn ihErnl rnWn mFXiPd lkC§¨©¦©§©¦§¥©§¥©§¨¦
c"nE oitilg icar iOp ixitE Dicicl xnFl©§¦¥¥¥©¦©§¥£¦¦
la` rAhnA m` iM wlFg Fpi` dUrp Fpi ¥̀©£¤¥¥¦¦§©§¥©£¨

:dfM df xFAqi ixitA§¥¥¦§¤¨¤
áøìeoitilg icar `l ixR xn`C ongp §©©§¨§¨©¥¥Ÿ©§¥£¦¦

DinwFl z"xtlE z"`e .cviM i`n©¥©§§§¥
k"r i`O` l"x mB deWA deW oitilgA©£¦¦¨¤§¨¤©©©
deWaE ixitA `nwFle l"q zWW axM§©¥¤§§¨§¥¥§¨¤
mFXiPd lkC `WixC `inEC l"ie deWA§¨¤§§¨§¥¨§¨©¦
dUrPd lM F` ilkA ilM oitilgA ixiinC§©§¥©£¦¦§¦¦§¦¨©©£¤

xn`C o`nlopi`A ixiinC oitilg dUrp §©§¨©©£¤£¦¦§©§¥§¥¨
dxtA xFW silgdC `tiq d"d deWA deẄ¤§¨¤¥¨§¤¡¦§¨¨
oi` xn`C o`nl EdinE deW opi`A ixiin©§¥§¥¨¨¤¦§©§¨©¥

lMn KixR i`n k"`C lirFi deWA deWaC xninl ivn `l oitilg dUrp rAhn©§¥©©£¤£¦¦Ÿ¨¥§¥©¦§¨¤§¨¤¦§©¨¦¦¨
rAhnC KEnqA iziinC df z` df mipFw oilhlhnC 'ipzOnE xg`A minC dUrPd©©£¤¨¦§©¥¦©§¦¦§©§§¦¦¤¤¤§©§¥§¨§©§¥©
iiEpWl KxvEd i`O` iOp lirlE deWA deW ixii` `nlC oitilg dUrp©£¤£¦¦¦§¨©§¥¨¤§¨¤§¥©¦©©§©¦§¥
deWA deW Fpi` ixTn `l xzId ziqixh mEXnC `Ed deWA deW `d zFhhFxtA¦§§¨¨¤§¨¤§¦§¥¦©¨¥Ÿ¦§¥¥¨¤§¨¤
`xw i`Ce `N` oitilgl dnFC f`C zFrOd on miltM deW gTOdW `kid `N ¤̀¨¥¨¤©¤¨¨¤¦§©¦¦©¨§¨¤©£¦¦¤¨©©§¨
rAhn oiA ixiR oiA c"nl z"`e rAhnl `le iz` ixitl deWA deWl xYiinC¦§©¥§¨¤§¨¤§¥¥¨¥§Ÿ§©§¥©§§¥¥¥¥©§¥©
mIEqn Fpi`W xaC F` `wFxn zFAxl `z`C l"i `z` i`nl `xw oitilg dUFr¤£¦¦§¨§©¨¨§¨¨§©§¨¨¨¤¥§¨
xn`C iell p"` oitilg zxFYn oOwl Edl opihrnnC deWA deW iedC `kid¥¨©£¥¨¤§¨¤¦§©£¦¨§§©¨¦©£¦¦§¥¦§¨©
lW eilkA 'it` deWA deW `Ed m`C xninl `xw iz` dpwn lW eilkA oOwl§©¨§¥¨¤©§¤¨¥§¨§¥©§¦¨¤§¨¤£¦§¥¨¤

:lirFn dpFwLéaB lr s` minCd zlignA Edl ipwnE .oitilgM mdW minC ¤¦¥¨¦¤¥©£¦¦©§¥§¦§¦©©¨¦©©©
oiWECwA xn`C(:e sc)iM Epiid dpw `l xknaE zWCEwn Dpi` delnA WCwOd §¨©§¦¦©§©¥§¦§¤¥¨§¤¤§¤¤Ÿ¨¨©§¦

zlign z`pdA dpw F` DWCw la` Fl aiIgW zFrOA utgd dpw F` DWCw¦§¨¨¨©¥¤©¨¤©¨£¨¦§¨¨¨©£¨©§¦©
:oFhlXl Lilr xAc`e `pnf Dl gex` FnM lirFn deln©§¤¦§©§©¨¦§¨©£©¥¨¤©¦§
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úLL áøk dì õøzî úLL áøk dì øáñ éà àçéðä̈¦¨¦¨©¨§©¥¤§©¥¨§©¥¤

ïéôéìç éãáò àì éøét øîàc ïîçð áøk dì øáñ éà àlà¤¨¦¨©¨§©©§¨§¨©¥¥Ÿ©§¥£¦¦

úLL áøk Cçøk ìò dì õøzî éëéä éð÷ àì òaèîe©§¥©¨¨¥¥¦§©¥¨©¨§¨§©¥¤

Léø øîàå äæ úà äæ ïéðB÷ ïéìèìènä ìk ïðz dì õøzî§©¥¨§©¨©§©§§¦¦¤¤¤§¨©¥

àîbøz úBòî àìî ñéëa úBòî àìî ñék eléôàå Lé÷ì̈¦©£¦¦¨¥¨§¦¨¥¨¦§§¨

úeëìî BzìñtL ãçà àøâéðàå à÷ðà øðéãa àçà áø©©¨§¦¨©§¨§©¦§¨¤¨¤§©§©§

Bzìñt ïðéòeîLà éàc àëéøöe äðéãî BzìñtL ãçàå§¤¨¤§©§§¦¨§¦¨§¦©§¦¨§©§

déì éâñc äðéãî Bzìñt ìáà ììk éâñ àìc íeMî úeëìî©§¦§Ÿ¨¥§¨£¨§©§§¦¨§¨¥¥

äð÷ð òaèî ïéàå àeä òaèî ézkà àîéà éúéøçà äðéãîa¦§¦¨©£¦¦¥¨©©¦©§¥©§¥©§¥©¦§¤

déì éâñ àìc íeMî äðéãî Bzìñt ïðéòeîLà éàå ïéôéìça©£¦¦§¦©§¦¨§©§§¦¨¦§Ÿ¨¥¥

déì éâñc úeëìî Bzìñt ìáà àéñäøôa àìå àòðöa àìŸ§¦§¨§Ÿ§©§¤§¨£¨§©§©§§¨¥¥

ïéôéìça äð÷ð òaèî ïéàå àeä òaèî ézkà àîéà àòðöa§¦§¨¥¨©©¦©§¥©§¥©§¥©¦§¤©£¦¦

äð÷ elàa éì øBëî àðeä áø øîà äaø øîà àëéøö§¦¨¨©©¨¨©©¨§¦§¥¨¨
ùéå

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

בבא מציעא. פרק רביעי - הזהב דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc `rivn `aa(iriax meil)

,øçàa íéîc íBMépä ìkeieey z` jixrdl milibxy xac lk ,xnelk ¨©¦¨¦§©¥
m` ,zexit elit`e milhlhnd lk epiidc ,xg` xac xear melyzk ozipyk

,oitilg zxeza xkenl dpewd mpzpäæ äëfL ïåékdpewdy utga xkend - ¥¨¤¨¨¤
,el ozpäæ áéiçúðdpewd -ïéôéìça,dpwpd xacl dzrn exwiy oiqpe`a - ¦§©¥¤©£¦¦

yecigde .eze` jyn `ly s` lr oitilg oipwa cin dpewd ea dkfy oeik

.ilk `weec jixv oi`e ,oitilga zepwl mileki zexit s`y `ed

:dcedi ax ly evexizk dpynd ly `tiqd on dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦
àøazñî,milhlhnl `l` rahnl 'eke 'meyipd lk'a dpynd zpeek oi`y ¦§©§¨

àôéñ éðz÷cî`tiqa dpynd zx`any dnn -éìçä ãöékäøôa øBL ó ¦§¨¨¥¥¨¥©¤¡¦§¨¨
,øBLa øBîç Bà`le dxte xey oebk oilhlhn x`ya o`k xaecny ixd £§

,rahna.dpéî òîL§©¦¨
.zern itilga dpynd z` cinrdl dligzn exaq ji` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyàøwéòî dézòcà ÷éìñc éàîìeexaqy dn itl - §©§¨¦©©§¥¥¦¨¨
l dpynd zpeeky yxtl dligza,òaèîrahny `ed dpynd yecige ©§¥©

ok m` ,oitilg dyrp,ãöék éàîxey silgd cvik' `tiqa epy recn - ©¥©
dligza :`xnbd zayiin .rahn mpi`y oilhlhnl `nbec `idy ,'dxta

e ,`yixa dpypy yecigd mvr z` x`al `tiqa dpeekd oi`y exaqéëä̈¦
øîà÷dyrp rahny `yixa dycigy xg`l ,dpynd zpeek `id jk - ¨¨©

,oitilg oipwd mvr edn dpynd zx`an ,oitilgå`pzd eprinyd ab` jxc §
yecigcïéôéìç éãáò énð éøéôepy jkle ,oitilg miyer zexit mby - ¥¥©¦¨§¥£¦¦
`tiqaéìçä ãöék'øBL ó.'øBLa øBîç Bà äøôa ¥©¤¡¦§¨¨£§

lk lr ycgzp ,dcedi ax ly exe`ia itl oiae oywnd zxaql oiay `vnp

l`ey .oitilg miyer zexity ef dpyn ly `tiqa mipt:`xnbd zàçéðä- ¨¦¨
oaei df xe`ia mpn`ìzrcøîàc úLL áødnn miyxecy (.fn) oldl §©¥¤§¨©

s`y 'xaC lM mIwl' (f c zex) oitilg oipw lr cnlnd weqta xn`pyéøét §©¥¨¨¨¥¥
ïéôéìç éãáòslW' weqtd jynda xn`py dne ,oitilg miyer zexit - ¨§¥£¦¦¨©

,`weec e`l `ed 'Flrp Wi`øîàc ïîçð áøì àlàWi` slW' weqtdny ¦©£¤¨§©©§¨§¨©¨©¦

wxy micnl 'Flrpéìk[lrp oirk `edy]ïéà,oitilg dyer ok` -éøét ìáà ©£§¦¦£¨¥¥
ïéôéìç éãáò àì,oitilg miyer mpi` 'lrp'k mpi`y zexit la` -éàî Ÿ¨§¥£¦¦©

ãöékxeng e` dxta xey silgd cvik' `tiqa epipyy dn yxti ji` - ¥©
.zexitk `l` ilkk epi`y xaca oitilg epiidc 'xeya

llk zxacn dpi` ef dpyny x`al yi ongp ax zrcl :`xnbd zayiin

e ,sqk oipwa `l` oitilg oipwa,øîà÷ éëäoipwip oilhlhn oi`y s` lr ¨¦¨¨©
mewn lkn ,dkiyn `la sqk oipwaïéôéìçk ïäL íéîc Lémelyz yi - ¥¨¦¤¥©£¦¦

oitilg oipwy myk ,dkiyn `la sqk oipwa ezepwl lireny utg xear

:dpynd zxxane ,dkiyn `la lirenãöék:dpynd zx`an .df xac okzi ¥©
,zern jke jk xkenl mlyi dpewdy enkiqe exiagl xey xkny ote`a

jk xg`e ,zerna aiigzpe xeyd z` dpewd jyneéìçääøôa øBL éîc ó ¤¡¦§¥§¨¨
øBLa øBîç éîc Bàxkenl dpewd rivd -xeyd inca dxt epnn dpwiy §¥£§

zzl aiigzp dxtd lra ixd ,eyri jky mdipy enikqde ,el aiig `edy

inc df ote`ay ,ea xefgl leki mdn cg` oi`e ,dxtd z` xeyd lral

z` xeyd lra jeyniy `la sqk oipwa dxtd z` zepwl miliren xeyd

.dxtd

:`xnbd zxxandéîòè éàîenrh edn -ïîçð áøczern df ote`ay ©©§¥§©©§¨
oilhlhnd z` dpew epi` rahn' epipy (.cn) lirl `ld ,zepew.'zx`an

ongp ax :`xnbdøîàc ,ïðçBé éaøk dì øáñ(:fn) onwlúBòî äøBz øác ¨©¨§©¦¨¨§¨©§©¨¨
úBðB÷,oilhlhnd z`eøîà äî éðtîey minkgäðB÷ äëéLî,zern `le ¦§¥©¨§§¦¨¨

ànL äøéæbziilra dwilc letize ,daexn onf xkend ziaa dpewd mgipi §¥¨¤¨
e ,mlivdl gxhi `l xkende ,dpewd ly eizexit migpen myy xkendøîàéŸ©

Bì,dpewléhç eôøNð,äéiìòa Ezexitd z` minkg ecinrd jk meyn ¦§§¦¤©£¦¨
xkend gxhi ok zngny ,ezeyxl dpewd mze` jeyniy cr xkend zeyxa

xaeq ,opaxcn dxifb `l` epi` zepew opi` zerny mrhdy oeike ,mlivdl

,minkg exfb mipte`d lka `ly ongp axåwxàçéëLc àúlîievn xaca - §¦§¨¦§¦¨
,libx xkn oebk,ïðaø déa eøæbla`,àçéëL àìc àúlî`ay df oebk ¨§¥©¨¨¦§¨§Ÿ§¦¨

,el aiigzpy mixg` oilhlhn inca oilhlhn zepwl,ïðaø déa eøæb àìŸ¨§¥©¨¨

.zepew zerny ,dxezd oic lr edecinrd `l`

oldl xaeqd ,yiwl yix zrcl ef `tiq yxtzz cvik zxxan `xnbd(:fn)

:`xnbd zl`ey .zepew opi` zern dxezd onyøîàc Lé÷ì Léøìe§¥¨¦§¨©
yäøBzä ïî úLøBôî äëéLîzepew zern oi`y dxeza yxetny - §¦¨§¤¤¦©¨

xknl ievnd xkn oia wlgl oi` ezrcly `vnpe ,dkiyn `la oilhlhn

cvik' dpynd ixac eyxtzi ji` ,zepew opi` ote` lka `l` ,ievn epi`y

.'dxta xey silgdéà àçéðäyiwl yixy yxtpúLL áøk dì øáñ ¨¦¨¦¨©¨§©¥¤
`ed s` df itly ,oitilg miyer zexity xne`ddì õøúîdpynláøk §¨¥¨§©

,úLLoilhlhn oebk xg`a minc meyipd lk ,lirl dcedi ax xn`y itke ¥¤
mipew md ixd ,xg` xac inca mpzepyk mneyl libx mc`y zexite

,oitilgaéà àlàyiwl yixy yxtpàì éøét øîàc ïîçð áøk dì øáñ ¤¨¦¨©¨§©©§¨§¨©¥¥Ÿ
éãáòmiyer mpi` zexit -å ,ïéôéìçokéð÷ àì òaèîzepew opi` zern - ¨§¥£¦¦§©§¥©Ÿ¨¥

,yiwl yixl llkdì õøúî éëéäxey silgd' `tiqd z` yxti cvik - ¥¦§¨¥¨
:`xnbd daiyn .minca `le oitilga `l dyxtl leki epi` `ld ,'dxtaìò©

dì õøúî úLL áøk Cçøkxaeq yiwl yixy xnel jixv gxkda ok` - ¨§¨§©¥¤§¨¥¨
dyxity itk dpynd z` yxti `linne ,oitilg miyer zexity zyy axk

.oitilg oipwa ,zyy ax

dnk zrc (`"r) lirl `aed dpd ,rahna oitilg oiprl zxfeg `xnbd

dpynn lirl `xnbd dgiked oke ,oitilg dyrp rahn oi`y mi`xen`

:dl` mipic ipy lr dywn `xnbd ,oitilga dpwp rahn oi`yïðzepipy - §©
,(.cn) epizpynaLé÷ì Léø øîàå ,äæ úà äæ ïéðB÷ ïéìèìhnä ìk̈©¦©§§¦¦¤¤¤§¨©¥¨¦

,mlek oilhlhnd lky ,zeaxl d`a dpyndyúBòî àìî ñék eléôàå©£¦¦¨¥¨
úBòî àìî ñéëamipew mdy yiwl yix zpeek gxkdae ,df z` df mipew §¦¨¥¨

micnl ep`vnpe ,oilhlhn zepew zern oi` ixdy ,oitilg oipwa df z` df

.oitilga dpwp mbe oitilg dyrp rahny

:`xnbd zvxznàîbøzyxit -,àçà áøyxtl yiwl yix zpeek oi`y ¦§§¨©©¨
oebk ,mileqt zerahnl ezpeek `l` ,milawzne miaeh zerna dpynd z`

,àøâépàå à÷ðà øðéãa'`wp`' ixpic `ln qik mdipia etilgdy xnelk §¦¨©§¨§©¦§¨
,mileqt zerahn mdy ,'`xbip`' ixpic `ln qikaúeëìî ezìñtL ãçà¤¨¤§¨©©§

ea miynzyn dpicnd ipa la` ,df rahna eynzyi `ly xfb jlndy -

,rpvdaäðéãî ezìñtL ãçàåla` ,df rahn mi`pey dpicnd ipay - §¤¨¤§¨©§¦¨
mdy zngne .jlnd zepicn x`ya eze` milawne ,elqetl xfb `l jlnd

mipwpe oitilg miyrp mdy oilhlhn x`yk `l` ,rahnk mpic oi` mileqt

.oitilga

:el` zeleqt zerahn ipin izya `g` ax cinrd dn myl `xnbd zx`an

àëéøöeezlqty rahna mb oitilg yiy eprinydl `g` ax jxvede - §¦¨
,dpicn ezlqty rahna mbe zeklnïðéòeîLà éàceprinyn did eli`y - §¦©§¦©

wx,úeëìî ezìñt,rahn aygp epi` df ote`a wxy xnel mireh epiid §¨©©§
éâñ àìc íeMîjled' epi`y -,ììk ',dpicn meya lawzn epi` xnelk ¦§Ÿ¨¥§¨

éúéøçà äðéãîa déì éâñc äðéãî ezìñt ìáàlawzne 'jled' `edy - £¨§¨©§¦¨§¨¥¥¦§¦¨©£¦¦
,dpicn dze` ipa `l` edelqt `ly ,zxg` dpicnaàîéà,mixne` epiid - ¥¨

ézkàoiicr -,ïéôéìça äð÷ð òaèî ïéàå ,àeä òaèîeperinyd jkl ©©¦©§¥©§¥©§¥©¦§¤©£¦¦
.oitilg ea yie rahn aeyg epi` dpicn ezlqty rahnyïðéòeîLà éàå- §¦©§¦©

wx eprinyn did eli`e,äðéãî ezìñtdf ote`a wxy xnel mireh epiid §¨©§¦¨
,rahn aygp epi`déì éâñ àìc íeMîdze`a lawzne 'jled' epi`y - ¦§Ÿ¨¥¥

dpicnàéñäøôa àìå àòðöa àìipay oeik ,ielba `le xzqa `l - Ÿ§¦§¨§Ÿ§©§¤§¨
,eze` mi`pey dpicnddéì éâñc úeëìî ezìñt ìáàlawzne jledy - £¨§¨©©§§¨¥¥

àîéà ,àòðöa,mixne` epiid -ézkàoiicr -òaèî ïéàå ,àeä òaèî §¦§¨¥¨©©¦©§¥©§¥©§¥©
,ïéôéìça äð÷ðjklàëéøörahn s`y eprinydl `g` ax jxved - ¦§¤©£¦¦§¦¨

.rahn aeyg epi` zekln ezlqty

:ycg oecip d`ian `xnbd,àðeä áø øîà äaø øîàzern ecia fg` m` ¨©©¨¨©©¨
,exiagl xn`eëîéì øBjly utgelàacitwd `l exiage ,iciay zernd §¦§¥

,gweld cin mlaiwe mikqd `l` md zern dnk le`yläð÷z` gweld ¨¨
.ea xefgl leki mdn cg` oi`e ,elld zerna utgd
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פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc `rivn `aa(iriax meil)

,øçàa íéîc íBMépä ìkeieey z` jixrdl milibxy xac lk ,xnelk ¨©¦¨¦§©¥
m` ,zexit elit`e milhlhnd lk epiidc ,xg` xac xear melyzk ozipyk

,oitilg zxeza xkenl dpewd mpzpäæ äëfL ïåékdpewdy utga xkend - ¥¨¤¨¨¤
,el ozpäæ áéiçúðdpewd -ïéôéìça,dpwpd xacl dzrn exwiy oiqpe`a - ¦§©¥¤©£¦¦

yecigde .eze` jyn `ly s` lr oitilg oipwa cin dpewd ea dkfy oeik

.ilk `weec jixv oi`e ,oitilga zepwl mileki zexit s`y `ed

:dcedi ax ly evexizk dpynd ly `tiqd on dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦
àøazñî,milhlhnl `l` rahnl 'eke 'meyipd lk'a dpynd zpeek oi`y ¦§©§¨

àôéñ éðz÷cî`tiqa dpynd zx`any dnn -éìçä ãöékäøôa øBL ó ¦§¨¨¥¥¨¥©¤¡¦§¨¨
,øBLa øBîç Bà`le dxte xey oebk oilhlhn x`ya o`k xaecny ixd £§

,rahna.dpéî òîL§©¦¨
.zern itilga dpynd z` cinrdl dligzn exaq ji` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyàøwéòî dézòcà ÷éìñc éàîìeexaqy dn itl - §©§¨¦©©§¥¥¦¨¨
l dpynd zpeeky yxtl dligza,òaèîrahny `ed dpynd yecige ©§¥©

ok m` ,oitilg dyrp,ãöék éàîxey silgd cvik' `tiqa epy recn - ©¥©
dligza :`xnbd zayiin .rahn mpi`y oilhlhnl `nbec `idy ,'dxta

e ,`yixa dpypy yecigd mvr z` x`al `tiqa dpeekd oi`y exaqéëä̈¦
øîà÷dyrp rahny `yixa dycigy xg`l ,dpynd zpeek `id jk - ¨¨©

,oitilg oipwd mvr edn dpynd zx`an ,oitilgå`pzd eprinyd ab` jxc §
yecigcïéôéìç éãáò énð éøéôepy jkle ,oitilg miyer zexit mby - ¥¥©¦¨§¥£¦¦
`tiqaéìçä ãöék'øBL ó.'øBLa øBîç Bà äøôa ¥©¤¡¦§¨¨£§

lk lr ycgzp ,dcedi ax ly exe`ia itl oiae oywnd zxaql oiay `vnp

l`ey .oitilg miyer zexity ef dpyn ly `tiqa mipt:`xnbd zàçéðä- ¨¦¨
oaei df xe`ia mpn`ìzrcøîàc úLL áødnn miyxecy (.fn) oldl §©¥¤§¨©

s`y 'xaC lM mIwl' (f c zex) oitilg oipw lr cnlnd weqta xn`pyéøét §©¥¨¨¨¥¥
ïéôéìç éãáòslW' weqtd jynda xn`py dne ,oitilg miyer zexit - ¨§¥£¦¦¨©

,`weec e`l `ed 'Flrp Wi`øîàc ïîçð áøì àlàWi` slW' weqtdny ¦©£¤¨§©©§¨§¨©¨©¦

wxy micnl 'Flrpéìk[lrp oirk `edy]ïéà,oitilg dyer ok` -éøét ìáà ©£§¦¦£¨¥¥
ïéôéìç éãáò àì,oitilg miyer mpi` 'lrp'k mpi`y zexit la` -éàî Ÿ¨§¥£¦¦©

ãöékxeng e` dxta xey silgd cvik' `tiqa epipyy dn yxti ji` - ¥©
.zexitk `l` ilkk epi`y xaca oitilg epiidc 'xeya

llk zxacn dpi` ef dpyny x`al yi ongp ax zrcl :`xnbd zayiin

e ,sqk oipwa `l` oitilg oipwa,øîà÷ éëäoipwip oilhlhn oi`y s` lr ¨¦¨¨©
mewn lkn ,dkiyn `la sqk oipwaïéôéìçk ïäL íéîc Lémelyz yi - ¥¨¦¤¥©£¦¦

oitilg oipwy myk ,dkiyn `la sqk oipwa ezepwl lireny utg xear

:dpynd zxxane ,dkiyn `la lirenãöék:dpynd zx`an .df xac okzi ¥©
,zern jke jk xkenl mlyi dpewdy enkiqe exiagl xey xkny ote`a

jk xg`e ,zerna aiigzpe xeyd z` dpewd jyneéìçääøôa øBL éîc ó ¤¡¦§¥§¨¨
øBLa øBîç éîc Bàxkenl dpewd rivd -xeyd inca dxt epnn dpwiy §¥£§

zzl aiigzp dxtd lra ixd ,eyri jky mdipy enikqde ,el aiig `edy

inc df ote`ay ,ea xefgl leki mdn cg` oi`e ,dxtd z` xeyd lral

z` xeyd lra jeyniy `la sqk oipwa dxtd z` zepwl miliren xeyd

.dxtd

:`xnbd zxxandéîòè éàîenrh edn -ïîçð áøczern df ote`ay ©©§¥§©©§¨
oilhlhnd z` dpew epi` rahn' epipy (.cn) lirl `ld ,zepew.'zx`an

ongp ax :`xnbdøîàc ,ïðçBé éaøk dì øáñ(:fn) onwlúBòî äøBz øác ¨©¨§©¦¨¨§¨©§©¨¨
úBðB÷,oilhlhnd z`eøîà äî éðtîey minkgäðB÷ äëéLî,zern `le ¦§¥©¨§§¦¨¨

ànL äøéæbziilra dwilc letize ,daexn onf xkend ziaa dpewd mgipi §¥¨¤¨
e ,mlivdl gxhi `l xkende ,dpewd ly eizexit migpen myy xkendøîàéŸ©

Bì,dpewléhç eôøNð,äéiìòa Ezexitd z` minkg ecinrd jk meyn ¦§§¦¤©£¦¨
xkend gxhi ok zngny ,ezeyxl dpewd mze` jeyniy cr xkend zeyxa

xaeq ,opaxcn dxifb `l` epi` zepew opi` zerny mrhdy oeike ,mlivdl

,minkg exfb mipte`d lka `ly ongp axåwxàçéëLc àúlîievn xaca - §¦§¨¦§¦¨
,libx xkn oebk,ïðaø déa eøæbla`,àçéëL àìc àúlî`ay df oebk ¨§¥©¨¨¦§¨§Ÿ§¦¨

,el aiigzpy mixg` oilhlhn inca oilhlhn zepwl,ïðaø déa eøæb àìŸ¨§¥©¨¨

.zepew zerny ,dxezd oic lr edecinrd `l`

oldl xaeqd ,yiwl yix zrcl ef `tiq yxtzz cvik zxxan `xnbd(:fn)

:`xnbd zl`ey .zepew opi` zern dxezd onyøîàc Lé÷ì Léøìe§¥¨¦§¨©
yäøBzä ïî úLøBôî äëéLîzepew zern oi`y dxeza yxetny - §¦¨§¤¤¦©¨

xknl ievnd xkn oia wlgl oi` ezrcly `vnpe ,dkiyn `la oilhlhn

cvik' dpynd ixac eyxtzi ji` ,zepew opi` ote` lka `l` ,ievn epi`y

.'dxta xey silgdéà àçéðäyiwl yixy yxtpúLL áøk dì øáñ ¨¦¨¦¨©¨§©¥¤
`ed s` df itly ,oitilg miyer zexity xne`ddì õøúîdpynláøk §¨¥¨§©

,úLLoilhlhn oebk xg`a minc meyipd lk ,lirl dcedi ax xn`y itke ¥¤
mipew md ixd ,xg` xac inca mpzepyk mneyl libx mc`y zexite

,oitilgaéà àlàyiwl yixy yxtpàì éøét øîàc ïîçð áøk dì øáñ ¤¨¦¨©¨§©©§¨§¨©¥¥Ÿ
éãáòmiyer mpi` zexit -å ,ïéôéìçokéð÷ àì òaèîzepew opi` zern - ¨§¥£¦¦§©§¥©Ÿ¨¥

,yiwl yixl llkdì õøúî éëéäxey silgd' `tiqd z` yxti cvik - ¥¦§¨¥¨
:`xnbd daiyn .minca `le oitilga `l dyxtl leki epi` `ld ,'dxtaìò©

dì õøúî úLL áøk Cçøkxaeq yiwl yixy xnel jixv gxkda ok` - ¨§¨§©¥¤§¨¥¨
dyxity itk dpynd z` yxti `linne ,oitilg miyer zexity zyy axk

.oitilg oipwa ,zyy ax

dnk zrc (`"r) lirl `aed dpd ,rahna oitilg oiprl zxfeg `xnbd

dpynn lirl `xnbd dgiked oke ,oitilg dyrp rahn oi`y mi`xen`

:dl` mipic ipy lr dywn `xnbd ,oitilga dpwp rahn oi`yïðzepipy - §©
,(.cn) epizpynaLé÷ì Léø øîàå ,äæ úà äæ ïéðB÷ ïéìèìhnä ìk̈©¦©§§¦¦¤¤¤§¨©¥¨¦

,mlek oilhlhnd lky ,zeaxl d`a dpyndyúBòî àìî ñék eléôàå©£¦¦¨¥¨
úBòî àìî ñéëamipew mdy yiwl yix zpeek gxkdae ,df z` df mipew §¦¨¥¨

micnl ep`vnpe ,oilhlhn zepew zern oi` ixdy ,oitilg oipwa df z` df

.oitilga dpwp mbe oitilg dyrp rahny

:`xnbd zvxznàîbøzyxit -,àçà áøyxtl yiwl yix zpeek oi`y ¦§§¨©©¨
oebk ,mileqt zerahnl ezpeek `l` ,milawzne miaeh zerna dpynd z`

,àøâépàå à÷ðà øðéãa'`wp`' ixpic `ln qik mdipia etilgdy xnelk §¦¨©§¨§©¦§¨
,mileqt zerahn mdy ,'`xbip`' ixpic `ln qikaúeëìî ezìñtL ãçà¤¨¤§¨©©§

ea miynzyn dpicnd ipa la` ,df rahna eynzyi `ly xfb jlndy -

,rpvdaäðéãî ezìñtL ãçàåla` ,df rahn mi`pey dpicnd ipay - §¤¨¤§¨©§¦¨
mdy zngne .jlnd zepicn x`ya eze` milawne ,elqetl xfb `l jlnd

mipwpe oitilg miyrp mdy oilhlhn x`yk `l` ,rahnk mpic oi` mileqt

.oitilga

:el` zeleqt zerahn ipin izya `g` ax cinrd dn myl `xnbd zx`an

àëéøöeezlqty rahna mb oitilg yiy eprinydl `g` ax jxvede - §¦¨
,dpicn ezlqty rahna mbe zeklnïðéòeîLà éàceprinyn did eli`y - §¦©§¦©

wx,úeëìî ezìñt,rahn aygp epi` df ote`a wxy xnel mireh epiid §¨©©§
éâñ àìc íeMîjled' epi`y -,ììk ',dpicn meya lawzn epi` xnelk ¦§Ÿ¨¥§¨

éúéøçà äðéãîa déì éâñc äðéãî ezìñt ìáàlawzne 'jled' `edy - £¨§¨©§¦¨§¨¥¥¦§¦¨©£¦¦
,dpicn dze` ipa `l` edelqt `ly ,zxg` dpicnaàîéà,mixne` epiid - ¥¨

ézkàoiicr -,ïéôéìça äð÷ð òaèî ïéàå ,àeä òaèîeperinyd jkl ©©¦©§¥©§¥©§¥©¦§¤©£¦¦
.oitilg ea yie rahn aeyg epi` dpicn ezlqty rahnyïðéòeîLà éàå- §¦©§¦©

wx eprinyn did eli`e,äðéãî ezìñtdf ote`a wxy xnel mireh epiid §¨©§¦¨
,rahn aygp epi`déì éâñ àìc íeMîdze`a lawzne 'jled' epi`y - ¦§Ÿ¨¥¥

dpicnàéñäøôa àìå àòðöa àìipay oeik ,ielba `le xzqa `l - Ÿ§¦§¨§Ÿ§©§¤§¨
,eze` mi`pey dpicnddéì éâñc úeëìî ezìñt ìáàlawzne jledy - £¨§¨©©§§¨¥¥

àîéà ,àòðöa,mixne` epiid -ézkàoiicr -òaèî ïéàå ,àeä òaèî §¦§¨¥¨©©¦©§¥©§¥©§¥©
,ïéôéìça äð÷ðjklàëéøörahn s`y eprinydl `g` ax jxved - ¦§¤©£¦¦§¦¨

.rahn aeyg epi` zekln ezlqty

:ycg oecip d`ian `xnbd,àðeä áø øîà äaø øîàzern ecia fg` m` ¨©©¨¨©©¨
,exiagl xn`eëîéì øBjly utgelàacitwd `l exiage ,iciay zernd §¦§¥

,gweld cin mlaiwe mikqd `l` md zern dnk le`yläð÷z` gweld ¨¨
.ea xefgl leki mdn cg` oi`e ,elld zerna utgd
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xcde"פי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc `rivn `aa(iying meil)

Bì LéåxkenlåéìòoicäàðBàieeyn ziyiy zegt zerna didy ote`a §¥¨¨¨¨
,oicd inrh z` dax x`iae .zexqgd zernd z` epnn reazl lekie ,utgd

jkl mrhdyäð÷utgd z`CLî àìc áb ìò óàepi` sqk ixde ,eze` ¨¨©©©§Ÿ¨©
meyn ,dpewãéô÷ àìc ïåéëc,md zern dnk le`yl xkendäð÷,gweld §¥¨§Ÿ¨¦¨¨

éîc ïéôéìç éëc`la s` lireny oitilg oipw enk zernd miaygpy - §¦£¦¦¨¥
.dkiynåy jkl mrhdåéìò Bì Léoic gweld lr xkenl -,äàðBàmeyn §¥¨¨¨¨

déì øîà÷ elàa éì øBëîc`l` ,oitilg oeyl epi`y 'xekn' el xn`y - ¦§¦§¥¨¨©¥
.eieya `l` utgd z` xeknl dvxzp `ly rnyn

:d`pe`d oipra `ped ax zrca dax lr wlgp `a` iaxy d`ian `xnbdáø©
øîà àaàmya,àðeä áøgweld el xn` m`éì øBëîutgd z`elàa ©¨¨©©¨§¦§¥

,inry zerndå ,äð÷s`Bì ïéàxkenlåéìòoic,äàðBàxkendy oeiky ¨¨§¥¨¨¨¨
.xign lka exknl mikqdy `vnp ,citwd `l

miey eidiy xkend citwdy oitilga ,jtida oicd ji` zwtzqn `xnbd

mpn` :gwnd inckàèéLt,`ped ax x`iay enke ,epl `ed heyt oic - §¦¨
gweld ozep xy`kyíéîc,utgd xearïéàåxkendïäéìò ãét÷îze`xl ¨¦§¥©§¦£¥¤

,ely utgd inck miey md m`éð÷c ïðéøîà÷ àälirl epxn` ixd - ¨¨©§¦©§¨¥Ÿ

,dpwy.eîc ïéôéìçëczxeza dpew xy`k ,wtzqdl yi j`,ïéôéìç §©£¦¦¨£¦¦
,xg` utga utg silgnyãét÷îejyendïäéìòlaiwy utgd lr - ©§¦£¥¤

,ely utgd inck dey didiyéàîzkiyna mdipy epw m`d ,oicd dn - ©
oipwk aygp df ixd miiey lr citwny oeik `ny e` ,oitilg oick ,cg`d

.oilhlhn zepew opi` zerne ,zern

:`ziixadn wtqd z` heytl dxeaq `xnbdàz ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨¨
ãîBòå Búøt NôBz äéäL éøä ,òîL,weyaEúøt Bì øîàå Bøéáç àáe §©£¥¤¨¨¥¨¨§¥¨£¥§¨©¨¨§

änì,dxtd lra el aiyde ,weyl z`adéøö éðà øBîçì,Ciz`ad jkle ¨¨©££¦¨¦
exiag el xn`e ,xeng dizgz zgwle dxkenl dxtd z`éðàL øBîç éì Lé¥¦£¤£¦

,Eì ïúBðel`yl siqedeänëa Eúøtaiyde ,xeknz,Cëå Cëalrae ¥§¨¨§§©¨§¨§¨
dxtd,l`y `ed s`änëa EøBîçexiag eaiyde ,xeknzCëå Cëaeze`a] £§§©¨§¨§¨

m` ,[mekqdäøtä úà øBîçä ìòa CLî,dzepwl ickìòa ÷étñä àìå ¨©©©©£¤©¨¨§Ÿ¦§¦©©
úà øBîçä ìòa äð÷ àì ,øBîçä únL ãò øBîçä úà CBLîì äøtä©¨¨¦§¤©£©¤¥©£Ÿ¨¨©©©£¤

.äøtäedpéî òîLef `ziixanoipwa dpew xy`kyïäéìò ãét÷îe ïéôéìç ©¨¨§©¦¨£¦¦©§¦£¥¤
,miiey z` xxaläð÷ àìdidzy citwdy oeik ,ok meyne ,dkiyn `la Ÿ¨¨

oipwa `l` ,oitilg zxeza xengd z` dpw `l xengd inck dey dxtd

`l s` `linn ,xengd z` dpw `ly oeike .oilhlhna dpew epi`y ,zern

.xengd lr minc zxeza `l` dlaiw `ly oeik ,jyny dxtd z` dpw

z` dgece ,`qib jci`l `xaqn wtqd z` hyet `axy d`ian `xnbd

:`ziixadn di`xdïðé÷ñò éðèôeLa ïéôéìç eèà ,àáø øîàoipw ike - ¨©¨¨¨£¦¦§§¨¥©§¦¨
,xn`p miheya ,dxeza xen`d oitilgéãô÷ àìczrcl micitwn mpi`y - §Ÿ¨§¥

utgd z` zzl mdipira ahiiy ,minc zvw dey didi milawny utgdy

,dl`k miheya xacn aezkd oi`y i`ce `ld ,ecbpk mdlyìk àlà¤¨¨
éãô÷ ãt÷éî ïéôéìç,miiey lr micitwn ok -äð÷eoipew mewn lkne - £¦¦¦§©¨§¥§¨¨

dpew epi` eiiey lr citwnay xnele wtzqdl oi` o`k s` jkle ,oitilga

.oitilg oipwaïðé÷ñò éàîa àëäåwitqd `lay `ziixaa epipyy dne - §¨¨§©©§¦¨
`l` ,citwny meyn df oi` ,dpw `l ekynloebkadéì øîàcepipia silgp §¨©¥

z`døBîçilyäìèå äøôa,jlyúà CLî àì ïééãòå äøtä úà CLîe £§¨¨§¨¤¨©¤©¨¨©£©¦Ÿ¨©¤
àélòî äëéLî déì äåä àìc ,äìhäonf lk znlyen dkiyn ef oi`y - ©¨¤§Ÿ£¨¥§¦¨§©§¨

.oitilgd z` ef dkiyna dpw `l jkle ,lkd jyn `ly

:`ped ax ixaca oecl zxfeg `xnbdøî øîàm` ,lirl `ped ax xn` - ¨©©
exiagl xn`éì øBëîutgazernäð÷ ,elà,utgd z` gweldBì Léå §¦§¥¨¨§¥
,äàðBà åéìò.oitilg oipwk df ixd df ote`ay meyn ,dpwy mrhd x`iae ¨¨¨¨

:`xnbd zxxanàîéìy o`kn cenll yi m`d -òaèî àðeä áø øáñ ¥¨¨©©¨©§¥©
,ïéôéìç äNòð.utgd z` zernd mr `ed dpew ji` ok `l m`ydgec ©£¤£¦¦

:`xnbdàì,sqk oipwa `l` ,oitilg oipwa `ed dpewy `ped ax zpeek oi` - Ÿ
meyn ,df ote`a dkiyn jixv oi`y mrhdeyéaøk dì øáñ àðeä áø©¨¨©¨§©¦

eøîà äî éðtîe ,úBðB÷ úBòî äøBz øác øîàc ïðçBéminkgäëéLî ¨¨§¨©§©¨¨¦§¥¨¨§§¦¨
äðB÷,zern `leBì øîàé ànL äøéæbdpewl xkendéhç eôøNð,äéiìòa E ¨§¥¨¤¨Ÿ©¦§§¦¤©£¦¨

yi ,dkiyn jixvdl minkg zxifb `l` df oi`y oeike ,mlivdl gxhi `le

a wxy xnelàçéëLc àúlîievny ote`a -e ,ïðaø da eøæbok oi`y dn ¦§¨¦§¦¨¨§¨©¨¨
a,àçéëL àìc àúlî,mincd oipn lr citwn xkend oi`y df ote`a oebk ¦§¨§Ÿ§¦¨

,ïðaø da eøæb àì,minc zxeza mipew el` zerny ,`ped ax oiekzp dfle Ÿ¨§¨©¨¨

.mipew oitilgy myk

dì eúéðúî éëä ïezà ,éMà áøì ïîçð áøc déøa àðeä øî déì øîà- ¨©¥©¨§¥§©©§¨§©©¦©¨¦©§¦¨
rahn xaeq `ed `ny mzwtzqpy ,`ped ax ixac z` jk mipey mz`

la` .eixacn ok gikedl oi`y mzigce ,oitilg dyrpdì ïðéðúî éëä ïðà£©¨¦©§¦¨¨
(.en) lirl yexita epipy ep` -äNòð òaèî ïéà àðeä áø øîà ïëå§¥¨©©¨¥©§¥©©£¤

,ïéôéìç.oitilg dyrp rahn oi`y (my) mixaeqd mi`xen`d x`y mr cgi £¦¦
iaxk xaeqy meyn enrh i`cey ,`ped ax zrca llk epwtzqd `l jkle

.[lirl x`azpy enke] opgei

zxxan .oitilg oipw dyrp ote` dfi`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:`xnbdïéðB÷ äna,oitilgd oipw dyrp in ly eilka -åéìëa øîà áø ©¤¦©¨©§¥¨
,äðB÷ ìLz` xkend zkiynae ,exceq z` xkenl ozep dpewd xnelk ¤¤

meyn ,xacd mrhe ,dpewl eitilg dpwp xceqddéì àçéðcel gp -äðB÷ì §¦¨¥§¤
éåäìcd didiy -äðB÷ äð÷î,ely xceqd z`déì éð÷ìå øîâìc éëéä ék §¤¡¥©§¤¤¦¥¦§¦§©§©§¥¥

.el dpwie ezrca xkend xenbi jk ici lry ick -ìL åéìëa øîà éåìå§¥¦¨©§¥¨¤
,äð÷îxceqd z` dpewd zkiynae ,exceq z` dpewl ozep dpwnd xnelk ©§¤

enrhe ,utgd s` el dpwpøîéîì ïðéòáãk`xnba x`aziy itk -.ïn÷ì §¦§¦¨§¥©§©¨
:iel lr dywn `xnbdøîàc éåììe ,àáøì àzø÷ñcî àðeä áø déì øîà̈©¥©¨¦¦§©§¨§¨¨§¥¦§¨©
,äð÷î ìL åéìëaxceq oipwa mipwpd zerwxw s`y `vnpéð÷ à÷ àä §¥¨¤©§¤¨¨¨¥
àîéìb ábà àòøàdpewl exceq ozep xkendy df ote`a oipwd dyrp - ©§¨©©§¦¨

e ,rwxwd jk ab` el dpwp ea dkfe xceqd z` dpewd jynyneeåä ïk íà¦¥¨
déìy ep` mi`ven ixd ok m`e -úeéøçà ïäì LiL íéñëð[zerwxw-]ïéð÷ð ¥§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦
íò[ab`-]úeéøçà ïäì ïéàL íéñëðxaca epiide ,dkiyna [oilhlhn-] ¦§¨¦¤¥¨¤©£¨

,zerwxw ly `le oilhlhn ly oipw `edyïðz àëtéà ïðàåep` ixde - ©£©¦§¨§©
wxy (.ek oiyeciw) epipyLiL íéñëð íò ïéð÷ð úeéøçà ïäì ïéàL íéñëð§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦¦§¨¦¤¥

úeéøçà ïäìzerwxw la` ,zerwxw ly mipiipw mdy dwfgae xhyae sqka ¨¤©£¨
.oilhlhn ab` mipwp mpi`

:oilhlhnd ab` `le ,xg` ote`a oipwd dyrp iel zrcly zx`an `xnbd

déì øîà,`ped axl `axàëä éåì äåä éà,o`k iel did eli` -÷étî äåä ¨©¥¦£¨¥¦¨¨£¨©¦
àøeðc éñìet Ctàìdidy xnelk ,y` ly zevevip jiptl `iven did - §©¨§¥§¨

,ef dpynn mixzqp eixacy ea zcygy lr jze` dcpnzøáñ éîike - ¦¨§©§
dpewd jyny ici lry xeaq dz`àîéìbxkend lydéì äð÷îmb xkend §¦¨©§¤¥

oitilg oipwy xaeq iel s` `l` ,ok epi` i`ce ,`nilbd ab` rwxwd z`

dpwn `ed ezxenze dpewdn xac laiw xkendy aygpy ici lr dyrp

,`ed xkend laiwy xacde .eitilg z` dpewläàðä àéääadze`a - §©¦£¨¨
jkn xkend dpdpy d`pddépéî ìa÷î à÷ceze` aiygn dpewdy - §¨§©¥¦¥

dpewd on laiw `ed eli`k xacd el gp ,dpzna xceqd z` epnn lawne

ef d`pd zxenze ,dlecb dpzndéì éð÷àå øîbdpwne ezrca xneb `ed - ¨©§©§¥¥
.oitilg `l` ,llk ab` oipw df oi`y `vnpe .rwxwd z` el

ax ewlgpy zwelgn dze`a mi`pzd da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd

:ieleéàpúk,`ziixaa epipyy mi`pzd zwelgnk `id iele ax zwelgn - §©¨¥
xn`p ,(f c zex) oitilg oipw ycgzp ea weqtaìò ìàøNéa íéðôì úàæå'§Ÿ§¨¦§¦§¨¥©

,'eäòøì ïúðå Bìòð Léà óìL øác ìk íéi÷ì äøeîzä ìòå äleàbä©§¨§©©§¨§©¥¨¨¨¨©¦©£§¨©§¥¥
,weqtd z` `ziixad zyxtn,äøéëî Bæ 'äleàb'lr xac el xkny xnelk §¨§¦¨

lr dxiknd xac miiwl mi`ae ,okn xg`l xkenl zern mlyi dpewdy zpn

,xceq oipw iciàeä ïëåweqtd -øîBà(bl fk `xwie)'dide EPxini xnd m`e §¥¥§¦¨¥§¦¤§¨¨

WcT didi FzxEnzE `Ed,'ìàbé àìzndaa miycw znda xind mc` m`y §¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥
epiide dict `id dle`by ixd ,dxenzd znda z` zectl leki epi` oileg

zaize .dxikn,ïéôéìç Bæ 'äøeîz',xg` utg zxenz ilk silgny xnelk §¨£¦¦
àeä ïëå(i fk my) weqtd -,'Búà øéîé àìå epôéìçé àì' øîBàjyndae §¥¥Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ

,xn`p (my) weqtd,'eäòøì ïúðå Bìòð Léà óìL øác ìk íéi÷ì'zx`an §©¥¨¨¨¨©¦©£§¨©§¥¥
`ziixadéîì ïúð éîy ,`nw `pz zrc ,elrp z`æòBa[dpewd]ìàBbì ïúð ¦¨©§¦©¨©©¥

.dcyd z` l`ebd el dpwd df ici lre ,elrp z`øîBà äãeäé éaødyìàBb ©¦§¨¥¥
[dpwnd]æòBáì ïúð.elrp z`xn` iele ,`nw `pzk xn` axy x`ean ixd ¨©§©

.dcedi iaxk

:oitilg oipwa sqep oic `xnbd d`ianàðz,`ziixaaïéðB÷oitilg oipwa ¨¨¦
.äèeøt äåL Ba ïéàL ét ìò óà éìëa¦§¦©©¦¤¥¨¤§¨

:oitilg dyrp ilk wx m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨
eðL àìoitilg oipwa mipewyéøéôa ìáà ,éìëa àlàlk epiidc ,zexita - Ÿ¨¤¨¦§¦£¨§¥¥

ilk aygp epi`y xac,àì.daxd dey `ed elit`e,øîà úLL áømipew Ÿ©¥¤¨©
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.dpewd cil e`eaie dpwnd cin e`viy cr
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epwiz jk ,dpewd jyn `l cer lk ea xefgl xkend lekiy minkg epwizy

xkend gxhiy oky lk dzrny ,ea xefgl lkei gweld mby df mrhn

ciqtie ,ea xefgie d`a dwilc d`xi dpewd `ny yeygiy meyn ,livdl
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xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc `rivn `aa(iyiy meil)

eøîàL ét ìò óà ,øîBà ïBòîL éaø,minkgïéàå ,áäæ øðéc äðB÷ úélè ©¦¦§¥©©¦¤¨§©¦¨¦©¨¨§¥
,úélè äðB÷ áäæ øðéc,xnelkz` jyne ,adf xpica zilh zepwl `ad ¦©¨¨¤©¦
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'ãé úîeNz' eléàå ,'Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä̈Ÿ¤£¤¨¨¤©¦¨£¤¨§©¦§¦§¤¨

déøãäà àìxikfd `l ,xnelk ,oeaydl aezkd exifgd `l d`eld iab - Ÿ£©§¥
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z` xifgdl deld aiig ok`e dxezd on zepew zern mpn`y xnel xyt`

meyn ,z`f xikfdl dkxved `l dxezd j` ,delnl cgeind ilkd

yàø÷ øãäc àeä ÷LBòî,xiky xky wyern df oic cenll yiy oeik - ¥¤§¨©§¨
xifgdl dxez ezaiig ok it lr s`e ,ilkd z` xikyd jyn `l my s`y

:`ax el aiyd .lretl ilkd z`ïðé÷ñò éàîa àëäwyer iabl o`k - ¨¨§©©§¦¨
,miwqer ep` ote` dfi`aepnî BìèpL ïBâklran ilkd z` xikyd lhp - §¤§¨¦¤

ziad,Bìöà Bãé÷ôäå eøæçåaiig okle ,dkiyna ilkd z` dpw df ote`ay §¨§§¦§¦¤§
did `l [d`eld-] 'ci zneyz'a la` ,ilkd z` el xifgdl ziad lra

zerny gkene ,ilkd z` `weec el xifgdl dxez ezaiig `l jkle ,dkiyn

jyn lretdy ote`a xaecn 'wyer'a m` :`tt ax eze` l`y .zepew opi`

,eciwtde xfge ilkd z`,ïBãwt eðééärecne ,weqta xkfp xak oecwte ©§¦¨
epl drinyd dxezd :`ax el aiyd .zipy eazekl dxez dkxvedéðåb éøz§¥©§¥

ipte` ipy -,ïBãwtlibxd oecwt.ziad lra cia lretd xky ly oecwte ¦¨
:`tt ax eze` l`yéëä éàote`a xifgdl dxez ezkixvd 'wyer'a m` - ¦¨¦

,elv` eciwtde xfge epnn elhpydéøãäéì énð ãé úîeNzd`elda mb - §¤¨©¦¦©§¥
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àø÷ déøãäàaiigy 'ci zneyz'a dxikfn dxezd dzid eli` mpn` - £©§¥§¨

,ilkd z` xifgdl deldàzòéiñ àìå àzáeéz àìlr `iyew did `l - Ÿ§§¨§Ÿ¦©§¨
iaxe ,eciwtde xfge elhpy oebk cinri `edy iptn ,reiq `le yiwl yix

zerne ,jyn `ly ote`a cinri zepew zern dxezd ony xaeqd opgei

la` ,ilkd z` el epw d`elddàzLäeiykr -cwyer weqtd xikfd ©§¨§
dcia`e lfbe oecwteeàø÷ déøãäà àìcenll yi ,d`eld xikfd `le - Ÿ£©§¥§¨

wyeray jkndfne ,dkiyn dzid `l d`eldae dkiyn dzidy xaecn

epw `l d`eldd zernydéì òéiñîzerny ,yiwl yixl reiq df ixd - §©©¥
.dxezd on zepew opi`

zneyz'a dayd aeig dxikfd `l dxezdy `ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .'ciàø÷ déøãäà àì ãé úîeNúedxez dxikfd `l ike - §¤¨Ÿ£©§¥§¨
,d`elda dayd aeigàéðúäå,`ziixaa epipy ixd -ïépî ,ïBòîL éaø øîà §¨©§¨¨©©¦¦§¦©¦

ähîì äìòîì øeîàä úà ïzéìmixen`d el` lky micnl oipn - ¦¥¤¤¨§©§¨§©¨
dcenyk dayd aeig iab dteqa s` mixen` ,'dreay oaxw' zyxt zligza

,xwyl raypyáéúëc,(ck d my) dayd aeig iabòáMé øLà ìkî Bà' ¦§¦¦Ÿ£¤¦¨©
,áø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå .'ø÷Mì åéìò`a df weqt ¨¨©¤¤§¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨©©

.ïBáMéäì ãé úîeNz úBaøìdxikfd [d`eld-] 'ci zneyz' s`y ixd §©§¤¨§¦¨
.dze` dxikfd `ly dnn ,zepew zern oi`y `ax giked ji`e ,dxez

:`xnbd zvxznàø÷ déøãäà àì àäéî àéãäaxkfed `l mewn lkn - §¤§¨¦¨Ÿ£©§¥§¨
dne ,cgiiy ilkd z` aiydl aiig d`elda xtekdy dxeza yexita

xy`k ,oecwtl dnecd ote`a wx df d`elda dayd oic dxez dzaixy

.elv` eciwtde xfge deld on ilkd z` lhp delnd

zx`an dzr ,yiwl yix ixacl weqtd on `ax zii`x z` ex`ia o`k cr

:`ziixad on ezii`x z` `xnbdïìðî àúéðúî`ax `iad `ziixa dfi`n - ©§¦¨§¨¨
,yiwl yix ixacl reiqàéðúce ycwd ly dhext enr did ,`ziixaadðúð §©§¨§¨¨

bbeyaïláì,ugxnd ziaa epvgxiy xkyaìòî`l oiicry s` ,ozepd §©¨¨©
.ugx,áø øîàåepiid ezpizpa lrny epipyy dnà÷åcl ozepa,ïlawxy §¨©©©§¨©¨

df ote`aàeäxefgl leki epi`e ,zernd zpizpa olad zexiky oipw xnbpy

meyn ,eaäëéLî àøqçî àìc,jeynl dn oi` ixdyìáàz` ozp m` §Ÿ¦©§¨§¦¨£¨
xear dhextdàúéøçà éãéî,oilhlhn oebk ,xg` xac -äëéLî àøqçîc ¦¦©£¦¨¦§©§¨§¦¨

,mzepwl ick dkiyn xqg oiicry -éLîc ãò ìòî àì.Cmicnl ep`vnpe Ÿ¨©©§¨¦
,zepew eid eli`y ,oilhlhnd z` dxezd on zepew opi` zerny ef `ziixan

.dlirn meyn dfa did oilhlhn xear ycwd ly dhext ozp m` s`

xac cra ycwd ly rahn ozepdy xnel xyt` ji` :`xnbd dywn

,zepew opi` zerny meyn ,lrn `l dkiyn xqegndàéðúäåm` ,`ziixaa §¨©§¨
dðúðycwd ly rahnd z` -,øtñìozepd.ìòîeaàä ,øtñixd - §¨¨§©¨¨©©¨¨

eze` xkeydúøBtñz CLîîì éòaick zxetqzd ilk z` jeynl jixv - ¨¥§¦§¨¦§¤
lrn recne ,jeyniy cr dpew epi` jeynl dn ea yiy xac lky ,exkyl

:`xnbd zvxzn .rahnd z` ozpyk cin,éøëð øtña ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§©¨¨§¦
àeä äëéLî øa åàìcdkiyn oipwy oeik ,dkiyna epnn mipew oi`y - §©©§¦¨

l`xyin wxe ,'Lzinr cIn dpw F`' (ci dk `xwie) xn`py dnn micnl¨Ÿ¦©£¦¤

okle ,dkiyn `le zepew zern iebn mle` ,dkiyna mipew 'jzinr' iexwd

.cin lrn ieb xtql ycwd ly dhext ozepd

:dvexizl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz,`ziixaa epipy mb jk - ©§¨©¦¨¦
dðúðycwdd zhext z` -àì ,úeðneà éìòa ìëì Bà ïtñì Bà øtñì §¨¨§©¨§©¨§¨©£¥¨Ÿ

CLîc ãò ìòîzeziixad izy dxe`kle .zepne`d ilk z`éããäà ïééL÷ ¨©©§¨©©§¨©£¨¥
,cin lrn xtql ozepdy epipy lirl ixdy ,ef z` ef zexzeq -åàì àlà¤¨©

dpéî òîL,mdipte`a miwelg zeziixadyïàkdpzp' epipyy `ziixaa - §©¦¨¨
rnxaecn 'l,éøëð øtñaeli`e ,elv` zepew zernyïàk`ziixaa - §©¨¨§¦¨

xaecn 'jeyniy cr lrn `l' epipyy,ìàøNé øtñazepew zern oi`y §©¨¦§¨¥
,elv`.dpéî òîL§©¦¨

.dxezd on oilhlhn zepew zerny ,opgei iax zrc lirl d`aedøîà ïëå§¥¨©
.úBðB÷ úBòî äøBz øác ,ïîçð áøiaxk `ziixan di`x `xnbd d`ian ©©§¨§©¨¨
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épî àäef `ziixa -,àéä ïBòîL éaøxg`y (.cn lirl) epizpyna xaeqd ¨©¦©¦¦§¦
yix dcen ezhiyle ,gweld `le ea xefgl leki xkend wx zern zpizp

:dxezd on zepew zerny yiwl

:dpyna epipy.'eë òøtL éî eøîà ìáàgwnn xfegd lr dlg ef dllw £¨¨§¦¤¨©
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déì ïðéòãBî éòeãBà ,øîà éiaà ,øîzéàxfegl miricen wx oic zia - ¦§©©©¥¨©¥§¦©¥
,ef dllw eilr legzy gwndndéì ïðéèééì èìéî ,øîà àáøoic ziad - ¨¨¨©¥©©§¦©¥
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:`xnbd dgec,àìzn`aéð÷ àì àîzñãa ïéìèìhîwx `l` ,elek cbpk Ÿ¦©§§¦§¦§¨¨Ÿ¨¥
,oeaxird cbpkàðL éàîey meyn ,oilhlhnn rwxwéð÷ àtñëác ò÷ø÷ ©§¨©§©§§©§¨¨¥

Lnî déì,xenb oipw zepwl egek dtiy myke ,rwxw oipwl liren sqk - ¥©¨
zernd zvwn ici lry egek dti mb okl,dleëì déì éð÷la`éìèìhî ¨¥¥§¨¦©§§¥

òøtL éî éìea÷ì àlà éð÷ àìcoilhlhna dti sqkd ly egek oi`y - §Ÿ¨¥¤¨§©¥¦¤¨©
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éàpúk àîéìixdy .opgei iaxe ax zwelgna ewlgp mi`pzd xak dxe`kl - ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyïBkLnä ìò Bøéáç úà äåìnädelnl deld `iady - ©©§¤¤£¥©©©§
,aegd xear oekynäèéîMä äñðëðåoicde ,mitqk zhiny onf ribde - §¦§§¨©§¦¨

,ezhnyn ziriay oi` oekynd lr delndy `edäåL BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤
âìt àlàe liren ,aegdn ivg wx dey oekyndy s` -éøác ,ènLî Bðéà ¤¨§¨¥§©¥¦§¥
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Lnî déì,xenb oipw zepwl egek dtiy myke ,rwxw oipwl liren sqk - ¥©¨
zernd zvwn ici lry egek dti mb okl,dleëì déì éð÷la`éìèìhî ¨¥¥§¨¦©§§¥

òøtL éî éìea÷ì àlà éð÷ àìcoilhlhna dti sqkd ly egek oi`y - §Ÿ¨¥¤¨§©¥¦¤¨©
,zernd zvwn ozp xy`k okl ,rxty in liren wx `l` ,xenb oipw zepwl

.délek déì éð÷ àìŸ¨¥¥¥
éàpúk àîéìixdy .opgei iaxe ax zwelgna ewlgp mi`pzd xak dxe`kl - ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyïBkLnä ìò Bøéáç úà äåìnädelnl deld `iady - ©©§¤¤£¥©©©§
,aegd xear oekynäèéîMä äñðëðåoicde ,mitqk zhiny onf ribde - §¦§§¨©§¦¨

,ezhnyn ziriay oi` oekynd lr delndy `edäåL BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤
âìt àlàe liren ,aegdn ivg wx dey oekyndy s` -éøác ,ènLî Bðéà ¤¨§¨¥§©¥¦§¥

ãâðk ïBkLî äéä íà ,øîBà àéNpä äãeäé éaø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥©¦§¨©¨¦¥¦¨¨©§§¤¤
lk,Búàåìäe liren,ènLî åàì íàå ,ènLî Bðéà`l oekynd xnelk ©§¨¨¥§©¥§¦©§©¥

.aegd z` zhnyn ziriayde liren

aegdn ivg cbpk wx dey oekynd xy`k :`xnbd zxxanènLî Bðéà éàî©¥§©¥
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà÷c,lkd cbpk liren oekynd eixacl m`d - §¨¨©©¨¦§¤©§¦¥

.ecbpk wx e`,Bãâðk àîéìéày ,dywàéNpä äãeäé éaøc ììkîxn`y ¦¥¨§¤§¦§¨§©¦§¨©¨¦
liren `l oekyndyènLî énð àbìt Cäì øáñliren `l oekyndy - ¨©§©©§¨©¦§©¥

dcedi iax ly enrhy xnel jxhvp ixd ,jk m`e ,hnzyn aegd lke llk

,aegdn wlga elit` qetz aygp delnd oi`y ,`ed `iypd
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,dpewlæeæ ìB÷L Cì éøîàc ïåékúéì÷L àìå Cexn` mixkendy oeik - ¥¨§¨§¦¨§¨§Ÿ©§¦
,mze` zgwl `le jizern z` zgwl jl,éåä àìc øëN øîBL àéòaî àìŸ¦©§¨¥¨¨§Ÿ£¥
,éåä àì énð ípç øîBL eléôà àlàzxinya eryt m` elit` jkitle ¤¨£¦¥¦¨©¦Ÿ£¥

.mixeht md ixd zernd

àáøì ïðaø déì eøîà,`ax z` minkgd el`y -déìò éìea÷ì éòa àäå ¨§¥©¨¨§¨¨§¨¨¥§©¥£¥
,òøtL éîixd ,mxhtl recn ok m`e ,zern ozn xg`l mda exfg ixdy ¦¤¨©

,oinyneyd z` dpewl epzie 'rxty in' mnvr lr lawl evxi `l ile`

.[mixkend ly `ed zernd cqtd `vnpe]eäì øîà,minkgl `axénð éëä ¨©§¨¦©¦
didi ,mixkend evxi `l m`e ,rxty in zllw mdilr zzl jixv ok` -

.oinyneyd z` mipewl epzie ,mdilr zernd cqtd

:oinyneyd mr dxwnd did cvik zxg` drc d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àðéáø éì øîà ,étt,el xn` `piaxy dn xtqn itt ax -éì øîà éãéãì ©¦¨©¦¨¦¨§¦¦¨©¦
ïðaøî àeääminkgdn cg` il xn`dì éøîàå ,déîL úeáè áøåyie - ©¥©¨¨§©§§¥§¨§¥¨

minkgd cg`y mixne`,déîL àøèeæ øa ìàeîL áø,mkg eze` xn` jke ©§¥©§¨§¥
àîìòc àììç ìk déì éáäé eåä éàcdidy eze`l mipzep eid m`y - §¦£¨£¥¥¨£¨¨§¨§¨

,mlerd llga yiy yekxd lk z` enr dyrndépLî à÷ éåä àìŸ£¥¨§©¥
déøeaãa`l` .oinyneyd zxiknn ea xefgl exeaica dpyn did `l - §¦¥

àãáeò äåä éãéãa,dyrnd did jke ,inr did df dyrn -àîBé àeää §¦¦£¨§¨©¨
äåä àúaL éìòîc àéðtà,zayd zqipk mcew axr zeptl -àðáéúé äåäå ©©§¨§©£¥©§¨£¨©£¨¨¦§¨

,iziaa ayei iziide -àáaà éà÷å àøáb àeää àúàåmc`d eze` `ae - §¨¨©©§¨§¨¥©¨¨
e ,izia gzta cnreéðeaæì éîLîeL Cì úéà ,éì øîàjl yi m`d - ¨©¦¦¨§§¥§©¥
,il xeknl oinyney
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xcde"צי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `rivn `aa(ycew zay meil)

,dywedéì änì èé÷ðc ïBkLî àlà,oekynd z` delnd qtez dn xear - ¤¨©§§¨¦¨¨¥
z` ybep epi` `ld wlg eze`ae ,aegdn wlga qetz `diy ick jgxk lr

.exiag

,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà÷c ènLî Bðéà éàî ,dépéî òîL åàì àlà¤¨©§©¦¥©¥§©¥§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
y dzid ezpeekènLî Bðéà,Bleëa,aegd lkl liren oekyndy epiidc ¥§©¥§

,àéNpä äãeäé éaø øîà÷c ènLî éàîewx ,epiidèé÷ð àìc àbìt Cäì ©§©¥§¨¨©©¦§¨©¨¦§©©§¨§Ÿ¨¦
,ïBkLî déìò.ecbpky aegl wx liren oekyndy epiidc,éâìôéî÷ àäáe £¥©§§¨¨¦§§¥

øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcgwnd lr zern zvwn ozepdyBlek ãâðk §©¨¦§¤©§¦¥¨©§¤¤
,äðB÷ àeä,opgei iax zrcke,äðB÷ àeä Bãâðk øáñ àéNpä äãeäé éaøå ¤§©¦§¨©¨¦¨©§¤§¤

iaxe ax ly ef zwelgna mi`pzd ewlgp xaky `vnp ok m`e ,ax zrcke

.opgei

:`xnbd dgecàì`l` ,ewlgp dfaïBòîL ïaø øîà÷c ènLî Bðéà éàî Ÿ©¥§©¥§¨¨©©¨¦§
,ìàéìîb ïaepiid,ïBkLî déìò èé÷ðc àbìt Cäìliren oekyndy epiidc ¤©§¦¥§©©§¨§¨¦£¥©§

,mcew epiywdy `iyewd zxfeg ok m` :`xnbd zl`ey .ecbpkéaøc ììkî¦§¨§©¦
,ènLî énð ,ïBkLî déìò èé÷ðc àbìt Cäì øáñ àéNpä äãeäéepiidc §¨©¨¦¨©§©©§¨§¨¦£¥©§©¦§©¥

,dyw didi ok m`e ,llk liren `l oekyndyänì èé÷ðc ïBkLî àlà¤¨©§§¨¦¨¨
.déìoekynd z` wifgny :`xnbd zvxznàîìòa íéøác ïBøëæìepiidc - ¥§¦§§¨¦§¨§¨

aygp delnd oi` okle ,`piiaebl `le ,mlyl deld z` zetkl ick wx

.aegd hnzyi `ly ,llk liren oekynd oi`e ,aegdn ivga elit` wfgenl

yi zernd zpizp xg`l gwnn xfegdy oicd (.cn) lirl dpyna x`azd

gihad wx `l` ,zern ozn did `ly ote`a `xnbd dpc .'rxty in' eilr

.el xekniy elàðzékà éæeæ déì eáäé ,àðäk áøzvwn laiw `pdk ax - ©©£¨¨£¥¥©¦¨¨
,xkny ozyt xear zernàðzék øwéià óBñì,ozytd xwiizd -àúà §¦©©¦¨¨¨¨

áøc dén÷ì,gwndn ea xefgl leki m`d le`yldéì øîà,axéàîa §©¥§©¨©¥§©
éæeæ úèé÷ðc,exear zern zlaiwy ozytd z` -eäì áä,mdl oz -Cãéàå ¦§¦©¥©§§¦¨

gwnd x`ye -íéøáãe ,eäðéð 'íéøác'zern mdnr oi`yíeMî ïäa ïéà §¨¦¦§§¨¦¥¨¤¦
,äðîà éøqeçî.gwnd x`yn xefgl dz` lekie §§¥£¨¨

:dfa zwelgn `xnbd d`ianíeMî ïäa ïéà ,øîà áø 'íéøác' ,øîzéàc§¦§©§¨¦©¨©¥¨¤¦
.äðîà éøqeçî íeMî íäa Lé ,øîà ïðçBé éaøå ,äðîà éøqeçî§§¥£¨¨§©¦¨¨¨©¥¨¤¦§§¥£¨¨

:ax lr `xnbd dywnãeîìz äî ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,éáéúéî¥¦¥©¦¥§©¦§¨¥©©§
(åì èé àø÷éå) øîBìe wcv zti`'÷ãö ïéä,'mkl didiïéä àìäå`edy ©¥©¤¤§¦¤¤¦§¤¨¤©£Ÿ¦

,bel a"i ly ohw dcicn ilkäéä äôéà ììëaly lecb dcicn ilk `edy ¦§¨¥¨¨¨
oky lk ,edyn oexqg lr dxezd dcitwd dlecbd dcna m`e ,bel a"r

,edyn oexqg lr citwdl jixvy dphwd dcnaïä àäiL ,Eì øîBì àlà¤¨©§¤§¥¥
÷ãö ElL åàìå ÷ãö ElL'`l' e` 'ok' xne` dz`yk ,'od' oeyln 'oid' - ¤§¤¤§©¤§¤¤

meyn mixaca oi`y xn`y ax ixacl dywe ,jzghade jxeaic z` miiw

:`xnbd zvxzn .dpn` ixqegnäta ãçà øaãé àlL àeää ,éiaà øîà̈©©©¥©¤Ÿ§©¥¤¨©¤
,ála ãçàå`l oiekzn xak ,el xeknl exiagl gihany dryay xnelk §¤¨©¥

xg`le ,eixac miiwl ezrca did dghadd zrya m` la` ,ezghad miiwl

.xeqi` dfa oi` ,ea xefgl el znxebd daiq dycgzd okn

:ax lr `xnbd dywnúélè eøîàL ét ìò óà ,øîBà ïBòîL éaø ,éáéúéî¥¦¥©¦¦§¥©©¦¤¨§©¦
äëìä Ck íB÷î ìkî ,úélè äðB÷ áäæ øðéc ïéàå áäæ øðéc äðB÷- ¨¦©¨¨§¥¦©¨¨¤©¦¦¨¨¨£¨¨

,gwndn xefgl xzen mpn`yìeanä øBc éLðàî òøtL éî eøîà ìáà£¨¨§¦¤¨©¥©§¥©©
.Bøeaéãa ãîBò BðéàL énî òøtéì ãéúò àeä äâlôä øBc éLðàîe¥©§¥©§¨¨¨¦¦¨©¦¦¤¥¥§¦
,dpw `l [zern mdnr oi`y] 'mixac'a ozepe `yepde ,`ziixad dkiynn

xqegn meyn yi mixaca mby epiidc .epnid dgep minkg gex oi` ea xfegde

:`xnbd daiyn .ax lr dywe ,dpn`àéä éàpzzwelgna iepy xacd - ©¨¥¦
.wlegy `pzd zrck xeaql leki axe ,mi`pz

:dpn` xqegn meyn mixaca oi`y xaeqy `pzd z` `xnbd d`ianïðúc¦§©
,(.bt oldl)eðì øBëNe àö ,Bðáì øîàL àéúî ïa ïðçBé éaøa äNòî©£¤§©¦¨¨¤©§¨¤¨©¦§¥§¨

Cìä ,íéìòBt,[micedi] milret xkye epaúBðBæî íäì ÷ñôeyxit `l j` £¦¨©¨©¨¤§
,mdl `iai zepefn dnk mdlBì øîà ,åéáà ìöà àaLëe,eia`,éðaoeik §¤¨¥¤¨¦¨©§¦

ok m` ,mdl `ian dz` zepefn dnk mdl zyxit `lyäNBò äzà eléôà£¦©¨¤
BzòLá äîìL úãeòñk íäì[ezeklna didyk-]EúáBç éãé úàöé àì ¨¤¦§©§ŸŸ§©§Ÿ¨¨¨§¥¨§

,íänòmeyn,á÷òéå ÷çöé íäøáà éða ïäLenk dcerql md miie`xe ¦¨¤¤¥§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
,jlnd dnly lyn xzei dlecb dzid ezcerqy mdxa` lyãò ,àlà¤¨©

,íäì øBîàå àö ,äëàìná eìéçúé àlLdk`lna inr miyer mz` ixd ¤Ÿ©§¦©§¨¨¥¤¡¨¤
.ãáìa úéðè÷å út àlà éìò íëì ïéàL úðî ìò:`xnbd zniiqnéàå ©§¨¤¥¨¤¨©¤¨©§¦§¦¦§¨§¦

'íéøác' Czòc à÷ìñ,äðîà éøqeçî íeMî ïäa Léok m`øîà éëéä ©§¨©§¨§¨¦¥¨¤¦§§¥£¨¨¥¦¨©

déì,epal `izn oa opgei iaxCa øãä ìéæzghady dnn ja xefgze jl - ¥¦£©¨
oi`y `pzd xaeq jgxk lr `l` ,dpn` xqegn didi jka ixd ,mdl

.df `pz enk xeaql leki ax ok m`e .dpn` ixqegn meyn mixaca

:`xnbd dgeceäéézòc àëîñ àì eäééôeb íéìòBôc íúä éðàL- ©¦¨¨§£¦©§Ÿ©§¨©§©§
,oad ixac lr eknq `l mnvr milretddeáà ìòc éòãé òãéî ,àîòè éàî©©§¨¥©¨§¥§©£©

Cîñeia` lr jnq oady milretd erci mze` xky oady drya xaky - ¨©
ixac itk `le ,oiekzd a`dy dn wx elawiy epiade ,mdizepefn z` oziy

:`xnbd zl`ey .oad,énð äëàìna eìéçúä eléôà éëä éàoeikn ixdy ¦¨¦£¦¦§¦©§¨¨©¦
jk lk mdl aiig epi` ,mzk`lna eligzi m` s` ok m` ,oad lr eknq `ly

xak m` :`xnbd zvxzn .daxdeäéézòc éëîñ éàcå ,äëàìna eìéçúä¦§¦©§¨¨©©¨§¥©§©§
,oad mdl gihady dn itk elawiy migehae mikneq -eøîàmiayeg - ¨§
i`cea ,dk`lna zeyrl miligzn ep`y oeik ,milretddén÷ øîà øîéî¥©¨©©¥

déì àçéðå deáàcmikqde ,epl aiigzdy dn eia`l xn` xaky xazqn - ©£©§¦¨¥
.dlecb dcerq epl zeyrl eia`

:opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd,éëä ïðçBé éaø øîà éîexeq`y ¦¨©©¦¨¨¨¦
,zern mdnr oi`y mixaca xefgléaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦

Eì ïúBð éðà äðzî Bøéáçì øîBàä ,ïðçBé,xaca oipw mey dyr `leìBëé ¨¨¨¥©£¥©¨¨£¦¥§¨
.Ba øBæçìy `d :`xnbd dywznìBëédf xefgl,àèéLtdid `l ixdy ©£¨§¦¨

,mdipia oipw meyàlày opgei iax zpeek i`ce,Ba øBæçì øzeîea oi`e ¤¨¨©£
:`xnbd zvxzn .dpn` xqegn meynïðçBé éaø äãBîe ,àtt áø øîà̈©©¨¨¤©¦¨¨

úèòeî äðzîameyn ,xefgl xeqi` yiyeäéézòc àëîñcjneq lawnd - §©¨¨¤¤§©§¨©§©§
dpzna la` ,dphw dghad miiwl mc` jxcy oeik ,ezghad z` miiwiy

opgei iax dcen exac z` miiwiy eilr jnq `l exiag dligzn mby ,daexn

.ea xefgl xzeny

àøazñî énð éëä,zhren dpznn xefgl xqe` opgei iaxy xazqn ok`e - ¨¦©¦¦§©§¨
øNòî øBk ,éåì ïáì øîàL ìàøNé ,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¦§¨¥¤¨©§¤¥¦©£¥

oey`xéãéa Eì Lédy ,`ed oicd .jl mze` oz`e icia yi xnelk -éåì ïa ¥§§¨¦¤¥¦
BúBNòì éàMøel eghaedy zexitd z` zeyrl leki -ìò øNòî úîeøz ©©©£§©©£¥©

øçà íB÷îoi`e ,xyrn znexz mdn yixtd `l oiicry mixg` zexit lr - ¨©¥
.xg` iell df z` `iai l`xyid `ny yeygl jixv ieldzøîà éà¦¨§©§

déa øcäéîì éöî àì àîìLadpznn xefgl mc`l xeq`y xeaqz m` - ¦§¨¨Ÿ¨¥§¦§©¥
y oaen ,zhrenéàMø éëä íeMîjenqle xyrn znexzl myixtdl ield ¦¨¦©©

,zhren dpznl zaygp xyrn zpizp] .xg` iell mpzi `ly l`xyid lr

zaeh `l` dfa el oi` l`xyidy itl ,daxd dey xyrnd did m` elit`

,[ea xgay jk lr ieldn lawny ,d`pdzøîà éà ,àlàxaeq opgei iaxy ¤¨¦¨§©§
zhren dpzna mby,déa øcäéîì éöîok m`éàMø éànàezeyrl ield ¨¥§¤§©¥©©©©

,ea xefgi l`xyidy yeygl yi `ld ,xg` mewn lr xyrn znexz

eíéìáè ìéëà à÷c çkzLéà`ll eizexyrn lke` ieldy `vnpe - ¦§©©§¨¨¦§¨¦
iel oal xizd opgei iaxy dfne .lah xeqi` lr xaere xyrn znexz

.ea xefgl xeq`y xaeq `ed zhren dpznay gken ,yixtdl

:ef di`x zegcl zexyt` `xnbd d`ianïðé÷ñò éàîa àëäiaxy okzi ¨¨§©©§¦¨
a xaic opgeiBìèpL ïBâkieldepnîzexita ixnbl dkfe [l`xyidn-] §¤§¨¦¤

,el`d xyrndøæçåield,Bìöà Bãé÷ôäåmikiiy xyrnd zexity oeike §¨©§¦§¦¤§
xefgl leki l`xyid oi`y ,xyrn znexz mzeyrl leki okl ,iell ixnbl

:ef zexyt` `xnbd dgec .dfa yyg mey oi`e eaàôéñ àîéà éëä éà- ¦¨¦¥¨¥¨
,md opgei iax ly eixac jyndBðúðl`xyidBì ïéà ,øçà éåì ïáìiell §¨§¤¥¦©¥¥

oey`xdúîBòøz àlà åéìòmiiw `ly l`xyid lr citwdl el xzen - ¨¨¤¨©§¤
.ezghad z`Czòc à÷ìñ éàåxaecnyBãé÷ôäå øæçå epnî BìèpL ïBâk §¦©§¨©§¨§¤§¨¦¤§¨©§¦§¦

,Bìöàok m`,úîBòøz àlà åéìò Bì ïéà éànàixddéëLîc ïåékm`pw ¤§©©¥¨¨¤¨©§¤¥¨§¨§¥
xenb oipwaedéab déì úéà àðBîî,l`xyid lr oenn zprh iell el yi - ¨¨¦¥©¥

dpéî òîL ,åàì àlàxaic opgei iaxyBìèð àìãa.l`xyidn ield ¤¨©§©¦¨¦§Ÿ§¨
:`xnbd zniiqn,dpéî òîL`iadl yie elhp `lyk xaic opgei iax ok` §©¦¨

.dpn` xqegn meyn yi zhren dpznay xaeqy di`x

:zernd lr xney xkend aygp ,gwnd on dxfgd xg`l m`d `xnbd dpc

éîLîeMà éæeæ áéäéc ,àøáb àeääjyn `le oinyney xear zern ozp - ©©§¨§¨¦¥©§§¥
,mze`éîLîeL øwéià óBñìeäa eøãäe,gwnd on mixkend exfg -eøîàå §¦©©§§¥¨§§§¨§
déì,dpewléîLîeL ïì úéì,oinyney jl zzl mivex ep` oi` -æeæ ìB÷LC ¥¥¨§§¥§¨

.dxfga jizern z` gw -gweld j`déæeæ ìé÷L àì.eizern gwl `l - Ÿ¨¦¥
seqaláeðbéà.zernd mze` eapbp -déì øîà ,àáøc dén÷ì eúà`ax ¦§¨§©¥§¨¨¨©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד צא

oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ñôúc ïBkLî àlà`din `iddaE FieeW zgY oFMWn zFidl `l m` qtY i`nl ¤¨©§§¨©§©¨©¦Ÿ¦§©§©©¨§§©¦¦¨
:UFBi `l DiA `pixw `l.Bleëa ènLî Bðéà:llM hOWn Fpi` xnFlMììkî Ÿ¨¦¨¥Ÿ¦¥§©¥§§©¥§©¥§¨¦§©

.'eë äãeäé 'øc:`Ed `iWEw.eäì áä éæeæ úèé÷ðc éàîain zlAwn `l i`e §§¨§¨§©¦§¦¨¥©§§¦Ÿ§©§¨¦
:rxRW.Cãéàå:xzFOd.eäðéð íéøác`Ed FCbpM xn`C Dinrhl ax zFrn `lA ¤¨©§¦¨©¨§¨¦¦§§Ÿ¨©§©§¥§¨©§¤§
:dpFw.äôéà ììëa ïéäoibFl a"i oiddW ¤¦¦§©¥¨¤©¦¦

:oibFl a"r odW oi`q dWlW dti`eàlà §¥¨§Ÿ¨§¦¤¥¦¤¨
.'eë ClL ïä àäiLxAcn dY`WM xnFlM ¤§¥¥¤¨§©§¤©¨§©¥

:mzF` wCvde LixaC miIw e`l F` odàlL ¥©©¥§¨¤§©§¥¨¤Ÿ
.'eë äta ãçà øaãéxnF` `EdW drWA §©¥¤¨©¤§¨¨¤¥

m` la` zFPWl FYrcA `di `l xEACd©¦Ÿ§¥§©§§©£¨¦
itl FA xfFg `Ede onf xg`l xrXd dPYWp¦§©¨©©©§©©§©§¥§¦

:dpn` oFxQg o`M oi` xrXd iEPiWìáà ¦©©©¥©¦¨£¨¨£¨
.'eë íéîëç eøîàFA xfFgd ipYw `tiq ¨§£¨¦¥¨¨¨¥©¥

odA Wi `nl` EPnid dgFp minkg gEx oi ¥̀©£¨¦¨¥¤©§¨¥¨¤
:dpn` ixQEgn mEXn.àéä éàpzogMW`C ¦§§¥£¨¨©¨¥¦§©§§¨

:biltC `izn oA opgFi iAxïðçBé 'øa äNòî ©¦¨¨¤©§¨§¨¦©£¤§¨¨
.'eëmilrFRd z` xkFVdA `id dpWn¦§¨¦§©¥¤©£¦

`NW cr F`pzA xFfgl FpA z` dESW¤¦¨¤§©£¦§¨©¤Ÿ
zFpFfn mdl wFqtle dk`lOd Eligzi©§¦©§¨¨§¦§¨¤§

:miNw.eäéézòc àëîñ àì:oAd ixaC lr ©¦Ÿ©§¨©§©§©¦§¥©¥
.dén÷ øîà øîéîwqR dn FricFd xaM ¥©¨©©¥§¨¦©¨©

:dSxzpe Epl.éëä ïðçBé éaø øîà éîWiC ¨§¦§©¨¦¨©©¦¨¨¨¥§¥
:dpn` oFxQg mEXn mixacAøBæçì ìBëé ¦§¨¦¦¦¨£¨¨¨©£

.BaKWn `l `dC `hiWR lFki ol `iWwe§©§¨¨¨§¦¨§¨Ÿ¨©
:FtEkl c"aA gM oi`e.àlàKgxM lr i`Ce §¥Ÿ©§§¤¨©©©¨§¨

ENit`C opirnW`e xn`w FA xFfgl xYEn¨©£¨¨©§©§§¦¨©£¦
:`Mil dpn` oFxQgäðzîa ïðçBé 'ø äãBî ¦¨£¨¨¥¨¤¨¨§©¨¨

.úèòeî`knqC mEXn xFfgl xYEn oi`W ¤¤¤¥¨©£¦§©§¨
xYEn xn` ike DixEAiC` lAwnC DiYrC©§¥¦§©¥©¦¥§¦¨©¨
`knq `lC xn`w dAExn dpYnA FA xFfgl©£§©¨¨§¨¨¨©§Ÿ©§¨

:DixEAicl DiniIwlC lAwnC DiYrCïáì ©§¥¦§©¥¦§©§¥§¦¥§¤
åì.é:iel oA iExw iel lMEì Lé øNòî øek ¥¦¨¥¦¨¤¥¦©£¥¥§

.éãéa:Ll EPpY`e izFxiRn iYxVirW §¨¦¤¦©§¦¦¥©§¤§¤§
.øNòî úîeøzxUrn Wixtn ieNdW §©©£¥¤©¥¦©§¦©£¥

:xUrOd on xUrn odMléëä íeMî ©Ÿ¥©£¥¦©©£¥¦¨¥
.éàMøaEzMX dn lr KFnql Fl WIWdiptv) ©¨¦¤¥¦§©©¤¨

(bExAci `le dler EUri `l l`xUi zix`W§¥¦¦§¨¥Ÿ©£©§¨§Ÿ§©§
zhrEn dpYn `de xg` iell EPpYi `le afk̈¨§Ÿ¦§¤§¥¦©¥§¨©¨¨¤¤
zaFh `N` df xUrnA l`xUil oi`W `id¦¤¥§¦§¨¥§©£¥¤¤¨©
iel oA lkl zzl dNigYn FciA didW d`pd£¨¨¤¨¨§¨¦§¦¨¨¥§¨¤¥¦

:dvxIW.åéìò Bì ïéàoFW`x iel oal Fl oi` ¤¦§¤¥¨¨¥§¤¥¦¦
:df l`xUi lr.úîBòøz àlàFgihadW ©¦§¨¥¤¤¨©§¤¤¦§¦
:dafkp zlgFzA.Bìèð àìãa î"ù àlà §¤¤¦§¨¨¤¨¦§Ÿ¨§

:dpn` oFxQg mEXn mixaCA Wieeléôà §¥©§¨¦¦¦¨£¨¨£¦
.éåä àì énð ípç øîBLErWR ENit`e ¥¦¨©¦Ÿ£¥©£¦¨§

:oixEhR ozxinWA.'eë éìea÷ì éòa àäå ¦§¦¨¨§¦§¨¨¥§©¥
DiciC ifEfC gMYWi`e lAwn ied `l `nlce§¦§¨Ÿ£¥§©¥§¦§©©§¥¦¥

:ded.énð éëäF` oinWnEXd mNWn F` £¨¨¥©¦§©¥©§§¦
:rxRW in lAwi. àcáeò äåä éãéãaFzF` §©¥¦¤¨©§¦¦£¨§¨

did ok `le did ici lr oinWnEWC dUrn©£¤§§§¦©¨¦¨¨§Ÿ¥¨¨
iziid `l oinWnEXd zzl miYlAiw ENi`W¤¦¦©§¦¨¥©§§¦Ÿ¨¦¦
oM lr `le mlFr lW Fllg lkA iA xfFg¥¦§¨£¨¤¨§Ÿ©¥

:did KM `N` oiCl Ep`Ä©¦¤¨©¨¨
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.àLîça`YiW ieW F` xkFn dP`zpe §©§¨§¦§©¨¥¨¥¦¨

:gwFl dP`zpe draWA.àîìò élek:gTn zEYW oMW lke xn`w iOp zFrn zEYW l`EnWE gTn cvl `id zEYW `dC `Ed d`pF` l`EnWl oiA axl oiAéåL éâéìt ék §¦§¨§¦§©¨¥©¥©§¨¥§©¥¦§¥¨¨§¨§¦§©¤¨§¥§¨©¦¨¨©§¨¤¥§¤¨¦§¦¥¨¥
.àzéLa àLîçiAbl fEfA xkFn dP`zpe `YiWA draW ieW iOp i` `Ed zEYW ozPW zFrn lv` la` df `Ed zEYXn xzFie gTnl WnFg `EdW fEfA gwFl dP`zpe ©§¨§¦¨§¦§©¨¥©§¤¤§¤¨§¥¦§¤£¨¥¤¨¤¨©§¦©¦¨¥¦§¨§¦¨§¦§©¨¥§§©¥

:zEYW ied zFrn iAblE `id zEYXn zFgtE ziriaW `N` zEYW o`M oi` gTn.éãéàå éãéà:`YiWA `Wng ieW oiA `YiWA draW ieW oiA.ïéããö éðMîipXn cg`A ¤¨¥©§¤¨§¦¦¨¦§¦§©¥¨£¥§¦¥§¦¥¥¨¥¦§¨§¦¨¥¨¥©§¨§¦¨¦§¥§¨¦§¤¨¦§¥
:oiccv.òaøàå íéøNòa íéøNò éåL ïéaæc åàì éàîlEHiA Dil ixw `le d`pF` Dil ixwe mixUr lW WnFg ied drAx` gTn iAbl WnFg Dil dedC gwFl dP`zpe §¨¦©©§©¦¨¥¤§¦§¤§¦§©§©§¦§©¨¥©©£¨¥¤§©¥¤¨©§¨¨£¥¤¤¤§¦§¨¥¥¨¨§Ÿ¨¥¥¦
:gTn.íéøNòa òaøàå íéøNò éåL ïéaæc àì:dInzA xkFn dP`zp inE opikxtE :gTnl zEYW Dil dedC.eðL àì:gwFl `N` `l Eze d`xIW ickaCäpàúð íà ìáà ¤¨Ÿ§©¦¨¥¤§¦§©§©§¤§¦©£¨¥§§¤¨©§¦¨¦¦§©¨¥¦§¦¨Ÿ¨§¦§¥¤©§¤§Ÿ¤¨¥©£¨¦¦§©¨

.øæBç øëBî íìBòì øëBî:`nrh 'tn oOwlE.'eë ïéaæc àlà:gwFl dP`zpe gTnl zEYW Dil dedCk àéðz.ìàeîLc déúåe:zFrn zEYW oiA gTn zEYW oiaCéî ¥§¨¥¥§©¨§¨©§¨¤¨§©¦©£¨¥§§¤¨§¦§©¨¥©©§¨©¨¥¦§¥§¥§¤¨¥§¨¦
.åéìò ìèeäL:dP`zPW in eilr d`pF`dW in ¤©¨¨¦¤¨¨¨¨¨¦¤¦§©¨
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éãëaminrtC mixEriWl LixaC Yzp k"` z"`e .FaFxwl F` xBzl d`xIW ¦§¥¤©§¤§©¨¦§§¨©¨§¨¤§¦¦¦§¨¦
cg` xEriW Wi mlFrlC l"ie miaFxw mdW minrtE EPOn miwFgx mdW¤¥§¦¦¤§¨¦¤¥§¦§¦§¨¥¦¤¨
miaFxw md m`e FaFxwl F` xBzl zF`xdl lkEIW minrR aFx iEvOX dn itl§¦©¤¨§¨¦¤©§©§§©¨¦§§¦¥§¦

:xzFi `le zFgR `l zEdW Fl EpYi `l KM liaWA miwFgx F`§¦¦§¦©Ÿ¦§§Ÿ¨§Ÿ¥
úezLo`nl ENit` .EpipW iOp zFrn §¨©¦¨¦£¦§©

xg` Klil xzFi d`xp zFrn zEYW xn`C§¨©§¨¦§¤¥¥¥©©
diElY zErHde d`pF`dW gTn zEYW§¤¨¤¨¨¨§©¨§¨
zErhe d`pF` oi` zFrn la` gTnA§¤¨£¨¨¥¨¨§¨

:`nEW oikixv oi`W mdA diElYéåL §¨¨¤¤¥§¦¦¨¨¥
`pn z"`e .ied gTn lEHA `YiWA `Wng©§¨§¦¨¦¤¨£¥§§¨
iedC gTn zEYW iOp ied `d `nlC `d ol̈¨¦§¨¨£¥©¦§¤¨©£¥
ol zi` `nYqnC xnFl Wie xaNn zEYW§¦§©§¥©§¦§¨¨¦¨
d`pF`dW gTOd deW zEYW xzA lfinl§¥©¨©§¨¤©¤¨¤¨¨¨
xkFn dP`zPWkC cFre FA diElY zErHde§©¨§¨§¦§¤¦§©¨¥
`YiW ieyC xaNn zEYW `vnY `lŸ¦§¨§¦§©§¨¥¦¨

:eibNn zEYW Epiid `WngAî"ùzEYW §©§¨©§§¦§¨§
zEYW i`n oM m` z"`e .EpipW iOp zFrn̈©¦¨¦§¦¥©§
Epiid WxtnC l"ie oizipzn ipYwC gTnl§¤¨§¨¨¥©§¦¦§¦§¨¥©§
Dnize gTnA didPW zEYW d`pF`¨¨§¤¦§¨§¤¨§¥©

:gTnl zEYXn wFYWlC§¦§¦§§¤¨
ïðzdn DniY .cElA oFtxh iAx dxFd §©¨©¦©§§¥©©

dOn `tiQn zFWwdl siqFd¦§©§¦¥¨¦©
:`WixA xaM dWwdX¤¦§¨§¨¨¥¨
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pä eåäéì éì øîà àì déì éøîààäc Cab ïBãwôa éæeæ C ©§¦¥Ÿ¨©¦¤¡©¨¥§¦¨©¨§¨

àúéáa eäðéáúBà Cn÷ àúéa àä déì éøîà éì äëLç̈§¨¦©§¦¥¨¥¨©¨§¦§§¥¨

Cn÷ àúéa àä ìk déì øîà àáøc dén÷ì àúà áeðbéàå§¦§¨¨§©¥§¨¨¨©¥¨¨¥¨©¨

ípç øîBL eléôà àlà éåä àìc øëN øîBL àéòaéî àìŸ¦¨§¨¥¨¨§Ÿ£¥¤¨£¦¥¦¨

àáøì ïðaø [déì] eøîà àäå déì éøîà éåä àì énð©¦Ÿ£¥©§¦¥§¨¨§¥©¨¨§¨¨

eéä àì éì øîàå òøtL éî déìò éìea÷ì déì éòaéà¦¨¥¥§©¥£¥¦¤¨©§¨©¦Ÿ¨

Bãé Bãéa óñkäL ìk øîBà ïBòîL éaø :íìBòî íéøác§¨¦¥¨©¦¦§¥¨¤©¤¤§¨¨

óñkäL ïîæa éúîéà ù"ø øîà àéðz :'eëå äðBéìòä ìò©¨¤§¨§©§¨¨©¥¨©¦§©¤©¤¤

ãéa úBøéôe øëBî ãéa óñk ìáà øëBî ãéa úBøétäå§©¥§©¥£¨¤¤§©¥¥§©

ãéa Bãéa Bãéa BtñkL éðtî Ba øBæçì ìBëé Bðéà ç÷Bì¥©¥¨©£¦§¥¤©§§¨§¨§©

øîà àèéLt Bãéa Btñk éîcL éðtî àlà àeä øëBî¥¤¨¦§¥¤§¥©§§¨§¦¨¨©

ç÷Bì ìL äéiìò äúéäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä àáø̈¨¨¨§©©§¦¨§¤¨§¨£¦¨¤¥©

îòè øëBî ãéa úøkNeîäøéæb äëéLî ïðaø eðéwz éàî à §¤¤§©¥©§¨©©¦©¨¨§¦¨§¥¨

éhéç eôøNð Bì øîàé ànLdéúeLøa àëä äéiìòa E ¤¨Ÿ©¦§§¦¤¨£¦¨¨¨¦§¥

éúééîe çøè eäéà ñðBàa ä÷éìc äìôð éà eäðéð ç÷Bìc§¥©¦§¦¨§¨§¥¨§¤¦¨©©§¥

déì øîà àìéôeø ÷æøt éác déáñðîì éòa à÷c òîL óBñì àøîçà éæeæ áéäéc àøáb àeää dì̈©©§¨§¨¦¥©©§¨§¨©§¨¨¥§¦§§¥§¥©§¨¦¨¨©¥

ïéøëBîa äëéLî eðwézL Cøãk déì øîà àcñç áøc dén÷ì àúà àøîç àðéòa àì éæeæ éì áä©¦¥Ÿ§¦¨©§¨¨¨§©¥§©¦§¨¨©¥§¤¤¤¦§§¦¨§§¦

:úBçe÷ìa äëéLî eðwéz Ck'éðúîòìñì óñk äòaøàå íéøNòî óñk äòaøà äàðBàä ©¦§§¦¨¦§¨¨¨©§¨¨¤¤¥¤§¦§©§¨¨¤¤§¤©

ãeìa ïBôøè éaø äøBä BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãk ãò øéæçäì øzeî éúî ãò çwîì úezL§§¤¨©¨©¨§©£¦©§¥¤©§¤§©¨¦§¨©¦©§§

ìk íäì øîà ãeì éøbz eçîNå çwîì LéìL òìñì óñk òaøàå íéøNòî óñk äðBîL äàðBàä̈¨¨§¨¤¤¥¤§¦§©§©¤¤§¤©§¦§¤¨§¨§©¨¥¨©¨¤¨

:íéîëç éøáãì eøæçå eðéîB÷îa ïBôøè éaø eðì çépé Bì eøîà øBæçì øzeî íBiä'îâáø øîzà ©¨©£¨§©¦©¨©¦©§¦§¥§¨§§¦§¥£¨¦¦§©©

àzéL éåL àLîça àzéL éåL eðéðL énð úBòî úezL øîà ìàeîLe eðéðL çwî úezL øîà̈©§¤¨¨¦§¥¨©§¨©¦¨¦¨¥¦¨§©§¨¨¥¦¨

éåLå àzéLa àLîç éåL éâéìt ék àéåä äàðBàå ïðéìæà çwî øúác éâéìt àì àîìò élek äòáLa§¦§¨¥©§¨Ÿ§¦¥§¨©¤¨©§¦¨§¨¨©§¨¦§¦¥¨¥©§¨§¦¨§¨¥

ì àzéLa äòáLçwî øúa øîàc áøì éåä äàðBà éãéàå éãéà ïðéìæà úBòî øúa øîàc ìàeîL ¦§¨§¦¨¦§¥§¨©¨©¨©§¦¨¦¥§¦¥¨¨£¥§©§¨©¨©¤¨

ék øîà ìàeîLe àéåä äìéçî àzéLa äòáL éåL àéåä çwî ìehéa àzéLa àLîç éåL ïðéìæà©§¦¨¨¥©§¨§¦¨¦¤¨©§¨¨¥¦§¨§¦¨§¦¨©§¨§¥¨©¦

ãvî úezL àkéàc àëéä ìáà íéããö éðMî úezL àkéìc àëéä çwî ìehéáe äìéçî ïðéøîà©§¦¨§¦¨¦¤¨¥¨§¥¨§¦§¥§¨¦£¨¥¨§¦¨§¦©

åàì éàî çwîì úezL òìñì óñk äòaøàå íéøNòî óñk 'ã äàðBàä ïðz àéåä äàðBà ãçà¤¨¨¨©§¨§©¨¨¨¤¤¥¤§¦§©§¨¨¤¤§¤©§§¤¨©©

íéøNò éåL ïéaæc àì eðéðL énð úBòî úezL dpéî òîLe äòaøàå ïéøNòa íéøNò éåL ïéaæc§©¦¨¥¤§¦§¤§¦§©§¨¨§©¦¨§¨©¦¨¦Ÿ§©¦¨¥¤§¦

Bà øbúì äàøiL éãëa øéæçäì øzeî éúî ãò àôéñ àîéà øëBî äpàúð éî íéøNòa äòaøàå§©§¨¨§¤§¦¦¦§©¨¥¥¨¥¨©¨©¨§©£¦¦§¥¤©§¤§©¨

íéøNò éåL ïéaæc àlà øæBç íìBòì øëBî ìáà ç÷Bì àlà eðL àì ïîçð áø øîàå BáBø÷ì¦§§¨©©©§¨Ÿ¨¤¨¥©£¨¥§¨¥¤¨§©¦¨¥¤§¦

àä ãeìa ïBôøè éaø äøBä ïðz àéðîúe ïéøNòa äòaøàåäòaøàå íéøNòî óñk äðBîL äàðB §©§¨¨§¤§¦§©§¨§©¨©¦©§§¨¨¨§¨¤¤¥¤§¦§©§¨¨

énð úBòî LéìL î"ùe äòaøàå íéøNòa éøñzéL éåL ïéaæc åàì éàî çwîì LéìL òìñì óñk¤¤§¤©§¦§¤¨©©§©¦¨¥¦§§¥§¤§¦§©§¨¨§¦¨©¦

íBiä ìk íäì øîà àôéñ àîéà øëBî äpàúð éî øñzéLa äòaøàå íéøNò éåL ïéaæc àì eðéðL̈¦Ÿ§©¦¨¥¤§¦§©§¨¨§¦§©¦¦§©¨¥¥¨¥¨¨©¨¤¨©

ïéúìúa ã"ë éåL ïéaæc àlà øæBç íìBòì øëBî ìáà ç÷Bì àlà eðL àì ïîçð ø"àå øBæçì øzeî¨©£§©§¨Ÿ¨¤¨¥©£¨¥§¨¥¤¨§©¦¨¥¦§¨¦

éî 'åa 'ä äåL Bì øëî ãöék äðBéìòä ìò Bãé åéìò ìèeäL éî ìàeîLc déúåek àéðz ïéøúe§¥©§¨©¨¥¦§¥¦¤©¨¨¨©¨¤§¨¥©¨©¨¤§¦

Bì øëî éðúéðBàM äî éì ïz Bà éúBòî éì ïz øîBà äöø äðBéìòä ìò ç÷Bì ãé ç÷Bì äpàúð¦§©¨¥©©¥©©¨¤§¨¨¨¥¥¦¨©¥¦©¤¦©¦¨©
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בבא מציעא. פרק רביעי - הזהב דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `rivn `aa(ycew zay meil)

àì déì éøîà,oinyney il oi`y el izxn` -ðä eåäéì ,éì øîàéæeæ C ¨§¦¥Ÿ¨©¦¤¡¨¨¥
éì äëLç àäc Cab ïBãwôameid jiygny oeik izern lr il xenyz - §¦¨©¨§¨¨§¨¦

,zqpkp zaydeCn÷ àúéa àä déì éøîà,'jiptl izia ixd' el izxn` - ¨§¦¥¨¥¨©¨
.yxetna dxiny ilr izlaiw `leáeðbéàå àúéáa eäðéáúBàeze` gipd - §¦§§¥¨§¦§

.zernd eapbp seqale iziaa zernd z` mc`øîà ,àáøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§¨¨¨©
déì`axìkexiagl xn`y,Cn÷ àúéa àäzlaw `ll ziaa gipd exiage ¥¨¨¥¨©¨

,ziad lra ici lr yxetna dxinyéåä àìc øëN øîBL àéòaéî àì- Ÿ¦©§¨¥¨¨§Ÿ£¥
,[dxinyd lr xky laiw m`] ,xky xney epi`y wx `løîBL eléôà àlà¤¨£¦¥

,éåä àì énð ípçlr laiw `ly meyn ,ezxinya ryt m` elit` xehte ¦¨©¦Ÿ£¥
.dxiny envr

did jky mkg eze` il xtiqy xg`le :`piax ixac jynd z` `ian itt ax

,dyrnddéì éøîàoipra did dyrndy xne` dz` cvik ,el iziywd - ¨§¦¥
zxikn xear epzipy zern lr dxiny oipra `le ,zern mzq lr dxiny

,oinyneydéî déìò éìea÷ì déì éòaéà ,àáøì ïðaø [déì] eøîà àäå§¨¨§¥©¨¨§¨¨¦¨¥¥§©¥£¥¦
,òøtL,gwn xear epzipy zern oipra did dyrndy rnyn mzl`yne ¤¨©
éì øîàå,mkgd eze`íìBòî íéøác eéä àìmlern dfd xack did `l - §¨©¦Ÿ¨§¨¦¥¨

oipra ,izxtiqy enk did dyrnd `l` ,rxty in oiprl `ax z` el`yy

:oinyneyd zxikn oipra `le zern mzq lr dxiny zlaw

:dpyna epipy:'eëå äðBéìòä ìò Bãé Bãéa óñkäL ìk øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨¤©¤¤§¨¨©¨¤§¨§
dkiynd mcew gwndn xefgl mileki gweld mbe xkend mby xaq `nw `pz

xefgl leki xkend wxy xaeqe wleg oerny iax eli`e ,zern ozn didy s`

.ea xefgl leki epi` melk ecia oi`y gweld la` ,ecia zerndy meyn ea

:ea xefgl leki epi`y oerny iax xn`y sqep ote` `xnbd d`ian,àéðz©§¨
éúîéà ïBòîL éaø øîàdyr `le gwnd lr zern ozpy ina dxfg oic yi ¨©©¦¦§¥¨©

,dkiynìáà ,øëBî ãéa úBøétäå óñkäL ïîæad m`øëBî ãéa óñk ¦§©¤©¤¤§©¥§©¥£¨¤¤§©¥
.Bãéa BtñkL éðtî ,Ba øBæçì ìBëé Bðéà ,ç÷Bì ãéa úBøéôe`xnbd dpian ¥§©¥©¥¨©£¦§¥¤©§§¨

ji` :`xnbd ddnz .gweld ly eicia sqkdy `id dpeekdy zehyta

`ed sqkdy xnel xyt`Bãéasqkd z` gweld mliy ixde ,gweld ly §¨
e,àlà .àeä øëBî ãéa,ea xefgl leki epi` xkendy ,`ed `ziixad xe`ia §©¥¤¨

Bãéa Btñk éîcL éðtîcia mi`vnp [sqkd zxenz mdy] zexitd epiidc - ¦§¥¤§¥©§§¨
.gweld,ecil zexitd z` laiw xak gweldy xaecn m` :`xnbd zl`ey

ok m`àèéLt.mda dkfe dkiyn dyr ixdy ,ea xefgl leki epi`y §¦¨
:`xnbd zx`an,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àáø øîà`ziixaa xacn oerny iax ¨©¨¨¨¨§©©§¦¨

,øëBî ãéa úøkNeî ç÷Bì ìL äéiìò äúéäL ïBâkgwell didy epiidc §¤¨§¨£¦¨¤¥©§¤¤§©¥
,eizexit z` my gipde ,gweld ly eziilr z` xky xkende ,diilr mr zia

didy s` df ote`ae .diilrd lra eze`l el`d zexitd z` xkn okn xg`le

minkg zpwz zkiiy `l ,mnvr zexita oipw did `le ,zern zpizp wx

y meyn ,epwi `l zerny exn`yäøéæb ,äëéLî ïðaø eðéwz éàî àîòè©§¨©©¦©¨¨§¦¨§¥¨
ànLzernd zpizp xg`lBì øîàégwell xkendéhéç eôøNð,äéiìòa E ¤¨Ÿ©¦§§¦¤©£¦¨

ly epenn z` livdl xkend gxhi `l qpe`a dtixy letiz m`y xnelk

la` ,zernd zpizp ici lr gweld ea dkf xaky oeikn gweldàëäote`a - ¨¨
,xkenl zxkyen gweld ziilryeäðéð ç÷Bìc déúeLøazexitd ok m` - ¦§¥§¥©¦§

e ,gweld ly eziaa mi`vnpñðBàa ä÷éìc äìôð éàecqtdl yeygl oi` ¦¨§¨§¥¨§¤
ixdy ,gweld lydì ézééîe çøè eäéàzgzy ziaa xc gweldy oeiky - ¦¨©©§¥¨

ote`ae ,eizexit z` livi envra `ede ,ezia lv` ievn gweld ixd ,diilrd

.zepew zernd `l` ea xefgl leki xkendy minkg epwiz `l df

on ea xefgl leki gweld mby minkgk ewqty dyrn `xnbd d`ian

:gwndàøîçà éæeæ áéäéc àøáb àeää,jyn `le oiid lr zern ozpy - ©©§¨§¨¦¥©©§¨
àìéôeø ÷æøt éác déáñðîì éòa à÷c òîL óBñìrny onf xg`l - §¨©§¨¨¥§¦§§¥§¥©§¨¦¨

z` mnvrl zgwl mipipern ,wfxt enyy jlnl dpynd ly ziad iyp`y

.dfd oiiddéì øîà,xkenl dpewdàøîç àðéòa àì éæeæ éì áäil oz - ¨©¥©¦¥Ÿ§¦¨©§¨
.oiid z` dvex ippi`e zernd z`déì øîà ,àcñç áøc dén÷ì àúàax ¨¨§©¥§©¦§¨¨©¥

,`cqgïéøëBîa äëéLî eðwézL Cøãk,ea xefgl leki xkendeeðwéz Ck §¤¤¤¦§§¦¨§§¦¨¦§
,úBçB÷ìa äëéLîwqt `cqg axy epiidc .ea xefgl leki ok mb gwelde §¦¨§¨

:gwndn xefgl mileki mdipyy minkgk

äðùî

Lzinr cIn dpw F` Lzinrl xMnn ExMnz ike' ,(ci dk `xwie) dxeza xn`p§¦¦§§¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤

wqer df weqty (b"t xda) `xtqa minkg eyxce ,'eig` z` Wi` EpFY l ©̀¦¤¨¦

dn zx`an epizpyn .df z` df gwelde xkend ep`i `ly ,oenn z`pe`a

.d`pe`d xeriy `ed
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.envr gwnd ieeya

:mzwelgn ipte` z` `xnbd zx`anàLîça ,àzéL éåLutg xkn m` - ¨¥¦¨§©§¨
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `rivn `aa(ycew zay meil)

àì déì éøîà,oinyney il oi`y el izxn` -ðä eåäéì ,éì øîàéæeæ C ¨§¦¥Ÿ¨©¦¤¡¨¨¥
éì äëLç àäc Cab ïBãwôameid jiygny oeik izern lr il xenyz - §¦¨©¨§¨¨§¨¦

,zqpkp zaydeCn÷ àúéa àä déì éøîà,'jiptl izia ixd' el izxn` - ¨§¦¥¨¥¨©¨
.yxetna dxiny ilr izlaiw `leáeðbéàå àúéáa eäðéáúBàeze` gipd - §¦§§¥¨§¦§

.zernd eapbp seqale iziaa zernd z` mc`øîà ,àáøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§¨¨¨©
déì`axìkexiagl xn`y,Cn÷ àúéa àäzlaw `ll ziaa gipd exiage ¥¨¨¥¨©¨

,ziad lra ici lr yxetna dxinyéåä àìc øëN øîBL àéòaéî àì- Ÿ¦©§¨¥¨¨§Ÿ£¥
,[dxinyd lr xky laiw m`] ,xky xney epi`y wx `løîBL eléôà àlà¤¨£¦¥

,éåä àì énð ípçlr laiw `ly meyn ,ezxinya ryt m` elit` xehte ¦¨©¦Ÿ£¥
.dxiny envr

did jky mkg eze` il xtiqy xg`le :`piax ixac jynd z` `ian itt ax

,dyrnddéì éøîàoipra did dyrndy xne` dz` cvik ,el iziywd - ¨§¦¥
zxikn xear epzipy zern lr dxiny oipra `le ,zern mzq lr dxiny

,oinyneydéî déìò éìea÷ì déì éòaéà ,àáøì ïðaø [déì] eøîà àäå§¨¨§¥©¨¨§¨¨¦¨¥¥§©¥£¥¦
,òøtL,gwn xear epzipy zern oipra did dyrndy rnyn mzl`yne ¤¨©
éì øîàå,mkgd eze`íìBòî íéøác eéä àìmlern dfd xack did `l - §¨©¦Ÿ¨§¨¦¥¨

oipra ,izxtiqy enk did dyrnd `l` ,rxty in oiprl `ax z` el`yy

:oinyneyd zxikn oipra `le zern mzq lr dxiny zlaw

:dpyna epipy:'eëå äðBéìòä ìò Bãé Bãéa óñkäL ìk øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨¤©¤¤§¨¨©¨¤§¨§
dkiynd mcew gwndn xefgl mileki gweld mbe xkend mby xaq `nw `pz

xefgl leki xkend wxy xaeqe wleg oerny iax eli`e ,zern ozn didy s`

.ea xefgl leki epi` melk ecia oi`y gweld la` ,ecia zerndy meyn ea

:ea xefgl leki epi`y oerny iax xn`y sqep ote` `xnbd d`ian,àéðz©§¨
éúîéà ïBòîL éaø øîàdyr `le gwnd lr zern ozpy ina dxfg oic yi ¨©©¦¦§¥¨©

,dkiynìáà ,øëBî ãéa úBøétäå óñkäL ïîæad m`øëBî ãéa óñk ¦§©¤©¤¤§©¥§©¥£¨¤¤§©¥
.Bãéa BtñkL éðtî ,Ba øBæçì ìBëé Bðéà ,ç÷Bì ãéa úBøéôe`xnbd dpian ¥§©¥©¥¨©£¦§¥¤©§§¨

ji` :`xnbd ddnz .gweld ly eicia sqkdy `id dpeekdy zehyta

`ed sqkdy xnel xyt`Bãéasqkd z` gweld mliy ixde ,gweld ly §¨
e,àlà .àeä øëBî ãéa,ea xefgl leki epi` xkendy ,`ed `ziixad xe`ia §©¥¤¨

Bãéa Btñk éîcL éðtîcia mi`vnp [sqkd zxenz mdy] zexitd epiidc - ¦§¥¤§¥©§§¨
.gweld,ecil zexitd z` laiw xak gweldy xaecn m` :`xnbd zl`ey

ok m`àèéLt.mda dkfe dkiyn dyr ixdy ,ea xefgl leki epi`y §¦¨
:`xnbd zx`an,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àáø øîà`ziixaa xacn oerny iax ¨©¨¨¨¨§©©§¦¨

,øëBî ãéa úøkNeî ç÷Bì ìL äéiìò äúéäL ïBâkgwell didy epiidc §¤¨§¨£¦¨¤¥©§¤¤§©¥
,eizexit z` my gipde ,gweld ly eziilr z` xky xkende ,diilr mr zia

didy s` df ote`ae .diilrd lra eze`l el`d zexitd z` xkn okn xg`le

minkg zpwz zkiiy `l ,mnvr zexita oipw did `le ,zern zpizp wx

y meyn ,epwi `l zerny exn`yäøéæb ,äëéLî ïðaø eðéwz éàî àîòè©§¨©©¦©¨¨§¦¨§¥¨
ànLzernd zpizp xg`lBì øîàégwell xkendéhéç eôøNð,äéiìòa E ¤¨Ÿ©¦§§¦¤©£¦¨

ly epenn z` livdl xkend gxhi `l qpe`a dtixy letiz m`y xnelk

la` ,zernd zpizp ici lr gweld ea dkf xaky oeikn gweldàëäote`a - ¨¨
,xkenl zxkyen gweld ziilryeäðéð ç÷Bìc déúeLøazexitd ok m` - ¦§¥§¥©¦§

e ,gweld ly eziaa mi`vnpñðBàa ä÷éìc äìôð éàecqtdl yeygl oi` ¦¨§¨§¥¨§¤
ixdy ,gweld lydì ézééîe çøè eäéàzgzy ziaa xc gweldy oeiky - ¦¨©©§¥¨
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,`cqgïéøëBîa äëéLî eðwézL Cøãk,ea xefgl leki xkendeeðwéz Ck §¤¤¤¦§§¦¨§§¦¨¦§
,úBçB÷ìa äëéLîwqt `cqg axy epiidc .ea xefgl leki ok mb gwelde §¦¨§¨

:gwndn xefgl mileki mdipyy minkgk

äðùî

Lzinr cIn dpw F` Lzinrl xMnn ExMnz ike' ,(ci dk `xwie) dxeza xn`p§¦¦§§¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤
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.envr gwnd ieeya
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,cg` fef xiqgd ixd dray dey did utgd m`e ,xzein fef mliyy ixd
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e ,zn`a,àéåä äìéçîzernd itlky s`e ,zezyn dzegtd d`pe` oick §¦¨©§¨

itlk `l` zernd itlk d`pe`d z` miaygn oi` ,zezy mipte`d ipya yi

.gwnd

:gwn lehia e` dlign ef oi`y l`eny zxaq z` `xnbd zx`anìàeîLe§¥
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úeúL àkéàc àëéäwx elit`,ãçà ãvî,zerna e` gwna e`äàðBà ¥¨§¦¨§¦©¤¨¨¨
àéåä. ©§¨

:l`eny zhiyk gikedl dqpn `xnbdïðz,epizpynaäòaøà äàðBàä' §©¨¨¨©§¨¨

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

המשך בעמוד צו



צו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `rivn `aa(ycew zay meil)

åàì éàî ,'çwîì úeúL ,òìñì óñk äòaøàå íéøNòî ,óñk`l m`d ¤¤¥¤§¦§©§¨¨¤¤§¤©§§¦¨©©
xaecníéøNò éåL ïéaæc,mixyr deyd utg xkny -,äòaøàå ïéøLòa §©¥¨¥¤§¦§¤§¦§©§¨¨

eieeya d`pe`d z` xryp m` df ote`ae ,sqk drax`a gweld dp`zde

md sqk drax`y ,ziyiyn xzei `id d`pe`d ixd gwn ly izin`d

,mixyrn ziyinged`pe` oic df gwna yiy jkndpéî òîLixack §©¦¨
y ,l`eny,eðéðL énð úBòî úeúLziyiy md sqk drax`y oeike §¨©¦¨¦

ax ixacl eli`e ,d`pe` ef ixd ,dpewd mliyy drax`e mixyrn

.gwn lehia edfe ,ziying `ed yxtdd ok m` ,gwnd ieeya wx mixryny

:`xnbd dgec,àìote`l `l` ,df ote`l `pzd zpeek oi`íéøNò éåL ïéaæc Ÿ§©¥¨¥¤§¦
,íéøNòa ,äòaøàåzezy edfy ,drax`a dp`zdy `ed xkendy `vnpe §©§¨¨§¤§¦

.utgd ly izin`d eieeyn

y `vnp ok m` ixde :diigcd lr `xnbd dywnäpàúð éî,dfk gwna ¦¦§©¨
d,øëBîok m`e ,drax`e mixyr deyd utg lr mixyr laiwy,àôéñ àîéà ¥¥¨¥¨

,ïîçð áø øîàå ,'BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëa ,øéæçäì øzeî éúî ãò'©¨©¨§©£¦¦§¥¤©§¤§©¨¦§§¨©©©§¨
eðL àìdf llkàlàd iabl,ç÷Bìjeza xbzl ed`xd `l m`e ,ecia utgdy Ÿ¨¤¨¥©

,lgn df onføëBî ìáàdp`zdyøæBç íìBòìepi`e ecia utgd oi`y oeik ,ea £¨¥§¨¥
`yixd mb ok m` ,gwela zwqer `tiqdy oeike ,cin ezerh z` xxal leki

oeiky ,l`eny ixacl di`xd zxfege ,gweld dp`zpy ote`a zwqer

ziyiy ef ixd ,drax`e mixyra mixyr deyd utg xkny ote`a xaecny

.'d`pe`' efy dpynd dxn` recne ,gwnd itlk `le zernd itlk wx

:xg` ote`a ax ixacl dpynd z` zayiin `xnbdàlàote`l `pzd zpeek ¤¨
ïéaæcc utgàéðîúe ïéøLòa ,äòaøàå íéøNò éåL,dpenye mixyra - §©¥¨¥¤§¦§©§¨¨§¤§¦§©§¨

,gwnd ly izin`d eieeyn zezy mdy sqk drax`a gweld dp`zde

.gwnl zezy `ed d`pe`d xeriyy ax ixacke ,drax`e mixyr `edy

:l`eny ixack gikedl dqpn `xnbdïðz,epizpynaïBôøè éaø äøBä' §©¨©¦©§
LéìL ,òìñì óñk äòaøàå íéøNòî ,óñk äðBîL äàðBàä ,ãeìa§¨¨¨§¨¤¤¥¤§¦§©§¨¨¤¤§¤©§¦

,åàì éàî ,'çwîìote`a xaecnyïéaæcc utgéøñzéL éåL,dxyr yy - §¦¨©©§©¥¨¥¦§§¥
dpéî òîLe ,äòaøàå íéøNòay l`eny ixack,eðéðL énð 'úBòî LéìL' §¤§¦§©§¨¨§©¦¨§¦¨©¦¨¦

ivg xeriya dp`zdy `vnp gwnd ieeya d`pe`d z` xryp m` ixdy

z` mixryny l`eny ixack gken d`pe` oic df gwna yiy jkne ,gwnd

oic ea yi ,gwnd zernn yily edf sqk dpenyy oeike ,zerna mb d`pe`d

lehia' dfa weqtl yi ok m` ,gwnd ieeya wx mixryny axl eli`e ,d`pe`

.'gwn

:`xnbd dgec,àìote`l ezpeek `l` ,oetxh iax zpeek ef oi`ïéaæcutg Ÿ§©¥
c,øñzéLa ,äòaøàå íéøNò éåL.gwnd ieeyn yily `id d`pe`d f`y ¨¥¤§¦§©§¨¨§¦§©

dfk ote`a ixde :diigcd lr `xnbd dywn,äpàúð éîd,øëBîiax eli`e ¦¦§©¨¥
c ,gweld dp`zdy ote`a wqer oetxhíBiä ìk ,íäì øîà' ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¨©¨¤¨©
eðL àì ïîçð áø øîàå ,'øBæçì øzeî,dp`znd ly ezxfgl xeriy yiy ¨©£§¨©©©§¨Ÿ¨

àlàd dp`zdykøëBî ìáà ,ç÷Bìdp`zdy,øæBç íìBòìmb ok m`e ¤¨¥©£¨¥§¨¥
.gweld dp`zdyk zwqer `yixd

:xg` ote`a oetxh iax ixac z` zyxtne da zxfeg `xnbdàlàoetxh iax ¤¨
ote`a wqerïéaæcc utgïéøúe ïéúìúa ,äòaøàå íéøNò éåLmiyelya - §©¥¨¥¤§¦§©§¨¨¦§¨¦§¥

.ax ixacke ,gwnd ieeyn yily xeriya gweld dp`zd df ote`ae ,mipye

:`ziixan l`eny ixack dgiken `xnbdàéðz`ziixaa,ìàeîLc déúååk ©§¨§¨¥¦§¥
,gwna oiae zerna oia zezy xeriy mixrynyåéìò ìheäL éîin - ¦¤©¨¨

,dp`zdyBì øëî ,ãöék ,äðBéìòä ìò Bãéd utg,äMLa ,äMîç äåL ¨©¨¤§¨¥©¨©¨¤£¦¨§¦¨
äpàúð éîd ,ef dxikna,ç÷Bìokl ,utgd ieeyn xzei zezy mliyyãé ¦¦§©¨¥©©

,äðBéìòä ìò ç÷Bìm`,äöøe ,gwnd z` lhan `ed ixdøîBàxkenlïz ¥©©¨¤§¨¨¨¥¥
éìz`éúBòî,il zxkny utgd z` leheBà,gwnd z` miiwl dvx m` ¦¨©

,xkenl xne`éðúéðBàM äî éì ïzexignn xzei iznliyy mekqd z` - ¥¦©¤¥¨¦
.icia x`yi utgde ,utgd ly izin`d

nm` ,xkend dp`zdyk oke :`ziixad dkiynBì øëîutg ¨©
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המשך בזאור גמסדת בבא מצזעא גזום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc `rivn `aa(oey`x meil)

àðéòa døîì àøãä dúéà,driazd zra dzr mlera dzid eli`y oeik - ¦¨©§¨§¨¨§¥¨
y `vnp ,`idy zenk dilral zxfeg dziddéì éúL à÷c àzòL àéää©¦©§¨§¨¨¥¥

dépéî ìæb à÷ dì øáz à÷c Bàdlfb dxay e` d`zyy dry dze`ay - §¨¨©¨¨¨©¦¥
,dilran aeyïðúe(:bv) `nw `aaa dpynaúòLk ïéîlLî ïéðìæbä ìk §©¨©©§¨¦§©§¦¦§©

äìéæbäay dne .mifef drax` dxign did ixd dipyd dlifbd zrae ,øázéà ©§¥¨¦§©
àìénîy dil`n dxayp -àæeæ ílLî,cala,àîòè éàîcàì àzLä ¦¥¨§©¥¨©©§¨©§¨Ÿ

éãéî àìå dì ãéáòdzr -,melk dl dyr `l dxaypy zraà÷ éànà ¨¦¨§Ÿ¦¦©©¨
déì záéiçî,eaiign jpid dry efi` lr -dìæâc àzòL àéääàlr - §©§©§¥©©¦©§¨§©§¨

,dilra zeyxn d`ivede dlfby dry dze`àeä àæeæ àzòL àéää©¦©§¨¨
àéåLc.cala fef `l` dey dzid `l dry dze`a - §©§¨

:dpyndn dax lr dywn `xnbdïðz,oecwta ci gleyd ,epzpynaúéa §©¥

,íéøîBà ìlämlynka oecwtd ly ekxrúòLd.äàöBä:`xnbd zxxan ¦¥§¦§§©¨¨
àîéìéà ,äàöBä úòLk éàîdpeekdy,íìBòä ïî äàöBä úòLkm`y ©¦§©¨¨¦¥¨¦§©¨¨¦¨¨

on `viy zra ekxrk mlyn ,eppi`e cqtp aey ekxr dpzypy xg`l

,mlerdéàîáe,ok exn` dxwn dfi`ae -øñça éàjk lre ,einc ezgty - §©¦¤¨¥
mlerly exn`y i`ny zia zrck `lye jenpd ekxrk mlyny exn`

,deabd jxrk mlynøîàc ïàîì àkéà éî,ok xn`iy edyin yi m`d - ¦¦¨§©§¨©
,dlifbd zra deabd ekxrk `le ,jenpd ,dzr ekxrk mlynyïðz àäå§¨§©

y (my) `nw `aaa dpynaïéîlLî ïéðìæbä ìkxy`k dlifbd inc z` ¨©©§¨¦§©§¦
,mlera dppi`øúéa éàå .äìéæbä úòLkexwiizpy ote`a exaic m`e - ¦§©©§¥¨§¦§¨¥

ekxrk `le ,deabd ekxrk mlerd on d`ved zryk mlyny exn`e ,einc

,dlifbd zra jenpdeðééäixac ynn,éànL úéa.mdilr ewlgp dnae ©§¥©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

המשך בזאור גמסדת בבא מצזעא גזום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc `rivn `aa(iying meil)

.úBøéôa eléôà£¦§¥
:`xnbd zx`an,ïîçð áøc àîòè éàîc meynàø÷ øîàweqta aezk - ©©§¨§©©§¨¨©§¨

,(my),'Bìòð'wxy jkn micnleìòð,milk epiidc ,lrpl dnecd lkeïéà- ©£©©¦
j` ,dpew ok`àðéøçà éãéîilk epi`y xg` xac -àì.dpewedéîòè éàî ¦¦©£¦¨Ÿ©©§¥
,úLL áøcc meynàø÷ øîà(my),'øác ìk íéi÷ì' ,jkn micnle §©¥¤¨©§¨§©¥¨¨¨

.zexita s`e xac lka oipwd z` zeyrle miiwl xyt`y

:`xnbd zl`eyáéúëä énð ïîçð áøìaezk ixd -,'øác ìk íéi÷ì' §©©§¨©¦¨§¦§©¥¨¨¨
.zexita elit`e xac lka rnynec yxtn ongp ax :`xnbd daiynàeää©

'øác ìk íéi÷ì'cnll `aìòðîa ïéð÷ðcdxikn epiidc 'dle`b'a mby - §©¥¨¨¨§¦§¦§¦§¨
deya dey oitilgny oipw epiidc 'dxenz'a mbe ,xceq oipwaoipwd miiwzn

.oitilgd oipw z` miyer dna xnel weqtd `a `le ,lrpn ici lrzl`ey

:`xnbd,'Bìòð' áéúëä énð úLL áøå.ilk `wec rnyne:`xnbd daiyn §©¥¤©¦¨§¦©£

,úLL áø Cì øîàlrp oirk ilk wxy hrnl d`a dpi` 'elrp' zaizy ¨©¨©¥¤
cnll d`a `l` ,oitilga dpewíéieñnä øác Bìòp äî'lrp'y myk - ©©£¨¨©§¨

,mly xac `edóàa mipewíéieñnä øác ìk,mlyeé÷etàì`ivedl -éöç ©¨¨¨©§¨§©¥£¦
àìc æBâà éöçå ïBnø.oitilg ea miyer `ly - ¦©£¦¡§Ÿ

ink giken ,oitilg oipw lr di`xk miazeky xhyd gqepy `xnbd d`ian

:lirl e`aedy zewelgna dklddïàîk ,éãéà áøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©¦¦§©
in zrck -àðãéàä ïðéáúkmicirnd zexhya aezkl dzr mibdep - ©§¦©¨¦§¨

df gqep ,xceq oipw dyrpy,'déá àéð÷îì øLëc àðîa'zaiz'àðîa' §¨¨§¨¥§¦§§¨¥§¨¨
e ,ongp axk ilka wx dyrp oipwdy xnel d`a ,ilk epiidcáøcî é÷etàì§©¥¦§©

øîàc úLLyïéðB÷mb.úBøéôazaize'øLëc'dyrp oipwdy xnel d`a ¥¤§¨©¦§¥§¨¥
e ,oipwl ie`xd xacaìàeîLcî é÷etàìl`eny zrcn `ivedl -øîàc §©¥¦¦§¥§¨©

yïéðB÷¦
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המשך בזאור גמסדת בבא מצזעא גזום חמזשז עמ' א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‚ÌÈ�a ¯Ba˜ÏÂ ‰ÁÎMÏ ‰LwL È�tÓ dÏ ‰ÎeÓq‰ Úaˆ‡ ¯Á‡ Úaˆ‡ Ô¯„Òk ÌÈ�¯tv‰ ÏBhÈÏ ‡lL ÌÈ„Èt˜Ó LÈ¥©§¦¦¤Ÿ¦©¦Ÿ§¨¦§¦§¨¤§©©©¤§©©§¨¨¦§¥¤¨¤§¦§¨§¦§¨¦

Ï‡ÓNa ÏBhÈÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe dÏ ‰ÎeÓÒ d�È‡L ˙¯Á‡ Úaˆ‡a Úaˆ‡Ï Úaˆ‡ ÔÈa ÌÈ˜ÈÒÙÓ ‡l‡ ˙ei�ÚÏÂ[eh]‰ˆÈÓ˜a §©£¦¤¨©§¦¦¥¤§©§¤§©§¤§©©¤¤¤¥¨§¨¨©§¦¦¦¦§Ÿ¦§¦¨

Ô¯„qÏ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ�Â Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Èi�L Úaˆ‡ e�ÈÈ‰c Úaˆ‡a ÔÈÓÈ·e ˙¯fÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ·¯ Úaˆ‡a e�ÈÈ‰c§©§§¤§©§¦¦©§¨©¤¤¦§¦§¤§©§©§¤§©§¦¨©§¨©¨§¦§¨©¦¨§¦§¨

‡"‚‰·„ Ï‡ÓO·e ÔÈÓia ‰"‚‡„·[fi-fh]:‰lÁ˙ÎÏ ¯‰ÊÈÏ ·BË ÌB˜Ó ÏkÓe ‰Ê ÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓ LÈÂ ¦§¦©§Ÿ§¥©§¦¦©¤¦¨¨¦¨¥§©§¦¨

1

2

3

4

mixe`ia

ìàîùá ìåèéì ïéìéçúîå [åèלהתחיל שצרי� הכוונה אי� �

נטילת סדר לפרט אלא בא ולא דוקא, שמאל ביד ליטול
שמאל ביד .15הצפרני�

à"âäáã ìàîùáå [æè�הידיי צפרני בנטילת זו קפידא �

הרגליי�. בצפרני ולא ז)בלבד, ס"ק עג סימ� השולח� .(קצות

à"âäáã ìàîùáå [æé�לקצו והתחיל טעה א� ואפילו �
משו� כסדר� צפרניו שאר ליטול שלא יחוש תחילה הזרת

נג)סכנה. סימ� ג חלק החכמה בצל .(שו"ת

zexewn

וסימ�15) באצבע ובימי� בקמיצה בשמאל ויתחיל כתב ברמ"א
האחרוני� נסתפקו וש� בימי�, ובדאג"ה בשמאלו דבהג"א לזה
א"ר בש� סק"א א"א (פמ"ג דוקא בשמאל להתחיל כוונתו הא�
קודמת שהימי� דבר בכל כמו ימי� יד להקדי� שיש או וכלבו,
ובתהלה ר"ס, סימ� מה"ת בוטשאטש אברה� (אשל לשמאל

ליטול מתחילי� בתחלה שכתב רבינו ומדברי סק"ב). לדוד
והקדי� הסדר שינה מכ� ולאחר הרמ"א, כסגנו� בשמאל

בימי� זהÎ"Á‡Âבדאג"ה ששינוי משמע דבאג"ה ובשמאל
של הביא ולא קוד�, שמאל של ליטול צור� שאי� הוא בדוקא

ברמ"א. הסדר הוא שכ� מפני אלא קוד� שמאל

ג סעי� שבת הכנסת דיני רס סימ� ב חלק

•
dltz zekld - jexr ogley

È:�פני אחזה בצדק אני שנאמר התפלה קוד� צדקה לית� טוב

י סעי� הכנות ושאר רחיצה ודי� לנקביו הנצר� צב, סימ� א חלק

קוד�‡ אחת שעה שמתפלל במקו� שישהה צרי� המתפלל
בית� יושבי אשרי שנאמר למקו� לבו שיכוי� כדי תפלתו
נראית תהא שלא תפלתו אחר אחת ושעה סלה יהללו� ואח"כ
יודו צדיקי� א� שנאמר ממנה לצאת שממהר כמשאוי עליו
היו הראשוני� וחסידי� פני� את ישרי� ישבו ואח"כ לשמ�
ולשאר לעת במעת כ"ד שה� בינונית משעות ממש שעה שוהי�
טפחי� ח' שה� פתחי� ב' הילו� כדי מועטת בשעה די ע�

צ'. בסימ� כמ"ש

מה לפי והכל מאד לכוי� כדי הספר מתו� להתפלל נוהגי� יש
בנפשו: מרגיש שהוא

הכנעה· שהיא ראש כובד מתו� אלא להתפלל עומדי� אי�
התפלה דהיינו ביראה ה' את עבדו שנאמר הקב"ה מאימת

ביראה. אותה עשו עבודה במקו� לנו שהיא

ולא בטלי� ודברי� ראש וקלות שחוק מתו� לא יעמוד ולא
של תנחומי� דברי כגו� מצוה של שמחה מתו� אלא כעס מתו�
שכתוב לדוד לתהלה סמו� או מצרי� לגאולת סמו� כגו� תורה

אוהביו: כל את ה' שומר יעשה יראיו רצו� בו

יהא‚ שלא הלכה מתו� ולא די� מתו� להתפלל עומדי� אי�
הלכה מתו� אלא יפה לכוי� יוכל ולא בתפלתו בה טרוד לבו

והיא בתפלה בה יטרד ולא כלו� בה לפלפל שאי� פסוקה
משמחי ישרי� ה' פקודי שנאמר מצוה של שמחה ג"כ נקראת

לב.

להתפלל צבור והתחילו הלכה בפלפול עסק א� מקו� ומכל
שאי� עכשיו ובפרט עמה� ולאיתפלל בתפלה כ� כל מכווני�

התפלה: קוד� בפלפול יעסוק שלא לכתחלה אלא הזהירו

לעני�„ מפרשי� יש בתורה כעוסק זה הרי צבור בצרכי העוסק
בצרכי שעוסק לו היא שמחה זו שג� להתפלל מתוכו לעמוד
פסוקה להלכה דומה טרדה בו שאי� דבר שיהא ובלבד צבור
שהעוסק כמו ולהתפלל לפסוק צרי� שאי� לעני� מפרשי� ויש
בסימ� נתבאר וכבר לתפלה לפסוק א"צ אומנותו ותורתו בתורה
וכ"ש פוסק אינו שמע לקריאת אפילו צבור בצרכי שהעוסק ע'

לתפלה.

שכיו� שחרית תשלומי בשביל שתי� מנחה להתפלל צרי� ואי�
כלל: לתשלומי� א"צ הדי� מ� ממנה פטור היה חובתו שבשעת

סעיפי�: ד' ובו לשהות צרי� שיתפלל קוד� צג, סימ� א חלק

כנגד‡ פניו יחזיר לאר� בחו� עומד היה א� להתפלל בקומו
ג� ויכוי� ארצ� דר� אלי� והתפללו שנאמר ישראל אר�
עומד היה קדשי� קדשי בית וכנגד המקדש וכנגד ירושלי� כנגד
ה' אל והתפללו שנאמר ירושלי� כנגד פניו יחזיר ישראל באר�
בית וכנגד המקדש בית כנגד ג� ויכוי� בחרת אשר העיר דר�
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



צז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `rivn `aa(ycew zay meil)

åàì éàî ,'çwîì úeúL ,òìñì óñk äòaøàå íéøNòî ,óñk`l m`d ¤¤¥¤§¦§©§¨¨¤¤§¤©§§¦¨©©
xaecníéøNò éåL ïéaæc,mixyr deyd utg xkny -,äòaøàå ïéøLòa §©¥¨¥¤§¦§¤§¦§©§¨¨

eieeya d`pe`d z` xryp m` df ote`ae ,sqk drax`a gweld dp`zde

md sqk drax`y ,ziyiyn xzei `id d`pe`d ixd gwn ly izin`d

,mixyrn ziyinged`pe` oic df gwna yiy jkndpéî òîLixack §©¦¨
y ,l`eny,eðéðL énð úBòî úeúLziyiy md sqk drax`y oeike §¨©¦¨¦

ax ixacl eli`e ,d`pe` ef ixd ,dpewd mliyy drax`e mixyrn

.gwn lehia edfe ,ziying `ed yxtdd ok m` ,gwnd ieeya wx mixryny

:`xnbd dgec,àìote`l `l` ,df ote`l `pzd zpeek oi`íéøNò éåL ïéaæc Ÿ§©¥¨¥¤§¦
,íéøNòa ,äòaøàåzezy edfy ,drax`a dp`zdy `ed xkendy `vnpe §©§¨¨§¤§¦

.utgd ly izin`d eieeyn

y `vnp ok m` ixde :diigcd lr `xnbd dywnäpàúð éî,dfk gwna ¦¦§©¨
d,øëBîok m`e ,drax`e mixyr deyd utg lr mixyr laiwy,àôéñ àîéà ¥¥¨¥¨

,ïîçð áø øîàå ,'BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëa ,øéæçäì øzeî éúî ãò'©¨©¨§©£¦¦§¥¤©§¤§©¨¦§§¨©©©§¨
eðL àìdf llkàlàd iabl,ç÷Bìjeza xbzl ed`xd `l m`e ,ecia utgdy Ÿ¨¤¨¥©

,lgn df onføëBî ìáàdp`zdyøæBç íìBòìepi`e ecia utgd oi`y oeik ,ea £¨¥§¨¥
`yixd mb ok m` ,gwela zwqer `tiqdy oeike ,cin ezerh z` xxal leki

oeiky ,l`eny ixacl di`xd zxfege ,gweld dp`zpy ote`a zwqer

ziyiy ef ixd ,drax`e mixyra mixyr deyd utg xkny ote`a xaecny

.'d`pe`' efy dpynd dxn` recne ,gwnd itlk `le zernd itlk wx

:xg` ote`a ax ixacl dpynd z` zayiin `xnbdàlàote`l `pzd zpeek ¤¨
ïéaæcc utgàéðîúe ïéøLòa ,äòaøàå íéøNò éåL,dpenye mixyra - §©¥¨¥¤§¦§©§¨¨§¤§¦§©§¨

,gwnd ly izin`d eieeyn zezy mdy sqk drax`a gweld dp`zde

.gwnl zezy `ed d`pe`d xeriyy ax ixacke ,drax`e mixyr `edy

:l`eny ixack gikedl dqpn `xnbdïðz,epizpynaïBôøè éaø äøBä' §©¨©¦©§
LéìL ,òìñì óñk äòaøàå íéøNòî ,óñk äðBîL äàðBàä ,ãeìa§¨¨¨§¨¤¤¥¤§¦§©§¨¨¤¤§¤©§¦

,åàì éàî ,'çwîìote`a xaecnyïéaæcc utgéøñzéL éåL,dxyr yy - §¦¨©©§©¥¨¥¦§§¥
dpéî òîLe ,äòaøàå íéøNòay l`eny ixack,eðéðL énð 'úBòî LéìL' §¤§¦§©§¨¨§©¦¨§¦¨©¦¨¦

ivg xeriya dp`zdy `vnp gwnd ieeya d`pe`d z` xryp m` ixdy

z` mixryny l`eny ixack gken d`pe` oic df gwna yiy jkne ,gwnd

oic ea yi ,gwnd zernn yily edf sqk dpenyy oeike ,zerna mb d`pe`d

lehia' dfa weqtl yi ok m` ,gwnd ieeya wx mixryny axl eli`e ,d`pe`

.'gwn

:`xnbd dgec,àìote`l ezpeek `l` ,oetxh iax zpeek ef oi`ïéaæcutg Ÿ§©¥
c,øñzéLa ,äòaøàå íéøNò éåL.gwnd ieeyn yily `id d`pe`d f`y ¨¥¤§¦§©§¨¨§¦§©

dfk ote`a ixde :diigcd lr `xnbd dywn,äpàúð éîd,øëBîiax eli`e ¦¦§©¨¥
c ,gweld dp`zdy ote`a wqer oetxhíBiä ìk ,íäì øîà' ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¨©¨¤¨©
eðL àì ïîçð áø øîàå ,'øBæçì øzeî,dp`znd ly ezxfgl xeriy yiy ¨©£§¨©©©§¨Ÿ¨

àlàd dp`zdykøëBî ìáà ,ç÷Bìdp`zdy,øæBç íìBòìmb ok m`e ¤¨¥©£¨¥§¨¥
.gweld dp`zdyk zwqer `yixd

:xg` ote`a oetxh iax ixac z` zyxtne da zxfeg `xnbdàlàoetxh iax ¤¨
ote`a wqerïéaæcc utgïéøúe ïéúìúa ,äòaøàå íéøNò éåLmiyelya - §©¥¨¥¤§¦§©§¨¨¦§¨¦§¥

.ax ixacke ,gwnd ieeyn yily xeriya gweld dp`zd df ote`ae ,mipye

:`ziixan l`eny ixack dgiken `xnbdàéðz`ziixaa,ìàeîLc déúååk ©§¨§¨¥¦§¥
,gwna oiae zerna oia zezy xeriy mixrynyåéìò ìheäL éîin - ¦¤©¨¨

,dp`zdyBì øëî ,ãöék ,äðBéìòä ìò Bãéd utg,äMLa ,äMîç äåL ¨©¨¤§¨¥©¨©¨¤£¦¨§¦¨
äpàúð éîd ,ef dxikna,ç÷Bìokl ,utgd ieeyn xzei zezy mliyyãé ¦¦§©¨¥©©

,äðBéìòä ìò ç÷Bìm`,äöøe ,gwnd z` lhan `ed ixdøîBàxkenlïz ¥©©¨¤§¨¨¨¥¥
éìz`éúBòî,il zxkny utgd z` leheBà,gwnd z` miiwl dvx m` ¦¨©

,xkenl xne`éðúéðBàM äî éì ïzexignn xzei iznliyy mekqd z` - ¥¦©¤¥¨¦
.icia x`yi utgde ,utgd ly izin`d

nm` ,xkend dp`zdyk oke :`ziixad dkiynBì øëîutg ¨©
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המשך בזאור גמסדת בבא מצזעא גזום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc `rivn `aa(oey`x meil)

àðéòa døîì àøãä dúéà,driazd zra dzr mlera dzid eli`y oeik - ¦¨©§¨§¨¨§¥¨
y `vnp ,`idy zenk dilral zxfeg dziddéì éúL à÷c àzòL àéää©¦©§¨§¨¨¥¥

dépéî ìæb à÷ dì øáz à÷c Bàdlfb dxay e` d`zyy dry dze`ay - §¨¨©¨¨¨©¦¥
,dilran aeyïðúe(:bv) `nw `aaa dpynaúòLk ïéîlLî ïéðìæbä ìk §©¨©©§¨¦§©§¦¦§©

äìéæbäay dne .mifef drax` dxign did ixd dipyd dlifbd zrae ,øázéà ©§¥¨¦§©
àìénîy dil`n dxayp -àæeæ ílLî,cala,àîòè éàîcàì àzLä ¦¥¨§©¥¨©©§¨©§¨Ÿ

éãéî àìå dì ãéáòdzr -,melk dl dyr `l dxaypy zraà÷ éànà ¨¦¨§Ÿ¦¦©©¨
déì záéiçî,eaiign jpid dry efi` lr -dìæâc àzòL àéääàlr - §©§©§¥©©¦©§¨§©§¨

,dilra zeyxn d`ivede dlfby dry dze`àeä àæeæ àzòL àéää©¦©§¨¨
àéåLc.cala fef `l` dey dzid `l dry dze`a - §©§¨

:dpyndn dax lr dywn `xnbdïðz,oecwta ci gleyd ,epzpynaúéa §©¥

,íéøîBà ìlämlynka oecwtd ly ekxrúòLd.äàöBä:`xnbd zxxan ¦¥§¦§§©¨¨
àîéìéà ,äàöBä úòLk éàîdpeekdy,íìBòä ïî äàöBä úòLkm`y ©¦§©¨¨¦¥¨¦§©¨¨¦¨¨

on `viy zra ekxrk mlyn ,eppi`e cqtp aey ekxr dpzypy xg`l

,mlerdéàîáe,ok exn` dxwn dfi`ae -øñça éàjk lre ,einc ezgty - §©¦¤¨¥
mlerly exn`y i`ny zia zrck `lye jenpd ekxrk mlyny exn`

,deabd jxrk mlynøîàc ïàîì àkéà éî,ok xn`iy edyin yi m`d - ¦¦¨§©§¨©
,dlifbd zra deabd ekxrk `le ,jenpd ,dzr ekxrk mlynyïðz àäå§¨§©

y (my) `nw `aaa dpynaïéîlLî ïéðìæbä ìkxy`k dlifbd inc z` ¨©©§¨¦§©§¦
,mlera dppi`øúéa éàå .äìéæbä úòLkexwiizpy ote`a exaic m`e - ¦§©©§¥¨§¦§¨¥

ekxrk `le ,deabd ekxrk mlerd on d`ved zryk mlyny exn`e ,einc

,dlifbd zra jenpdeðééäixac ynn,éànL úéa.mdilr ewlgp dnae ©§¥©©
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המשך בזאור גמסדת בבא מצזעא גזום ראשון עמ' א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‚ÌÈ�a ¯Ba˜ÏÂ ‰ÁÎMÏ ‰LwL È�tÓ dÏ ‰ÎeÓq‰ Úaˆ‡ ¯Á‡ Úaˆ‡ Ô¯„Òk ÌÈ�¯tv‰ ÏBhÈÏ ‡lL ÌÈ„Èt˜Ó LÈ¥©§¦¦¤Ÿ¦©¦Ÿ§¨¦§¦§¨¤§©©©¤§©©§¨¨¦§¥¤¨¤§¦§¨§¦§¨¦

Ï‡ÓNa ÏBhÈÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe dÏ ‰ÎeÓÒ d�È‡L ˙¯Á‡ Úaˆ‡a Úaˆ‡Ï Úaˆ‡ ÔÈa ÌÈ˜ÈÒÙÓ ‡l‡ ˙ei�ÚÏÂ[eh]‰ˆÈÓ˜a §©£¦¤¨©§¦¦¥¤§©§¤§©§¤§©©¤¤¤¥¨§¨¨©§¦¦¦¦§Ÿ¦§¦¨

Ô¯„qÏ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ�Â Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Èi�L Úaˆ‡ e�ÈÈ‰c Úaˆ‡a ÔÈÓÈ·e ˙¯fÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ·¯ Úaˆ‡a e�ÈÈ‰c§©§§¤§©§¦¦©§¨©¤¤¦§¦§¤§©§©§¤§©§¦¨©§¨©¨§¦§¨©¦¨§¦§¨

‡"‚‰·„ Ï‡ÓO·e ÔÈÓia ‰"‚‡„·[fi-fh]:‰lÁ˙ÎÏ ¯‰ÊÈÏ ·BË ÌB˜Ó ÏkÓe ‰Ê ÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓ LÈÂ ¦§¦©§Ÿ§¥©§¦¦©¤¦¨¨¦¨¥§©§¦¨

1

2

3

4

mixe`ia

ìàîùá ìåèéì ïéìéçúîå [åèלהתחיל שצרי� הכוונה אי� �

נטילת סדר לפרט אלא בא ולא דוקא, שמאל ביד ליטול
שמאל ביד .15הצפרני�

à"âäáã ìàîùáå [æè�הידיי צפרני בנטילת זו קפידא �

הרגליי�. בצפרני ולא ז)בלבד, ס"ק עג סימ� השולח� .(קצות

à"âäáã ìàîùáå [æé�לקצו והתחיל טעה א� ואפילו �
משו� כסדר� צפרניו שאר ליטול שלא יחוש תחילה הזרת

נג)סכנה. סימ� ג חלק החכמה בצל .(שו"ת

zexewn

וסימ�15) באצבע ובימי� בקמיצה בשמאל ויתחיל כתב ברמ"א
האחרוני� נסתפקו וש� בימי�, ובדאג"ה בשמאלו דבהג"א לזה
א"ר בש� סק"א א"א (פמ"ג דוקא בשמאל להתחיל כוונתו הא�
קודמת שהימי� דבר בכל כמו ימי� יד להקדי� שיש או וכלבו,
ובתהלה ר"ס, סימ� מה"ת בוטשאטש אברה� (אשל לשמאל

ליטול מתחילי� בתחלה שכתב רבינו ומדברי סק"ב). לדוד
והקדי� הסדר שינה מכ� ולאחר הרמ"א, כסגנו� בשמאל

בימי� זהÎ"Á‡Âבדאג"ה ששינוי משמע דבאג"ה ובשמאל
של הביא ולא קוד�, שמאל של ליטול צור� שאי� הוא בדוקא

ברמ"א. הסדר הוא שכ� מפני אלא קוד� שמאל

ג סעי� שבת הכנסת דיני רס סימ� ב חלק

•
dltz zekld - jexr ogley

È:�פני אחזה בצדק אני שנאמר התפלה קוד� צדקה לית� טוב

י סעי� הכנות ושאר רחיצה ודי� לנקביו הנצר� צב, סימ� א חלק

קוד�‡ אחת שעה שמתפלל במקו� שישהה צרי� המתפלל
בית� יושבי אשרי שנאמר למקו� לבו שיכוי� כדי תפלתו
נראית תהא שלא תפלתו אחר אחת ושעה סלה יהללו� ואח"כ
יודו צדיקי� א� שנאמר ממנה לצאת שממהר כמשאוי עליו
היו הראשוני� וחסידי� פני� את ישרי� ישבו ואח"כ לשמ�
ולשאר לעת במעת כ"ד שה� בינונית משעות ממש שעה שוהי�
טפחי� ח' שה� פתחי� ב' הילו� כדי מועטת בשעה די ע�

צ'. בסימ� כמ"ש

מה לפי והכל מאד לכוי� כדי הספר מתו� להתפלל נוהגי� יש
בנפשו: מרגיש שהוא

הכנעה· שהיא ראש כובד מתו� אלא להתפלל עומדי� אי�
התפלה דהיינו ביראה ה' את עבדו שנאמר הקב"ה מאימת

ביראה. אותה עשו עבודה במקו� לנו שהיא

ולא בטלי� ודברי� ראש וקלות שחוק מתו� לא יעמוד ולא
של תנחומי� דברי כגו� מצוה של שמחה מתו� אלא כעס מתו�
שכתוב לדוד לתהלה סמו� או מצרי� לגאולת סמו� כגו� תורה

אוהביו: כל את ה' שומר יעשה יראיו רצו� בו

יהא‚ שלא הלכה מתו� ולא די� מתו� להתפלל עומדי� אי�
הלכה מתו� אלא יפה לכוי� יוכל ולא בתפלתו בה טרוד לבו

והיא בתפלה בה יטרד ולא כלו� בה לפלפל שאי� פסוקה
משמחי ישרי� ה' פקודי שנאמר מצוה של שמחה ג"כ נקראת

לב.

להתפלל צבור והתחילו הלכה בפלפול עסק א� מקו� ומכל
שאי� עכשיו ובפרט עמה� ולאיתפלל בתפלה כ� כל מכווני�

התפלה: קוד� בפלפול יעסוק שלא לכתחלה אלא הזהירו

לעני�„ מפרשי� יש בתורה כעוסק זה הרי צבור בצרכי העוסק
בצרכי שעוסק לו היא שמחה זו שג� להתפלל מתוכו לעמוד
פסוקה להלכה דומה טרדה בו שאי� דבר שיהא ובלבד צבור
שהעוסק כמו ולהתפלל לפסוק צרי� שאי� לעני� מפרשי� ויש
בסימ� נתבאר וכבר לתפלה לפסוק א"צ אומנותו ותורתו בתורה
וכ"ש פוסק אינו שמע לקריאת אפילו צבור בצרכי שהעוסק ע'

לתפלה.

שכיו� שחרית תשלומי בשביל שתי� מנחה להתפלל צרי� ואי�
כלל: לתשלומי� א"צ הדי� מ� ממנה פטור היה חובתו שבשעת

סעיפי�: ד' ובו לשהות צרי� שיתפלל קוד� צג, סימ� א חלק

כנגד‡ פניו יחזיר לאר� בחו� עומד היה א� להתפלל בקומו
ג� ויכוי� ארצ� דר� אלי� והתפללו שנאמר ישראל אר�
עומד היה קדשי� קדשי בית וכנגד המקדש וכנגד ירושלי� כנגד
ה' אל והתפללו שנאמר ירושלי� כנגד פניו יחזיר ישראל באר�
בית וכנגד המקדש בית כנגד ג� ויכוי� בחרת אשר העיר דר�
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c"agצח i`iyp epizeax zxezn

שנאמר למקדש פניו יחזיר בירושלי� עומד היה הקדשי� קדשי
היה הקדשי� קדשי בית כנגד ג� ויכוי� הזה הבית אל והתפללו
הזה בזמ� לעמוד אסור המקדש בבית (אבל המקדש אחורי עומד
בסי' שיתבאר כמו פרה אפר לנו שאי� מתי� טמאי שכול�
כנגד למזרח פניו יחזיר קדשי� קדשי בית של במערבו תקס"א)
היה וא� הזה המקו� אל והתפללו שנאמר קדשי� קדשי בית
יחזיר בדרומו עומד וא� כנגדו לדרו� פניו יחזיר בצפונו עומד
אחד למקו� לב� מכווני� ישראל כל נמצאו כנגדו לצפו� פניו
שכל תל לתלפיות בנוי צואר� דוד כמגדל חכמי� דרשו זה ועל

בו: פוני� פיות

יצדד· עכ"פ רוחות משאר לרוח להתפלל שנוהגי� במקומות
א� ולירושלי� לאר� בחו� הוא א� ישראל אר� לצד פניו
מחזירי� ואנו בירושלי� הוא א� ולמקדש ישראל באר� הוא
ונמצא ישראל אר� של במערבו יושבי� שאנו מפני למזרח פני�
ואפילו במזרח הקודש ארו� קובעי� ולכ� ישראל לאר� פנינו

מזרח. לצד יתפללו אחר לצד קבעוהו

שה� אע"פ הרבה צפו� לצד שה� אלו מדינות מקו� ומכל
התפלה וצד הארו� מקו� יקבעו לא ישראל אר� של במערבו

כנגד אלא שלה� מזרחית רוח אמצעית כנגד מזרחי כותל דהיינו
שלה� מזרח אמצע נקודת נטיית ער� כפי (קצת דרומית מזרחית
זו לעיר שמש יציאת מקו� הוא זו ונקודה ירושלי� מכנגד
משוה גלגל פגישת מקו� והוא האמיתית ותשרי ניס� בתקופת
ניס� בתקופת ש� שוי� והלילה היו� שלכ� זה עיר באופק היו�

ותשרי).

הראש נוכח מנקודת להלאה הוא אלו מדינות בכל זה ומקו�
ברוחב ירושלי� כנגד יהיה כמה לחשוב וצרי� ירושלי� של
עד שלנו הראש שמנוכח עגול רובע עד היו� משוה שמגלגל
שמעגול זה רוחב וא� היו� במשוה שלנו האופק פגישת מקו�
שממשוה מרוחב יותר הוא ירושלי� כנגד היו� משוה עד זה
כפי לדרו� קצת לצדד צרי� ירושלי� של הראש נוכח עד היו�
קצת לצפו� לצדד צרי� מזה פחות הוא וא� הזה יתרו� ער�
המזרח כלפי המערבי מי� המדינה במרחק תלוי זה ודבר
ירושלי� ממרחק יותר צפו� כלפי האר� מטבור ובהרחקה

כדורי: במשולש החשבו� דרכי להיודעי� קל זה וחשבו�

יושב או הרוכב ודי� ישראל אר� כנגד לכוי� צרי� צד, סימ� א חלק
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הפרק: יומאתוכ� האי לאו אי יוס� רב מאמר ביאור

בשוקא איכא יוס� כמה גרי� דקא

בפעולת החידוש את הקוד� בפרק שביאר [לאחרי

מ לאחרי ומצוותי' אברה�"התורה שקיי� זה לגבי ת

אור שממשיכי� � ניתנה שלא עד כולה התורה כל אבינו

ב סו� ""אי� למעלהה כמו אתלמטה לתר� ישוב � "

המאמר:] בתחילת השאלות

íä íäù ,ìàøùéì ïúéð åæ äëùîäì äæ çë ¯ äðäå
íúøåú ÷ñò éãé ìò åéúåöîå åúøåú íéëéùîîä
ïë ïéàù äî ,"'åâå åììçú àìå" úðéçáá ,íúãåáòå
ïéà úåöîå äøåú ïéîéé÷î íà åìéôà í"åëò

.íåìë ïéëéùîî

ùìù ì"æø øîàîëå ,äáåè äðúî úðéçá àéäå
.'åë äøåú 'åë ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî
בתור לישראל ניתנה שהתורה מדגישי� חז"ל
להודעת הכוונה אי� העני�, פנימיות שלפי מתנה,
הטמו� העצו� הרוחני לכח אלא לבנ"י, התורה הלכות
סו� אי� אור ממשיכי� התורה עסק ידי שעל בתורה,

למעלה". כמו "למטה ב"ה

להמשי� מוגבל נברא בכח כלל אינו זה דבר כי
בא הכח אלא העול�, גשמיות בתו� ב"ה סו� אי� אור
בשעת דווקא לבנ"י וניתנה מלמעלה, מתנה בדר�

תורה". "מת�

מ"[משא וזהו זה, כח נית� לא להאבות ""כ אלש וארא

לה� נודעתי לא ה' ושמי גו' ]."אברה�

.äøåú ïúî ïîæ ,úåòåáùä âçá àéä åæ äðúî ïîæå
שחג חז"ל בלשו� הפנימי הפירוש ג� זהו
בזה, שהכוונה תורתנו", מת� "זמ� הוא השבועות
שבו הזמ� ע� קשורה היתה לישראל התורה שנתינת
אור להמשי� הכח כי ישראל), מעלת מצד (ולא ניתנה
ונית� הנבראי�, מגדר לגמרי למעלה הוא ב"ה סו� אי�
סגולת ע� קשורה זו ומתנה � מתנה בתור רק לבנ"י

השבועות. דחג הזמ�

ומבאר:] שהול� [כפי

úðéçáî äìòîì àéäù äøåú øúë úðéçá éåìâ
.äøåúä

הוא תורה מת� בעת לבנ"י שנית� המתנה עיקר
"כתר מקומות בכמה חז"ל (כלשו� תורה" "כתר
למעלה הוא בפשטות (ועטרה) שכתר דכמו תורה").
מה הוא תורה" "כתר כ� אותו, וסובב הראש מ�
של חכמתו היא דהתורה עצמה, מהתורה שלמעלה
תורה" "כתר ועני� אד�), של במוחו (המושגת הקב"ה
שאורייתא מה שבתורה, ב"ה סו� אי� אור גילוי הוא
עצמו את לנו "נת� שהקב"ה חד, כולא וקוב"ה

בתורתו. כביכול"
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תורתנו", מת� ד"זמ� המתנה עני� עיקר וזהו
הכח היינו תורה", "כתר לבנ"י נית� זה שביו�
זה (שכח למעלה" כמו "למטה סו� אי� אור להמשי�
יתבר� שאצלו ובעצמו, בכבודו מהקב"ה מקורו

שווי�"). ומטה "מעלה

היו� לסגולת שיי� תורה" "כתר בחינת וגילוי �
בסמו�). שיבאר (כפי תורתנו" מת� ב"זמ�

àëéà óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì éà åäæå
.à÷åùá

האי לאו "אי יוס� רב מאמר היטב יתבאר ומעתה
שתלה � בשוקא" איכא יוס� כמה גרי� דקא יומא
דקא יומא (האי היו� בסגולת תורה דמת� החידוש

עצמה. התורה במעלת ולא גרי�)

עני� את להפליא יוס� רב כוונת שאי� העני�, א�
להיות נתרומ� תורה מת� ידי שעל התורה, לימוד
כשאר (דלא ידיעות הרבה ע� גדול חכ� תלמיד
כוונתו אלא � חכמי�) תלמידי שאינ� שבשוק "יוס�"
מגלי� התורה ידי שעל מה תורה, דמת� הנ"ל לחידוש
שו� נשאר שלא עד הזה בעול� יתבר� אחדותו את

וישות. פירוד של ומקו� "חלל"

åðéçá äîëäîëå ,áåàëî óñåé úòã óñåé ,óñåé ú
òøäì íä íéîëç íäá áéúëã úåøæ úåîëç éðéî

.ãøôé íùî éë ,åòãé àì áéèäìå
� בשוקא" איכא יוס� "כמה לשונו דיוק וזהו
הפירוד מקו� הוא הרבי�" ו"רשות שוק של דענינו
"רשות הנק' יתבר�, אחדותו ש� ניכרת שלא והישות

עול�; של ליחידו � היחיד"

בשוקא", איכא יוס� "כמה � יומא האי לאו ואי
ובלי דעת", "יוס� כמ"ש חכמה, ענינו "יוס�" פירוש,
ונמצאי� ית' אחדותו נרגשת לא לישראל התורה נתינת
עני� ישנו ובמילא הרבי�", ו"רשות "שוק" בבחינת
חכמות שה� החכמה, בבחינת ג� והפירוד הריבוי
לא ולהטיב להרע המה "חכמי� בה� שכתוב זרות

מכאוב". "יוס� ידעו",

'úé åðåöøå åúîëç éåìâ àåä àîåé éàä ìáà
óåñ ïéà øåà úåùáìúä äáù äøåúá úùáåìîä

.äìòîì åîë äèîì éåìâå ä"á
ניתנו תורה, דמת� יומא" "האי ידי על משא"כ
בה� שיש באופ� יתבר� ורצונו חכמתו לישראל
מעלה ית' שלגבי' ב"ה, סו� אי� אור התלבשות
ית' דאחדותו הגילוי ישנו ובמילא שווי�, ומטה

למעלה. כמו למטה

éîé øçà ,úáùä úøçîî àåä àîåé éàä éë
úåîù 'æ úðéçáî íäù ,úåòåáù äòáù äøéôñä

.ïé÷çîð ïðéàù
שבתורה זה כח שתלה הטע� ג� מוב� ובזה
למתנה גר� דקא הוא יומא דהאי יומא", "האי בסגולת
הוא תורתנו) מת� (זמ� השבועות שחג ידוע דהנה זו.
שבועות שבעה סופרי� דתחילה החמישי�, ביו�
השבועות, חג הוא החמשי� וביו� השבת", "ממחרת
ה� שבועות דשבעה ברוחניות, הדברי� ומשמעות
אי� אור להמשי� הוא הספירה ועני� המדות, ז' כנגד
לז' (המכוונות העליונות המדות שבע בתו� ב"ה סו�

נמחקי�). שאינ� הקדושי� שמות

äìçú úåéäì êéøö êëù ,úåìùìúùä øãñá íäù
.èòî èòî äëùîää

ש"המשכה" מאחר כי יו�, אחר יו� היא זו ספירה
שה� המידות, בתו� ב"ה סו� אי� אור גילוי ענינה זו
העולמות כל סדר בתור [כלומר: השתלשלות" "בסדר
בהגבלה, הוא הגילוי לכ� השתלשלות"], "סדר הנקרא
בסדר הוא ובמילא ענינה, לפי ומדריגה מדריגה בכל

יו�. אחר יו� והדרגה,

øãñî äìòîìî éåìâä àá úåòåáùä âçáù ãò
úåéðçåø ,íù ïéåù äèîå äìòîù ,úåìùìúùää

.úåéîùâ åîë
אי� אור גילוי שהוא יו�, מ"ט ספירת גמר לאחרי
שבע בתו� (היינו ההשתלשלות" "סדר בתו� ב"ה סו�
גילוי השבועות) (חג החמישי� ביו� בא אזי המידות),
יתבר� שהוא כפי ובעצמו בכבודו ב"ה סו� אי� אור
"מעלה שלגבי' ההשתלשלות", "סדר מכל ומתנשא ר�

שווי�". � וגשמיות רוחניות � ומטה

ù"îë 'åâå õøàáå íéîùá úåàøì éìéôùîä ù"îë
.à"îá

לראות "המשפילי הכתוב בפירוש וכמבואר
בשווה ומתנשא מרומ� יתבר� שהוא ובאר�", בשמי�
עולמות � השמי� שאי� והאר�, השמי� מ� ממש
הגשמית, מהאר� ית' אליו יותר קרובי� � עליוני�
עצמו את ש"משפיל" ממש האופ� באותו ולפיכ�

ממש. בשווה באר�, רואה הוא כ� בשמי� לראות

äèîì éåìâ éãéì àá ïëìå ,äøåú øúë ïéðò àåäå
.äìòîì åîë
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שנאמר למקדש פניו יחזיר בירושלי� עומד היה הקדשי� קדשי
היה הקדשי� קדשי בית כנגד ג� ויכוי� הזה הבית אל והתפללו
הזה בזמ� לעמוד אסור המקדש בבית (אבל המקדש אחורי עומד
בסי' שיתבאר כמו פרה אפר לנו שאי� מתי� טמאי שכול�
כנגד למזרח פניו יחזיר קדשי� קדשי בית של במערבו תקס"א)
היה וא� הזה המקו� אל והתפללו שנאמר קדשי� קדשי בית
יחזיר בדרומו עומד וא� כנגדו לדרו� פניו יחזיר בצפונו עומד
אחד למקו� לב� מכווני� ישראל כל נמצאו כנגדו לצפו� פניו
שכל תל לתלפיות בנוי צואר� דוד כמגדל חכמי� דרשו זה ועל

בו: פוני� פיות

יצדד· עכ"פ רוחות משאר לרוח להתפלל שנוהגי� במקומות
א� ולירושלי� לאר� בחו� הוא א� ישראל אר� לצד פניו
מחזירי� ואנו בירושלי� הוא א� ולמקדש ישראל באר� הוא
ונמצא ישראל אר� של במערבו יושבי� שאנו מפני למזרח פני�
ואפילו במזרח הקודש ארו� קובעי� ולכ� ישראל לאר� פנינו

מזרח. לצד יתפללו אחר לצד קבעוהו

שה� אע"פ הרבה צפו� לצד שה� אלו מדינות מקו� ומכל
התפלה וצד הארו� מקו� יקבעו לא ישראל אר� של במערבו

כנגד אלא שלה� מזרחית רוח אמצעית כנגד מזרחי כותל דהיינו
שלה� מזרח אמצע נקודת נטיית ער� כפי (קצת דרומית מזרחית
זו לעיר שמש יציאת מקו� הוא זו ונקודה ירושלי� מכנגד
משוה גלגל פגישת מקו� והוא האמיתית ותשרי ניס� בתקופת
ניס� בתקופת ש� שוי� והלילה היו� שלכ� זה עיר באופק היו�

ותשרי).

הראש נוכח מנקודת להלאה הוא אלו מדינות בכל זה ומקו�
ברוחב ירושלי� כנגד יהיה כמה לחשוב וצרי� ירושלי� של
עד שלנו הראש שמנוכח עגול רובע עד היו� משוה שמגלגל
שמעגול זה רוחב וא� היו� במשוה שלנו האופק פגישת מקו�
שממשוה מרוחב יותר הוא ירושלי� כנגד היו� משוה עד זה
כפי לדרו� קצת לצדד צרי� ירושלי� של הראש נוכח עד היו�
קצת לצפו� לצדד צרי� מזה פחות הוא וא� הזה יתרו� ער�
המזרח כלפי המערבי מי� המדינה במרחק תלוי זה ודבר
ירושלי� ממרחק יותר צפו� כלפי האר� מטבור ובהרחקה

כדורי: במשולש החשבו� דרכי להיודעי� קל זה וחשבו�

יושב או הרוכב ודי� ישראל אר� כנגד לכוי� צרי� צד, סימ� א חלק

אֿב סעיפי� בספינה
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הפרק: יומאתוכ� האי לאו אי יוס� רב מאמר ביאור

בשוקא איכא יוס� כמה גרי� דקא

בפעולת החידוש את הקוד� בפרק שביאר [לאחרי

מ לאחרי ומצוותי' אברה�"התורה שקיי� זה לגבי ת

אור שממשיכי� � ניתנה שלא עד כולה התורה כל אבינו

ב סו� ""אי� למעלהה כמו אתלמטה לתר� ישוב � "

המאמר:] בתחילת השאלות

íä íäù ,ìàøùéì ïúéð åæ äëùîäì äæ çë ¯ äðäå
íúøåú ÷ñò éãé ìò åéúåöîå åúøåú íéëéùîîä
ïë ïéàù äî ,"'åâå åììçú àìå" úðéçáá ,íúãåáòå
ïéà úåöîå äøåú ïéîéé÷î íà åìéôà í"åëò

.íåìë ïéëéùîî

ùìù ì"æø øîàîëå ,äáåè äðúî úðéçá àéäå
.'åë äøåú 'åë ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî
בתור לישראל ניתנה שהתורה מדגישי� חז"ל
להודעת הכוונה אי� העני�, פנימיות שלפי מתנה,
הטמו� העצו� הרוחני לכח אלא לבנ"י, התורה הלכות
סו� אי� אור ממשיכי� התורה עסק ידי שעל בתורה,

למעלה". כמו "למטה ב"ה

להמשי� מוגבל נברא בכח כלל אינו זה דבר כי
בא הכח אלא העול�, גשמיות בתו� ב"ה סו� אי� אור
בשעת דווקא לבנ"י וניתנה מלמעלה, מתנה בדר�

תורה". "מת�

מ"[משא וזהו זה, כח נית� לא להאבות ""כ אלש וארא

לה� נודעתי לא ה' ושמי גו' ]."אברה�

.äøåú ïúî ïîæ ,úåòåáùä âçá àéä åæ äðúî ïîæå
שחג חז"ל בלשו� הפנימי הפירוש ג� זהו
בזה, שהכוונה תורתנו", מת� "זמ� הוא השבועות
שבו הזמ� ע� קשורה היתה לישראל התורה שנתינת
אור להמשי� הכח כי ישראל), מעלת מצד (ולא ניתנה
ונית� הנבראי�, מגדר לגמרי למעלה הוא ב"ה סו� אי�
סגולת ע� קשורה זו ומתנה � מתנה בתור רק לבנ"י

השבועות. דחג הזמ�

ומבאר:] שהול� [כפי

úðéçáî äìòîì àéäù äøåú øúë úðéçá éåìâ
.äøåúä

הוא תורה מת� בעת לבנ"י שנית� המתנה עיקר
"כתר מקומות בכמה חז"ל (כלשו� תורה" "כתר
למעלה הוא בפשטות (ועטרה) שכתר דכמו תורה").
מה הוא תורה" "כתר כ� אותו, וסובב הראש מ�
של חכמתו היא דהתורה עצמה, מהתורה שלמעלה
תורה" "כתר ועני� אד�), של במוחו (המושגת הקב"ה
שאורייתא מה שבתורה, ב"ה סו� אי� אור גילוי הוא
עצמו את לנו "נת� שהקב"ה חד, כולא וקוב"ה

בתורתו. כביכול"
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תורתנו", מת� ד"זמ� המתנה עני� עיקר וזהו
הכח היינו תורה", "כתר לבנ"י נית� זה שביו�
זה (שכח למעלה" כמו "למטה סו� אי� אור להמשי�
יתבר� שאצלו ובעצמו, בכבודו מהקב"ה מקורו

שווי�"). ומטה "מעלה

היו� לסגולת שיי� תורה" "כתר בחינת וגילוי �
בסמו�). שיבאר (כפי תורתנו" מת� ב"זמ�

àëéà óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì éà åäæå
.à÷åùá

האי לאו "אי יוס� רב מאמר היטב יתבאר ומעתה
שתלה � בשוקא" איכא יוס� כמה גרי� דקא יומא
דקא יומא (האי היו� בסגולת תורה דמת� החידוש

עצמה. התורה במעלת ולא גרי�)

עני� את להפליא יוס� רב כוונת שאי� העני�, א�
להיות נתרומ� תורה מת� ידי שעל התורה, לימוד
כשאר (דלא ידיעות הרבה ע� גדול חכ� תלמיד
כוונתו אלא � חכמי�) תלמידי שאינ� שבשוק "יוס�"
מגלי� התורה ידי שעל מה תורה, דמת� הנ"ל לחידוש
שו� נשאר שלא עד הזה בעול� יתבר� אחדותו את

וישות. פירוד של ומקו� "חלל"

åðéçá äîëäîëå ,áåàëî óñåé úòã óñåé ,óñåé ú
òøäì íä íéîëç íäá áéúëã úåøæ úåîëç éðéî

.ãøôé íùî éë ,åòãé àì áéèäìå
� בשוקא" איכא יוס� "כמה לשונו דיוק וזהו
הפירוד מקו� הוא הרבי�" ו"רשות שוק של דענינו
"רשות הנק' יתבר�, אחדותו ש� ניכרת שלא והישות

עול�; של ליחידו � היחיד"

בשוקא", איכא יוס� "כמה � יומא האי לאו ואי
ובלי דעת", "יוס� כמ"ש חכמה, ענינו "יוס�" פירוש,
ונמצאי� ית' אחדותו נרגשת לא לישראל התורה נתינת
עני� ישנו ובמילא הרבי�", ו"רשות "שוק" בבחינת
חכמות שה� החכמה, בבחינת ג� והפירוד הריבוי
לא ולהטיב להרע המה "חכמי� בה� שכתוב זרות

מכאוב". "יוס� ידעו",

'úé åðåöøå åúîëç éåìâ àåä àîåé éàä ìáà
óåñ ïéà øåà úåùáìúä äáù äøåúá úùáåìîä

.äìòîì åîë äèîì éåìâå ä"á
ניתנו תורה, דמת� יומא" "האי ידי על משא"כ
בה� שיש באופ� יתבר� ורצונו חכמתו לישראל
מעלה ית' שלגבי' ב"ה, סו� אי� אור התלבשות
ית' דאחדותו הגילוי ישנו ובמילא שווי�, ומטה

למעלה. כמו למטה

éîé øçà ,úáùä úøçîî àåä àîåé éàä éë
úåîù 'æ úðéçáî íäù ,úåòåáù äòáù äøéôñä

.ïé÷çîð ïðéàù
שבתורה זה כח שתלה הטע� ג� מוב� ובזה
למתנה גר� דקא הוא יומא דהאי יומא", "האי בסגולת
הוא תורתנו) מת� (זמ� השבועות שחג ידוע דהנה זו.
שבועות שבעה סופרי� דתחילה החמישי�, ביו�
השבועות, חג הוא החמשי� וביו� השבת", "ממחרת
ה� שבועות דשבעה ברוחניות, הדברי� ומשמעות
אי� אור להמשי� הוא הספירה ועני� המדות, ז' כנגד
לז' (המכוונות העליונות המדות שבע בתו� ב"ה סו�

נמחקי�). שאינ� הקדושי� שמות

äìçú úåéäì êéøö êëù ,úåìùìúùä øãñá íäù
.èòî èòî äëùîää

ש"המשכה" מאחר כי יו�, אחר יו� היא זו ספירה
שה� המידות, בתו� ב"ה סו� אי� אור גילוי ענינה זו
העולמות כל סדר בתור [כלומר: השתלשלות" "בסדר
בהגבלה, הוא הגילוי לכ� השתלשלות"], "סדר הנקרא
בסדר הוא ובמילא ענינה, לפי ומדריגה מדריגה בכל

יו�. אחר יו� והדרגה,

øãñî äìòîìî éåìâä àá úåòåáùä âçáù ãò
úåéðçåø ,íù ïéåù äèîå äìòîù ,úåìùìúùää

.úåéîùâ åîë
אי� אור גילוי שהוא יו�, מ"ט ספירת גמר לאחרי
שבע בתו� (היינו ההשתלשלות" "סדר בתו� ב"ה סו�
גילוי השבועות) (חג החמישי� ביו� בא אזי המידות),
יתבר� שהוא כפי ובעצמו בכבודו ב"ה סו� אי� אור
"מעלה שלגבי' ההשתלשלות", "סדר מכל ומתנשא ר�

שווי�". � וגשמיות רוחניות � ומטה

ù"îë 'åâå õøàáå íéîùá úåàøì éìéôùîä ù"îë
.à"îá

לראות "המשפילי הכתוב בפירוש וכמבואר
בשווה ומתנשא מרומ� יתבר� שהוא ובאר�", בשמי�
עולמות � השמי� שאי� והאר�, השמי� מ� ממש
הגשמית, מהאר� ית' אליו יותר קרובי� � עליוני�
עצמו את ש"משפיל" ממש האופ� באותו ולפיכ�

ממש. בשווה באר�, רואה הוא כ� בשמי� לראות

äèîì éåìâ éãéì àá ïëìå ,äøåú øúë ïéðò àåäå
.äìòîì åîë

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



c"agק i`iyp epizeax zxezn

במתנה לישראל שנית� תורה" "כתר עני� וזהו
ישנו ידו שעל דייקא, החמישי� יו� יומא", ב"האי

למעלה". כמו "למטה ב"ה סו� אי� דאור הגילוי

" הכתוב את לפרש ישוב גו'[ומעתה ידבר :]"משה

äùî áéúë åæ äðéçáá äøåúä úëùîä ìò ¯ äðäå
.øáãé

ב"ה סו� אי� שאור � תורה דמת� זו המשכה
משה ידי על היתה � למעלה" כמו "למטה יתגלה

ידבר". "משה נאמר ועלי' רבינו,

åðò äùî ùéàäå [ù"îë] ,ìåèá úðéçá [àåä] äùî
éøáãëå] ,äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî ãàî

.äî åðçðå [äùî
לפי הוא משה ידי על היא זו שהמשכה הטע�
עני� ופירוש מה", "ונחנו "ביטול", ענינו שמשה
לא היינו באמת, בטל שהי' הוא דמשה וביטול הענוה
אלא ושפלות, בענוה הזולת כלפי שהתנהג (רק)
כלל, ומציאות ל"יש" עצמו את החשיב לא שבאמת
עני� בהתגלות הי' שאצלו הוא, בזה העני� שעומק

שו� שאי� האמיתית יתבר� בלעדואחדותו מציאות
את הרגיש לא כ� ועל מלבדו", עוד ו"אי� יתבר�,

כלל. למציאות עצמו

ענוה לגבי ג� דמשה בענוה החידוש הוא [ובזה
תורה" "כתר המשי� משה רק שלכ� � אבינו דאברה�

למטה].

"íéîò øáãé" åîë ,äâäðäå äëùîä ïåùìî øáãé
הנהגה] לשו� óåñ["ידבר" ïéà øåà êéùîîù åðééäã ,

.ìåèá úðéçá éãé ìò äèîì ä"á
"להנהיג" משה של בכוחו הביטול בחינת ע"י
למטה. ב"ה סו� אי� אור ולהמשי� כביכול ("ידבר")

íå÷îáå ,ïéà úðéçáî ,àöîú ïéàî äîëçä éë
,åúåðúåðò àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù

.äåðò úðéçá éãé ìò åðééäå
למטה ב"ה סו� אי� אור שהמשכת הטע� ועומק
היא זו שהמשכה לפי הוא הביטול, ידי על היא
רז"ל וכמאמר יתבר�, לפניו עצומה וירידה השפלה
ענותנותו, מוצא אתה ש� גדולתו מוצא שאתה במקו�
(כמאמר ונבראי� בעולמות יתבר� גדולתו שגילוי
ענוה של עני� הוא בראשית) מעשה זו והגדולה רז"ל

יתבר�. לפניו והשפלה

שתתגלה שכדי תמצא", מאי� "והחכמה מ"ש וזהו
הוא ההשתלשלות, כל ראשית שהיא החכמה, בחינת

דלמעלה ענוה בחינת היינו אי�", "בחינת ידי על
כביכול.

דלתתא אתערותא הוא דמשה הביטול ולכ�,
למטה. סו� אי� אור להמשי�

äùî éë ,äèîì äìòîìî êéùîîä àåä äùî äðäå
.àëìîã àðéáùåù

ואהר� דמלכא" "שושבינא הוא דמשה בזהר איתא
נמשל תורה מת� פירוש, דמטרוניתא". "שושבינא �

וכמו ומלכה. מל� ישראל, ובני הקב"ה בי� לנישואי�
כ� הכלה, מצד ושושביני� החת� מצד שושביני� שיש
כביכול, הקב"ה) (של דמלכא" "שושבינא הוא משה

ישראל. בני המלכה, מצד השושבי� ואהר�

משפיע בחינת ה� וכלה חת� העני�: וביאור
ובני ישראל, לבני אורו משפיע שהקב"ה ומקבל,
הקב"ה. אל עצמ� את ולהגבי' להעלות צריכי� ישראל
החת� את "לסייע" שענינ� ה"שושביני�", ישנ� ובזה
על כי דמלכא", "שושבינא הוא רבינו דמשה � והכלה
(כנ"ל ישראל בבני ב"ה סו� אי� אור ונתגלה נמש� ידו
"שושבינא הוא ואהר� ידבר"); "משה בפירוש
ישראל נשמות ולהגבי' להעלות שענינו דמטרוניתא",

הקב"ה. אל

àåäù åðééäã ,àúéðåøèîã äìòá íéäìàä ùéàå
äèî äèîìù äî ìëù äàìò àãåçé úðéçá êéùîî

.'åâå åãáìî ãåò ïéàå ïéàë àåä
שהפירוש האלקי�", "איש משה נקרא זה מטע�
ש� של ה"בעל" כביכול הוא שמשה הוא, בזה הפנימי

אלקי�.

המלכות ספירת הוא אלקי� דש� ידוע דהנה
שלהיותה (מלכה), "מטרוניתא" בזהר שנקראת
בחינת היא קדושות ספירות מעשר האחרונה הספירה
מקבלת והיא משלה, ושפע אור לה שאי� "מקבל",

ממנה. שלמעלה הספירות מ� הכל

בעל � האלקי�" "איש נקרא שמשה וזהו
מטרוניתא בחינת הוא אלקי� ש� כי דהמטרוניתא,
בארוכה שיבאר כפי תתאה", "יחודא בחינת (והיא
"שושבינא הוא משה של ענינו ואילו בסמו�),
מצד שהוא כפי יתבר� יחודו שהמשי� דמלכא",
למטה, בגילוי שיהי' עילאה") ("יחודא ה"עליו�"
הנבראי� שמציאות מלבדו", עוד ד"אי� העני� שיתגלה
אלקי� דש� ה"בעל" נקרא משה ולכ� ממש. כאי� היא

כביכול.
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ד העני� ביאור כא� ידבר"[עד ממשי�משה (שמשה "

" עלאהבחינת )."יחודא

" עני� יבאר יעננוועתה :]"והאלקי�

.äàúú àãåçé úðéçá àåä íéäìàäå
להעלי� והצמצו�, הדי� מדת הוא אלקי� ש�
ית' אחדותו עני� ולכ� ב"ה, סו� אי� אור ולהסתיר
תתאה", "יחודא בחינת רק הוא אלקי� ש� שמצד
אלא "יש") (שה� הנבראי� למציאות שישנה היינו
זה (שכח תמיד אות� המהוה האלקי בכח תלוי' שהיא
נקרא שלכ� לנבראי�, מושג ואינו והסתר בהעל� הוא

כנ"ל). "אי�"

ùôðì øå÷î àåäù ãåáëä àñë úðéçá àåäù
.'åë øåù éðô äéøà éðô úéîäáä

(שעליו הכבוד" "כסא בחינת ג"כ הוא אלקי� ש�
חיות ה� לכסא שמסביב העליו�), אד� "יושב"
� שה"כסא" והיינו כו'), שור פני ארי', (פני המרכבה
שה� לפי המרכבה, לחיות מקור הוא � אלקי� ש� הוא
העל� ידי על נתהווה שמציאות� "יש", מציאות
במציאות, בטלי� אינ� עליוני� מלאכי� ג� כי והסתר.
נפרדי� עצמ� בפני למציאות עצמ� מרגישי� ה� אלא
בקדושה הש� את עובדי� שה� אלא מאלקות,

כו'. ובטהרה

מה�, "משתלשלת" לכ� "מציאות", שה� ומכיו�
הבהמית הנפש ומדריגות, צמצומי� ריבוי לאחרי

האלקית. הנפש על ומעלימה המכסה שבאד�,

הכבוד". "כסא בחינת הוא זה וכל

ìòù íãà úðéçá åðééä ,äî úðéçá ,äùî ë"àùî
.ä"î àéøèîéâá íãà ,'åë àñëä

אד� מבחינת הוא מ"ה, ונחנו ביטול, שענינו משה
� מ"ה בגימטריא � ד"אד�" הכסא), (שעל העליו�

ביטול. ענינו

.ïéàî ùé úåéäì íåöîöä úðéçá àåä [íé÷ìà íù]å
כמ"ש אלקי�, ש� ידי על היא שהבריאה מה זהו
הוא "יש" מציאות להיות כדי כי אלקי�, ברא בראשית

והצמצו�. הדי� מדת ידי על

.íò àìá êìî ïéà éë ,äøøù ïåùì íéäìà éë
עולה והצמצו�), הדי� (מידת אלקי� בש� זה עני�
כי שררה, לשו� אלקי�, תיבת פירוש ע� אחד בקנה
יתבר� מלכותו ממידת רק שרשו הבריאה עני� כל

מקו� שו� אי� ובעצמו בכבודו הקב"ה דמצד (כידוע),
זולתו", ואי� הוא לבדו "הוא כי זולתו, מציאות לאיזו
ממחשבה הנה מל�, להיות ברצונו שעלה מאחר אלא
כי זולתו, למציאות מקו� נתינת נוצרה גופא זה ורצו�
מחייב המלכות גדר עצ� כלומר, ע�", בלא מל� "אי�

ושולט. מושל שעליו ע� של מציאות שתהי'

.úåîîåò ïåùìî
"ע�" � ע�" בלא מל� "אי� הלשו� דיוק ג� וזהו
ניכר ולא שכבו גחלי� שה� עוממות", "גחלי� מלשו�
הוא, ע�" בלא מל� ד"אי� העני� תוכ� כי אש, בה�
ממעלת ורחוקי� זרי� דברי� "ה� המדינה שאנשי
המל�. למעלת קשר שו� בה� ניכר שלא היינו המל�",
נתהווה יתבר� מלכותו שממידת למעלה, בנמשל וכ�
בטל ואינו עצמו בפני נפרד דבר שנראה העול�

לאלקות.

(שהוא כא� אלקי� ש� פירוש שנתבאר [לאחרי

" הכתוב פירוש יוב� תתאה), והאלקי�יחודא ידבר משה

""יעננו שהאלקי� לומר תמוה דבר הוא דלכאורה "עונה,

וכ� למשה), מתורגמ� כמו שנחשב (עד משה של לדיבורו

זאת:] עני' עני� מה � מוב� אינו

àåä ùãå÷ä ïåùìá äéðò ïåùì äðä ,åððòé íéäìàäå
íäù äî íäéøçà äðåò ììä éáâ ì"æø øîàîë
øáãîä øîåàù äî øîåà òîåùäù äîù ,íéøîåà

.äðåò àø÷ð

äðòé äàúú àãåçé úðéçáù ,åððòé íéäìàäå åäæå
àãåçé úðéçáî êéùîäù äùî ìù åæ äëùîäì
.äèîì äìòîìî åîë äìòîì äèîìî úåéäì ,äàìò
שעל שההמשכה מוב�, בארוכה לעיל משנ"ת ע"פ
כי אלקי�, מש� למעלה היא ידבר") ("משה משה ידי
למטה, ממש ב"ה סו� אי� אור גילוי המשי� משה
עילאה", ד"יחודא העני� בעול� נתגלה ידו שעל באופ�

מלבדו". עוד ו"אי�

שעני� יעננו", והאלקי� ידבר "משה פירוש וזהו
גילוי שיהי' � הוא ידבר" ל"משה אלקי� דש� ה"עני'"
שג� באופ� למעלה", כמו "למטה ב"ה סו� אי� אור
יתגלה אלקי�) ש� ידי על (שנברא הגשמי הזה בעול�
של וממבטו מצדו שהוא כפי האמיתי יתבר� יחודו

למטה). רבינו משה המשי� זה (שיחוד הקב"ה

מה בדיוק אומר שהשומע ה"עני'", גדר וזהו
הנה זו, המשכה ידי שעל בעניננו, וכ� אומר, שהמדבר
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ד העני� ביאור כא� ידבר"[עד ממשי�משה (שמשה "

" עלאהבחינת )."יחודא

" עני� יבאר יעננוועתה :]"והאלקי�

.äàúú àãåçé úðéçá àåä íéäìàäå
להעלי� והצמצו�, הדי� מדת הוא אלקי� ש�
ית' אחדותו עני� ולכ� ב"ה, סו� אי� אור ולהסתיר
תתאה", "יחודא בחינת רק הוא אלקי� ש� שמצד
אלא "יש") (שה� הנבראי� למציאות שישנה היינו
זה (שכח תמיד אות� המהוה האלקי בכח תלוי' שהיא
נקרא שלכ� לנבראי�, מושג ואינו והסתר בהעל� הוא

כנ"ל). "אי�"

ùôðì øå÷î àåäù ãåáëä àñë úðéçá àåäù
.'åë øåù éðô äéøà éðô úéîäáä

(שעליו הכבוד" "כסא בחינת ג"כ הוא אלקי� ש�
חיות ה� לכסא שמסביב העליו�), אד� "יושב"
� שה"כסא" והיינו כו'), שור פני ארי', (פני המרכבה
שה� לפי המרכבה, לחיות מקור הוא � אלקי� ש� הוא
העל� ידי על נתהווה שמציאות� "יש", מציאות
במציאות, בטלי� אינ� עליוני� מלאכי� ג� כי והסתר.
נפרדי� עצמ� בפני למציאות עצמ� מרגישי� ה� אלא
בקדושה הש� את עובדי� שה� אלא מאלקות,

כו'. ובטהרה

מה�, "משתלשלת" לכ� "מציאות", שה� ומכיו�
הבהמית הנפש ומדריגות, צמצומי� ריבוי לאחרי

האלקית. הנפש על ומעלימה המכסה שבאד�,

הכבוד". "כסא בחינת הוא זה וכל

ìòù íãà úðéçá åðééä ,äî úðéçá ,äùî ë"àùî
.ä"î àéøèîéâá íãà ,'åë àñëä

אד� מבחינת הוא מ"ה, ונחנו ביטול, שענינו משה
� מ"ה בגימטריא � ד"אד�" הכסא), (שעל העליו�

ביטול. ענינו

.ïéàî ùé úåéäì íåöîöä úðéçá àåä [íé÷ìà íù]å
כמ"ש אלקי�, ש� ידי על היא שהבריאה מה זהו
הוא "יש" מציאות להיות כדי כי אלקי�, ברא בראשית

והצמצו�. הדי� מדת ידי על

.íò àìá êìî ïéà éë ,äøøù ïåùì íéäìà éë
עולה והצמצו�), הדי� (מידת אלקי� בש� זה עני�
כי שררה, לשו� אלקי�, תיבת פירוש ע� אחד בקנה
יתבר� מלכותו ממידת רק שרשו הבריאה עני� כל

מקו� שו� אי� ובעצמו בכבודו הקב"ה דמצד (כידוע),
זולתו", ואי� הוא לבדו "הוא כי זולתו, מציאות לאיזו
ממחשבה הנה מל�, להיות ברצונו שעלה מאחר אלא
כי זולתו, למציאות מקו� נתינת נוצרה גופא זה ורצו�
מחייב המלכות גדר עצ� כלומר, ע�", בלא מל� "אי�

ושולט. מושל שעליו ע� של מציאות שתהי'

.úåîîåò ïåùìî
"ע�" � ע�" בלא מל� "אי� הלשו� דיוק ג� וזהו
ניכר ולא שכבו גחלי� שה� עוממות", "גחלי� מלשו�
הוא, ע�" בלא מל� ד"אי� העני� תוכ� כי אש, בה�
ממעלת ורחוקי� זרי� דברי� "ה� המדינה שאנשי
המל�. למעלת קשר שו� בה� ניכר שלא היינו המל�",
נתהווה יתבר� מלכותו שממידת למעלה, בנמשל וכ�
בטל ואינו עצמו בפני נפרד דבר שנראה העול�

לאלקות.

(שהוא כא� אלקי� ש� פירוש שנתבאר [לאחרי

" הכתוב פירוש יוב� תתאה), והאלקי�יחודא ידבר משה

""יעננו שהאלקי� לומר תמוה דבר הוא דלכאורה "עונה,

וכ� למשה), מתורגמ� כמו שנחשב (עד משה של לדיבורו

זאת:] עני' עני� מה � מוב� אינו

àåä ùãå÷ä ïåùìá äéðò ïåùì äðä ,åððòé íéäìàäå
íäù äî íäéøçà äðåò ììä éáâ ì"æø øîàîë
øáãîä øîåàù äî øîåà òîåùäù äîù ,íéøîåà

.äðåò àø÷ð

äðòé äàúú àãåçé úðéçáù ,åððòé íéäìàäå åäæå
àãåçé úðéçáî êéùîäù äùî ìù åæ äëùîäì
.äèîì äìòîìî åîë äìòîì äèîìî úåéäì ,äàìò
שעל שההמשכה מוב�, בארוכה לעיל משנ"ת ע"פ
כי אלקי�, מש� למעלה היא ידבר") ("משה משה ידי
למטה, ממש ב"ה סו� אי� אור גילוי המשי� משה
עילאה", ד"יחודא העני� בעול� נתגלה ידו שעל באופ�

מלבדו". עוד ו"אי�

שעני� יעננו", והאלקי� ידבר "משה פירוש וזהו
גילוי שיהי' � הוא ידבר" ל"משה אלקי� דש� ה"עני'"
שג� באופ� למעלה", כמו "למטה ב"ה סו� אי� אור
יתגלה אלקי�) ש� ידי על (שנברא הגשמי הזה בעול�
של וממבטו מצדו שהוא כפי האמיתי יתבר� יחודו

למטה). רבינו משה המשי� זה (שיחוד הקב"ה

מה בדיוק אומר שהשומע ה"עני'", גדר וזהו
הנה זו, המשכה ידי שעל בעניננו, וכ� אומר, שהמדבר
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מתגלה הי' למעלה) (מלמטה העול� מ"מבט" ג�
מבט מצד שהוא כפי ה' אחדות של הדרגא אותה

למטה). (מלמעלה ה"עליו�"

àúåèùôúà äðä ,äååä ïåùì åððòéå øáãé ïéðòå
ìëá ùéù ìåèáä úðéçá àéä ,àøã ìëá äùîã
äøåúä íåé÷á äéáìá øòùîã éàî íåôì íãà

:êðåöø ìèá úðéçáá ,úåöîäå
הווה, לשו� נקט שהכתוב הטע� ג� מיושב ועפ"ז
אלקי� דש� וה"עני'" רבינו משה של זו המשכה כי
הזהר כמאמר ודור, דור בכל תמידי, עני� הוא

מבחינת שהארה ודרא, דרא בכל דמשה אתפשטותא
נשמות, רבוא לששי� ודרא דרא בכל מתפשטת משה
ביטול, של זו תכונה ישראל כל בנפש שיש מה והיינו
קונו רצו� בפני רצונו לבטל מדריגתו, לפי כאו"א

רצונ�"). "בטל המשנה (כמאמר

ìåëé åùôðáù äæ ìåèéá øøåòî íãàäù éãé ìòå
,ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ åîöò ìò êéùîäì

ù ,úéúéîàä êøáúé åúåãçà åá øéàúù"ãåò ïéà
."åãáìî

d wxt xaci dyn d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‡ˆÓ�„�"אי שהוא האו"כ בעצ� א' ה�, תיקו� מיני ב'
אור יגרע ולא דכלי יש על יגבר שלא בעצ� דאור
הי"ש וכ� לבד, דכלי הי"ש ער� כפי הצרי� כפי אלא דאי"�
בבחי' להיו' יוסי� לא דאור האי"� ער� לפי רק יהי' לא דכלי
כנ"ל, לבד דאור האי"� לער� הצרי� כפי רק יגרע ולא יש
פעולת פועל האור כאשר פעולת� בהיפו� הוא הב' והתיקו�
בבחי' האור פעולת עושה והכלי ליש מאי� לימש� הכלי
ומדה במזג התכללו' בחי' בזה ג� שיהי' לאי� היש ביטול
ער�, לפי רק מהיפוכו א' כל בפעולת יגרע ולא יוסי� שלא
לפי הצרי� לפי רק דכלי לאי"� הי"ש ביטול יהי' שלא היינו
ביטול בחי' יגבר ולא לי"ש מאי"� לימש� האור פעולת ער�
ליש מאי� בפעולתו דאור המדה לפי שאינו יותר דכלי יש
דאו"ר, דאי"� הביטול כח הכלי יוסי� כי האור יסתלק שאז
ההמשכה יתוס� שאז ביותר דיש הביטול הכלי יגרע לא וכ�
כח תוסי� והכלי ביותר ליש שנמש� האור מצד ביותר ליש
למטה והמשכה יריד' עוצ� עושה שזהו ליש להמשיכו
נמש� שהאור שהוא מכל, הגרוע הד' מדרג' שזהו ביותר,
היש ביטול בחי' בה אי� הכלי וג� מדאי ביותר ליש מאי�
יש לבחי' להמשי� מכווני' יהיו יחדיו גור� וזה זה שאז כלל

כו' הנפיל"י' (כמו ביותר תחתונה במדרג' לגמרי ונפרד גמור
דבחי' הש"� אנש"י שנק' התוהו מבחי' הנפיל"י' ששרש
ניצוצי' דרפ"ח הוא והעני� כו'. בשה"כ שנפלו ב"� ש�
בלי היא ג� והכלי ביותר יש לבחי' שנמשכו היינו שנפלו
בתחתית ונפלו שירדו גור� זו"ז ע"כ כלל היש ביטול
מגבו' הגבורי' המה נפילי"� הנק' וה� ביותר, המדרג'
כידוע, הש"� אנשי מעול"� אשר דתוהו דב"� עליונו'
בגופי' למטה שנפלו גבוהו' נשמו' כמו היינו לזה ודוגמא
שלב� דר"א תקיפ"י שנק' פני"� עז"י כמו שה� מאד גסי'
כו' דבר בשו� כלל ה' לפני לבבו יכנע לא כאב� קשה
הוא ששרש� מפני ליש והפירוד הגסו' בתכלית להיות�
בק"נ למטה ובנפילת� דוקא, דתוהו וחזקי' תקיפי' מאורו'
שירדו האלקי' בנ"י וה� כו', ציד גבור כנמרוד כו' הגבורי' ה�

ב הוא ג� האור שנמש� וזהולמטה הנ"ל, מטע� גמור רע
יש ולזה וד"ל). הנ"ל ואליהו דחנו� גו� מביטול גמור היפ�
לאות� לפרקי' תשוב' שעושי' גמורי' רשעי' בי� חילוק
הנ"ל אופני' ד' לתק� אבל כו'). לעול� תשוב' עושי' שאינ�
בעצ� וי"ש באי"� א' דברי', בב' התיקו� בחי' עיקר היינו
כנ"ל. כו' דכלי יש בחי' יהי' בעצ� דאור האי"� ער� שלפי
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להבי�‡Á¯ב) יש מעתה עמלק עני� הקדו� בפרק שנת'
בדר� לו ש� אשר ישראל ע� שלו המלחמה עני�
יש ומתחלה כנ"ל, דוקא ב') ט"ו (שמ"א ממצרי� בעלותו

כמ"ש יו� כל לזוכרו ג"כ מצוה הוא אשר יצ"מ עני� לבאר
חיי� ימי כל מצרי� מאר� צאת� יו� את תזכור למע�
מנאוה שלא והרמב"� והחינו� (והרמב"� ג') ט"ז (דברי�
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ט"ו בליל ביצ"מ לספר כ"א במצוה שנכללת י"ל בתרי"ג
מצוה כ' החינו� שהרי ק"ש במצות שנכללת לומר דאי�
בהכי סגי דמדאורייתא כו' שמע ראשו� פסוק לקרות ת"כ
לו ש� אשר עמלק מעשה לזכור צרי� ומיד וצ"ע) לדידי'
אל י"ז) ג' (שמות מצרי� מעני אתכ� אעלה כתיב בדר�,
ח') ג' (שמות ודבש חלב זבת אר� אל ורחבה טובה אר�
כלה אחותי לבבתיני כמ"ש לבי נקראת כנ"י כי ופי'
דכמו ח'), כ"ז (תלי� לבי אמר ל� וכ� ט"ו) ד' (שה"ש
הנפש בד� בלב הוא הנפש של שחיות ידוע באד� הלב
האיברי� לכל החיות והול� סובב וממנו בו ומקוב� הכנוס
מקבל בחי' שהוא ממוצע בחי' הלב ונמצא ללב, וחוזר
לכל שמקבל מה משפיע הוא וג� הנפש מחיות בלבד
קיבול בית מקו� היא ישראל כנסת כמו"כ האיברי�,
הנק' דלעילא מישראל הנמש� החיות לאסיפת וכניסה
והיינו כ"ח), ל"ג (בראשית אלקי� ע� שרית כי א"ל יש"ר
מה� ואח"כ למטה, באוי"ר ישראל של שבלב עבודה ע"י
וגדלות קטנות בו יש הלב והנה העולמות, לכל החיות יבא
לבד אמונה מבחי' רק באה היא הלב שכשנקודת והיינו
קטנות בבחי' הלב של נקודה אז והרחבה ושכל מדעת ולא
ל"א) ד' (שמות הע� ויאמ� דכתיב מצרי� בגלות היה וזה
מצרי� מעני אתכ� אעלה נא' וע"כ מאמיני�, ישראל כי
רק באלהות הדעת שבחסרו� העוני מבחי' י"ז) ג' (שמות
היינו ורחבה טובה אר� אל המוחי' קטנות אמונה בחי'
ב"ה אא"ס בגדולת וההתבוננות הדעת הרחבת לבחי'
ואז היו� וידעת וכ� ז') ו' (שמות ה' אני כי וידעת� כמ"ש
לקבל הלב התרחבות ע"ש ורחבה טובה אר� כנ"י נק'
בחי' וזהו הבורא בגדולת הדעת שבהרחבת ההתבוננות
גדול, ורוחב לאור� מתפשטת שבכנ"י הלב שנקודת גדלות
קבלת הוא שהעני� ודבש חלב זבת אר� ג"כ נקראת ואז
ה' טוב כי וראו טעמו כמ"ש באלקות טע� וטוב תענוג
אהבה וזוהי ועריבות מתיקות בבחי' ט') ל"ד (תלי�
וההתבוננות הדעת הרחבת מחמת דוקא והיינו בתענוגי�
שניתי לא ה' ואני חשיב כלא קמי' דכולא אי� אחד בה'
דבשי ע� יערי אכלתי דמ"ש בזהר פי' ולכ� בזה וכיוצא
שבהתבוננות הנפלא והתענוג המתיקות ע"ש ק"ש זהו
וזהו י"ד) נ"ח (ישעי' ה' על תתענג אז וכדכתיב ה' בגדולת
בכל אלקי� הוי' את ואהבת וז"ש כנ"ל, שבלב גדלות בחי'
אלקי� ה' יהי' הלב תו� בבחי' פי' ד') ו' (דברי� לבב�
שכונסת ישראל כנסת נק' ואז ותענוג בהרחבה מתקבל
בתוכה כו' שרית כי ה' אחדות הוא דלעילא ישראל בחי'
ישראל שנכנס שאחר נפש� בכל כתיב ואח"כ ופנימיותה,
מתפשט אז הלב נקודת הנק' הלב תו� לבב� בכל דלעילא
לקשר הנפש לבושי שה� מודו"מ לבחי' הזה האור
וזהו הלכה זו ה' בדבר ודיבורו ה' במחשבת מחשבתו

מחשב לא כי שנאמר והג� ב� מחשבותיכ�ודברת ותי
האד� של מו"ד ויתחבר יתקשר והיא� ח') נ"ה (ישעי'

דקרא סיפי' כמ"ש הוא העני� ית' שלו ודיבור במחשבה
מחשבותי לא כי אימתי כלומר דרכי דרכיכ� ולא
עוסקי� שאינ� דרכי דרכיכ� שלא בזמ� מחשבותיכ�
להיות יוכל דרכי כשדרכיכ� אבל המצות שה� ה' בדרכי
כנ"ל, בה� וידברו בה� כשיחשבו מחשבותיכ� מחשבותי
שבגדלות הלב מנקודת ההתפשטות בחי' הוא זה וכל
היציאה עני� וזהו בה', והתענוג ההתבוננות ממרחב הבאה
במדבר הלכו בינתיי� א� ורחבה טובה אר� אל ממצרי�
ויסב וכמ"ש ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכת� כמ"ש
להבי� ויש י"ח), י"ג (שמות המדבר דר� הע� את אלקי�
שהוא מצרי� מבחי' כי הוא העני� א� לזה, הוצר� למה
לאהבה ולהגיע לבא אמונה בחי' רק לגמרי המוחי' קטנות
ה"ז ורחבה טובה אר� בחי' הדעת הרחבת שע"י בתענוגי�
והאי� ממש הקצה אל הקצה מ� להיפו� ההיפו� מ�
למדריגה ממדריגה כ"כ הדילוג להיות כ"כ אפשרי
שיגיע עד בינתיי� ממוצע צ"ל לכ� כזו בער� הרחוקה
שנק' במדבר, שנסעו מה והוא ורחבה טובה אר� לבחי'
וכמ"ש אחוריי� בחי' והוא אחרי לכת� בש� זו נסיעה
וראית במשה וכ� ה') י"ג (דברי� תלכו אלקיכ� ה' אחרי
שה� שמות למעלה שיש כידוע כ"ג) ל"ג (שמות אחורי את
יש באד� עד"מ אחוריי� בחי' שה� ושמות פני� בבחי'
המעולי� וחושי� החיות עיקר הוא שבפני� ואחור פני�
שמאחוריי� והעור� טע� דיבור ריח שמיעה ראיה שכל
ונק' חיצוני' אלא כ"כ פנימי וחיות מעולי� חושי� ש� אי�
היינו עבדי� בעני� פ"ב ז' ו' ה' מצוה (עמ"ש אחוריי� לכ�
והיא נאמר בתורה ג� וכ� דא"א) בעור� האוחז לפרעה
שבו האד� בלב וכמ"כ י') ב' (יחזקאל ואחור פני� כתובה
שהרי האד� עיקר (שה� האלהית שבנפש המדות משכ�
(משלי איש יהולל שכלו לפי וכמ"ש איש נק' המדות ע"ש
שלפי אלא המדות וה� לעצמו דבר הוא שאיש הרי ח') י"ב
ואחור, פני� בה יש פ"ב) צ"ה מצוה וכמ"ש יהולל שכלו
שהוא ודבש חלב זבת בפי' למעלה מ"ש הוא פני� בחי'
המדות פנימי' הוא התענוג כי בה' התענוג עני�
שמקבלת ר"ל פב"פ הנק' זהו בתענוג היא וכשהאהבה
באור שההתבוננות לזה והסימ� בפנימיותה המוחי' שפע
וכמ"ש נפשה להשיב ממש וחיות אור לבחי' לה יהי' א"ס

כ ל' (דברי� חיי� הוא כי כו' ה' את וממקורלאהבה ('
נמש� זאת שבהתבוננות התענוגי� מקור שהוא החיי�
וחפ� ואוהבו בה' מאד מתענג להיות באהבה ועונג החיות
אחד לב הנק' וזהו תשוקתו, כל ונגדו חיותו זהו כי בו
אלא אינ� ותענוגיו תשוקתו שכל מכיו� כי שבשמי� לאביו
אינו שהרי זולתו לדבר הרצו� מסתלק וממילא ית' ובו לו
ועמ� בשמי� לי מי נאמר וע"ז כלל אצלו ומעונג אהוב
פב"פ זו בחי' ונקרא כ"ה), ע"ג (תלי� באר� חפצתי לא
מתלבש מוחי' הנק' שהוא ההתבוננות פנימית ר"ל
ר"ל אתהפכא הזהר בל' ג"כ ונקרא המדות, בפנימית

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



קי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ט"ו בליל ביצ"מ לספר כ"א במצוה שנכללת י"ל בתרי"ג
מצוה כ' החינו� שהרי ק"ש במצות שנכללת לומר דאי�
בהכי סגי דמדאורייתא כו' שמע ראשו� פסוק לקרות ת"כ
לו ש� אשר עמלק מעשה לזכור צרי� ומיד וצ"ע) לדידי'
אל י"ז) ג' (שמות מצרי� מעני אתכ� אעלה כתיב בדר�,
ח') ג' (שמות ודבש חלב זבת אר� אל ורחבה טובה אר�
כלה אחותי לבבתיני כמ"ש לבי נקראת כנ"י כי ופי'
דכמו ח'), כ"ז (תלי� לבי אמר ל� וכ� ט"ו) ד' (שה"ש
הנפש בד� בלב הוא הנפש של שחיות ידוע באד� הלב
האיברי� לכל החיות והול� סובב וממנו בו ומקוב� הכנוס
מקבל בחי' שהוא ממוצע בחי' הלב ונמצא ללב, וחוזר
לכל שמקבל מה משפיע הוא וג� הנפש מחיות בלבד
קיבול בית מקו� היא ישראל כנסת כמו"כ האיברי�,
הנק' דלעילא מישראל הנמש� החיות לאסיפת וכניסה
והיינו כ"ח), ל"ג (בראשית אלקי� ע� שרית כי א"ל יש"ר
מה� ואח"כ למטה, באוי"ר ישראל של שבלב עבודה ע"י
וגדלות קטנות בו יש הלב והנה העולמות, לכל החיות יבא
לבד אמונה מבחי' רק באה היא הלב שכשנקודת והיינו
קטנות בבחי' הלב של נקודה אז והרחבה ושכל מדעת ולא
ל"א) ד' (שמות הע� ויאמ� דכתיב מצרי� בגלות היה וזה
מצרי� מעני אתכ� אעלה נא' וע"כ מאמיני�, ישראל כי
רק באלהות הדעת שבחסרו� העוני מבחי' י"ז) ג' (שמות
היינו ורחבה טובה אר� אל המוחי' קטנות אמונה בחי'
ב"ה אא"ס בגדולת וההתבוננות הדעת הרחבת לבחי'
ואז היו� וידעת וכ� ז') ו' (שמות ה' אני כי וידעת� כמ"ש
לקבל הלב התרחבות ע"ש ורחבה טובה אר� כנ"י נק'
בחי' וזהו הבורא בגדולת הדעת שבהרחבת ההתבוננות
גדול, ורוחב לאור� מתפשטת שבכנ"י הלב שנקודת גדלות
קבלת הוא שהעני� ודבש חלב זבת אר� ג"כ נקראת ואז
ה' טוב כי וראו טעמו כמ"ש באלקות טע� וטוב תענוג
אהבה וזוהי ועריבות מתיקות בבחי' ט') ל"ד (תלי�
וההתבוננות הדעת הרחבת מחמת דוקא והיינו בתענוגי�
שניתי לא ה' ואני חשיב כלא קמי' דכולא אי� אחד בה'
דבשי ע� יערי אכלתי דמ"ש בזהר פי' ולכ� בזה וכיוצא
שבהתבוננות הנפלא והתענוג המתיקות ע"ש ק"ש זהו
וזהו י"ד) נ"ח (ישעי' ה' על תתענג אז וכדכתיב ה' בגדולת
בכל אלקי� הוי' את ואהבת וז"ש כנ"ל, שבלב גדלות בחי'
אלקי� ה' יהי' הלב תו� בבחי' פי' ד') ו' (דברי� לבב�
שכונסת ישראל כנסת נק' ואז ותענוג בהרחבה מתקבל
בתוכה כו' שרית כי ה' אחדות הוא דלעילא ישראל בחי'
ישראל שנכנס שאחר נפש� בכל כתיב ואח"כ ופנימיותה,
מתפשט אז הלב נקודת הנק' הלב תו� לבב� בכל דלעילא
לקשר הנפש לבושי שה� מודו"מ לבחי' הזה האור
וזהו הלכה זו ה' בדבר ודיבורו ה' במחשבת מחשבתו

מחשב לא כי שנאמר והג� ב� מחשבותיכ�ודברת ותי
האד� של מו"ד ויתחבר יתקשר והיא� ח') נ"ה (ישעי'

דקרא סיפי' כמ"ש הוא העני� ית' שלו ודיבור במחשבה
מחשבותי לא כי אימתי כלומר דרכי דרכיכ� ולא
עוסקי� שאינ� דרכי דרכיכ� שלא בזמ� מחשבותיכ�
להיות יוכל דרכי כשדרכיכ� אבל המצות שה� ה' בדרכי
כנ"ל, בה� וידברו בה� כשיחשבו מחשבותיכ� מחשבותי
שבגדלות הלב מנקודת ההתפשטות בחי' הוא זה וכל
היציאה עני� וזהו בה', והתענוג ההתבוננות ממרחב הבאה
במדבר הלכו בינתיי� א� ורחבה טובה אר� אל ממצרי�
ויסב וכמ"ש ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכת� כמ"ש
להבי� ויש י"ח), י"ג (שמות המדבר דר� הע� את אלקי�
שהוא מצרי� מבחי' כי הוא העני� א� לזה, הוצר� למה
לאהבה ולהגיע לבא אמונה בחי' רק לגמרי המוחי' קטנות
ה"ז ורחבה טובה אר� בחי' הדעת הרחבת שע"י בתענוגי�
והאי� ממש הקצה אל הקצה מ� להיפו� ההיפו� מ�
למדריגה ממדריגה כ"כ הדילוג להיות כ"כ אפשרי
שיגיע עד בינתיי� ממוצע צ"ל לכ� כזו בער� הרחוקה
שנק' במדבר, שנסעו מה והוא ורחבה טובה אר� לבחי'
וכמ"ש אחוריי� בחי' והוא אחרי לכת� בש� זו נסיעה
וראית במשה וכ� ה') י"ג (דברי� תלכו אלקיכ� ה' אחרי
שה� שמות למעלה שיש כידוע כ"ג) ל"ג (שמות אחורי את
יש באד� עד"מ אחוריי� בחי' שה� ושמות פני� בבחי'
המעולי� וחושי� החיות עיקר הוא שבפני� ואחור פני�
שמאחוריי� והעור� טע� דיבור ריח שמיעה ראיה שכל
ונק' חיצוני' אלא כ"כ פנימי וחיות מעולי� חושי� ש� אי�
היינו עבדי� בעני� פ"ב ז' ו' ה' מצוה (עמ"ש אחוריי� לכ�
והיא נאמר בתורה ג� וכ� דא"א) בעור� האוחז לפרעה
שבו האד� בלב וכמ"כ י') ב' (יחזקאל ואחור פני� כתובה
שהרי האד� עיקר (שה� האלהית שבנפש המדות משכ�
(משלי איש יהולל שכלו לפי וכמ"ש איש נק' המדות ע"ש
שלפי אלא המדות וה� לעצמו דבר הוא שאיש הרי ח') י"ב
ואחור, פני� בה יש פ"ב) צ"ה מצוה וכמ"ש יהולל שכלו
שהוא ודבש חלב זבת בפי' למעלה מ"ש הוא פני� בחי'
המדות פנימי' הוא התענוג כי בה' התענוג עני�
שמקבלת ר"ל פב"פ הנק' זהו בתענוג היא וכשהאהבה
באור שההתבוננות לזה והסימ� בפנימיותה המוחי' שפע
וכמ"ש נפשה להשיב ממש וחיות אור לבחי' לה יהי' א"ס

כ ל' (דברי� חיי� הוא כי כו' ה' את וממקורלאהבה ('
נמש� זאת שבהתבוננות התענוגי� מקור שהוא החיי�
וחפ� ואוהבו בה' מאד מתענג להיות באהבה ועונג החיות
אחד לב הנק' וזהו תשוקתו, כל ונגדו חיותו זהו כי בו
אלא אינ� ותענוגיו תשוקתו שכל מכיו� כי שבשמי� לאביו
אינו שהרי זולתו לדבר הרצו� מסתלק וממילא ית' ובו לו
ועמ� בשמי� לי מי נאמר וע"ז כלל אצלו ומעונג אהוב
פב"פ זו בחי' ונקרא כ"ה), ע"ג (תלי� באר� חפצתי לא
מתלבש מוחי' הנק' שהוא ההתבוננות פנימית ר"ל
ר"ל אתהפכא הזהר בל' ג"כ ונקרא המדות, בפנימית
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c"agקי i`iyp epizeax zxezn

מתנהג הוא פיה� שעל האד� עיקר (שה� המדות שנהפכו
מתאוי' שאינ� עד לבריות) וה� לקונו בינו ה� מעשיו ומודד
פרקי� הח' מ� פ"ו והרמב"� לה' כ"א עוה"ז לתענוגי כלל
מה אחר בפעולתו נמש� שהוא חסיד זו לבחי' קרא
מתאוה והוא הטובות ויעשה ותכונתו, תאוותו שתעירוהו
בחי' משא"כ ספ"ג) שע"ט מצוה (ע' עכ"ל אליה� ונכס�
אינה האהבה התפעלות שהיא כשהמדה הוא אחוריי�
בבחי' ורק א� ופנימיותה תוכה בתו� ההתבוננות מקבלת
רואי� אנו אשר הוא העני� בלבד שלו וחיצונית אחוריי�
א� דוקא השכל עפ"י האהבה התפעלות להיות שיוכל
דהיינו בלבד וחיוב הכרח דר� רק באה לא זו התפעלות
ישכיל כאשר כמו באהבה שיתפעל ומחייב מכריח שהשכל
ע"ד עלמי� דכולהו ושרשא עיקרא ית' שהוא אי� ויתבונ�
כי מאד השכל יכריח אז וממלא סובב ובבחי' פ"א שנת"ל
רק זה אי� אבל בטפל ולא בו ולדבקה לאהבה יאתה לו
הלב חמדת שעצמיות ולא בהאהבה, בלבד הכרח עני�
ויש להטפל דוקא הוא שבלב האהבה עצמיות כי זו באהבה
אותה ומחייב מכריח שהשכל מפני ורק א� תשוקתו ואליה�
המוח כי ורוצה, אוהב הוא ע"כ העיקר, שיאהב ההיפו�
ממשלת ע"ד הוא שליט פי' תולדתו בטבע הלב על שליט
כמ"כ מלאכתו. לעשות ע"כ שיכריחנו העבד על האדו�
להיות הלב על והממשלה השליטה בחי' יש המוח בטבע
השכל שמחייב כפי לעשות ומתפעל ורוצה מסכי� הלב
בחי' והוא בו ולדבקה לאהבה יאתה לו כי אומר וגוזר
לבו נהפ� ולא לזה חפ� אינו עצמו מצד אבל להלב הכרח
רק הטוב למעשה ומשתוקק נכס� להיות לגמרי בקרבו
ר"ל אחוריי� נק' וזה לשמוע מוכרח ההתבוננות בשעת
ולא המדות של באחוריי� כ"א מתלבש אינו המוחי' ששפע
שאינו התענוג בחי' בהאהבה ימצא לא שלכ� בפנימיות�
כנ"ל ופירושו אתכפי' הזהר בל' ונק' הפנימי' בבחי' אלא
זו לבחי' קרא ש� והרמב"� הלב על שליט מוח בעני�
אע בנפשו שהמושל בנפשו מושל או יצרו את "פכובש

אות� עושה הוא והחשובי�, הטובי� המעשי� שעושה
ויכבוש אליה�, ונכס� הרעות הפעולות אל מתאוה והוא
כחותיו אליו שיעירוהו מה על בפעולותיו ויחלק יצרו, את
מצטער והוא הטובות ויעשה נפשו, ותכונת ותאותו
ולא הטוב לעשיית רצו� לו שיש ור"ל עכ"ל ונזוק בעשיית�
מצד הבא בדבר ג� נופל רצו� ש� כי ותשוקה וחמדה חפ�
ש� אלא אני רוצה שיאמר עד אותו כופי� כמו הכרח
ולבו ובשפתיו בפיו אומר רק הוא ולפיכ� לו מחו� המכריח
ללבו שיכריח מתוכו מכריח לו שאי� לפי לגמרי מזה רחק
רוצה והוא ולבו מדותיו מכריח שכלו ר"ל מתוכו הוא וכא�
אצלו מעונג אינו אבל הוא אמיתי והרצו� לזה בלבו בע"כ
היפו� הוא שהצער בעשיית� מצטער והוא הרמב"� וז"ש
כנ"ל, אחוריי� בחי' וזהו בעשייתו שרוצה ואע"פ התענוג

יכול עכ"ז הנה אחוריי� נק' זו שהתפעלות הג� ואמנ�
בבחי' ג� דהיינו חלקיו בכל של� בני� בבחי' להיות
אור כל עכ"ז הכרח בדר� שהוא הג� כי בשלימות� המוחי�
שהרי זו אוי"ר בהתפעלות ומאיר בא וההתבוננות השכל
הכרח בבחי' שהוא רק ונמשכי� נולדי� השכל עפ"י דוקא
מזה יהיה וכמ"כ כנ"ל אות� ומכריח מחייב שהשכל
מחשבתו לקשר מודו"מ שה� הנפש בלבושי התפשטות
שנת"ל וע"ד הלכה בדבר ה' ודיבורי במחשבת ודיבורו
מסיבת בא שהוא אי� נת' שש� אלא נפש� בכל בפי'
רצו� בבחי' הוא וכא� עצו� תענוג בזה שיהי' הלב פנימי'
המצטר� הבני� כל בזה יש ומ"מ חיצוני' שזהו עכ"פ
מודו"מ, שה� ולבושי� ומדות מוחי' חלקיו בכל בשלימות
המדבר בנסע� לה� היה אחוריי� הנק' זו בחי' והנה
קיבלו אז כי ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכת� כדכתיב
עני� שהוא ידוע עול ופי' בלבד שמי� מלכות עול עליה�
והוא בלבד לזה המונע והסתלקות בע"כ הרצו� כפיפת
ה' רצו� נגד מלבו ולהסיר� לזה המנגד רצונו את לבטל
תכלית שהוא מצרי� בי� הממוצע בחי' הי' וזה בע"כ
שא"א ודבש חלב וזבת ורחבה טובה שהיא לא"י הקטנות
בתענוגי� באהבה פב"פ לבחי' לבא פתאו� לדלג לאד�
בבחי' יהי' שמתחלה לא א� וממילא מאיליה הבאה
הבאה האהבה את לעשות לעשותה בחי' שהוא אחוריי�
אתכפי' בחי' והוא וממילא מאיליה ולא והכרח כפיי' בדר�
שהיו בעוד והנה אתהפכא: לבחי' ממילא ויבא יורגל כי עד
לו ש� אשר וזהו בה� להלח� עמלק בא זו בבחי' ישראל
עמלק עני� פ"א לעיל נת' הנה כי ממצרי�, בעלותו בדר�
למרוד הדעת שכנגד הקליפה שהיא החוצפה בחי' שהוא
וכא� כנ"ל, זולתו עוד ושאי� רבונו שהוא שיודע ע� ברבונו
בבחי' עדיי� היו לא שישראל לפי להלח� מקו� מצא
נכספי� עצמ� מצד שבה� מדות מהות להיות אתהפכא
בה� לפעול יכול הי' לא שא"כ הטוב למעשה ומשתוקקי�
בנפשו טבע כמו שהטוב מאחר הרע לצד להמשיכ� מאומה
שלו, חוצפה אחר לנטות כלל מסכימי� ואינ� ובמדותיו
נוטי� מדות� שטבעיות אחוריי� בבחי' היו הנה ה� אבל
שהדעת הכרח מצד באלקות שרוצי� זולתי הגופות אחר
כל הרי כי נלח� ולזו כנ"ל הלב על שליט מוח כי מכריח�
ההכרח שיסיר עד בעלמא בחוצפה הדעת את להעיז מגמתו
והוא בקולו לשמוע מוכרחי� ושה� למדות מכריח שהדעת
את להעיז החצו� פעולת כעני� ענינו זהו כי זה הכרח מסיר
נשארו ואז למצותו. לשמוע יוכרחו שלא עד גדול אד�
וזהו כנ"ל הרע לצד שהוא נטיית� טבעיות אחרי המדות
שהוא במי רע שהמשי� ר"ל אחרי� הנחשלי� כל ב� ויזנב
כ"א להיות יכול לא זו ומלחמה אחוריי� בבחי' עדיי�
לאר� באו כבר א� משא"כ ממצרי� בצאת� בדר� בהיות�
להלח�: כלל מקו� לו הי' לא פנימיות בחי' ורחבה טובה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì‚‰Âה"ה מ"מ הגשמי בעי� ית' אלקותו לראות שא"א
לא כי הג� נפשו חיות ומרגיש יודע מאד� ע"ד
בחייו וג� כו' בצאת והרי מרגיש, מ"מ מעול� אותה ראה
דברי' לו מתדמה השינה בעת שהרי שוי' העיתי' כל לא
מפני והיינו ע"ז, מתפלא הוא משנתו שבהקיצו הפכי'
נפשו חיות שב וכשניעור דחיותא, קיסטא רק שבשינה
דלית הג� באלקות הדעת הוא ועד"ז היטיב. מורגש וה"ז
שהעול� ונרגש נודע מציאותו אבל כלל, בי' תפיסא מח'
רגע, ובכל עת בכל מאוא"ס וקיימי' וחיי� גדול גו�
אמרו וע"ז מאי�, היש התהות רואה כאילו מרגיש וכשהוא

הרואה חכ� עליה�איזהו וה' ועז"נ ליש, מאי� הנולד את
בבחי' זו השכלה כשאי� אבל והרגשה, ראי' בחי' יראה
בני מאמיני' ישראל שכל והג� בהמה, זרע ה"ז הרגשה
בבחי' רק ה"ה מ"מ הדעת, מ� למע' והאמונה מאמיני�
הדעת ע"י כי ועבדהו כו' דע כמ"ש דעת וצ"ל מקי�,

הבאה ויראה האהבה וג� מסתיר, העול� ואי� מורגש
אלי'. ערו� אי� רואה כאילו דעת מבחי'

ÔÎÏÂ�אד כמו דוקא, הסתכל דברי�, בשלשה הסתכל
שהוא הג� ח"ו הפוכה או טוב דבר איזה הרואה
אבל טוב, א� ושמח ח"ו רע א� מתיירא מ"מ הזמ� רחוק
השמחה, וכ� כ"כ היראה עליו תפול לא אזי שמיעה בבחי'
שמיעה דומה אינו וזהו כ"כ, בהתגלות שאינו מפני והיינו
אחר באופ� מתפעל ששמע עצמו ד"ז שכשיראה לראי',
שמיעה בבחי' כשהוא וההפרש הסתכל, אמרו ולכ� כו',
בבחי' כשהוא אבל תאותו לדר� פונה רגע לפי כשיסיר אזי
חכ' נמצא כו', בא אתה אי אזי הסתכל בחי' והתגלות ראי'
בבריאה, ואימא באצי' מקננא ואבא שמיעה, ובינה ראי',
בהמה, זרע ונק' ראי' לה� אי� דבי"ע הנשמות ולכ�

אד�. זרע וה� ראי' לה� יש דאצי' נשמות משא"כ
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¯"ÈÂ‰‡‰Âבגדולת מההתבוננות שבאה הלב שבהתגלות
בו לדבקה באמת וחפ� ה' את שאוהב ה'
הוא בזה וההתבוננות רוח, בחי' זהו בלב מורגשת בתשוקה
וחיות בהאור והוא השגה בה� ששיי� באלקות במדרי'
את ולהחיות להוות בעול� התלבשות בבחי' הבא אלקי
השגה בחי' שיי� שבכ"ז ממכ"ע בבחי' ובד"כ העולמות
בזה והעבודה דרוה"ר, וידעת ד"ה בלקו"ת כמ"ש גמורה
והתבוננות בהשגה בשר ויגיעת נפש ביגיעת א"ע לייגע הוא
כ"א לבד כללית בידיעה לא היטב העניני� ולהשיג לידע זו
האלו העניני� ואמיתת בעומק ועמוקה פרטית בידיעה
היטב נרגש העני� להיות בזה בחוזק דעתו ויקשר ויתקע
ית' לה' אמיתית באהבה יתעורר ועי"ז ולבו במוחו
ע� והנה ית'. בו לדבקה לבו בהתגלות מורגשת ובתשוקה
והתבוננות השגה בבחי' המוחי� בבחי' היא זו דעבודה היות
הוא כא� שהעיקר להיות רוח בחי' ה"ז מ"מ כנ"ל טובה
את לעורר היא וההתבוננות שבלב, המדות התעוררות

מ"מ הדעת ובהעמקת גמורה בהשגה שהוא והג� המדות.
השגה בלבושי שה� כמו המוחי� חיצוניות בחי' הוא כ"ז
בסי' ועמ"ש המדות. אל השייכי� המוחי� בחי' שזהו
תקעו בדרוש ועמ"ש מספרי� השמי� בפסוק ברכות בשבת*
הביטול הוא בזה והביטול התרומה. וזאת ד"ה עת"ר
דמוחי� הביטול לא היש ביטול דהיינו המדות שמבחי'
שבלב עבודה היא (וזו כו' לבד היש ביטול מבחי' שלמעלה
דאהוי"ר דוקא, לבבי� אל והשבות היו� וידעת שעז"נ
וה� עליה�. שנצטוינו אהוי"ר מצות ה� הלב שבהתגלות
כמ"ש ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח התו"מ לקיו� השייכי�
וזיכו� בירור הוא דוקא וע"י ובה� ובכ"ד, ופ"מ פ"ד בסש"ב
ה' את לידע מחויב כאו"א אשר אד� כל מדת והוא הנה"ב,
ולהעמיק למהוי כדבעי והתבוננות בהשגה עצמו את לייגע
מורגשת ותשוקה וחפיצה באהבה ולהתעורר בחוזק דעתו
בירור הוא (ועי"ז באלקות באמת חפ� לבו להיות בלב
כו'). והמצות התורה קיו� ע"י בו ולדבקה כו') הנה"ב וזיכו�
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קה c"ag i`iyp epizeax zxezn

מתנהג הוא פיה� שעל האד� עיקר (שה� המדות שנהפכו
מתאוי' שאינ� עד לבריות) וה� לקונו בינו ה� מעשיו ומודד
פרקי� הח' מ� פ"ו והרמב"� לה' כ"א עוה"ז לתענוגי כלל
מה אחר בפעולתו נמש� שהוא חסיד זו לבחי' קרא
מתאוה והוא הטובות ויעשה ותכונתו, תאוותו שתעירוהו
בחי' משא"כ ספ"ג) שע"ט מצוה (ע' עכ"ל אליה� ונכס�
אינה האהבה התפעלות שהיא כשהמדה הוא אחוריי�
בבחי' ורק א� ופנימיותה תוכה בתו� ההתבוננות מקבלת
רואי� אנו אשר הוא העני� בלבד שלו וחיצונית אחוריי�
א� דוקא השכל עפ"י האהבה התפעלות להיות שיוכל
דהיינו בלבד וחיוב הכרח דר� רק באה לא זו התפעלות
ישכיל כאשר כמו באהבה שיתפעל ומחייב מכריח שהשכל
ע"ד עלמי� דכולהו ושרשא עיקרא ית' שהוא אי� ויתבונ�
כי מאד השכל יכריח אז וממלא סובב ובבחי' פ"א שנת"ל
רק זה אי� אבל בטפל ולא בו ולדבקה לאהבה יאתה לו
הלב חמדת שעצמיות ולא בהאהבה, בלבד הכרח עני�
ויש להטפל דוקא הוא שבלב האהבה עצמיות כי זו באהבה
אותה ומחייב מכריח שהשכל מפני ורק א� תשוקתו ואליה�
המוח כי ורוצה, אוהב הוא ע"כ העיקר, שיאהב ההיפו�
ממשלת ע"ד הוא שליט פי' תולדתו בטבע הלב על שליט
כמ"כ מלאכתו. לעשות ע"כ שיכריחנו העבד על האדו�
להיות הלב על והממשלה השליטה בחי' יש המוח בטבע
השכל שמחייב כפי לעשות ומתפעל ורוצה מסכי� הלב
בחי' והוא בו ולדבקה לאהבה יאתה לו כי אומר וגוזר
לבו נהפ� ולא לזה חפ� אינו עצמו מצד אבל להלב הכרח
רק הטוב למעשה ומשתוקק נכס� להיות לגמרי בקרבו
ר"ל אחוריי� נק' וזה לשמוע מוכרח ההתבוננות בשעת
ולא המדות של באחוריי� כ"א מתלבש אינו המוחי' ששפע
שאינו התענוג בחי' בהאהבה ימצא לא שלכ� בפנימיות�
כנ"ל ופירושו אתכפי' הזהר בל' ונק' הפנימי' בבחי' אלא
זו לבחי' קרא ש� והרמב"� הלב על שליט מוח בעני�
אע בנפשו שהמושל בנפשו מושל או יצרו את "פכובש

אות� עושה הוא והחשובי�, הטובי� המעשי� שעושה
ויכבוש אליה�, ונכס� הרעות הפעולות אל מתאוה והוא
כחותיו אליו שיעירוהו מה על בפעולותיו ויחלק יצרו, את
מצטער והוא הטובות ויעשה נפשו, ותכונת ותאותו
ולא הטוב לעשיית רצו� לו שיש ור"ל עכ"ל ונזוק בעשיית�
מצד הבא בדבר ג� נופל רצו� ש� כי ותשוקה וחמדה חפ�
ש� אלא אני רוצה שיאמר עד אותו כופי� כמו הכרח
ולבו ובשפתיו בפיו אומר רק הוא ולפיכ� לו מחו� המכריח
ללבו שיכריח מתוכו מכריח לו שאי� לפי לגמרי מזה רחק
רוצה והוא ולבו מדותיו מכריח שכלו ר"ל מתוכו הוא וכא�
אצלו מעונג אינו אבל הוא אמיתי והרצו� לזה בלבו בע"כ
היפו� הוא שהצער בעשיית� מצטער והוא הרמב"� וז"ש
כנ"ל, אחוריי� בחי' וזהו בעשייתו שרוצה ואע"פ התענוג

יכול עכ"ז הנה אחוריי� נק' זו שהתפעלות הג� ואמנ�
בבחי' ג� דהיינו חלקיו בכל של� בני� בבחי' להיות
אור כל עכ"ז הכרח בדר� שהוא הג� כי בשלימות� המוחי�
שהרי זו אוי"ר בהתפעלות ומאיר בא וההתבוננות השכל
הכרח בבחי' שהוא רק ונמשכי� נולדי� השכל עפ"י דוקא
מזה יהיה וכמ"כ כנ"ל אות� ומכריח מחייב שהשכל
מחשבתו לקשר מודו"מ שה� הנפש בלבושי התפשטות
שנת"ל וע"ד הלכה בדבר ה' ודיבורי במחשבת ודיבורו
מסיבת בא שהוא אי� נת' שש� אלא נפש� בכל בפי'
רצו� בבחי' הוא וכא� עצו� תענוג בזה שיהי' הלב פנימי'
המצטר� הבני� כל בזה יש ומ"מ חיצוני' שזהו עכ"פ
מודו"מ, שה� ולבושי� ומדות מוחי' חלקיו בכל בשלימות
המדבר בנסע� לה� היה אחוריי� הנק' זו בחי' והנה
קיבלו אז כי ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכת� כדכתיב
עני� שהוא ידוע עול ופי' בלבד שמי� מלכות עול עליה�
והוא בלבד לזה המונע והסתלקות בע"כ הרצו� כפיפת
ה' רצו� נגד מלבו ולהסיר� לזה המנגד רצונו את לבטל
תכלית שהוא מצרי� בי� הממוצע בחי' הי' וזה בע"כ
שא"א ודבש חלב וזבת ורחבה טובה שהיא לא"י הקטנות
בתענוגי� באהבה פב"פ לבחי' לבא פתאו� לדלג לאד�
בבחי' יהי' שמתחלה לא א� וממילא מאיליה הבאה
הבאה האהבה את לעשות לעשותה בחי' שהוא אחוריי�
אתכפי' בחי' והוא וממילא מאיליה ולא והכרח כפיי' בדר�
שהיו בעוד והנה אתהפכא: לבחי' ממילא ויבא יורגל כי עד
לו ש� אשר וזהו בה� להלח� עמלק בא זו בבחי' ישראל
עמלק עני� פ"א לעיל נת' הנה כי ממצרי�, בעלותו בדר�
למרוד הדעת שכנגד הקליפה שהיא החוצפה בחי' שהוא
וכא� כנ"ל, זולתו עוד ושאי� רבונו שהוא שיודע ע� ברבונו
בבחי' עדיי� היו לא שישראל לפי להלח� מקו� מצא
נכספי� עצמ� מצד שבה� מדות מהות להיות אתהפכא
בה� לפעול יכול הי' לא שא"כ הטוב למעשה ומשתוקקי�
בנפשו טבע כמו שהטוב מאחר הרע לצד להמשיכ� מאומה
שלו, חוצפה אחר לנטות כלל מסכימי� ואינ� ובמדותיו
נוטי� מדות� שטבעיות אחוריי� בבחי' היו הנה ה� אבל
שהדעת הכרח מצד באלקות שרוצי� זולתי הגופות אחר
כל הרי כי נלח� ולזו כנ"ל הלב על שליט מוח כי מכריח�
ההכרח שיסיר עד בעלמא בחוצפה הדעת את להעיז מגמתו
והוא בקולו לשמוע מוכרחי� ושה� למדות מכריח שהדעת
את להעיז החצו� פעולת כעני� ענינו זהו כי זה הכרח מסיר
נשארו ואז למצותו. לשמוע יוכרחו שלא עד גדול אד�
וזהו כנ"ל הרע לצד שהוא נטיית� טבעיות אחרי המדות
שהוא במי רע שהמשי� ר"ל אחרי� הנחשלי� כל ב� ויזנב
כ"א להיות יכול לא זו ומלחמה אחוריי� בבחי' עדיי�
לאר� באו כבר א� משא"כ ממצרי� בצאת� בדר� בהיות�
להלח�: כלל מקו� לו הי' לא פנימיות בחי' ורחבה טובה
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Ì‚‰Âה"ה מ"מ הגשמי בעי� ית' אלקותו לראות שא"א
לא כי הג� נפשו חיות ומרגיש יודע מאד� ע"ד
בחייו וג� כו' בצאת והרי מרגיש, מ"מ מעול� אותה ראה
דברי' לו מתדמה השינה בעת שהרי שוי' העיתי' כל לא
מפני והיינו ע"ז, מתפלא הוא משנתו שבהקיצו הפכי'
נפשו חיות שב וכשניעור דחיותא, קיסטא רק שבשינה
דלית הג� באלקות הדעת הוא ועד"ז היטיב. מורגש וה"ז
שהעול� ונרגש נודע מציאותו אבל כלל, בי' תפיסא מח'
רגע, ובכל עת בכל מאוא"ס וקיימי' וחיי� גדול גו�
אמרו וע"ז מאי�, היש התהות רואה כאילו מרגיש וכשהוא

הרואה חכ� עליה�איזהו וה' ועז"נ ליש, מאי� הנולד את
בבחי' זו השכלה כשאי� אבל והרגשה, ראי' בחי' יראה
בני מאמיני' ישראל שכל והג� בהמה, זרע ה"ז הרגשה
בבחי' רק ה"ה מ"מ הדעת, מ� למע' והאמונה מאמיני�
הדעת ע"י כי ועבדהו כו' דע כמ"ש דעת וצ"ל מקי�,

הבאה ויראה האהבה וג� מסתיר, העול� ואי� מורגש
אלי'. ערו� אי� רואה כאילו דעת מבחי'

ÔÎÏÂ�אד כמו דוקא, הסתכל דברי�, בשלשה הסתכל
שהוא הג� ח"ו הפוכה או טוב דבר איזה הרואה
אבל טוב, א� ושמח ח"ו רע א� מתיירא מ"מ הזמ� רחוק
השמחה, וכ� כ"כ היראה עליו תפול לא אזי שמיעה בבחי'
שמיעה דומה אינו וזהו כ"כ, בהתגלות שאינו מפני והיינו
אחר באופ� מתפעל ששמע עצמו ד"ז שכשיראה לראי',
שמיעה בבחי' כשהוא וההפרש הסתכל, אמרו ולכ� כו',
בבחי' כשהוא אבל תאותו לדר� פונה רגע לפי כשיסיר אזי
חכ' נמצא כו', בא אתה אי אזי הסתכל בחי' והתגלות ראי'
בבריאה, ואימא באצי' מקננא ואבא שמיעה, ובינה ראי',
בהמה, זרע ונק' ראי' לה� אי� דבי"ע הנשמות ולכ�

אד�. זרע וה� ראי' לה� יש דאצי' נשמות משא"כ
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¯"ÈÂ‰‡‰Âבגדולת מההתבוננות שבאה הלב שבהתגלות
בו לדבקה באמת וחפ� ה' את שאוהב ה'
הוא בזה וההתבוננות רוח, בחי' זהו בלב מורגשת בתשוקה
וחיות בהאור והוא השגה בה� ששיי� באלקות במדרי'
את ולהחיות להוות בעול� התלבשות בבחי' הבא אלקי
השגה בחי' שיי� שבכ"ז ממכ"ע בבחי' ובד"כ העולמות
בזה והעבודה דרוה"ר, וידעת ד"ה בלקו"ת כמ"ש גמורה
והתבוננות בהשגה בשר ויגיעת נפש ביגיעת א"ע לייגע הוא
כ"א לבד כללית בידיעה לא היטב העניני� ולהשיג לידע זו
האלו העניני� ואמיתת בעומק ועמוקה פרטית בידיעה
היטב נרגש העני� להיות בזה בחוזק דעתו ויקשר ויתקע
ית' לה' אמיתית באהבה יתעורר ועי"ז ולבו במוחו
ע� והנה ית'. בו לדבקה לבו בהתגלות מורגשת ובתשוקה
והתבוננות השגה בבחי' המוחי� בבחי' היא זו דעבודה היות
הוא כא� שהעיקר להיות רוח בחי' ה"ז מ"מ כנ"ל טובה
את לעורר היא וההתבוננות שבלב, המדות התעוררות

מ"מ הדעת ובהעמקת גמורה בהשגה שהוא והג� המדות.
השגה בלבושי שה� כמו המוחי� חיצוניות בחי' הוא כ"ז
בסי' ועמ"ש המדות. אל השייכי� המוחי� בחי' שזהו
תקעו בדרוש ועמ"ש מספרי� השמי� בפסוק ברכות בשבת*
הביטול הוא בזה והביטול התרומה. וזאת ד"ה עת"ר
דמוחי� הביטול לא היש ביטול דהיינו המדות שמבחי'
שבלב עבודה היא (וזו כו' לבד היש ביטול מבחי' שלמעלה
דאהוי"ר דוקא, לבבי� אל והשבות היו� וידעת שעז"נ
וה� עליה�. שנצטוינו אהוי"ר מצות ה� הלב שבהתגלות
כמ"ש ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח התו"מ לקיו� השייכי�
וזיכו� בירור הוא דוקא וע"י ובה� ובכ"ד, ופ"מ פ"ד בסש"ב
ה' את לידע מחויב כאו"א אשר אד� כל מדת והוא הנה"ב,
ולהעמיק למהוי כדבעי והתבוננות בהשגה עצמו את לייגע
מורגשת ותשוקה וחפיצה באהבה ולהתעורר בחוזק דעתו
בירור הוא (ועי"ז באלקות באמת חפ� לבו להיות בלב
כו'). והמצות התורה קיו� ע"י בו ולדבקה כו') הנה"ב וזיכו�
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משיח וגם וביטול, בענוה מופלא שהיה דוד ע"ש ונקרא מעשה, – מיהודה דוקא משיח ולכן
פשוטים לאנשים גם תורה וילמד עניו יהיה

ÏÚÂה�א י�ס� �י א� וי�ס�, יה�דה �עני� י�ב� זה �ר� ¿«ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ולכ� יה�דה, �� ה�א �בת�כ� ה�בטי� מ�ל ְְְְִִִֵַַָָָָָָ�ד�ל

צרי��תיב היה י�ס� אל לג�ת �בכדי יה�דה", אליו "ו��� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יה�דה, מ�מ� �י�תר נעלית �מדרגה �חינה להי�ת� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָלעל�ת,
העב�דה מעלת ית��ה אז ה��יח �ביאת ה�ה מק�� ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמ�ל
יה�דה מ�בט יהיה ה��יח מל� ה�ה ולכ� �וקא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�דאה
ה��יח �מל� עליה�", מל� �וד "ועב�י וזה� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�וקא.
העצמי �מעלת� �וקא, ה�ל�� עליו ה�ל� לדוד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמתיחס
עני עצמ� קרא �י�ראל, מל� �היה �הג� הענוה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָה�א

ה�א וכ� חסיד, נקרא ולכ� ה���ל �תכלית והיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָואבי��,
ה�דל�ת, �תכלית ��היה �הג� ענו, ��היה ה��יח ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָמעלת

��ת�ב ע�23�כמ� ��רה וילמד וג�', הוי'" ר�ח עליו "ונחה ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹ
�תכלית יהיה זאת �בכל ה�ל��, עליו ר�נ� �מ�ה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהאב�ת
�בביאת ���טי�, אנ�י� ע� �� ללמד וה���ל ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָֹהענוה
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ה'תש"ג הפסח דחג ב' יו� סעודת

.ËÓ,החסידות בדרכי גדולה עזובה שמורגשת דובר

כך סדרם. על הענינים ולהעמיד לתקן חסידים שעל

בתוקף בעזה"י יעסקו וכאשר אחרת. ולא להיות מוכרח

יצליחו. בודאי חב"ד, חסידות סוכת להקים החסידי,

הגלות של שונות סיבות פי על שהשתררה בעזובה

חב"ד, וחסידות החסידים בדרכי הקשה, והטלטול המרה
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ובמדה כן, � לשאת שאפשר במדה תיתי, מהיכי שהם

ענינים הם אין אופן בכל אך לא, � לשאת אפשר שאי

גמורה. טעות זוהי באמת אך חושבים, כך עיקריים,

תדע"1כתוב לא מעגלותי' נעו תפלס פן חיים "אורח

רז"ל תורה.2ואמרו של במצותי' ושוקל יושב תהי אל

תורה, של מצותיה על רק לא זה ענין מבינה חסידות

והחסידות. החסידים דרכי על גם אלא

שהוא היא האור תכונת וחיות. אור היא חסידות
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: דרגות לכמה נחלק עברו בימים החסידי הטיפוס
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"יחידות". ומעניני החסידים

התיעצו אתו המשפיע, היה בעיירה החסידי הכתר

רעה ממדה להיפטר איך עצה שאלו אצלו עבודה, בעניני

נוקטים סגולה באיזו טובה, במדה להתרגל ואיך

המטה. שעל שמע קוראים כיצד תפלה, תהיה שהתפלה

אל הליכה לקראת הכנה סדר לוקחים המשפיע אצל

ל"יחידות". הרבי
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שהשכל כאלה בודאי ישנם האמורים הדברים בין

� למשל תיתי. מהיכי של דברים שהם יאמר האנושי

החסידות וחיות אור אך חסידי. ניגון או חסידי סיפור

הוא מחסיד, או מרבי חסידי, שסיפור במוחש, מראים

עיקרי. ענין הוא חסידי ניגון עיקרי, ענין

לייפות לא חסידי, סיפור לספר כיצד ללמוד צריכים

את לספר עצמיים, והסברים בביאורים הסיפור את

לנגן איך להתלמד צריכים אופנו. על דבר דבר הסיפור

הסיפורים שכן, חזנות. של הוספות בלי לנגן חסידי, ניגון

של דורות דורי בעזה"י העמידו החסידיים והניגונים

עבודה. בעלי חסידים
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dyecwd dyexid - (a) f"n wxt

שאול יצחק ר' של לבואו הראשו� ביו� נוצרה שאול יצחק ור' שמעו� חיי� ר' בי� הידידות

החת�, השמיע שבה שאול, יצחק ר' נישואי לחגיגת המוזמני� בי� היה שמעו� חיי� ר' לדוברומיסל.

חיי� ר' אותה. שיבחו וכול� שמעו�, חיי� ר' ביניה� הנוכחי�, את שהפליאה פלפול דרשת כרגיל
למדני� אברכי� של כדרכ� תתגאה, אל "אבל לחת�: ידידותית עצה שלו השבח לדברי צר� שמעו�

להתנפח...". מתחילי� ה� הרי שה� כל תורה דברי השמיע� ע� שמיד

ניס� ר' אביו, באמצעות טוב ש� הבעל בתורת ספוג כבר אז שהיה שאול, יצחק פיר' על הבחי�, ,

אחרי� שלמדני� לב ש� ג� הוא מיוחד. מסוג אבר� שלפניו שמעו�, חיי� ר' של מפיו ששמע הדברי�

וה� בעיניה� ח� מצאו לא שמעו� חיי� ר' שדברי משו� ראשיה� את הרכינו לשולח� מסובי� שהיו

חיי� ר' של דבריו את ושמע החת� ליד כנהוג שישב שאול יצחק ר' של אביו נפגעי�. עצמ� חשו

ב�ֿאד�". לעשות אפשר זה "מאבר� לו: ולחש בנו אל פנה שמעו�

להתבסס אז שהחלה החסידות תורת של פוטנציאלי תלמיד לפניו כי לו אמר שבקרבו" "החסיד

ניהל שמעו� חיי� שר' למדני� אות� של לדרכ� בתכלית מנוגדת הייתה אכ� זו תורה היהודי. בעול�

יותר ומאוחר הסריגי�, יצר� שמעו� חיי� ר' ע� להתיידד מיד שאול יצחק ר' החל לפיכ� מאבק. אית�

ברו�. ע� והכירו הפגישו א�

חתנו אליהו חיי� נוס�, אבר� ע� ג� ברו� התוודע בדוברומיסל ברו� של ביקור אותו בהזדמנות

את נשא ימיו שכל חותנו, א� שונה, מחומר נילוש זה אליהו חיי� ר' היחיד". "הב� פישל זלמ� ר' של

במיוחד. מעניי� טיפוס היה יחיד", "בי� הכינוי

היה הוא אחרת. מסיבה א� כי יחיד, ב� באמת שהיה משו� לא פישל זלמ� ר' זכה זה בכינוי

התואר בחיי�. היו לו שקדמו הילדי� שמונת וכל אפרי�, ר' אביו, של התשיעי הילד דבר של לאמתו

ו"פחד" שנרתע ומפונק. רגיש עדי�, היה ילדותו משחר א� זקוני�", "ב� אולי היה לו מגיע שהיה הנכו�

כלשהי. לעבודה לגשת

פעולה כל מעול� עליו הטילו לא הוריו יותר. עוד עצמו את פינק עצמו והוא פינקוהו, הוריו

כלשהי לשירות עצמו הציע לא א� פישל זלמ� ילדיה�. שאר על שהטילו כפי בג�, או בבית כלשהי

מעול� מי�, לשאוב הנהר אל או הבאר אל ללכת רצה לא מעול� כלל. בדר� ילדי� זאת שעושי� כפי

הביתה, הביאה או השדה אל הפרה את אחרי�, כילדי� הדהיר, לא מעול� כבד, חפ� או משא הרי� לא

חייו. ימי כל בו דבק זה וכינוי יחיד", "ב� לכינוי זכה כ� כלשהו. למעשה ידו הושיט לא ומעול�
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הוא מחסיד, או מרבי חסידי, שסיפור במוחש, מראים

עיקרי. ענין הוא חסידי ניגון עיקרי, ענין

לייפות לא חסידי, סיפור לספר כיצד ללמוד צריכים

את לספר עצמיים, והסברים בביאורים הסיפור את

לנגן איך להתלמד צריכים אופנו. על דבר דבר הסיפור
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תרצ"ב תמוז כ"ז ב"ה

דרוסקעניק

וברכה. שלו�

אבל במאד, טוב התפעלות של העני� קבלתי, מכתביו שני

ורעש התפעלות גלאט או� עני�, א צו פירט דאס אז אז רק

לנשמות. ולא למלאכי� הוא

שלא ובא� אצלי, המאוס דבר הוא והתפעלות התרגשות

ממש שו� בזה אי� כוונה בשביל משמש ואינו השכל עפ"י בא

הנה אופטא�, עפיס קאנע� זאהל ער אז בו לקוות וחפצי כלל,

פועל עניני מעהרער או� הצד, על להניח צרי� התפעלות עניני

והדרגה. בסדר

[dkz 'nr 'a jxk v"iixedn w"b`]
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"ולא להתפנק פישל זלמ� ר' המשי� מאוחר בגיל ג� שכ� האמור, הכינוי לו התאי� תמיד ואכ�,
במסחר או כלשהי במלאכה עסק לא מעול� נצחי. ב�ֿיחיד היה כאילו קרי�", במי� אצבעו טבל

חותנו. לשולח� סמו� היה נישואיו ולאחרי אביו שולח� על סמו� היה לנישואיו עד כלשהו.

מעשרי� פחות לא סמו� היה לשולחנו אשר הקצב, ד� אברה� ר' היה פישל זלמ� ר' של חותנו
בינתי שגדלה משפחתו את לפרנס כדי דבר עשה לא מכ� לאחר ג� א� חותנו. לפטירת עד י�,שנה,

אשתו. הייתה והמפרנסת

לדאוג עליו כי נזכר גמרא שפתח לאחר מיד א� מסוימת. במידה ספר יודע היה פישל זלמ� ר'
כלשהו. סידור "לסדר" או לאכול מיהר ומיד בלימודו, להתעמק במקו� אחר, או זה בעניי� לעצמו
ולועס, מכיסו משהו מוציא היה הזדמנות ובכל פרי, או סוכרייה או עוגה פרוסת תמיד היו בכיסו

יותר. עוד להחלישו לו ואסור חלש" "לב לו יש כי באמרו

את למסור מוכ� היה הוא התיבה. לפני להתפלל מיוחדת חולשה פישל זלמ� לר' לו הייתה מאיד�
החול ימות של תפילה ג� א� ובחג, בשבת בעיקר התיבה, לפני להתפלל אפשרות תמורת לו היקר כל
השתעשע הוא יחיד" "ב� היותו בתפילתו הורגשה � התיבה לפני ניגש כאשר עבורו. טובה הייתה
היה ובעצמו בכבודו פישל זלמ� ר' כל. בפי לשיחה היה שהדבר עד מתפנקת, בצורה בקולו וסלסל

תפילתו. על אומרי� מה ושואל לבית ומבית לחנות מחנות הול�

במרח�: אחד כל את ישאל שישי יו� שבכל כדי הבל� לנוניה מטבע מכניס היה פישל זלמ� ר'
בעלי לנו והיו והלוואי כהלכה, תפילה זו הייתה אה, � פישל? זלמ� ר' של תפילתו על דעת� מה נו,

כמוהו... רבי� תפילה

עשוי בסודר צווארו את פישל זלמ� ר' עוט� � אב חודש הגיע ע� מיד כי הכול ידעו בדוברומיסל
כדי ודבש רכות ביצי� בשתיית להרבות החל אלול בחודש חלילה. יצטנ� לא שקולו כדי ארנבת, מעור
הגדול הזמר שהוא כמי א� אלא יחיד", כ"ב� רק לא זהירות נהג פישל זלמ� ר' וחזק. צלול יהיה שקולו
המעניי� הטיפוס את הכירו דוברומיסל בני שכל מוב� לזמרתו. ומצפה עומד כולו העול� שכל ביותר

ובדיחות. ללעג חומר עבור� שימש והוא הזה

הוא חבריו. התורה לבני ובמיוחד האנשי� לכל ידיד טוב, אבר� דווקא היה חתנו, אליהו, חיי�
או נאה בפתג� � וא� ז"ל, חכמינו ומאמרי בפסוקי� דבריו מתבל כשהוא וקולע, קצר במתינות, דיבר

מתאימה. בדיחה

אותו אהב יחיד"], [=ה"ב� פישל זלמ� ר' חותנו, שג� אלא כ�, משו� אותו אהבו האנשי� רק לא
על שבח דברי ומרעי� העיר פני על מתהל� היה הוא עצמו. לו כמו ופינוק לב תשומת לו ייחד וא�

יחיד.... ב� ע� כמו איתו מתנהג אכ� הוא כי אמרו דוברומיסל בני חתנו.
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��אמר �מה ��כ�(ש�)לפנינ�", אלי "ו�קרב�� : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ�ְֶ

אמר�י אני אמר: ��כינה, נמל� �מ�ה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹוג�'".

��אמר ט�בה, �היא ג)לה� אתכ�(שמות "אעלה : ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מק�� לה� נ�ת� �אני ח�יה� וג�'", מצרי� ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעני

ייר��ה: לא למע� המר�לי� �דברי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלטע�ת

(‚)'‰ ÈtŒÏÚ.:�יד על ע�ב ��א Ìlk�ר��ת�, «ƒְִִֵֶַָֹÀ»
ÌÈL�‡.,ח�יב�ת ל��� ���קרא אנ�י� �ל ¬»ƒְְֲֲִִִֶַָָָ

הי�: ��רי� �עה דוא�ת� iÂ˜¯‡(ÊË)תורה ְְִֵָָָָ«ƒ¿»
'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ.�י��יע י� עליו: הת��ל …∆¿≈«¿ְֲִִֵַָָָ

מר�לי�. pa‚·(ÊÈ):(במ"ר)מעצת ‰Ê eÏÚ.ה�א ְְֲִֵַַ¬∆«∆∆
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øää-úà íúéìrå áâpai''yx:çé-úà íúéàøe ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤
÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä-äî õøàä̈−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬

áø-íà àeä èrîä äôøä àeäi''yx:èéäîe Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«¨´
àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä̈À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéørä äîe ärø-íà¦¨®̈¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

íéøöáîa íà íéðçîaäi''yx:ëõøàä äîe ©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«¨´Â¨Â̈¤
ïéà-íà õr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ¦©½¦
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

íéáðr éøeka éîéi''yx:ìåçá ë"òéðùàëeøúiå eìriå §¥−¦¥¬£¨¦«©©«£−©¨ª´
àáì áçø-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ§¬Ÿ

úîçi''yx:áëíLå ïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå £¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³
òáL ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£®̈§¤§À¤³©

Ï¯Ó‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡¿«»»»«¿»ƒ¿»««¬«

Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏיח‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â ¿»¿∆¡»«¿»»

ÛÈw˙‰ dÏÚ ·˙Èc ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ƒ¿»«»¿»≈¬«¬«ƒ

Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒיט·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe «ƒ»«¿»ƒ»≈

‡Óe ‡LÈa Ì‡ ‡È‰ ‡·Ë‰ da«¬»»ƒƒƒ»»

ÔÈÁˆÙa‰ Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯ƒ̃¿«»ƒ»≈¿≈«¿«¿ƒ

:ÔÈk¯Îa Ì‡כ‡Ú¯‡ ‡Óe ƒƒ¿«ƒ»«¿»

˙È‡‰ ‡�ÈkÒÓ Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»«ƒ

ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈ�ÏÈ‡ da«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿

‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó Ôe·q˙Â¿ƒ¿≈ƒ»¿«¿»¿«»

:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈכאe˜ÈÏÒe ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈˆ„ ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ

:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Úכבe˜ÈÏÒe «¿ƒ¿≈¬»¿ƒ

Ôn˙Â ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„·ƒ¿»«¬»«∆¿¿«»

‡È¯ab È�a ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»

Ì„˜ ˙‡È�a˙‡ ÔÈ�L Ú·L ÔB¯·ÁÂ¿∆¿¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«√»

é"ùø

אר�ֿי�ראל, �ל ה�סלת ה��רי�היה �ר� ��� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

את מראי� �� ואחר �ח�ה ה�סלת את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמראי�

Â‰Œ‰Ó‡(ÁÈ)ה�בח: ı¯‡‰Œ˙‡.(במ"ר)�י ֶַַ∆»»∆«ƒֵ

י� ח��י�, מג�לת אר� וי� ���רי�, מג�לת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאר�

א�כל�סי�: ממעטת וי� א�כל�סי�, ‰ÊÁ˜מג�לת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַ∆»»
‰Ù¯‰ ‡e‰.(במ"ר)�פרזי� א� לה�: מסר סימ� ¬»∆ְִִִִֶַָָָָ

וא� �ב�רת�, על ���מכי� ה�, חזקי� � ְְְְֲִִִִֵֶַָָָי��בי�

ה�: ח��י� � י��בי� ה� �צ�ר�ת ְְִִִֵֵֶַָָ�ערי�

(ËÈ)ÌÈ�ÁÓa‰.�ר�י� ה�פצחי�. �ר��מ�: «¿«¬ƒְְְְִִַַַַ

ח�מה: מאי� �פת�חי� ‰È‡�צ�חי� ‰·BË‰. ְְִִֵֵָ¬»ƒ
�בריאי�: ט�בי� �תה�מ�ת ‰daŒLÈ(Î)�מעינ�ת ְְְְִִִַָ¬≈»

ıÚ.:�זכ�ת� עליה� ��ג� ��ר אד� �ה� י� א� ≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ÌÈ·�Ú È¯eka.:ב��ר� מת��לי� �הענבי� ימי� ƒ≈¬»ƒְְְֲִִִִִֶַָָָ

(‡Î)˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ.�הלכ ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ

�ב�ל ר�ח הלכ� �א"�: �מי� �ברחב �אר� ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ�גב�ליה

�מ� מערב, מקצ�ע עד מזרח מ�קצ�ע � ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ�ר�מית

�ר�מיתֿ �ב�ל �ר� ��גב", זה "על� מ�ה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ���ה

�מ�� מערבי, �ב�ל ה�א �ה�� ה��, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית

לבא עד ה�� �פת על מערבי �ב�ל �ל והלכ� ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזר�

מערביתֿ �מקצ�ע ההר הר אצל �ה�א ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,

�פר�ת האר� �גב�ל�ת ��פר� �מ� ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹצפ�נית,

מסעי": ÔB¯·ÁŒ„Ú(Î·)"א�ה ‡·iÂ.(לד (סוטה ְֵֵֶַ«»…«∆¿
��א אב�ת, קברי על ונ���ח �� הל� לב�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�לב

א�מר ה�א וכ� �עצת�. להי�ת לחבריו נ�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָיהא

א) �ר�ֿ��".(דברי� א�ר אתֿהאר� "ול�ֿא�� :ְֲֵֶֶֶֶַָָָָ

א)�כתיב אתֿחבר��":(שופטי� לכלב "ו��נ� :Ú·L ְְְְִִֵֶֶַָ∆«
‰˙�·� ÌÈ�L.(לד את(סוטה ח� ��נה אפ�ר »ƒƒ¿¿»ְֶֶֶָָָָ

צע� את ��בנה קד� ה�ט� �נ� לכנע� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחבר��

ט�ב �כל מב�ה �היתה א�א ה�ד�ל? �נ� ְָָ�ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמצרי�

�ל �בח� לה�דיע� �בא �צע�, מ�בעה אחד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹעל

י�תר �אר�ֿי�ראל טר�י� ל� �אי� י�ראל: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאר�

ל� ואי� מתי�; לקבר�ת הקצ�ה לפיכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָמחבר��,

��אמר �מצרי�, הארצ�ת �כל יג)מע�ה :(בראשית ְ�ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

��אר� המע�ה היא וצע� מצרי�", �אר� ְֶֶֶָ�ְְְְְִִִֶֶַַַַֹ"�ג�ֿה'

��אמר: ה�לכי�, מ��ב ��� ל)מצרי�, :(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ

מ��ה ט�בה חבר�� והיתה �ריו", בצע� ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ"�יֿהי�

glybiipy mei qelwpe`

íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðLi''yx:âëeàáiå ¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ
ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

íéðàzä-ïîe íéðnøäi''yx:ãëàeää íB÷nì ¨«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«©¨´©½
-øLà ìBkLàä úBãà ìr ìBkLà ìçð àø÷̈−̈©´©¤§®©µŸ́¨¤§½£¤

:ìàøNé éða íMî eúøkäëøezî eáLiå ¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨ª−¦´
íBé íéraøà õwî õøàäi''yx:åëeàáiå eëìiå ¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«©¥«§¿©¨ŸÁÁ

øäà-ìàå äLî-ìà-éða úãr-ìk-ìàå ï ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯§¥«
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
éøt-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬

õøàäi''yx:æë-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå ¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤
Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà õøàä̈−̈¤£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²

déøt-äæå àåäi''yx:çëáLiä írä ær-ék ñôà ¦−§¤¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−
éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa íéøräå õøàä¨®¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬

íL eðéàø ÷ðräi''yx:èëõøàa áLBé ÷ìîr ¨«£−̈¨¦¬¨«£¨¥¬¥−§¤´¤

:ÌÈ¯ˆÓc Ò�Ëכג‡ÏÁ� „Ú B˙‡Â »«¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»

‡z¯·BÚ ÔnzÓ Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„¿ƒ¿»»¿ƒ«»«¿»

È‰BÏË�e „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ÔÓe ‡i�Bn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙a ‡ÁÈ¯‡·«¬ƒ»ƒ¿≈ƒƒ«»ƒ

:‡i�‡zכד‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ¿≈«»¿«¿»«¿»

‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ ÏÚ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ�«¿»¿«¿»»«≈««¿»»

:Ï‡¯NÈ È�a ÔnzÓ Bˆ˜cƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡כה ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»

:ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓכוeÏÊ‡Â ƒ«¿¿ƒƒ«¬»

˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»…∆¿»«¬…¿»

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ï Ô¯‡Ù„¿»»ƒ¿»«¬ƒ»¿

‡zL�k Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙tƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Âכז ¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

‡�È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»

‡„·Ú Û‡Â ‡�zÁÏL Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«¿»»¿«»¿»

:da‡ ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ¬«¿«ƒ¿≈ƒ«

Èc˙·כח ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈

Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿«

‡�ÈÊÁ ‡i¯a‚ È�a Û‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿«¿≈ƒ»«»¬≈»

:Ôn˙כטÓÚÚ¯‡a ·˙È ‰‡˜Ï «»¬«¿»»»≈«¬«

‰‡Òe·ÈÂ ‰‡zÁÂ ‡ÓB¯c¿»¿ƒ»»ƒ»»

é"ùø

חלקי�: וא���ל.BÓÊ¯‰(Î‚)�בעה �פ� ��כת ְֲִִָָ¿»ְְֶֶֶַ

:�� �ל�י ענבי� ÌÈ�La�ל ËBn· e‰‡OiÂ. ֲִֶָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒ
�ה�א י�דע איני ���ט", "ו��אה� ��אמר ִֵֵֶַַ�ְֱִִֶֶַַַָָמ��מע

� "��ני�"? ל�מר �למ�ד מה לד)��ני�? (סוטה ְְְִִִִַַַַָ

אחד א���ל, נטל� �מ�נה �יצד? הא מ�ט�ת. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ��ני

נטל� לא וכלב יה��ע ר���, ואחד �אנה, ְְֵַָָֹ�ְְְִֵֶַָָָנטל

��� נת��נ�: ��ה לה�ציא עצמ� ��ל לפי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ�ל��,

א�ה חפ� וא� מ��ה. ע�� �� מ��ה, ְִֵֶַָָ�ְֶַָָ�ְְִֶָ��רי�

מאבני� �למד צא מה�, אחד מ�א�י ��ה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלידע

��ל�ל ד)�הקימ� אב�(יהושע אי� לה� "הרימ� : ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

��ל�ל", והקימ�ה �כמ� על ה�ר�� מ� ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָאחת

אר�עי� אחת �ל מ�קל ר��תינ� ְְְִִֵַַַַַָָָ��קל��

אינ� �ת�� על אני� �מידלי ט�נא �גמירי: � ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָסאה

א�ת� ��ס�עי� מ��א�י מ�א�י, �לי� ְְְִִִֶֶַַַָא�א

כדלהרי�: ıwÓ(Î‰)תורה ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ ְִָ«»Àƒ»»∆ƒ≈

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡.אר�ע על �רסה מא�ת אר�ע והלא «¿»ƒְְְֲֵַַַַַַַָֹ

ע�רה �ינ�ני אד� �מהל� היא, �רסה ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמא�ת

ה�זרח מ� י�� אר�עי� מהל� הרי לי��, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ�רסא�ת

��ל�י א�א ורח��? אר�� הלכ� וה� ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָלמערב,

��גז ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל�נה,לפני י�� עליה� ר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה�ר�: את לפניה� e‡·iÂ(ÂÎ)ק�ר eÎÏiÂ.סוטה) ְִִֵֵֶֶֶֶַ«≈¿«»…
מהלד) לביאת�: הליכת� להקי� "ו�לכ�"? ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמה�

רעה: �עצה הליכת� א� רעה, �עצה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָ�יאת�

¯·c Ì˙‡ e·ÈLiÂ.:�אהר ואת מ�ה את «»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(ÊÎ)‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê.(רבה �בר(במדבר �ל »«»»¿«ƒְַָ

אי� �תח�ת�, אמת קצת �� א�מרי� �אי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָ�קר

�ס�פ�: חזק..B¯ˆa˙(ÁÎ)מתק�� ל��� ְְִֵַ¿Àְֶֹ

�בל��� עג��ת, �ירנ��ת ל��� �ריכ�. ְִ�ְְְְֲִִִַָָותר��מ�:

עגל: �רי� B‚Â'(ËÎ)ארמי ·LBÈ ˜ÏÓÚ.לפי ֲִִָָָֹ¬»≈≈¿ְִ

לירא�: �די מר�לי� הז�יר�ה� �בר, �עמלק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ��כו�



קיי glybiipy mei qelwpe`

íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðLi''yx:âëeàáiå ¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ
ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

íéðàzä-ïîe íéðnøäi''yx:ãëàeää íB÷nì ¨«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«©¨´©½
-øLà ìBkLàä úBãà ìr ìBkLà ìçð àø÷̈−̈©´©¤§®©µŸ́¨¤§½£¤

:ìàøNé éða íMî eúøkäëøezî eáLiå ¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨ª−¦´
íBé íéraøà õwî õøàäi''yx:åëeàáiå eëìiå ¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«©¥«§¿©¨ŸÁÁ

øäà-ìàå äLî-ìà-éða úãr-ìk-ìàå ï ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯§¥«
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
éøt-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬

õøàäi''yx:æë-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå ¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤
Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà õøàä̈−̈¤£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²

déøt-äæå àåäi''yx:çëáLiä írä ær-ék ñôà ¦−§¤¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−
éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa íéøräå õøàä¨®¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬

íL eðéàø ÷ðräi''yx:èëõøàa áLBé ÷ìîr ¨«£−̈¨¦¬¨«£¨¥¬¥−§¤´¤

:ÌÈ¯ˆÓc Ò�Ëכג‡ÏÁ� „Ú B˙‡Â »«¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»

‡z¯·BÚ ÔnzÓ Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„¿ƒ¿»»¿ƒ«»«¿»

È‰BÏË�e „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ÔÓe ‡i�Bn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙a ‡ÁÈ¯‡·«¬ƒ»ƒ¿≈ƒƒ«»ƒ

:‡i�‡zכד‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ¿≈«»¿«¿»«¿»

‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ ÏÚ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ�«¿»¿«¿»»«≈««¿»»

:Ï‡¯NÈ È�a ÔnzÓ Bˆ˜cƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡כה ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»

:ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓכוeÏÊ‡Â ƒ«¿¿ƒƒ«¬»

˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»…∆¿»«¬…¿»

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ï Ô¯‡Ù„¿»»ƒ¿»«¬ƒ»¿

‡zL�k Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙tƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Âכז ¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

‡�È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»

‡„·Ú Û‡Â ‡�zÁÏL Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«¿»»¿«»¿»

:da‡ ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ¬«¿«ƒ¿≈ƒ«

Èc˙·כח ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈

Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿«

‡�ÈÊÁ ‡i¯a‚ È�a Û‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿«¿≈ƒ»«»¬≈»

:Ôn˙כטÓÚÚ¯‡a ·˙È ‰‡˜Ï «»¬«¿»»»≈«¬«

‰‡Òe·ÈÂ ‰‡zÁÂ ‡ÓB¯c¿»¿ƒ»»ƒ»»

é"ùø

חלקי�: וא���ל.BÓÊ¯‰(Î‚)�בעה �פ� ��כת ְֲִִָָ¿»ְְֶֶֶַ

:�� �ל�י ענבי� ÌÈ�La�ל ËBn· e‰‡OiÂ. ֲִֶָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒ
�ה�א י�דע איני ���ט", "ו��אה� ��אמר ִֵֵֶַַ�ְֱִִֶֶַַַָָמ��מע

� "��ני�"? ל�מר �למ�ד מה לד)��ני�? (סוטה ְְְִִִִַַַַָ

אחד א���ל, נטל� �מ�נה �יצד? הא מ�ט�ת. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ��ני

נטל� לא וכלב יה��ע ר���, ואחד �אנה, ְְֵַָָֹ�ְְְִֵֶַָָָנטל

��� נת��נ�: ��ה לה�ציא עצמ� ��ל לפי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ�ל��,

א�ה חפ� וא� מ��ה. ע�� �� מ��ה, ְִֵֶַָָ�ְֶַָָ�ְְִֶָ��רי�

מאבני� �למד צא מה�, אחד מ�א�י ��ה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלידע

��ל�ל ד)�הקימ� אב�(יהושע אי� לה� "הרימ� : ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

��ל�ל", והקימ�ה �כמ� על ה�ר�� מ� ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָאחת

אר�עי� אחת �ל מ�קל ר��תינ� ְְְִִֵַַַַַָָָ��קל��

אינ� �ת�� על אני� �מידלי ט�נא �גמירי: � ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָסאה

א�ת� ��ס�עי� מ��א�י מ�א�י, �לי� ְְְִִִֶֶַַַָא�א

כדלהרי�: ıwÓ(Î‰)תורה ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ ְִָ«»Àƒ»»∆ƒ≈

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡.אר�ע על �רסה מא�ת אר�ע והלא «¿»ƒְְְֲֵַַַַַַַָֹ

ע�רה �ינ�ני אד� �מהל� היא, �רסה ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמא�ת

ה�זרח מ� י�� אר�עי� מהל� הרי לי��, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ�רסא�ת

��ל�י א�א ורח��? אר�� הלכ� וה� ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָלמערב,

��גז ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל�נה,לפני י�� עליה� ר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה�ר�: את לפניה� e‡·iÂ(ÂÎ)ק�ר eÎÏiÂ.סוטה) ְִִֵֵֶֶֶֶַ«≈¿«»…
מהלד) לביאת�: הליכת� להקי� "ו�לכ�"? ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמה�

רעה: �עצה הליכת� א� רעה, �עצה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָ�יאת�

¯·c Ì˙‡ e·ÈLiÂ.:�אהר ואת מ�ה את «»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(ÊÎ)‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê.(רבה �בר(במדבר �ל »«»»¿«ƒְַָ

אי� �תח�ת�, אמת קצת �� א�מרי� �אי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָ�קר

�ס�פ�: חזק..B¯ˆa˙(ÁÎ)מתק�� ל��� ְְִֵַ¿Àְֶֹ

�בל��� עג��ת, �ירנ��ת ל��� �ריכ�. ְִ�ְְְְֲִִִַָָותר��מ�:

עגל: �רי� B‚Â'(ËÎ)ארמי ·LBÈ ˜ÏÓÚ.לפי ֲִִָָָֹ¬»≈≈¿ְִ

לירא�: �די מר�לי� הז�יר�ה� �בר, �עמלק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ��כו�



glyciipyקיי meiqelwpe`

øäa áLBé éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈
ïcøiä ãé ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäåi''yx: §©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

ìäìr øîàiå äLî-ìà írä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ
dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrði''yx: ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

àììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìi''yx: ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

áìéða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´
írä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà dúàŸÀ̈¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²

úBcî éLðà dëBúá eðéàø-øLài''yx:âìíLå £¤¨¦¬§−̈©§¥¬¦«§¨´
éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða íéìéôpä-úà eðéàø̈¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³

íäéðéra eðééä ïëå íéáâçk eðéðérái''yx: §¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«
ãéàä-ìk àOzåekáiå íìB÷-úà eðziå äãr ©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬

àeää äìéla íräi''yx:áäLî-ìr eðliå ¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ©¤´
íäìà eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸£¥¤¹

‰‡�Ú�Îe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡�c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

LÓÏ‰ל ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆

È¯‡ d˙È ˙¯È�Â ˜ÒÈ� ˜ÒÈÓ ¯Ó‡Â«¬«≈«≈«¿ƒ«»«¬≈

:dÏ ÏeÎÈ� ÏÎÈÓלאÈc ‡i¯·‚Â ≈«≈«¿À¿«»ƒ

ÏeÎÈ� ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ≈¬»»≈

‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒ

:‡�pÓלבÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â ƒ»»¿«ƒƒ«

È�a ˙ÂÏ d˙È eÏÈl‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ»«¿«¿≈

‡�¯·Ú Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬«¿»

˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d·«¿«»»»««¿»¿«¿«

‡�ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»

:ÔÁLÓc ÔÈL�‡ de‚·לגÔn˙Â ¿««¡»ƒ¿ƒ¿»¿«»

ÔÓ ˜�Ú È�a ‡i¯ab ˙È ‡�ÈÊÁ¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒ

‡�LÙ� È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰Â ‡i¯abƒ»«»«¬≈»¿≈≈«¿»»

:ÔB‰È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k¿«¿ƒ¿≈¬≈»¿≈≈

È˙א e·‰ÈÂ ‡zL�k Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ BÎ·e ÔB‰Ï»̃¿¿«»¿≈¿»«

‡‰¯Ôב ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬…

Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk…¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»

‡Ú¯‡a ‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zL�k¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿«¿»

ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

é"ùø

.Ôc¯È‰ „È ÏÚולא ה�ר�� אצל �מ�מע�, "יד" ««««¿≈ְְְְֵֵֶַַַָָֹ

לעב�ר: Ïk·(Ï)ת�כל� Ò‰iÂ.:��� את ה��יק ְֲַ«««»≈ְִִֶ�ָ

‰LÓŒÏ‡.(רבה �מ�ה,(במדבר ��ד�ר מה ל�מע ∆…∆ְְְִֵֶֶַַַֹֹ

עמר�? �� לנ� ע�ה �לבד ז� וכי ואמר: ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצוח

�היה �מ��� �גנ�ת�, לס�ר ��א סב�ר היה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה��מע

��� �תק� המר�לי�, �ברי ��ביל מ�ה על ָ�ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�ל��

וה�ריד ה��, את לנ� קרע והלא אמר: �נ�ת�. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹל�מע

ה�לו: את לנ� והגיז ה��, את �ÏÚ‰לנ� ‰ÏÚ. ְְִֵֶֶַַָָָָ»…«¬∆
ועל� ס�מ�ת "ע�� א�מר: וה�א ��מי�, ֲַָ�ְֲֲִִֵַַָאפ��

�בריו: �כל נצליח � "��Ò‰iÂ.�וכ �תיקה, ל��� ְְְִַַָָָָ«««ְְְִֵָ

ב) ��ר"(זכריה �ל "הס ו): לא(עמוס �י "הס : ִַַָָָֹ

אג�ת ל��ק הר�צה �ניֿאד�: �ר� �� ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהז�יר",

�י"ט א�מר הס)אנ�י� ‰e‡(Ï‡):(ס"א ˜ÊÁ ֲִִֵַָ»»

epnÓ.(רבה אמר�:(במדבר מעלה �ל�י �ביכ�ל ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

(·Ï)‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡.��מצאנ �עברנ� מק�� �כל …∆∆¿∆»ְְְֶַָָָָ

�די לט�בה, ע�ה וה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מתי�. ְְְְִֵֵֵַָָָָָק�ברי

לא��: לב י�נ� ולא �אבל� BcÓ˙לטר�� ÈL�‡. ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ
�לית �ג�� מ�ה, לה� לתת וצרי� �גבהי� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ�ד�לי�

יז) א וכ�(שמואל וזרת" א��ת �� "�בה� (שמואל: ְְֵֵֶַָָָ

כא) מד��"ב "אי� יא): א "אי�ֿמ�ה":(ד"ה : ִִִָָ

(‚Ï)ÌÈÏÙp‰.�פל�� ועזאל �מחזאי מ�ני ענקי� «¿ƒƒְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אנ�� ��ר �ימי ה�מי� ס)מ� ‰e�ÈÈ:(יומא ÔÎÂ ֱִִִֵַַָ¿≈»ƒ
Ì‰È�ÈÚa.�"רא) "נמלי� לזה: זה א�מרי� �מענ� ¿≈≈∆ְְְִִֶֶַָָָ

�אנ�י�" ��רמי� י� חגבי�) לה)ובס"א: :(סוטה ְֲֲִִִֵַַָָָ

˜�Ú.:�ק�מת� ח�ה .Ú‰ŒÏk„‰(‡)��עניקי� ¬»ְֲִִֶַַָָָ»»≈»
�מתנ�:.e�˙ÓŒeÏ(·)סנהדרא�ת: גהלואי תורה ְְֶַָ»¿ְְַַַ

glyciiyily mei qelwpe`

øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk̈¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬
eðúî-eì äfäi''yx:âeðúà àéáî ýåýé äîìå ©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈

eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨

ãäáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
äîéøöîi''yx:äíäéðt-ìr ïøäàå äLî ìtiå ¦§¨«§¨©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®

:ìàøNé éða úãr ìä÷-ìk éðôìårLBäéå ¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬¦§¨¥«¦«ª´©
õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤

:íäéãâa eòø÷æ-éða úãr-ìk-ìà eøîàiå ¨«§−¦§¥¤«©´Ÿ§½¤¨£©¬§¥«
øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§¨Æ¨´

:ãàî ãàî õøàä äáBè dúàéùéìùç-íà Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ¦
úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç̈¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

èeàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ
ílö øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯

íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìrîi''yx: ¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«
éíéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®

éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð ýåýé ãBáëe§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−
ìàøNéi''yx:ôàé-ãr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfä írä éðöàðé äðàøLà úB ¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:‡�˙ÈÓ„ג‡�˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe ¿ƒ¿»¿»¿»»≈»»»

‡a¯Áa Ït�ÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»¿ƒ¿«¿«¿»

‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡�ÏÙËÂ ‡�L�¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙� Èc ‡�Ï ·Ë«»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

�ÈpÓד È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙�e ‡LÈ¯הÏÙ�e ≈»¿¿ƒ¿»ƒ¿«

Ïk Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…««≈√»»

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

pÙÈ‰ו ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆

eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È ÈÏl‡Ó ÔÓƒ¿««≈»«¿»¿»

:ÔB‰ÈLe·Ïז‡zL�k ÏÎÏ e¯Ó‡Â ¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»

Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿»ƒ

‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡ח‡ÂÚ¯ Ì‡ «¿»«¬»«¬»ƒ«¬»

‡Ú¯‡Ï ‡�˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�·»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»

‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡�Ï d�zÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ

:L·„e ·ÏÁ ‡„·ÚטÌ¯a »¿»¬«¿»¿«

Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«

È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈

ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ‡�„È·ƒ»»¿ƒƒƒ¬»»¿¿

‡Ï ‡�cÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓƒ¿≈¿»«¿»¿«¿»»»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙יÏk e¯Ó‡Â ƒ¿¬ƒ¿«¬»»

‡i�·‡a ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zL�k¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»

‡�ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏיאÈÈ ¯Ó‡Â ¿»¿≈ƒ¿»≈«¬«¿»

ÔÈÊb¯Ó ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ

‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»

Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa Ôe�ÓÈ‰È¿≈¿¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ

é"ùø

(„)L‡¯ ‰�z�.�נ�י רי�א". "נמני �תר��מ�: ƒ¿»…ְְְִֵֵַַָָ

אלילי�:עלינ� עב�דת ל��� �יר�� ור��תינ� מל�. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

ה אלֿ�ירא�:.‡e„¯ÓzŒÏ(Ë)תורה וא�� – ו��ב «ƒ¿…ְְְִֶַַ

Ì‰ e�ÓÁÏ Èk.:�לח� ˆÌlנאכל� ¯Ò.��מג ƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ

מגי� �היה א��ב מת�: ��ה� ��רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוחזק�;

לח)עליה� סר(סוטה ה�ק�� �ל צ�� אחר: �בר . ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

‡˙Ì(È)מעליה�: ÌBb¯Ï.:וכלב יה��ע את ֲֵֵֶƒ¿…»ְֶ�ְֵַָ

'‰ „B·Îe.(רבה ��:(במדבר ירד Œ„Ú(È‡)הענ� ¿ֶַָָָָ«
היכ�:.‡�‰ ‰‡˙B˙יר�יז�ני:.È�ˆ‡�Èעד ÏÎa. »»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…

להאמי� לה� היה לה� �ע�יתי ה��י� �ל ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ��ביל



קיי glyciiyily mei qelwpe`

øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk̈¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬
eðúî-eì äfäi''yx:âeðúà àéáî ýåýé äîìå ©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈

eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨

ãäáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
äîéøöîi''yx:äíäéðt-ìr ïøäàå äLî ìtiå ¦§¨«§¨©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®

:ìàøNé éða úãr ìä÷-ìk éðôìårLBäéå ¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬¦§¨¥«¦«ª´©
õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤

:íäéãâa eòø÷æ-éða úãr-ìk-ìà eøîàiå ¨«§−¦§¥¤«©´Ÿ§½¤¨£©¬§¥«
øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§¨Æ¨´

:ãàî ãàî õøàä äáBè dúàéùéìùç-íà Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ¦
úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç̈¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

èeàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ
ílö øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯

íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìrîi''yx: ¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«
éíéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®

éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð ýåýé ãBáëe§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−
ìàøNéi''yx:ôàé-ãr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfä írä éðöàðé äðàøLà úB ¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:‡�˙ÈÓ„ג‡�˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe ¿ƒ¿»¿»¿»»≈»»»

‡a¯Áa Ït�ÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»¿ƒ¿«¿«¿»

‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡�ÏÙËÂ ‡�L�¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙� Èc ‡�Ï ·Ë«»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

�ÈpÓד È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙�e ‡LÈ¯הÏÙ�e ≈»¿¿ƒ¿»ƒ¿«

Ïk Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…««≈√»»

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

pÙÈ‰ו ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆

eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È ÈÏl‡Ó ÔÓƒ¿««≈»«¿»¿»

:ÔB‰ÈLe·Ïז‡zL�k ÏÎÏ e¯Ó‡Â ¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»

Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿»ƒ

‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡ח‡ÂÚ¯ Ì‡ «¿»«¬»«¬»ƒ«¬»

‡Ú¯‡Ï ‡�˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�·»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»

‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡�Ï d�zÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ

:L·„e ·ÏÁ ‡„·ÚטÌ¯a »¿»¬«¿»¿«

Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«

È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈

ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ‡�„È·ƒ»»¿ƒƒƒ¬»»¿¿

‡Ï ‡�cÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓƒ¿≈¿»«¿»¿«¿»»»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙יÏk e¯Ó‡Â ƒ¿¬ƒ¿«¬»»

‡i�·‡a ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zL�k¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»

‡�ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏיאÈÈ ¯Ó‡Â ¿»¿≈ƒ¿»≈«¬«¿»

ÔÈÊb¯Ó ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ

‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»

Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa Ôe�ÓÈ‰È¿≈¿¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ

é"ùø

(„)L‡¯ ‰�z�.�נ�י רי�א". "נמני �תר��מ�: ƒ¿»…ְְְִֵֵַַָָ

אלילי�:עלינ� עב�דת ל��� �יר�� ור��תינ� מל�. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

ה אלֿ�ירא�:.‡e„¯ÓzŒÏ(Ë)תורה וא�� – ו��ב «ƒ¿…ְְְִֶַַ

Ì‰ e�ÓÁÏ Èk.:�לח� ˆÌlנאכל� ¯Ò.��מג ƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ

מגי� �היה א��ב מת�: ��ה� ��רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוחזק�;

לח)עליה� סר(סוטה ה�ק�� �ל צ�� אחר: �בר . ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

‡˙Ì(È)מעליה�: ÌBb¯Ï.:וכלב יה��ע את ֲֵֵֶƒ¿…»ְֶ�ְֵַָ

'‰ „B·Îe.(רבה ��:(במדבר ירד Œ„Ú(È‡)הענ� ¿ֶַָָָָ«
היכ�:.‡�‰ ‰‡˙B˙יר�יז�ני:.È�ˆ‡�Èעד ÏÎa. »»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…

להאמי� לה� היה לה� �ע�יתי ה��י� �ל ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ��ביל



glyciiyilyקיי meiqelwpe`

Baø÷a éúéùri''yx:áéepLøBàå øácá epkà ¨¦−Ÿ¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®
epnî íeörå ìBãb-éBâì Eúà äNràåi''yx: §¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«

âé-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦
Baøwî äfä írä-úà Eçëá úéìräi''yx: ¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

ãé-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«
ïéra ïér-øLà äfä írä áø÷a ýåýé äzà©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦

ððrå ýåýé äzà | äàøðãnráe íäìr ãîò E ¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´
Là ãenráe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr̈À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−

äìéìi''yx:åèLéàk äfä írä-úà äzîäå ¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´
ErîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−

øîàìi''yx:æè-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî ¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤
íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä̈¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®

øaãna íèçLiåi''yx:æéäzråéçk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©
øîàì zøac øLàk éðãài''yx:çéCøà ýåýé £Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤

:ÔB‰È�Èa ˙È„·ÚיבÔepÁÓ‡ ¬»ƒ≈≈∆¿ƒ

ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â LÓ‰יג¯· ¯Ó‡Â «¿«ƒƒ¿«¬«…∆

È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈

ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈

:ÔB‰È�ÈaÓיד‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ƒ≈≈¿≈¿¿»≈«¿»

Cz�ÎLc ÈÈ z‡ È¯‡ eÚÓLc ‡„‰»»ƒ¿»¬≈«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰È�ÈÚ· Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L«¿«¿«»»≈ƒ¿≈≈

ÏhÓ C��ÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙�ÈÎL ÔÊÁ¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈

z‡ ‡��Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿

‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó¿««√»≈ƒ»»¿«»

:‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„טו˙È Ïh˜˙e ¿∆»»¿≈¿»¿««»

Ôe¯ÓÈÂ „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿«¿»«¿≈¿

Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»

:¯ÓÈÓÏטזÌ„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ¿≈«ƒ¿≈¿»√»

‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ¿»¿»»»»«»»≈¿«¿»

:‡¯a„Óa Ôe�Ïh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Ècƒ«≈¿¿«¿ƒ¿«¿¿»

ÈÈיז Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»

:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ È„ ‡ÓkיחÈÈ ¿»ƒ«∆¿»¿≈«¿»

ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»

ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜·L»≈«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««

é"ùø

הבטחתי: לק�� �ידי .epL¯B‡Â(È·)�היכלת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ∆
אע�ה מה �אמר: וא� "�ר�כי�", ל��� ְְְְְֱִִֶֶַַָֹ�תר��מ�

אב�ת? ÏB„bŒÈB‚Ï:ל�ב�עת E˙‡ ‰NÚ‡Â.א�ה� ְִַָ¿∆¡∆…¿¿»ֶַָ

רבה)מ�רע� ÌÈ¯ˆÓ(È‚):(במדבר eÚÓLÂ.�ו�מע ְִַָ¿»¿ƒ¿«ƒְְָ

�הרג�: א�ר �ל���.ÈÏÚ‰ŒÈk˙את מ��� "�י" ְֲֵֶֶַַƒ∆¡ƒ»ְְִִֵַ

ה�ד�ל �כח� העלית א�ר את רא� וה� ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"א�ר".

לא ה�רג�, �א�ה �כ���מע� מ�ר��, ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹא�ת�

יכל� ��נג�� יאמר�: א�א ל�, �חטא� ְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹיאמר�

לה�ח�, יכל� לא האר� י��בי �נגד אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹלה�ח�,

היא: ‰f‡˙(È„)וז� ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â. ְִ¿»¿∆≈»»∆«…
יאמר� �מה ה�את", האר� "עלֿי��ב ְְֵֶַַַָָֹֹ�מ�:

יכלת "מ�ל�י העני�: �ס�� �אמ�ר מה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹעליה�?

ועי� �קר��, ��כ� ה' א�ה �י ��מע� ��ביל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיי",

ולא ח�ה, �דר� וה�ל לה�, נראה א�ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�עי�

ה�ה: עד מה� אהבת� ���קה �� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָה�יר�

(ÂË)„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â.,�תא� ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְִֹ

אתֿ�מע� א�רֿ�מע� ה��י� יאמר� :�� ְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ�מ���

B‚Â'(ÊË)וג�': ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ.�האר ����בי לפי ְƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְִֵֶֶָָ

וג��רי�, לב)חזקי� �רעה(ברכות ��מה ואינ� ְְְֲִִִֵֶַָֹ

האר� י��ב על יאמר� זאת מלכי�; ואחד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹל�ל�י�

ÏBÎÈ˙ה�את: ÈzÏaÓ.�יד� יכלת היה ��א מ��� ַֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְִֶֶָָָֹֹ

�חט�: � ה�א:.ÏÎÈ˙להביא� �בר �� ְֲִַָָָ¿…∆ֵָָ

(ÊÈ)È�„‡ Ák ‡�ŒÏc‚È.:�ר��� L‡k¯לע��ת ƒ¿«»…«¬…»ְֲִַ«¬∆
¯Ó‡Ï z¯ac.:ה���ר ‡ÌÈt(ÁÈ)�מה� C¯‡ '‰. ƒ«¿»≈…ִַַ∆∆««ƒ

מצא� ל�ר�� מ�ה ��עלה ולר�עי�. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹלצ�יקי�

"ה' וכ�תב: י��ב �היה לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְֵֵֶֶַָָָָֹמ�ה

ה�ד��ֿ ל� אמר לצ�יקי�? ל�: אמר א�י�", ִִִֶֶַַַַַַַָָָאר�

יאבד�! ר�עי� ל�: אמר לר�עי�! א� ְְְִִַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

צרי� �א�ה ח�י�, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� ִֶֶַַַַָָָָָאמר

הת��ל �במר�לי� �עגל י�ראל ��חטא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָל�בר.

glyciiyily mei qelwpe`

àì äwðå òLôå ïår àùð ãñç-áøå íétà©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬Ÿ¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ
lL-ìr íéða-ìr úBáà ïår ã÷t äwðéíéL §©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

íéraø-ìråi''yx:èéäfä írä ïårì àð-çìñ §©¦¥¦«§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−
äfä írì äúàùð øLàëå Ecñç ìãâk§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³¨¨̧Ÿ¨Æ¨¨´©¤½

:äpä-ãrå íéøönîëézçìñ ýåýé øîàiå ¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨©−§¦
Eøáãki''yx:àë-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå ¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§

õøàä-ìk-úà ýåýéi''yx:áëíéLðàä-ìë ék §Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéùr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬Ÿ¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

éìB÷a eòîL àìåi''yx:âëõøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤
àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð øLà£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ

äeàøéi''yx:ãëçeø äúéä á÷r áìë écárå ¦§«¨§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©
õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå Bnr úøçà©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ

äpLøBé Bòøæå änL àa-øLài''yx: £¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨
äëeðt øçî ÷îra áLBé éðrðkäå é÷ìîräå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸

ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ïƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ

ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï»¿«≈«¿«≈¬»»«

¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¯יטÈ·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ¿ƒ»¿¿«¿≈

‡ÓÎe C˙Â·Ë ˙e‡È‚Òk ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»

ÌÈ¯ˆnÓ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Ècƒ¿«¿»¿«»»≈ƒƒ¿«ƒ

:ÔÚk „ÚÂכ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿»«¬«¿»¿»ƒ

:CÓb˙Ùkכא‡�‡ Ìi˜ Ì¯·e ¿ƒ¿»»¿««»»»

:‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe«¿»¿»»«¿»»»«¿»

È¯˜Èכב ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»«ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ

¯NÚ Ô�c ÈÓ„˜ e‡Èq�Â ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»¿«ƒ√»«¿«¬«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

˜ÈÓi˙כג Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ

ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»«¿¿»¿«¿ƒ√»«

:dpÊÁÈ ‡ÏכדÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ »∆¡À«¿«¿ƒ»≈¬«

ÌÏL‡Â dnÚ È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c«¬»«¬ƒƒ≈¿«¿≈

Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ

:dpÎ¯˙È È‰B�·e Ôn˙Ï ÏÚ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

È˙·כה ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈

ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ ¯ÁÓ ‡¯LÈÓa¿≈¿»¿«ƒ¿¿¿¿

:ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿

é"ùø

ה�ד��ֿ ל� אמר א�י�". �"אר� לפניו ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ה

ל�: אמר ל��יקי�! לי אמר� והלא ְֲִִִַַַַַָָָָֹ�ר��ֿה�א:

לר�עי�!: א� לי אמר� ל�בי�:.w�Â‰והלא ְְֲִִַַַָָָָֹ¿«≈ִַָ

‰w�È ‡Ï.:�בי� יטל�אינ� .E¯·„k(Î)תורה …¿«∆ְִֵֶָָƒ¿»∆
ה'": יכלת מ�ל�י יאמר� ��" �אמר� מה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ��ביל

(‡Î)ÌÏe‡Â."�לה אע�ה זאת "אבל ŒÈÁ:�מ� ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È�‡.את י�לא �כב�די חי �אני ��� �ב�עה: ל��� »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הראי� כלֿהאנ�י� "�י לה� אק�� �� האר�, ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ�ל

מסרס. מקרא זה הרי האר�, את ירא� א� ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוג�'",

�כב�די האר� את ירא� א� האנ�י� כל �י ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני

ה�את ���פה �מי יתח�ל ��א האר� �ל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹי�לא

�תא� אמית� ��א להביא� ה' יכלת מ�ל�י ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:

מעט: מעט �נה; אר�עי� �אח�ר א�א אחד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ�אי�

(·Î)eq�ÈÂ.:�מ�מע�ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê.�ני� «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְִַ

�מ�כת �דאיתא וכ�' ��לו ��ני� ��� ��ני� ���ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ירא�:.‡e‡¯ÈŒÌ(Î‚)ערכי�: e‡¯È‰לא ‡Ï. ֲִָƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»
האר�: את ירא� ‡Á¯˙(Î„)לא Áe¯.במדבר) ְִֶֶָָֹ««∆∆

למר�לי�רבה) ��ב. ואחת ��ה אחת ר�ח�ת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַ��י

האמת, ל�מר היה �בל�� �עצה", ע�כ� "אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאמר:

לה��יק �ח �� היה �� ��אמר:ועלֿידי �מ� ,� ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וזה� �מ�ת�, ��אמר סב�רי� �הי� �לב", ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ו�הס

יה��ע �ספר יד)��אמר א�ת�(יהושע "וא�ב : ְְֱֵֶֶֶַ�ִַָָ

ע�ֿ�י": "�א�ר ולא ע�ֿלבבי" �א�ר ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹ�בר

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ.מקרא וזה אחרי, ל�� את וימ�א «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

nL‰קצר: ‡aŒ¯L‡.:�ל ��ת� .pL¯BÈ‰חבר�� ָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
הע� ואת הענקי� את י�רי�� "יתרכ��", ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�תר��מ�:

�מק�� א�א "ירתינ�", לתר�מ� ואי� .�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָא�ר

B‚Â'(Î‰)ייר��ה: È˜ÏÓÚ‰Â.�� �לכ� א� ִֶָָ¿»¬»≈ƒ¿ְִֵָ



קטו glyciiyily mei qelwpe`

àì äwðå òLôå ïår àùð ãñç-áøå íétà©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬Ÿ¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ
lL-ìr íéða-ìr úBáà ïår ã÷t äwðéíéL §©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

íéraø-ìråi''yx:èéäfä írä ïårì àð-çìñ §©¦¥¦«§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−
äfä írì äúàùð øLàëå Ecñç ìãâk§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³¨¨̧Ÿ¨Æ¨¨´©¤½

:äpä-ãrå íéøönîëézçìñ ýåýé øîàiå ¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨©−§¦
Eøáãki''yx:àë-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå ¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§

õøàä-ìk-úà ýåýéi''yx:áëíéLðàä-ìë ék §Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéùr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬Ÿ¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

éìB÷a eòîL àìåi''yx:âëõøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤
àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð øLà£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ

äeàøéi''yx:ãëçeø äúéä á÷r áìë écárå ¦§«¨§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©
õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå Bnr úøçà©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ

äpLøBé Bòøæå änL àa-øLài''yx: £¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨
äëeðt øçî ÷îra áLBé éðrðkäå é÷ìîräå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸

ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ïƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ

ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï»¿«≈«¿«≈¬»»«

¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¯יטÈ·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ¿ƒ»¿¿«¿≈

‡ÓÎe C˙Â·Ë ˙e‡È‚Òk ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»

ÌÈ¯ˆnÓ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Ècƒ¿«¿»¿«»»≈ƒƒ¿«ƒ

:ÔÚk „ÚÂכ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿»«¬«¿»¿»ƒ

:CÓb˙Ùkכא‡�‡ Ìi˜ Ì¯·e ¿ƒ¿»»¿««»»»

:‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe«¿»¿»»«¿»»»«¿»

È¯˜Èכב ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»«ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ

¯NÚ Ô�c ÈÓ„˜ e‡Èq�Â ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»¿«ƒ√»«¿«¬«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

˜ÈÓi˙כג Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ

ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»«¿¿»¿«¿ƒ√»«

:dpÊÁÈ ‡ÏכדÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ »∆¡À«¿«¿ƒ»≈¬«

ÌÏL‡Â dnÚ È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c«¬»«¬ƒƒ≈¿«¿≈

Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ

:dpÎ¯˙È È‰B�·e Ôn˙Ï ÏÚ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

È˙·כה ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈

ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ ¯ÁÓ ‡¯LÈÓa¿≈¿»¿«ƒ¿¿¿¿

:ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿

é"ùø

ה�ד��ֿ ל� אמר א�י�". �"אר� לפניו ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ה

ל�: אמר ל��יקי�! לי אמר� והלא ְֲִִִַַַַַָָָָֹ�ר��ֿה�א:

לר�עי�!: א� לי אמר� ל�בי�:.w�Â‰והלא ְְֲִִַַַָָָָֹ¿«≈ִַָ

‰w�È ‡Ï.:�בי� יטל�אינ� .E¯·„k(Î)תורה …¿«∆ְִֵֶָָƒ¿»∆
ה'": יכלת מ�ל�י יאמר� ��" �אמר� מה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ��ביל

(‡Î)ÌÏe‡Â."�לה אע�ה זאת "אבל ŒÈÁ:�מ� ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È�‡.את י�לא �כב�די חי �אני ��� �ב�עה: ל��� »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הראי� כלֿהאנ�י� "�י לה� אק�� �� האר�, ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ�ל

מסרס. מקרא זה הרי האר�, את ירא� א� ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוג�'",

�כב�די האר� את ירא� א� האנ�י� כל �י ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני

ה�את ���פה �מי יתח�ל ��א האר� �ל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹי�לא

�תא� אמית� ��א להביא� ה' יכלת מ�ל�י ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:

מעט: מעט �נה; אר�עי� �אח�ר א�א אחד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ�אי�

(·Î)eq�ÈÂ.:�מ�מע�ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê.�ני� «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְִַ

�מ�כת �דאיתא וכ�' ��לו ��ני� ��� ��ני� ���ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ירא�:.‡e‡¯ÈŒÌ(Î‚)ערכי�: e‡¯È‰לא ‡Ï. ֲִָƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»
האר�: את ירא� ‡Á¯˙(Î„)לא Áe¯.במדבר) ְִֶֶָָֹ««∆∆

למר�לי�רבה) ��ב. ואחת ��ה אחת ר�ח�ת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַ��י

האמת, ל�מר היה �בל�� �עצה", ע�כ� "אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאמר:

לה��יק �ח �� היה �� ��אמר:ועלֿידי �מ� ,� ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וזה� �מ�ת�, ��אמר סב�רי� �הי� �לב", ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ו�הס

יה��ע �ספר יד)��אמר א�ת�(יהושע "וא�ב : ְְֱֵֶֶֶַ�ִַָָ

ע�ֿ�י": "�א�ר ולא ע�ֿלבבי" �א�ר ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹ�בר

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ.מקרא וזה אחרי, ל�� את וימ�א «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

nL‰קצר: ‡aŒ¯L‡.:�ל ��ת� .pL¯BÈ‰חבר�� ָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
הע� ואת הענקי� את י�רי�� "יתרכ��", ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�תר��מ�:

�מק�� א�א "ירתינ�", לתר�מ� ואי� .�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָא�ר

B‚Â'(Î‰)ייר��ה: È˜ÏÓÚ‰Â.�� �לכ� א� ִֶָָ¿»¬»≈ƒ¿ְִֵָ



glyciiriaxקטז meiqelwpe`

óeñ-íé Cøc øaãnä íëì eòñei''yx:ôéòéáø §¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤©«
åë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧
ézrîL éìr íéðélî änäi''yx:çëíäìà øîà ¥¯¨©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À

ízøac øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−
íëì äùrà ïk éðæàai''yx:èëäfä øaãna §¨§¨®¥−¤«¡¤¬Ÿ¨¤«©¦§¨´Â©¤Â

íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½
íúðéìä øLà äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

éìri''yx:ìøLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà ¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³
éúàùðì éãé-úàáìk-íà ék da íëúà ïkL ¨¨̧Ÿ¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïaàìøLà íëtèå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«§©̧§¤½£¤¬
eòãéå íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈§¨«§Æ

:da ízñàî øLà õøàä-úàáìíëéøâôe ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«¦§¥¤−
äfä øaãna eìté ízài''yx:âìíéraøà øaãna íérø eéäé íëéðáe ©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´

‡‰¯Ôכו ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…

:¯ÓÈÓÏכז‡zL�ÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú ¿≈««≈»«ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ Èc ‡„‰ ‡˙LÈ·ƒ¿»»»ƒƒƒ¿«¬ƒ

Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

ÈÈכח ¯Ó‡ ‡�‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»

Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ ‡Ók ‡Ï Ì‡ƒ»¿»ƒ«∆¿√»»≈

:ÔBÎÏ „aÚ‡כטÔÈ„‰ ‡¯a„Óa ∆¿≈¿¿«¿¿»»≈

ÏÎÏ ÔBÎÈ�È�Ó ÏÎÂ ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»≈¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎ�aLÁÀ¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏeלÌ‡ ¿≈»ƒƒ¿««¿¬»ƒ

˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ

da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«

¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆ƒÀ««

:Ôe�לאÔez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿

˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È ÏÚ‡Â È‰È ‡f·Ï¿ƒ»¿≈¿»≈»¿¿ƒ¿»

:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿«

ÔeÏtÈלב ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

:ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓaלגÔB‰È ÔBÎÈ�·e ¿«¿¿»»≈¿≈¿

ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ

é"ùø

ע�כ�: �איני מאחר אתכ�, e�tיהרג� ¯ÁÓ. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»»¿
וג�': לכ� �סע� כולאח�ריכ� ÚÏ„‰(ÊÎ)תורה ְְֲֵֶֶַָ»≈»

'B‚Â ‰Ú¯‰..�המר�לי ב')א�� כ"ג מ�א�(מגילה »»»¿ְְִִֵַַָ

ע�רה: �היא ÌÈ�ÈlÓל"עדה" ‰n‰ ¯L‡.את ְֲִֵֶָָָ¬∆≈»«ƒƒֶ

עלי: ‰n‰י�ראל ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙BpÏzŒ˙‡ ְִֵַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»
ÌÈ�lÓ.:מע�י� עלי, א�ת� מ�יני� המר�לי� «ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(ÁÎ)È�‡ŒÈÁ.ב�עה� Ôk:ל��� 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡ «»ƒְְָƒ…¿≈
‰NÚ‡.:חי איני Ìz¯ac�ביכ�ל ¯L‡k. ∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆

ל�ֿמתנ�": ה�ה ��ד�ר "א� מ��י: ������ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ

(ËÎ)ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ.('ב קכ"א (ב"ב ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆
לצאת �ג�� ,�� נמני� �א�� מס�ר לכל ה�מנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ל

א�ת� לכל ה�נ�יי� �ל �קלי�, ולתת ל�בא ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹולבא

וג�'", �נה ע�רי� "מ�� ה� וא�� ימ�ת�, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָמס�ר�ת

מ�� �ק�דיה� �אי� לוי, �ל �בט� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶלה�ציא

לע�רי�: ‡Ìz(Ï·)תורה ÌÎÈ¯‚Ùe.י�) �תר��מ� ְִֶƒ¿≈∆«∆ְְִַ

�ב�� לאר�, להכניס� ה�ני� על ���ר לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ��)

ל�מר �א� זה ל��� נ�פל �מ�ת�", "וא�� ְֵֶֶַַַָָָל�מר:

L�‰(Ï‚)"א��": ÌÈÚa¯‡.�מה אחד מת לא ֶַ«¿»ƒ»»ֵֵֶֶָֹ

��הי� �די אר�עי�, נגזר לכ� ��י�, מ�� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ח�ת

ו�נה ��י�. לכלל מ�יעי� ע�רי� �ני �ל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָא�ת�

ל���ח ��דמה וא�ֿעלֿ�י ��לל, היתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָרא��נה

ז� �זרה עלתה העגל את ���ע�� לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהמר�לי�,

סאת�, ��תמ�א עד לה� �המ�י� א�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�מח�בה,

��אמר לב)וזה� �מר�לי�,(שמות � �קדי" "�בי�� : ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָ

"��א� נאמר �א� וא� ח�את�". עליה� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"�פקד�י

עגל �ל ע�נ�ת: ��י � ע�נכ� ולא ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֹאתֿע�נ�תיכ�"

�נה מ�צת ח�יה� �מני� לה� וח�ב �ל�נה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָו�ל

�ני �ל א�ת� מת� ��י� ל�נת �כ��כנס� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�ְ�כ��,

glyciiriax mei qelwpe`

íëéøât íz-ãr íëéúeðæ-úà eàNðå äðL̈½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−
øaãnai''yx:ãìízøz-øLà íéîiä øtñîa ©¦§¨«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´

äðMì íBé äðMì íBé íBé íéraøà õøàä-úà¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈
ízrãéå äðL íéraøà íëéúðår-úà eàNz¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−

éúàeðz-úài''yx:äì| àì-íà ézøac ýåýé éðà ¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ
úàfä ärøä äãrä-ìëì äùrà úàǽŸ¤«¡¤ÀŸ§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åì-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤
eáLiå õøàäáéúëåðåìéåéø÷-ìk-úà åéìr eðéliå ¨¨®¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨

õøàä-ìr äaã àéöBäì äãräi''yx:æìeúîiå ¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ
äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä̈«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈

ýåýé éðôìi''yx:çì-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¥¬§Ÿ̈«¦«ª´©¦½§¨¥−¤
øeúì íéëìää íää íéLðàä-ïî eéç äpôé§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬

õøàä-úài''yx:èìøácä-úà äLî øaãéåíé ¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´
írä eìaàúiå ìàøNé éða-ìk-ìà älàä̈¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈

:ãàîîøää-Làø-ìà eìriå ø÷aá eîkLiå §«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈

ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tלדÔÈ�Óa ƒ¿≈¿«¿¿»¿ƒ¿«

‡Ú¯‡ ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ«∆¿»«¿»

‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»

ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z ‡zLÏ¿«»¿«¿»≈

˙È ÔeÚc˙Â ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡cלהÈÈ ‡�‡ ¿ƒ¿««¿¬»¬»¿»

„aÚ‡ ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈

‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»

ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa ÈÏÚ Ôe�ncÊ‡c¿ƒ¿«¿¬»¿«¿¿»»≈

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈלו‡i¯·‚Â ¿¿«»¿¿À¿«»

‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Ècƒ¿«…∆¿«»»»«¿»

Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»

ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿«»»ƒ«

:‡Ú¯‡לזe˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓe «¿»ƒÀ¿«»¿«ƒ

Ì„˜ ‡�˙BÓa ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeLƒ««¿»¿»»√»

:ÈÈלח¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ¿»ƒÀ««¿»≈«

Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓ eÓi˜˙‡ ‰pÙÈ¿À∆ƒ¿«¿ƒÀ¿«»»ƒ

:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c«¬»¿«»»»«¿»

iÓb˙t‡לט ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»

eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»

:‡„ÁÏ ‡nÚמeÓÈc˜‡Â «»«¬»¿«¿ƒ

‡¯eË LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ·¿«¿»¿ƒ¿≈»

‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»

é"ùø

‡˙ÌÎÈ˙e�ÊŒע�רי�: e‡N�Â.��ויק�ל" �תר��מ�: ְִֶ¿»¿∆¿≈∆ְְְִַַ

ח�ביכ��": את.‡˙È˙‡e�zŒ(Ï„)ית �הניא�ת� ֵָ∆¿»ƒֲִֶֶֶ

�מ� הסרה, ל��� � �נ�אה מאחרי. (במדברלבבכ� ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָ

את�":ל) אביה "�יֿהניא לה: e·LiÂ(ÂÏ)תורה ִִִֵָָָֹ«»À
ÂÈÏÚ e�ÈliÂ.את עליו הרעימ� האר� מ��ר �כ��ב� ««ƒ»»ְְִִִֶֶֶָָָָָ

�ל ו�מת�. � אנ�י� א�ת� ��ה, �ה�צאת העדה ָ�ְֲִִֵַַָָָָָָָָ�ל

ל��נ� ��לקיחי� �ברי� ח��� ל��� ��ה ְְְְִִִִִֶַַָָָָה�צאת

�מ� ,�� לד�ר ו)לאד� השירי� �פתי(שיר "��בב : ְְְְִֵֵֵַָָ

נאמר לכ� לרעה, וי�נ� לט�בה וי�נ� ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָי�ני�",

�היא ��ה ��� רעה, האר� ��ת מ�ציאי ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�א�:

�לעז:.ac‰ט�בה: È�ÙÏ(ÊÏ)פרליר"ש ‰Ùbna ָƒ»ְַַ««≈»ƒ¿≈
ה�.‰' מ�ה: �נגד מ�ה לה� ההג�נה מיתה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�א�ת�

ות�לעי� ט��ר� עד ל��נ� ונ��ר�ב ����� ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָחטא�

נאמר לכ� ט��ר�, לת�� �באי� מ���נ� ְְְְֱִִִֶַַָָָָי�צאי�

�א�ת� ה'", "לפני וזה� "�מ�פה". ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ"���פה"

ה�ד��ֿ�ר��ֿ �ל מ��תיו עלֿ�י לה� ְִִֶֶַַָָָָָָהרא�יה

מ�ה: �נגד מ�ה מ�דד �ה�א ÚLB‰ÈÂ(ÁÏ)ה�א ְִִֵֶֶֶָָƒÀ«
eÈÁ ·ÏÎÂ.�מ�ֿהאנ�י "חי� ל�מר �למ�ד מה ¿»≈»ְֲִִַַַָָָ

��טל� מל�ד א�א קיז)הה�"? �ל(ב"ב חלק� ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לח�י�: �ח�יה� וקמ� �אר� לטמר�לי� תורה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(Ó)¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡.�לאר הע�לה ה�ר� ה�א ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ

‡ÌB˜n‰ŒÏי�ראל: e�ÈÏÚÂ epp‰.:לאר�ֿי�ראל ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡.:נעלה �� לנ�, e�‡ËÁלת�� Èk. ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה": ��ב לנ� ט�ב "הלא אמרנ�: א�ר ְְְֲֲִֶַַָָָָֹעל



קיז glyciiriax mei qelwpe`

íëéøât íz-ãr íëéúeðæ-úà eàNðå äðL̈½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−
øaãnai''yx:ãìízøz-øLà íéîiä øtñîa ©¦§¨«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´

äðMì íBé äðMì íBé íBé íéraøà õøàä-úà¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈
ízrãéå äðL íéraøà íëéúðår-úà eàNz¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−

éúàeðz-úài''yx:äì| àì-íà ézøac ýåýé éðà ¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ
úàfä ärøä äãrä-ìëì äùrà úàǽŸ¤«¡¤ÀŸ§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åì-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤
eáLiå õøàäáéúëåðåìéåéø÷-ìk-úà åéìr eðéliå ¨¨®¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨

õøàä-ìr äaã àéöBäì äãräi''yx:æìeúîiå ¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ
äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä̈«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈

ýåýé éðôìi''yx:çì-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¥¬§Ÿ̈«¦«ª´©¦½§¨¥−¤
øeúì íéëìää íää íéLðàä-ïî eéç äpôé§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬

õøàä-úài''yx:èìøácä-úà äLî øaãéåíé ¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´
írä eìaàúiå ìàøNé éða-ìk-ìà älàä̈¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈

:ãàîîøää-Làø-ìà eìriå ø÷aá eîkLiå §«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈

ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tלדÔÈ�Óa ƒ¿≈¿«¿¿»¿ƒ¿«

‡Ú¯‡ ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ«∆¿»«¿»

‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»

ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z ‡zLÏ¿«»¿«¿»≈

˙È ÔeÚc˙Â ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡cלהÈÈ ‡�‡ ¿ƒ¿««¿¬»¬»¿»

„aÚ‡ ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈

‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»

ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa ÈÏÚ Ôe�ncÊ‡c¿ƒ¿«¿¬»¿«¿¿»»≈

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈלו‡i¯·‚Â ¿¿«»¿¿À¿«»

‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Ècƒ¿«…∆¿«»»»«¿»

Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»

ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿«»»ƒ«

:‡Ú¯‡לזe˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓe «¿»ƒÀ¿«»¿«ƒ

Ì„˜ ‡�˙BÓa ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeLƒ««¿»¿»»√»

:ÈÈלח¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ¿»ƒÀ««¿»≈«

Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓ eÓi˜˙‡ ‰pÙÈ¿À∆ƒ¿«¿ƒÀ¿«»»ƒ

:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c«¬»¿«»»»«¿»

iÓb˙t‡לט ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»

eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»

:‡„ÁÏ ‡nÚמeÓÈc˜‡Â «»«¬»¿«¿ƒ

‡¯eË LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ·¿«¿»¿ƒ¿≈»

‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»

é"ùø

‡˙ÌÎÈ˙e�ÊŒע�רי�: e‡N�Â.��ויק�ל" �תר��מ�: ְִֶ¿»¿∆¿≈∆ְְְִַַ

ח�ביכ��": את.‡˙È˙‡e�zŒ(Ï„)ית �הניא�ת� ֵָ∆¿»ƒֲִֶֶֶ

�מ� הסרה, ל��� � �נ�אה מאחרי. (במדברלבבכ� ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָ

את�":ל) אביה "�יֿהניא לה: e·LiÂ(ÂÏ)תורה ִִִֵָָָֹ«»À
ÂÈÏÚ e�ÈliÂ.את עליו הרעימ� האר� מ��ר �כ��ב� ««ƒ»»ְְִִִֶֶֶָָָָָ

�ל ו�מת�. � אנ�י� א�ת� ��ה, �ה�צאת העדה ָ�ְֲִִֵַַָָָָָָָָ�ל

ל��נ� ��לקיחי� �ברי� ח��� ל��� ��ה ְְְְִִִִִֶַַָָָָה�צאת

�מ� ,�� לד�ר ו)לאד� השירי� �פתי(שיר "��בב : ְְְְִֵֵֵַָָ

נאמר לכ� לרעה, וי�נ� לט�בה וי�נ� ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָי�ני�",

�היא ��ה ��� רעה, האר� ��ת מ�ציאי ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�א�:

�לעז:.ac‰ט�בה: È�ÙÏ(ÊÏ)פרליר"ש ‰Ùbna ָƒ»ְַַ««≈»ƒ¿≈
ה�.‰' מ�ה: �נגד מ�ה לה� ההג�נה מיתה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�א�ת�

ות�לעי� ט��ר� עד ל��נ� ונ��ר�ב ����� ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָחטא�

נאמר לכ� ט��ר�, לת�� �באי� מ���נ� ְְְְֱִִִֶַַָָָָי�צאי�

�א�ת� ה'", "לפני וזה� "�מ�פה". ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ"���פה"

ה�ד��ֿ�ר��ֿ �ל מ��תיו עלֿ�י לה� ְִִֶֶַַָָָָָָהרא�יה

מ�ה: �נגד מ�ה מ�דד �ה�א ÚLB‰ÈÂ(ÁÏ)ה�א ְִִֵֶֶֶָָƒÀ«
eÈÁ ·ÏÎÂ.�מ�ֿהאנ�י "חי� ל�מר �למ�ד מה ¿»≈»ְֲִִַַַָָָ

��טל� מל�ד א�א קיז)הה�"? �ל(ב"ב חלק� ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לח�י�: �ח�יה� וקמ� �אר� לטמר�לי� תורה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(Ó)¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡.�לאר הע�לה ה�ר� ה�א ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ

‡ÌB˜n‰ŒÏי�ראל: e�ÈÏÚÂ epp‰.:לאר�ֿי�ראל ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡.:נעלה �� לנ�, e�‡ËÁלת�� Èk. ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה": ��ב לנ� ט�ב "הלא אמרנ�: א�ר ְְְֲֲִֶַַָָָָֹעל



glyehiriaxקיח meiqelwpe`

øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬
eðàèç ék ýåýéi''yx:àîäf änì äLî øîàiå §Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨¤²

àì àåäå ýåýé ét-úà íéøár ízà©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ
çìöúi''yx:áîíëaø÷a ýåýé ïéà ék eìrz-ìà ¦§¨«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®

:íëéáéà éðôì eôâpz àìåâîé÷ìîrä ék §ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧
-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì íL éðrðkäå§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

íënri''yx:ãîøää Làø-ìà úBìrì eìtriå ¦¨¤«©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®
áøwî eLî-àì äLîe ýåýé-úéøa ïBøàå©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈¦¤¬¤

äðçnäi''yx:äîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−
äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäai''yx:ô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«

åèà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ

íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìài''yx: ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«
â-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥

çéø úBùrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà øãð¤̧¤Æ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£ºŸ¥³©
ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî ýåýéì ççéði''yx: ¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ

ãúéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬

:‡�·Á È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ècמא¯Ó‡Â ƒ¬«¿»¬≈»¿»«¬«

ÏÚ ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô�„ ‡ÓÏ ‰LÓ…∆¿»¿««»¿ƒ«

‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»

:ÁÏˆ˙מב˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï «¿«»ƒ¿¬≈≈

Ôe¯az˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈ�È· ÈÈ„ ‡z�ÎL¿ƒ¿»«¿»≈≈¿»ƒ«¿

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜מגÈ¯‡ √»«¬≈¿»≈¬≈

ÔBÎÈÓ„˜ Ôn˙ ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈

Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡�ÁÏt ¯˙aÓƒ»«»¿»»«¿»¿»¿≈

:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¿

eË¯‡מד LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»

B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â«¬¿»»«¿»…∆»¬

:‡˙È¯LÓ BbÓמה˙Á�e ƒ«¿ƒ»¿«

‡¯eËa ·˙Èc ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»

„Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«

:‰Ó¯Áא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏ‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ ¿≈««≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¬≈≈¬«¬«

:ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÏÚ˙‡ג ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»

‡¯„� ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� B‡ƒ¿«¿«»¿«¿»»ƒ¿»

ÔBÎÈ„ÚBÓa B‡ ‡z·„�· B‡ƒ¿«¿»¿¬≈

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

:‡�Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓד·¯˜ÈÂ ƒ≈ƒ»»ƒ»≈

‡˙Á�Ó ÈÈ Ì„˜ d�a¯˜ ·¯˜Ócƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»

é"ùø

(‡Ó)ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â.לא ע��י�, �א�� ז� ¿ƒ…ƒ¿»ִֶֶַֹ

מבתצלח: Ìz·L(Ó‚)תורה ÔkŒÏÚŒÈk.:ל�מר� ְִָƒ«≈«¿∆ְַ

וג�': �ב�� א�ר על לכ� �בא זאת ְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ�י

(„Ó)eÏtÚiÂ.�וכ חזק, ב)ל��� "ה�ה(חבקוק : ««¿ƒְְִֵֵֶֹ

וכ� ע��ת; ל��� �לעז. אינגרי"ש ד)ע�לה". :(מיכה �ְְְְֵַַַָ

�תֿצ���" לב)"עפל �מדר�(ישעיה ובח�". "עפל : ְִִֶֶַַַַָֹֹ
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èéäîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈

:ýåýéìëeîéøz älç íëúñør úéLàø ©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´
dúà eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøúi''yx: §¨®¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

àëäîeøz ýåýéì eðzz íëéúñør úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
íëéúøãìi''yx:ñáëúà eùrú àìå ebLú éëå §Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½Ÿ¥¬

-ìà ýåýé øac-øLà älàä úåönä-ìk̈©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤
äLîi''yx:âëíëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−

äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî äLî-ãéa§©¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡�È„Â¿ƒ»«¿≈¿¿ƒ»

:ÔBÎnÚ ¯ib˙ÈcיזÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓיחÈ�a ÌÚ ÏlÓ …∆¿≈»«≈ƒ¿≈

ÔBÎÏÚÓa ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿≈«¿

ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙ÏיטÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂ ¿«»ƒ≈¿≈«¿

ÔeL¯Ùz ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»¿«¿»«¿¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡כLÈ¯ «¿»»√»¿»≈

ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡«¿«¿«¿»«¿¿

ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók ‡˙eL¯Ù‡«¿»»¿»ƒ«¿¿ƒƒ

:d˙È ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ƒ¿»≈«¿¿»«

ÈÈכא Ì„˜ Ôe�zz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ‡˙eL¯Ù‡כבÈ¯‡Â «¿»»¿»≈«¬≈

Ïk ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzLƒ̇¿¿¿»«¿¿»»

ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ

:‰LÓכגÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È …∆»»ƒ«ƒ¿»

Èc ‡ÓBÈ ÔÓ ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿…∆ƒ»ƒ

é"ùø

יג) מצרי�".(בראשית �אר� "�ג�ֿה' כב): :(מ"א. ְְְִִֶֶַַ

�ע��": �ע�י כמ�� טז"�מ�ני ÌÎ‡·a(ÁÈ)תורה ְְִִֶַַָָ¿…¬∆
ı¯‡‰ŒÏ‡.יא�ת� מ�ל ז� "�יאה" מ��ה ∆»»∆ְ�ִִִָָָ

��� לפיכ� "�יֿתבא�", נאמר: ��כ�� ָ�ְֱִִֶַָָָֹ�ְֶֶַָ����רה,

מה�, �אחת ה�ת�ב ל� ��רט וכיו� מ��, ז� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלמד�ת

אבל ,�� ��� א� וי�יבה, יר�ה לאחר א�א ֲֵָָ�ִִַָָ�ְְֵֶֶַַָָ�אינ�

ואכל� �� מ��כנס� "�באכ�", :�� נאמר ְְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָֹז�

�ח�ה: נתח�ב� יטמ�חמ�, ¯‡ÈL˙(Î)תורה ְְְְִִַַַָָ≈ƒ
ÌÎ˙Ò¯Ú.�רגילי �א�� עריס�תיכ� �די ���ל��� ¬ƒ…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ

היא? וכ�ה ��ד�ר, טז)לל�� "ו�מד�(שמות : ְְִִַַַָָָָֹ

ו�ל� אר�עי� (ו�ע�ר� ל�ל�לת" "עמר ְְְְִִֶַָָֹֹ�ֶֶַָֹֹבעמר",

�ל�מר, מרא�ית�, �רימ� �יצה) וחמ� ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ�יצי�

אחת ח�ה ��קח רא�ית מ��ה, ��אכל� ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקד�

ה': ל�� �לעז:.lÁ‰�ר�מה Óe¯˙k˙טורטי"ל ְְֵָ«»ְַַƒ¿«
Ô¯b.,מע�ר �תר�מת ולא �ע�ר, �� נאמר ��א …∆ְְֱֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

לבעל �ע�ר נתנ� חכמי� אבל �ע�ר, �� ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָ��אמר

אחד � ול�ח��� ואר�עה, מע�רי� אחד � ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�ית

��מ�נה: ÌÎÈ˙Ò¯Ú(Î‡)מאר�עי� ˙ÈL‡¯Ó. ְְִֵַָָ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆
"רא�ית(ספרי) ��אמר: לפי נאמר? ְֱֱִִֵֶֶֶַַָָל�ה

�למ� ��ע��ת, רא��נה אני ��מע � דערסתיכ�" ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

:��� ולא מקצת� � "מרא�ית" Ï‰'ל�מר: e�zz ְְִִֵֵַָָֹ�ָƒ¿«
‰Óe¯z.(ספרי),לח�ה �ע�ר �מענ� ��א לפי ¿»ְְְִִֶַַָָֹ

נתינה: �די �� ��הא "��נ�", ÈÎÂ(Î·)נאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָ¿ƒ
eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙.(ספרי)היתה ��כבי� עב�דת ƒ¿¿…«¬ְֲִַָָָ

�ר, עליה� מביאי� �ה���ר ה�צ�ת" "�ל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ�כלל

לע�לה �פר ל��� מ�לל� �א� מ�ציא� ה�ת�ב ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוהרי

לח�את: B‚Â'ו�עיר ebL˙ ÈÎÂ.(�ש)עב�דת� ְְִַָָ¿ƒƒ¿¿ֲַַ

מ�ל �אחת א�א אינ� א� מד�ר; ה�ת�ב ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָאלילי�

�לֿה�צ�ת "את ל�מר: �למ�ד ְְְִִֵַַַַָה�צו�ת?

מה ה�צ�ת: �כל �היא אחת מצוה � ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהא�ה"

ה�צו�ת, �ל על ז)הע�בר �מפר(כריתות על ��רק ְִֵֵֵֵַַָָֹ

�מפר על �� ��רק ז� מצוה א� �ני�, �מג�ה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�רית

��כבי�: עב�דת ז� ואיז�? �ני�, �מג�ה ְְְֲִִִֵֶַַָָ�רית

‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯acŒ¯L‡.(ח ו"לא(הוריות "אנכי" ¬∆ƒ∆∆…∆ְִָֹֹ

�מענ�� ה�ב�רה מ�י � ל�" סב)יהיה :(תהלי� ְְְְְִִִֶַַָ

�מע�י": ��י�ֿז� אלהי� ��ר ‡˙(Î‚)"אחת ְְֱִִִִֶַַַָָֹ≈
‡ŒÏk'B‚Â ‰eˆ ¯L.(ספרי)ה��דה ��ל מ�יד, »¬∆ƒ»¿ִֶֶַַָ

מה �בכל ��� ה��רה �כל �כ�פר ��כבי� ְַָָ�ְְֲִֵַַַָָָ�עב�דת

glyehiriay mei qelwpe`

íëéúøãìi''yx:ãëäãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»
ì äúNrðø÷a-ïa øt äãrä-ìë eùrå äââL ¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´Ÿ¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á

Bkñðå Búçðîe ýåýéì ççéð çéøì äìòì ãçà¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−
úhçì ãçà íéfr-øérNe ètLnki''yx: ©¦§¨®§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

äëìàøNé éða úãr-ìk-ìr ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−
eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì çìñðå§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧
ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì äMà íðaø÷-úà¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−

íúââL-ìri''yx:åëéða úãr-ìëì çìñðå ©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañéòéáùæëàèçz úçà Lôð-íàå ¦§¨¨«§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´
úàhçì dúðL-úa ær äáéø÷äå äââLái''yx: ¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬©§¨−̈§©¨«

çëäàèça úââMä Lôpä-ìr ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬
:Bì çìñðå åéìr øtëì ýåýé éðôì äââLá¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

èëíëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
:äââLa äùòì íëì äéäé úçà äøBz¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−Ÿ¦§¨¨«

ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äùrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤Ÿ́§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤

dnr áøwî àåääi''yx:àìäæa ýåýé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈

:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿«»¿»≈

zL�Î‡כד È�ÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»

Ïk Ôe„aÚÈÂ eÏLÏ ˙„·Ú˙‡ƒ¿¬≈«¿»¿«¿¿»

‡˙ÏÚÏ „Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zL�k¿ƒ¿»«≈««¬»»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«

:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚכה¯tÎÈÂ ƒ≈«¿«»»ƒ««

È�·c ‡zL�k Ïk ÏÚ ‡�‰k«¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈

È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈¿¬≈

˙È e‡È˙È‡ Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔB‰�a¯À̃¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

È�·cכו ‡zL�k ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈

:‡˙eÏLa ‡nÚ ÏÎÏ È¯‡כזÌ‡Â ¬≈¿»«»¿»»¿ƒ

‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»

:‡˙‡hÁÏ dzL ˙aכח¯tÎÈÂ «««¿«»»ƒ««

d·ÁÓa ÈÏzL‡c L�‡ ÏÚ ‡�‰k«¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈

È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂכטÈ�·a ‡·ÈvÈ ¿ƒ¿¿≈≈«ƒ»ƒ¿≈

ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈

„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

eÏLaלÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L�‡Â ¿»∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒ

ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bib ÔÓe ‡È·ÈvÈ ÔÓƒ«ƒ«»ƒƒ«»√»¿»

‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓלא‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ƒ««¬≈«≈¿»

È�L‡ È‰B„ewt ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„«¿»¿«¿»ƒƒ«¿≈

é"ùø

צ�ה א�ר "מ�ֿה��� ��אמר: ה�ביאי�, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָ��תנ�א�

והלאה": �NÚ˙‰(Î„)ה' ‰„Ú‰ È�ÈÚÓ Ì‡ ְָָָƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»
‰‚‚LÏ.('ב ה' נע�תה(הוריות העדה מעיני א� ƒ¿»»ְִֵֵֵֵֶֶָָָ

אחת על וה�ר� ��גג� �ג�� ��גג, עלֿידי ז� ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָעברה

��כבי� עב�דת לעבד מ�רת �היא העב�ד�ת ֲֲִֶֶַַָֹ�ֲִִֶָמ�

צ').hÁÏ˙�כ�: זבחי� יג, �אינ�(הוריות א', חסר ְָ¿«»ֵֵֶָ

ע� ה�א�ת ����רה ח�א�ת ��ל ח�א�ת, ְִִֶֶַַַַָָָָָָ��אר

��אמר לע�לה, ק�דמת הח�את ה)ע�לה, :(ויקרא ְֱֶֶֶֶַַַָָָ

ק�דמת ע�לה וז� ע�לה", יע�ה ה�ני ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ"ואת

Ï‰'(Î‰)לח�את: ‰M‡ Ì�a¯˜Œ˙‡ e‡È·‰. ְַָ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«

ט) יבמות הע�לה,(ספרי. �ר ה�א ��ר�ה, האמ�ר ֶַַָָָָָָָזה

לה'": "א�ה ה�עיר:.Ì˙‡hÁÂ��אמר: תורהזה ֱִֶֶֶַַ¿«»»ִֶַָ

·L‚‚‰(ÊÎ)כו ‡ËÁz.:�כבי�� ÊÚ�עב�דת ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈
d˙�LŒ˙a.�א ���ה מביא יחיד עבר�ת �אר «¿»»ְְֲִִִֵֵָָָ

קבע �בז� �עירה:�עירה כחל� Èa„(Ï)תורה ְְְִִַָָָָ¿»
‰Ó¯.:מזיד�Ûc‚Ó.:�מ� ה)מחר�, (יחזקאל »»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

�גד�פה" חר�ה לו)"והיתה ��פ�(ישעיה "א�ר : ְְְְְֲִֶֶָָָָ

מ�א� ר��תינ�: �ר�� וע�ד מל�ֿא��ר". ְְֲִֵֵֶֶַַַָָנערי

�כרת �ה�א ה�� את כריתותלמבר� צ. (סנהדרי� ְְֵֵֵֶֶַַָָ

צט).Œ¯·c‰'(Ï‡):ז') עב�דת(סנהדרי� אזהרת ¿«ְֲַַַָ



קכי glyehiriay mei qelwpe`

íëéúøãìi''yx:ãëäãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»
ì äúNrðø÷a-ïa øt äãrä-ìë eùrå äââL ¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´Ÿ¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á

Bkñðå Búçðîe ýåýéì ççéð çéøì äìòì ãçà¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−
úhçì ãçà íéfr-øérNe ètLnki''yx: ©¦§¨®§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

äëìàøNé éða úãr-ìk-ìr ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−
eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì çìñðå§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧
ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì äMà íðaø÷-úà¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−

íúââL-ìri''yx:åëéða úãr-ìëì çìñðå ©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañéòéáùæëàèçz úçà Lôð-íàå ¦§¨¨«§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´
úàhçì dúðL-úa ær äáéø÷äå äââLái''yx: ¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬©§¨−̈§©¨«

çëäàèça úââMä Lôpä-ìr ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬
:Bì çìñðå åéìr øtëì ýåýé éðôì äââLá¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

èëíëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
:äââLa äùòì íëì äéäé úçà äøBz¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−Ÿ¦§¨¨«

ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äùrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤Ÿ́§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤

dnr áøwî àåääi''yx:àìäæa ýåýé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈

:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿«»¿»≈

zL�Î‡כד È�ÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»

Ïk Ôe„aÚÈÂ eÏLÏ ˙„·Ú˙‡ƒ¿¬≈«¿»¿«¿¿»

‡˙ÏÚÏ „Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zL�k¿ƒ¿»«≈««¬»»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«

:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚכה¯tÎÈÂ ƒ≈«¿«»»ƒ««

È�·c ‡zL�k Ïk ÏÚ ‡�‰k«¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈

È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈¿¬≈

˙È e‡È˙È‡ Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔB‰�a¯À̃¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

È�·cכו ‡zL�k ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈

:‡˙eÏLa ‡nÚ ÏÎÏ È¯‡כזÌ‡Â ¬≈¿»«»¿»»¿ƒ

‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»

:‡˙‡hÁÏ dzL ˙aכח¯tÎÈÂ «««¿«»»ƒ««

d·ÁÓa ÈÏzL‡c L�‡ ÏÚ ‡�‰k«¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈

È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂכטÈ�·a ‡·ÈvÈ ¿ƒ¿¿≈≈«ƒ»ƒ¿≈

ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈

„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

eÏLaלÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L�‡Â ¿»∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒ

ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bib ÔÓe ‡È·ÈvÈ ÔÓƒ«ƒ«»ƒƒ«»√»¿»

‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓלא‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ƒ««¬≈«≈¿»

È�L‡ È‰B„ewt ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„«¿»¿«¿»ƒƒ«¿≈

é"ùø

צ�ה א�ר "מ�ֿה��� ��אמר: ה�ביאי�, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָ��תנ�א�

והלאה": �NÚ˙‰(Î„)ה' ‰„Ú‰ È�ÈÚÓ Ì‡ ְָָָƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»
‰‚‚LÏ.('ב ה' נע�תה(הוריות העדה מעיני א� ƒ¿»»ְִֵֵֵֵֶֶָָָ

אחת על וה�ר� ��גג� �ג�� ��גג, עלֿידי ז� ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָעברה

��כבי� עב�דת לעבד מ�רת �היא העב�ד�ת ֲֲִֶֶַַָֹ�ֲִִֶָמ�

צ').hÁÏ˙�כ�: זבחי� יג, �אינ�(הוריות א', חסר ְָ¿«»ֵֵֶָ

ע� ה�א�ת ����רה ח�א�ת ��ל ח�א�ת, ְִִֶֶַַַַָָָָָָ��אר

��אמר לע�לה, ק�דמת הח�את ה)ע�לה, :(ויקרא ְֱֶֶֶֶַַַָָָ

ק�דמת ע�לה וז� ע�לה", יע�ה ה�ני ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ"ואת

Ï‰'(Î‰)לח�את: ‰M‡ Ì�a¯˜Œ˙‡ e‡È·‰. ְַָ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«

ט) יבמות הע�לה,(ספרי. �ר ה�א ��ר�ה, האמ�ר ֶַַָָָָָָָזה

לה'": "א�ה ה�עיר:.Ì˙‡hÁÂ��אמר: תורהזה ֱִֶֶֶַַ¿«»»ִֶַָ

·L‚‚‰(ÊÎ)כו ‡ËÁz.:�כבי�� ÊÚ�עב�דת ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈
d˙�LŒ˙a.�א ���ה מביא יחיד עבר�ת �אר «¿»»ְְֲִִִֵֵָָָ

קבע �בז� �עירה:�עירה כחל� Èa„(Ï)תורה ְְְִִַָָָָ¿»
‰Ó¯.:מזיד�Ûc‚Ó.:�מ� ה)מחר�, (יחזקאל »»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

�גד�פה" חר�ה לו)"והיתה ��פ�(ישעיה "א�ר : ְְְְְֲִֶֶָָָָ

מ�א� ר��תינ�: �ר�� וע�ד מל�ֿא��ר". ְְֲִֵֵֶֶַַַָָנערי

�כרת �ה�א ה�� את כריתותלמבר� צ. (סנהדרי� ְְֵֵֵֶֶַַָָ

צט).Œ¯·c‰'(Ï‡):ז') עב�דת(סנהדרי� אזהרת ¿«ְֲַַַָ



glyehiriayקכי meiqelwpe`

Lôpä úøkz | úøkä øôä Búåöî-úàå§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤
dá äðår àåääi''yx:ôáììàøNé-éðá eéäiå ©¦−£Ÿ¨¬¨«©«¦§¬§¥«¦§¨¥−

íBéa íéör LL÷î Léà eàöîiå øaãna©¦§®̈©¦§§À¦²§¥¬¥¦−§¬
úaMäi''yx:âìBúà íéàönä Búà eáéø÷iå ©©¨«©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−

-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨
äãräi''yx:ãìLøô àì ék øîLna Búà eçépiå ¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½

Bì äùri-äîi''yx:ñäìäLî-ìà ýåýé øîàiå ©¥«¨¤−Ÿ«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
-ìk íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ¨

äðçnì õeçî äãräi''yx:åì-ìk Búà eàéöiå ¨´¥½̈¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨
íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãrä̈«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−

äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiåi''yx:ôøéèôî ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
æì:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåçì-ìà øac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤

úöéö íäì eùrå íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸Ÿ¨¤¬¦¦²
úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìr©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkäúìëz ìéút ói''yx:èìúöéöì íëì äéäå ©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼
ýåýé úåöî-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ

:da d·BÁלבÏ‡¯NÈ È�· BÂ‰Â «««¬¿≈ƒ¿»≈

„k ‡¯·b eÁkL‡Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿»«¿»«

:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג d˙È e·È¯˜Â„k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«

Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ÔÈÚ‡ ·a‚Ó¿«≈»ƒ¿»…∆¿»«¬…

:‡zL�k Ïk ˙ÂÏeלדd˙È e¯q‡Â ¿»»¿ƒ¿»¿«¿»≈

L¯t˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«

:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ïלה¯Ó‡Â ¿»¿«¿¿≈«¬«

‡¯·b ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»

‡zL�k Ïk ‡i�·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»

:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓלוe˜Èt‡Â ƒ»»¿«¿ƒ»¿«ƒ

‡¯aÓÏ ‡zL�k Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‡i�·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ˙ÈÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯לח Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«

ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ ÔB‰Ï¿¿«¿¿¿¿¿¿ƒ«

ÏÚ Ôe�zÈÂ ÔB‰È¯„Ï ÔB‰˙eÒÎ ÈÙ�k«¿≈¿¿¿»≈¿ƒ¿«

‡ËeÁ ‡Ù�Î„ ‡„tÒe¯k¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„לטÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ƒ¿∆¿»ƒ¿

Ôe¯k„˙Â d˙È ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈¿ƒ¿¿

Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È»»ƒ«»«¿»¿«¿¿

¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«ƒ¿

Ôez‡ Èc ÔBÎÈ�ÈÚ eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏƒ¿»«≈≈≈ƒ«

é"ùø

מ�ה: מ�י � וה�אר ה�ב�רה, מ�י BÚ�‰��כבי� ְְְִִִִִֶַַָָָֹ¬»
d·.:בה��� ע�ה ��א ,�� �ע�נ� �זמ� »ְְֲִֶֶַָָָָָֹ

(·Ï)e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ�· eÈ‰iÂ.(ספרי) «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿
א�א �מר� ��א ה�ת�ב, ��ר י�ראל �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�גנ�ת�

וח�ל�: זה �א �ב�נ�ה רא��נה, ְְְִִִֶַַָָָָָ��ת

(‚Ï)LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰.�סנהדרי מ"א)(ספרי. «…¿ƒ…¿…≈
��צא�ה� א� מ�ק���, ה�יח ולא �� ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ�התר�

:�� BÏ(Ï„)והתר� ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk. ְְִƒ……««≈»∆
עח) סנהדרי� מיתה(ספרי. �איז� י�דעי� הי� ְְִִֵָָֹלא

�מיתה: ��ת �ה�ח�ל הי� י�דעי� אבל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָימ�ת,

(‰Ï)ÌB‚¯."��הל" וכ�: �לעז, פשנ"ט ע�ה »ְְֲֵַַָֹ

ו"�מ�ר": "זכ�ר" וכ�: ‡˙B(ÂÏ)אלנ"ט, e‡ÈˆiÂ. ְְֵָָ«…ƒ…
�י� מ�ית ורח�ק ח�� ה�קילה ��ית ְְִִִִֵֵֶַָָָמ�א�,

מב) לז:(סנהדרי� ˆÈˆ˙(ÁÏ)תורה Ì‰Ï eNÚÂ.על ¿»»∆ƒƒַ

�מ� ,�� ה�ל�יי� ה�תילי� ח)�� :(יחזקאל ְְְִִִֵַַָ

�� על � ציצת אחר: �בר רא�י". �ציצת ְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ"ו��חני

�מ� את�", ב)"�ראית� מ�ֿהחר�י�":(שיר "מצי� : ְְֲִִִִֵֶַַֹ

˙ÏÎz.(מד ח�ז��:(מנחות �ל ירק צבע ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(ËÏ)'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe.ימטר�א� ��ני� ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ

"ציצית וחמ�ה�ל ח�טי� ��מ�נה מא�ת, �� � " ְֲִִִִֵֵֶַָָ

�רי"ג: הרי ÌÎ··Ïק�רי� È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ. ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆
מר�לי� ה� והעיני� ה�ב האר�". "מ��ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מ�

glyehiriay mei qelwpe`

íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðér éøçàåi''yx: §©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«
îéúåöî-ìk-úà íúéNrå eøkæz ïrîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®

:íëéäìàì íéLã÷ íúééäåàîýåýé éðà ¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦

íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäìi''yxôôô :.ïîéñ è"ìô ,íé÷åñô è"é÷ ¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

:ÔB‰È¯˙a ÔÚËמÔe¯k„˙c ÏÈ„a »««¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿

ÔB‰˙e È„Bwt Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜מא‡�‡ «ƒƒ√»¡»¬¬»

ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿

ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ dÏ‡Ï≈»¬»¿»¡»¬

é"ùø

וה�ב ר�אה העי� העבר�ת: את ל� �מסרסרי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָל���,

העבר�ת: את ע��ה וה��� מח�מד ‡�È(Ó‡)תורה ְֲֵֵֶֶַָ¬ƒ
�כר:(ספרי).‰' ל��� נאמ�.‡ÌÎÈ‰Ïנאמ� ְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ֱֶָ

‡˙ÌÎלה�רע: È˙‡ˆB‰ ¯L‡.(ספרי)�� מנת על ְִַָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ

�זר�תי: עליכ� ��ק�ל� אתכ� ‰'�דיתי È�‡ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡.(ספרי)�יאמר ��א �די נאמר? ל�ה ע�ד ¡…≈∆ְְֱֵֶֶַָָֹֹ

ונ�ל ��ע�ה לא ה�ק��? אמר מה מ�ני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹי�ראל:

� �כר!" נ�טלי� ולא ע��י� לא אנ� (שבת�כר? ְְִִָָָָָֹֹ

א�מרפ"ח) ה�א וכ� מל�כ�". אני �רחכ� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל

כ) עליכ�".(יחזקאל אמל� וג�' חזקה �יד "א�ֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ

ה�א אני מצרי�? יציאת נאמר ל�ה אחר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�בר

�ל ל�אינ� �כ�ר �ל ט�ה �י� �מצרי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�הבחנ�י

ה��לה מ� �לה�רע להבחי� עתיד ה�א אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָ�כ�ר,

איל� ה�אקלא �כלת וא�מר ס"א).�בג�� (ב"מ ְְְְִִֵֵֶָָָ

ל�ה הע�ק�י: ה�ר�� מ�ה ר�י �ל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ�מיס�ד�

��כבי�? עב�דת לפר�ת מק��� �ר�ת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָנסמכה

ה) ע�בד(חולי� �איל� ה��ת את �המח�ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָל�מר,

ה�צו�ת, �כל �ק�לה היא �א� אלילי�, ְְְֱֲִִִִֶַַַָָעב�דת

�עזרא: א�מר ה�א ט)וכ� הרֿסיני(נחמיה "ועל : ְְְְִֵֵֶַַַָ

קד�� ��ת ואת �מצ�ת]. ��רה �ע�� [ו��� ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָירד�
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�עלת ולא �נפ�ת, אר�ע על נ�רי�". ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָֹעלֿ�נפי

חמ� �עלת ולא ב)�ל�, י"ח שאי�Y(זבחי� (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ

כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושי�

י') סי' או"ח בטור ועיי� ל��נ�תהמרוחקות אר�ע ְְְֶֶַַ�נגד

�מצרי� ��אמר �א�ה, ו)�ל "וה�צאתי",(שמות : ְֶ�ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

"ולקח�י" "וגאל�י", ÏÎz˙:"וה�ל�י", ÏÈ˙t. ְְְְְְִִִִַַַָָ¿ƒ¿≈∆
���ל:(ספרי) �ל �ר��� �כ�ר�ת. ���ל �� ְְִִֵֶַַעל

ה�כלת צבע וכ� ��ילה, היתה �מ�ת� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ"�כלא",

ח�טי� ��מ�נה ערב, לעת ה��חיר לרקיע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ��מה

מ��צא� י�ראל, ��ה� ימי� �מ�נה �נגד � ���ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
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שלח פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קכי glyehiriay mei qelwpe`

íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðér éøçàåi''yx: §©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«
îéúåöî-ìk-úà íúéNrå eøkæz ïrîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®

:íëéäìàì íéLã÷ íúééäåàîýåýé éðà ¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦

íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäìi''yxôôô :.ïîéñ è"ìô ,íé÷åñô è"é÷ ¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

:ÔB‰È¯˙a ÔÚËמÔe¯k„˙c ÏÈ„a »««¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿

ÔB‰˙e È„Bwt Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜מא‡�‡ «ƒƒ√»¡»¬¬»

ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿

ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ dÏ‡Ï≈»¬»¿»¡»¬

é"ùø

וה�ב ר�אה העי� העבר�ת: את ל� �מסרסרי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָל���,

העבר�ת: את ע��ה וה��� מח�מד ‡�È(Ó‡)תורה ְֲֵֵֶֶַָ¬ƒ
�כר:(ספרי).‰' ל��� נאמ�.‡ÌÎÈ‰Ïנאמ� ְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ֱֶָ

‡˙ÌÎלה�רע: È˙‡ˆB‰ ¯L‡.(ספרי)�� מנת על ְִַָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ

�זר�תי: עליכ� ��ק�ל� אתכ� ‰'�דיתי È�‡ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡.(ספרי)�יאמר ��א �די נאמר? ל�ה ע�ד ¡…≈∆ְְֱֵֶֶַָָֹֹ

ונ�ל ��ע�ה לא ה�ק��? אמר מה מ�ני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹי�ראל:

� �כר!" נ�טלי� ולא ע��י� לא אנ� (שבת�כר? ְְִִָָָָָֹֹ

א�מרפ"ח) ה�א וכ� מל�כ�". אני �רחכ� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל

כ) עליכ�".(יחזקאל אמל� וג�' חזקה �יד "א�ֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ

ה�א אני מצרי�? יציאת נאמר ל�ה אחר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�בר

�ל ל�אינ� �כ�ר �ל ט�ה �י� �מצרי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�הבחנ�י

ה��לה מ� �לה�רע להבחי� עתיד ה�א אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָ�כ�ר,

איל� ה�אקלא �כלת וא�מר ס"א).�בג�� (ב"מ ְְְְִִֵֵֶָָָ

ל�ה הע�ק�י: ה�ר�� מ�ה ר�י �ל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ�מיס�ד�

��כבי�? עב�דת לפר�ת מק��� �ר�ת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָנסמכה
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"ולקח�י" "וגאל�י", ÏÎz˙:"וה�ל�י", ÏÈ˙t. ְְְְְְִִִִַַַָָ¿ƒ¿≈∆
���ל:(ספרי) �ל �ר��� �כ�ר�ת. ���ל �� ְְִִֵֶַַעל

ה�כלת צבע וכ� ��ילה, היתה �מ�ת� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ"�כלא",

ח�טי� ��מ�נה ערב, לעת ה��חיר לרקיע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ��מה
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:Ba-äéäz ãé-íà eðLàøá BîcëøLà CúòáMî íi÷ð eðééäå äæ eðøác-úà éãébz-íàå ¨´§Ÿ¥½¦¨−¦«§¤«§¦©¦−¦¤§¨¥´¤®§¨¦´§¦¦½¦§ª«¨¥−£¤¬

:eðzòaLäàë:ïBlça éðMä úå÷z-úà øL÷zå eëìiå íçlLzå àeä-ïk íëéøáãk øîàzå ¦§©§¨«©¸Ÿ¤Æ§¦§¥¤´¤½©§©§¥−©¥¥®©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−©«©«
áëìL íL eáLiå äøää eàáiå eëìiåíéôãøä eL÷áéå íéôãøä eáL-ãò íéîé úL ©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯¨«Ÿ§¦²

:eàöî àìå Cøcä-ìëaâëïeð-ïa òLBäé-ìà eàáiå eøáòiå øääî eãøiå íéLðàä éðL eáLiå §¨©¤−¤§¬Ÿ¨¨«©¨ª¹§¥³¨«£¨¦Æ©¥§´¥«¨½̈©©«©§Æ©¨½Ÿ¤§ª−¦®
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)
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