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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

בחורה  עם  שליט"א  בנו...  עבור  נכבדות  הצעת  ע"ד  כותב  בו  מנחם,  מר"ח  למכתבו  במענה 

אחת... אלא שיש לה אחות מבוגרת שטרם התארסה, אבל רמזו הוריהן שבקרוב הגדולה תתארס ואז 

יגמרו את הדבר עם הקטנה בהצעה האמורה. 

הרי כיון שענין שידוכין ה"ז בנין עדי עד, מובן שאין למהר וללחוץ על ההקדם בהנ"ל איזה 

ימים קודם, כי אם לקבוע איזה מועד, שעד המועד ההוא יחכו לאירוסי' של האחות הגדולה, והמועד 

הרי יכול להיות באיזה שבועות, כיון שבלא"ה נמצאים אנו בחדש עליו אמרו רז"ל במס' תענית )כט 

עמוד ב' בתחלתו( דלישתמיט באב. מכמה טעמים אין כדאי לקשר )פארבינדען( הצד השני שמוכרחים 

הם דוקא בההצעה, ולאידך גיסא גם מצדם לא לקשר )פארבינדען זיך( כיון שבאפשרי שבמשך שבועות 

אלו תהיינה עוד הצעות הראויות להתענין בהן. 

לפלא שאינו מזכיר ע"ד השתתפותו בהתועדויות אנ"ש וכן בשיעורי תורה הנלמדים ברבים 

והעיקר מפעולותיו בהפצת המעינות שהרי זוהי מצוה שבגופו ובפרט לאלו אשר אבותיהם התעסקו 

בזה וזכות אבותם מסייעתם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, שהרי הטוב בענינים הפרטים - באיש ואשה הישראלים - תלוי 

בהטוב דבענינים הכללים. 



ד

,awr zyxt 'a meil xe` .c"qa
n"cyz'd ,a`a e"h

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡Ï עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו …ְְֲִִִִֵַָָָָָָ

וכּו' נׂשיאינּו1ּבאב רּבֹותינּו ּדּיּוק וידּוע . ְְְְִִֵֵַַָָ

אֹו זה רז"ל ּבמאמר הּמתחילים (ּבּדרּוׁשים ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָּבזה

זה  רז"ל מאמר הּדבר 2המפרׁשים טעם מהּו ,( ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָ

והּנה  ּבאב. ּכט"ו ּביׂשראל טֹובים ימים היּו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּלא

חּיים' עץ ׁשהּוא 3ּב'פרי זה, יֹום ּבמעלת מבֹואר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

סיהרא  (קימא ּבׁשלמּותּה היא הּלבנה ׁשּבֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּיֹום

עתידין 4ּבאׁשלמּותא  ׁשּיׂשראל ּומּכיון ,( ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּכמֹותּה הּיֹום 5להתחּדׁש לפיכ הּלבנה), (ּכמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

טֹוב' 'יֹום הּוא ּבׁשלמּותּה היא הּלבנה ְְִִֵֶַָָָׁשּבֹו

ּׁשאמרּו ּבמה והרי להבין, צרי עדין א ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּגדֹול.

(ּובעיקר) ּגם נכלל ליׂשראל, טֹובים ימים היּו ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹלא

לרגלים  חל 6הראׁשֹון הּוא ׁשּגם הּפסח חג ׁשהּוא ְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבמילּואּה, הּלבנה ׁשּבֹו (ניסן) לחֹודׁש ט"ו ְְְִִֶֶַַָָָָּביֹום

הּסּוּכֹות) (חג האסיף חג ּגם נכלל ְְִִֶֶֶַַַַַָָָועלּֿדרֿזה

הּלבנה  ׁשּבֹו (ּתׁשרי) לחֹודׁש ּבט"ו חל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשּגם

עׂשר  חמּׁשה מעלת היא ּבמה ואםּֿכן ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָּבמילּואּה,

ּדוקא. ְְַָָּבאב

‰p‰Â היא ּבזה הּבאּור ּדמעלת 7נקּודת , ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַַַַָ

מּׁשּום  היא ּבאב ׁשּבט"ו הּלבנה ְְְְִִֵֶַָָָׁשלימּות

ידּוע  ּדהּנה ּבאב. ּדתׁשעה הּירידה אחר 8ׁשּבאה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ירידה  הקּדמת עלֿידי היא אמיּתית עלּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּכל

מּמצרים  (העלּיה הראׁשֹונה ּבעלּיה ּוכמֹו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָּדוקא.

ּבּה ּדכתיב י ׂשראל) ארץ ּגם 9אל אעל ואנכי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אֹותּה וירׁשנּו נעלה (עלה ּכפּולה,10עלה עלּיה ,( ְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹ
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תענית.)1 סוף א'צו.)2משנה ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת וראה ואילך). רכא ע' עת"ר (סה"מ בתחלתו עת"ר נחמו שער )3ד"ה

שם. אוה"ת וראה שם. נחמו בד"ה הובא (בסופו). ובכ"מ.)4חגה"ש כו. פט"ו, שמו"ר א. קנ, זח"א קידוש )5ראה נוסח

א. מב, סנהדרין - א.)6לבנה ד, ר"ה 2.)7ראה שבהערה לקו"ת )8מאמרים שם. אוה"ת ריט. ע' שם עת"ר נחמו ד"ה ראה

ובכ"מ. כה. ע' תקס"ד סה"מ ג. יא, שמות.)9שה"ש ר"פ תו"א - בכ"ז וראה ד. מו, ל.)10ויגש יג, שלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו

'eÎÂ ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï1 וכיום …»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»¿
eic˜הכיפורים. Úe„ÈÂשל eÈ‡ÈNהשאלה eÈ˙Ba¯ חב"ד אדמו"רי ¿»«ƒ«≈¿ƒ≈

ÌÈLe¯ca) ‰Êaהחסידות Ê‰מאמרי Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ÌÈÏÈÁ˙n‰ »∆«¿ƒ««¿ƒƒ¿«¬«««∆
B‡ ב("דיבור שמתחילים מאמרים

אבל) אחר, ÌÈL¯ÙÓ‰«¿»¿ƒהמתחיל"
‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó2ÌÚË e‰Ó ,( «¬«««∆«««

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡lL ¯·c‰«»»∆…»»ƒƒ
,·‡a Â"Ëk Ï‡¯NÈa מהי היינו ¿ƒ¿»≈¿¿»

ביחס  זה יום של המיוחדת מעלתו

שלא  נאמר עליו שדווקא החגים לשאר

כמוהו? טובים ימים היו

'ÌÈiÁ ıÚ È¯Ù'a ‰p‰Â3 מכתבי ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ
Ê‰האריז"ל ÌBÈ ˙ÏÚÓa ¯‡B·Ó¿»¿«¬«∆

בפרט, באב עשר חמישה ∆e‰L‡של
החודש באמצע BaLבהיותו ÌBi‰«∆

d˙eÓÏLa ‡È‰ ‰·l‰ כמו לא «¿»»ƒƒ¿≈»
או  נולד רק כשהירח החודש בתחילת

הזוהר  (ובלשון קטן שהוא החדש בסוף

‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜4 «¿»ƒ¬»¿«¿≈»
בשלמות  עומד ÔÂÈkÓeהירח ,(ƒ≈»

LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈
d˙BÓk5,(‰·l‰ BÓk) לעתיד ¿»¿«¿»»

שבתחילה  הירח המשיח, בימות לבוא,

כך  ואחר לשמש שווה בגודל נברא

כמו  גדול, מאור להיות יחזור התמעט,

וגם  ללבנה נמשלו ישראל ובני השמש,

לב  לעתיד להתחדש ותמורת עתידים וא

הגלות  בזמן וה'קטן' הנחות מצבם

ו'גדול' נעלה למצב «CÎÈÙÏ¿ƒיתעלו
‡È‰ ‰·l‰ BaL ÌBi‰«∆«¿»»ƒ

d˙eÓÏLa עשר החמישה יום ƒ¿≈»
ÏB„b.בחודש '·BË ÌBÈ' ‡e‰»

È¯‰Â ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«¬≈
e¯Ó‡M ‰Óa עשר חמשה לגבי ¿«∆»¿

ÌÈ·BËבאב  ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ
Ï‡¯NÈÏ,כמוהוÌb ÏÏÎ ¿ƒ¿»≈ƒ¿»«

(¯˜ÈÚ·e)'טוב ‰¯‡ÔBLה'יום ¿ƒ»»ƒ
ÌÈÏ‚¯Ï6ÁÒt‰ ‚Á ‡e‰L »¿»ƒ∆««∆«

Â"Ë ÌBÈa ÏÁ ‡e‰ ÌbL∆«»¿
ÏÏÎ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,d‡eÏÈÓa ‰·l‰ BaL (ÔÒÈ) L„BÁÏ«∆ƒ»∆«¿»»¿ƒ»¿«∆∆∆ƒ¿»

החגים  לכל ביחס מיוחד באב עשר שחמישה ‰‡ÛÈÒבאמירה ‚Á Ìb««»»ƒ
BaL (È¯Lz) L„BÁÏ Â"Ëa ÏÁ ‡e‰ ÌbL (˙Bkeq‰ ‚Á)««∆«»¿«∆ƒ¿≈∆
¯NÚ ‰MÓÁ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Óa ÔkŒÌ‡Â ,d‡eÏÈÓa ‰·l‰«¿»»¿ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ«¬«¬ƒ»»»

‡˜Âc ·‡a בחודש עשר חמישה ביום הם הסוכות וחג הפסח חג גם והרי ¿»«¿»
האריז"ל  שבכתבי ההסבר ואיך

שבו  משום היא באב ט"ו שמעלת

מיישב  באשלמותא", סיהרא "קיימא

של  המיוחדת המעלה מה השאלה את

זה.? יום

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜ ‰p‰Â¿ƒ≈¿««≈»∆
הנזכרים החסידות ,È‰7‡במאמרי ƒ

‰·l‰ ˙eÓÈÏL ˙ÏÚÓc¿«¬«¿≈«¿»»
‡È‰ ·‡a Â"ËaL במינה מיוחדת ∆¿¿»ƒ

שבשאר  הלבנה משלימות יותר ונעלית

ניסן  חודש גם כולל השנה חדשי

תשרי  וחודש הפסח חג חל בו שבט"ו

הסוכות חג חל בו ÌeMÓƒשבט"ו
L עשר חמישה של הלבנה ∆שלימות

‰a‰„È¯i‡‰באב ¯Á‡ »»«««¿ƒ»
·‡a ‰ÚL˙c בית חורבן יום ¿ƒ¿»¿»

בית  חורבן ויום הראשון המקדש

יום  של הלבנה ושלימות השני המקדש

הירידה  לאחר זה, בחודש עשר חמישה

היא  באב תשעה של הגדולה הרוחנית

יום  על אמרו שבגללה מיוחדת מעלה

טובים  ימים היו ש"לא באב ט"ו

שממשיך. כפי כמוהו, לישראל"

Úe„È ‰p‰c8 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
˙ÈzÈÓ‡ ‰iÏÚ ÏkL עלייה ∆»¬ƒ»¬ƒƒ

הקודם  למצב יחסית עלייה רק שאיננה

‰„È¯È ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ‰iÏÚa BÓÎe .‡˜Âc«¿»¿«¬ƒ»»ƒ»
למצב  נחות ממצב ישראל בני של

‡Ïנעלה ÌÈ¯ˆnÓ ‰iÏÚ‰)»¬ƒ»ƒƒ¿«ƒ∆
·È˙Îc (Ï‡¯NÈ ı¯‡ שכתוב ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

da9 הקדוש למצרים לירידה כהכנה »
תירא  "אל אבינו ליעקב אמר הוא ברוך

עמך  ארד אנכי ... מצרימה מרדה

ÏÚ‰מצרימה" Ìb EÏÚ‡ ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¬¿«»…
בתגובה ( יפונה בן כלב בדברי וגם

נאמר ישראל ארץ אודות המרגלים eL¯ÈÂלדברי ‰ÏÚ ‰ÏÚ»…«¬∆¿»«¿
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

  לא היו ימים טובים לישראלה "מאמר ד  )ג

ה  ..............  מ"דתש'ה, בו בא"ט, פרשת עקב' אור ליום ב

  , פרשת עקב' ליל בשיחת   )ד

חי   .........................................  מ"דתש'ה ,ו באב"ט

  ואתחנןפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

מב  ..............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

טמ  ............  ואתחנןפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

נ  ............  ואתחנןשת לשבוע פרשיעור יומי חומש   )ח

פד  ..............  ואתחנןלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

פה  ..................................  ואתחנןלשבוע פרשת  

ק  .............  ואתחנןלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קו   ..........  ואתחנןלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

כהק   .......  ואתחנןלשבוע פרשת ום פרק אחד לי –  )יד

בלק  ...........  ואתחנןלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

להק  ........................קלא- קלתהלים פרק , זיפרק  במלכים 

  תמורה/ןערכימסכת  –משניות   )יז

לזק  .................................................  ביאור קהתי

 מזק  ..............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  מגילהמסכת   )יט

מחק  ............................................  טכף ד דע כגמדף 

  :ד"י חבמתורת רבותינו נשיא

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

ועק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

ועק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כב

זעק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

חעק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

טעק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

פק  ............................................... ש"ר מוהר"ואדמ

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

פאק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

פבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

פדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

פהק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פוק  .....................................  הלכות בית הבחירה   )ל

פחק  ..........................   דפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לא

פטק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

צחק  ....................  ואתחנןלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

צטק  ......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



ה

,awr zyxt 'a meil xe` .c"qa
n"cyz'd ,a`a e"h

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡Ï עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו …ְְֲִִִִֵַָָָָָָ

וכּו' נׂשיאינּו1ּבאב רּבֹותינּו ּדּיּוק וידּוע . ְְְְִִֵֵַַָָ

אֹו זה רז"ל ּבמאמר הּמתחילים (ּבּדרּוׁשים ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָּבזה

זה  רז"ל מאמר הּדבר 2המפרׁשים טעם מהּו ,( ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָ

והּנה  ּבאב. ּכט"ו ּביׂשראל טֹובים ימים היּו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּלא

חּיים' עץ ׁשהּוא 3ּב'פרי זה, יֹום ּבמעלת מבֹואר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

סיהרא  (קימא ּבׁשלמּותּה היא הּלבנה ׁשּבֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּיֹום

עתידין 4ּבאׁשלמּותא  ׁשּיׂשראל ּומּכיון ,( ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּכמֹותּה הּיֹום 5להתחּדׁש לפיכ הּלבנה), (ּכמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

טֹוב' 'יֹום הּוא ּבׁשלמּותּה היא הּלבנה ְְִִֵֶַָָָׁשּבֹו

ּׁשאמרּו ּבמה והרי להבין, צרי עדין א ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּגדֹול.

(ּובעיקר) ּגם נכלל ליׂשראל, טֹובים ימים היּו ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹלא

לרגלים  חל 6הראׁשֹון הּוא ׁשּגם הּפסח חג ׁשהּוא ְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבמילּואּה, הּלבנה ׁשּבֹו (ניסן) לחֹודׁש ט"ו ְְְִִֶֶַַָָָָּביֹום

הּסּוּכֹות) (חג האסיף חג ּגם נכלל ְְִִֶֶֶַַַַַָָָועלּֿדרֿזה

הּלבנה  ׁשּבֹו (ּתׁשרי) לחֹודׁש ּבט"ו חל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשּגם

עׂשר  חמּׁשה מעלת היא ּבמה ואםּֿכן ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָּבמילּואּה,

ּדוקא. ְְַָָּבאב

‰p‰Â היא ּבזה הּבאּור ּדמעלת 7נקּודת , ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַַַַָ

מּׁשּום  היא ּבאב ׁשּבט"ו הּלבנה ְְְְִִֵֶַָָָׁשלימּות

ידּוע  ּדהּנה ּבאב. ּדתׁשעה הּירידה אחר 8ׁשּבאה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ירידה  הקּדמת עלֿידי היא אמיּתית עלּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּכל

מּמצרים  (העלּיה הראׁשֹונה ּבעלּיה ּוכמֹו ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָּדוקא.

ּבּה ּדכתיב י ׂשראל) ארץ ּגם 9אל אעל ואנכי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אֹותּה וירׁשנּו נעלה (עלה ּכפּולה,10עלה עלּיה ,( ְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹ
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תענית.)1 סוף א'צו.)2משנה ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת וראה ואילך). רכא ע' עת"ר (סה"מ בתחלתו עת"ר נחמו שער )3ד"ה

שם. אוה"ת וראה שם. נחמו בד"ה הובא (בסופו). ובכ"מ.)4חגה"ש כו. פט"ו, שמו"ר א. קנ, זח"א קידוש )5ראה נוסח

א. מב, סנהדרין - א.)6לבנה ד, ר"ה 2.)7ראה שבהערה לקו"ת )8מאמרים שם. אוה"ת ריט. ע' שם עת"ר נחמו ד"ה ראה

ובכ"מ. כה. ע' תקס"ד סה"מ ג. יא, שמות.)9שה"ש ר"פ תו"א - בכ"ז וראה ד. מו, ל.)10ויגש יג, שלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו

'eÎÂ ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï1 וכיום …»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»¿
eic˜הכיפורים. Úe„ÈÂשל eÈ‡ÈNהשאלה eÈ˙Ba¯ חב"ד אדמו"רי ¿»«ƒ«≈¿ƒ≈

ÌÈLe¯ca) ‰Êaהחסידות Ê‰מאמרי Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ÌÈÏÈÁ˙n‰ »∆«¿ƒ««¿ƒƒ¿«¬«««∆
B‡ ב("דיבור שמתחילים מאמרים

אבל) אחר, ÌÈL¯ÙÓ‰«¿»¿ƒהמתחיל"
‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó2ÌÚË e‰Ó ,( «¬«««∆«««

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡lL ¯·c‰«»»∆…»»ƒƒ
,·‡a Â"Ëk Ï‡¯NÈa מהי היינו ¿ƒ¿»≈¿¿»

ביחס  זה יום של המיוחדת מעלתו

שלא  נאמר עליו שדווקא החגים לשאר

כמוהו? טובים ימים היו

'ÌÈiÁ ıÚ È¯Ù'a ‰p‰Â3 מכתבי ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ
Ê‰האריז"ל ÌBÈ ˙ÏÚÓa ¯‡B·Ó¿»¿«¬«∆

בפרט, באב עשר חמישה ∆e‰L‡של
החודש באמצע BaLבהיותו ÌBi‰«∆

d˙eÓÏLa ‡È‰ ‰·l‰ כמו לא «¿»»ƒƒ¿≈»
או  נולד רק כשהירח החודש בתחילת

הזוהר  (ובלשון קטן שהוא החדש בסוף

‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜4 «¿»ƒ¬»¿«¿≈»
בשלמות  עומד ÔÂÈkÓeהירח ,(ƒ≈»

LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈
d˙BÓk5,(‰·l‰ BÓk) לעתיד ¿»¿«¿»»

שבתחילה  הירח המשיח, בימות לבוא,

כך  ואחר לשמש שווה בגודל נברא

כמו  גדול, מאור להיות יחזור התמעט,

וגם  ללבנה נמשלו ישראל ובני השמש,

לב  לעתיד להתחדש ותמורת עתידים וא

הגלות  בזמן וה'קטן' הנחות מצבם

ו'גדול' נעלה למצב «CÎÈÙÏ¿ƒיתעלו
‡È‰ ‰·l‰ BaL ÌBi‰«∆«¿»»ƒ

d˙eÓÏLa עשר החמישה יום ƒ¿≈»
ÏB„b.בחודש '·BË ÌBÈ' ‡e‰»

È¯‰Â ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«¬≈
e¯Ó‡M ‰Óa עשר חמשה לגבי ¿«∆»¿

ÌÈ·BËבאב  ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ
Ï‡¯NÈÏ,כמוהוÌb ÏÏÎ ¿ƒ¿»≈ƒ¿»«

(¯˜ÈÚ·e)'טוב ‰¯‡ÔBLה'יום ¿ƒ»»ƒ
ÌÈÏ‚¯Ï6ÁÒt‰ ‚Á ‡e‰L »¿»ƒ∆««∆«

Â"Ë ÌBÈa ÏÁ ‡e‰ ÌbL∆«»¿
ÏÏÎ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,d‡eÏÈÓa ‰·l‰ BaL (ÔÒÈ) L„BÁÏ«∆ƒ»∆«¿»»¿ƒ»¿«∆∆∆ƒ¿»

החגים  לכל ביחס מיוחד באב עשר שחמישה ‰‡ÛÈÒבאמירה ‚Á Ìb««»»ƒ
BaL (È¯Lz) L„BÁÏ Â"Ëa ÏÁ ‡e‰ ÌbL (˙Bkeq‰ ‚Á)««∆«»¿«∆ƒ¿≈∆
¯NÚ ‰MÓÁ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Óa ÔkŒÌ‡Â ,d‡eÏÈÓa ‰·l‰«¿»»¿ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ«¬«¬ƒ»»»

‡˜Âc ·‡a בחודש עשר חמישה ביום הם הסוכות וחג הפסח חג גם והרי ¿»«¿»
האריז"ל  שבכתבי ההסבר ואיך

שבו  משום היא באב ט"ו שמעלת

מיישב  באשלמותא", סיהרא "קיימא

של  המיוחדת המעלה מה השאלה את

זה.? יום

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜ ‰p‰Â¿ƒ≈¿««≈»∆
הנזכרים החסידות ,È‰7‡במאמרי ƒ

‰·l‰ ˙eÓÈÏL ˙ÏÚÓc¿«¬«¿≈«¿»»
‡È‰ ·‡a Â"ËaL במינה מיוחדת ∆¿¿»ƒ

שבשאר  הלבנה משלימות יותר ונעלית

ניסן  חודש גם כולל השנה חדשי

תשרי  וחודש הפסח חג חל בו שבט"ו

הסוכות חג חל בו ÌeMÓƒשבט"ו
L עשר חמישה של הלבנה ∆שלימות

‰a‰„È¯i‡‰באב ¯Á‡ »»«««¿ƒ»
·‡a ‰ÚL˙c בית חורבן יום ¿ƒ¿»¿»

בית  חורבן ויום הראשון המקדש

יום  של הלבנה ושלימות השני המקדש

הירידה  לאחר זה, בחודש עשר חמישה

היא  באב תשעה של הגדולה הרוחנית

יום  על אמרו שבגללה מיוחדת מעלה

טובים  ימים היו ש"לא באב ט"ו
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ג  .................................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  לא היו ימים טובים לישראלה "מאמר ד  )ג

ה  ..............  מ"דתש'ה, בו בא"ט, פרשת עקב' אור ליום ב

  , פרשת עקב' ליל בשיחת   )ד

חי   .........................................  מ"דתש'ה ,ו באב"ט

  ואתחנןפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

מב  ..............................................  דיכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו
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פד  ..............  ואתחנןלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י
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  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

פבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

פדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

פהק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פוק  .....................................  הלכות בית הבחירה   )ל

פחק  ..........................   דפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לא

פטק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

צחק  ....................  ואתחנןלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

צטק  ......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



n"cyz'dו ,a`a e"h ,awr zyxt 'a meil xe`

ּדוקא, ּכפּולה  ירידה  הקּדמת עלֿידי ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָׁשהיתה

ׁשּכתּוב  ּדלפי 11ּכמֹו מּובן ּומּזה גֹו'. ירדנּו ירֹוד ְְְִִִֶֶַָָָָ

ׁשעלֿידּה, העלּיה ּגֹודל הּוא ּכ הּירידה ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּגֹודל

ּגם  אז ּביֹותר, ּגדֹולה היא הּירידה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּדכאׁשר

ּביֹותר  ּגדֹולה היא חמּׁשה 12העלּיה מעלת וזֹוהי . ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָ

וחמּׁשה  ּבניסן עׂשר חמּׁשה על אב ּבחֹודׁש ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָעׂשר

ּדט"ו  והּׁשלמּות ׁשהעלּיה מּׁשּום ּבתׁשרי, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָעׂשר

ּבאב. ּדט' הּגדֹולה הּירידה לאחרי ּבאה ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָּבאב

ּבניסן) (ט"ו מצרים ּדיציאת העלּיה ׁשּגם ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָואף

מצרים  ּדגלּות הּגדֹולה הּירידה לאחרי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיתה

ּפר ּבעבֹודת ּדֹומה 13ׁשהיה אינּה מּכלֿמקֹום , ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הא', טעמים. מּכּמה ּבאב, ּדט' לּירידה זֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָָירידה

ּבטלה  ניסן) חֹודׁש (לפני הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּדכבר

ּבמצרים  מאבֹותינּו עצם 14עבֹודה ׁשּגם והּב', . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

מּׁשּום  ּכלּֿכ ּגדֹולה אינּה למצרים ְְְְִִִִֵַַָָָָָהּירידה

עדין  היה לא ׁשאז מּתןּֿתֹורה, לפני ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיתה

iElbA,הּקּב"ה ׁשל ּבניו הם ּׁשּיׂשראל מה §¨ְִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּירידה  ולכן אביהם, ׁשּולחן על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּיֹוׁשבים

לאחר  מהּֿׁשאיןּֿכן .ּכלּֿכ ּגדֹולה אינּה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלהם

ׁשל  ּבניו ּבגלּוי יׂשראל נעׂשּו ׁשאז ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָמּתןּֿתֹורה

ׁשהרי  אביהם, ׁשּולחן על ׁשּיֹוׁשבים ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָהּקּב"ה,

ירדּו ּדעליֹונים  הּגזרה, ּביטּול היה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה

כּו' וגֹוי 15למּטה ּכהנים ממלכת יׂשראל ונעׂשּו , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ

נׁשרים 16קדֹוׁש ּכנפי על אתכם ואּׂשא (ּוכתיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

קּים 17גֹו' היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבּזמן ּובפרט ,(ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבנים  הם ּׁשּיׂשראל מה יֹותר עֹוד נתּגּלה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאז

הרי  מּׁשם ּוכׁשּגלּו אביהם, ׁשּולחן על ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוׁשבים

אביהם  ׁשּולחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים זֹו18הם הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
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כ.)11 מג, 8.)12מקץ שבהערה יג.)13מאמרים א, רע"א.)14שמות יא, וארא )15ר"ה תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר ראה

ו.)16טז. יט, יא.)17יתרו לב, האזינו פרש"י שם. פרש"י וראה ה. יט, סע"א.)18שם ג, ברכות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d˙B‡10‰„È¯È ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L ,‰ÏeÙk ‰iÏÚ ,( »¬ƒ»¿»∆»¿»«¿≈«¿»«¿ƒ»

·e˙kL BÓk ,‡˜Âc ‰ÏeÙk11 הירידה לגבי יוסף אחי של בדבריהם ¿»«¿»¿∆»
בני  וכל יעקב של הירידה כך אחר הייתה לזה (שבהמשך למצרים שלהם

‚B'ביתו  e„¯È „B¯È העלייה ) כפולה, ירידה לה שקדמה בגלל ודווקא »»«¿
עלייה  כפולה, עלייה הייתה ממצרים

Ï„Bbאמיתית. ÈÙÏc Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»ƒ¿ƒ∆
‰iÏÚ‰ Ï„Bb ‡e‰ Ck ‰„È¯i‰«¿ƒ»»∆»¬ƒ»
‰„È¯i‰ ¯L‡Îc ,d„ÈŒÏÚL∆«»»¿«¬∆«¿ƒ»
Ìb Ê‡ ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‡È‰ƒ¿»¿≈»«

¯˙BÈa ‰ÏB„b ‡È‰ ‰iÏÚ‰12 »¬ƒ»ƒ¿»¿≈
לעלייה  מביאה כפולה ירידה ולכן

מביאה  גדולה ירידה וכן כפולה,

גדולה. ÏÚÓ˙לעלייה È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
ÏÚ ·‡ L„BÁa ¯NÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»¿∆»«
‰MÓÁÂ ÔÒÈa ¯NÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»¿ƒ»«¬ƒ»

,È¯L˙a ¯NÚ קיימא" בהם שגם »»¿ƒ¿≈
לזה  אין אבל באשלמותא" סיהרא

כך כל גדולה ÌeMÓƒחשיבות
Â"Ëc ˙eÓÏM‰Â ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»¿«¿≈¿
‰„È¯i‰ È¯Á‡Ï ‰‡a ·‡a¿»»»¿«¬≈«¿ƒ»

.·‡a 'Ëc ‰ÏB„b‰«¿»¿¿»
˙‡ÈˆÈc ‰iÏÚ‰ ÌbL Û‡Â¿«∆«»¬ƒ»ƒƒ«
‰˙È‰ (ÔÒÈa Â"Ë) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ»»¿»
‰ÏB„b‰ ‰„È¯i‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿ƒ»«¿»
˙„B·Úa ‰È‰L ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚c¿»ƒ¿«ƒ∆»»«¬«

C¯t13, גם בגלות שהיו בלבד זו ולא ∆∆
סבל  וסבלו מאד קשה לעבוד נאלצו

ÓBc‰רב, dÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»»
BÊ ‰„È¯È למצרים ישראל בני של ¿ƒ»

‰„È¯iÏהגדולה,·‡a 'Ëc «¿ƒ»¿¿»
,ÌÈÓÚË ‰nkÓ שהולך כפי ƒ«»¿»ƒ

מצבם ‰‡',ומפרט. בין ראשון הבדל »
לעלייה  שקדמה בירידה ישראל בני של

של  בירידה למצבם מצרים יציאת של

ט"ו  של לעלייה שקדמה באב תשעה

בגמרא  ז"ל חכמינו שאמרו הוא באב

‰M‰ L‡¯a ¯·Îc שנת של ƒ¿»¿…«»»
ממצרים L„BÁהיציאה ÈÙÏ)ƒ¿≈∆

eÈ˙B·‡Ó ‰„B·Ú ‰ÏËa (ÔÒÈƒ»»¿»¬»≈¬≈
ÌÈ¯ˆÓa14 העלייה אחרי למצבם העלייה לפני מצבם בין הפער כן ואם ¿ƒ¿«ƒ
קטן. ‰È¯i„‰יותר ÌˆÚ ÌbL ,'a‰Â ישראל בני ‡dÈשל ÌÈ¯ˆÓÏ ¿«∆«∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ≈»

רוחנית  BzŒÔzÓ¯‰,ירידה ÈÙÏ ‰˙È‰L ÌeMÓ CkŒÏk ‰ÏB„b¿»»»ƒ∆»¿»ƒ¿≈««»
ÏL ÂÈa Ì‰ Ï‡¯NiM ‰Ó ÈeÏ‚a ÔÈ„Ú ‰È‰ ‡Ï Ê‡L∆»…»»¬«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈≈»»∆

,Ì‰È·‡ ÔÁÏeL ÏÚ ÌÈ·LBiL ,‰"aw‰ לאחר (רק שנפעל (דבר «»»∆¿ƒ«¿«¬ƒ∆
העמים  מכל "סגולה להיות נבחרו ישראל בני שאז תורה במתן מצרים) יציאת

ממלכת  קדוש")... וגוי Ì‰lLכוהנים ‰„È¯i‰ ÔÎÏÂ במצריםdÈ‡ ¿»≈«¿ƒ»∆»∆≈»
CkŒÏk ‰ÏB„b של שהקשר לפני היה כי לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני ¿»»»

חמור  אינו לכך שסותר מצב גם בגלוי,

Á‡Ï¯כלֿכך. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««
Ï‡¯NÈ eNÚ Ê‡L ‰¯BzŒÔzÓ««»∆»«¬ƒ¿»≈
,‰"aw‰ ÏL ÂÈa ÈeÏ‚a¿»»»∆«»»
,Ì‰È·‡ ÔÁÏeL ÏÚ ÌÈ·LBiL∆¿ƒ«¿«¬ƒ∆
ÏeËÈa ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓa È¯‰L∆¬≈¿««»»»ƒ

,‰¯Êb‰ כדברי שהיית אז, עד ה «¿≈»
תורה  מתן לפני העולם שמצב המדרש

מדינות  שתי על שגזר למלך דומה

לשנייה, ירדו לא אחת מדינה שבני

לאחרת, יעלו לא השנייה המדינה ובני

עד  וכך הגזירה, את ביטל כך ואחר

הבדלה  של 'גזירה' היתה תורה מתן

לעולמות  העליונים העולמות בין

אפשרות  הייתה ולא התחתונים

אלוקות  וגילוי השכינה להשראת

בטלה  תורה ובמתן העולם, בגשמיות

אלוקות  להמשיך הכוח וניתן ה'גזירה'

שהתחיל  לאחר הגשמי, הזה בעולם

hÓÏ‰מצב  e„¯È ÌÈBÈÏÚc¿∆¿ƒ≈¿¿«»
'eÎ15 והקשר למעלה, יעלו ותחתונים

 ֿ הקדוש עם למטה ישראל בני של

הוא  גלוי ברוךֿ יותר נהייה למעלה

חזק, Ï‡¯NÈויותר eNÚÂ ֿ במתן ¿«¬ƒ¿»≈
ÈB‚Âתורה  ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ«¿∆∆…¬ƒ¿

LB„˜16 לקדושֿברוךֿהוא מיוחד »
·È˙Îe) ישראל לבני ה' בדברי ¿ƒ

תורה  למתן ‡˙ÌÎבשייכות ‡O‡Â»∆»∆¿∆
'B‚ ÌÈ¯L ÈÙk ÏÚ אתכם ואביא ««¿≈¿»ƒ

הקשר 17אלי  מודגש זה בפסוק וגם ,

אל  ישראל בני של והמיוחד הקרוב

ÔÓfaהקדושֿברוךֿהוא  Ë¯Ù·e ,(ƒ¿»«¿«
Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL עד ∆≈«ƒ¿»»»«»

באב  בתשעה lb˙‰החורבן Ê‡L∆»ƒ¿«»
¯˙BÈ „BÚ מצרים ביציאת מאשר ≈

תורה  ÔÁÏeLובמתן ÏÚ ÌÈ·LBi‰ ÌÈa Ì‰ Ï‡¯NiM ‰Ó«∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿ƒ«¿«
ÌMÓ eÏbLÎe ,Ì‰È·‡ לגלות ישראל מארץ ÌÈ·kויצאו Ì‰ È¯‰ ¬ƒ∆¿∆»ƒ»¬≈≈¿»ƒ

Ì‰È·‡ ÔÁÏeL ÏÚÓ eÏbL18, והראוי הנכון במקומם נמצאים ולא ∆»≈«¿«¬ƒ∆
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È BÊ È¯‰כאשר ממצב ירוד, מאד למצב נעלה מאד ¬≈¿ƒ»¿»¿≈
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

טֹוב' ה'יֹום ועלּֿדרֿזה ּביֹותר. ּגדֹולה ְְְְִֵֶֶֶַַָָירידה

ּכלל, ירידה אחר אינֹו ּבתׁשרי, ט"ו ְְְְְִִֵֵַַָָּדסּוּכֹות,

ּדימי  העילּוי אל ּבהמׁש ּבא הּוא אּדרּבה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא

יׂשראל  ׁשּבֹו מראׁשֿהּׁשנה החל ׁשּלפניו, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהרצֹון

(ּכּמאמר  הּקּב"ה את ׁשּתמליכּוני 19ממליכים ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּדכתיב  ּתׁשּובה ימי עׂשרת ועלּֿדרֿזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעליכם),

ּבהיֹותֹו20ּבהּו קראּוהּו ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְְְֲִִִָָָָ

ׁשּבין  ימים ּבעׂשרה קרֹוב הּוא ּדאימתי ְֲִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב,

אּלּו ׁשּבימים הינּו הּכיּפּורים, ליֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה

ּבמׁש הּצּבּור ּׁשּפֹועלים מה לפעֹול הּיחיד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָיכֹול

הּׁשנה  וט"ו 21ימֹות ּבניסן ּדט"ו העלּיה ולכן . ְְְְְֲִִֵַָָָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  .ּכלּֿכ ּגדֹולה אינּה ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָּבתׁשרי

ּדתׁשעה  הּירידה אחרי הּבאה ּבאב ּדט"ו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָהעלּיה

הּירידה  ער לפי ּביֹותר, ּגדֹולה היא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּבאב,

טֹובים  ימים היּו לא וזהּו ּבאב. ּדתׁשעה ְְְְְִִִֶַָָָָָֹהּגדֹולה

טֹוב' ה'יֹום ּדמעלת כּו', ּבאב ּכט"ו ְְְְְֲִֵַַַָָליׂשראל

להיֹותֹו היא הּמֹועדים ׁשאר ּכל על ּבאב ְְְְֲִִִַַָָָּדט"ו

וכּמבֹואר  ּבאב, ּדט' הּגדֹולה הּירידה אחרי ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבא

וגם  זה, ענין המבארים ּבּדרּוׁשים ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָּבארּוּכה

ּדאׁשּתקד  זה .22ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִֶֶַַַָ

‰p‰Â עלּיה ׁשּכל לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הקּדמ  עלֿידי היא ירידה אמיּתית ת ְְְֲִִִִֵַַַָָ

יֹום  ׁשל ּׁשהּׁשיר ּבמה נֹוסף ענין יתּבאר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא,

הּמקּדׁש ּבבית אֹומרים הּלוּים ׁשהיּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשני

היא  וׁשּלפניה זֹו ּבׁשנה ּבאב ט"ו ְְְְְִִִֶֶָָָָָ(ּדקביעּות

מאד  ּומהּולל הוי' ּגדֹול הּוא ּבּׁשּבת) הּׁשני ְְְֲִֵַַַָָָָָֹּביֹום

אלקינּו ּבמּסכת 23ּבעיר ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר , ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

היּו24ראׁשֿהּׁשנה  מה ּבׁשני ּתמיד), (ּובסֹוף ְְִִֵַַָָָָֹ

אלקינּו ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ּגדֹול ְְְְֱֲִִֵָָָָֹֹאֹומרים,
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א.)19 טז, ה"ו.)20ר"ה פ"ב תשובה הל' רמב"ם א. יח, ר"ה וראה ו. נה, שם.)21ישעי' רמב"ם שם. נדפס )22ר"ה

ואילך. קפ ע' תשמ"ג מח.)23בסה"מ א.)24תהלים לא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  מאד, גדול הוא הירידה שאחרי למצב הירידה שקודם המצב בין הפער

מצרים, יציאת שאחרי למצב מצרים יציאת שלפני המצב שבין הפער מאשר

באב, עשר חמישה שעל פלא זה אין כן נאמר ואם באב, תשעה לאחר הבא

בניסן. עשר בחמשה הפסח חג לגבי אפילו כמוהו טובים ימים היו שלא

'·BË ÌBÈ'‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
,È¯L˙a Â"Ë ,˙BkeÒc שגם ¿¿ƒ¿≈

במעלה  הוא באב עשר חמשה לגביו

חג  כמו שלא הסוכות, חג שהרי יתירה

ÏÏk,הפסח, ‰„È¯È ¯Á‡ BÈ‡≈««¿ƒ»¿»
‡a ‡e‰ ‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»»
ÈÓÈc ÈeÏÈÚ‰ Ï‡ CLÓ‰a¿∆¿≈∆»ƒƒ≈

,ÂÈÙlL ÔBˆ¯‰ נעלים ימים שהם »»∆¿»»
ירידה  של תקופה ≈«‰ÏÁולא

Ï‡¯NÈ BaL ‰M‰ŒL‡¯Ó≈…«»»∆ƒ¿»≈
‰"aw‰ ˙‡ ÌÈÎÈÏÓÓ מחדש «¿ƒƒ∆«»»

העולם  על Ó‡nk)19¯למלך ««¬»
אמירת  אודות בגמרא ז"ל חכמינו

השנה  בראש מלכיות פסוקי

,(ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL כמבואר ∆«¿ƒƒ¬≈∆
שבערב  וחסידות בקבלה באריכות

של  הרצון שנה, מדי השנה ראש

העולם  על למלוך הוא ברוך הקדוש

ועולה, מסתלק חיות לו ולהשפיע

יש  השנה את ובראש ולהמשיך לעורר

ראש  כן ואם מחדש החיות ואת הרצון

אלא  רוחנית ירידה של זמן אינו השנה

בני  התקרבות של נעלה זמן להיפך

וקבלת  הקדושֿברוךֿהוא אל ישראל

מחדש  ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מלכותו
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ עליהם שאף ¬∆∆¿≈¿»

רצון  ימי שהם ז"ל חכמינו אמרו

e‰a ·È˙Îc20 בהם eL¯cשכתוב ƒ¿ƒ¿ƒ¿
e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ»¿¿»
‡e‰ È˙ÓÈ‡c ,·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»¿≈»«
ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ·B¯»̃«¬»»»ƒ∆≈
,ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ŒL‡…̄«»»¿«ƒƒ

eÈ‰ בגמרא ז"ל חכמינו כדברי «¿
el‡ ÌÈÓÈaL ימי עשרת של ∆¿»ƒ≈

ÏBÚÙÏתשובה  „ÈÁi‰ ÏBÎÈ»«»ƒƒ¿
התפילה  באמצעות »Ó‰למעלה,

‰ ÌÈÏÚBtM¯eav זאת לפעול יכול אינו והיחיד BÓÈ˙דווקא, CLÓa ∆¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰M‰21 אחד כתוב פסוקים: שני בין סתירה יש שלכאורה שואלת (הגמרא «»»

אומר  אחד וכתוב תמיד, היינו אליו", קראנו "בכל עונה אלוקינו שה' אומר

עונה  ה' שליחיד עונה והגמרא מיוחד. בזמן דווקא היינו בהימצאו" ה' "דרשו

הרי  תמיד, עונה ה' ולציבור תשובה, ימי בעשרת מיוחד, בזמן דווקא

ימות  כל הציבור של ככוחו גדול היחיד של כוחו תשובה ימי שבעשרת

ולא  רצון ימי אחרי היא בתשרי, ט"ו הסוכות, חג של העלייה ואם השנה)

עלייה  זו אין הרי כלל, ירידה מתוך

כך. כל Â"Ëcגדולה ‰iÏÚ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¬ƒ»¿
dÈ‡ È¯L˙a Â"ËÂ ÔÒÈa¿ƒ»¿¿ƒ¿≈≈»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .CkŒÏk ‰ÏB„b¿»»»«∆≈≈

‰iÏÚ‰ סיהרא "קיימא של »¬ƒ»
‰a‡‰באשלמותא" ·‡a Â"Ëc¿¿»«»»

,·‡a ‰ÚL˙c ‰„È¯i‰ È¯Á‡«¬≈«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
‡È‰ עלייהÈÙÏ ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ƒ¿»¿≈¿ƒ
C¯Ú אל ‰È¯i„‰בהתאמה ∆∆«¿ƒ»

.·‡a ‰ÚL˙c ‰ÏB„b‰«¿»¿ƒ¿»¿»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï e‰ÊÂ¿∆…»»ƒƒ
,'eÎ ·‡a Â"Ëk Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿¿»
Â"Ëc '·BË ÌBÈ'‰ ˙ÏÚÓc¿«¬««¿
ÌÈ„ÚBn‰ ¯‡L Ïk ÏÚ ·‡a¿»«»¿»«¬ƒ
שהם  הסוכות וחג הפסח חג כולל

לעיל, כמבואר בחודש, È‰ƒ‡בט"ו
B˙BÈ‰Ïבאב ‡È¯Áט"ו ‡a ƒ¿»«¬≈

,·‡a 'Ëc ‰ÏB„b‰ ‰„È¯i‰«¿ƒ»«¿»¿¿»
ÌÈLe¯ca ‰ke¯‡a ¯‡B·nÎÂ¿«¿»«¬»«¿ƒ

החסידות  ÔÈÚמאמרי ÌÈ¯‡·Ó‰«¿»¬ƒƒ¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a Ì‚Â ,‰Ê∆¿«¿ƒ««¿ƒ

חז"ל  במאמר הפותח ∆Ê‰במאמר
„˜zL‡c22,שעברה בשנה שנאמר ¿∆¿»«

תשמ"ג. באב בט"ו

¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ«∆ƒ¿»≈
˙ÈzÈÓ‡ ‰iÏÚ ÏkL ÏÈÚÏ¿≈∆»¬ƒ»¬ƒƒ
יחסית  עלייה רק לא בעצם, עלייה

‰„È¯È ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»«¿ƒ»
‰Óa ÛÒB ÔÈÚ ¯‡a˙È ,‡˜Âc«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»»¿«

a ÈL ÌBÈ ÏL ¯ÈM‰M˙aM ∆«ƒ∆≈ƒ««»
‡ÌÈ¯ÓBבשבוע  ÌiÂl‰ eÈ‰L∆»«¿ƒƒ¿ƒ

Â"Ë ˙eÚÈ·˜c) Lc˜n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
BÊ ‰La ·‡aתשד"מ‰ÈÙlLÂ ¿»¿»»¿∆¿»∆»

aMa˙)תשמ"ג ÈM‰ ÌBÈa ‡È‰ƒ¿«≈ƒ««»
‡e‰ נאמר בו מ"ח פרק בתהלים

¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
eÈ˜Ï‡23‰M‰ŒL‡¯ ˙ÎqÓa Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,24 ¡…≈¿«¬««≈«¿«∆∆…«»»
ÛBÒ·e)מסכתÈLa ,(„ÈÓz בשבוע שני ‡ÌÈ¯ÓBביום eÈ‰ ‰Ó ¿»ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ

במקדש, ‰¯הלויים eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ¡…≈«
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ּדוקא, ּכפּולה  ירידה  הקּדמת עלֿידי ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָׁשהיתה

ׁשּכתּוב  ּדלפי 11ּכמֹו מּובן ּומּזה גֹו'. ירדנּו ירֹוד ְְְִִִֶֶַָָָָ

ׁשעלֿידּה, העלּיה ּגֹודל הּוא ּכ הּירידה ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּגֹודל

ּגם  אז ּביֹותר, ּגדֹולה היא הּירידה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּדכאׁשר

ּביֹותר  ּגדֹולה היא חמּׁשה 12העלּיה מעלת וזֹוהי . ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָ

וחמּׁשה  ּבניסן עׂשר חמּׁשה על אב ּבחֹודׁש ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָעׂשר

ּדט"ו  והּׁשלמּות ׁשהעלּיה מּׁשּום ּבתׁשרי, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָעׂשר

ּבאב. ּדט' הּגדֹולה הּירידה לאחרי ּבאה ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָּבאב

ּבניסן) (ט"ו מצרים ּדיציאת העלּיה ׁשּגם ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָואף

מצרים  ּדגלּות הּגדֹולה הּירידה לאחרי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיתה

ּפר ּבעבֹודת ּדֹומה 13ׁשהיה אינּה מּכלֿמקֹום , ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הא', טעמים. מּכּמה ּבאב, ּדט' לּירידה זֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָָירידה

ּבטלה  ניסן) חֹודׁש (לפני הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּדכבר

ּבמצרים  מאבֹותינּו עצם 14עבֹודה ׁשּגם והּב', . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

מּׁשּום  ּכלּֿכ ּגדֹולה אינּה למצרים ְְְְִִִִֵַַָָָָָהּירידה

עדין  היה לא ׁשאז מּתןּֿתֹורה, לפני ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיתה

iElbA,הּקּב"ה ׁשל ּבניו הם ּׁשּיׂשראל מה §¨ְִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּירידה  ולכן אביהם, ׁשּולחן על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּיֹוׁשבים

לאחר  מהּֿׁשאיןּֿכן .ּכלּֿכ ּגדֹולה אינּה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלהם

ׁשל  ּבניו ּבגלּוי יׂשראל נעׂשּו ׁשאז ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָמּתןּֿתֹורה

ׁשהרי  אביהם, ׁשּולחן על ׁשּיֹוׁשבים ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָהּקּב"ה,

ירדּו ּדעליֹונים  הּגזרה, ּביטּול היה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה

כּו' וגֹוי 15למּטה ּכהנים ממלכת יׂשראל ונעׂשּו , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ

נׁשרים 16קדֹוׁש ּכנפי על אתכם ואּׂשא (ּוכתיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

קּים 17גֹו' היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבּזמן ּובפרט ,(ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבנים  הם ּׁשּיׂשראל מה יֹותר עֹוד נתּגּלה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאז

הרי  מּׁשם ּוכׁשּגלּו אביהם, ׁשּולחן על ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוׁשבים

אביהם  ׁשּולחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים זֹו18הם הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
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כ.)11 מג, 8.)12מקץ שבהערה יג.)13מאמרים א, רע"א.)14שמות יא, וארא )15ר"ה תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר ראה

ו.)16טז. יט, יא.)17יתרו לב, האזינו פרש"י שם. פרש"י וראה ה. יט, סע"א.)18שם ג, ברכות ראה
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מדינות  שתי על שגזר למלך דומה

לשנייה, ירדו לא אחת מדינה שבני

לאחרת, יעלו לא השנייה המדינה ובני

עד  וכך הגזירה, את ביטל כך ואחר

הבדלה  של 'גזירה' היתה תורה מתן

לעולמות  העליונים העולמות בין
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 ֿ הקדוש עם למטה ישראל בני של

הוא  גלוי ברוךֿ יותר נהייה למעלה

חזק, Ï‡¯NÈויותר eNÚÂ ֿ במתן ¿«¬ƒ¿»≈
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LB„˜16 לקדושֿברוךֿהוא מיוחד »
·È˙Îe) ישראל לבני ה' בדברי ¿ƒ
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'B‚ ÌÈ¯L ÈÙk ÏÚ אתכם ואביא ««¿≈¿»ƒ

הקשר 17אלי  מודגש זה בפסוק וגם ,

אל  ישראל בני של והמיוחד הקרוב

ÔÓfaהקדושֿברוךֿהוא  Ë¯Ù·e ,(ƒ¿»«¿«
Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL עד ∆≈«ƒ¿»»»«»
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Ì‰È·‡ ÔÁÏeL ÏÚÓ eÏbL18, והראוי הנכון במקומם נמצאים ולא ∆»≈«¿«¬ƒ∆
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È BÊ È¯‰כאשר ממצב ירוד, מאד למצב נעלה מאד ¬≈¿ƒ»¿»¿≈
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

טֹוב' ה'יֹום ועלּֿדרֿזה ּביֹותר. ּגדֹולה ְְְְִֵֶֶֶַַָָירידה

ּכלל, ירידה אחר אינֹו ּבתׁשרי, ט"ו ְְְְְִִֵֵַַָָּדסּוּכֹות,

ּדימי  העילּוי אל ּבהמׁש ּבא הּוא אּדרּבה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא

יׂשראל  ׁשּבֹו מראׁשֿהּׁשנה החל ׁשּלפניו, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהרצֹון

(ּכּמאמר  הּקּב"ה את ׁשּתמליכּוני 19ממליכים ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּדכתיב  ּתׁשּובה ימי עׂשרת ועלּֿדרֿזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעליכם),

ּבהיֹותֹו20ּבהּו קראּוהּו ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְְְֲִִִָָָָ

ׁשּבין  ימים ּבעׂשרה קרֹוב הּוא ּדאימתי ְֲִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב,

אּלּו ׁשּבימים הינּו הּכיּפּורים, ליֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה

ּבמׁש הּצּבּור ּׁשּפֹועלים מה לפעֹול הּיחיד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָיכֹול

הּׁשנה  וט"ו 21ימֹות ּבניסן ּדט"ו העלּיה ולכן . ְְְְְֲִִֵַָָָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  .ּכלּֿכ ּגדֹולה אינּה ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָּבתׁשרי

ּדתׁשעה  הּירידה אחרי הּבאה ּבאב ּדט"ו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָהעלּיה

הּירידה  ער לפי ּביֹותר, ּגדֹולה היא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּבאב,

טֹובים  ימים היּו לא וזהּו ּבאב. ּדתׁשעה ְְְְְִִִֶַָָָָָֹהּגדֹולה

טֹוב' ה'יֹום ּדמעלת כּו', ּבאב ּכט"ו ְְְְְֲִֵַַַָָליׂשראל

להיֹותֹו היא הּמֹועדים ׁשאר ּכל על ּבאב ְְְְֲִִִַַָָָּדט"ו

וכּמבֹואר  ּבאב, ּדט' הּגדֹולה הּירידה אחרי ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבא

וגם  זה, ענין המבארים ּבּדרּוׁשים ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָּבארּוּכה

ּדאׁשּתקד  זה .22ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִֶֶַַַָ

‰p‰Â עלּיה ׁשּכל לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הקּדמ  עלֿידי היא ירידה אמיּתית ת ְְְֲִִִִֵַַַָָ

יֹום  ׁשל ּׁשהּׁשיר ּבמה נֹוסף ענין יתּבאר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא,

הּמקּדׁש ּבבית אֹומרים הּלוּים ׁשהיּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשני

היא  וׁשּלפניה זֹו ּבׁשנה ּבאב ט"ו ְְְְְִִִֶֶָָָָָ(ּדקביעּות

מאד  ּומהּולל הוי' ּגדֹול הּוא ּבּׁשּבת) הּׁשני ְְְֲִֵַַַָָָָָֹּביֹום

אלקינּו ּבמּסכת 23ּבעיר ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר , ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

היּו24ראׁשֿהּׁשנה  מה ּבׁשני ּתמיד), (ּובסֹוף ְְִִֵַַָָָָֹ

אלקינּו ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ּגדֹול ְְְְֱֲִִֵָָָָֹֹאֹומרים,
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א.)19 טז, ה"ו.)20ר"ה פ"ב תשובה הל' רמב"ם א. יח, ר"ה וראה ו. נה, שם.)21ישעי' רמב"ם שם. נדפס )22ר"ה

ואילך. קפ ע' תשמ"ג מח.)23בסה"מ א.)24תהלים לא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  מאד, גדול הוא הירידה שאחרי למצב הירידה שקודם המצב בין הפער

מצרים, יציאת שאחרי למצב מצרים יציאת שלפני המצב שבין הפער מאשר

באב, עשר חמישה שעל פלא זה אין כן נאמר ואם באב, תשעה לאחר הבא

בניסן. עשר בחמשה הפסח חג לגבי אפילו כמוהו טובים ימים היו שלא

'·BË ÌBÈ'‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
,È¯L˙a Â"Ë ,˙BkeÒc שגם ¿¿ƒ¿≈

במעלה  הוא באב עשר חמשה לגביו

חג  כמו שלא הסוכות, חג שהרי יתירה

ÏÏk,הפסח, ‰„È¯È ¯Á‡ BÈ‡≈««¿ƒ»¿»
‡a ‡e‰ ‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»»
ÈÓÈc ÈeÏÈÚ‰ Ï‡ CLÓ‰a¿∆¿≈∆»ƒƒ≈

,ÂÈÙlL ÔBˆ¯‰ נעלים ימים שהם »»∆¿»»
ירידה  של תקופה ≈«‰ÏÁולא

Ï‡¯NÈ BaL ‰M‰ŒL‡¯Ó≈…«»»∆ƒ¿»≈
‰"aw‰ ˙‡ ÌÈÎÈÏÓÓ מחדש «¿ƒƒ∆«»»

העולם  על Ó‡nk)19¯למלך ««¬»
אמירת  אודות בגמרא ז"ל חכמינו

השנה  בראש מלכיות פסוקי

,(ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL כמבואר ∆«¿ƒƒ¬≈∆
שבערב  וחסידות בקבלה באריכות

של  הרצון שנה, מדי השנה ראש

העולם  על למלוך הוא ברוך הקדוש

ועולה, מסתלק חיות לו ולהשפיע

יש  השנה את ובראש ולהמשיך לעורר

ראש  כן ואם מחדש החיות ואת הרצון

אלא  רוחנית ירידה של זמן אינו השנה

בני  התקרבות של נעלה זמן להיפך

וקבלת  הקדושֿברוךֿהוא אל ישראל

מחדש  ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מלכותו
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ עליהם שאף ¬∆∆¿≈¿»

רצון  ימי שהם ז"ל חכמינו אמרו

e‰a ·È˙Îc20 בהם eL¯cשכתוב ƒ¿ƒ¿ƒ¿
e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ»¿¿»
‡e‰ È˙ÓÈ‡c ,·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»¿≈»«
ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ·B¯»̃«¬»»»ƒ∆≈
,ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ŒL‡…̄«»»¿«ƒƒ

eÈ‰ בגמרא ז"ל חכמינו כדברי «¿
el‡ ÌÈÓÈaL ימי עשרת של ∆¿»ƒ≈

ÏBÚÙÏתשובה  „ÈÁi‰ ÏBÎÈ»«»ƒƒ¿
התפילה  באמצעות »Ó‰למעלה,

‰ ÌÈÏÚBtM¯eav זאת לפעול יכול אינו והיחיד BÓÈ˙דווקא, CLÓa ∆¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰M‰21 אחד כתוב פסוקים: שני בין סתירה יש שלכאורה שואלת (הגמרא «»»

אומר  אחד וכתוב תמיד, היינו אליו", קראנו "בכל עונה אלוקינו שה' אומר

עונה  ה' שליחיד עונה והגמרא מיוחד. בזמן דווקא היינו בהימצאו" ה' "דרשו

הרי  תמיד, עונה ה' ולציבור תשובה, ימי בעשרת מיוחד, בזמן דווקא

ימות  כל הציבור של ככוחו גדול היחיד של כוחו תשובה ימי שבעשרת

ולא  רצון ימי אחרי היא בתשרי, ט"ו הסוכות, חג של העלייה ואם השנה)

עלייה  זו אין הרי כלל, ירידה מתוך

כך. כל Â"Ëcגדולה ‰iÏÚ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¬ƒ»¿
dÈ‡ È¯L˙a Â"ËÂ ÔÒÈa¿ƒ»¿¿ƒ¿≈≈»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .CkŒÏk ‰ÏB„b¿»»»«∆≈≈

‰iÏÚ‰ סיהרא "קיימא של »¬ƒ»
‰a‡‰באשלמותא" ·‡a Â"Ëc¿¿»«»»

,·‡a ‰ÚL˙c ‰„È¯i‰ È¯Á‡«¬≈«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
‡È‰ עלייהÈÙÏ ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ƒ¿»¿≈¿ƒ
C¯Ú אל ‰È¯i„‰בהתאמה ∆∆«¿ƒ»

.·‡a ‰ÚL˙c ‰ÏB„b‰«¿»¿ƒ¿»¿»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï e‰ÊÂ¿∆…»»ƒƒ
,'eÎ ·‡a Â"Ëk Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿¿»
Â"Ëc '·BË ÌBÈ'‰ ˙ÏÚÓc¿«¬««¿
ÌÈ„ÚBn‰ ¯‡L Ïk ÏÚ ·‡a¿»«»¿»«¬ƒ
שהם  הסוכות וחג הפסח חג כולל

לעיל, כמבואר בחודש, È‰ƒ‡בט"ו
B˙BÈ‰Ïבאב ‡È¯Áט"ו ‡a ƒ¿»«¬≈

,·‡a 'Ëc ‰ÏB„b‰ ‰„È¯i‰«¿ƒ»«¿»¿¿»
ÌÈLe¯ca ‰ke¯‡a ¯‡B·nÎÂ¿«¿»«¬»«¿ƒ

החסידות  ÔÈÚמאמרי ÌÈ¯‡·Ó‰«¿»¬ƒƒ¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a Ì‚Â ,‰Ê∆¿«¿ƒ««¿ƒ

חז"ל  במאמר הפותח ∆Ê‰במאמר
„˜zL‡c22,שעברה בשנה שנאמר ¿∆¿»«

תשמ"ג. באב בט"ו

¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ«∆ƒ¿»≈
˙ÈzÈÓ‡ ‰iÏÚ ÏkL ÏÈÚÏ¿≈∆»¬ƒ»¬ƒƒ
יחסית  עלייה רק לא בעצם, עלייה

‰„È¯È ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»«¿ƒ»
‰Óa ÛÒB ÔÈÚ ¯‡a˙È ,‡˜Âc«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»»¿«

a ÈL ÌBÈ ÏL ¯ÈM‰M˙aM ∆«ƒ∆≈ƒ««»
‡ÌÈ¯ÓBבשבוע  ÌiÂl‰ eÈ‰L∆»«¿ƒƒ¿ƒ

Â"Ë ˙eÚÈ·˜c) Lc˜n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ
BÊ ‰La ·‡aתשד"מ‰ÈÙlLÂ ¿»¿»»¿∆¿»∆»

aMa˙)תשמ"ג ÈM‰ ÌBÈa ‡È‰ƒ¿«≈ƒ««»
‡e‰ נאמר בו מ"ח פרק בתהלים

¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
eÈ˜Ï‡23‰M‰ŒL‡¯ ˙ÎqÓa Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,24 ¡…≈¿«¬««≈«¿«∆∆…«»»
ÛBÒ·e)מסכתÈLa ,(„ÈÓz בשבוע שני ‡ÌÈ¯ÓBביום eÈ‰ ‰Ó ¿»ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ

במקדש, ‰¯הלויים eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ¡…≈«
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n"cyz'dח ,a`a e"h ,awr zyxt 'a meil xe`

ראׁשֿהּׁשנה  ּבמּסכת רׁש"י ּופירׁש קדׁשֹו, 25הר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשני  ּדיֹום ׁשהּקׁשר ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ(על

כּו') מעׂשיו ׁשחילק ׁשם על הּוא זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָלמזמֹור

עליֹונים  ּבין רקיע הבּדיל ְְְְִִִִֵֶֶַָוזהֿלׁשֹונֹו:

ׁשכנֹו26ותחּתֹונים  ּדּוגמת ּבּמרֹום ויׁשב ונתעּלה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

ּבעיר  לענין הּקׁשר ׁשּזהּו והינּו קדׁשֹו. והר ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָּבעירֹו

נתעּלה  זה ׁשּביֹום מּׁשּום קדׁשֹו, הר ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹאלקינּו

ׁשּכל  הּנ"ל, ועלּֿפי קדׁשֹו. והר עירֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָלבחינת

ּדוקא, ירידה הקּדמת עלֿידי היא אמיּתית ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָעלּיה

ּוכדלקּמן. ּבאּור, ּבּתֹוספת הענין ְְְְִִֵֶֶַָָָָיּובן

‰p‰Â ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ּגדֹול ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְֲִִַָָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו גֹו', אימתי 27אלקינּו ְֱֵֵֵַַַָָֹ

ּב' ּבזה ויׁש אלקינּו. ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול ְְְֱִֵֵֶֶָָֹהּוא

(ּכמבֹואר 28ּפירּוׁשים  יֹותר והּפׁשּוט א', ּפירּוׁש . ְְִֵֵֵַַָָ

מאמרים  הּוא 29ּבכּמה הוי' ּגדלּות ׁשּגילּוי ,( ְְֲֲִִֶַַַָָָָ

ּבכּמה  (ּכמבֹואר  ּב' ּופירּוׁש ּדוקא. אלקינּו ְְְְֱִֵֵַַַָָָֹּבעיר

אדמּו"ר 30מאמרים  כ"ק ּבמאמר ּובפרט , ְְְֲֲִִַַַַָָ

ּכמגּדל  ּבדּבּורֿהּמתחיל נׁשמתֹוֿעדן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ(מהֹורׁש"ּב)

תרמ"ד  נחמּו ּדׁשּבת ׁשנה),31ּדוד, מאה לפני , ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

אלקינּו, ּבעיר הּוא הוי' ּגדלּות ׁשּגילּוי רק ְְְֱֲִִֵֶַַָָֹֹּדלא

נפעל  ּדהּוי' הּגדלּות עצם ׁשּגם זאת עֹוד ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּבּזהר  מהּמבֹואר וכּמּובן ּדוקא. אלקינּו 32ּבעיר ְְְְֱִֵֵַַַַַָָָֹֹ

הּוא  ולא מל ּכא הּוא  לא מטרֹוניתא, ּבלא ְְְְְְִַַַָָָֹֹֹּדמלּכא

הּמל ירידת ׁשעלֿידי והינּו, מהּולל. ולא ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּגדֹול

מטרֹוניתא, ּבחינת ׁשהיא אלקינּו לעיר ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹ(הוי')

רק לא (נפעל אּלא iEliBעלֿידי ֿזה ּגדלּותֹו, ְְִֵֶַַָֹ¦ְֶַָ

,ּבער ׁשּלא חדׁש ענין ּבֹו נֹוסף מּזֹו) ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹיתירה

הּנ"ל  ּבּמאמר (ּכמבֹואר ּגדֹול ּבבחינת ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשּדּברה 33ּדתרמ"ד  מׁשל, ׁשל ענין רק הּוא ּומטרֹוניתא מלּכא ׁשענין ואף .( ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אדם  ּבני ּכלׁשֹון לּנמׁשל 34ּתֹורה ּדֹומה הּמׁשל ׁשּיהיה צרי מּכלֿמקֹום ,35. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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מעשיו.)25 שחילק ד"ה וֿח.)26שם א, ועוד.)27בראשית א. מד, תשא ז"ח א. ה, זח"ג וראה בכ"מ. עוד )28כ"ה וראה

ה'ש"ת. לי"ד אור ד"ה  ואילך. קעט ע' תהלים  אור) (יהל באוה"ת - מלכותך )29פירושים כבוד ד"ה ואילך. ב נו, תו"א

ועוד. שם. לי"ד אור ד"ה תר"ל.)30תרס"א. דוד כמגדל ד"ה תי. ע' שה"ש אוה"ת קפא. ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת

רנא.)31 ע' תרמ"ד (שם).)32סה"מ א ה, 30.)33ח"ג שבהערה הל')34ובמאמרים רמב"ם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות

ה"ט. פ"א 592.)35יסוה"ת ע' חט"ז לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰M‰ŒL‡¯ ˙ÎqÓa È"L¯ L¯ÈÙe ,BL„˜25‰Ó ÏÚ) »¿≈≈«ƒ¿«∆∆…«»»««

‡e‰ ‰Ê ¯BÓÊÓÏ ÈL ÌBÈc ¯Lw‰L Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M∆»¿«≈«∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿∆
'eÎ ÂÈNÚÓ ˜ÏÈÁL ÌL ÏÚ ימי בששת שבו, היום הוא שני יום «≈∆ƒ≈«¬»

שנאמר  כמו במעשיו והבדלה חלוקה עשה הקדושֿברוךֿהוא בראשית,

המים  בין אלוקים Œ‰ÊÂ"ויבדל (¿∆
BBLÏ:רש"י הקדוש ‰·ÏÈcשל ¿ƒ¿ƒ

שעשה  ידי על הוא ÔÈaברוך ÚÈ˜»̄ƒ«≈
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ26‰lÚ˙Â ∆¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»

הוא  ברוך ÌB¯naהקדוש ·LÈÂ¿»««»
¯‰Â B¯ÈÚa BÎL ˙Ó‚ec¿«¿≈¿ƒ¿«
¯Lw‰ e‰fL eÈ‰Â .BL„»̃¿¿«¿∆∆«∆∆

בשבוע  שני יום ÈÚa¯של ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,BL„˜ ¯‰ eÈ˜Ï‡¡…≈«»¿ƒ

‰Ê ÌBÈaL שבו בשבוע שני ביום ∆¿∆
בין  הבדיל העליונים הרקיע

ÈÁ·Ï˙והתחתונים  ‰lÚ˙ƒ¿«»ƒ¿ƒ«
ÈtŒÏÚÂ .BL„˜ ¯‰Â B¯ÈÚƒ¿«»¿¿«ƒ
˙ÈzÈÓ‡ ‰iÏÚ ÏkL ,Ï"p‰««∆»¬ƒ»¬ƒƒ
‰„È¯È ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ‰ Ô·eÈ ,‡˜Âc תוכן של «¿»»»ƒ¿»
שני  יום של יום' של ה'שיר

n˜Ï„Îe ,¯e‡a ˙ÙÒBza.Ô ¿∆∆≈¿ƒ¿«»
ÔÈÚa ‰p‰Â הפסוק של המשמעות ¿ƒ≈¿ƒ¿«

¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ,'B‚ eÈ˜Ï‡¡…≈»¿«≈

Ï"Ê27 בזוהר‡e‰ È˙ÓÈ‡ «≈»«
e‰Lk‡הקדושֿברוךֿהוא  ÏB„b»¿∆

'a ‰Êa LÈÂ .eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa¿ƒ¡…≈¿≈»∆
ÌÈLe¯Èt28,'‡ Le¯Èt . ≈ƒ≈

¯‡B·Ók) ¯˙BÈ ËeLt‰Â¿«»≈«¿»
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa29ÈeÏÈbL ,( ¿«»«¬»ƒ∆ƒ

eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙eÏ„b«¿¬»»¿ƒ¡…≈
¯‡B·Ók) 'a Le¯ÈÙe .‡˜Âc«¿»≈«¿»

ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa30Ë¯Ù·e , ¿«»«¬»ƒƒ¿»
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Óa¿«¬««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a בפסוק הפותח ¿ƒ««¿ƒ
eÓÁ ˙aLc ,„Âc Ïc‚Ók¿ƒ¿«»ƒ¿«»«¬

„"Ó¯˙31‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ,ƒ¿≈≈»»»
בשנת  זה מאמר אמירת קודם

‡eÈ˜Ï,תשד"מ  ¯ÈÚa ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙eÏ„b ÈeÏÈbL ˜¯ ‡Ïc ,(¿…«∆ƒ«¿¬»»¿ƒ¡…≈
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ÏÚÙ 'Èe‰c ˙eÏ„b‰ ÌˆÚ ÌbL ˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«∆∆««¿¿«»»ƒ¿»¿ƒ¡…≈

‡˜Âc הקדוש של אורו לעולמות.כאשר ומאיר יורד הוא Ô·enÎÂברוך «¿»¿«»
¯‰fa ¯‡B·n‰Ó32,‡˙ÈB¯ËÓ ‡Ïa ‡kÏÓc,גבירה בלא המלך ≈«¿»«…«¿«¿»¿…«¿ƒ»

ללא  והשפעה הארה היינו מלכה,

ההארה  את שיקבל מי שיהיה

המלכות  לספירת (והכוונה וההשפעה

ונמשך  יורד הבליֿגבול האור שדרכה

להלן) שיתבאר כפי מוגבלים, לנבראים

‡kÏÓ ‡e‰ ‡Ï מלך ÏÂ‡אינו …«¿»¿…
ÏB„b ‡e‰ גדול ÏÂ‡ואינו »¿…

ÏÏe‰Ó.מהולל eÈ‰Â,ואינו ¿»¿«¿
('ÈÂ‰) CÏn‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««∆∆¬»»

Ï‡ ¯ÈÚÏeÈ˜ והשפעה הארה ¿ƒ¡…≈
ÈÁa˙לעולמות  ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«

,‡˙ÈB¯ËÓ המלכה ŒÏÚהגבירה, «¿ƒ»«
ÈeÏÈb ˜¯ ‡Ï ÏÚÙ) ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»…«ƒ

,B˙eÏ„b ומעתה כבר, שקיימת «¿
ומשפיעה  È˙È¯‰מאירה ‡l‡∆»¿≈»

‡lL L„Á ÔÈÚ Ba ÛÒB (BfÓƒ»ƒ¿»»»∆…
,C¯Úa והשוואה יחס ללא חידוש ¿∆∆

הקודם  ÈÁ·a˙למצבו ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿ƒ«
ÏB„b מצד מצבו לא לעומת עצמו, »

לעולמות  וההשפעה ההארה ידי על

Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡B·Ók) של «¿»««¬»««
הרש"ב  ).Ó¯˙c33"„הרבי ¿

‡˙ÈB¯ËÓe ‡kÏÓ ÔÈÚL Û‡Â¿«∆ƒ¿««¿»«¿ƒ»
ומלכה  ÏLמלך ÔÈÚ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿»∆

ÔBLÏk ‰¯Bz ‰¯acL ,ÏLÓ»»∆ƒ¿»»ƒ¿
Ì„‡ Èa34,,למעלה שבאמת בעוד ¿≈»»

"גדול" הקדושֿברוךֿהוא באלוקות,

בגלל  ולא עצמו, מצד ו"מהולל"

למקבלי  אורו של וההשפעה ההארה

ˆ¯CÈהשפע  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ
ÏLn‰ ‰È‰iL הפשוט הגשמי ∆ƒ¿∆«»»

‰ÓBc הכללית בנקודה לפחות ∆
ÏLÓpÏ35.הנעלה האלוקי הרוחני «ƒ¿»
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

ּפֹועלת  הּמטרֹוניתא ׁשּבּמׁשל, ּדכׁשם מּובן, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּזה

אלקינּו עיר ּבחינת עלֿידי ּכ ,ּבּמל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹּגדלּות

הוי'. ּבׁשם חדׁשה ּגדלּות ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָנמׁשכת

¯e‡·e ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ענין ≈ְְְִִֵֶַַָָ

ׁשם  הּנה הראׁשֹון, הּפירּוׁש לפי ְֱִִִֵֵֵֵַָֹאלקינּו

כּו' והּׂשגה מהבנה למעלה הּוא מּצדֿעצמֹו ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָהוי'

הּוא  ּׁשהוי' מה ּדהרי הּגילּוי, מענין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּולמעלה

מהּוה  ּומה 36מּלׁשֹון ההתהּוּות), ענין (הינּו ְְְְְִִִֶַַַַַַ

ּכאחד  ויהיה הוה היה מּלׁשֹון הּוא הּוא 37ּׁשהוי' , ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּדא  סביל מֹוחא ּכל ּדלאו מהּנבראים, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָנעלם

ּבאֹופן  וקלֿוחֹומר וכלֿׁשּכן וׂשכל, ּבמֹוח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָאפילּו

נמׁש ּכאׁשר ודוקא ּוראּיה. והּׂשגה הבנה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָׁשל

א  עיר אׁשר ּבבחינת הּמלכּות ספירת ׁשהּוא לקינּו ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹ

הּנה  מאצילּות, ׁשּלמּטה ּבעֹולמֹות יֹורדֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָרגליה

ּדעלֿידי  והינּו, ּגילּוי. לידי ּבא הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָעלֿידיֿזה

אלקינּו) (עיר אלקים ּבׁשם נמׁש הוי' ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּׁשם

למּטה  ׁשּמתּפּׁשט הינּו צירּופים, ק"כ ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּיׁש

הוי' ּדׁשם הּגילּוי נמׁש עלֿידיֿזה הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּביֹותר,

לעֹולם  עד ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְֲִִִַָָָָָָָלעֹולמֹות

וכּידּוע  מּמּנּו. למּטה ׁשאין ׁשענין 38הּתחּתֹון , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הוי' ּדוקא, הוי' ׁשם עלֿידי הּוא ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָההתהּוּות

יתּבּטלּו ׁשּלא ׁשּכדי אּלא מהּוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹמלׁשֹון

צרי לזה הוי', ׁשם  מּגילּוי ּבמציאּות ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָהּנבראים

ונרּתק  הּמגן ׁשהּוא אלקים, ּדׁשם ההעלם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלהיֹות

להיֹות  יכֹולה ׁשעלֿידיֿזה הוי', ׁשם על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהמכּסה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הוי'. ׁשם עלֿידי ּכי 39ההתהּוּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
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ובכ"מ.)36 פ"ד. שעהיוה"א פ"ט. ש"א פרדס ב. רנז, זח"ג ובכ"מ.)37ראה א). (פב, פ"ז פ"ד )38שעהיוה"א שעהיוה"א

ובכ"מ. יב )39ואילך. פד, .תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏ„b ˙ÏÚBt ‡˙ÈB¯Ën‰ ,ÏLnaL ÌLÎc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»ƒ¿≈∆«»»««¿ƒ»∆∆«¿

eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ Ck ,CÏna בעולמות אלוקות הארת «∆∆»«¿≈¿ƒ«ƒ¡…≈
'ÈÂ‰ ÌLa ‰L„Á ˙eÏ„b ˙ÎLÓ.עצמו מצד בו קיימת לא שאכן ƒ¿∆∆«¿¬»»¿≈¬»»

ÈÙÏ eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰Lk ÏB„b ‡e‰ È˙ÓÈ‡ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«≈»«»¿∆¿ƒ¡…≈¿ƒ
,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt‰'הוי שגדלות «≈»ƒ

הגילוי  אבל עצמה, מצד קיימת אכן

וההשפעה  ההארה עלֿידי הוא שלה

אלוקינו" ‰ÈÂ'‰ל "עיר ÌL ‰pƒ≈≈¬»»
‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓ ומופשט נעלה ƒ««¿

והוא  והגדרה, הגבלה מכל לגמרי

'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»¿«»»
מוגדרים  בדברים רק ששייכת

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏe וההארה ¿«¿»≈ƒ¿««ƒ
ממנו, שחוץ למה וההתפשטות

ומוגדרים  מוגבלים ונבראים ועולמות

התגלות  ולקלוט לתפוס יכולים לא

והקליטה  התפיסה מיכולת שלמעלה

היא  הוי' שם של המהות ועצם שלהם

מגילוי  שלמעלה Ó‰דרגה È¯‰c«¬≈«
‰e‰Ó ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰M36 ∆¬»»ƒ¿¿«∆

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ eÈ‰) של «¿ƒ¿««ƒ¿«
מוגדר  לא מ'אין' 'יש' Óe‰מציאות ,(«

‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰M∆¬»»ƒ¿»»…∆
„Á‡k ‰È‰ÈÂ37, מגדרי למעלה ¿ƒ¿∆¿∆»

וגבולות  מגדרי למעלה (וממילא הזמן

בעיקר  ביטוי לידי שבאים העולם

והמקום) הזמן וגדרי ‰e‡בגבולות
,ÌÈ‡¯·p‰Ó ÌÏÚ עניין עצם ∆¿»≈«ƒ¿»ƒ

היותו  וכן מ"אין" "יש" של ההתהוות

מושגים  הם הזמן מגדרי למעלה

מהנבראים  Ïkשנעלמים Â‡Ïc¿»»
‡c ÏÈ·Ò ‡ÁBÓ סובל מוח כל לא »»ƒ»

כלומר  זאת, ולשאת) לקלוט (יכול

התפיסה  מיכולת ונעלם נעלה שהדבר

הנבראים  של eÏÈÙ‡¬ƒוהקליטה
,ÏÎNÂ ÁBÓa כזה שדבר בהנחה ¿«»≈∆

ÓBÁÂŒÏ˜Â¯ייתכן  ÔkLŒÏÎÂ מוגדרים והלא המופשטים המושגים ואם ¿»∆≈¿«»∆
ליכולת  ומעבר מעל הם הזמן) מגדרי ולמעלה מאין יש התהוות (של הללו

הנבראים  של התפיסה מיכולת למעלה שהם שכן כל הנבראים, של השכלית

לגביהם  ונעלמים i‡¯e‰המוגבלים ‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÙB‡a הבנה ¿∆∆¬»»¿«»»¿ƒ»
מוחשית. ראיה כמו עמוקה פנימית CLÓוקליטה ¯L‡k ‡˜Â„Â עניין ¿«¿»«¬∆ƒ¿»

"הוי'" של ‰eÎÏn˙זה ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¡…≈∆¿ƒ«««¿
‰ÈÏ‚¯ ¯L‡ שבה הבחינות hÓlL‰האחרונות ˙BÓÏBÚa ˙B„¯BÈ ¬∆«¿∆»¿»»∆¿«»

,˙eÏÈˆ‡Ó האור של ההשתלשלות' ש'סדר וחסידות בקבלה כמבואר ≈¬ƒ
רוחניים  עולמות בארבעה הוא למטה מלמעלה אצילות,האלוקי – (כלליים)

בו  ומאיר ממש אלוקות הוא האצילות שעולם ובעוד עשייה. יצירה בריאה,

של  (רוחנית) מציאות גדרי יש מאצילות שלמטה בעולמות גבול, הבלי אור

של  האור עוד וכל ונבראים, עולמות

הוא  הרי האצילות, בעולם הוא הוי'

ונסתר, הירידה נעלם לאחר אבל

לעולמות  וממנה המלכות בספירת

מאצילות  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰שלמטה ‰p‰ƒ≈«¿≈∆
.ÈeÏÈb È„ÈÏ ‡a ‡e‰»ƒ≈ƒ

'ÈÂ‰ ÌML È„ÈŒÏÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿«¿≈∆≈¬»»
¯ÈÚ) ÌÈ˜Ï‡ ÌLa CLÓƒ¿»¿≈¡…ƒƒ
Î"˜ Ba LiL (eÈ˜Ï‡¡…≈∆≈

,ÌÈÙe¯Èˆ במאה להיכתב יכול ≈ƒ
סדר  של שונות צורות ועשרים

חמש  בו יש (כי במילה האותיות

להיות  יכולה מהן אחת שכל אותיות

וכן  השניה או במילה, הראשונה

hÓÏ‰הלאה) ËMt˙nL eÈ‰«¿∆ƒ¿«≈¿«»
,¯˙BÈa שינוי הוא 'צירוף' כל כי ¿≈

למקור  ביחס נוספת וירידה ≈p‰ƒ‰נוסף
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ מההמשכה כתוצאה «¿≈∆

למטה  ‰ÈeÏÈbוהירידה CLÓƒ¿»«ƒ
'ÈÂ‰ ÌLc בעולם שהוא כפי ¿≈¬»»

הנבראים, מגדרי למעלה האצילות,

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ»»¿ƒ»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „Ú ,‰iNÚ הגשמי הזה ¬ƒ»«»»

.epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz‰««¿∆≈¿«»ƒ∆
Úe„iÎÂ38, החסידות בתורת ¿«»«

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚL הבריאה של ∆ƒ¿««ƒ¿«
"יש" È„ÈŒÏÚמ"אין"להיות ‡e‰«¿≈

ÔBLÏÓ 'ÈÂ‰ ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»«¿»¬»»ƒ¿
‡l‡ ,‰e‰Ó לשם גם זאת שעם ¿«∆∆»

כיוון  בבריאה פעולה יש "אלוקים"

ÌÈ‡¯·p‰ eÏha˙È ‡lL È„kL∆¿≈∆…ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbÓ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒƒƒ≈¬»»

של מכוחם למעלה התגלות בתור שהרי להתקיים יוכלו שלא תגרום הנבראים

ומוגדרים  מוגבלים ÌLcנבראים ÌÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÏ¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈¿≈
,ÌÈ˜Ï‡ מידת הוא אלוקים ושם והגילוי החסד מידת הוא הוי' שם שהרי ¡…ƒ

והצמצום ‰ÈÂ',הגבורה ÌL ÏÚ ‰qÎÓ‰ ˜z¯Â Ô‚n‰ ‡e‰L שלא ∆«»≈¿«¿≈«¿«∆«≈¬»»
לקבל יכולים לא שהנבראים באופן לצמצום ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰יאיר הודות ∆«¿≈∆

אלוקים שם של ÌLוההסתר È„ÈŒÏÚ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«ƒ¿««¿≈≈
.'ÈÂ‰¬»»
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ראׁשֿהּׁשנה  ּבמּסכת רׁש"י ּופירׁש קדׁשֹו, 25הר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשני  ּדיֹום ׁשהּקׁשר ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ(על

כּו') מעׂשיו ׁשחילק ׁשם על הּוא זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָלמזמֹור

עליֹונים  ּבין רקיע הבּדיל ְְְְִִִִֵֶֶַָוזהֿלׁשֹונֹו:

ׁשכנֹו26ותחּתֹונים  ּדּוגמת ּבּמרֹום ויׁשב ונתעּלה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

ּבעיר  לענין הּקׁשר ׁשּזהּו והינּו קדׁשֹו. והר ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָּבעירֹו

נתעּלה  זה ׁשּביֹום מּׁשּום קדׁשֹו, הר ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹאלקינּו

ׁשּכל  הּנ"ל, ועלּֿפי קדׁשֹו. והר עירֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָלבחינת

ּדוקא, ירידה הקּדמת עלֿידי היא אמיּתית ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָעלּיה

ּוכדלקּמן. ּבאּור, ּבּתֹוספת הענין ְְְְִִֵֶֶַָָָָיּובן

‰p‰Â ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ּגדֹול ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְֲִִַָָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו גֹו', אימתי 27אלקינּו ְֱֵֵֵַַַָָֹ

ּב' ּבזה ויׁש אלקינּו. ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול ְְְֱִֵֵֶֶָָֹהּוא

(ּכמבֹואר 28ּפירּוׁשים  יֹותר והּפׁשּוט א', ּפירּוׁש . ְְִֵֵֵַַָָ

מאמרים  הּוא 29ּבכּמה הוי' ּגדלּות ׁשּגילּוי ,( ְְֲֲִִֶַַַָָָָ

ּבכּמה  (ּכמבֹואר  ּב' ּופירּוׁש ּדוקא. אלקינּו ְְְְֱִֵֵַַַָָָֹּבעיר

אדמּו"ר 30מאמרים  כ"ק ּבמאמר ּובפרט , ְְְֲֲִִַַַַָָ

ּכמגּדל  ּבדּבּורֿהּמתחיל נׁשמתֹוֿעדן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ(מהֹורׁש"ּב)

תרמ"ד  נחמּו ּדׁשּבת ׁשנה),31ּדוד, מאה לפני , ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

אלקינּו, ּבעיר הּוא הוי' ּגדלּות ׁשּגילּוי רק ְְְֱֲִִֵֶַַָָֹֹּדלא

נפעל  ּדהּוי' הּגדלּות עצם ׁשּגם זאת עֹוד ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּבּזהר  מהּמבֹואר וכּמּובן ּדוקא. אלקינּו 32ּבעיר ְְְְֱִֵֵַַַַַָָָֹֹ

הּוא  ולא מל ּכא הּוא  לא מטרֹוניתא, ּבלא ְְְְְְִַַַָָָֹֹֹּדמלּכא

הּמל ירידת ׁשעלֿידי והינּו, מהּולל. ולא ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּגדֹול

מטרֹוניתא, ּבחינת ׁשהיא אלקינּו לעיר ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹ(הוי')

רק לא (נפעל אּלא iEliBעלֿידי ֿזה ּגדלּותֹו, ְְִֵֶַַָֹ¦ְֶַָ

,ּבער ׁשּלא חדׁש ענין ּבֹו נֹוסף מּזֹו) ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹיתירה

הּנ"ל  ּבּמאמר (ּכמבֹואר ּגדֹול ּבבחינת ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשּדּברה 33ּדתרמ"ד  מׁשל, ׁשל ענין רק הּוא ּומטרֹוניתא מלּכא ׁשענין ואף .( ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אדם  ּבני ּכלׁשֹון לּנמׁשל 34ּתֹורה ּדֹומה הּמׁשל ׁשּיהיה צרי מּכלֿמקֹום ,35. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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מעשיו.)25 שחילק ד"ה וֿח.)26שם א, ועוד.)27בראשית א. מד, תשא ז"ח א. ה, זח"ג וראה בכ"מ. עוד )28כ"ה וראה

ה'ש"ת. לי"ד אור ד"ה  ואילך. קעט ע' תהלים  אור) (יהל באוה"ת - מלכותך )29פירושים כבוד ד"ה ואילך. ב נו, תו"א

ועוד. שם. לי"ד אור ד"ה תר"ל.)30תרס"א. דוד כמגדל ד"ה תי. ע' שה"ש אוה"ת קפא. ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת

רנא.)31 ע' תרמ"ד (שם).)32סה"מ א ה, 30.)33ח"ג שבהערה הל')34ובמאמרים רמב"ם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות

ה"ט. פ"א 592.)35יסוה"ת ע' חט"ז לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰M‰ŒL‡¯ ˙ÎqÓa È"L¯ L¯ÈÙe ,BL„˜25‰Ó ÏÚ) »¿≈≈«ƒ¿«∆∆…«»»««

‡e‰ ‰Ê ¯BÓÊÓÏ ÈL ÌBÈc ¯Lw‰L Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M∆»¿«≈«∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿∆
'eÎ ÂÈNÚÓ ˜ÏÈÁL ÌL ÏÚ ימי בששת שבו, היום הוא שני יום «≈∆ƒ≈«¬»

שנאמר  כמו במעשיו והבדלה חלוקה עשה הקדושֿברוךֿהוא בראשית,

המים  בין אלוקים Œ‰ÊÂ"ויבדל (¿∆
BBLÏ:רש"י הקדוש ‰·ÏÈcשל ¿ƒ¿ƒ

שעשה  ידי על הוא ÔÈaברוך ÚÈ˜»̄ƒ«≈
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ26‰lÚ˙Â ∆¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»

הוא  ברוך ÌB¯naהקדוש ·LÈÂ¿»««»
¯‰Â B¯ÈÚa BÎL ˙Ó‚ec¿«¿≈¿ƒ¿«
¯Lw‰ e‰fL eÈ‰Â .BL„»̃¿¿«¿∆∆«∆∆

בשבוע  שני יום ÈÚa¯של ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,BL„˜ ¯‰ eÈ˜Ï‡¡…≈«»¿ƒ

‰Ê ÌBÈaL שבו בשבוע שני ביום ∆¿∆
בין  הבדיל העליונים הרקיע

ÈÁ·Ï˙והתחתונים  ‰lÚ˙ƒ¿«»ƒ¿ƒ«
ÈtŒÏÚÂ .BL„˜ ¯‰Â B¯ÈÚƒ¿«»¿¿«ƒ
˙ÈzÈÓ‡ ‰iÏÚ ÏkL ,Ï"p‰««∆»¬ƒ»¬ƒƒ
‰„È¯È ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ‰ Ô·eÈ ,‡˜Âc תוכן של «¿»»»ƒ¿»
שני  יום של יום' של ה'שיר

n˜Ï„Îe ,¯e‡a ˙ÙÒBza.Ô ¿∆∆≈¿ƒ¿«»
ÔÈÚa ‰p‰Â הפסוק של המשמעות ¿ƒ≈¿ƒ¿«

¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ,'B‚ eÈ˜Ï‡¡…≈»¿«≈

Ï"Ê27 בזוהר‡e‰ È˙ÓÈ‡ «≈»«
e‰Lk‡הקדושֿברוךֿהוא  ÏB„b»¿∆

'a ‰Êa LÈÂ .eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa¿ƒ¡…≈¿≈»∆
ÌÈLe¯Èt28,'‡ Le¯Èt . ≈ƒ≈

¯‡B·Ók) ¯˙BÈ ËeLt‰Â¿«»≈«¿»
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa29ÈeÏÈbL ,( ¿«»«¬»ƒ∆ƒ

eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙eÏ„b«¿¬»»¿ƒ¡…≈
¯‡B·Ók) 'a Le¯ÈÙe .‡˜Âc«¿»≈«¿»

ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa30Ë¯Ù·e , ¿«»«¬»ƒƒ¿»
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Óa¿«¬««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a בפסוק הפותח ¿ƒ««¿ƒ
eÓÁ ˙aLc ,„Âc Ïc‚Ók¿ƒ¿«»ƒ¿«»«¬

„"Ó¯˙31‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ,ƒ¿≈≈»»»
בשנת  זה מאמר אמירת קודם

‡eÈ˜Ï,תשד"מ  ¯ÈÚa ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙eÏ„b ÈeÏÈbL ˜¯ ‡Ïc ,(¿…«∆ƒ«¿¬»»¿ƒ¡…≈
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ÏÚÙ 'Èe‰c ˙eÏ„b‰ ÌˆÚ ÌbL ˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«∆∆««¿¿«»»ƒ¿»¿ƒ¡…≈

‡˜Âc הקדוש של אורו לעולמות.כאשר ומאיר יורד הוא Ô·enÎÂברוך «¿»¿«»
¯‰fa ¯‡B·n‰Ó32,‡˙ÈB¯ËÓ ‡Ïa ‡kÏÓc,גבירה בלא המלך ≈«¿»«…«¿«¿»¿…«¿ƒ»

ללא  והשפעה הארה היינו מלכה,

ההארה  את שיקבל מי שיהיה

המלכות  לספירת (והכוונה וההשפעה

ונמשך  יורד הבליֿגבול האור שדרכה

להלן) שיתבאר כפי מוגבלים, לנבראים

‡kÏÓ ‡e‰ ‡Ï מלך ÏÂ‡אינו …«¿»¿…
ÏB„b ‡e‰ גדול ÏÂ‡ואינו »¿…

ÏÏe‰Ó.מהולל eÈ‰Â,ואינו ¿»¿«¿
('ÈÂ‰) CÏn‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««∆∆¬»»

Ï‡ ¯ÈÚÏeÈ˜ והשפעה הארה ¿ƒ¡…≈
ÈÁa˙לעולמות  ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«

,‡˙ÈB¯ËÓ המלכה ŒÏÚהגבירה, «¿ƒ»«
ÈeÏÈb ˜¯ ‡Ï ÏÚÙ) ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»…«ƒ

,B˙eÏ„b ומעתה כבר, שקיימת «¿
ומשפיעה  È˙È¯‰מאירה ‡l‡∆»¿≈»

‡lL L„Á ÔÈÚ Ba ÛÒB (BfÓƒ»ƒ¿»»»∆…
,C¯Úa והשוואה יחס ללא חידוש ¿∆∆

הקודם  ÈÁ·a˙למצבו ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿ƒ«
ÏB„b מצד מצבו לא לעומת עצמו, »

לעולמות  וההשפעה ההארה ידי על

Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡B·Ók) של «¿»««¬»««
הרש"ב  ).Ó¯˙c33"„הרבי ¿

‡˙ÈB¯ËÓe ‡kÏÓ ÔÈÚL Û‡Â¿«∆ƒ¿««¿»«¿ƒ»
ומלכה  ÏLמלך ÔÈÚ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿»∆

ÔBLÏk ‰¯Bz ‰¯acL ,ÏLÓ»»∆ƒ¿»»ƒ¿
Ì„‡ Èa34,,למעלה שבאמת בעוד ¿≈»»

"גדול" הקדושֿברוךֿהוא באלוקות,

בגלל  ולא עצמו, מצד ו"מהולל"

למקבלי  אורו של וההשפעה ההארה

ˆ¯CÈהשפע  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ
ÏLn‰ ‰È‰iL הפשוט הגשמי ∆ƒ¿∆«»»

‰ÓBc הכללית בנקודה לפחות ∆
ÏLÓpÏ35.הנעלה האלוקי הרוחני «ƒ¿»
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ּפֹועלת  הּמטרֹוניתא ׁשּבּמׁשל, ּדכׁשם מּובן, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּזה

אלקינּו עיר ּבחינת עלֿידי ּכ ,ּבּמל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹּגדלּות

הוי'. ּבׁשם חדׁשה ּגדלּות ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָנמׁשכת

¯e‡·e ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ענין ≈ְְְִִֵֶַַָָ

ׁשם  הּנה הראׁשֹון, הּפירּוׁש לפי ְֱִִִֵֵֵֵַָֹאלקינּו

כּו' והּׂשגה מהבנה למעלה הּוא מּצדֿעצמֹו ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָהוי'

הּוא  ּׁשהוי' מה ּדהרי הּגילּוי, מענין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּולמעלה

מהּוה  ּומה 36מּלׁשֹון ההתהּוּות), ענין (הינּו ְְְְְִִִֶַַַַַַ

ּכאחד  ויהיה הוה היה מּלׁשֹון הּוא הּוא 37ּׁשהוי' , ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּדא  סביל מֹוחא ּכל ּדלאו מהּנבראים, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָנעלם

ּבאֹופן  וקלֿוחֹומר וכלֿׁשּכן וׂשכל, ּבמֹוח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָאפילּו

נמׁש ּכאׁשר ודוקא ּוראּיה. והּׂשגה הבנה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָׁשל

א  עיר אׁשר ּבבחינת הּמלכּות ספירת ׁשהּוא לקינּו ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹ

הּנה  מאצילּות, ׁשּלמּטה ּבעֹולמֹות יֹורדֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָרגליה

ּדעלֿידי  והינּו, ּגילּוי. לידי ּבא הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָעלֿידיֿזה

אלקינּו) (עיר אלקים ּבׁשם נמׁש הוי' ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּׁשם

למּטה  ׁשּמתּפּׁשט הינּו צירּופים, ק"כ ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּיׁש

הוי' ּדׁשם הּגילּוי נמׁש עלֿידיֿזה הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּביֹותר,

לעֹולם  עד ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְֲִִִַָָָָָָָלעֹולמֹות

וכּידּוע  מּמּנּו. למּטה ׁשאין ׁשענין 38הּתחּתֹון , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הוי' ּדוקא, הוי' ׁשם עלֿידי הּוא ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָההתהּוּות

יתּבּטלּו ׁשּלא ׁשּכדי אּלא מהּוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹמלׁשֹון

צרי לזה הוי', ׁשם  מּגילּוי ּבמציאּות ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָהּנבראים

ונרּתק  הּמגן ׁשהּוא אלקים, ּדׁשם ההעלם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלהיֹות

להיֹות  יכֹולה ׁשעלֿידיֿזה הוי', ׁשם על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהמכּסה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הוי'. ׁשם עלֿידי ּכי 39ההתהּוּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
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של  (רוחנית) מציאות גדרי יש מאצילות שלמטה בעולמות גבול, הבלי אור

של  האור עוד וכל ונבראים, עולמות

הוא  הרי האצילות, בעולם הוא הוי'

ונסתר, הירידה נעלם לאחר אבל

לעולמות  וממנה המלכות בספירת
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סדר  של שונות צורות ועשרים

חמש  בו יש (כי במילה האותיות

להיות  יכולה מהן אחת שכל אותיות

וכן  השניה או במילה, הראשונה
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,¯˙BÈa שינוי הוא 'צירוף' כל כי ¿≈

למקור  ביחס נוספת וירידה ≈p‰ƒ‰נוסף
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ מההמשכה כתוצאה «¿≈∆

למטה  ‰ÈeÏÈbוהירידה CLÓƒ¿»«ƒ
'ÈÂ‰ ÌLc בעולם שהוא כפי ¿≈¬»»

הנבראים, מגדרי למעלה האצילות,

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ»»¿ƒ»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „Ú ,‰iNÚ הגשמי הזה ¬ƒ»«»»
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Úe„iÎÂ38, החסידות בתורת ¿«»«

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚL הבריאה של ∆ƒ¿««ƒ¿«
"יש" È„ÈŒÏÚמ"אין"להיות ‡e‰«¿≈

ÔBLÏÓ 'ÈÂ‰ ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»«¿»¬»»ƒ¿
‡l‡ ,‰e‰Ó לשם גם זאת שעם ¿«∆∆»

כיוון  בבריאה פעולה יש "אלוקים"

ÌÈ‡¯·p‰ eÏha˙È ‡lL È„kL∆¿≈∆…ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
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של מכוחם למעלה התגלות בתור שהרי להתקיים יוכלו שלא תגרום הנבראים
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,ÌÈ˜Ï‡ מידת הוא אלוקים ושם והגילוי החסד מידת הוא הוי' שם שהרי ¡…ƒ

והצמצום ‰ÈÂ',הגבורה ÌL ÏÚ ‰qÎÓ‰ ˜z¯Â Ô‚n‰ ‡e‰L שלא ∆«»≈¿«¿≈«¿«∆«≈¬»»
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אלוקים שם של ÌLוההסתר È„ÈŒÏÚ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«ƒ¿««¿≈≈
.'ÈÂ‰¬»»
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n"cyz'dי ,a`a e"h ,awr zyxt 'a meil xe`

הּוא  אלקים ׁשּׁשם אלקים, הוי' ּומגן ֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשמׁש

הּׁשמׁש נרּתק ּוכמֹו הוי', לׁשם מגן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבבחינת

ּדרי  יכֹולים ּדוקא ׁשעלֿידֹו הּׁשמׁש על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמגין

אמרּו ׁשּלכן הּׁשמׁש, אֹור את לקּבל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהארץ

ז"ל  הּקּב"ה 40רּבֹותינּו ּדוקא ׁשּלעתידֿלבא ְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּזמן  לפני ּכי כּו', מּנרּתּקּה חּמה ְְְִִִִֵֵַַַַָָמֹוציא

אֹור  את לקּבל אפׁשרּות אין ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּדלעתידֿלבא

הּוא  ועלּֿדרֿזה הּנרּתק. עלֿידי אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשמׁש

הוי' ּדׁשם ּדהּגילּוי אלקים, וׁשם הוי' ְְְְֱֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּבׁשם

ּדוקא  הּוא לקּבלֹו הּנבראים ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִֶֶַַַָָּבאֹופן

חּמה  מֹוציא ּדענין אלקים. ּדׁשם הּנרּתק  ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַָֹעלֿידי

העֹולמֹות  ּומּצב מעמד לפי ׁשּי אינֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמּנרּתּקּה

הּזמן  עד עּתה, ׁשהּוא ּכפי ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוסדר

מאד  ּומהּולל הוי' ּגדֹול וזהּו ְְְְֲִִֶָָָָָָֹֹּדלעתידֿלבא.

הּוא  הוי' ּדׁשם הּגדלּות ּדגילּוי אלקינּו, ְְְְֱֲִִֵֵַַָָֹּבעיר

עלֿידי  ּדוקא ּכי אלקים, ּדׁשם הּנרּתק ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַַָֹעלֿידי

ּדריּבּוי  ההתהּוּות ענין להיֹות יכֹול אלקים ְְְְֱִִִִִֵַַַָֹׁשם

ּכמֹו הוי', ּגדלּות את רֹואים ׁשּמהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָנבראים,

הוי' מעׂשי רּבּו מה מעׂשי41ׁשּכתּוב ּגדלּו ּומה ְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָ

אלקים 42הוי' ּדׁשם והּנרּתק ׁשהּמגן מּׁשּום , ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשענין  מה וזהּו הוי'. ּדׁשמׁש הּתֹוקף על ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמכּסה

ּכדאיתא  ּדוקא, עיר אלקינּו, עיר ּבׁשם נקרא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֹזה

יצירה  ׁשעלֿידי 43ּבספר ההתהּוּות ׁשענין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עיר, נעׂשית ׁשּמהם ּבּתים לבנין נמׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאֹותּיֹות

אבנים  ׁשלׁש ּבּתים, ׁשני ּבֹונֹות אבנים ְְֲֲִִִֵֵָָָָֹׁשּתי

סֹוף. אין עד וכּו' ּבּתים ׁשּׁשה ְִִֵַָָּבֹונֹות

¯e‡·e ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ענין ≈ְְְִִֵֶַַָָ

ּדמׁשמעֹו הּב', הּפירּוׁש לפי ְְְֱִֵֵַַַָֹאלקינּו

ּבבחינת  עדין אינֹו עצמֹו מּצד הוי' ּדׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ(ּכּנ"ל)
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓÎe39,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL Èk כך על ומבואר ¿∆»ƒ∆∆»≈¬»»¡…ƒ
החסידות  Ô‚Óבתורת ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML וכיסוי נרתיק ∆≈¡…ƒƒ¿ƒ«»≈

B„ÈŒÏÚL LÓM‰ ÏÚ ÔÈ‚n‰ LÓM‰ ˜z¯ BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌLÏ¿≈¬»»¿«¿≈«∆∆«≈ƒ««∆∆∆«»
,LÓM‰ ¯B‡ ˙‡ Ïa˜Ï ı¯‡‰ È¯c ÌÈÏBÎÈ ‡˜Âc הכיסוי וללא «¿»¿ƒ»≈»»∆¿«≈∆«∆∆

מאור  ליהנות יכול העולם היה לא

מיכולת  למעלה היה האור כי השמש

גם  שרואים (וכפי העולם של הקליטה

אפשר  שאי 'מכוסה' שהשמש אף כעת,

כיסוי  ללא ישירות השמש אל להביט

העיניים  ‡e¯Óעל ÔÎlL (∆»≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯40‡·ÏŒ„È˙ÚlL «≈«∆∆»ƒ»…

‡˜Âc הגבלות שום יהיו לא כאשר «¿»
האלוקי האור על ««»‰aw"‰כלל

,'eÎ dwz¯pÓ ‰nÁ ‡ÈˆBÓƒ«»ƒ«¿≈»
עכשיו  לא ‰ÔÓfאבל ÈÙÏ Èkƒƒ¿≈«¿«

˙e¯LÙ‡ ÔÈ‡ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…≈∆¿»
LÓM‰ ¯B‡ ˙‡ Ïa˜Ï ולקלוט ¿«≈∆«∆∆

ממנו וליהנות È„ÈŒÏÚאותו ‡l‡∆»«¿≈
˜z¯p‰.עצמה השמש על המכסה ««¿≈

'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈¬»»
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ הוא ביניהם שהיחס ¿≈¡…ƒ

ÈeÏÈb‰cÔÙB‡aכזה 'ÈÂ‰ ÌLc ¿«ƒ¿≈¬»»¿∆
BÏa˜Ï ÌÈ‡¯·p‰ eÏÎeiL∆¿«ƒ¿»ƒ¿«¿
אל  להתבטל ולא להתקיים ולהמשיך

והגילוי  האור עוצמת ‰e‡מול
ÌLc ˜z¯p‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈««¿≈¿≈

ÌÈ˜Ï‡ האור על ומעלים שמכסה ¡…ƒ
הוי'. שם של מוגבל »¿ÔÈÚc¿ƒהבלתי
dwz¯pÓ ‰nÁ ‡ÈˆBÓ,ובנמשל ƒ«»ƒ«¿≈»

ההעלם  ללא הוי' שם של התגלות

אלוקים, שם CiLשעלֿידי BÈ‡≈«»
˙BÓÏBÚ‰ ·vÓe „ÓÚÓ ÈÙÏ¿ƒ«¬«««»»
ÈÙk ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒÂ¿≈∆«ƒ¿«¿¿¿ƒ
ÔÓf‰ „Ú ,‰zÚ ‡e‰L∆«»««¿«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc העולמות מצב ולפי ƒ¿»ƒ»…
על  הוי' שם על וההעלם הכיסוי כעת,

ובלעדיו  הכרחי הוא אלוקים, שם ידי

להתקיים. יכולים לא הנבראים

„‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b e‰ÊÂ¿∆»¬»»¿»¿…
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa הפירוש לפי ¿ƒ¡…≈

ÌLcהראשון, ˜z¯p‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌLc ˙eÏ„b‰ ÈeÏÈ‚c¿ƒ««¿¿≈¬»»«¿≈««¿≈¿≈
,ÌÈ˜Ï‡ מהווה הוי' שם זה עלֿידי אבל הוי' שם על ומסתיר מעלים שאמנם ¡…ƒ

וגילוי  ביטוי לידי באה שלו ‡ÌÈ˜Ïוהגדולה ÌL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èkƒ«¿»«¿≈≈¡…ƒ
,ÌÈ‡¯· ÈeaÈ¯c ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ'הוי שם מצד כי »ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

היא  מזה זה שונים רבים נבראים בריאת של וההתחלקות פשוטה אחדות יש

הוי' של האור ידו שעל אלוקים שם רבים מצד נבראים ∆≈∆Ì‰nLמהווה
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó ·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ˙eÏ„b ˙‡ ÌÈ‡B¯41 ƒ∆«¿¬»»¿∆»»««¬∆¬»»

'ÈÂ‰ EÈNÚÓ eÏ„b ‰Óe42ÌLc ˜z¯p‰Â Ô‚n‰L ÌeMÓ , «»¿«¬∆¬»»ƒ∆«»≈¿««¿≈¿≈
Û˜Bz‰ ÏÚ ‰qÎÓ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«∆««∆

'ÈÂ‰ LÓLc ההתהוות את ומאפשר ¿∆∆¬»»
כמבואר  שונים, נבראים ריבוי של

לעיל.

‰Ê ÔÈÚL ‰Ó e‰ÊÂ המשכת של ¿∆«∆ƒ¿»∆
(לעולמות  למטה הוי' של האור וירידת

נבראים  להוות בריאהֿיצירהֿעשיה,

‡eÈ˜Ï,רבים) ¯ÈÚ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¡…≈
¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,‡˜Âc ¯ÈÚƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆

‰¯ÈˆÈ43˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚL , ¿ƒ»∆ƒ¿««ƒ¿«
˙Bi˙B‡‰ È„ÈŒÏÚL דיבורו של ∆«¿≈»ƒ

"יהי של (כביכול) הקדושֿברוךֿהוא

וכד', ÌÈzaאור" ÔÈ·Ï ÏLÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ
Ì‰nL ביחד רבים בתים של מצירוף ∆≈∆

ÌÈ·‡ ÈzL ,¯ÈÚ ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿≈¬»ƒ
,ÌÈza ÈL ˙BBa אותיות משתי ¿≈»ƒ

"אב" (כמו מילים שתי ליצור אפשר

ובי "ת) מאל "ף ‡·ÌÈו"בא " LÏL»…¬»ƒ
'eÎÂ ÌÈza ‰ML ˙BBa משלוש ƒ»»ƒ¿

מילים  שישה ליצור אפשר אותיות

הלאה וכן ÛBÒשונות ÔÈ‡ „Ú«≈
הזקן: לאדמו"ר אור' ב'תורה (כמבואר

סוף  אין מאור החיות התחלקות ..."

התחלקות  בריבוי העולמות לכל

אלוקים  בשם הנקרא היא ... המדרגות

כשהוא  גדול אימתי וזהו ... רבים לשון

בתים. כמה בה יש עיר אלוקינו. בעיר

שכתוב  וכמו אותיות צירופי הם ובתים

שני  בונות אבנים שתי יצירה בספר

והמשכות  אותיות בחי' דהיינו בתים.

ומדרגות  בתים בכמה החיות התחלקות

החיות  בהתפשטות התחלקות ...

 ֿ מה ונבראים. לעולמות גילוי בבחינת

הוא  שהוי"ה נקרא הוי"ה שאיןֿכן

דכולא  ושרשא הויות כל מקור בחי'

גילוי  בבחי' המשכה לידי שבא קודם

אלוקינו..."). בעיר

ÈÙÏ eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰Lk ÏB„b ‡e‰ È˙ÓÈ‡ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«≈»«»¿∆¿ƒ¡…≈¿ƒ
BÈ‡ BÓˆÚ „vÓ 'ÈÂ‰ ÌLc (Ï"pk) BÚÓLÓc ,'a‰ Le¯Èt‰«≈«¿«¿»««¿≈¬»»ƒ««¿≈

ÏB„b ˙ÈÁ·a ÔÈ„Ú,"ו"מהוללeÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰Lk ˜¯Â ויורד ¬«ƒƒ¿ƒ«»¿«¿∆¿ƒ¡…≈
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ּגדֹול. נעׂשה אז אלקינּו ּבעיר ּכׁשהּוא ורק ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָֹּגדֹול,

וגם  ּכּנ"ל, מהּוה מּלׁשֹון הּוא הוי' ׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּנה

ההתהּוּות, ענין הינּו ויהיה, הוה היה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹמּלׁשֹון

הּתֹורה  ּבלימּוד עבֹודתם עלֿידי יׂשראל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמנם

ועֹוׂשים  אלקינּו, עיר את ׁשּבֹונים הּמצֹות, ְְְֱִִִִִֵֶֶַֹוקּיּום

עיר  ׁשּנעׂשית עד ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלֹו

כּו', העיר ּומעלת הּדירה מעלת ּבּה ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשלמה,

ּבׁשם  הוי' מּׁשם ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממׁשיכים

ּבענין  ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ׁשם מענין זה ויּובן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהוי'.

הּוא  הּספירֹות ּבענין הוי' ׁשם ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהּספירֹות.

ּדאצילּות  זעירֿאנּפין עלֿידי 44ּבחינת ויׂשראל , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבזעירֿאנּפין  אֹורֹות ּתֹוספת ממׁשיכים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָעבֹודתם

הּזהר  ּכמאמר ּפסּוק 45ּדאצילּות, אׁשר 46על ְֲֲֲִֶַַַַַַָֹ

אּתם  - אֹותם ּבהם, וחי האדם אֹותם ֲֶֶֶַַַָָָָָָָיעׂשה

עׂשאּוני, ּכאילּו עליכם אני מעלה ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָּכתיב,

ּבחינת  ממׁשיכים עבֹודתם עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּדיׂשראל

ּבזעירֿאנּפ אֹורֹות זאת,ּתֹוספת ועֹוד ּדאצילּות. ין ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ

הּתֹורה  לכללּות מרּמז הוי' ׁשּׁשם ּכפי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּדגם

ּבּתניא 47ּומצֹותיה  ּכמבֹואר ּב'אּגרת 48, ּובפרטּיּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּפרטי 49הּתׁשּובה' ּבאֹות ּתלּויה מצוה ׁשּכל אי ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

עלֿידי  ׁשּיׂשראל ידּוע הרי הוי', ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשל

ּומצֹות  ּבּתֹורה ּגם עילּוי ממׁשיכים ְְֲִִִִַַַָָָעבֹודתם

הּידּועה  הּמּגיד הרב ּוכתֹורת על 50ׁשּלהם, ְְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבּמצֹות, חּיּות ממׁשי ׁשהאדם ּבהם, וחי ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּפסּוק

הּגּוף, את הּמח ּיה ּכּנׁשמה עלּֿדרֿמׁשל ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָהינּו

ׁשהן  ּכפי הּמצֹות את ּבעבֹודתֹו האדם מחּיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו הוי'. 51ּבׁשם ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ

ּבגבּורה  ּכח מֹוסיפים עבֹודתם עלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיׂשראל
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ועוד.)44 ואילך. קה ע' שמות אוה"ת ג. ריז, סידור גם ז.)45ראה פל"ה, ויק"ר וראה א. קיג, וראה )46ח"ג ח. יח, אחרי

ועוד. א'שעט. ע' תרומה 87.)47אוה"ת ע' תש"ג סה"מ א). (קלא, ת"ע מא. תיקון א) (ב, בהקדמה ת"ז ראה )48ראה

ב). (נח, בהגהה מ' גֿד).)50ספ"ז.)49פרק (לט, אחרי פ' תורה ועוד.)51אור יח. לב, האזינו ספרי וראה לג. פ"א, איכ"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  e‰Ó‰ונמשך ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ‰p‰ .ÏB„b ‰NÚ Ê‡»«¬∆»ƒ≈≈¬»»ƒ¿¿«∆

,Ï"pk ליש מאין והנבראים העולמות נבראו ‰È‰ובאורו ÔBLlÓ Ì‚Â ««¿«ƒ¿»»
,‰È‰ÈÂ ‰Â‰ הזמן מגדרי למעלה כאחד, ועתיד הווה ÔÈÚעבר eÈ‰ …∆¿ƒ¿∆«¿ƒ¿«

˙ee‰˙‰‰,בעצמו ברוך הקדוש מצד שהוא Ï‡¯NÈכפי ÌÓ‡ «ƒ¿«»¿»ƒ¿»≈
„eÓÈÏa Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿ƒ
,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿

È˜Ï‡ ¯ÈÚ ˙‡ ÌÈBaL,e ∆ƒ∆ƒ¡…≈
ועד  למטה אלוקות שממשיכים כלומר,

הזה  תחתון לעולם שאין התחתון

הימנו  C¯a˙Èלמטה BÏ ÌÈNBÚƒƒ¿»≈
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc את והופכים ƒ»¿«¿ƒ

לגילוי  ראוי למקום הגשמי הזה העולם

האלוקי  האור »Ú„והשראת
,‰ÓÏL ¯ÈÚ ˙ÈNÚpL הבנויה ∆«¬≈ƒ¿≈»

רבים  ÏÚÓ˙מ"בתים" da LiL∆≈»«¬«
,'eÎ ¯ÈÚ‰ ˙ÏÚÓe ‰¯Èc‰«ƒ»«¬«»ƒ
האור  כאשר היא ש"עיר" כאמור

נבראים  לריבוי ומתחלק יורד האלוקי

ידי  שעל כאן מבואר כך ועל שונים

מגלים  ישראל בני ומצוות תורה

שיש  האור על בתוספת בעולם אלוקות

ידי  ועל אותו המהווה הוי' שם מצד בו

"דירה" נעשה התחתון הזה העולם זה

והמשמעות  זו לאלוקות, הוספה של

היא  האלוקי האור והתגלות בהמשכת

ידה ÈÁaÓ‰שעל ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌLa 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»¿≈

,'ÈÂ‰ בשם וגילוי אור תוספת היינו ¬»»
שממשיך. כפי עצמו, הוי'

‰Ê Ô·eÈÂ'מהוי שלמעלה התוספת ¿»∆
הוי' BÓkבשם 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚÓ≈ƒ¿«≈¬»»¿

˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚa ‡e‰L עשר ∆¿ƒ¿««¿ƒ
מאירות  שהן כפי העליונות הספירות

האצילות. ‰ÈÂ'בעולם ÌL ‰p‰c¿ƒ≈≈¬»»
˙ÈÁa ‡e‰ ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ העליונות המידות ¿≈«¿ƒ
הנקראות  וכו' הגבורה החסד, (ספירת

האלוקית  ההארה כי זעירות" "פנים

ביחס  מועטת היא בהן המאירה

שלמעלה  למוחין וביחס מהספירות שלמעלה ארוכות, פנים אנפין", ל"אריך

eÏÈˆ‡c44Ì˙„B·Ú˙מהמידות) È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈÂ ומצוות , בתורה «¬ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈¬»»
¯Ó‡Ók ,˙eÏÈˆ‡c ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊa ˙B¯B‡ ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆∆ƒ¿≈«¿ƒ«¬ƒ¿«¬«

¯‰f‰45˜eÒt ÏÚ46 המצוות אודות ‡Ì˙Bהאמור ‰NÚÈ ¯L‡ «…««»¬∆«¬∆»
,·È˙k Ìz‡ - Ì˙B‡ ,Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ אתם" נאמר כאילו ומשמעו »»»»«»∆»«∆¿ƒ

עושים", – ישראל בני –Ó,Èe‡NÚ eÏÈ‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚ«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ¬»ƒ
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈc,באלוקות הוספה עושים המצוות בקיום ¿ƒ¿»≈«¿≈¬»»

ÙÒBz˙כלומר ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«∆∆
˙eÏÈˆ‡c ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊa ˙B¯B‡ƒ¿≈«¿ƒ«¬ƒ
העליונות  במידות המאיר מהאור יותר

עצמן. מצד

,˙‡Ê „BÚÂ שישראל נוסף ענין ¿…
עבודתם  ידי על ומוסיפים מחדשים

הוא ומצוות ÈÙkבתורה Ì‚c¿«¿ƒ
˙eÏÏÎÏ Ên¯Ó 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»¿«≈ƒ¿»

‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰47¯‡B·Ók , «»ƒ¿∆»«¿»
‡Èza48 הקבלה עלֿפי ««¿»

˙¯b‡'a ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰49 כיצד מבואר שם «¿»

או  תעשה לא מצוות על שונות עבירות

באחת  פוגמות עשה מצוות ביטול

חסֿושלום, הוי', שם אותיות מארבע

מובן  ÂˆÓ‰ומזה ÏkL CÈ‡≈∆»ƒ¿»
ÏL ÈË¯t ˙B‡a ‰ÈeÏz אחת ¿»¿¿»ƒ∆

של  האותיות ‰ÈÂ',מארבע ÌL≈¬»»
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL Úe„È È¯‰¬≈»«∆ƒ¿»≈«¿≈
Ìb ÈeÏÈÚ ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú¬»»«¿ƒƒƒ«

Ì‰lL ˙BˆÓe ‰¯Bza עצמם, «»ƒ¿∆»∆
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯B˙Îe¿«»«««ƒ

‰Úe„i‰50˜eÒt‰ ÏÚ על האמור «¿»««»
Ì„‡‰Lהמצוות  ,Ì‰a ÈÁÂ»«»∆∆»»»

eÈ‰ ,˙Bˆna ˙eiÁ CÈLÓÓ«¿ƒ««ƒ¿«¿
‰ÓLpk ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»«¿»»

Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁn‰ בו ומשפיעה «¿«»∆«
‰‡„Ìחיות, ‰iÁÓ Ck»¿«∆»»»

ÈÙk ˙Bˆn‰ ˙‡ B˙„B·Úa«¬»∆«ƒ¿¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌLa Ô‰L שעבודת ונמצא ∆≈¿≈¬»»

תוספת  פועלת המצוות בקיום האדם

עצמו. הוי' בשם אלוקי אור

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«≈
Ï"Ê51È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL «∆ƒ¿»≈«¿≈

Ák ÌÈÙÈÒBÓ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ…«
‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·‚a של הגדול לכוחו ביטוי היא העליונה הגבורה מידת ƒ¿»∆«¿»

הוא, ברוך כוח הקדוש את כביכול, ולהגדיל, להוסיף הכוח ניתן ישראל ולבני

העליונה. הגבורה
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יי n"cyz'd ,a`a e"h ,awr zyxt 'a meil xe`

הּוא  אלקים ׁשּׁשם אלקים, הוי' ּומגן ֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשמׁש

הּׁשמׁש נרּתק ּוכמֹו הוי', לׁשם מגן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבבחינת

ּדרי  יכֹולים ּדוקא ׁשעלֿידֹו הּׁשמׁש על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמגין

אמרּו ׁשּלכן הּׁשמׁש, אֹור את לקּבל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהארץ

ז"ל  הּקּב"ה 40רּבֹותינּו ּדוקא ׁשּלעתידֿלבא ְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּזמן  לפני ּכי כּו', מּנרּתּקּה חּמה ְְְִִִִֵֵַַַַָָמֹוציא

אֹור  את לקּבל אפׁשרּות אין ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּדלעתידֿלבא

הּוא  ועלּֿדרֿזה הּנרּתק. עלֿידי אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשמׁש

הוי' ּדׁשם ּדהּגילּוי אלקים, וׁשם הוי' ְְְְֱֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּבׁשם

ּדוקא  הּוא לקּבלֹו הּנבראים ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִֶֶַַַָָּבאֹופן

חּמה  מֹוציא ּדענין אלקים. ּדׁשם הּנרּתק  ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַָֹעלֿידי

העֹולמֹות  ּומּצב מעמד לפי ׁשּי אינֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמּנרּתּקּה

הּזמן  עד עּתה, ׁשהּוא ּכפי ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוסדר

מאד  ּומהּולל הוי' ּגדֹול וזהּו ְְְְֲִִֶָָָָָָֹֹּדלעתידֿלבא.

הּוא  הוי' ּדׁשם הּגדלּות ּדגילּוי אלקינּו, ְְְְֱֲִִֵֵַַָָֹּבעיר

עלֿידי  ּדוקא ּכי אלקים, ּדׁשם הּנרּתק ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַַָֹעלֿידי

ּדריּבּוי  ההתהּוּות ענין להיֹות יכֹול אלקים ְְְְֱִִִִִֵַַַָֹׁשם

ּכמֹו הוי', ּגדלּות את רֹואים ׁשּמהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָנבראים,

הוי' מעׂשי רּבּו מה מעׂשי41ׁשּכתּוב ּגדלּו ּומה ְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָ

אלקים 42הוי' ּדׁשם והּנרּתק ׁשהּמגן מּׁשּום , ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשענין  מה וזהּו הוי'. ּדׁשמׁש הּתֹוקף על ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמכּסה

ּכדאיתא  ּדוקא, עיר אלקינּו, עיר ּבׁשם נקרא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֹזה

יצירה  ׁשעלֿידי 43ּבספר ההתהּוּות ׁשענין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עיר, נעׂשית ׁשּמהם ּבּתים לבנין נמׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאֹותּיֹות

אבנים  ׁשלׁש ּבּתים, ׁשני ּבֹונֹות אבנים ְְֲֲִִִֵֵָָָָֹׁשּתי

סֹוף. אין עד וכּו' ּבּתים ׁשּׁשה ְִִֵַָָּבֹונֹות

¯e‡·e ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ענין ≈ְְְִִֵֶַַָָ

ּדמׁשמעֹו הּב', הּפירּוׁש לפי ְְְֱִֵֵַַַָֹאלקינּו

ּבבחינת  עדין אינֹו עצמֹו מּצד הוי' ּדׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ(ּכּנ"ל)
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ב.)40 ח, כד.)41נדרים קד, ו.)42תהלים צב, מי"ב.)43שם פ"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓÎe39,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL Èk כך על ומבואר ¿∆»ƒ∆∆»≈¬»»¡…ƒ
החסידות  Ô‚Óבתורת ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML וכיסוי נרתיק ∆≈¡…ƒƒ¿ƒ«»≈

B„ÈŒÏÚL LÓM‰ ÏÚ ÔÈ‚n‰ LÓM‰ ˜z¯ BÓÎe ,'ÈÂ‰ ÌLÏ¿≈¬»»¿«¿≈«∆∆«≈ƒ««∆∆∆«»
,LÓM‰ ¯B‡ ˙‡ Ïa˜Ï ı¯‡‰ È¯c ÌÈÏBÎÈ ‡˜Âc הכיסוי וללא «¿»¿ƒ»≈»»∆¿«≈∆«∆∆

מאור  ליהנות יכול העולם היה לא

מיכולת  למעלה היה האור כי השמש

גם  שרואים (וכפי העולם של הקליטה

אפשר  שאי 'מכוסה' שהשמש אף כעת,

כיסוי  ללא ישירות השמש אל להביט

העיניים  ‡e¯Óעל ÔÎlL (∆»≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯40‡·ÏŒ„È˙ÚlL «≈«∆∆»ƒ»…

‡˜Âc הגבלות שום יהיו לא כאשר «¿»
האלוקי האור על ««»‰aw"‰כלל

,'eÎ dwz¯pÓ ‰nÁ ‡ÈˆBÓƒ«»ƒ«¿≈»
עכשיו  לא ‰ÔÓfאבל ÈÙÏ Èkƒƒ¿≈«¿«

˙e¯LÙ‡ ÔÈ‡ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…≈∆¿»
LÓM‰ ¯B‡ ˙‡ Ïa˜Ï ולקלוט ¿«≈∆«∆∆

ממנו וליהנות È„ÈŒÏÚאותו ‡l‡∆»«¿≈
˜z¯p‰.עצמה השמש על המכסה ««¿≈

'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈¬»»
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ הוא ביניהם שהיחס ¿≈¡…ƒ

ÈeÏÈb‰cÔÙB‡aכזה 'ÈÂ‰ ÌLc ¿«ƒ¿≈¬»»¿∆
BÏa˜Ï ÌÈ‡¯·p‰ eÏÎeiL∆¿«ƒ¿»ƒ¿«¿
אל  להתבטל ולא להתקיים ולהמשיך

והגילוי  האור עוצמת ‰e‡מול
ÌLc ˜z¯p‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈««¿≈¿≈

ÌÈ˜Ï‡ האור על ומעלים שמכסה ¡…ƒ
הוי'. שם של מוגבל »¿ÔÈÚc¿ƒהבלתי
dwz¯pÓ ‰nÁ ‡ÈˆBÓ,ובנמשל ƒ«»ƒ«¿≈»

ההעלם  ללא הוי' שם של התגלות

אלוקים, שם CiLשעלֿידי BÈ‡≈«»
˙BÓÏBÚ‰ ·vÓe „ÓÚÓ ÈÙÏ¿ƒ«¬«««»»
ÈÙk ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒÂ¿≈∆«ƒ¿«¿¿¿ƒ
ÔÓf‰ „Ú ,‰zÚ ‡e‰L∆«»««¿«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc העולמות מצב ולפי ƒ¿»ƒ»…
על  הוי' שם על וההעלם הכיסוי כעת,

ובלעדיו  הכרחי הוא אלוקים, שם ידי

להתקיים. יכולים לא הנבראים

„‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b e‰ÊÂ¿∆»¬»»¿»¿…
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa הפירוש לפי ¿ƒ¡…≈

ÌLcהראשון, ˜z¯p‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌLc ˙eÏ„b‰ ÈeÏÈ‚c¿ƒ««¿¿≈¬»»«¿≈««¿≈¿≈
,ÌÈ˜Ï‡ מהווה הוי' שם זה עלֿידי אבל הוי' שם על ומסתיר מעלים שאמנם ¡…ƒ

וגילוי  ביטוי לידי באה שלו ‡ÌÈ˜Ïוהגדולה ÌL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èkƒ«¿»«¿≈≈¡…ƒ
,ÌÈ‡¯· ÈeaÈ¯c ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ'הוי שם מצד כי »ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

היא  מזה זה שונים רבים נבראים בריאת של וההתחלקות פשוטה אחדות יש

הוי' של האור ידו שעל אלוקים שם רבים מצד נבראים ∆≈∆Ì‰nLמהווה
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó ·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ˙eÏ„b ˙‡ ÌÈ‡B¯41 ƒ∆«¿¬»»¿∆»»««¬∆¬»»

'ÈÂ‰ EÈNÚÓ eÏ„b ‰Óe42ÌLc ˜z¯p‰Â Ô‚n‰L ÌeMÓ , «»¿«¬∆¬»»ƒ∆«»≈¿««¿≈¿≈
Û˜Bz‰ ÏÚ ‰qÎÓ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«∆««∆

'ÈÂ‰ LÓLc ההתהוות את ומאפשר ¿∆∆¬»»
כמבואר  שונים, נבראים ריבוי של

לעיל.

‰Ê ÔÈÚL ‰Ó e‰ÊÂ המשכת של ¿∆«∆ƒ¿»∆
(לעולמות  למטה הוי' של האור וירידת

נבראים  להוות בריאהֿיצירהֿעשיה,

‡eÈ˜Ï,רבים) ¯ÈÚ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¡…≈
¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,‡˜Âc ¯ÈÚƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆

‰¯ÈˆÈ43˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚL , ¿ƒ»∆ƒ¿««ƒ¿«
˙Bi˙B‡‰ È„ÈŒÏÚL דיבורו של ∆«¿≈»ƒ

"יהי של (כביכול) הקדושֿברוךֿהוא

וכד', ÌÈzaאור" ÔÈ·Ï ÏLÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ
Ì‰nL ביחד רבים בתים של מצירוף ∆≈∆

ÌÈ·‡ ÈzL ,¯ÈÚ ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿≈¬»ƒ
,ÌÈza ÈL ˙BBa אותיות משתי ¿≈»ƒ

"אב" (כמו מילים שתי ליצור אפשר

ובי "ת) מאל "ף ‡·ÌÈו"בא " LÏL»…¬»ƒ
'eÎÂ ÌÈza ‰ML ˙BBa משלוש ƒ»»ƒ¿

מילים  שישה ליצור אפשר אותיות

הלאה וכן ÛBÒשונות ÔÈ‡ „Ú«≈
הזקן: לאדמו"ר אור' ב'תורה (כמבואר

סוף  אין מאור החיות התחלקות ..."

התחלקות  בריבוי העולמות לכל

אלוקים  בשם הנקרא היא ... המדרגות

כשהוא  גדול אימתי וזהו ... רבים לשון

בתים. כמה בה יש עיר אלוקינו. בעיר

שכתוב  וכמו אותיות צירופי הם ובתים

שני  בונות אבנים שתי יצירה בספר

והמשכות  אותיות בחי' דהיינו בתים.

ומדרגות  בתים בכמה החיות התחלקות

החיות  בהתפשטות התחלקות ...

 ֿ מה ונבראים. לעולמות גילוי בבחינת

הוא  שהוי"ה נקרא הוי"ה שאיןֿכן

דכולא  ושרשא הויות כל מקור בחי'

גילוי  בבחי' המשכה לידי שבא קודם

אלוקינו..."). בעיר

ÈÙÏ eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰Lk ÏB„b ‡e‰ È˙ÓÈ‡ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«≈»«»¿∆¿ƒ¡…≈¿ƒ
BÈ‡ BÓˆÚ „vÓ 'ÈÂ‰ ÌLc (Ï"pk) BÚÓLÓc ,'a‰ Le¯Èt‰«≈«¿«¿»««¿≈¬»»ƒ««¿≈

ÏB„b ˙ÈÁ·a ÔÈ„Ú,"ו"מהוללeÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ‡e‰Lk ˜¯Â ויורד ¬«ƒƒ¿ƒ«»¿«¿∆¿ƒ¡…≈
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ּגדֹול. נעׂשה אז אלקינּו ּבעיר ּכׁשהּוא ורק ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָֹּגדֹול,

וגם  ּכּנ"ל, מהּוה מּלׁשֹון הּוא הוי' ׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּנה

ההתהּוּות, ענין הינּו ויהיה, הוה היה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹמּלׁשֹון

הּתֹורה  ּבלימּוד עבֹודתם עלֿידי יׂשראל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמנם

ועֹוׂשים  אלקינּו, עיר את ׁשּבֹונים הּמצֹות, ְְְֱִִִִִֵֶֶַֹוקּיּום

עיר  ׁשּנעׂשית עד ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלֹו

כּו', העיר ּומעלת הּדירה מעלת ּבּה ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשלמה,

ּבׁשם  הוי' מּׁשם ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממׁשיכים

ּבענין  ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ׁשם מענין זה ויּובן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהוי'.

הּוא  הּספירֹות ּבענין הוי' ׁשם ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהּספירֹות.

ּדאצילּות  זעירֿאנּפין עלֿידי 44ּבחינת ויׂשראל , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבזעירֿאנּפין  אֹורֹות ּתֹוספת ממׁשיכים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָעבֹודתם

הּזהר  ּכמאמר ּפסּוק 45ּדאצילּות, אׁשר 46על ְֲֲֲִֶַַַַַַָֹ

אּתם  - אֹותם ּבהם, וחי האדם אֹותם ֲֶֶֶַַַָָָָָָָיעׂשה

עׂשאּוני, ּכאילּו עליכם אני מעלה ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָּכתיב,

ּבחינת  ממׁשיכים עבֹודתם עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּדיׂשראל

ּבזעירֿאנּפ אֹורֹות זאת,ּתֹוספת ועֹוד ּדאצילּות. ין ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ

הּתֹורה  לכללּות מרּמז הוי' ׁשּׁשם ּכפי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּדגם

ּבּתניא 47ּומצֹותיה  ּכמבֹואר ּב'אּגרת 48, ּובפרטּיּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּפרטי 49הּתׁשּובה' ּבאֹות ּתלּויה מצוה ׁשּכל אי ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

עלֿידי  ׁשּיׂשראל ידּוע הרי הוי', ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשל

ּומצֹות  ּבּתֹורה ּגם עילּוי ממׁשיכים ְְֲִִִִַַַָָָעבֹודתם

הּידּועה  הּמּגיד הרב ּוכתֹורת על 50ׁשּלהם, ְְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבּמצֹות, חּיּות ממׁשי ׁשהאדם ּבהם, וחי ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּפסּוק

הּגּוף, את הּמח ּיה ּכּנׁשמה עלּֿדרֿמׁשל ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָהינּו

ׁשהן  ּכפי הּמצֹות את ּבעבֹודתֹו האדם מחּיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו הוי'. 51ּבׁשם ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ

ּבגבּורה  ּכח מֹוסיפים עבֹודתם עלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיׂשראל
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ועד  למטה אלוקות שממשיכים כלומר,

הזה  תחתון לעולם שאין התחתון
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,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc את והופכים ƒ»¿«¿ƒ
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נבראים  לריבוי ומתחלק יורד האלוקי

ידי  שעל כאן מבואר כך ועל שונים

מגלים  ישראל בני ומצוות תורה

שיש  האור על בתוספת בעולם אלוקות

ידי  ועל אותו המהווה הוי' שם מצד בו

"דירה" נעשה התחתון הזה העולם זה

והמשמעות  זו לאלוקות, הוספה של
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‰Ê Ô·eÈÂ'מהוי שלמעלה התוספת ¿»∆
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עצמן. מצד
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עבודתם  ידי על ומוסיפים מחדשים

הוא ומצוות ÈÙkבתורה Ì‚c¿«¿ƒ
˙eÏÏÎÏ Ên¯Ó 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»¿«≈ƒ¿»

‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰47¯‡B·Ók , «»ƒ¿∆»«¿»
‡Èza48 הקבלה עלֿפי ««¿»

˙¯b‡'a ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ¿ƒ∆∆
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או  תעשה לא מצוות על שונות עבירות

באחת  פוגמות עשה מצוות ביטול

חסֿושלום, הוי', שם אותיות מארבע
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ÏL ÈË¯t ˙B‡a ‰ÈeÏz אחת ¿»¿¿»ƒ∆

של  האותיות ‰ÈÂ',מארבע ÌL≈¬»»
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL Úe„È È¯‰¬≈»«∆ƒ¿»≈«¿≈
Ìb ÈeÏÈÚ ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú¬»»«¿ƒƒƒ«

Ì‰lL ˙BˆÓe ‰¯Bza עצמם, «»ƒ¿∆»∆
„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯B˙Îe¿«»«««ƒ

‰Úe„i‰50˜eÒt‰ ÏÚ על האמור «¿»««»
Ì„‡‰Lהמצוות  ,Ì‰a ÈÁÂ»«»∆∆»»»

eÈ‰ ,˙Bˆna ˙eiÁ CÈLÓÓ«¿ƒ««ƒ¿«¿
‰ÓLpk ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»«¿»»

Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁn‰ בו ומשפיעה «¿«»∆«
‰‡„Ìחיות, ‰iÁÓ Ck»¿«∆»»»

ÈÙk ˙Bˆn‰ ˙‡ B˙„B·Úa«¬»∆«ƒ¿¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌLa Ô‰L שעבודת ונמצא ∆≈¿≈¬»»

תוספת  פועלת המצוות בקיום האדם

עצמו. הוי' בשם אלוקי אור

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«≈
Ï"Ê51È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL «∆ƒ¿»≈«¿≈

Ák ÌÈÙÈÒBÓ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ…«
‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·‚a של הגדול לכוחו ביטוי היא העליונה הגבורה מידת ƒ¿»∆«¿»

הוא, ברוך כוח הקדוש את כביכול, ולהגדיל, להוסיף הכוח ניתן ישראל ולבני
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ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו מעלה. 52ׁשל ְְְֵֶֶֶַַַַַָָ

ואמר  לעזרני, ל היה למׁשה, הּקּב"ה לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר

אדנ"י  ּכח נא יגּדל ועּתה ׁשּמׁשה 53לֹו הינּו , ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

אדנ"י  ּבבחינת הגּדלה ּפעל ּברכתֹו .54עלֿידי ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּכמֹו יׂשראל, ּבכל זה נמׁש רּבנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּומּמׁשה

ֿ 55ׁשּכתּוב  על ּדיׂשראל עבּדי, מׁשה ּתֹורת זכרּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּמצֹות  וקּיּום הּתֹורה ּבלימּוד עבֹודתם ְְְְֲִִִֵַַָָָידי

כּו'. אדנ"י ּכח נא יגּדל ועּתה להיֹות ְְְֲִִִַַַָָֹּפֹועלים

זה  ׁשבּוע ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב מה ּגם ועּתה 56וזהּו ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

אם  ּכי מעּמ ׁשֹואל אלקי הוי' מה ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו גֹו', ּבידי 57ליראה הּכל ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

זה  ׁשּבענין הינּו ׁשמים, מּיראת חּוץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשמים

הּקּב" צרי ׁשמים) יׂשראל (יראת לעבֹודת ה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

אֹותֹו ליראה מהם וׁשֹואל מבּקׁש ׁשּלכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּכביכֹול,

ּבׁשם  ּגדלּות ּפֹועלים זֹו עבֹודה ועלֿידי ְְְְְֲֲִֵֵַַָוכּו'.

ּבעיר  מאד ּומהּולל הוי' ּגדֹול ענין וזהּו ְְְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹהוי'.

יׂשראל  עבֹודת אלקינּו, עיר ּדעלֿידי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵַַָֹֹאלקינּו,

חדׁשה  ּגדל ּות ממׁשיכים עלֿידיֿזה הּזה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם

נעׂשה  הּמטרֹוניתא עלֿידי ׁשּדוקא הוי', ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשם

מאד. ּומהּולל ּגדֹול ְְֶֶַָָֹהּמל

ÌÓ‡'הוי ּגדֹול ּדענין הּקׁשר מהּו להבין צרי »¿»ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ענין  ׁשהּוא אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְֱִִֵֶָָֹֹּומהּולל

ּביֹום  ׁשּנברא הּמבּדיל הרקיע לענין ּביֹותר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָנעלה

ׁשאמרּו מה עלּֿפי מּובן אינֹו ּוביֹותר ְְִִֵֵֵֶַַָָׁשני.

ז"ל  טֹוב'58רּבֹותינּו 'ּכי נאמר ׁשּלא ׁשהּטעם ֱִֵֶֶֶַַַַַַֹ

הּגןֿעדן. היפ נברא ׁשּבֹו מּׁשּום הּוא ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּביֹום

ׁשּבֹו ׁשני ּדיֹום הּקׁשר מהּו ּביֹותר, ּתמּוּה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָּולפי

הוי' ּדגדֹול ּביֹותר הנעלה להענין זה ענין ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָנברא

עלּֿפי  זה יּובן א אלקינּו. ּבעיר מאד ְְְֱִִֵֶַַָָֹֹּומהּולל

ּבאב, עׂשר חמּׁשה ּבענין המבֹואר הּנ"ל ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּיסֹוד

ירידה  הקּדמת עלֿידי היא אמיּתית עלּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּכל
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ואילך. קצא ע' עטר"ת ואילך. רסב ע' תרע"ח ואילך. קצה ע' עזר"ת סה"מ ואילך. תרעט ע' נ"ך אוה"ת שבת )52וראה

א. יז.)53פט, יד, ועוד.)54שלח .51 שבהערה מאמרים ואילך. ג לח, שלח לקו"ת כב.)55וראה ג, י,)56מלאכי עקב

ועוד.)57יב. עה"פ. פרש"י ב. לג, ו.)58ברכות פ"ד, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ52 בגמראBÏ ¯Ó‡L ¿∆««∆»¿«≈«∆»«

‡ Ïc‚È ‰zÚÂ BÏ ¯Ó‡Â ,È¯ÊÚÏ EÏ ‰È‰ ,‰LÓÏ ‰"aw‰«»»¿…∆»»¿¿»¿≈ƒ¿»«¿«»ƒ¿«»
È"„‡ Ák53 שעלה בשעה לוי בן יהושע רבי "אמר הגמרא: לשון (וזה …«

כתרים  קושר שהיה להקדושֿברוךֿהוא מצאו התורה] את [לקבל למרום משה

שלום  אין משה, לו: אמר לאותיות.

עבד  יש כלום לפניו: אמר בעירך?

לך  היה לו: אמר לרבו? שלום שנותן

מלאכתך", תצלח ["לומר לעזרני

נא  יגדל ועתה לו: אמר מיד רש"י].

דברת") כאשר ה' ‰eÈכוח ,«¿
ÏÚt B˙Î¯a È„ÈŒÏÚ ‰LnL∆…∆«¿≈ƒ¿»»«

È"„‡ ˙ÈÁ·a ‰Ïc‚‰54. «¿»»ƒ¿ƒ«
‰Ê CLÓ ea¯ ‰LnÓe הכוח ƒ…∆«≈ƒ¿»∆

כביכול, באלוקות, להוסיף המיוחד

ÏÎa מבני ואחת Ï‡¯NÈ,אחד ¿»ƒ¿»≈
·e˙kL BÓk55 בני לכל ציווי בתור ¿∆»

Èc·Ú,ישראל  ‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊƒ¿«…∆«¿ƒ
שייכים  רבנו משה של שענייניו הרי

ישראל  בני È„ÈŒÏÚלכל Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈«¿≈
‰¯Bz‰ „eÓÈÏa Ì˙„B·Ú¬»»¿ƒ«»
˙BÈ‰Ï ÌÈÏÚBt ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¬ƒƒ¿
.'eÎ È"„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ¿«»ƒ¿«»…«
˙L¯Ùa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»»«

‰Ê Úe·L56 עקב zÚÂ‰פרשת »«∆¿«»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¬»»¡…∆

Ï‡BL מבקשÌ‡ Èk CnÚÓ ≈≈ƒ»ƒƒ
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,'B‚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»¿»¿«≈

Ï"Ê57ÌÈÓL È„Èa Ïk‰ ולא ««…ƒ≈»«ƒ
האדם ÌÈÓLבידי ˙‡¯iÓ ıeÁƒƒ¿«»«ƒ

חופשית, בחירה לאדם יש זה שבעניין

) ‰Ê ÔÈÚaL eÈ‰˙‡¯È «¿∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«
˙„B·ÚÏ ‰"aw‰ CÈ¯ˆ (ÌÈÓL»«ƒ»ƒ«»»«¬«

Ï‡¯NÈ ישראל לבני וזקוק ƒ¿»≈
Ï‡BLÂ Lw·Ó ÔÎlL ,ÏBÎÈ·kƒ¿»∆»≈¿«≈¿≈

B˙B‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‰Ó הדבר בהם כי ≈∆¿ƒ¿»
BÊתלוי  ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ .'eÎÂ¿¿«¿≈¬»

בהם  התלויה שמים יראת של

˙eÏ„b ÌÈÏÚBt אור ותוספת ¬ƒ«¿
ÔÈÚ e‰ÊÂ .'ÈÂ‰ ÌLa פירוש ¿≈¬»»¿∆ƒ¿»

בכתוב פנימי  ‰ÈÂ'נוסף ÏB„b»¬»»
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿ƒ¡…≈

Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ È„ÈŒÏÚc הפועלת ומצוות בתורה ¿«¿≈ƒ¡…≈¬«ƒ¿»≈
אלוקות eÏ„b˙המשכת ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿≈∆«¿ƒƒ«¿

,'ÈÂ‰ ÌLa ‰L„Áעצמו מצד בו קיימת È„ÈŒÏÚשלא ‡˜ÂcL ¬»»¿≈¬»»∆«¿»«¿≈
‡˙ÈB¯Ën‰ האור שדרכה המלכות לספירת משל שהיא המלכה הגבירה, ««¿ƒ»

עד  ונמשך יורד הבליֿגבול האלוקי

כמבואר  ביותר, התחתונים לעולמות

ÏB„bלעיל, CÏn‰ ‰NÚ«¬∆«∆∆»
.„‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…

ÌÓ‡ פירושים כמה שנתבארו לאחר »¿»
עדיין  הוי'..." "גדול CÈ¯»̂ƒבפסוק

ÔÈÚc ¯Lw‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««∆∆¿ƒ¿«
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,eÈ˜Ï‡¡…≈∆ƒ¿»«¬∆

,¯˙BÈa האמורים הפירושים ככל ¿≈
‰ÏÈc·nלעיל, ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»»ƒ«««¿ƒ

ÈL ÌBÈa ‡¯·pL זה שמטעם ∆ƒ¿»¿≈ƒ
שהיו  השיר להיות נקבע זה פרק

בבית  שני ביום אומרים הלויים

המקדש?

‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»«ƒ«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L58 במדרש ∆»¿«≈«

'·BË Èk' ¯Ó‡ ‡lL ÌÚh‰L∆«««∆…∆¡«ƒ
ÈL ÌBÈa,בראשית ימי לששת ¿≈ƒ

הבריאה  ימי ששת משאר בשונה

טוב", "כי נאמר כן ‰e‡שבהם
ŒÔb‰ CÙÈ‰ ‡¯· BaL ÌeMÓƒ∆ƒ¿»≈∆««
,¯˙BÈa deÓz ‰Ê ÈÙÏe .Ô„Ú≈∆¿ƒ∆»«¿≈
BaL ÈL ÌBÈc ¯Lw‰ e‰Ó««∆∆¿≈ƒ∆

ÔÈÚ ‡¯· וחמור Ê‰קשה ƒ¿»ƒ¿»∆
ÏB„‚c ¯˙BÈa ‰ÏÚ‰ ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»««¬∆¿≈¿»
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰¬»»¿»¿…¿ƒ

eÈ˜Ï‡ אור גילוי תוספת שעניינו ¡…≈
בספירות  ואפילו בעולמות אלוקי

(כמבואר  עצמו הוי' ובשם העליונות

באריכות)? לעיל

„BÒi‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈ C‡«»∆«ƒ«¿
‰MÓÁ ÔÈÚa ¯‡B·Ó‰ Ï"p‰«««¿»¿ƒ¿«¬ƒ»
‰iÏÚ ÏkL ,·‡a ¯NÚ»»¿»∆»¬ƒ»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒƒ«¿≈«¿»«

,‡˜Âc ‰„È¯È של המעלה וזו ¿ƒ»«¿»
ימים  היו לא שלכן באב עשר חמשה
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

הוי' ּגדֹול ּבענין ּכן ּגם הּוא כן ׁשּכמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדוקא,

כּו', ויׁשב נתעּלה אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִִֵַַָָָֹֹּומהּולל

ׁשהיתה  הּגדֹולה הּירידה עלֿידי נפעל זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשענין

הּמים  היּו הּׁשני, הּיֹום לפני ּדהּנה הּׁשני. ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָּבּיֹום

אּלּו מעֹורבים העליֹונים והּמים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּתחּתֹונים

ּבמּצב  הּתחּתֹונים הּמים היּו לא ואםּֿכן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹּבאּלּו,

ּבהּו ּכתיב וגם עּמיקּתא. ּבירא ורּוח 59ׁשל ְְְְְִִִֶַַַָָ

אלקים  ׁשרּוח הּמים, ּפני על מרחפת ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאלקים

והּתחּתֹונים, העליֹונים הּמים על מרחפת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָהיתה

ּבּיֹום  ׁשּנעׂשית ההבּדלה ועלֿידי ּבׁשוה. ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשניהם

ּבּמים  ּגדֹולה ירידה נעׂשית עלֿידיֿזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,

ז"ל הּתחּתֹוני  רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן מים 60ם, ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

מלּכא  קדם למהוי ּבעינן אנן ּבֹוכין, ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָּתחּתֹונים

לבירא  רמה מאיגרא ירידתם מחמת ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָעיּלאה,

נעׂשה 61עּמיקּתא  זֹו, ירידה עלֿידי ּדוקא אמנם . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּנמׁש אלקינּו, ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ְְְְֱֲִִֵֶָָָָָֹֹּגדֹול

הוי'. ּבׁשם חדׁשה ְְֲֲֵַָָָָּגדלּות

‰p‰Â הּוא ּכ הּירידה ּגֹודל ׁשּלפי לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

היא  ירידה ׁשּכל וכּנֹודע העלּיה, ְְֲִִִֶֶַָָָָָּגֹודל

ׁשּמּמּנּו מהּמקֹום נעלה למקֹום עלּיה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָלצֹור

לּמה  מּובן אינֹו ּדאםֿלאֿכן הּירידה, ְְְִִֵֵַָָָָָָֹהיתה

ז"ל  רּבֹותינּו ּובלׁשֹון הּירידה. וזבין 62היתה זבּון ְְְְִִִֵַַַָָָָָ

ירידה  ׁשּכל מּובן, ׁשּמּזה ּבּתמיהה. אקרי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתּגרי

וירידה  יֹותר. נעלית עלּיה לידי להביא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָצריכה

עלּיה  לידי להביא צריכה ,ּבער ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

ּגדֹול  ּבענין ּגם יּובן ֿ זה ועלּֿדר .ּבער ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

הּירידה  ּדכאׁשר אלקינּו, ּבעיר מאד ּומהּולל ְְְְְֱֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹהוי'

עלֿידיֿזה  הרי יֹותר, ּגדֹולה היא הּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּדיֹום

ׁשּלכן  ,ּבער ׁשּלא עלּיה ּכן ּגם היא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהעלּיה

הינּו הּגןֿעדן, היפ נברא הּׁשני ּבּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכאׁשר

יראת  ׁשּתהיה ּכדי ּגיהּנֹום לברֹוא צרי ׁשּבֹו ּכזה למקֹום היא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּירידה
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ב.)59 א, יג.)60בראשית ב, ויקרא בחיי בראשית. ר"פ זקנים) (הדר הרא"ש תוס' ב). (יט, ת"ה תקו"ז חגיגה )61ראה ע"פ

ב. ב.)62ה, מ, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל, כמבואר הסוכות, וחג הפסח חג לגבי אפילו כמוהו ÔÎטובים BÓkL∆¿≈

,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ÔÈÚa Ôk Ìb ‡e‰«≈¿ƒ¿«»¬»»¿»¿…¿ƒ¡…≈
,'eÎ ·LÈÂ ‰lÚ˙ ההבדלה אודות לעיל שהובא ז"ל חכמינו כלשון ƒ¿«»¿»«

הזו  ההבדלה ואחרי למים מים בין שהבדיל הרקיע ידי על שני ביום שנעשתה

מעל  וישב נתעלה הקדושֿברוךֿהוא

Ê‰לרקיע  ÔÈÚL התעלות שהוא ∆ƒ¿»∆
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿»«¿≈«¿ƒ»
.ÈM‰ ÌBia ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰«¿»∆»¿»««≈ƒ

,ÈM‰ ÌBi‰ ÈÙÏ ‰p‰c שבו ¿ƒ≈ƒ¿≈««≈ƒ
האמורה  ההבדלה ‰ÌÈnהייתה eÈ‰»««ƒ

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn‰Â ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿««ƒ»∆¿ƒ
ÔkŒÌ‡Â ,el‡a el‡ ÌÈ·¯BÚÓ¿»ƒ≈¿≈¿ƒ≈
ÌÈBzÁz‰ ÌÈn‰ eÈ‰ ‡Ï…»««ƒ««¿ƒ

‡z˜ÈnÚ ‡¯Èa ÏL ·vÓa בור ¿«»∆ƒ»«ƒ¿»
וההפרדה  ההבדלה לאחר ורק עמוק,

הזה. והמשמעותי הגדול ההבדל נוצר

e‰a ·È˙k Ì‚Â59 בין היינו בהם, ¿«¿ƒ¿
למים  ביחס ובין העליונים למים ביחס

ÙÁ¯Ó˙התחתונים, ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Â¿«¡…ƒ¿«∆∆
Èt ÏÚכלÁe¯L ,ÌÈn‰ «¿≈«»ƒ∆«

ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‰˙È‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»¿»¿«∆∆«
,ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ
È„ÈŒÏÚÂ .‰ÂLa Ì‰ÈL¿≈∆¿»∆¿«¿≈

‰Ïc·‰‰ המים והמים בין העליונים ««¿»»
‰ÈM,התחתונים  ÌBia ˙ÈNÚpL∆«¬≈««≈ƒ

‰„È¯È ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬≈¿ƒ»
,ÌÈBzÁz‰ ÌÈna ‰ÏB„b¿»««ƒ««¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ÔÎlL60 ∆»≈»¿«≈«
ÔÈÎBa,בזוהר  ÌÈBzÁz ÌÈÓ«ƒ«¿ƒƒ

‡kÏÓ Ì„˜ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈÚa Ô‡¬«»ƒ«¿∆¡≈»»«¿»
,‰‡lÈÚ לפני להיות רוצים אנחנו ƒ»»

העליון  Ì˙„È¯Èהמלך ˙ÓÁÓ של ≈¬«¿ƒ»»
התחתונים  ¯Ó‰המים ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»

‡z˜ÈnÚ ‡¯È·Ï61 גבוה מגג ¿ƒ»«ƒ¿»
גדולה  ירידה שמסמל משל עמוק, לבור

È„ÈŒÏÚביותר. ‡˜Âc ÌÓ‡»¿»«¿»«¿≈
'ÈÂ‰ ÏB„b ‰NÚ ,BÊ ‰„È¯È¿ƒ»«¬∆»¬»»
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿ƒ¡…≈
ÌLa ‰L„Á ˙eÏ„b CLÓpL∆ƒ¿»«¿¬»»¿≈

'ÈÂ‰ האמורים המדרש מדברי כמובן ¬»»
ירידה  שגרמה ההבדלה לאחר שדווקא

וישב....". "נתעלה גדולה,

ÈÙlL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â של ‰e‡המידה Ck ‰„È¯i‰ Ï„Bb ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ∆«¿ƒ»»
‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ ‰„È¯È ÏkL Ú„BpÎÂ ,‰iÏÚ‰ Ï„Bb היינו ∆»¬ƒ»¿«»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¬ƒ»

הירידה  מתוך לבוא היא הירידה של והפנימית האמיתית ומטרתה כוונתה

לעלייה  לבוא כדי זה הרי ÏÚ‰לעלייה, ÌB˜ÓÏ יותרÌB˜n‰Ó ¿»«¬∆≈«»
‰„È¯i‰ ‰˙È‰ epnnL∆ƒ∆»¿»«¿ƒ»

‡BÈמלכתחילה  ÔÎŒ‡ÏŒÌ‡c ,¿ƒ…≈≈
‰„È¯i‰ ‰˙È‰ ‰nÏ Ô·eÓ שהרי »»»»¿»«¿ƒ»

שממנו  מקום לאותו היא העלייה אם

כל  בכך אין מלכתחילה, הירידה הייתה

ותועלת. ¯eÈ˙Ba"ריווח" ÔBLÏ·eƒ¿«≈
Ï"Ê62,È¯˜‡ È¯bz ÔÈ·ÊÂ Ôe·Ê «»¿»ƒ«¿≈ƒ¿≈

‰‰ÈÓza ומוכר הקונה וכי כלומר, ƒ¿ƒ»
סוחר, להיקרא ראוי שקנה מחיר באותו

מאומה?! הרוויח לא הוא והרי

‰„È¯È ÏkL ,Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆»¿ƒ»
‰iÏÚ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿»ƒƒ≈¬ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ שקדם המצב מאשר «¬≈≈
lL‡לירידה. ‡È‰L ‰„È¯ÈÂƒƒ»∆ƒ∆…
,C¯Úa,הקודם המצב ובין שבינה ¿∆∆

ואין  עצום פער יש הירידה, קודם

המצבים  שני בין כלל להשוות

iÏÚ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ‰ ¿ƒ»¿»ƒƒ≈¬ƒ»
C¯Úa ‡lL,הקודם המצב לגבי ∆…¿∆∆

העניין  כל כן לא שאם מזה, פחות ולא

כדאי. לא

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
‰„È¯i‰ ¯L‡Îc ,eÈ˜Ï‡¡…≈¿«¬∆«¿ƒ»
,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ ÈM‰ ÌBÈc¿«≈ƒƒ¿»≈
הירידה  שלכן בערך שלא לירידה עד

ידי  על התחתונים במים שנגרמה

ירידה  נקראת השני היום של ההבדלה

עמיקתא" לבירא רמא ≈¬‰¯È"מאיגרא
Ôk Ìb ‡È‰ ‰iÏÚ‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»¬ƒ»ƒ«≈
ÔÎlL ,C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ¬ƒ»∆…¿∆∆∆»≈
CÙÈ‰ ‡¯· ÈM‰ ÌBia ¯L‡k«¬∆««≈ƒƒ¿»≈∆
‡È‰ ‰„È¯i‰L eÈ‰ ,Ô„ÚŒÔb‰««≈∆«¿∆«¿ƒ»ƒ
‡B¯·Ï CÈ¯ˆ BaL ‰Êk ÌB˜ÓÏ¿»»∆∆»ƒƒ¿
˙‡¯È ‰È‰zL È„k ÌBp‰Èb≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

LBÚ‰63, להיות יכול זאת ולולי »∆
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יג n"cyz'd ,a`a e"h ,awr zyxt 'a meil xe`

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו מעלה. 52ׁשל ְְְֵֶֶֶַַַַַָָ

ואמר  לעזרני, ל היה למׁשה, הּקּב"ה לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר

אדנ"י  ּכח נא יגּדל ועּתה ׁשּמׁשה 53לֹו הינּו , ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

אדנ"י  ּבבחינת הגּדלה ּפעל ּברכתֹו .54עלֿידי ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּכמֹו יׂשראל, ּבכל זה נמׁש רּבנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּומּמׁשה

ֿ 55ׁשּכתּוב  על ּדיׂשראל עבּדי, מׁשה ּתֹורת זכרּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּמצֹות  וקּיּום הּתֹורה ּבלימּוד עבֹודתם ְְְְֲִִִֵַַָָָידי

כּו'. אדנ"י ּכח נא יגּדל ועּתה להיֹות ְְְֲִִִַַַָָֹּפֹועלים

זה  ׁשבּוע ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב מה ּגם ועּתה 56וזהּו ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

אם  ּכי מעּמ ׁשֹואל אלקי הוי' מה ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו גֹו', ּבידי 57ליראה הּכל ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

זה  ׁשּבענין הינּו ׁשמים, מּיראת חּוץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשמים

הּקּב" צרי ׁשמים) יׂשראל (יראת לעבֹודת ה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

אֹותֹו ליראה מהם וׁשֹואל מבּקׁש ׁשּלכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּכביכֹול,

ּבׁשם  ּגדלּות ּפֹועלים זֹו עבֹודה ועלֿידי ְְְְְֲֲִֵֵַַָוכּו'.

ּבעיר  מאד ּומהּולל הוי' ּגדֹול ענין וזהּו ְְְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹהוי'.

יׂשראל  עבֹודת אלקינּו, עיר ּדעלֿידי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵַַָֹֹאלקינּו,

חדׁשה  ּגדל ּות ממׁשיכים עלֿידיֿזה הּזה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם

נעׂשה  הּמטרֹוניתא עלֿידי ׁשּדוקא הוי', ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשם

מאד. ּומהּולל ּגדֹול ְְֶֶַָָֹהּמל

ÌÓ‡'הוי ּגדֹול ּדענין הּקׁשר מהּו להבין צרי »¿»ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ענין  ׁשהּוא אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְֱִִֵֶָָֹֹּומהּולל

ּביֹום  ׁשּנברא הּמבּדיל הרקיע לענין ּביֹותר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָנעלה

ׁשאמרּו מה עלּֿפי מּובן אינֹו ּוביֹותר ְְִִֵֵֵֶַַָָׁשני.

ז"ל  טֹוב'58רּבֹותינּו 'ּכי נאמר ׁשּלא ׁשהּטעם ֱִֵֶֶֶַַַַַַֹ

הּגןֿעדן. היפ נברא ׁשּבֹו מּׁשּום הּוא ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּביֹום

ׁשּבֹו ׁשני ּדיֹום הּקׁשר מהּו ּביֹותר, ּתמּוּה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָּולפי

הוי' ּדגדֹול ּביֹותר הנעלה להענין זה ענין ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָנברא

עלּֿפי  זה יּובן א אלקינּו. ּבעיר מאד ְְְֱִִֵֶַַָָֹֹּומהּולל

ּבאב, עׂשר חמּׁשה ּבענין המבֹואר הּנ"ל ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּיסֹוד

ירידה  הקּדמת עלֿידי היא אמיּתית עלּיה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּכל
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ואילך. קצא ע' עטר"ת ואילך. רסב ע' תרע"ח ואילך. קצה ע' עזר"ת סה"מ ואילך. תרעט ע' נ"ך אוה"ת שבת )52וראה

א. יז.)53פט, יד, ועוד.)54שלח .51 שבהערה מאמרים ואילך. ג לח, שלח לקו"ת כב.)55וראה ג, י,)56מלאכי עקב

ועוד.)57יב. עה"פ. פרש"י ב. לג, ו.)58ברכות פ"ד, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ52 בגמראBÏ ¯Ó‡L ¿∆««∆»¿«≈«∆»«

‡ Ïc‚È ‰zÚÂ BÏ ¯Ó‡Â ,È¯ÊÚÏ EÏ ‰È‰ ,‰LÓÏ ‰"aw‰«»»¿…∆»»¿¿»¿≈ƒ¿»«¿«»ƒ¿«»
È"„‡ Ák53 שעלה בשעה לוי בן יהושע רבי "אמר הגמרא: לשון (וזה …«

כתרים  קושר שהיה להקדושֿברוךֿהוא מצאו התורה] את [לקבל למרום משה

שלום  אין משה, לו: אמר לאותיות.

עבד  יש כלום לפניו: אמר בעירך?

לך  היה לו: אמר לרבו? שלום שנותן

מלאכתך", תצלח ["לומר לעזרני

נא  יגדל ועתה לו: אמר מיד רש"י].

דברת") כאשר ה' ‰eÈכוח ,«¿
ÏÚt B˙Î¯a È„ÈŒÏÚ ‰LnL∆…∆«¿≈ƒ¿»»«

È"„‡ ˙ÈÁ·a ‰Ïc‚‰54. «¿»»ƒ¿ƒ«
‰Ê CLÓ ea¯ ‰LnÓe הכוח ƒ…∆«≈ƒ¿»∆

כביכול, באלוקות, להוסיף המיוחד

ÏÎa מבני ואחת Ï‡¯NÈ,אחד ¿»ƒ¿»≈
·e˙kL BÓk55 בני לכל ציווי בתור ¿∆»

Èc·Ú,ישראל  ‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊƒ¿«…∆«¿ƒ
שייכים  רבנו משה של שענייניו הרי

ישראל  בני È„ÈŒÏÚלכל Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈«¿≈
‰¯Bz‰ „eÓÈÏa Ì˙„B·Ú¬»»¿ƒ«»
˙BÈ‰Ï ÌÈÏÚBt ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¬ƒƒ¿
.'eÎ È"„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ¿«»ƒ¿«»…«
˙L¯Ùa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»»«

‰Ê Úe·L56 עקב zÚÂ‰פרשת »«∆¿«»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¬»»¡…∆

Ï‡BL מבקשÌ‡ Èk CnÚÓ ≈≈ƒ»ƒƒ
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,'B‚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»¿»¿«≈

Ï"Ê57ÌÈÓL È„Èa Ïk‰ ולא ««…ƒ≈»«ƒ
האדם ÌÈÓLבידי ˙‡¯iÓ ıeÁƒƒ¿«»«ƒ

חופשית, בחירה לאדם יש זה שבעניין

) ‰Ê ÔÈÚaL eÈ‰˙‡¯È «¿∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«
˙„B·ÚÏ ‰"aw‰ CÈ¯ˆ (ÌÈÓL»«ƒ»ƒ«»»«¬«

Ï‡¯NÈ ישראל לבני וזקוק ƒ¿»≈
Ï‡BLÂ Lw·Ó ÔÎlL ,ÏBÎÈ·kƒ¿»∆»≈¿«≈¿≈

B˙B‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‰Ó הדבר בהם כי ≈∆¿ƒ¿»
BÊתלוי  ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ .'eÎÂ¿¿«¿≈¬»

בהם  התלויה שמים יראת של

˙eÏ„b ÌÈÏÚBt אור ותוספת ¬ƒ«¿
ÔÈÚ e‰ÊÂ .'ÈÂ‰ ÌLa פירוש ¿≈¬»»¿∆ƒ¿»

בכתוב פנימי  ‰ÈÂ'נוסף ÏB„b»¬»»
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿ƒ¡…≈

Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ È„ÈŒÏÚc הפועלת ומצוות בתורה ¿«¿≈ƒ¡…≈¬«ƒ¿»≈
אלוקות eÏ„b˙המשכת ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿≈∆«¿ƒƒ«¿

,'ÈÂ‰ ÌLa ‰L„Áעצמו מצד בו קיימת È„ÈŒÏÚשלא ‡˜ÂcL ¬»»¿≈¬»»∆«¿»«¿≈
‡˙ÈB¯Ën‰ האור שדרכה המלכות לספירת משל שהיא המלכה הגבירה, ««¿ƒ»

עד  ונמשך יורד הבליֿגבול האלוקי

כמבואר  ביותר, התחתונים לעולמות

ÏB„bלעיל, CÏn‰ ‰NÚ«¬∆«∆∆»
.„‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…

ÌÓ‡ פירושים כמה שנתבארו לאחר »¿»
עדיין  הוי'..." "גדול CÈ¯»̂ƒבפסוק

ÔÈÚc ¯Lw‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««∆∆¿ƒ¿«
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,eÈ˜Ï‡¡…≈∆ƒ¿»«¬∆

,¯˙BÈa האמורים הפירושים ככל ¿≈
‰ÏÈc·nלעיל, ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»»ƒ«««¿ƒ

ÈL ÌBÈa ‡¯·pL זה שמטעם ∆ƒ¿»¿≈ƒ
שהיו  השיר להיות נקבע זה פרק

בבית  שני ביום אומרים הלויים

המקדש?

‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»«ƒ«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L58 במדרש ∆»¿«≈«

'·BË Èk' ¯Ó‡ ‡lL ÌÚh‰L∆«««∆…∆¡«ƒ
ÈL ÌBÈa,בראשית ימי לששת ¿≈ƒ

הבריאה  ימי ששת משאר בשונה

טוב", "כי נאמר כן ‰e‡שבהם
ŒÔb‰ CÙÈ‰ ‡¯· BaL ÌeMÓƒ∆ƒ¿»≈∆««
,¯˙BÈa deÓz ‰Ê ÈÙÏe .Ô„Ú≈∆¿ƒ∆»«¿≈
BaL ÈL ÌBÈc ¯Lw‰ e‰Ó««∆∆¿≈ƒ∆

ÔÈÚ ‡¯· וחמור Ê‰קשה ƒ¿»ƒ¿»∆
ÏB„‚c ¯˙BÈa ‰ÏÚ‰ ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»««¬∆¿≈¿»
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰¬»»¿»¿…¿ƒ

eÈ˜Ï‡ אור גילוי תוספת שעניינו ¡…≈
בספירות  ואפילו בעולמות אלוקי

(כמבואר  עצמו הוי' ובשם העליונות

באריכות)? לעיל

„BÒi‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈ C‡«»∆«ƒ«¿
‰MÓÁ ÔÈÚa ¯‡B·Ó‰ Ï"p‰«««¿»¿ƒ¿«¬ƒ»
‰iÏÚ ÏkL ,·‡a ¯NÚ»»¿»∆»¬ƒ»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒƒ«¿≈«¿»«

,‡˜Âc ‰„È¯È של המעלה וזו ¿ƒ»«¿»
ימים  היו לא שלכן באב עשר חמשה
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

הוי' ּגדֹול ּבענין ּכן ּגם הּוא כן ׁשּכמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדוקא,

כּו', ויׁשב נתעּלה אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִִֵַַָָָֹֹּומהּולל

ׁשהיתה  הּגדֹולה הּירידה עלֿידי נפעל זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשענין

הּמים  היּו הּׁשני, הּיֹום לפני ּדהּנה הּׁשני. ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָּבּיֹום

אּלּו מעֹורבים העליֹונים והּמים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּתחּתֹונים

ּבמּצב  הּתחּתֹונים הּמים היּו לא ואםּֿכן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹּבאּלּו,

ּבהּו ּכתיב וגם עּמיקּתא. ּבירא ורּוח 59ׁשל ְְְְְִִִֶַַַָָ

אלקים  ׁשרּוח הּמים, ּפני על מרחפת ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאלקים

והּתחּתֹונים, העליֹונים הּמים על מרחפת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָהיתה

ּבּיֹום  ׁשּנעׂשית ההבּדלה ועלֿידי ּבׁשוה. ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשניהם

ּבּמים  ּגדֹולה ירידה נעׂשית עלֿידיֿזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,

ז"ל הּתחּתֹוני  רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן מים 60ם, ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

מלּכא  קדם למהוי ּבעינן אנן ּבֹוכין, ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָּתחּתֹונים

לבירא  רמה מאיגרא ירידתם מחמת ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָעיּלאה,

נעׂשה 61עּמיקּתא  זֹו, ירידה עלֿידי ּדוקא אמנם . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּנמׁש אלקינּו, ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ְְְְֱֲִִֵֶָָָָָֹֹּגדֹול

הוי'. ּבׁשם חדׁשה ְְֲֲֵַָָָָּגדלּות

‰p‰Â הּוא ּכ הּירידה ּגֹודל ׁשּלפי לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

היא  ירידה ׁשּכל וכּנֹודע העלּיה, ְְֲִִִֶֶַָָָָָּגֹודל

ׁשּמּמּנּו מהּמקֹום נעלה למקֹום עלּיה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָלצֹור

לּמה  מּובן אינֹו ּדאםֿלאֿכן הּירידה, ְְְִִֵֵַָָָָָָֹהיתה

ז"ל  רּבֹותינּו ּובלׁשֹון הּירידה. וזבין 62היתה זבּון ְְְְִִִֵַַַָָָָָ

ירידה  ׁשּכל מּובן, ׁשּמּזה ּבּתמיהה. אקרי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתּגרי

וירידה  יֹותר. נעלית עלּיה לידי להביא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָצריכה

עלּיה  לידי להביא צריכה ,ּבער ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

ּגדֹול  ּבענין ּגם יּובן ֿ זה ועלּֿדר .ּבער ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

הּירידה  ּדכאׁשר אלקינּו, ּבעיר מאד ּומהּולל ְְְְְֱֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹהוי'

עלֿידיֿזה  הרי יֹותר, ּגדֹולה היא הּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּדיֹום

ׁשּלכן  ,ּבער ׁשּלא עלּיה ּכן ּגם היא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהעלּיה

הינּו הּגןֿעדן, היפ נברא הּׁשני ּבּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכאׁשר

יראת  ׁשּתהיה ּכדי ּגיהּנֹום לברֹוא צרי ׁשּבֹו ּכזה למקֹום היא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּירידה
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ב. ב.)62ה, מ, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל, כמבואר הסוכות, וחג הפסח חג לגבי אפילו כמוהו ÔÎטובים BÓkL∆¿≈

,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ÔÈÚa Ôk Ìb ‡e‰«≈¿ƒ¿«»¬»»¿»¿…¿ƒ¡…≈
,'eÎ ·LÈÂ ‰lÚ˙ ההבדלה אודות לעיל שהובא ז"ל חכמינו כלשון ƒ¿«»¿»«

הזו  ההבדלה ואחרי למים מים בין שהבדיל הרקיע ידי על שני ביום שנעשתה

מעל  וישב נתעלה הקדושֿברוךֿהוא

Ê‰לרקיע  ÔÈÚL התעלות שהוא ∆ƒ¿»∆
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿»«¿≈«¿ƒ»
.ÈM‰ ÌBia ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰«¿»∆»¿»««≈ƒ

,ÈM‰ ÌBi‰ ÈÙÏ ‰p‰c שבו ¿ƒ≈ƒ¿≈««≈ƒ
האמורה  ההבדלה ‰ÌÈnהייתה eÈ‰»««ƒ

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn‰Â ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿««ƒ»∆¿ƒ
ÔkŒÌ‡Â ,el‡a el‡ ÌÈ·¯BÚÓ¿»ƒ≈¿≈¿ƒ≈
ÌÈBzÁz‰ ÌÈn‰ eÈ‰ ‡Ï…»««ƒ««¿ƒ

‡z˜ÈnÚ ‡¯Èa ÏL ·vÓa בור ¿«»∆ƒ»«ƒ¿»
וההפרדה  ההבדלה לאחר ורק עמוק,

הזה. והמשמעותי הגדול ההבדל נוצר

e‰a ·È˙k Ì‚Â59 בין היינו בהם, ¿«¿ƒ¿
למים  ביחס ובין העליונים למים ביחס

ÙÁ¯Ó˙התחתונים, ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Â¿«¡…ƒ¿«∆∆
Èt ÏÚכלÁe¯L ,ÌÈn‰ «¿≈«»ƒ∆«

ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‰˙È‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»¿»¿«∆∆«
,ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ
È„ÈŒÏÚÂ .‰ÂLa Ì‰ÈL¿≈∆¿»∆¿«¿≈

‰Ïc·‰‰ המים והמים בין העליונים ««¿»»
‰ÈM,התחתונים  ÌBia ˙ÈNÚpL∆«¬≈««≈ƒ

‰„È¯È ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬≈¿ƒ»
,ÌÈBzÁz‰ ÌÈna ‰ÏB„b¿»««ƒ««¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ÔÎlL60 ∆»≈»¿«≈«
ÔÈÎBa,בזוהר  ÌÈBzÁz ÌÈÓ«ƒ«¿ƒƒ

‡kÏÓ Ì„˜ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈÚa Ô‡¬«»ƒ«¿∆¡≈»»«¿»
,‰‡lÈÚ לפני להיות רוצים אנחנו ƒ»»

העליון  Ì˙„È¯Èהמלך ˙ÓÁÓ של ≈¬«¿ƒ»»
התחתונים  ¯Ó‰המים ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»

‡z˜ÈnÚ ‡¯È·Ï61 גבוה מגג ¿ƒ»«ƒ¿»
גדולה  ירידה שמסמל משל עמוק, לבור

È„ÈŒÏÚביותר. ‡˜Âc ÌÓ‡»¿»«¿»«¿≈
'ÈÂ‰ ÏB„b ‰NÚ ,BÊ ‰„È¯È¿ƒ»«¬∆»¬»»
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿ƒ¡…≈
ÌLa ‰L„Á ˙eÏ„b CLÓpL∆ƒ¿»«¿¬»»¿≈

'ÈÂ‰ האמורים המדרש מדברי כמובן ¬»»
ירידה  שגרמה ההבדלה לאחר שדווקא

וישב....". "נתעלה גדולה,

ÈÙlL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â של ‰e‡המידה Ck ‰„È¯i‰ Ï„Bb ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ∆«¿ƒ»»
‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ ‰„È¯È ÏkL Ú„BpÎÂ ,‰iÏÚ‰ Ï„Bb היינו ∆»¬ƒ»¿«»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¬ƒ»

הירידה  מתוך לבוא היא הירידה של והפנימית האמיתית ומטרתה כוונתה

לעלייה  לבוא כדי זה הרי ÏÚ‰לעלייה, ÌB˜ÓÏ יותרÌB˜n‰Ó ¿»«¬∆≈«»
‰„È¯i‰ ‰˙È‰ epnnL∆ƒ∆»¿»«¿ƒ»

‡BÈמלכתחילה  ÔÎŒ‡ÏŒÌ‡c ,¿ƒ…≈≈
‰„È¯i‰ ‰˙È‰ ‰nÏ Ô·eÓ שהרי »»»»¿»«¿ƒ»

שממנו  מקום לאותו היא העלייה אם

כל  בכך אין מלכתחילה, הירידה הייתה

ותועלת. ¯eÈ˙Ba"ריווח" ÔBLÏ·eƒ¿«≈
Ï"Ê62,È¯˜‡ È¯bz ÔÈ·ÊÂ Ôe·Ê «»¿»ƒ«¿≈ƒ¿≈

‰‰ÈÓza ומוכר הקונה וכי כלומר, ƒ¿ƒ»
סוחר, להיקרא ראוי שקנה מחיר באותו

מאומה?! הרוויח לא הוא והרי

‰„È¯È ÏkL ,Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆»¿ƒ»
‰iÏÚ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿»ƒƒ≈¬ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ שקדם המצב מאשר «¬≈≈
lL‡לירידה. ‡È‰L ‰„È¯ÈÂƒƒ»∆ƒ∆…
,C¯Úa,הקודם המצב ובין שבינה ¿∆∆

ואין  עצום פער יש הירידה, קודם

המצבים  שני בין כלל להשוות

iÏÚ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ‰ ¿ƒ»¿»ƒƒ≈¬ƒ»
C¯Úa ‡lL,הקודם המצב לגבי ∆…¿∆∆

העניין  כל כן לא שאם מזה, פחות ולא

כדאי. לא

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ
‰„È¯i‰ ¯L‡Îc ,eÈ˜Ï‡¡…≈¿«¬∆«¿ƒ»
,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ ÈM‰ ÌBÈc¿«≈ƒƒ¿»≈
הירידה  שלכן בערך שלא לירידה עד

ידי  על התחתונים במים שנגרמה

ירידה  נקראת השני היום של ההבדלה

עמיקתא" לבירא רמא ≈¬‰¯È"מאיגרא
Ôk Ìb ‡È‰ ‰iÏÚ‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»¬ƒ»ƒ«≈
ÔÎlL ,C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ¬ƒ»∆…¿∆∆∆»≈
CÙÈ‰ ‡¯· ÈM‰ ÌBia ¯L‡k«¬∆««≈ƒƒ¿»≈∆
‡È‰ ‰„È¯i‰L eÈ‰ ,Ô„ÚŒÔb‰««≈∆«¿∆«¿ƒ»ƒ
‡B¯·Ï CÈ¯ˆ BaL ‰Êk ÌB˜ÓÏ¿»»∆∆»ƒƒ¿
˙‡¯È ‰È‰zL È„k ÌBp‰Èb≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

LBÚ‰63, להיות יכול זאת ולולי »∆
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יכֹולה 63העֹונׁש אינּה הּנׁשמה ׁשּמּצדֿעצמּה אף , ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּזהר  ּכמאמר העליֹון, רצֹון על ּכי 64לעבֹור נפׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

נעׂשה  הּלזֹו הּירידה עלֿידי הּנה ּתוהא, - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָתחטא

ּוביֹותר. ּביֹותר מאד ּומהּולל הוי' ּדגד ֹול ְְְְְְֲִֵֵָָָָָָֹהענין

ÔÈÚ‰Â עלֿידי ּדוקא ּדהּנה הּוא, ּבעבֹודה ¿»ƒ¿»ְְְֲִֵֵַַָָָ

מאיגרא  ּביֹותר, למּטה הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָירידת

מים  נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה עּמיקּתא, לבירא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָרמה

ּבֹוכין  מלּכא ּתחּתֹונים קדם למהוי ּבעינן אנן , ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשל  למּצב יׂשראל זֹוכים ֿ זה עלֿידי הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעיּלאה,

ּׁשהיה  מּמה ׁשּלמעלה עיּלאה, מלּכא קדם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלמהוי

למעלּיּותא, הּבכּיה ענין נעׂשה ואז ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלפניֿזה.

אּלא  הּירידה על הּצער מחמת אינּה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּבכּיה

עלֿידי  ׁשּנפעל והעילּוי הּגילּוי ּגֹודל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמחמת

אחר  ּבמקֹום וכּמבֹואר ּדמעֹות 65הּירידה. ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא  האלקּות, ּגילּוי מּגֹודל ׂשמחה ׁשל ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשהם

ּדמעֹות 66ּבּזהר  עיניו זלגּו עקיבא ׁשרּבי ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

וזהּו הּׁשירים'. ׁשּב'ׁשיר ּתֹורה רזי לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּכׁשּנתּגּלּו

האריז"ל  ּבכתבי ּדאיתא מה ׁשאינֹו67ּגם ׁשּמי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשלמה. נׁשמתֹו אין ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹוכה

ידּוע  ׁשהרי מּובן, אינֹו ׁשהּתׁשּובה 68ולכאֹורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמּתֹו עיּלאה ּתׁשּובה היא ּתׁשּובה ימי ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּדעׂשרת

ּדוקא  האריז"ל 69ׂשמחה ּבכתבי וכדאיתא .70 ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ירח 71ּבמה אּמּה ואת אביה את ּובכתה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּבכּיה  הינּו אלּול, חֹודׁש על ּדקאי ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָימים,

היא  ואּמּה) (אביה וכּו' העֹונֹות על ְְֲִִִֵַַַַָָָָמהּצער

ׁשאז  אלּול, ּדחֹודׁש ימים ירח ּבמׁש ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָּדוקא
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ובכ"מ.)63 תרנ"ט. ישראל שובה מד"ה ספ"ב.)64להעיר גירושין הל' רמב"ם וראה א. טז, ע"ב. ריש רג, לקו"ת )65זח"ג

ואילך. 208 ע' ח"ט לקו"ש וראה ועוד. ואילך. תתמ ע' תקס"ה סה"מ ג. לו, ד. לז, או"ח )66תצא ט"ז וראה ב. צח, ח"א

סק"ב. הנסירה.)67סרפ"ח סדר סוף האריז"ל סידור א). דרוש (קודם ר"ה דרושי הכוונות שער פ"ה. השופר שער פע"ח

.206ֿ207 ע' שם לקו"ש ועוד.)68וראה תו. ע' תרע"ח סה"מ ג. סו, שובה שבת לקו"ת ובכ"מ.)69ראה שם. תצא לקו"ת

ב).)70 (קו, תצא פ' להאריז"ל יג.)71ל"ת כא, תצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסֿושלום, B·ÚÏ¯חטא ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‰ÓLp‰ dÓˆÚŒ„vnL Û‡«∆ƒ««¿»«¿»»≈»¿»«¬

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÏÚ חיצוני אמצעי ושום דבר בשום צורך היה לא ובעצם «¿»∆¿
לעורר  חטא כדי ‰f‰¯יראת ¯Ó‡Ók64,‡‰Âz - ‡ËÁ˙ Èk LÙ ¿«¬««…«∆∆ƒ∆¡»¿»»

כן  ואם "תמיהה", היא מישראל אדם נפש ידי על חטא של המציאות עצם

גיהנום  לברוא מקום שיש העובדה

ביותר, גדולה ירידה על ≈p‰ƒ‰מוכיחה
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚהגדולהBÊl‰ «¿≈«¿ƒ»«»

'ÈÂ‰ ÏB„‚c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»¬»»
.¯˙BÈ·e ¯˙BÈa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿≈¿≈

ÔÈÚ‰Â הירידה עניין של המשמעות ¿»ƒ¿»
שאחריה  הגדולה והעלייה הגדולה

‡˜Âc ‰p‰c ,‡e‰ ‰„B·Úa»¬»¿ƒ≈«¿»
‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ממקורה «¿≈¿ƒ««¿»»

עד  באלוקות למעלה העליון ושורשה

,¯˙BÈa ‰hÓÏ בגוף להתלבש ¿«»¿≈
ועצומה  גדולה ירידה שהיא גשמי

‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»
,‡z˜ÈnÚ,עמוק לבור גבוה מגג «ƒ¿»

ÌÈÓ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆«ƒ
,ÔÈÎBa ÌÈBzÁz שהמים וכשם «¿ƒƒ

נבדלו התח  בראשית ימי שבששת תונים

להתעלות  משתוקקים העליונים ממים

לאלקות, קרובים ולהיות למעלה

ומבקשים  ÔÈÚaו"בוכים" Ô‡¬«»ƒ«
,‰‡lÈÚ ‡kÏÓ Ì„˜ ÈÂ‰ÓÏ¿∆¡≈»»«¿»ƒ»»
העליון, המלך לפני להיות רוצים אנחנו

"בוכה" למטה שירדה הנשמה כך

לאלוקות  בקירוב להיות שברצונה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ הירידה ידי על ƒ≈«¿≈∆
Ï‡¯NÈהגדולה  ÌÈÎBÊ לעלייה ƒƒ¿»≈
˜„Ìהגדולה  ÈÂ‰ÓÏ ÏL ·vÓÏ¿«»∆¿∆¡≈»»

‰ÏÚÓlL ,‰‡lÈÚ ‡kÏÓ«¿»ƒ»»∆¿«¿»
‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰M ‰nÓ עלייה ƒ«∆»»ƒ¿≈∆

שהיה  המצב מאשר יותר נעלה למצב

שאם  לעיל שנתבאר (כפי הירידה קודם

ותועלת  "ריוח" כל אין כן לא

הירידה Ê‡Âמהירידה). בעקבות (שבאה והעצומה הגדולה העלייה לאחר ¿»
והעצומה) iÎa‰L‰הגדולה ,‡˙eiÏÚÓÏ ‰iÎa‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¬ƒ»∆«¿ƒ»

dÈ‡ בכייה שהיא הירידה של במצב ‰È¯i„‰כמו ÏÚ ¯Úv‰ ˙ÓÁÓ ≈»≈¬««««««¿ƒ»
ולהתעלות  לחזור תשוקה ÈeÏÈÚ‰Âמתוך ÈeÏÈb‰ Ï„Bb ˙ÓÁÓ ‡l‡∆»≈¬«∆«ƒ¿»ƒ

ÏÚÙpL בעליה‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ.לה שקדמה ∆ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ65החסידות Ì‰Lבתורת ˙BÚÓc LiL ¿«¿»¿»«≈∆≈¿»∆≈

¯‰fa ‡˙È‡„k ,˙e˜Ï‡‰ ÈeÏÈb Ï„BbÓ ‰ÁÓN ÏL66Èa¯L ∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¡…ƒ¿ƒ»«…«∆«ƒ
¯ÈL'aL ‰¯Bz ÈÊ¯ BÏ elb˙pLk ˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ ‡·È˜Ú¬ƒ»»¿≈»¿»¿∆ƒ¿«»≈»∆¿ƒ

.'ÌÈ¯ÈM‰'אור ב'תורה כמבואר «ƒƒ
מפני  היא בכייה ..." וישלח): (פרשת

כיווץ  שעלֿידי מרירות או שמחה

בליחות  המותרות דוחה במוח

כמו  הוא שמחה ועלֿידי הדמעות.

רבי  גבי השירים שיר בזוהר שכתוב

לפי  והיינו כו'. עיניו שזלגו עקיבא

כמו  החיות התפשטות הוא שהשמחה

.... עצם תדשן טובה ושמועה שכתוב

השמחה  לקבל למטה כלי כשיש והנה

מוחין  ונותנת מתפשטת היא אז

רוח  מתפשט זה ידי על וכן חדשים.

כשהכלי  אבל כנ"ל, עצם לדשן החיים

במוח  מתקבץ אזי מהכיל, קטן שלמטה

הדמעות...". בליחות המותרות ודוחה

‡˙È‡c ‰Ó Ìb e‰ÊÂ מובא ¿∆««¿ƒ»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa67ÈnL ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆ƒ

ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰ÎBa BÈ‡L∆≈∆«¬∆∆¿≈
.‰ÓÏL B˙ÓL ÔÈ‡ ‰·eLz¿»≈ƒ¿»¿≈»

Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ענין מהו ¿ƒ¿»≈»
תשובה, ימי בעשרת ≈¬∆È¯‰Lהבכי

Úe„È68 החסידות בתורת »«
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰·eLz‰L∆«¿»«¬∆∆¿≈
‰‡lÈÚ ‰·eLz ‡È‰ ‰·eLz¿»ƒ¿»ƒ»»
ונעלית  גבוהה דרגה עליונה תשובה

מ"תשובה  (בשונה התשובה בעבודת

בתשובה) תחתונה דרגה תתאה",

‡˜Âc ‰ÁÓN CBznL69 ולא ∆ƒƒ¿»«¿»
מרירות. כפי È‡„ÎÂ˙‡מתוך ¿ƒ¿ƒ»

‰‡¯Ï"ÊÈשמובא  È·˙Îa70 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«
·e˙kL ‰Óa71 יפת אשת בדין ¿«∆»

במלחמה  שנשבית ‡˙תואר ‰˙Î·e»¿»∆
È‡˜c ,ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡'ה בעבודת הפסוק של הכוונה »ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ¿»≈

eÎÂ'היא ˙BBÚ‰ ÏÚ ¯Úv‰Ó ‰iÎa‰L eÈ‰ ,ÏeÏ‡ L„BÁ ÏÚ«∆¡«¿∆«¿ƒ»≈««««»¬¿
שהוא ( ממקורה הנשמה של Âc˜‡ההתרחקות ‡È‰ (dn‡Â ‰È·‡»ƒ»¿ƒ»ƒ«¿»

‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L ,ÏeÏ‡ L„BÁc ÌÈÓÈ Á¯È CLÓa¿∆∆∆«»ƒ¿∆¡∆»»¬»ƒ
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ּתּתאה  ּבתׁשּובה היא מהּו72העבֹודה ואםּֿכן , ְְֲִִִֵַַָָָָָ

עלּֿפי  א ּתׁשּובה. ימי ּדעׂשרת הּבכּיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ׁשל  ּבכּיה היא זֹו ׁשּבכּיה מּׁשּום מּובן, ְְִִִִֶֶַַָָָהּנ"ל

ּׁשהעבֹודה  מה ּכי עיּלאה, ּתׁשּובה מּתֹו ְְֲִִִִֶַָָָָָָׂשמחה

ּובפרט  ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת עיּלאה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדתׁשּובה

הּכיּפּורים  ּביֹותר,73ּביֹום ּגדֹולה ּבכּיה מּתֹו היא ְְְְִִִִִֵַָָ

הּגילּוי  ּבגֹודל ּגם ּומה ׂשמחה. ׁשל ּבכּיה ְְְִִִֶֶַַַָָהּוא

יׂשראל  ׁשאז נעילה, ּתפילת ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּׂשמחה

ּבלחֹודֹוהי  הם אחר 74ּומלּכא ּבמקֹום וכּמבֹואר . ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ׁשּנֹועלים  הּוא, הּנעילה ּבענין הּפירּוׁשים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשאחד

יׂשראל  אּלא נׁשארים ואין הּׁשערים ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאת

ׁשל  ּבכּיה ׁשהּוא ּבלחֹודֹוהי, ְְְְְִִִִֶֶָָוקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

ְִָׂשמחה.

‰p‰Âצֹור ירידה ׁשענין לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּׁשּיכּות  את ּגם מבאר ּבאב ּדט"ו ְְְֲִֵֶַַַָָָָעלּיה

הוי' ּגדֹול לענין הּׁשני ׁשּבּיֹום הּמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדהבּדלת

ּגם  יּובן עלּֿדרֿזה אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּומהּולל

מאד  ּומהּולל הוי' ּדגדֹול הענין ׁשּגֹודל ,ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹלאיד

יׂשראל  עבֹודת ּׁשעלֿידי מה אלקינּו, ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹּבעיר

העלּיה  ּגֹודל ּגם מבאר הוי', ּבׁשם ּגדּולה ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָנֹוספה

ׁשּבתׁשעה  הּירידה ּגֹודל (עלֿידי ּבאב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבט"ו

ׁשּיׂשראל  הוי', ּבׁשם ּגדלּות נמׁש אז ׁשּגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאב)

ׁשל  ּבגבּורה וחּיּות ּכח  עבֹודתם עלֿידי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוסיפין

ּבאב  עׂשר לחמּׁשה ּׁשּבנֹוגע מה וזהּו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמעלה.

ז"ל  רּבֹותינּו ּופירׁש75אמרּו יֹוסיף, ּדמֹוסיף ְְִִֵֵֵַַָ

ּבּתֹורה,76רׁש"י  לעסֹוק הּימים על לילֹות מֹוסיף ֲִִִֵַַַַַָָ

מה  עֹוׂשה ׁשהּקּב"ה וכיון חּייו, על חּיים ְִִֵֶֶַַַַַָָָָיֹוסיף

לעׂשֹות  ליׂשראל אֹומר ׁשּכתּוב 77ּׁשהּוא 78(ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

ּבני  עבֹודת ׁשעלֿידי מּובן, ליׂשראל), ּומׁשּפטיו חּוקיו ליעקב, ּדבריו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמּגיד

(ּכמאמר  העֹולם חּיי הּוא ׁשהּקּב"ה ּכביכֹול, ּבחּייו ּגם מֹוסיפים הם 79יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ועלֿידי  העֹולם). את ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמה
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‰‡zz ‰·eL˙a72,וצער מרירות מתוך תחתונה e‰Óתשובה ÔkŒÌ‡Â ƒ¿»«»»¿ƒ≈«

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰iÎa‰ ÔÈÚ,האריז"ל בכתבי מדובר שעליו ƒ¿««¿ƒ»«¬∆∆¿≈¿»
שמחה? מתוך תשובה של ימים הם אלו והרי

Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡ למעליותא הבכי BÊאודות ‰iÎaL ÌeMÓ ,Ô·eÓ ««ƒ««»ƒ∆¿ƒ»
תשובה  ימי עשרת iÎa‰של ‡È‰ƒ¿ƒ»

‰·eLz CBzÓ ‰ÁÓN ÏL∆ƒ¿»ƒ¿»
‰„B·Ú‰M ‰Ó Èk ,‰‡lÈÚƒ»»ƒ«∆»¬»
ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰‡lÈÚ ‰·eL˙cƒ¿»ƒ»»«¬∆∆¿≈
ÌBÈa Ë¯Ù·e ,‰·eLz¿»ƒ¿»¿

ÌÈ¯etÈk‰73 של הזמן שהוא «ƒƒ
גבוהה  הכי בדרגה עילאה" "תשובה

‰ÏB„b ‰iÎa CBzÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ»¿»
,¯˙BÈa בכתבי מדובר כך ועל ¿≈
ÏLהאריז"ל, ‰iÎa ‡e‰¿ƒ»∆

Ï„B‚a Ìb ‰Óe .‰ÁÓNƒ¿»««¿∆
ÔÓÊaL ‰ÁÓO‰Â ÈeÏÈb‰«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«

,‰ÏÈÚ ˙ÏÈÙz תכלית שהיא ¿ƒ«¿ƒ»
עצמו  הכיפורים יום של «∆Ê‡Lהעילוי

Ì‰ ‡kÏÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»≈
È‰B„BÁÏa74 אחד אף ללא לבדם, ƒ¿ƒ

מהם. ÌB˜Óaחוץ ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿»
ÔÈÚa ÌÈLe¯Èt‰ „Á‡L ¯Á‡«≈∆«««≈ƒ¿ƒ¿«
˙‡ ÌÈÏÚBpL ,‡e‰ ‰ÏÈÚp‰«¿ƒ»∆¬ƒ∆

ÌÈ¯ÚM‰ Ïk כלל תהיה שלא כדי »«¿»ƒ
רצוי  בלתי אחר גורם של השפעה שום

Ï‡¯NÈ ‡l‡ ÌÈ¯‡L ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ

,È‰B„BÁÏa עבודת של והבכי ƒ¿ƒ
במצב  בכי התשובה הוא הזה הנעלה

ÏLלמעליותא  ‰iÎa ‡e‰L∆¿ƒ»∆
.‰ÁÓNƒ¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ»

·‡a Â"Ëc והיתרון שהמעלה היינו ¿¿»
משום  הוא באב ט"ו של המיוחד

סיהרא  ("קיימא שבו שהעלייה

הירידה  לאחר באה באשלמותא")

באב, תשעה של Ìbהגדולה ¯‡·Ó¿»≈«
ÌÈn‰ ˙Ïc·‰c ˙eÎiM‰ ˙‡∆««»¿«¿»«««ƒ
למים  העליונים המים בין והחלוקה

‰ÈMהתחתונים ÌBiaL למעשה ∆««≈ƒ
‰ÈÂ'בראשית  ÏB„b ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¬»»

,C„È‡Ï Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿ƒ¡…≈«∆∆∆»«¿ƒ»
ÔÈÚ‰ Ï„BbL הגדולה והמעלה Ó‡„והעילוי ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„‚c ∆∆»ƒ¿»¿»¬»»¿»¿…

Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚM ‰Ó ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ומצוות בתורה ¿ƒ¡…≈«∆«¿≈¬«ƒ¿»≈
,'ÈÂ‰ ÌLa ‰Ïe„b ‰ÙÒB,באריכות לעיל Ìbכמבואר ¯‡·Ó ¿»¿»¿≈¬»»¿»≈«

אודות  גם ‰iÏÚ‰ומלמד Ï„Bb∆»¬ƒ»
Ï„Bb È„ÈŒÏÚ) ·‡a Â"ËaL∆¿¿»«¿≈∆
ÌbL (·‡a ‰ÚL˙aL ‰„È¯i‰«¿ƒ»∆¿ƒ¿»¿»∆«

Ê‡ באב eÏ„b˙בט"ו CLÓ »ƒ¿»«¿
ÔÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL ,'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆ƒ¿»≈ƒƒ
˙eiÁÂ Ák Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»…«¿«

‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·‚a בדומה ƒ¿»∆«¿»
תורה  עלֿידי שפועלים להוספה

ומצוות.

e‰ÊÂ על פנימי טעם תוספת Ó‰גם ¿∆«
·‡a ¯NÚ ‰MÓÁÏ Ú‚BaM∆¿≈««¬ƒ»»»¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡75ÛÈÒBÓc »¿«≈«¿ƒ
,ÛÈÒBÈ,ואילך זה מתאריך שהחל ƒ

והלילות  מתקצרים הימים כאשר

יוסיף מתארכים, ≈≈L¯ÈÙeהמוסיף
È"L¯76ÏÚ ˙BÏÈÏ ÛÈÒBÓ «ƒƒ≈«

ÛÈÒBÈ ,‰¯Bza ˜BÒÚÏ ÌÈÓi‰«»ƒ«¬«»ƒ
ÔÂÈÎÂ ,ÂÈiÁ ÏÚ ÌÈiÁ«ƒ««»¿≈»

‰NBÚ ‰"aw‰L,כביכול בעצמו, ∆«»»∆
Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó«∆≈¿ƒ¿»≈

˙BNÚÏ77·e˙kL BÓk)78 «¬¿∆»
ÂÈ˜eÁ ,·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ«ƒ¿»»¿«¬…»

Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe הם שהמצוות ƒ¿»»¿ƒ¿»≈
 ֿ הקדושֿברוך של והמשפטים החוקים

בעצמו) אותם שמקיים  Ô·eÓ,הוא ,»
Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈

והמצוות התורה ≈‰Ìבקיום
,ÏBÎÈ·k ÂÈiÁa Ìb ÌÈÙÈÒBÓƒƒ«¿«»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»«≈»»
העולם  לכל חיות שמשפיע המקור

¯Ó‡Ók)79 המדרש‰ÓLp‰ ‰Ó ¿«¬«««¿»»
Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ,אותו ומחייה ¿«¿»∆«

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰ Ck»«»»¿«≈∆»»
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יכֹולה 63העֹונׁש אינּה הּנׁשמה ׁשּמּצדֿעצמּה אף , ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּזהר  ּכמאמר העליֹון, רצֹון על ּכי 64לעבֹור נפׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

נעׂשה  הּלזֹו הּירידה עלֿידי הּנה ּתוהא, - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָתחטא

ּוביֹותר. ּביֹותר מאד ּומהּולל הוי' ּדגד ֹול ְְְְְְֲִֵֵָָָָָָֹהענין

ÔÈÚ‰Â עלֿידי ּדוקא ּדהּנה הּוא, ּבעבֹודה ¿»ƒ¿»ְְְֲִֵֵַַָָָ

מאיגרא  ּביֹותר, למּטה הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָירידת

מים  נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה עּמיקּתא, לבירא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָרמה

ּבֹוכין  מלּכא ּתחּתֹונים קדם למהוי ּבעינן אנן , ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשל  למּצב יׂשראל זֹוכים ֿ זה עלֿידי הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעיּלאה,

ּׁשהיה  מּמה ׁשּלמעלה עיּלאה, מלּכא קדם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלמהוי

למעלּיּותא, הּבכּיה ענין נעׂשה ואז ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלפניֿזה.

אּלא  הּירידה על הּצער מחמת אינּה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּבכּיה

עלֿידי  ׁשּנפעל והעילּוי הּגילּוי ּגֹודל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמחמת

אחר  ּבמקֹום וכּמבֹואר ּדמעֹות 65הּירידה. ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא  האלקּות, ּגילּוי מּגֹודל ׂשמחה ׁשל ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשהם

ּדמעֹות 66ּבּזהר  עיניו זלגּו עקיבא ׁשרּבי ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

וזהּו הּׁשירים'. ׁשּב'ׁשיר ּתֹורה רזי לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּכׁשּנתּגּלּו

האריז"ל  ּבכתבי ּדאיתא מה ׁשאינֹו67ּגם ׁשּמי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשלמה. נׁשמתֹו אין ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹוכה

ידּוע  ׁשהרי מּובן, אינֹו ׁשהּתׁשּובה 68ולכאֹורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמּתֹו עיּלאה ּתׁשּובה היא ּתׁשּובה ימי ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּדעׂשרת

ּדוקא  האריז"ל 69ׂשמחה ּבכתבי וכדאיתא .70 ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ירח 71ּבמה אּמּה ואת אביה את ּובכתה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּבכּיה  הינּו אלּול, חֹודׁש על ּדקאי ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָימים,

היא  ואּמּה) (אביה וכּו' העֹונֹות על ְְֲִִִֵַַַַָָָָמהּצער

ׁשאז  אלּול, ּדחֹודׁש ימים ירח ּבמׁש ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָּדוקא
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ובכ"מ.)63 תרנ"ט. ישראל שובה מד"ה ספ"ב.)64להעיר גירושין הל' רמב"ם וראה א. טז, ע"ב. ריש רג, לקו"ת )65זח"ג

ואילך. 208 ע' ח"ט לקו"ש וראה ועוד. ואילך. תתמ ע' תקס"ה סה"מ ג. לו, ד. לז, או"ח )66תצא ט"ז וראה ב. צח, ח"א
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסֿושלום, B·ÚÏ¯חטא ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‰ÓLp‰ dÓˆÚŒ„vnL Û‡«∆ƒ««¿»«¿»»≈»¿»«¬

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÏÚ חיצוני אמצעי ושום דבר בשום צורך היה לא ובעצם «¿»∆¿
לעורר  חטא כדי ‰f‰¯יראת ¯Ó‡Ók64,‡‰Âz - ‡ËÁ˙ Èk LÙ ¿«¬««…«∆∆ƒ∆¡»¿»»

כן  ואם "תמיהה", היא מישראל אדם נפש ידי על חטא של המציאות עצם

גיהנום  לברוא מקום שיש העובדה

ביותר, גדולה ירידה על ≈p‰ƒ‰מוכיחה
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚהגדולהBÊl‰ «¿≈«¿ƒ»«»

'ÈÂ‰ ÏB„‚c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»¬»»
.¯˙BÈ·e ¯˙BÈa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿≈¿≈

ÔÈÚ‰Â הירידה עניין של המשמעות ¿»ƒ¿»
שאחריה  הגדולה והעלייה הגדולה

‡˜Âc ‰p‰c ,‡e‰ ‰„B·Úa»¬»¿ƒ≈«¿»
‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ממקורה «¿≈¿ƒ««¿»»

עד  באלוקות למעלה העליון ושורשה

,¯˙BÈa ‰hÓÏ בגוף להתלבש ¿«»¿≈
ועצומה  גדולה ירידה שהיא גשמי

‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»
,‡z˜ÈnÚ,עמוק לבור גבוה מגג «ƒ¿»

ÌÈÓ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆«ƒ
,ÔÈÎBa ÌÈBzÁz שהמים וכשם «¿ƒƒ

נבדלו התח  בראשית ימי שבששת תונים

להתעלות  משתוקקים העליונים ממים

לאלקות, קרובים ולהיות למעלה

ומבקשים  ÔÈÚaו"בוכים" Ô‡¬«»ƒ«
,‰‡lÈÚ ‡kÏÓ Ì„˜ ÈÂ‰ÓÏ¿∆¡≈»»«¿»ƒ»»
העליון, המלך לפני להיות רוצים אנחנו

"בוכה" למטה שירדה הנשמה כך

לאלוקות  בקירוב להיות שברצונה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ הירידה ידי על ƒ≈«¿≈∆
Ï‡¯NÈהגדולה  ÌÈÎBÊ לעלייה ƒƒ¿»≈
˜„Ìהגדולה  ÈÂ‰ÓÏ ÏL ·vÓÏ¿«»∆¿∆¡≈»»

‰ÏÚÓlL ,‰‡lÈÚ ‡kÏÓ«¿»ƒ»»∆¿«¿»
‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰M ‰nÓ עלייה ƒ«∆»»ƒ¿≈∆

שהיה  המצב מאשר יותר נעלה למצב

שאם  לעיל שנתבאר (כפי הירידה קודם

ותועלת  "ריוח" כל אין כן לא

הירידה Ê‡Âמהירידה). בעקבות (שבאה והעצומה הגדולה העלייה לאחר ¿»
והעצומה) iÎa‰L‰הגדולה ,‡˙eiÏÚÓÏ ‰iÎa‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¬ƒ»∆«¿ƒ»

dÈ‡ בכייה שהיא הירידה של במצב ‰È¯i„‰כמו ÏÚ ¯Úv‰ ˙ÓÁÓ ≈»≈¬««««««¿ƒ»
ולהתעלות  לחזור תשוקה ÈeÏÈÚ‰Âמתוך ÈeÏÈb‰ Ï„Bb ˙ÓÁÓ ‡l‡∆»≈¬«∆«ƒ¿»ƒ

ÏÚÙpL בעליה‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ.לה שקדמה ∆ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ65החסידות Ì‰Lבתורת ˙BÚÓc LiL ¿«¿»¿»«≈∆≈¿»∆≈

¯‰fa ‡˙È‡„k ,˙e˜Ï‡‰ ÈeÏÈb Ï„BbÓ ‰ÁÓN ÏL66Èa¯L ∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¡…ƒ¿ƒ»«…«∆«ƒ
¯ÈL'aL ‰¯Bz ÈÊ¯ BÏ elb˙pLk ˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ ‡·È˜Ú¬ƒ»»¿≈»¿»¿∆ƒ¿«»≈»∆¿ƒ

.'ÌÈ¯ÈM‰'אור ב'תורה כמבואר «ƒƒ
מפני  היא בכייה ..." וישלח): (פרשת

כיווץ  שעלֿידי מרירות או שמחה

בליחות  המותרות דוחה במוח

כמו  הוא שמחה ועלֿידי הדמעות.

רבי  גבי השירים שיר בזוהר שכתוב

לפי  והיינו כו'. עיניו שזלגו עקיבא

כמו  החיות התפשטות הוא שהשמחה

.... עצם תדשן טובה ושמועה שכתוב

השמחה  לקבל למטה כלי כשיש והנה

מוחין  ונותנת מתפשטת היא אז

רוח  מתפשט זה ידי על וכן חדשים.

כשהכלי  אבל כנ"ל, עצם לדשן החיים

במוח  מתקבץ אזי מהכיל, קטן שלמטה

הדמעות...". בליחות המותרות ודוחה

‡˙È‡c ‰Ó Ìb e‰ÊÂ מובא ¿∆««¿ƒ»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa67ÈnL ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆ƒ

ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰ÎBa BÈ‡L∆≈∆«¬∆∆¿≈
.‰ÓÏL B˙ÓL ÔÈ‡ ‰·eLz¿»≈ƒ¿»¿≈»

Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ענין מהו ¿ƒ¿»≈»
תשובה, ימי בעשרת ≈¬∆È¯‰Lהבכי

Úe„È68 החסידות בתורת »«
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰·eLz‰L∆«¿»«¬∆∆¿≈
‰‡lÈÚ ‰·eLz ‡È‰ ‰·eLz¿»ƒ¿»ƒ»»
ונעלית  גבוהה דרגה עליונה תשובה

מ"תשובה  (בשונה התשובה בעבודת

בתשובה) תחתונה דרגה תתאה",

‡˜Âc ‰ÁÓN CBznL69 ולא ∆ƒƒ¿»«¿»
מרירות. כפי È‡„ÎÂ˙‡מתוך ¿ƒ¿ƒ»

‰‡¯Ï"ÊÈשמובא  È·˙Îa70 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«
·e˙kL ‰Óa71 יפת אשת בדין ¿«∆»

במלחמה  שנשבית ‡˙תואר ‰˙Î·e»¿»∆
È‡˜c ,ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡'ה בעבודת הפסוק של הכוונה »ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ¿»≈

eÎÂ'היא ˙BBÚ‰ ÏÚ ¯Úv‰Ó ‰iÎa‰L eÈ‰ ,ÏeÏ‡ L„BÁ ÏÚ«∆¡«¿∆«¿ƒ»≈««««»¬¿
שהוא ( ממקורה הנשמה של Âc˜‡ההתרחקות ‡È‰ (dn‡Â ‰È·‡»ƒ»¿ƒ»ƒ«¿»

‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L ,ÏeÏ‡ L„BÁc ÌÈÓÈ Á¯È CLÓa¿∆∆∆«»ƒ¿∆¡∆»»¬»ƒ
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

ּתּתאה  ּבתׁשּובה היא מהּו72העבֹודה ואםּֿכן , ְְֲִִִֵַַָָָָָ

עלּֿפי  א ּתׁשּובה. ימי ּדעׂשרת הּבכּיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ׁשל  ּבכּיה היא זֹו ׁשּבכּיה מּׁשּום מּובן, ְְִִִִֶֶַַָָָהּנ"ל

ּׁשהעבֹודה  מה ּכי עיּלאה, ּתׁשּובה מּתֹו ְְֲִִִִֶַָָָָָָׂשמחה

ּובפרט  ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת עיּלאה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדתׁשּובה

הּכיּפּורים  ּביֹותר,73ּביֹום ּגדֹולה ּבכּיה מּתֹו היא ְְְְִִִִִֵַָָ

הּגילּוי  ּבגֹודל ּגם ּומה ׂשמחה. ׁשל ּבכּיה ְְְִִִֶֶַַַָָהּוא

יׂשראל  ׁשאז נעילה, ּתפילת ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּׂשמחה

ּבלחֹודֹוהי  הם אחר 74ּומלּכא ּבמקֹום וכּמבֹואר . ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ׁשּנֹועלים  הּוא, הּנעילה ּבענין הּפירּוׁשים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשאחד

יׂשראל  אּלא נׁשארים ואין הּׁשערים ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאת

ׁשל  ּבכּיה ׁשהּוא ּבלחֹודֹוהי, ְְְְְִִִִֶֶָָוקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

ְִָׂשמחה.

‰p‰Âצֹור ירידה ׁשענין לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּׁשּיכּות  את ּגם מבאר ּבאב ּדט"ו ְְְֲִֵֶַַַָָָָעלּיה

הוי' ּגדֹול לענין הּׁשני ׁשּבּיֹום הּמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדהבּדלת

ּגם  יּובן עלּֿדרֿזה אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּומהּולל

מאד  ּומהּולל הוי' ּדגדֹול הענין ׁשּגֹודל ,ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹלאיד

יׂשראל  עבֹודת ּׁשעלֿידי מה אלקינּו, ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹּבעיר

העלּיה  ּגֹודל ּגם מבאר הוי', ּבׁשם ּגדּולה ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָנֹוספה

ׁשּבתׁשעה  הּירידה ּגֹודל (עלֿידי ּבאב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבט"ו

ׁשּיׂשראל  הוי', ּבׁשם ּגדלּות נמׁש אז ׁשּגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאב)

ׁשל  ּבגבּורה וחּיּות ּכח  עבֹודתם עלֿידי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוסיפין

ּבאב  עׂשר לחמּׁשה ּׁשּבנֹוגע מה וזהּו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמעלה.

ז"ל  רּבֹותינּו ּופירׁש75אמרּו יֹוסיף, ּדמֹוסיף ְְִִֵֵֵַַָ

ּבּתֹורה,76רׁש"י  לעסֹוק הּימים על לילֹות מֹוסיף ֲִִִֵַַַַַָָ

מה  עֹוׂשה ׁשהּקּב"ה וכיון חּייו, על חּיים ְִִֵֶֶַַַַַָָָָיֹוסיף

לעׂשֹות  ליׂשראל אֹומר ׁשּכתּוב 77ּׁשהּוא 78(ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

ּבני  עבֹודת ׁשעלֿידי מּובן, ליׂשראל), ּומׁשּפטיו חּוקיו ליעקב, ּדבריו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמּגיד

(ּכמאמר  העֹולם חּיי הּוא ׁשהּקּב"ה ּכביכֹול, ּבחּייו ּגם מֹוסיפים הם 79יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ועלֿידי  העֹולם). את ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמה
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תענית.)75 ואילך.)76סוף מכאן ט.)77ד"ה פ"ל, יט.)78שמו"ר קמז, א.)79תהלים י, ברכות ספ"ד. ויק"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡zz ‰·eL˙a72,וצער מרירות מתוך תחתונה e‰Óתשובה ÔkŒÌ‡Â ƒ¿»«»»¿ƒ≈«

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰iÎa‰ ÔÈÚ,האריז"ל בכתבי מדובר שעליו ƒ¿««¿ƒ»«¬∆∆¿≈¿»
שמחה? מתוך תשובה של ימים הם אלו והרי

Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡ למעליותא הבכי BÊאודות ‰iÎaL ÌeMÓ ,Ô·eÓ ««ƒ««»ƒ∆¿ƒ»
תשובה  ימי עשרת iÎa‰של ‡È‰ƒ¿ƒ»

‰·eLz CBzÓ ‰ÁÓN ÏL∆ƒ¿»ƒ¿»
‰„B·Ú‰M ‰Ó Èk ,‰‡lÈÚƒ»»ƒ«∆»¬»
ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰‡lÈÚ ‰·eL˙cƒ¿»ƒ»»«¬∆∆¿≈
ÌBÈa Ë¯Ù·e ,‰·eLz¿»ƒ¿»¿

ÌÈ¯etÈk‰73 של הזמן שהוא «ƒƒ
גבוהה  הכי בדרגה עילאה" "תשובה

‰ÏB„b ‰iÎa CBzÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ»¿»
,¯˙BÈa בכתבי מדובר כך ועל ¿≈
ÏLהאריז"ל, ‰iÎa ‡e‰¿ƒ»∆

Ï„B‚a Ìb ‰Óe .‰ÁÓNƒ¿»««¿∆
ÔÓÊaL ‰ÁÓO‰Â ÈeÏÈb‰«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«

,‰ÏÈÚ ˙ÏÈÙz תכלית שהיא ¿ƒ«¿ƒ»
עצמו  הכיפורים יום של «∆Ê‡Lהעילוי

Ì‰ ‡kÏÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»≈
È‰B„BÁÏa74 אחד אף ללא לבדם, ƒ¿ƒ

מהם. ÌB˜Óaחוץ ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿»
ÔÈÚa ÌÈLe¯Èt‰ „Á‡L ¯Á‡«≈∆«««≈ƒ¿ƒ¿«
˙‡ ÌÈÏÚBpL ,‡e‰ ‰ÏÈÚp‰«¿ƒ»∆¬ƒ∆

ÌÈ¯ÚM‰ Ïk כלל תהיה שלא כדי »«¿»ƒ
רצוי  בלתי אחר גורם של השפעה שום

Ï‡¯NÈ ‡l‡ ÌÈ¯‡L ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ

,È‰B„BÁÏa עבודת של והבכי ƒ¿ƒ
במצב  בכי התשובה הוא הזה הנעלה

ÏLלמעליותא  ‰iÎa ‡e‰L∆¿ƒ»∆
.‰ÁÓNƒ¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ»

·‡a Â"Ëc והיתרון שהמעלה היינו ¿¿»
משום  הוא באב ט"ו של המיוחד

סיהרא  ("קיימא שבו שהעלייה

הירידה  לאחר באה באשלמותא")

באב, תשעה של Ìbהגדולה ¯‡·Ó¿»≈«
ÌÈn‰ ˙Ïc·‰c ˙eÎiM‰ ˙‡∆««»¿«¿»«««ƒ
למים  העליונים המים בין והחלוקה

‰ÈMהתחתונים ÌBiaL למעשה ∆««≈ƒ
‰ÈÂ'בראשית  ÏB„b ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¬»»

,C„È‡Ï Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿ƒ¡…≈«∆∆∆»«¿ƒ»
ÔÈÚ‰ Ï„BbL הגדולה והמעלה Ó‡„והעילוי ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„‚c ∆∆»ƒ¿»¿»¬»»¿»¿…

Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚM ‰Ó ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa ומצוות בתורה ¿ƒ¡…≈«∆«¿≈¬«ƒ¿»≈
,'ÈÂ‰ ÌLa ‰Ïe„b ‰ÙÒB,באריכות לעיל Ìbכמבואר ¯‡·Ó ¿»¿»¿≈¬»»¿»≈«

אודות  גם ‰iÏÚ‰ומלמד Ï„Bb∆»¬ƒ»
Ï„Bb È„ÈŒÏÚ) ·‡a Â"ËaL∆¿¿»«¿≈∆
ÌbL (·‡a ‰ÚL˙aL ‰„È¯i‰«¿ƒ»∆¿ƒ¿»¿»∆«

Ê‡ באב eÏ„b˙בט"ו CLÓ »ƒ¿»«¿
ÔÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL ,'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆ƒ¿»≈ƒƒ
˙eiÁÂ Ák Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»…«¿«

‰ÏÚÓ ÏL ‰¯e·‚a בדומה ƒ¿»∆«¿»
תורה  עלֿידי שפועלים להוספה

ומצוות.

e‰ÊÂ על פנימי טעם תוספת Ó‰גם ¿∆«
·‡a ¯NÚ ‰MÓÁÏ Ú‚BaM∆¿≈««¬ƒ»»»¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡75ÛÈÒBÓc »¿«≈«¿ƒ
,ÛÈÒBÈ,ואילך זה מתאריך שהחל ƒ

והלילות  מתקצרים הימים כאשר

יוסיף מתארכים, ≈≈L¯ÈÙeהמוסיף
È"L¯76ÏÚ ˙BÏÈÏ ÛÈÒBÓ «ƒƒ≈«

ÛÈÒBÈ ,‰¯Bza ˜BÒÚÏ ÌÈÓi‰«»ƒ«¬«»ƒ
ÔÂÈÎÂ ,ÂÈiÁ ÏÚ ÌÈiÁ«ƒ««»¿≈»

‰NBÚ ‰"aw‰L,כביכול בעצמו, ∆«»»∆
Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó«∆≈¿ƒ¿»≈

˙BNÚÏ77·e˙kL BÓk)78 «¬¿∆»
ÂÈ˜eÁ ,·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ«ƒ¿»»¿«¬…»

Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe הם שהמצוות ƒ¿»»¿ƒ¿»≈
 ֿ הקדושֿברוך של והמשפטים החוקים

בעצמו) אותם שמקיים  Ô·eÓ,הוא ,»
Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈

והמצוות התורה ≈‰Ìבקיום
,ÏBÎÈ·k ÂÈiÁa Ìb ÌÈÙÈÒBÓƒƒ«¿«»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»«≈»»
העולם  לכל חיות שמשפיע המקור

¯Ó‡Ók)79 המדרש‰ÓLp‰ ‰Ó ¿«¬«««¿»»
Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ,אותו ומחייה ¿«¿»∆«

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰ Ck»«»»¿«≈∆»»
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n"cyz'dטז ,a`a e"h ,awr zyxt 'a meil xe`

הם  הרי וכּו' הּתֹורה ּבלימּוד מֹוסיפים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָׁשּיׂשראל

ּכביכֹו לקּׁשר מֹוסיפים ויׁש העֹולם. ּבחּיי חּיּות ל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

הּׁשבּועֹות  ענין ּכללּות עם ּגם ּדאמרּו80זה , ְְְְְִִֶַַַָָ

ז"ל  לׁשבּועֹות,81רּבֹותינּו נדרים ּבין חילּוק מה ְְִִִֵֵַַַָ

ּכנׁשּבע  ּבׁשבּועֹות ,הּמל ּבחּיי ּכנֹודר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבנדרים

ּבּמל היא הּׁשבּועה ׁשענין והינּו, עצמֹו. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּמל

 ֿ ועלּֿדר .הּמל חּיי מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָעצמֹו

ׁשּממׁשיכים  האדם, עבֹודת ּבכללּות הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָזה

ּדהּנה  כּו'. החּיים מענין ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמּבחינה

מחּיה  אּלא חּיים אלקים רק לא נקרא ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה

את 82חּיים  הּמחּיה ּכּנׁשמה רק לא ׁשהּוא הינּו , ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹ

מחּיה  הּנׁשמה, את ּגם מחּיה ׁשהּוא אּלא ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּוף,

יׂשראל  ּבזה מֹוסיפים אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּיים.

מּטה, למּטה ׁשּירדּו מּכיון עבֹודתם, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעלֿידי

אלקינּו. ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ּגד ֹול ְְְְֱֲִִֵָָָָֹֹלהיֹות

ÔÎÂועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי לנּו, ּתהיה ¿≈ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ירידה  ׁשל מּצב ׁשהּוא ּבכלל, הּזה ְְִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם

היא  ּבּגּוף הּנׁשמה ירידת ׁשהרי ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּגדֹולה

עּמיקּתא, לבירא רמה מאיגרא ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָירידה

קּדיׁשא  ּבּתניא ּבּגּוף 83ּכדאיתא הּנׁשמה ׁשּירידת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשם  ּכאׁשר ּובפרט מּמׁש. ּגלּות ּבבחינת ְְֲִִִִֶַַַָָָָהיא

ׁשּנמצאים  ּגלּות ּבתֹו ּבגלּות היא הּנׁשמה ְְְְִִִֶַָָָָָָּגּופא

ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ּובפרט ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְִִִִִָָָָּבגלּות

לאּוּמים  וערפל ארץ יכּסה ולכן 84ּכׁשהחֹוׁש . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּירידה, ׁשאחר ּדעלּיה העילּוי יׁשנֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿידיֿזה

מּתֹו החכמה  ויתרֹון החֹוׁש מּתֹו האֹור ְְְְִִִִֶַַָָָיתרֹון

הּתֹורה 85הּסכלּות  ּבלימּוד ההֹוספה ּדעלֿידי . ְְְְִִֵַַַַָָָ

ּפׁשטֿרמזּֿדרּוׁשֿסֹוד  ּבכל ּובפרט ְְְְְְִֶֶַָָָּבפׁשטּות,

ונׁשמתא  ּדאֹוריתא נׁשמתא ּכֹולל ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשּבּתֹורה,

ּבהעלֹות הּזהר (ּכלׁשֹון ּדאֹוריתא ),86ּדנׁשמתא ְְְְְְְֲִִַַַַָָָֹ

ועד  חּייו. על חּיים מֹוסיפים עלֿידיֿזה ְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּנה

ּתֹורה  ּתצא מּצּיֹון דּכי הּיעּוד לקּיּום ְְִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבאים
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שבועות.)80 הלכות - זה דיום הרמב"ם שם.)81שיעור רמב"ן ג. ל, מטות א.)82ספרי עא, יומא א).)83ראה (מח, פל"ז
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותו ו  בפשטות ).מחייה מובן החיים מקור הינו שהקדושֿברוךֿהוא וכיוון

דברי  של הפנימית המשמעות זאת, ובכל כביכול, אותו, להחיות צורך שאין

העולם  חיי הקדושֿברוךֿהוא שאמנם היא Ï‡¯NiLהמדרש È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈
ÏBÎÈ·k ÌÈÙÈÒBÓ Ì‰ È¯‰ 'eÎÂ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÌÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ«»¿¬≈≈ƒƒƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÈiÁa ˙eiÁ לדברי בדומה «¿«≈»»
בגבורה  כוח תוספת לעניין ז"ל חכמינו

מעלה. של

˙eÏÏk ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆«ƒ¿»
˙BÚe·M‰ ÔÈÚ80e¯Ó‡c , ƒ¿««¿¿»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯81˜eÏÈÁ ‰Ó מה «≈««ƒ
BÚe·LÏ˙,ההבדל  ÌÈ¯„ ÔÈa≈¿»ƒƒ¿

ÌÈ¯„a או לעשות נודר אדם כאשר ƒ¿»ƒ
זה הרי מסוים דבר לעשות ≈¿Bk„¯לא

,CÏn‰ ÈiÁa בכמה שמצינו כמו ¿«≈«∆∆
בלשון  היא שהשבועה בתנ"ך מקומות

ה'", לעשות BÚe·La˙"חי שבועה ƒ¿
היא  מסויים דבר לעשות לא או

,eÈ‰Â .BÓˆÚ CÏna ÚaLk¿ƒ¿»«∆∆«¿¿«¿
CÏna ‡È‰ ‰Úe·M‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
ÈiÁ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL BÓˆÚ«¿∆¿«¿»ƒ¿ƒ««≈
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .CÏn‰«∆∆¿«∆∆∆

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏÎa שהיא ƒ¿»¬«»»»
השבועה  ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒבדרגת

‰ÈÁaÓ באלוקות נעלית ƒ¿ƒ»
.'eÎ ÌÈiÁ‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«««ƒ
˜¯ ‡Ï ‡¯˜ ‰"aw‰ ‰p‰c¿ƒ≈«»»ƒ¿»…«

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ שהוא שמשמעו ¡…ƒ«ƒ
חי  ÌÈiÁעצמו ‰iÁÓ ‡l‡82, ∆»¿«∆«ƒ

לחיים חיות e‰L‡מעניק eÈ‰ אופן «¿∆
ברוך  הקדוש ידי על החיות השפעת

‰iÁn‰הוא  ‰ÓLpk ˜¯ ‡Ï…««¿»»«¿«»
‰iÁÓ ‡e‰L ‡l‡ ,Ûeb‰ ˙‡∆«∆»∆¿«∆

,‰ÓLp‰ ˙‡ Ìb עצמה שהיא «∆«¿»»
חיים, ‡·Ïמקור .ÌÈiÁ‰ ‰iÁÓ¿«∆««ƒ¬»

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ֿ שהקדוש למרות ««ƒ≈
הכי  באופן החיים מקור ברוךֿהוא

Ï‡¯NÈנעלה, ‰Êa ÌÈÙÈÒBÓƒƒ»∆ƒ¿»≈
,Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ תוספת ופועלים «¿≈¬»»

לבני  בא הזה הגדול העילוי וכל חיות,

hÓÏ‰ישראל  e„¯iL ÔÂÈkÓƒ≈»∆»¿¿«»
'ÈÂ‰ ÏB„b ˙BÈ‰Ï ,‰hÓ«»ƒ¿»¬»»
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe¿»¿…¿ƒ¡…≈
הזה  לעולם עד התחתונים בעולמות

ממנו. למטה תחתון שאין תחתון עולם שהוא

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ וקיום התורה בלימוד ¿≈ƒ¿∆»∆«¿≈«¬≈«¬»≈
ÏB„b‰המצוות  ‰„È¯È ÏL ·vÓ ‡e‰L ,ÏÏÎa ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»¿»
,¯˙BÈa הירידה קודם הנשמה של מצבה ‰ÓLp‰לעומת ˙„È¯È È¯‰L ¿≈∆¬≈¿ƒ««¿»»

‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰ Ûeba«ƒ¿ƒ»¿»
‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»

,‡z˜ÈnÚ לעיל È‡„k˙‡כמבואר «ƒ¿»ƒ¿ƒ»
שמובא  ˜LÈc‡כפי ‡Èza83 ««¿»«ƒ»

‡È‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL∆¿ƒ««¿»»«ƒ
Ë¯Ù·e .LnÓ ˙eÏb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«»ƒ¿»

‡Ùeb ÌL ¯L‡k הזה בעולם «¬∆»»
eÏ‚a˙עצמו  ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿»

˙eÏb CB˙a כיווןÌÈ‡ˆÓpL ¿»∆ƒ¿»ƒ
,BËeLÙk ˙eÏ‚a בית חורבן לאחר ¿»ƒ¿

באב, בתשעה «¿Ë¯Ù·eƒהמקדש
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa בדורות ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

לביאת  קרוב הגלות, של האחרונים

שבסיום  לעקב שנמשלו המשיח,

הגוף  qÎÈ‰ותחתית CLBÁ‰Lk¿∆«∆¿«∆
ÌÈne‡Ï ÏÙ¯ÚÂ ı¯‡84 וכללות ∆∆«¬»∆¿ƒ

רוחני. וערפל בחושך שרוי העולם

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ הגדולה הירידה ¿»≈«¿≈∆
¯Á‡L ‰iÏÚc ÈeÏÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ«¬ƒ»∆««

,‰„È¯i‰כמו¯B‡‰ ÔB¯˙È «¿ƒ»ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰ ÔB¯˙ÈÂ CLBÁ‰ CBzÓƒ«∆¿ƒ¿«»¿»

˙eÏÎq‰ CBzÓ85 שלמעלה ƒ«ƒ¿
וחכמה  סתם אור של והיתרון מהמעלה

‰‰ÙÒB‰סתם. È„ÈŒÏÚc¿«¿≈«»»
,˙eËLÙa ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»¿«¿
התורה  בלימוד להוסיף שיש כאמור
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

ּבנבּואת  ׁשּכתּוב ּכמֹו מירּוׁשלים, ה' ְְְִִִֶַַָָָּודבר

ויגאל 87הּגאּולה  ׁשּיבֹוא מׁשיחא, מלּכא ּבביאת , ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּתלּוקטּו88את ואּתם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָ

יחּדיו  ּכּולנּו נל ואז יׂשראל. ּבית אחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלאחד

רב  מל קרית ולירּוׁשלים הּקֹודׁש, ,89לארץ ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

הּכתּובים  ּבהמׁש ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּבית, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּולהר

ה' הר  אל  גֹו'), מּצּיֹון ּכי הּפסּוק וזה 87(לפני . ְְִִִִֵֶֶַַָ

ּכּולם  לעבד ֹו ׁשּיהיה ּכּולֹו, העֹולם ּבכל ְְְְִֵֶֶָָָָָּפֹועל

אחד  ּבּגאּולה 90ׁשכם מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָהאמיּתית
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ג.)87 ב, יב.)88ישעי' כז, ג.)89שם מח, ואילך.)90תהלים א ב, שם ישעי' וראה ט. ג, צפני'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שיהיו  התורה בלימוד מיוחדת והוספה

לבוא  e˙kL·לעתיד BÓk¿∆»
‰Ïe‡b‰ ˙‡e·a87˙‡È·a , ƒ¿««¿»¿ƒ«
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ המשיח מלך «¿»¿ƒ»

,Ï‡¯NÈ Ïk ˙‡ Ï‡‚ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«∆»ƒ¿»≈
הכלל, מן יוצא e˙kL·בלי BÓk88 ¿∆»

„Á‡ „Á‡Ï eË˜eÏz Ìz‡Â¿«∆¿¿¿∆»∆»
Ï‡¯NÈ ˙Èa יישאר לא אחד ואף ≈ƒ¿»≈

ÂÈcÁÈבגלות. eÏek CÏ Ê‡Â¿»≈≈»«¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ,L„Bw‰ ı¯‡Ï¿∆∆«∆¿ƒ»«ƒ

¯·הנקראת  CÏÓ ˙È¯˜89¯‰Ïe , ƒ¿«∆∆»¿«
CLÓ‰a ·e˙kL BÓÎe ,˙Èa‰««ƒ¿∆»¿∆¿≈
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'‰ ¯‰ Ï‡ ,('B‚ ÔBivÓ87 הוא ƒƒ∆«

הבית. והחידוש ÊÂ‰הר הגאולה ¿∆
לבוא  לעתיד שיהיו בתורה והתוספת

ÏÚBt ובהר וירושלים בציון רק לא ≈
אלא  BÏek,הבית ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»

ÌÎL ÌÏek B„·ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»¿»¿∆
„Á‡90, מקום בכל העולם באי וכל ∆»

ביחד  ה' את יעבדו «≈¿Óaƒ‰¯‰ומקום
‰Ïe‡ba ,LnÓ eÈÓÈa¿»≈«»«¿»
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יז n"cyz'd ,a`a e"h ,awr zyxt 'a meil xe`

הם  הרי וכּו' הּתֹורה ּבלימּוד מֹוסיפים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָׁשּיׂשראל

ּכביכֹו לקּׁשר מֹוסיפים ויׁש העֹולם. ּבחּיי חּיּות ל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

הּׁשבּועֹות  ענין ּכללּות עם ּגם ּדאמרּו80זה , ְְְְְִִֶַַַָָ

ז"ל  לׁשבּועֹות,81רּבֹותינּו נדרים ּבין חילּוק מה ְְִִִֵֵַַַָ

ּכנׁשּבע  ּבׁשבּועֹות ,הּמל ּבחּיי ּכנֹודר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבנדרים

ּבּמל היא הּׁשבּועה ׁשענין והינּו, עצמֹו. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּמל

 ֿ ועלּֿדר .הּמל חּיי מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָעצמֹו

ׁשּממׁשיכים  האדם, עבֹודת ּבכללּות הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָָזה

ּדהּנה  כּו'. החּיים מענין ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמּבחינה

מחּיה  אּלא חּיים אלקים רק לא נקרא ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה

את 82חּיים  הּמחּיה ּכּנׁשמה רק לא ׁשהּוא הינּו , ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹ

מחּיה  הּנׁשמה, את ּגם מחּיה ׁשהּוא אּלא ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּוף,

יׂשראל  ּבזה מֹוסיפים אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּיים.

מּטה, למּטה ׁשּירדּו מּכיון עבֹודתם, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעלֿידי

אלקינּו. ּבעיר מאד ּומהּולל הוי' ּגד ֹול ְְְְֱֲִִֵָָָָֹֹלהיֹות

ÔÎÂועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי לנּו, ּתהיה ¿≈ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ירידה  ׁשל מּצב ׁשהּוא ּבכלל, הּזה ְְִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם

היא  ּבּגּוף הּנׁשמה ירידת ׁשהרי ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּגדֹולה

עּמיקּתא, לבירא רמה מאיגרא ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָירידה

קּדיׁשא  ּבּתניא ּבּגּוף 83ּכדאיתא הּנׁשמה ׁשּירידת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשם  ּכאׁשר ּובפרט מּמׁש. ּגלּות ּבבחינת ְְֲִִִִֶַַַָָָָהיא

ׁשּנמצאים  ּגלּות ּבתֹו ּבגלּות היא הּנׁשמה ְְְְִִִֶַָָָָָָּגּופא

ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ּובפרט ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְִִִִִָָָָּבגלּות

לאּוּמים  וערפל ארץ יכּסה ולכן 84ּכׁשהחֹוׁש . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּירידה, ׁשאחר ּדעלּיה העילּוי יׁשנֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿידיֿזה

מּתֹו החכמה  ויתרֹון החֹוׁש מּתֹו האֹור ְְְְִִִִֶַַָָָיתרֹון

הּתֹורה 85הּסכלּות  ּבלימּוד ההֹוספה ּדעלֿידי . ְְְְִִֵַַַַָָָ

ּפׁשטֿרמזּֿדרּוׁשֿסֹוד  ּבכל ּובפרט ְְְְְְִֶֶַָָָּבפׁשטּות,

ונׁשמתא  ּדאֹוריתא נׁשמתא ּכֹולל ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשּבּתֹורה,

ּבהעלֹות הּזהר (ּכלׁשֹון ּדאֹוריתא ),86ּדנׁשמתא ְְְְְְְֲִִַַַַָָָֹ

ועד  חּייו. על חּיים מֹוסיפים עלֿידיֿזה ְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּנה

ּתֹורה  ּתצא מּצּיֹון דּכי הּיעּוד לקּיּום ְְִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבאים
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שבועות.)80 הלכות - זה דיום הרמב"ם שם.)81שיעור רמב"ן ג. ל, מטות א.)82ספרי עא, יומא א).)83ראה (מח, פל"ז

ב.)84 ס, ואילך.)85ישעי' תקפ ע' ב' כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת - הכתוב א.)86לשון קנד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותו ו  בפשטות ).מחייה מובן החיים מקור הינו שהקדושֿברוךֿהוא וכיוון

דברי  של הפנימית המשמעות זאת, ובכל כביכול, אותו, להחיות צורך שאין

העולם  חיי הקדושֿברוךֿהוא שאמנם היא Ï‡¯NiLהמדרש È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈
ÏBÎÈ·k ÌÈÙÈÒBÓ Ì‰ È¯‰ 'eÎÂ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÌÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ«»¿¬≈≈ƒƒƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÈiÁa ˙eiÁ לדברי בדומה «¿«≈»»
בגבורה  כוח תוספת לעניין ז"ל חכמינו

מעלה. של
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a`a xyr dyingk l`xyil miaeh mini eid `l

ּבנבּואת  ׁשּכתּוב ּכמֹו מירּוׁשלים, ה' ְְְִִִֶַַָָָּודבר

ויגאל 87הּגאּולה  ׁשּיבֹוא מׁשיחא, מלּכא ּבביאת , ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּתלּוקטּו88את ואּתם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָ

יחּדיו  ּכּולנּו נל ואז יׂשראל. ּבית אחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלאחד

רב  מל קרית ולירּוׁשלים הּקֹודׁש, ,89לארץ ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

הּכתּובים  ּבהמׁש ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּבית, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּולהר

ה' הר  אל  גֹו'), מּצּיֹון ּכי הּפסּוק וזה 87(לפני . ְְִִִִֵֶֶַַָ

ּכּולם  לעבד ֹו ׁשּיהיה ּכּולֹו, העֹולם ּבכל ְְְְִֵֶֶָָָָָּפֹועל

אחד  ּבּגאּולה 90ׁשכם מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָהאמיּתית
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ג.)87 ב, יב.)88ישעי' כז, ג.)89שם מח, ואילך.)90תהלים א ב, שם ישעי' וראה ט. ג, צפני'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שיהיו  התורה בלימוד מיוחדת והוספה

לבוא  e˙kL·לעתיד BÓk¿∆»
‰Ïe‡b‰ ˙‡e·a87˙‡È·a , ƒ¿««¿»¿ƒ«
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ המשיח מלך «¿»¿ƒ»

,Ï‡¯NÈ Ïk ˙‡ Ï‡‚ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«∆»ƒ¿»≈
הכלל, מן יוצא e˙kL·בלי BÓk88 ¿∆»

„Á‡ „Á‡Ï eË˜eÏz Ìz‡Â¿«∆¿¿¿∆»∆»
Ï‡¯NÈ ˙Èa יישאר לא אחד ואף ≈ƒ¿»≈

ÂÈcÁÈבגלות. eÏek CÏ Ê‡Â¿»≈≈»«¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ,L„Bw‰ ı¯‡Ï¿∆∆«∆¿ƒ»«ƒ

¯·הנקראת  CÏÓ ˙È¯˜89¯‰Ïe , ƒ¿«∆∆»¿«
CLÓ‰a ·e˙kL BÓÎe ,˙Èa‰««ƒ¿∆»¿∆¿≈

Èk ˜eÒt‰ ÈÙÏ) ÌÈ·e˙k‰«¿ƒƒ¿≈«»ƒ
'‰ ¯‰ Ï‡ ,('B‚ ÔBivÓ87 הוא ƒƒ∆«

הבית. והחידוש ÊÂ‰הר הגאולה ¿∆
לבוא  לעתיד שיהיו בתורה והתוספת

ÏÚBt ובהר וירושלים בציון רק לא ≈
אלא  BÏek,הבית ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»

ÌÎL ÌÏek B„·ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»¿»¿∆
„Á‡90, מקום בכל העולם באי וכל ∆»

ביחד  ה' את יעבדו «≈¿Óaƒ‰¯‰ומקום
‰Ïe‡ba ,LnÓ eÈÓÈa¿»≈«»«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה ניסן שי' 

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מעש"ק שמיני במנחם, בו כותב ע"ד יום ההולדת שלו ביום י"ג מנ"א.

תומכי  ישיבת  והתפתחות  ביסוס  הוא  בקדש  בעבודתו  אצלו  הצלחה  שנת  שתהא  רצון  ויהי 

תמימים ליובאוויטש אשר באירופא, שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה לנהל אותה, ויקוים 

בעבודה זו כלשון הכתוב פדה בשלום, שכל הענינים יעשו בדרכי שלום שהוא כלי המחזיק ברכתו של 

הקב"ה וברבים היו עמדי, שאפילו הענינים המעלימים ומסתירים, לא לבד שאין מעלימים ומסתירים, 

אלא עוד שהם עמדי, ומסייעים, ועיכ"ז מובן ופשוט שיתוסף בעניניו הפרטים שלו ושל ב"ב שי' וגם 

הם באופן הנ"ל דבשלום וברבים היו עמדי, שהרי הא בהא תליא, ובפרט בענינים הקשורים ברבותינו 

וגו' ואראה  נשיאינו, אף שכל הנ"ל צריכים אתעדל"ת וכמבואר בלקו"ת שבוע זה, שואתחנן אל ה' 

את הארץ הטובה, ולא פעל כ"א ועתה ישראל שמע וגו' הרי הועילה תפלתו עכ"פ במקצת, שלא לבד 

בעניני תורה - לחם מן השמים, משפיעים מלמעלה באתעדל"ע, אלא שגם בענינים השייכים לתפלה 

ג"כ מעוררים מלמעלה בתוספת התעוררות, והרי פנימיות התורה ובפרט תורת החסידות ה"ז הממוצע 

והמאחד )וככל מאחד ה"ה למעלה משני הענינים הנאחדים( תורה ותפלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ובפרטיות ‡. בארוכה מפורש שהרי טעמים. לחפש צורך אין - באב עשר בחמשה להתוועדות בנוגע
ולא  טוב", "יום הוא באב עשר שחמשה בירושלמי) והן בבבלי הן ובגמרא, (במשנה שבעלֿפה בתורה

הכפורים" וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא אלא .1עוד
מורה  - הכפורים") וכיום באב עשר ("כחמשה הכפורים ליום באב עשר דחמשה ההשוואה עצם והנה,

בשנה" "אחת - הכפורים יום מעלת עלֿדרך זה. יום מעלת גודל על .2כבר

" בשם הכיפורים ליום שקורין מה מובן, אינו שלכאורה - aehובהקדים mei טובים ימים היו ("לא "
ל"ימים שייך זה יום הרי הכפורים"), כיום "?mi`xepלישראל..

ככל  - השנה ימי שאר מכל ונעלה מיוחד יום בשנה". "אחת הוא הכיפורים יום בזה: הטעמים ואחד
הרמב"ם  כפסקֿדין – דברים של מפשוטם החל שבזה. יפה 3הפירושים והצעקה שהתשובה "אףֿעלֿפי :

(וביניהם  מיד.. היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכיפורים ויום השנה ראש שבין הימים בעשרת לעולם,
לישראל". וסליחה מחילה קץ והוא לכל.. תשובה זמן הוא הכפורים יום גופא)

מובן, - הקדשים" "קדש בחינת זה הרי גופא שבקדושה היינו, הקדושה, בענין מעלתו שגדלה ומכיון
וב"טוב" טוב", "יום נקרא ולכן בזה, זה קשורים וקדושה טוב שהרי ה"טוב", בענין גם מעלתו שגדלה 

הכיפורים". כיום לישראל.. טובים ימים היו "לא נעלית, דרגא - גופא

לישראל טובים ימים היו "לא המשנה: כדברי - באב עשר חמשה מעלת גודל מובן xyrומזה dyngk
mixetikd meike a`aהכיפורים ויום באב עשר שחמשה היינו, ."miey ימים" שאר מכל ומחולקים במעלתם,

טובים".

טובים ·. ימים היו ("לא הכפורים ליום באב עשר חמשה קודם המשנה, שבלשון שמכיון להוסיף, ויש
a`aלישראל xyr dyngk באב עשר  בחמשה עילוי שישנו לומר, בהכרח הכיפורים"), וכיום (ואחרֿכך

הכיפורים. יום לגבי
ובהקדים:

מצותֿעשה  הוא הכיפורים שיום אף הכיפורים, יום לפני באב עשר חמשה להקדמת הפשוט הטעם
מפני  זה הרי - הדברים) פרטי בגמרא (כמבואר כן לאחרי ניתוסף באב עשר חמשה ואילו התורה, מן

הוא לרגלים"mxcqשכן השנה "ראש ניסן, שבחודש הפסח בחג - שהתחלתם ה"ימיםֿטובים", ,4של
באב עשר חמשה בא - זה לסדר שיש iptlובהתאם (לכאורה) הוכחה כל אין - ובמילא הכפורים, יום

השנה. מועדי לסדר בהתאם המוכרח דבר הוא במשנה הקדמתו כי הכיפורים, יום לגבי מעלה בו

באב עשר שחמשה הוא המשנה סדר סוףֿכלֿסוף אףֿעלֿפיֿכן, והרי mcewאבל הכיפורים, ליום
תורה  גם הוא בתורה .5"סדר"

הרגצ'ובי  שכתב מה עלֿפי ומצוה 6ובפרט מכוונת בכוונה הכל לכאורה, הכרחי שהוא אף דבר ש"כל
שהוא ענין אודות מדובר כאשר שגם היינו, ד'", igxkdעלֿפי aaeqn,תורה עלֿפי לו שקדמה מסיבה

שזהו  מכיון מכלֿמקום מיוחד, ותוכן מיוחדת הוראה תהיה זה שבפרט הכרח כל אין לכאורה ואםֿכן
היותוdxezaפרט למרוח - וזאת בפניֿעצמה, מיוחדת והוראה מיוחד תוכן בפניֿעצמו, ענין בו יש  ,gxken

כו', שקדמוהו ענינים מצד (לכאורה)
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לג.1) דאיכ"ר פתיחתא א. קכא, ב"ב במשנה. – ב כו, תענית
לד.2) טז, אחרי תצוה ס"פ
ה"וֿז.3) פ"ב תשובה הל'
א.4) ה, ר"ה

ב)5) (תב, בתחלתו לשונות כלל תושבע"פ, חלק של"ה ראה
וש"נ. 551 ע' ח"ב לקו"ש

ע'6) חי"ד לקו"ש ג. נא, מהדו"ת מסעי. ר"פ עה"ת צפע"נ
וש"נ. .25 הע' 39
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הכיפורים ליום באב עשר חמשה שהקדמת אף ֿ דידן: השנה,zgxkenובנידון מועדי סדר מפני היא
באב  עשר דחמשה לקדימה בנוגע מיוחדת והוראה מיוחד תוכן בפניֿעצמו. ענין גם בה יש מכלֿמקום

וחשיבות. במעלה הכיפורים יום לגבי

מיוחדים ‚. ענינים ישנם השנים, לכל המשותף באב עשר דחמשה הכללי הענין על נוסף והנה,
קביעות  באותה היו ששניהם אף שעברה, בשנה באב עשר חמשה לגבי הוספה - כולל זו, בשנה שניתוספו

כדלקמן. עקב, דפרשת בשבוע שני ביום ממש,
עשר  דחמשה לקביעות ממש בשוה היא תשד"מ דשנת באב עשר דחמשה שהקביעות מכיון דלכאורה,
(אם  תשד"מ בשנת גם הקביעות תהיה שכך כבר ידעו תשמ"ג שבשנת אלא עוד ולא תשמ"ג. דשנת באב
- זו דשנה באב עשר בחמשה (לכאורה) מיוחד חידוש כל אין אםֿכן צדקנו), משיח יבוא לא בינתיים
מפרשת  הפרטית להוראה בנוגע והן השנים), בכל (השוה באב עשר דחמשה הענין לכללות בנוגע הן

הזמן  עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר (כפתגם עקב דפרשת שלישי עד משני - והיום מכיון 7השבוע ,(
שעברה. בשנה גם היה שכך

של באופן שהם זו, בשנה מיוחדים ענינים ישנם yecigeאמנם, dtqed:שעברה שנה לגבי גם

חדשים  דקידוש הענין לכללות בנוגע התורה ופסקֿדין כהוראת - מעוברת" "שנה היא זו שנה (א)
אלא  שנים מעברין ואין חדשים קובעין אין ישראל, בארץ סנהדרין שם שאין ש"בזמן שנים, ועיבור

לראיה" נזקקין ואין היום.. בו מחשבין שאנו זה חדשים 8בחשבון דקידוש התוקף כל בו יש - זה וחשבון ,
עלֿידי נעשה הדבר כאשר כמו שנים הזהoixcdpqdועיבור ד"החודש העומד mkl"9באופן וכל ("לכם

במקומכם" ).8אחריכם

יד). (סעיף כדלקמן באב, עשר לחמשה בנוגע מיוחד ענין - ובזה

היא" תורה ישראל "מנהג עלֿפי מיוחד ענין ניתוסף זו בשנה אצל 10(ב) ונתקבל שנתפשט מנהג -
במשך  - ועלֿכלֿפנים אחת, שנה במשך ולהשלימו להרמב"ם, תורה "משנה ספר ללמוד - מישראל רבים

הרמב"ם  שכתב מה בדוגמת שנים, התורה 11שלש את שמשלים מי ש"יש התורה קריאת השלמת אודות
שנים  ומחצה בשלש (או שנים" "המנהג12בשלש ואילו .(heytdהתורה את שמשלימין ישראל dpyaבכל

zg`" לספר בנוגע ועלֿדרךֿזה ,"dpynלהשלימו שראוי - שבכתב לתורה משנה `zgתורה", dpya,
הרמב"ם. של הולדתו ליום בסמיכות ולסיימו

כדלקמן  באב, עשר דחמשה היומי לשיעור השייכים ברמב"ם הפרקים ישנם הרי - זה למנהג ובהתאם
כג). (סעיף

ישראל ש"מנהג מלשוןdxezומכיון תורה ללמוד d`xed13היא", צריכים ובמילא שיכולים מובן, -
- בזוהר ) התורה נקראת זה (שבשם ד"אורייתא" באופן היא זו והוראה ה'. בעבודת הוראה זה מענין

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק והבאת 14כפירוש המשכת היינו, ייתא", "אור מלשון הוא ש"אורייתא"
הכתוב  לשון תוכן שזהו נמשכה 15האור, שהתורה כפי שאפילו - מיוחד חידוש שבזה אלא אור", "תורה

בלשון ("`inxובאה ד"אור" באופן גם זה הרי ,xe`הוראה כדלקמן.dxi`nייתא"), ,

אבל „. באב. עשר בחמשה התוועדות של ענין אודות טעמים לחפש צורך שאין - לעניננו ונחזור
למזורזין" אלא מזרזין "אין טוב 16אףֿעלֿפיֿכן הכי באופי תהיה עצמה שההתוועדות ולזרז לעורר ,

ונעלה.
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ואילך.7) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' – יום" "היום
רפ"ה.8) קדוה"ח הל' רמב"ם
ב.9) יב, בא

ברמ"א 10) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
ע' חכ"ב לקו"ש .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע "ו יו"ד

וש"נ. .2 הע' 56

רפי"ג.11) תפלה הל'
מח.12) אות בבל, ובני א"י בני בין מנהגים חילוף
הרד"ק.13) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג ראה
(14.116 ר"ע תש"ד סה"ש
כג.15) ו, משלי
א.16) כג, מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר בתחלתו. נשא ספרי
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ובפרטיות ‡. בארוכה מפורש שהרי טעמים. לחפש צורך אין - באב עשר בחמשה להתוועדות בנוגע
ולא  טוב", "יום הוא באב עשר שחמשה בירושלמי) והן בבבלי הן ובגמרא, (במשנה שבעלֿפה בתורה

הכפורים" וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא אלא .1עוד
מורה  - הכפורים") וכיום באב עשר ("כחמשה הכפורים ליום באב עשר דחמשה ההשוואה עצם והנה,

בשנה" "אחת - הכפורים יום מעלת עלֿדרך זה. יום מעלת גודל על .2כבר

" בשם הכיפורים ליום שקורין מה מובן, אינו שלכאורה - aehובהקדים mei טובים ימים היו ("לא "
ל"ימים שייך זה יום הרי הכפורים"), כיום "?mi`xepלישראל..

ככל  - השנה ימי שאר מכל ונעלה מיוחד יום בשנה". "אחת הוא הכיפורים יום בזה: הטעמים ואחד
הרמב"ם  כפסקֿדין – דברים של מפשוטם החל שבזה. יפה 3הפירושים והצעקה שהתשובה "אףֿעלֿפי :

(וביניהם  מיד.. היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכיפורים ויום השנה ראש שבין הימים בעשרת לעולם,
לישראל". וסליחה מחילה קץ והוא לכל.. תשובה זמן הוא הכפורים יום גופא)

מובן, - הקדשים" "קדש בחינת זה הרי גופא שבקדושה היינו, הקדושה, בענין מעלתו שגדלה ומכיון
וב"טוב" טוב", "יום נקרא ולכן בזה, זה קשורים וקדושה טוב שהרי ה"טוב", בענין גם מעלתו שגדלה 

הכיפורים". כיום לישראל.. טובים ימים היו "לא נעלית, דרגא - גופא

לישראל טובים ימים היו "לא המשנה: כדברי - באב עשר חמשה מעלת גודל מובן xyrומזה dyngk
mixetikd meike a`aהכיפורים ויום באב עשר שחמשה היינו, ."miey ימים" שאר מכל ומחולקים במעלתם,

טובים".

טובים ·. ימים היו ("לא הכפורים ליום באב עשר חמשה קודם המשנה, שבלשון שמכיון להוסיף, ויש
a`aלישראל xyr dyngk באב עשר  בחמשה עילוי שישנו לומר, בהכרח הכיפורים"), וכיום (ואחרֿכך

הכיפורים. יום לגבי
ובהקדים:

מצותֿעשה  הוא הכיפורים שיום אף הכיפורים, יום לפני באב עשר חמשה להקדמת הפשוט הטעם
מפני  זה הרי - הדברים) פרטי בגמרא (כמבואר כן לאחרי ניתוסף באב עשר חמשה ואילו התורה, מן

הוא לרגלים"mxcqשכן השנה "ראש ניסן, שבחודש הפסח בחג - שהתחלתם ה"ימיםֿטובים", ,4של
באב עשר חמשה בא - זה לסדר שיש iptlובהתאם (לכאורה) הוכחה כל אין - ובמילא הכפורים, יום

השנה. מועדי לסדר בהתאם המוכרח דבר הוא במשנה הקדמתו כי הכיפורים, יום לגבי מעלה בו

באב עשר שחמשה הוא המשנה סדר סוףֿכלֿסוף אףֿעלֿפיֿכן, והרי mcewאבל הכיפורים, ליום
תורה  גם הוא בתורה .5"סדר"

הרגצ'ובי  שכתב מה עלֿפי ומצוה 6ובפרט מכוונת בכוונה הכל לכאורה, הכרחי שהוא אף דבר ש"כל
שהוא ענין אודות מדובר כאשר שגם היינו, ד'", igxkdעלֿפי aaeqn,תורה עלֿפי לו שקדמה מסיבה

שזהו  מכיון מכלֿמקום מיוחד, ותוכן מיוחדת הוראה תהיה זה שבפרט הכרח כל אין לכאורה ואםֿכן
היותוdxezaפרט למרוח - וזאת בפניֿעצמה, מיוחדת והוראה מיוחד תוכן בפניֿעצמו, ענין בו יש  ,gxken

כו', שקדמוהו ענינים מצד (לכאורה)
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לג.1) דאיכ"ר פתיחתא א. קכא, ב"ב במשנה. – ב כו, תענית
לד.2) טז, אחרי תצוה ס"פ
ה"וֿז.3) פ"ב תשובה הל'
א.4) ה, ר"ה

ב)5) (תב, בתחלתו לשונות כלל תושבע"פ, חלק של"ה ראה
וש"נ. 551 ע' ח"ב לקו"ש

ע'6) חי"ד לקו"ש ג. נא, מהדו"ת מסעי. ר"פ עה"ת צפע"נ
וש"נ. .25 הע' 39
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הכיפורים ליום באב עשר חמשה שהקדמת אף ֿ דידן: השנה,zgxkenובנידון מועדי סדר מפני היא
באב  עשר דחמשה לקדימה בנוגע מיוחדת והוראה מיוחד תוכן בפניֿעצמו. ענין גם בה יש מכלֿמקום

וחשיבות. במעלה הכיפורים יום לגבי

מיוחדים ‚. ענינים ישנם השנים, לכל המשותף באב עשר דחמשה הכללי הענין על נוסף והנה,
קביעות  באותה היו ששניהם אף שעברה, בשנה באב עשר חמשה לגבי הוספה - כולל זו, בשנה שניתוספו

כדלקמן. עקב, דפרשת בשבוע שני ביום ממש,
עשר  דחמשה לקביעות ממש בשוה היא תשד"מ דשנת באב עשר דחמשה שהקביעות מכיון דלכאורה,
(אם  תשד"מ בשנת גם הקביעות תהיה שכך כבר ידעו תשמ"ג שבשנת אלא עוד ולא תשמ"ג. דשנת באב
- זו דשנה באב עשר בחמשה (לכאורה) מיוחד חידוש כל אין אםֿכן צדקנו), משיח יבוא לא בינתיים
מפרשת  הפרטית להוראה בנוגע והן השנים), בכל (השוה באב עשר דחמשה הענין לכללות בנוגע הן

הזמן  עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר (כפתגם עקב דפרשת שלישי עד משני - והיום מכיון 7השבוע ,(
שעברה. בשנה גם היה שכך

של באופן שהם זו, בשנה מיוחדים ענינים ישנם yecigeאמנם, dtqed:שעברה שנה לגבי גם

חדשים  דקידוש הענין לכללות בנוגע התורה ופסקֿדין כהוראת - מעוברת" "שנה היא זו שנה (א)
אלא  שנים מעברין ואין חדשים קובעין אין ישראל, בארץ סנהדרין שם שאין ש"בזמן שנים, ועיבור

לראיה" נזקקין ואין היום.. בו מחשבין שאנו זה חדשים 8בחשבון דקידוש התוקף כל בו יש - זה וחשבון ,
עלֿידי נעשה הדבר כאשר כמו שנים הזהoixcdpqdועיבור ד"החודש העומד mkl"9באופן וכל ("לכם

במקומכם" ).8אחריכם

יד). (סעיף כדלקמן באב, עשר לחמשה בנוגע מיוחד ענין - ובזה

היא" תורה ישראל "מנהג עלֿפי מיוחד ענין ניתוסף זו בשנה אצל 10(ב) ונתקבל שנתפשט מנהג -
במשך  - ועלֿכלֿפנים אחת, שנה במשך ולהשלימו להרמב"ם, תורה "משנה ספר ללמוד - מישראל רבים

הרמב"ם  שכתב מה בדוגמת שנים, התורה 11שלש את שמשלים מי ש"יש התורה קריאת השלמת אודות
שנים  ומחצה בשלש (או שנים" "המנהג12בשלש ואילו .(heytdהתורה את שמשלימין ישראל dpyaבכל

zg`" לספר בנוגע ועלֿדרךֿזה ,"dpynלהשלימו שראוי - שבכתב לתורה משנה `zgתורה", dpya,
הרמב"ם. של הולדתו ליום בסמיכות ולסיימו

כדלקמן  באב, עשר דחמשה היומי לשיעור השייכים ברמב"ם הפרקים ישנם הרי - זה למנהג ובהתאם
כג). (סעיף

ישראל ש"מנהג מלשוןdxezומכיון תורה ללמוד d`xed13היא", צריכים ובמילא שיכולים מובן, -
- בזוהר ) התורה נקראת זה (שבשם ד"אורייתא" באופן היא זו והוראה ה'. בעבודת הוראה זה מענין

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק והבאת 14כפירוש המשכת היינו, ייתא", "אור מלשון הוא ש"אורייתא"
הכתוב  לשון תוכן שזהו נמשכה 15האור, שהתורה כפי שאפילו - מיוחד חידוש שבזה אלא אור", "תורה

בלשון ("`inxובאה ד"אור" באופן גם זה הרי ,xe`הוראה כדלקמן.dxi`nייתא"), ,

אבל „. באב. עשר בחמשה התוועדות של ענין אודות טעמים לחפש צורך שאין - לעניננו ונחזור
למזורזין" אלא מזרזין "אין טוב 16אףֿעלֿפיֿכן הכי באופי תהיה עצמה שההתוועדות ולזרז לעורר ,

ונעלה.
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ואילך.7) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' – יום" "היום
רפ"ה.8) קדוה"ח הל' רמב"ם
ב.9) יב, בא

ברמ"א 10) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
ע' חכ"ב לקו"ש .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע "ו יו"ד

וש"נ. .2 הע' 56

רפי"ג.11) תפלה הל'
מח.12) אות בבל, ובני א"י בני בין מנהגים חילוף
הרד"ק.13) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג ראה
(14.116 ר"ע תש"ד סה"ש
כג.15) ו, משלי
א.16) כג, מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר בתחלתו. נשא ספרי
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אופנים: וכמה בכמה להיות הדבר יכול - להתוועדות יחדיו מתאספים יהודים כאשר דהנה,

קדושה" "עדה מישראל, דעשרה העילוי שיהיה כדי שכן, היא. מוכרחת - בגופם ,17ההתאספות
בגופם. התאספות - אחד במקום יהיו שכולם בהכרח

של צירופם למעלת בנוגע מובן כן שאז miaxוכמו וריבוא. אלף מאה, כמו: מעשרה, יותר מישראל,
הגלילי  יוסי רבי מדברי כמובן יותר, גדול עילוי שאומרים 18ישנו המזון דברכת הנוסח בין שמחלק

אחד, במקום להתאסף כולם צריכים לכלֿלראש הרי - וריבוא באלף במאה, שאומרים לנוסח בעשרה,
הגשמי. לגופם בנוגע כפשוטה התאספות

אף  הרי - הגלילי יוסי רבי כדעת וריבוא אלף מאה, עשרה, שבין החילוק אודות לעיל [האמור
בעולם  בפועל להלכה לפסקֿדין בנוגע אלא אינו זה שכל מובן, הגלילי, יוסי כרבי דלא היא שההלכה

היינו, הגשמי, mlerdהזה zeinybay להמשכת מישראל עשרה עלֿידי הברכה המשכת בין חילוק רואים לא
דברי  ואלו ש"אלו מכיון הרי - העליונים לעולמות בנוגע מהֿשאיןֿכן וריבוא. אלף מאה, עלֿידי הברכה

חיים" העליונים19אלקים שבעולמות מובן, ,epyi.זה חילוק

שאין dxezdyומכיון מובן, ומזה חסֿושלום. לבטלה אינה זו שידיעה בוודאי הרי - זאת לנו מספרת
בזה יש אלא בלבד, עליונים עולמות עם הקשור ענין למטה.d`xedזה בעולם האדם בעבודת

העיקר" הוא "המעשה - בפועל מעשה של לענינים עד ובאה נמשכת זו עבודת 20והוראה עניני בכל .
" חומריים, בענינים אפילו - מזו ויתירה גשמיים, לענינים עד לקונו, ב"דרכיך"21דרכיך lkaהאדם הן ,

ל"כל ועד החומריים, ב"דרכיך והן שלjiyrn"22הגשמיים ענין -diyr החסידות וכפירוש שלשון 23,
ענין על מורה "ditkdעשיה כמו ,oiyrn"הצדקה ד"24על הענין לכללות בנוגע למדים שמזה ,epiyrn

מאירה, הוראה התורה, הוראת ונמשכת חודרת שם גם הנה והכרח, כפיה עם הקשור ענין שזהו ועבודתנו"
מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד - מישראל ואחד אחד לכל (כנ"ל), ייתא להתגייר 25אור כנענים ("שבאו

מים" ושואבי עצים חוטבי משה ונתנם יהושע, בימי גבעונים שבאו כדרך משה בין 26בימי - שענינם .(
ענין - ישראל דבני סוגים וכיוצא dyrndהעשר (סנהדרין ושכל מוח ענינים זקניכם" כו' ראשיכם שכן, .

בפועל]. מעשה - מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד בזה),

וההתאספות ההתוועדות ענין שמלבד - העיקר והוא - לזה בלעדיו mtebaונוסף שאיֿאפשר (דבר
נפשך  ובכל לבבך ד"בכל באופן ההתוועדות תהיה דיעותיהם 27כנ"ל) ש"אין - המתוועדים ריבוי שכל ,

ועד28שוות" ישראל, אהבת של באופן יחדיו מתאחדים -zecg`l אחד בלב אחד "כאיש .29ישראל,

שייפין" לכל פליג ש"ליבא מכיון הרי - אחד" בלב אחד "כאיש מתאחדים שהדם 30וכאשר היינו, ,
) שבראש השכל את כולל כולו, הגוף את ומחיה מתפשט ועלֿאחתֿכמהֿוכמה mheytkשבלב דברים, של

ישראל.zeipgexlבנוגע דבני הקומה בכללות הגוף, עניני בכל חודר האחדות שענין מובן, - הענינים)

- העיקר" הוא "המעשה - בפועל מעשה של לענינים בנוגע גם האחדות ענין נפעל ממילא ובדרך
שיש  בלבד זו שלא כך המעשה, ענין של וה"נשמה" ה"עיקר" שהיא אחת, בכוונה חדורים שכולם מכיון

aexiwגם אלא במעשיהם.`zecgבמעשיהם
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פ"ח 17) תפלה הל' רמב"ם ב. כג, מגילה ב. כא, ברכות ראה
ס"ב.ה" סנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע הֿו.

במשנה.18) – ב מט, ברכות
ב.19) ו, גיטין ב. יג, עירובין
מי"ז.20) פ"א אבות
ו.21) ג, משלי
מי"ב.22) פ"ב אבות
לקו"ת 23) וראה .227 ע' תש"ח .197 .191 ע' תרצ"ט סה"מ

א. מח, בחוקותי

סרמ"ח.24) יו"ד לטור ב"י ראה
י).25) (כט, נצבים ר"פ
עה"פ.26) פרש"י
ה.27) ו, ואתחנן
רבה 28) ארץ דרך מס' א. לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות ראה

בתחלתן. דעות הל' רמב"ם פ"ט.
ב.29) יט, יתרו פרש"י
ב.30) רכא, זח"ג ראה

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

ד"אחת ‰. באופן שהם הענינים ככל - כולה השנה כל על להמשיכם צריכים אלו ענינים כל והנה,
על  פרטיהם בכל להמשיכם - היא שהכוונה באב). עשר לחמשה בנוגע כן וכמו הכיפורים, (כיום בשנה"

כולה. השנה כל
נמשך  באב", עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא באב, עשר דחמשה שהעילוי - ובעניננו

..! לישראל כמותם היו שלא טובים" "ימים נעשים השנה ימי שכל - ובפשטות כולה, השנה בכל

המובא  הפירוש כידוע - צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה עלֿידי נעשה זה וענין
חסידות  ז"ל 31בדרושי רבותינו מאמר מ 32בביאור (חוץ לעתידֿלבוא" ליבטל עתידים המועדים ימי "כל

אחת  ולדעה ה"ימים 33הפורים, כל שיתבטלו לומר היתכן מובן: אינו דלכאורה, הכפורים) יום גם -
ואחרונים  בראשונים בזה השקלאֿוטריא (כידוע תהיה 34טובים" שלעתידֿלבוא – בזה הביאור אלא !?(

הזה  שבזמן טובים" ד"ימים שהטובה עד כך כל נעלה באופן השנה ימות דכל טובים") ("ימים הטובה
אהני" מאי בטיהרא ד"שרגא באופן לעתידֿלבוא 35תהיה שתהיה הטובה לגבי נחשבים יהיו שלא כך ,

השנה! ימות כל במשך

גאולה  - טפחים מעשרה למטה העיקר"), הוא ("המעשה בפועל במעשה יהיה זה שכל - והעיקר
עשר  דחמשה ההמשך את שחוגגים כך ממש, בימינו במהרה צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל בארץ - milyexiae,36באב
רב" מלך "קרית הקודש "בנות 37עיר באב: עשר דחמשה טוב" ל"יום בקשר הגירסאות לב' בהתאם -

l`xyi38בנות" או בכרמים", וחולות בכרמים".milyexi39יוצאות וחולות יוצאות

בירושלמי: שמסיים וכפי בימינו", במהרה שיבנה  המקדש בית בנין "זה המשנה: דברי לסיום וזוכים
עולם  ד"שמחת ל"שטורעם" עד לבב, וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל - "אמן"

ראשם" .40על

***

.Â ונדפסו נתבארו לא עדיין הרי - השנים) בכל (המשותף באב עשר דחמשה הענין לכללות בנוגע
בדבר: פרטים כמה להשלים המקום כאן ולכן שבזה, הדברים פרטי כל

במשנה  כדאיתא - העצים לקרבן שנקבעו הזמנים אחד הוא באב עשר כהנים 41חמשה עצי "זמן :
באב.. בחמשה תשעה.. xyrוהעם dynga בו "בעשרים - באב" "עשרים עם קשור זה (וענין כו'" בו

כו'").

בארוכה  פעם נתבאר הענין 42והנה, אודות מיוחדת הדגשה יש באב, עשר דחמשה העצים שבקרבן
ישראל: דאהבת

עלֿגבי  קרבנות להקריב שיוכלו כדי המקדש לבית עצים מתנדבים שהיו - הוא העצים" ד"קרבן התוכן
להם  ואין קרבן להביא שרוצים יהודים לאותם שדואגים - ישראל דאהבת הענין מודגש ובזה המזבח,

יותר: ובעומק קרבנותיהם. את להקריב יוכלו הם שגם עצים,
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ובארוכה 31) קכה ע' הר"פ הנחות ב. קיט, ד. צ, מג"א תו"א
תשט"ז. – המועדים כל מארז"ל להבין ד"ה –

תתקמד.32) רמז משלי יל"ש פ"ט משלי מדרש
הרד"ל 33) ובהגהות – פמ"ו פדר"א שם. ויל"ש משלי מדרש

שם. להבין רד"ה סע"ד. צט. שם תו"א וראה מח. אות שם
אות 34) הדרוש חלק הטיול אגרת סצ"ג. ח"א הרשב"א שו"ת

עה"ת  עמוקות מגלה פ"ז. ח"ג החיים ס' שם בפרדס ובטיול מ.
בסופו. –

א.35) סג, שבת וראה ב. ס, חולין
יב.36) יא, פרשתנו
ג.37) מח, תהלים
וש"נ.38) תענית) (סוף למשניות נוסחאות שינויי ראה
(39.2 הע' 80 ע' חי"ט לקו"ש וראה במשנה. – ב כו, תענית
יא.40) נא, י. לה, ישעי'
א.41) שם, תענית
ואילך.42) 1104 ע' ח"ד לקו"ש
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אופנים: וכמה בכמה להיות הדבר יכול - להתוועדות יחדיו מתאספים יהודים כאשר דהנה,

קדושה" "עדה מישראל, דעשרה העילוי שיהיה כדי שכן, היא. מוכרחת - בגופם ,17ההתאספות
בגופם. התאספות - אחד במקום יהיו שכולם בהכרח

של צירופם למעלת בנוגע מובן כן שאז miaxוכמו וריבוא. אלף מאה, כמו: מעשרה, יותר מישראל,
הגלילי  יוסי רבי מדברי כמובן יותר, גדול עילוי שאומרים 18ישנו המזון דברכת הנוסח בין שמחלק

אחד, במקום להתאסף כולם צריכים לכלֿלראש הרי - וריבוא באלף במאה, שאומרים לנוסח בעשרה,
הגשמי. לגופם בנוגע כפשוטה התאספות

אף  הרי - הגלילי יוסי רבי כדעת וריבוא אלף מאה, עשרה, שבין החילוק אודות לעיל [האמור
בעולם  בפועל להלכה לפסקֿדין בנוגע אלא אינו זה שכל מובן, הגלילי, יוסי כרבי דלא היא שההלכה

היינו, הגשמי, mlerdהזה zeinybay להמשכת מישראל עשרה עלֿידי הברכה המשכת בין חילוק רואים לא
דברי  ואלו ש"אלו מכיון הרי - העליונים לעולמות בנוגע מהֿשאיןֿכן וריבוא. אלף מאה, עלֿידי הברכה

חיים" העליונים19אלקים שבעולמות מובן, ,epyi.זה חילוק

שאין dxezdyומכיון מובן, ומזה חסֿושלום. לבטלה אינה זו שידיעה בוודאי הרי - זאת לנו מספרת
בזה יש אלא בלבד, עליונים עולמות עם הקשור ענין למטה.d`xedזה בעולם האדם בעבודת

העיקר" הוא "המעשה - בפועל מעשה של לענינים עד ובאה נמשכת זו עבודת 20והוראה עניני בכל .
" חומריים, בענינים אפילו - מזו ויתירה גשמיים, לענינים עד לקונו, ב"דרכיך"21דרכיך lkaהאדם הן ,

ל"כל ועד החומריים, ב"דרכיך והן שלjiyrn"22הגשמיים ענין -diyr החסידות וכפירוש שלשון 23,
ענין על מורה "ditkdעשיה כמו ,oiyrn"הצדקה ד"24על הענין לכללות בנוגע למדים שמזה ,epiyrn

מאירה, הוראה התורה, הוראת ונמשכת חודרת שם גם הנה והכרח, כפיה עם הקשור ענין שזהו ועבודתנו"
מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד - מישראל ואחד אחד לכל (כנ"ל), ייתא להתגייר 25אור כנענים ("שבאו

מים" ושואבי עצים חוטבי משה ונתנם יהושע, בימי גבעונים שבאו כדרך משה בין 26בימי - שענינם .(
ענין - ישראל דבני סוגים וכיוצא dyrndהעשר (סנהדרין ושכל מוח ענינים זקניכם" כו' ראשיכם שכן, .

בפועל]. מעשה - מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד בזה),

וההתאספות ההתוועדות ענין שמלבד - העיקר והוא - לזה בלעדיו mtebaונוסף שאיֿאפשר (דבר
נפשך  ובכל לבבך ד"בכל באופן ההתוועדות תהיה דיעותיהם 27כנ"ל) ש"אין - המתוועדים ריבוי שכל ,

ועד28שוות" ישראל, אהבת של באופן יחדיו מתאחדים -zecg`l אחד בלב אחד "כאיש .29ישראל,

שייפין" לכל פליג ש"ליבא מכיון הרי - אחד" בלב אחד "כאיש מתאחדים שהדם 30וכאשר היינו, ,
) שבראש השכל את כולל כולו, הגוף את ומחיה מתפשט ועלֿאחתֿכמהֿוכמה mheytkשבלב דברים, של

ישראל.zeipgexlבנוגע דבני הקומה בכללות הגוף, עניני בכל חודר האחדות שענין מובן, - הענינים)

- העיקר" הוא "המעשה - בפועל מעשה של לענינים בנוגע גם האחדות ענין נפעל ממילא ובדרך
שיש  בלבד זו שלא כך המעשה, ענין של וה"נשמה" ה"עיקר" שהיא אחת, בכוונה חדורים שכולם מכיון

aexiwגם אלא במעשיהם.`zecgבמעשיהם
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פ"ח 17) תפלה הל' רמב"ם ב. כג, מגילה ב. כא, ברכות ראה
ס"ב.ה" סנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע הֿו.

במשנה.18) – ב מט, ברכות
ב.19) ו, גיטין ב. יג, עירובין
מי"ז.20) פ"א אבות
ו.21) ג, משלי
מי"ב.22) פ"ב אבות
לקו"ת 23) וראה .227 ע' תש"ח .197 .191 ע' תרצ"ט סה"מ

א. מח, בחוקותי

סרמ"ח.24) יו"ד לטור ב"י ראה
י).25) (כט, נצבים ר"פ
עה"פ.26) פרש"י
ה.27) ו, ואתחנן
רבה 28) ארץ דרך מס' א. לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות ראה

בתחלתן. דעות הל' רמב"ם פ"ט.
ב.29) יט, יתרו פרש"י
ב.30) רכא, זח"ג ראה
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ד"אחת ‰. באופן שהם הענינים ככל - כולה השנה כל על להמשיכם צריכים אלו ענינים כל והנה,
על  פרטיהם בכל להמשיכם - היא שהכוונה באב). עשר לחמשה בנוגע כן וכמו הכיפורים, (כיום בשנה"

כולה. השנה כל
נמשך  באב", עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא באב, עשר דחמשה שהעילוי - ובעניננו

..! לישראל כמותם היו שלא טובים" "ימים נעשים השנה ימי שכל - ובפשטות כולה, השנה בכל

המובא  הפירוש כידוע - צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה עלֿידי נעשה זה וענין
חסידות  ז"ל 31בדרושי רבותינו מאמר מ 32בביאור (חוץ לעתידֿלבוא" ליבטל עתידים המועדים ימי "כל

אחת  ולדעה ה"ימים 33הפורים, כל שיתבטלו לומר היתכן מובן: אינו דלכאורה, הכפורים) יום גם -
ואחרונים  בראשונים בזה השקלאֿוטריא (כידוע תהיה 34טובים" שלעתידֿלבוא – בזה הביאור אלא !?(

הזה  שבזמן טובים" ד"ימים שהטובה עד כך כל נעלה באופן השנה ימות דכל טובים") ("ימים הטובה
אהני" מאי בטיהרא ד"שרגא באופן לעתידֿלבוא 35תהיה שתהיה הטובה לגבי נחשבים יהיו שלא כך ,

השנה! ימות כל במשך

גאולה  - טפחים מעשרה למטה העיקר"), הוא ("המעשה בפועל במעשה יהיה זה שכל - והעיקר
עשר  דחמשה ההמשך את שחוגגים כך ממש, בימינו במהרה צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל בארץ - milyexiae,36באב
רב" מלך "קרית הקודש "בנות 37עיר באב: עשר דחמשה טוב" ל"יום בקשר הגירסאות לב' בהתאם -

l`xyi38בנות" או בכרמים", וחולות בכרמים".milyexi39יוצאות וחולות יוצאות

בירושלמי: שמסיים וכפי בימינו", במהרה שיבנה  המקדש בית בנין "זה המשנה: דברי לסיום וזוכים
עולם  ד"שמחת ל"שטורעם" עד לבב, וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל - "אמן"

ראשם" .40על

***

.Â ונדפסו נתבארו לא עדיין הרי - השנים) בכל (המשותף באב עשר דחמשה הענין לכללות בנוגע
בדבר: פרטים כמה להשלים המקום כאן ולכן שבזה, הדברים פרטי כל

במשנה  כדאיתא - העצים לקרבן שנקבעו הזמנים אחד הוא באב עשר כהנים 41חמשה עצי "זמן :
באב.. בחמשה תשעה.. xyrוהעם dynga בו "בעשרים - באב" "עשרים עם קשור זה (וענין כו'" בו

כו'").

בארוכה  פעם נתבאר הענין 42והנה, אודות מיוחדת הדגשה יש באב, עשר דחמשה העצים שבקרבן
ישראל: דאהבת

עלֿגבי  קרבנות להקריב שיוכלו כדי המקדש לבית עצים מתנדבים שהיו - הוא העצים" ד"קרבן התוכן
להם  ואין קרבן להביא שרוצים יהודים לאותם שדואגים - ישראל דאהבת הענין מודגש ובזה המזבח,

יותר: ובעומק קרבנותיהם. את להקריב יוכלו הם שגם עצים,
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ובארוכה 31) קכה ע' הר"פ הנחות ב. קיט, ד. צ, מג"א תו"א
תשט"ז. – המועדים כל מארז"ל להבין ד"ה –

תתקמד.32) רמז משלי יל"ש פ"ט משלי מדרש
הרד"ל 33) ובהגהות – פמ"ו פדר"א שם. ויל"ש משלי מדרש

שם. להבין רד"ה סע"ד. צט. שם תו"א וראה מח. אות שם
אות 34) הדרוש חלק הטיול אגרת סצ"ג. ח"א הרשב"א שו"ת

עה"ת  עמוקות מגלה פ"ז. ח"ג החיים ס' שם בפרדס ובטיול מ.
בסופו. –

א.35) סג, שבת וראה ב. ס, חולין
יב.36) יא, פרשתנו
ג.37) מח, תהלים
וש"נ.38) תענית) (סוף למשניות נוסחאות שינויי ראה
(39.2 הע' 80 ע' חי"ט לקו"ש וראה במשנה. – ב כו, תענית
יא.40) נא, י. לה, ישעי'
א.41) שם, תענית
ואילך.42) 1104 ע' ח"ד לקו"ש
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קירוב  מלשון - הקרבן מעלת גודל הידוע 43ידוע ובלשון להקב"ה, האדם קירוב דקורבנא 44, "רזא :
לה'" ניחוח "ריח הוא שהקרבן - הענינים בפשטות הוא וכן דאיןֿסוף". רזא עד שיהודי 45עולה היינו, ,

רש"י  שמפרש כפי - רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת עליו: מעיד שהקב"ה כזו לדרגא מגיע
התורה, על מקרא"eheytבפירושו של לפשוטו אלא באתי לא "אני - מקרא אפילו 46של המובן (באופן

למקרא" שנים חמש והסוד.47ל"בן הדרוש הרמז דרך על הפירושים עלֿפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,(

להקריב  עצים לו שאין מפני לפני" רוח ד"נחת הענין את לפעול יכול שאינו יהודי ישנו כאשר והנה,
כו'" מעשי את ש"הרעותי מפני - הדבר וטעם פרטית. בהשגחה בוודאי זה הרי - הקרבן את .48עליהם

עצים לו שיש יהודי ישנו זאת, יפה",iteyaולעומת "בעין לתתם למערכה, עצים לנדב שביכלתו כך ,
ד"נד  יביאה"באופן לבו .49יב

שיש  זה יהודי של מעלתו גודל שלמרות - ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין איפוא מתבטא ובזה
ומצב  במעמד שנמצא יהודי לאותו הוא דואג בשופי, קרבן) הבאת עם (הקשורים הענינים כל את לו
אינה  העצים נדבת שהרי כו', מכירו שאינו למרות - וזאת קרבן, להביא ביכלתו שאין עד כך כל נמוך

יפה" יפה ד"מוסרו באופן אם כי זה, פרטי ליהודי שנותן אלו 50באופן שיהודים (כדי המקדש בית עבור
יודע  אינו המקבל וגם המקבל, מיהו יודע אינו שהנותן באופן נעשה שהדבר ועד קרבנות), להקריב יוכלו

הנותן  .51מיהו

קרבן  מביא כאשר שהרי הנותן, מיהו לדעת שיוכל אפשרות ישנה - למקבל בנוגע יותר: [ובפרטיות
עשר  בחמשה עצים קרבן שהביא זה הוא שהנותן לומר מסתבר (לדוגמא), באב עשר לחמשה בסמיכות
לו  מניין שהרי העצים", ל"לשכת שהתנדב בעצים ישתמש מי לדעת יכול אינו - לנותן בנוגע אבל באב:
שייך  כו' העצים את להביא כדי העצים" ל"לשכת להכנס התפקיד - העצים" ב"לשכת נעשה מה לדעת
יודע  לא שהנותן בעיקר נוגע - בעניננו אמנם, העצים. מתנדבי רוב באו שמהם לישראל, ולא לכהנים,

כנ"ל]. מכירו, שאינו יהודי עבור גם שדואג - ישראל דאהבת הענין מודגש שבזה המקבל, מיהו

ואילך: באב עשר מחמשה החל מיוחדת הדגשה יש - זה ובענין

יבשין", שאינן לפי למערכה עצים כורתין היו ולא חמה, של כחה תשש ואילך באב עשר "מחמשה
מגל" תבר יום ליה ש"קרו התקופה 52ועד שנסתיימה לאחרי המקדש לבית עצים מתנדבים כאשר ולכן, .

ישראל דאהבת הענין מודגש אזי עצים, גם xzeiaדכריתת היא הזולת עבור והדאגה ההשתדלות שכן, -
נוספים. עצים כריתת עלֿידי זאת להשלים יוכל לא כאשר

כדי  נוספים עצים ולכרות ליער ללכת ביכלתו הרי - באב עשר חמשה שלפני העצים לנדבת בנוגע
- באב עשר חמשה לאחרי מהֿשאיןֿכן אחרים. עבור העצים מנדבת כתוצאה לו שנחסר מה להשלים
דאהבת  הענין הדגשת ביותר גדולה אזי - זו בתקופה עצים מתנדב כאשר ואםֿכן זאת, להשלים יכול אינו

ישראל.

במשך אם כי בלבד, באב עשר בחמשה רק לא היא זו מעלה dtewzdאמנם, lk עצים כורתין אין שבה
להיותו - הוא באב עשר שבחמשה והמיוחד הגשמים), ימי לאחרי שיבואו הקיץ ימי תקופה zlgzd(עד

באב עשר חמשה יום עם הקשורה ישראל דאהבת בענין מיוחדת הדגשה ישנה לזה, ונוסף (לא envrזו:
דחמשה  טוב" ל"יום הטעמים שאר אודות בגמרא המבואר עלֿפי – שלימה) תקופה התחלת בתור רק

כדלקמן. באב, עשר
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הע'43) 294 ע' חט"ז לקו"ש (קט) קמ סי' הבהיר ספר ראה
וש"נ. .21

זהר 44) וראה .(31 ע' תש"ט (סה"מ רפ"ד תש"ט טעמה ד"ה
ב. כו, ח"ג א. רלט, ח"ב

ועוד.45) ח. כח, פינחס ט. א, ויקרא
ועוד.46) כד. ח. ג, בראשית פרש"י
מכ"ב.47) פ"ה אבות

בסופה.48) קידושין
ה.49) לה, ויקהל
רע"ב.50) ז, ר"ה ראה
ה"ח.51) פ"י עניים מתנות הל' רמב"ם רע"ב. י, ב"ב ראה

ס"ז. סרמ"ט יו"ד טושו"ע
לג.52) דאיכ"ר פתיחתא ב. קכא, ב"ב בסופה. תענית

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

.Ê תענית במסכת (הן בגמרא מצינו - טוב" ל"יום באב עשר חמשה קביעת בבבלי 53אודות -
בתרא  בבא במסכת והן ובמדרשים 54ובירושלמי, הש"ס 55) במפרשי ומבואר טעמים. וכמה ש"כל 56כמה

כולהו  - דבר של ולאמיתו מרביה", האי גמיר ומר מרביה, האי גמיר מר אלא פליגי, לא אמוראי הנך
ביה. איתנהו

"יום  וכן בזה", זה לבוא שבטים שהותרו ד"יום הטעם ישנו - זה בענין שנאמרו הטעמים בין והנה,
בקהל". לבוא בנימין שבט שהותר

זמן  משך שהיה למרות שכן, זה. שביום ישראל דאהבת הענין את מדגישים אלו טעמים ששני ומובן,
אסור  היה בנימין ששבט זמן משך שהיה בנימין לשבט בנוגע וכן לזה, זה להנשא יכלו לא שהשבטים

היום הגיע כאשר מכלֿמקום בקהל, a`aלבוא xyr dyngc הותר" וכן בזה", זה לבוא שבטים "הותרו ,
ישראל. ואחדות ישראל דאהבת הענין נפעל שעלֿידיֿזה בקהל", לבוא בנימין שבט

הענין עניןzecg`cוכמודגש אודות מדובר שהרי - הכתוב oi`eyipdישראל בלשון - שתכליתם ,57-
דברים שני - מזו ויתירה מזה, זה נפרדים היו לכן שמקודם שלמרות היינו, אחד", לבשר ,miiktd"והיו

היא  הכוונה תכלית מכלֿמקום לאשה), איש בין ועיקרי גדול חילוק ישנו דין עלֿפי (שהרי ואשה איש
ביניהם" "שכינה שאז יחדיו, מתאחדים כאשר כפי 58- ובפרט אחד". לבשר "והיו היחוד, לתכלית ועד ,

אחד" בשרם נעשה ושם שניהם, עלֿידי נוצר "הולד שכן ובנות, בנים לידת עלֿידי בגילוי בא זה .59שענין

היותו  מפני רק (לא עצמו באב עשר לחמשה בנוגע ישראל דאהבת הענין הדגשת את רואים ובזה
ישראל, דאהבת הענין מודגש שבהם חשובים מאורעות ב' אירעו זה ביום שכן, - שלימה) תקופה התחלת
לבוא  שבטים ד"הותרו לטעם (בנוגע ה'תוספות' כלשון - טוב" ל"יום באב עשר חמשה נקבע זה ומטעם

יוםֿטוב" דהיינו "פירוש בזה"): .60זה

.Á דבר יובן - עצמו באב עשר בחמשה ישראל דאהבת הענין הדגשת אודות לעיל האמור עלֿפי
באב: עשר דחמשה העצים לקרבן בנוגע תמוה

במשנה  בשבטו".61איתא שטעה מי וכל ולוים כהנים ועמהם יהודה. בן זתוא בני בו, עשר "בחמשה :

בגמרא  כמבואר - הוא העצים דקרבן הענין לכללות הטעם מובן: אינו בני 62ולכאורה ש"כשעלו
התנו  וכך משלהם, והתנדבו במשנה) שנימנו (המשפחות אלו ועמדו בלשכה, עצים מצאו לא הגולה

שנאמר  משלהם, מתנדבין אלו יהיו עצים, מלאה לשכה שאפילו שביניהן על 63נביאים הפלנו והגורלות
לבער  בשנה שנה מזומנים לעתים אבותינו לבית אלקינו לבית להביא והעם הלוים הכהנים העצים קרבן
באותם  עצים שהתנדבו משפחות לאותן הדבר שייך - ועלֿפיֿזה בתורה". ככתוב אלקינו ה' מזבח על

לכאן?! ולוים) כהנים (וכן בשבטו" שטעה  "מי ענין ומה זמנים,

לעיל: האמור עלֿפי – בזה הביאורים ואחד

זה מ  לבוא שבטים שהותרו "יום (להיותו ישראל דאהבת בענין מיוחדת הדגשה ישנה זה שביום כיון
דיום  העצים לקרבן בנוגע גם מיוחד באופן הדבר התבטא - בקהל") לבוא בנימין שבט שהותר יום בזה..
שטעה  מי וכל ולוים "כהנים גם עמהם השתתפו זה, ביום שהתנדבו יהודה בן זתוא בני שמלבד זה,

ישראל. דאהבת הענין מודגש זה בענין שהרי בשבטו",

בנוגע  מיוחדת נתינתֿכח ישנה באב עשר שבחמשה - לעיל האמור מכל שלמדים ההוראה איפוא זוהי
ישראל. ואחדות ישראל דאהבת באופן ההנהגה לכללות
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שם.53)
ואילך 54) א שם,
שם.55) דאכי"ר פתיחתא
שם.56) לב"ב רשב"ם
כד.57) ב, בראשית
א.58) יז, סוטה

א.59) נח, סנהדרין וראה עה"פ. פרש"י
תשמ"ב 60) באב ט"ו שיחת .42 הע' 51 ע' חכ"ד לקו"ש ראה

ואילך). 1993 ע' ח"ד תשמ"ב התוועדויות ס"יֿיא,
א.61) כח, תענית
לה.62) י, נחמי'
רפ"ו.63) שבועות הל' רמב"ם
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קירוב  מלשון - הקרבן מעלת גודל הידוע 43ידוע ובלשון להקב"ה, האדם קירוב דקורבנא 44, "רזא :
לה'" ניחוח "ריח הוא שהקרבן - הענינים בפשטות הוא וכן דאיןֿסוף". רזא עד שיהודי 45עולה היינו, ,

רש"י  שמפרש כפי - רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת עליו: מעיד שהקב"ה כזו לדרגא מגיע
התורה, על מקרא"eheytבפירושו של לפשוטו אלא באתי לא "אני - מקרא אפילו 46של המובן (באופן

למקרא" שנים חמש והסוד.47ל"בן הדרוש הרמז דרך על הפירושים עלֿפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,(

להקריב  עצים לו שאין מפני לפני" רוח ד"נחת הענין את לפעול יכול שאינו יהודי ישנו כאשר והנה,
כו'" מעשי את ש"הרעותי מפני - הדבר וטעם פרטית. בהשגחה בוודאי זה הרי - הקרבן את .48עליהם

עצים לו שיש יהודי ישנו זאת, יפה",iteyaולעומת "בעין לתתם למערכה, עצים לנדב שביכלתו כך ,
ד"נד  יביאה"באופן לבו .49יב

שיש  זה יהודי של מעלתו גודל שלמרות - ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין איפוא מתבטא ובזה
ומצב  במעמד שנמצא יהודי לאותו הוא דואג בשופי, קרבן) הבאת עם (הקשורים הענינים כל את לו
אינה  העצים נדבת שהרי כו', מכירו שאינו למרות - וזאת קרבן, להביא ביכלתו שאין עד כך כל נמוך

יפה" יפה ד"מוסרו באופן אם כי זה, פרטי ליהודי שנותן אלו 50באופן שיהודים (כדי המקדש בית עבור
יודע  אינו המקבל וגם המקבל, מיהו יודע אינו שהנותן באופן נעשה שהדבר ועד קרבנות), להקריב יוכלו

הנותן  .51מיהו

קרבן  מביא כאשר שהרי הנותן, מיהו לדעת שיוכל אפשרות ישנה - למקבל בנוגע יותר: [ובפרטיות
עשר  בחמשה עצים קרבן שהביא זה הוא שהנותן לומר מסתבר (לדוגמא), באב עשר לחמשה בסמיכות
לו  מניין שהרי העצים", ל"לשכת שהתנדב בעצים ישתמש מי לדעת יכול אינו - לנותן בנוגע אבל באב:
שייך  כו' העצים את להביא כדי העצים" ל"לשכת להכנס התפקיד - העצים" ב"לשכת נעשה מה לדעת
יודע  לא שהנותן בעיקר נוגע - בעניננו אמנם, העצים. מתנדבי רוב באו שמהם לישראל, ולא לכהנים,

כנ"ל]. מכירו, שאינו יהודי עבור גם שדואג - ישראל דאהבת הענין מודגש שבזה המקבל, מיהו

ואילך: באב עשר מחמשה החל מיוחדת הדגשה יש - זה ובענין

יבשין", שאינן לפי למערכה עצים כורתין היו ולא חמה, של כחה תשש ואילך באב עשר "מחמשה
מגל" תבר יום ליה ש"קרו התקופה 52ועד שנסתיימה לאחרי המקדש לבית עצים מתנדבים כאשר ולכן, .

ישראל דאהבת הענין מודגש אזי עצים, גם xzeiaדכריתת היא הזולת עבור והדאגה ההשתדלות שכן, -
נוספים. עצים כריתת עלֿידי זאת להשלים יוכל לא כאשר

כדי  נוספים עצים ולכרות ליער ללכת ביכלתו הרי - באב עשר חמשה שלפני העצים לנדבת בנוגע
- באב עשר חמשה לאחרי מהֿשאיןֿכן אחרים. עבור העצים מנדבת כתוצאה לו שנחסר מה להשלים
דאהבת  הענין הדגשת ביותר גדולה אזי - זו בתקופה עצים מתנדב כאשר ואםֿכן זאת, להשלים יכול אינו

ישראל.

במשך אם כי בלבד, באב עשר בחמשה רק לא היא זו מעלה dtewzdאמנם, lk עצים כורתין אין שבה
להיותו - הוא באב עשר שבחמשה והמיוחד הגשמים), ימי לאחרי שיבואו הקיץ ימי תקופה zlgzd(עד

באב עשר חמשה יום עם הקשורה ישראל דאהבת בענין מיוחדת הדגשה ישנה לזה, ונוסף (לא envrזו:
דחמשה  טוב" ל"יום הטעמים שאר אודות בגמרא המבואר עלֿפי – שלימה) תקופה התחלת בתור רק

כדלקמן. באב, עשר
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הע'43) 294 ע' חט"ז לקו"ש (קט) קמ סי' הבהיר ספר ראה
וש"נ. .21

זהר 44) וראה .(31 ע' תש"ט (סה"מ רפ"ד תש"ט טעמה ד"ה
ב. כו, ח"ג א. רלט, ח"ב

ועוד.45) ח. כח, פינחס ט. א, ויקרא
ועוד.46) כד. ח. ג, בראשית פרש"י
מכ"ב.47) פ"ה אבות

בסופה.48) קידושין
ה.49) לה, ויקהל
רע"ב.50) ז, ר"ה ראה
ה"ח.51) פ"י עניים מתנות הל' רמב"ם רע"ב. י, ב"ב ראה

ס"ז. סרמ"ט יו"ד טושו"ע
לג.52) דאיכ"ר פתיחתא ב. קכא, ב"ב בסופה. תענית

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

.Ê תענית במסכת (הן בגמרא מצינו - טוב" ל"יום באב עשר חמשה קביעת בבבלי 53אודות -
בתרא  בבא במסכת והן ובמדרשים 54ובירושלמי, הש"ס 55) במפרשי ומבואר טעמים. וכמה ש"כל 56כמה

כולהו  - דבר של ולאמיתו מרביה", האי גמיר ומר מרביה, האי גמיר מר אלא פליגי, לא אמוראי הנך
ביה. איתנהו

"יום  וכן בזה", זה לבוא שבטים שהותרו ד"יום הטעם ישנו - זה בענין שנאמרו הטעמים בין והנה,
בקהל". לבוא בנימין שבט שהותר

זמן  משך שהיה למרות שכן, זה. שביום ישראל דאהבת הענין את מדגישים אלו טעמים ששני ומובן,
אסור  היה בנימין ששבט זמן משך שהיה בנימין לשבט בנוגע וכן לזה, זה להנשא יכלו לא שהשבטים

היום הגיע כאשר מכלֿמקום בקהל, a`aלבוא xyr dyngc הותר" וכן בזה", זה לבוא שבטים "הותרו ,
ישראל. ואחדות ישראל דאהבת הענין נפעל שעלֿידיֿזה בקהל", לבוא בנימין שבט

הענין עניןzecg`cוכמודגש אודות מדובר שהרי - הכתוב oi`eyipdישראל בלשון - שתכליתם ,57-
דברים שני - מזו ויתירה מזה, זה נפרדים היו לכן שמקודם שלמרות היינו, אחד", לבשר ,miiktd"והיו

היא  הכוונה תכלית מכלֿמקום לאשה), איש בין ועיקרי גדול חילוק ישנו דין עלֿפי (שהרי ואשה איש
ביניהם" "שכינה שאז יחדיו, מתאחדים כאשר כפי 58- ובפרט אחד". לבשר "והיו היחוד, לתכלית ועד ,

אחד" בשרם נעשה ושם שניהם, עלֿידי נוצר "הולד שכן ובנות, בנים לידת עלֿידי בגילוי בא זה .59שענין

היותו  מפני רק (לא עצמו באב עשר לחמשה בנוגע ישראל דאהבת הענין הדגשת את רואים ובזה
ישראל, דאהבת הענין מודגש שבהם חשובים מאורעות ב' אירעו זה ביום שכן, - שלימה) תקופה התחלת
לבוא  שבטים ד"הותרו לטעם (בנוגע ה'תוספות' כלשון - טוב" ל"יום באב עשר חמשה נקבע זה ומטעם

יוםֿטוב" דהיינו "פירוש בזה"): .60זה

.Á דבר יובן - עצמו באב עשר בחמשה ישראל דאהבת הענין הדגשת אודות לעיל האמור עלֿפי
באב: עשר דחמשה העצים לקרבן בנוגע תמוה

במשנה  בשבטו".61איתא שטעה מי וכל ולוים כהנים ועמהם יהודה. בן זתוא בני בו, עשר "בחמשה :

בגמרא  כמבואר - הוא העצים דקרבן הענין לכללות הטעם מובן: אינו בני 62ולכאורה ש"כשעלו
התנו  וכך משלהם, והתנדבו במשנה) שנימנו (המשפחות אלו ועמדו בלשכה, עצים מצאו לא הגולה

שנאמר  משלהם, מתנדבין אלו יהיו עצים, מלאה לשכה שאפילו שביניהן על 63נביאים הפלנו והגורלות
לבער  בשנה שנה מזומנים לעתים אבותינו לבית אלקינו לבית להביא והעם הלוים הכהנים העצים קרבן
באותם  עצים שהתנדבו משפחות לאותן הדבר שייך - ועלֿפיֿזה בתורה". ככתוב אלקינו ה' מזבח על

לכאן?! ולוים) כהנים (וכן בשבטו" שטעה  "מי ענין ומה זמנים,

לעיל: האמור עלֿפי – בזה הביאורים ואחד

זה מ  לבוא שבטים שהותרו "יום (להיותו ישראל דאהבת בענין מיוחדת הדגשה ישנה זה שביום כיון
דיום  העצים לקרבן בנוגע גם מיוחד באופן הדבר התבטא - בקהל") לבוא בנימין שבט שהותר יום בזה..
שטעה  מי וכל ולוים "כהנים גם עמהם השתתפו זה, ביום שהתנדבו יהודה בן זתוא בני שמלבד זה,

ישראל. דאהבת הענין מודגש זה בענין שהרי בשבטו",

בנוגע  מיוחדת נתינתֿכח ישנה באב עשר שבחמשה - לעיל האמור מכל שלמדים ההוראה איפוא זוהי
ישראל. ואחדות ישראל דאהבת באופן ההנהגה לכללות
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שם.53)
ואילך 54) א שם,
שם.55) דאכי"ר פתיחתא
שם.56) לב"ב רשב"ם
כד.57) ב, בראשית
א.58) יז, סוטה

א.59) נח, סנהדרין וראה עה"פ. פרש"י
תשמ"ב 60) באב ט"ו שיחת .42 הע' 51 ע' חכ"ד לקו"ש ראה

ואילך). 1993 ע' ח"ד תשמ"ב התוועדויות ס"יֿיא,
א.61) כח, תענית
לה.62) י, נחמי'
רפ"ו.63) שבועות הל' רמב"ם
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.Ë הרמב"ם בלימוד לשיעור ושייכות קשר לו יש - בקהל" לבוא בנימין שבט ד"הותר הטעם והנה,
באב: עשר דחמשה

לבוא  בנימין שבט ד"הותר לטעם הקשר וזהו שבועות. בהלכות - הוא באב עשר דחמשה השיעור
שבועות" ב"היתר צורך שהיה מפני - "שנאמר 63בקהל" ישראל, דבני השבועה את להתיר ואיש 64,

ממנו  דרוש, "מאי - הוא וההיתר לאשה". לבנימין בתו יתן לא ממנו איש לאמר במצפה נשבע ישראל
מבנינו". ולא

בירושלמי  מובא זה יותר:65וענין ובפרטיות באריכות -

ושמעון  כראובן ומנשה אפרים - וריחקוהו קראו מקרא וקירבוהו. קראו מקרא וריחקוהו, קראו "מקרא
לי  יצאו 66יהיו מחלציך ומלכים ממך יהיה גוים וקהל גוי - וקירבוהו קראו מקרא נולד 67, לא ועדיין ,

בנימין".

שבט  את להוציא שיכולים - לי" יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים מהפסוק למדו בתחילה כלומר:
די"ב  המספר את ימלאו - ושמעון כראובן שנחשבים - ומנשה אפרים שהרי ישראל, קהל מתוך בנימין
שאיֿאפשר  – יצאו" מחלציך ומלכים ממך יהיה גוים וקהל "גוי מהפסוק למדו כן ולאחרי שבטים.
ואיש  "שאול על קאי יצאו" מחלציך  "ומלכים הפסוק שהרי ישראל, כלל מתוך בנימין שבט את להוציא

נולדו  לא ועדיין בנימין, משבט שהיו .68בושת"

.È האיסור לכללות בנוגע שאלה מתעוררת - שבועות בהלכות הרמב"ם שמבאר הדינים עלֿפי אמנם,
בקהל: לבוא בנימין דשבט

שבועות  לבטלה".69בהלכות שנשבע המצוה עושה המצוה.. את לבטל הנשבע "כל הרמב"ם: פוסק

מצוה  דבר על גם חל שנדר - לשבועה נדר שבין החילוק הדבר 70וזהו וטעם שבועה. מהֿשאיןֿכן ,
אוסר "שהנשבע -envrאוסר והנודר עליו, שנשבע  דבר xecpdעל xacd לבטל הנשבע נמצא, עצמו. על

בנדר, זה דבר  והאוסר שבועה. על חלה שבועה ואין סיני מהר מושבע עצמו וכבר עצמו, אוסר מצוה
סיני"xacdזה מהר מושבע אינו הדבר ואותו שנאסר, על 71הוא חלה שבועה - הישיבות ובלשון .

ה"חפצא". על - ונדר ה"גברא",

היא לאשה" לבנימין בתו יתן לא ממנו "איש ישראל בני שבועת להבין: צריך הציווי jtidועלֿפיֿזה
כמוך" לרעך שלימה"jtide,72"ואהבת ד"מטתו באופן השבטים דכל חלה 73השלימות כיצד ואםֿכן -

המצוה  עושה המצוה.. את לבטל הנשבע "כל הרי כו'), להתירה צורך שהיה (עד מלכתחילה זו שבועה
מלכתחילה?! חלה אינה והשבועה לבטלה", שנשבע

הרמב"ן  בזה שהאריך (כפי ציבור של דחרם גדר זו לשבועה יש הלכה עלֿפי אבל 74אמנם, ,(
גו'" במצפה נשבע ישראל "ואיש פעמים, וכמה כמה בכתוב מודגש "שבועה" הלשון ,64אףֿעלֿפיֿכן

הגדולה" היפך 75"השבועה הוא תוכנה כאשר מלכתחילה זו שבועה חלה כיצד מובן אינו ואםֿכן ועוד,
הקב"ה?! ציווי

.‡È:נוספת קושיא בהקדים - בזה והביאור 
משבטי  בנימין שבט נחסר היה זו, שבועה ומתירים מבטלים היו לא שאם משמע, הגמרא מדברי
אפשרות  שקיימת - לי" יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים מהפסוק לימוד צריכים היו שלכן ישראל,

שלם. שבט שיחסר כזו
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א.64) כא, שופטים
תענית.65) סוף
ה.66) מח, ויחי
יא.67) לה, וישלח
עה"פ.68) (ישן) בפרש"י הובא ר. פפ"ב, ב"ר
הי"ד.69) פ"ה
ה"ו.70) פ"ג נדרים הל' רמב"ם

ה"ז 71) שם רמב"ם
יח.72) יט, קדושים
ז.73) ו, ואתחנן ספרי א. נו, פסחים וראה ה. פל"ז, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו
כט.74) כז, בחוקותי עה"פ
ה.75) שם

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

קיום  היה זו, שבועה היתר לפני שגם רואים בתנ"ך, המאורע סיפור בפרטי מסתכלים כאשר ולכאורה,
בתנ"ך  כמסופר - בנימין אל 76לשבט עלה לא אשר ישראל משבטי אחד "מי ביררו השבועה שלאחרי

יבש  יושבי כל את הענישו ולכן גלעד", מיבש המחנה על איש בא ש"לא נתגלה ואכן המצפה", אל ה'
בנימין, לבני נתנו - גלעד יבש יושבי של בנותיהם ואת הגדולה", ב"שבועה השתתפו שלא על גלעד

השבועה? את שהתירו לפני גם בנימין לשבט קיום להיות יכול היה שכן, ומכיון

- בנימין לשבט קיום להיות יכול שהיה מכיון בחברתה: אחת מתורצות - הנ"ל שאלות ב' הנה
יתן  לא ממנו "איש ישראל בני שבועת לחול יכלה לכן גלעד, יבש בנות עלֿידי – עלֿכלֿפנים בצמצום
לרעך  ד"ואהבת הגמור היפך חסֿושלום, שלם שבט דהכחדת באופן זה שאין מכיון לאשה", לבנימין בתו

כמוך".

זו  שבועה לבטל צורך היה - השבטים שאר ככל בשלימותו, להיות יוכל בנימין ששבט  כדי אמנם,
בקהל. לבוא בנימין לשבט ולהתיר

נחלה  תסוב ש"לא כדי בזה, זה לבוא אסורים היו השבטים כל שגם זמן משך שהיה אףֿעלֿפי דהנה,
אחר" למטה לגבולותיה,77ממטה ישראל ארץ את וחילקו שכבשו לאחרי עד בתקפו היה זה איסור הרי -

וגו' צלפחד לבנות ה' צוה אשר הדבר זה דרוש, "מאי הגמרא: אלא 78ובלשון נוהג יהא לא זה דבר ,
זה  לבוא שבטים "הותרו שבו היום שאותו כך, כדי ועד שלאחריֿזה, בדורות מהֿשאיןֿכן זה", בדור
בדורות  כאשר ולכן, יוםֿטוב"), דהיינו "פירוש - ה'תוספות' מדברי (וכנ"ל טוב" ל"יום קבעוהו - בזה"
שבט  שגם כדי לבטלה צורך  היה - לאשה" לבנימין בתו יתן לא ממנו ד"איש השבועה היתה שלאחריֿזה

הש  שאר ככל בשלימותו להיות יוכל בלימוד בנימין צורך היה שלזה אלא בזה, זה לבוא שמותרים בטים
הבבלי), (כדברי מבנינו" ולא "ממנו - זה") בדור אלא נוהג יהא לא זה ש"דבר הלימוד (בדוגמת מיוחד
בנימין" נולד לא ועדיין יצאו, מחלציך ומלכים ממך יהיה גוים וקהל גוי - וקירבוהו קראו "מקרא או

הירושלמי). (כדברי

.·È:הרמב"ם שיעור עם הקשר מודגש שבו נוסף ענין ישנו
בית  בנין זה לבו שמחת "ביום - הוא באב עשר דחמשה טוב" ה"יום אודות המשנה דברי סיום

"אמן". בירושלמי: בגמרא שמסיים וכפי בימינו", במהרה שיבנה המקדש

הרמב"ם  כפסקֿדין – שבועות בהלכות הרמב"ם לשיעורי הקשר שבועה,79וזהו אחר אמן העונה "כל
מפיו". שבועה דבר כמוציא

.‚È,"באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא באב, עשר דחמשה מהשמחה אשר ויהיֿרצון
ראשם". על עולם "שמחת - השמחה בענין השלימות לתכלית נבוא

השמחה  מקור שכן, - אמן") בימינו במהרה שיבנה המקדש בית ("בנין המקדש בית עם קשור זה וענין
ש"משם - המקדש בית של ענינו שהרי המקדש, בבית – הוא כולו העולם לעולם"`dxeשבכל ,80יוצאה

כל  שותה שמתמציתה ישראל, מארץ - כולם שמקור כולו, העולם דכל ברכות עניני כל כלולים ובזה
גופא  ישראל ובארץ שכל 81העולם, "תלפיות", שנקרא המקדש בית – גופא ושם רב", מלך "קרית -

אליו  פונים שבו 82פיות הקדשים וקדש המקדש בית כנגד ולבו פניו לכוון צריך התפילה בשעת ולכן ,83.

ורע" טוב הדעת "עץ עם להתעסק צורך שאין דמכיון מגל" ד"תבר לענין גם ולהביאו 84וזוכים (לבקעו
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים שהרי המזבח), ד"85על הענין להיות יכול לכן, -xaz

) הגרזן).מגל" שבירת
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ואילך 76) ח שם,
ז.77) לו, מסעי
ו.78) שם,
רפ"ב.79) שבועות הל'
ה"ה.80) פ"ד ברכות ירושלמי
רע"א.81) י, תענית

א.82) ל, ברכות שם, ירושלמי
ה"ג.83) פ"ה תפלה הל' רמב"ם שם. ברכות וירושלמי בבלי

רסצ"ד. או"ח ואדה"ז טושו"ע
יז.84) ט. ב, בראשית
ב.85) יג, זכריה
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.Ë הרמב"ם בלימוד לשיעור ושייכות קשר לו יש - בקהל" לבוא בנימין שבט ד"הותר הטעם והנה,
באב: עשר דחמשה

לבוא  בנימין שבט ד"הותר לטעם הקשר וזהו שבועות. בהלכות - הוא באב עשר דחמשה השיעור
שבועות" ב"היתר צורך שהיה מפני - "שנאמר 63בקהל" ישראל, דבני השבועה את להתיר ואיש 64,

ממנו  דרוש, "מאי - הוא וההיתר לאשה". לבנימין בתו יתן לא ממנו איש לאמר במצפה נשבע ישראל
מבנינו". ולא

בירושלמי  מובא זה יותר:65וענין ובפרטיות באריכות -

ושמעון  כראובן ומנשה אפרים - וריחקוהו קראו מקרא וקירבוהו. קראו מקרא וריחקוהו, קראו "מקרא
לי  יצאו 66יהיו מחלציך ומלכים ממך יהיה גוים וקהל גוי - וקירבוהו קראו מקרא נולד 67, לא ועדיין ,

בנימין".

שבט  את להוציא שיכולים - לי" יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים מהפסוק למדו בתחילה כלומר:
די"ב  המספר את ימלאו - ושמעון כראובן שנחשבים - ומנשה אפרים שהרי ישראל, קהל מתוך בנימין
שאיֿאפשר  – יצאו" מחלציך ומלכים ממך יהיה גוים וקהל "גוי מהפסוק למדו כן ולאחרי שבטים.
ואיש  "שאול על קאי יצאו" מחלציך  "ומלכים הפסוק שהרי ישראל, כלל מתוך בנימין שבט את להוציא

נולדו  לא ועדיין בנימין, משבט שהיו .68בושת"

.È האיסור לכללות בנוגע שאלה מתעוררת - שבועות בהלכות הרמב"ם שמבאר הדינים עלֿפי אמנם,
בקהל: לבוא בנימין דשבט

שבועות  לבטלה".69בהלכות שנשבע המצוה עושה המצוה.. את לבטל הנשבע "כל הרמב"ם: פוסק

מצוה  דבר על גם חל שנדר - לשבועה נדר שבין החילוק הדבר 70וזהו וטעם שבועה. מהֿשאיןֿכן ,
אוסר "שהנשבע -envrאוסר והנודר עליו, שנשבע  דבר xecpdעל xacd לבטל הנשבע נמצא, עצמו. על

בנדר, זה דבר  והאוסר שבועה. על חלה שבועה ואין סיני מהר מושבע עצמו וכבר עצמו, אוסר מצוה
סיני"xacdזה מהר מושבע אינו הדבר ואותו שנאסר, על 71הוא חלה שבועה - הישיבות ובלשון .

ה"חפצא". על - ונדר ה"גברא",

היא לאשה" לבנימין בתו יתן לא ממנו "איש ישראל בני שבועת להבין: צריך הציווי jtidועלֿפיֿזה
כמוך" לרעך שלימה"jtide,72"ואהבת ד"מטתו באופן השבטים דכל חלה 73השלימות כיצד ואםֿכן -

המצוה  עושה המצוה.. את לבטל הנשבע "כל הרי כו'), להתירה צורך שהיה (עד מלכתחילה זו שבועה
מלכתחילה?! חלה אינה והשבועה לבטלה", שנשבע

הרמב"ן  בזה שהאריך (כפי ציבור של דחרם גדר זו לשבועה יש הלכה עלֿפי אבל 74אמנם, ,(
גו'" במצפה נשבע ישראל "ואיש פעמים, וכמה כמה בכתוב מודגש "שבועה" הלשון ,64אףֿעלֿפיֿכן

הגדולה" היפך 75"השבועה הוא תוכנה כאשר מלכתחילה זו שבועה חלה כיצד מובן אינו ואםֿכן ועוד,
הקב"ה?! ציווי

.‡È:נוספת קושיא בהקדים - בזה והביאור 
משבטי  בנימין שבט נחסר היה זו, שבועה ומתירים מבטלים היו לא שאם משמע, הגמרא מדברי
אפשרות  שקיימת - לי" יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים מהפסוק לימוד צריכים היו שלכן ישראל,

שלם. שבט שיחסר כזו
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א.64) כא, שופטים
תענית.65) סוף
ה.66) מח, ויחי
יא.67) לה, וישלח
עה"פ.68) (ישן) בפרש"י הובא ר. פפ"ב, ב"ר
הי"ד.69) פ"ה
ה"ו.70) פ"ג נדרים הל' רמב"ם

ה"ז 71) שם רמב"ם
יח.72) יט, קדושים
ז.73) ו, ואתחנן ספרי א. נו, פסחים וראה ה. פל"ז, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו
כט.74) כז, בחוקותי עה"פ
ה.75) שם
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קיום  היה זו, שבועה היתר לפני שגם רואים בתנ"ך, המאורע סיפור בפרטי מסתכלים כאשר ולכאורה,
בתנ"ך  כמסופר - בנימין אל 76לשבט עלה לא אשר ישראל משבטי אחד "מי ביררו השבועה שלאחרי

יבש  יושבי כל את הענישו ולכן גלעד", מיבש המחנה על איש בא ש"לא נתגלה ואכן המצפה", אל ה'
בנימין, לבני נתנו - גלעד יבש יושבי של בנותיהם ואת הגדולה", ב"שבועה השתתפו שלא על גלעד

השבועה? את שהתירו לפני גם בנימין לשבט קיום להיות יכול היה שכן, ומכיון

- בנימין לשבט קיום להיות יכול שהיה מכיון בחברתה: אחת מתורצות - הנ"ל שאלות ב' הנה
יתן  לא ממנו "איש ישראל בני שבועת לחול יכלה לכן גלעד, יבש בנות עלֿידי – עלֿכלֿפנים בצמצום
לרעך  ד"ואהבת הגמור היפך חסֿושלום, שלם שבט דהכחדת באופן זה שאין מכיון לאשה", לבנימין בתו

כמוך".

זו  שבועה לבטל צורך היה - השבטים שאר ככל בשלימותו, להיות יוכל בנימין ששבט  כדי אמנם,
בקהל. לבוא בנימין לשבט ולהתיר

נחלה  תסוב ש"לא כדי בזה, זה לבוא אסורים היו השבטים כל שגם זמן משך שהיה אףֿעלֿפי דהנה,
אחר" למטה לגבולותיה,77ממטה ישראל ארץ את וחילקו שכבשו לאחרי עד בתקפו היה זה איסור הרי -

וגו' צלפחד לבנות ה' צוה אשר הדבר זה דרוש, "מאי הגמרא: אלא 78ובלשון נוהג יהא לא זה דבר ,
זה  לבוא שבטים "הותרו שבו היום שאותו כך, כדי ועד שלאחריֿזה, בדורות מהֿשאיןֿכן זה", בדור
בדורות  כאשר ולכן, יוםֿטוב"), דהיינו "פירוש - ה'תוספות' מדברי (וכנ"ל טוב" ל"יום קבעוהו - בזה"
שבט  שגם כדי לבטלה צורך  היה - לאשה" לבנימין בתו יתן לא ממנו ד"איש השבועה היתה שלאחריֿזה

הש  שאר ככל בשלימותו להיות יוכל בלימוד בנימין צורך היה שלזה אלא בזה, זה לבוא שמותרים בטים
הבבלי), (כדברי מבנינו" ולא "ממנו - זה") בדור אלא נוהג יהא לא זה ש"דבר הלימוד (בדוגמת מיוחד
בנימין" נולד לא ועדיין יצאו, מחלציך ומלכים ממך יהיה גוים וקהל גוי - וקירבוהו קראו "מקרא או

הירושלמי). (כדברי

.·È:הרמב"ם שיעור עם הקשר מודגש שבו נוסף ענין ישנו
בית  בנין זה לבו שמחת "ביום - הוא באב עשר דחמשה טוב" ה"יום אודות המשנה דברי סיום

"אמן". בירושלמי: בגמרא שמסיים וכפי בימינו", במהרה שיבנה המקדש

הרמב"ם  כפסקֿדין – שבועות בהלכות הרמב"ם לשיעורי הקשר שבועה,79וזהו אחר אמן העונה "כל
מפיו". שבועה דבר כמוציא

.‚È,"באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא באב, עשר דחמשה מהשמחה אשר ויהיֿרצון
ראשם". על עולם "שמחת - השמחה בענין השלימות לתכלית נבוא

השמחה  מקור שכן, - אמן") בימינו במהרה שיבנה המקדש בית ("בנין המקדש בית עם קשור זה וענין
ש"משם - המקדש בית של ענינו שהרי המקדש, בבית – הוא כולו העולם לעולם"`dxeשבכל ,80יוצאה

כל  שותה שמתמציתה ישראל, מארץ - כולם שמקור כולו, העולם דכל ברכות עניני כל כלולים ובזה
גופא  ישראל ובארץ שכל 81העולם, "תלפיות", שנקרא המקדש בית – גופא ושם רב", מלך "קרית -

אליו  פונים שבו 82פיות הקדשים וקדש המקדש בית כנגד ולבו פניו לכוון צריך התפילה בשעת ולכן ,83.

ורע" טוב הדעת "עץ עם להתעסק צורך שאין דמכיון מגל" ד"תבר לענין גם ולהביאו 84וזוכים (לבקעו
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים שהרי המזבח), ד"85על הענין להיות יכול לכן, -xaz

) הגרזן).מגל" שבירת
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ואילך 76) ח שם,
ז.77) לו, מסעי
ו.78) שם,
רפ"ב.79) שבועות הל'
ה"ה.80) פ"ד ברכות ירושלמי
רע"א.81) י, תענית

א.82) ל, ברכות שם, ירושלמי
ה"ג.83) פ"ה תפלה הל' רמב"ם שם. ברכות וירושלמי בבלי

רסצ"ד. או"ח ואדה"ז טושו"ע
יז.84) ט. ב, בראשית
ב.85) יג, זכריה
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שכתוב  וכמו נצחיים, לחיים זוכים כן בכמה 86וכמו כמבואר - בגופים נשמות גו'", דמעה ה' "ומחה
קדישא 87מקומות  תניא בספר הידועה בהגה"ה גם כמובא התחיה, בעולם יהיה השכר .88שעיקר

עפר" שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום זוכים ממש בימינו שהוזכרו 89ובמהרה אלו וכל הרמב"ם -
דמבסמי" כמאן ש"דמו עד מעלתם גודל שלמרות המדבר, דור - כולל במפרשים 90לעיל, כמבואר ,91-

בחסידות  כך 92ובפרט דגןֿעדן), הענין (בדוגמת השכינה מזיו דנהנין התענוג עוצם על מורה זה שענין -
ואהרן  "משה כאשר - גאולה של ענין יהיה אצלם גם מכלֿמקום כו', גלות של ענין אצלם שייך שלא

שכתוב 93עמהם" מה יקויים שאז עם"94, ראשי המדבר,95"ויתא דור בראש הולך רבינו שמשה היינו, ,
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - הקדושה לארצנו .96ובא

הרמב"ם  ובלשון תענית, ד(מסכת) הענין כללות וביטול לסיום עתידים 97וזוכים האלו הצומות "כל :
שנאמר  ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות  כה 98ליבטל

טובים". ולימים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' הרביעי צום צבאות ה' אמר

והשלום "והאמת דאהבת`eadומסיים: הענין כללות שזהו - "l`xyiאהבת עם גם הקשורה ,mewnd,
אהבת עם לוחות dxezdוכן בו שניתנו - הכיפורים יום באב: עשר וחמשה הכיפורים דיום הענין תוכן -

יוסיף"99שניות  דמוסיף ואילך -"מכאן באב עשר וחמשה התורה.100, בלימוד הוספה ,

בגופים. נשמות לבב, וטוב שמחה מתוך ממש, בימינו במהרה - אלו ענינים וכל

***

.„È.העיבור בשנת להיותו - זו שבשנה באב עשר בחמשה המיוחד הענין לעיל הוזכר
עשר  לחמשה מיוחדת שייכות לו יש השנה, כל על כללי ענין היותו עם העיבור, דשנת הענין והנה,

כדלקמן. באב, עשר לחמשה בנוגע כולם ששואלים פשוטה שאלה מתורצת עלֿידו שכן, באב.

טעמים  ב' ישנם - ביה) איתנהו שכולהו לעיל (כמוזכר באב עשר דחמשה טוב" ל"יום הטעמים בין
ה"יום  קביעות להיות צריך אחד טעם שמצד כלומר, מזה. זה הפכיים שהם עד לזה, זה מתאימים שאינם

השני: הטעם מצד מאשר אחר ביום טוב"

מדבר" מתי בו שכלו "יום - הוא באב עשר דחמשה טוב" ל"יום הזמנים) (בסדר הראשון ,101הטעם
לחפור,102"דתניא  צאו ואומר יוצא הכרוז היה באב תשעה ערב בכל במדבר, שהיו שנה ארבעים כל

המתים, מן חיים יבדלו וקורא יוצא הכרוז ולמחר בו.. וישן קבר לו וחופר יוצא ואחד אחד כל והיה
עמדו  ולמחר עשו, שנה ארבעים ובשנת כן. עושין היו שנה וכל ויוצא. עומד היה חיה נפש בו שהיה וכל
עד  בלילות בקבריהן ושכבו חזרו החודש, בחשבון טעינו שמא ואמרו תמהו כך, שראו וכיון חיים, כולן
מכוון, חודש שחשבון ידעו מהם, אחד מת ולא בט"ו הלבנה שנתמלאה שראו וכיון עשר, חמשה ליל

ליוםֿטוב" היום אותו הדור אותו קבעו נשלמו, גזרה של שנה ארבעים .103וכבר

לט" טוב" ה"יום קביעות שפיר אתי - זה שנתמלאה ולטעם ביום היה זה שמאורע מכיון בחודש, ו
בחודש. ט"ו - הלבנה
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ח.86) כה, ישעי'
ר"פ 87) הרמון פלח ד. מו, שלח לקו"ת הגמול. שער רמב"ן

ד). (קטו, ויחי
פל"ו.88)
יט.89) כו, ישעיק
סע"ב.90) עג, ב"ב
שם.91) לע"י יוסף ענף
ואילך.92) שנה ס"ע אגרות לוי"צ לקוטי ראה
סע"ב.93) קיד, פסחים – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
כא.94) לג, ברכה

י"ג.95) פי"ט, במדב"ר
תו"א 96) ויחי. פ' שעה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

משפטים. ר"פ
בסופן.97) תעניות הל'
יט.98) ח, זכרי'
לג.99) דאיכ"ר פתיחתא סע"א. קכא, ב"ב סע"ב. ל, תענית

ב.100) שם, בב"ב בסופה. תענית
שם.101) וב"ב תענית
תענית.102) סוף ירושלמי שם. איכ"ר
שם.103) תענית פרש"י
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למערכה", עצים מלכרות שפסקו "יום להיותו - באב עשר דחמשה טוב" ל"יום נוסף טעם ישנו אמנם,
שאינן  לפי למערכה, עצים כורתין היו ולא חמה, של כחה תשש ואילך באב עשר "מחמשה שהרי

ולכן 104יבשין" לייבשן", בחמה כח ש"אין לפי לחים, הם העצים באב עשר חמשה שלאחרי היינו, ,
כדאמרינן" למערכה פסול תולעת בו שיש שעץ לפי התולעת, מפני 103."חיישינן

מילוי בחודש, ט"ו החודש, ימי עם קשור הדבר אין - זה עם dpaldולטעם אלא הראשון), (כבטעם
במהלך תלוי זה שענין והחום, הקיץ תקופת בט"ו ynydסיום הלבנה מילוי עם קשר כל לזה ואין דוקא,

בחודש!

פעמים  כמה הקטורת 105[וכמדובר פיטום כמו: החמה, שנת עם הקשורים ענינים כמה בתורה שמצינו
החמה" ימות כנגד מנה.. שס"ה נעשית הפסח 106ש"היתה שיהיה "כדי השנה דעיבור הענין לכללות ועד ,

החמה  שני השנים שיהיו האביב.. ].107בזמן

קשור  מדבר") מתי בו שכלו ("יום הראשון הטעם לזה: זה בסתירה הם אלו טעמים ששני ונמצא,
שנת שנתdpaldעם עם קשור למערכה") עצים מלכרות שפסקו ("יום האחרון הטעם ואילו ,dngd ועוד .

דוקא. בחודש עשר חמשה עם קשורה אינה טוב" ה"יום קביעות - האחרון לטעם ועיקר:

.ÂË:שבדבר הקושי את ומחליש מקטין - העיבור דשנת הענין תוכן אמנם,
שעלֿידי  אלא עוד ולא החמה, שנת לגבי הלבנה דשנת החסרון את להשלים - ענינה העיבור שנת

יותר גדולה הלבנה שנת נעשית העיבור חודש כו'.הוספת הבאות השנים בשביל גם החמה, משנת

הקטן") ("מאור ללבנה שהרי מזה, זה נפרדים ענינים ב' הם החמה ושנת הלבנה ששנת אף כלומר:
מכלֿמקום  – בפניֿעצמו והילוך סיבוב יש הגדול") ("מאור לחמה וכן בפניֿעצמו, והילוך סיבוב ישנו

סוףֿכלֿסוף הנה העיבור, שנת עושים לזמן שמזמן וכמו mieezynעלֿידיֿזה החמה, ושנת הלבנה שנת
הרמב"ם  וארבע 108שכתב אחת משעה חוץ (מחזור) שנה עשרה תשע בכל החמה ימי ממנין ישאר ש"לא

ביותר. קטן הפרש - חלקים" וחמשה ושמונים מאות

לפי  אלא אינו חלקים) ותפ"ה (שעה הנ"ל שהפרש הרמב"ם כותב שלאחריֿזה בפרקים מזו: ויתירה
דעת  לפי מהֿשאיןֿכן דשמואל), (החשבון יום ורביע יום שס"ה היא החמה ששנת ישראל חכמי דעת
תוספת  תמצא "לא - אדא) דרב (החשבון יום מרביע ופחות יום שס"ה היא החמה ששנת ישראל חכמי

שנה י"ט של מהםllkבמחזור מחזור בכל אלא ,enlyi"הלבנה שני עם החמה .109שני

הלימוד, בתחילת ובנידוןֿדידן: דוקא, הסדר על להיות צריך הרמב"ם שלימוד פעמים כמה [וכמדובר
עשרה  תשע בכל החמה ימי ממנין ישאר ש"לא הרמב"ם מבאר - החשבונות לפרטי שנכנסים לפני עוד
פרטי  את ללמוד שמוסיפים לאחרי אמנם, חלקים", וחמשה ושמונים מאות וארבע אחת משעה חוץ שנה
מחזור  מכל שיצטרפו חלקים ותפ"ה אחת דשעה היתור עם יהיה מה שאלה: ומתעוררת החשבונות,
י"ט  של במחזור תוספת תמצא "לא דבר של שלאמיתו הדברים בהמשך  הרמב"ם מבאר אזי - ומחזור?

הראשון" מן יותר האמת הוא אדא) רב (של זה "חשבון שהרי כלל", ].110שנה

הלבנה, שנת עם הקשור (הטעם באב עשר דחמשה הטעמים ב' שבין שהסתירה מובן ועלֿפיֿזה
הסתירה  אין העיבור בשנת מהֿשאיןֿכן פשוטה, בשנה בתקפה היא - החמה) שנת עם הקשור והטעם
לשנת  החמה שנת בין וההשוואה החילוק צמצום על מורה העיבור שנת תוכן שהרי כך, כל בתקפה

הלבנה". שני עם החמה שני ישלמו מהם מחזור ש"בכל עד הלבנה,

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

ב.104) שם, ב"ב א. לא, תענית
חוקת,105) ש"פ שיחת וראה ואילך. 59 ע' חכ"ו לקו"ש

סי"ב. ש.ז. תמוז אדר"ח
ה"ה.106) פ"ד יומא ירושלמי סע"א. ו, כריתות

ה"בֿד.107) פ"ד קידוה"ח הל' רמב'"ם
ה"י.108) פ"ו שם
רפ"י.109)
ה"ו.110) שם



כז n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

שכתוב  וכמו נצחיים, לחיים זוכים כן בכמה 86וכמו כמבואר - בגופים נשמות גו'", דמעה ה' "ומחה
קדישא 87מקומות  תניא בספר הידועה בהגה"ה גם כמובא התחיה, בעולם יהיה השכר .88שעיקר

עפר" שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום זוכים ממש בימינו שהוזכרו 89ובמהרה אלו וכל הרמב"ם -
דמבסמי" כמאן ש"דמו עד מעלתם גודל שלמרות המדבר, דור - כולל במפרשים 90לעיל, כמבואר ,91-

בחסידות  כך 92ובפרט דגןֿעדן), הענין (בדוגמת השכינה מזיו דנהנין התענוג עוצם על מורה זה שענין -
ואהרן  "משה כאשר - גאולה של ענין יהיה אצלם גם מכלֿמקום כו', גלות של ענין אצלם שייך שלא

שכתוב 93עמהם" מה יקויים שאז עם"94, ראשי המדבר,95"ויתא דור בראש הולך רבינו שמשה היינו, ,
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - הקדושה לארצנו .96ובא

הרמב"ם  ובלשון תענית, ד(מסכת) הענין כללות וביטול לסיום עתידים 97וזוכים האלו הצומות "כל :
שנאמר  ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות  כה 98ליבטל

טובים". ולימים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' הרביעי צום צבאות ה' אמר

והשלום "והאמת דאהבת`eadומסיים: הענין כללות שזהו - "l`xyiאהבת עם גם הקשורה ,mewnd,
אהבת עם לוחות dxezdוכן בו שניתנו - הכיפורים יום באב: עשר וחמשה הכיפורים דיום הענין תוכן -

יוסיף"99שניות  דמוסיף ואילך -"מכאן באב עשר וחמשה התורה.100, בלימוד הוספה ,

בגופים. נשמות לבב, וטוב שמחה מתוך ממש, בימינו במהרה - אלו ענינים וכל

***

.„È.העיבור בשנת להיותו - זו שבשנה באב עשר בחמשה המיוחד הענין לעיל הוזכר
עשר  לחמשה מיוחדת שייכות לו יש השנה, כל על כללי ענין היותו עם העיבור, דשנת הענין והנה,

כדלקמן. באב, עשר לחמשה בנוגע כולם ששואלים פשוטה שאלה מתורצת עלֿידו שכן, באב.

טעמים  ב' ישנם - ביה) איתנהו שכולהו לעיל (כמוזכר באב עשר דחמשה טוב" ל"יום הטעמים בין
ה"יום  קביעות להיות צריך אחד טעם שמצד כלומר, מזה. זה הפכיים שהם עד לזה, זה מתאימים שאינם

השני: הטעם מצד מאשר אחר ביום טוב"

מדבר" מתי בו שכלו "יום - הוא באב עשר דחמשה טוב" ל"יום הזמנים) (בסדר הראשון ,101הטעם
לחפור,102"דתניא  צאו ואומר יוצא הכרוז היה באב תשעה ערב בכל במדבר, שהיו שנה ארבעים כל

המתים, מן חיים יבדלו וקורא יוצא הכרוז ולמחר בו.. וישן קבר לו וחופר יוצא ואחד אחד כל והיה
עמדו  ולמחר עשו, שנה ארבעים ובשנת כן. עושין היו שנה וכל ויוצא. עומד היה חיה נפש בו שהיה וכל
עד  בלילות בקבריהן ושכבו חזרו החודש, בחשבון טעינו שמא ואמרו תמהו כך, שראו וכיון חיים, כולן
מכוון, חודש שחשבון ידעו מהם, אחד מת ולא בט"ו הלבנה שנתמלאה שראו וכיון עשר, חמשה ליל

ליוםֿטוב" היום אותו הדור אותו קבעו נשלמו, גזרה של שנה ארבעים .103וכבר

לט" טוב" ה"יום קביעות שפיר אתי - זה שנתמלאה ולטעם ביום היה זה שמאורע מכיון בחודש, ו
בחודש. ט"ו - הלבנה
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למערכה", עצים מלכרות שפסקו "יום להיותו - באב עשר דחמשה טוב" ל"יום נוסף טעם ישנו אמנם,
שאינן  לפי למערכה, עצים כורתין היו ולא חמה, של כחה תשש ואילך באב עשר "מחמשה שהרי

ולכן 104יבשין" לייבשן", בחמה כח ש"אין לפי לחים, הם העצים באב עשר חמשה שלאחרי היינו, ,
כדאמרינן" למערכה פסול תולעת בו שיש שעץ לפי התולעת, מפני 103."חיישינן

מילוי בחודש, ט"ו החודש, ימי עם קשור הדבר אין - זה עם dpaldולטעם אלא הראשון), (כבטעם
במהלך תלוי זה שענין והחום, הקיץ תקופת בט"ו ynydסיום הלבנה מילוי עם קשר כל לזה ואין דוקא,

בחודש!

פעמים  כמה הקטורת 105[וכמדובר פיטום כמו: החמה, שנת עם הקשורים ענינים כמה בתורה שמצינו
החמה" ימות כנגד מנה.. שס"ה נעשית הפסח 106ש"היתה שיהיה "כדי השנה דעיבור הענין לכללות ועד ,

החמה  שני השנים שיהיו האביב.. ].107בזמן

קשור  מדבר") מתי בו שכלו ("יום הראשון הטעם לזה: זה בסתירה הם אלו טעמים ששני ונמצא,
שנת שנתdpaldעם עם קשור למערכה") עצים מלכרות שפסקו ("יום האחרון הטעם ואילו ,dngd ועוד .

דוקא. בחודש עשר חמשה עם קשורה אינה טוב" ה"יום קביעות - האחרון לטעם ועיקר:

.ÂË:שבדבר הקושי את ומחליש מקטין - העיבור דשנת הענין תוכן אמנם,
שעלֿידי  אלא עוד ולא החמה, שנת לגבי הלבנה דשנת החסרון את להשלים - ענינה העיבור שנת

יותר גדולה הלבנה שנת נעשית העיבור חודש כו'.הוספת הבאות השנים בשביל גם החמה, משנת

הקטן") ("מאור ללבנה שהרי מזה, זה נפרדים ענינים ב' הם החמה ושנת הלבנה ששנת אף כלומר:
מכלֿמקום  – בפניֿעצמו והילוך סיבוב יש הגדול") ("מאור לחמה וכן בפניֿעצמו, והילוך סיבוב ישנו

סוףֿכלֿסוף הנה העיבור, שנת עושים לזמן שמזמן וכמו mieezynעלֿידיֿזה החמה, ושנת הלבנה שנת
הרמב"ם  וארבע 108שכתב אחת משעה חוץ (מחזור) שנה עשרה תשע בכל החמה ימי ממנין ישאר ש"לא

ביותר. קטן הפרש - חלקים" וחמשה ושמונים מאות

לפי  אלא אינו חלקים) ותפ"ה (שעה הנ"ל שהפרש הרמב"ם כותב שלאחריֿזה בפרקים מזו: ויתירה
דעת  לפי מהֿשאיןֿכן דשמואל), (החשבון יום ורביע יום שס"ה היא החמה ששנת ישראל חכמי דעת
תוספת  תמצא "לא - אדא) דרב (החשבון יום מרביע ופחות יום שס"ה היא החמה ששנת ישראל חכמי

שנה י"ט של מהםllkבמחזור מחזור בכל אלא ,enlyi"הלבנה שני עם החמה .109שני

הלימוד, בתחילת ובנידוןֿדידן: דוקא, הסדר על להיות צריך הרמב"ם שלימוד פעמים כמה [וכמדובר
עשרה  תשע בכל החמה ימי ממנין ישאר ש"לא הרמב"ם מבאר - החשבונות לפרטי שנכנסים לפני עוד
פרטי  את ללמוד שמוסיפים לאחרי אמנם, חלקים", וחמשה ושמונים מאות וארבע אחת משעה חוץ שנה
מחזור  מכל שיצטרפו חלקים ותפ"ה אחת דשעה היתור עם יהיה מה שאלה: ומתעוררת החשבונות,
י"ט  של במחזור תוספת תמצא "לא דבר של שלאמיתו הדברים בהמשך  הרמב"ם מבאר אזי - ומחזור?

הראשון" מן יותר האמת הוא אדא) רב (של זה "חשבון שהרי כלל", ].110שנה

הלבנה, שנת עם הקשור (הטעם באב עשר דחמשה הטעמים ב' שבין שהסתירה מובן ועלֿפיֿזה
הסתירה  אין העיבור בשנת מהֿשאיןֿכן פשוטה, בשנה בתקפה היא - החמה) שנת עם הקשור והטעם
לשנת  החמה שנת בין וההשוואה החילוק צמצום על מורה העיבור שנת תוכן שהרי כך, כל בתקפה

הלבנה". שני עם החמה שני ישלמו מהם מחזור ש"בכל עד הלבנה,
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.ÊËהתאריך של שייכותו מהי - דלעיל הקושיא עדיין נשארת סוףֿכלֿסוף ycegaאמנם, xyr dyng
של111באשלמותא xdiq`(קיימא כחה ד"תשש לענין (dng?"

ובהקדים: - בזה הביאור לומר ויש

פעמים  כמה הנמשך.112דובר דבר או אחת נקודה אופנים: ב' ישנם - בזמן התלויות שבמצוות

נקודה  אלא אינו השבת דיום המעתֿלעת כל (א) אפשרויות: ב' ישנן - השבת ליום בנוגע ולדוגמא:
המעתֿלעת. משך בכל הנמשך דבר הוא השבת יום (ב) אחת,

ונפקאֿמינה  הנמשך. דבר או אחת נקודה הם אם - סוכות) או (פסח החג ימי לשבעת בנוגע כן וכמו
של  בגדר הם הימים ששת ושאר החג, של הראשון ביום הוא החיוב עיקר אם התשלומין, לענין בנוגע -
לאחרי  (מיד שביום הראשון ברגע הוא החיוב עיקר - גופא הראשון ביום מזו: ויתירה "תשלומין",

בארוכה  פעם (כמדובר "תשלומין" של בגדר אלא אינו היום המשך ושאר התמיד), ).113הקרבת

קצת: אחר בסגנון

ביחס  - שבזמן נקודה עם קשור המצוה חיוב (א) בזמן: התלויות המצוות בקיום אופנים ב' ישנם
zenklביחס - שבזמן נקודה עם קשור המצוה חיוב (ב) .zeki`l נמשך זה הרי - לכמות בנוגע אבל ,

בזה. וכיוצא ימים, שבעה שעות, לכ"ד ומתחלק

באב: עשר לחמשה בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה

ד"תשש  הזמן ונקודת הראשון), (טעם באשלמותא" סיהרא ד"קיימא הזמן נקודת על מסתכלים כאשר
בפניֿעצמם. זמנים בב' הם הרי - האחרון) (טעם חמה" של כחה

הגדר על מסתכלים כאשר (נקודתillkdאמנם, סיהרא zeki`dשבדבר ד"קיימא הענין שכללות מובן, ,(
לפניו  הסמוכים בימים גם כיֿאם בלבד, בחודש דט"ו המדוייק לתאריך מתצמצם אינו באשלמותא"

שישנם היינו, ימי dnkולאחריו, לשאר ביחס במילואה היא הלבנה שבהם בחודש לט"ו הסמוכים ימים
בחודש  דט"ו המדוייק לתאריך הכוונה שאין - חמה" של כחה ל"תשש בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה החודש.
זה, ליום הסמוכים ימים כמה במשך התקופה, לכללות אם כי החמה), מהלך עם קשור זה ענין (שהרי

לאחריו. או לפניו

יסוד  למצוא צריכים ובמילא חידוש, משום בה יש - ועלֿכלֿפנים  עקומה... סברא זו הרי לכאורה,
האביב": בזמן הפסח שיהיה "כדי השנה דעיבור הענין לכללות בנוגע לדבר יסוד אכן מצינו הנה - לדבר

"שנאמר  - הוא הפסח מפני השנה דעיבור בזמן 114הלימוד זה חודש שיהיה האביב, חודש את שמור
אם 115האביב"" כי ניסן, ט"ו ביום לעולם חל התקופה שיום באופן אינה השנה קביעות ואףֿעלֿפיֿכן, .
במשך לימיםdnkגם ביחס אלא אינה ניסן דט"ו וההגבלה לפניֿזה, תקופת dfÎixg`lyימים  תהיה ש"אם ,

xyrניסן dyya"שנה אותה מעברין זה, זמן אחר או .116בניסן

נחשבים זה, לענין שביחס ועלֿדרךֿזה dnkונמצא, אחת. לנקודה שלפניו) והימים ניסן (ט"ו ימים
נקודה  ובמשך אחת, לנקודה נחשבים ולאחריו) (לפניו באב עשר לחמשה הסמוכים שהימים - בעניננו גם

החמה. שנת עם הקשור הטעם והן הלבנה שנת עם הקשור הטעם הן הנ"ל, הטעמים ב' ישנם - זו

.ÊÈ:"העיקר הוא "המעשה - בפועל למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
לעצמו: יחשוב שמישהו להיות יכול - באב עשר מחמשה ללמוד שיש ההוראות אודות מדברים כאשר

ויוכל  ההתוועדות תסתיים ללמוד תיכף שיש ההוראות עם אותו יטרידו לא ושוב במנוחה, לישון ללכת
באב!... עשר מחמשה
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n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

- זו ובשנה אחד, יום הוא עצמו באב שט"ו שאףֿעלֿפי – לעיל מהאמור ההוראה באה זה על הנה
דחמשה  הענין תוכן מכלֿמקום זה, ביום אומרים הלוים שהיו מיוחד שיר ישנו שבו בשבוע, שני יום

ולאחריו. לפניו ימים, כמה במשך הנמשך דבר הוא באב עשר

הנה  ההתוועדות...), באמצע גם שישן (או ההתוועדות לאחרי לישון הולך כאשר גם הרי שכן, ומכיון
באב. עשר חמשה עם הקשורים הענינים בכל לעסוק להמשיך עליו למחרת

ולאחריו: לפניו הנמשך דבר הוא באב דט"ו שהענין מודגש שבו בפועל, מעשה של בענין - ולדוגמא

בגמרא  איתא - באב עשר דחמשה טוב" ה"יום אודות הסוגיא יוסיף",117בסיום דמוסיף ואילך "מכאן :
מתקצרין" והימים מאריכין ("שהלילות ואילך באב עשר לעסוק 118"מחמשה הימים על לילות דמוסיף (

חייו" על חיים יוסיף (בלילות) .119בתורה

ערוך" ב"שולחן הוא מט"ו120וכן בלילה ללמוד להתחיל לאדם "ויש :a`a פסק וכן כו'". ואילך
שלו  תורה תלמוד בהלכות הזקן הרמב"ם 121אדמו"ר דברי את שמביא שמצוה 122[לאחרי "אףֿעלֿפי

יזהר  התורה בכתר לזכות שרצה מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו רוב למד אדם אין ובלילה, ביום ללמוד
- בלילה"] רוני קומי שנאמר תורה.. בתלמוד אלא כו' בשינה מהן אחד אפילו יאבד ולא לילותיו בכל

"a`a e"hn."'כו מעט מעט יוסיף ואילך

חדש" ה"בית כתב - זה עם עד123וביחד משכבי לומר, קבלו "האחרונים עד : ומקומי שכבי, קומי
בה  שכתוב רות מגילת שאומרים השבועות דמחג קומי, שאומרים 124שכבי באב ט' עד הבוקר, עד שכבי

בה  שכתוב איכה הבוקר 125מגילת אור קודם לקום צריך דאין שכבי, - אשמורות לראש בלילה רוני קומי
אבל קצרים. דהלילות כיון תורה, ללמוד a`aכדי 'hn שכבי שאומרים השבועות חג עד קומי, שאומרים

אברהם" וב"מגן ארוכים". דהלילות כיון ללמוד, אשמורת בראש הבוקר אור קודם לקום חייב קומי, -
חדש". ה"בית לשון כפשטות - באב מט' להיות צריך שעלֿפיֿזה משמע, שם,

על  האחרונים מוסיפים מכלֿמקום באב, עשר לחמשה בנוגע זה ענין הובא שבגמרא למרות כלומר:
- הענין שהתחלת ומבארים הגמרא, הוא 126באב dryznדברי באב עשר דחמשה הענין שתוכן ונמצא, .

כו'.dnkבמשך באב מתשעה החל - ימים

גם מודגש זה שענין להוסיף, dpey`xdויש mrta כלו" כאשר טוב", ל"יום באב עשר חמשה שנקבע
כבר היתה הגזירה ביטול כי - מדבר" הדבר,dryzaמתי נתברר לא באב עשר חמשה שעד אלא באב,
שבו ביום היתה טוב" ה"יום קביעת .126הדבר xxazpולכן

שהרי  זה, יום לאחרי מסתיימים אינם באב עשר דחמשה שהענינים הוראה ישנה - לעניננו ובנוגע
(מלבד  בארוכה כנ"ל ולאחריו, לפניו ימים, כמה במשך הוא באב עשר דחמשה הענין כללות תוכן

המועדים). כבכל כולה, השנה כל על המשכתו

.ÁÈ כחמשה לישראל טובים ימים היו ("לא באב עשר דחמשה שהשמחה - נוסף לענין באים ומזה
שהרי  באב, תשעה - ובמיוחד שלפניֿזה, הימים על גם אלא) ולהבא, מכאן רק (לא פועלת באב") עשר

שכבר נתברר באב עשר הגזירה.dryzaבחמשה בטלה באב
נתברר  (שאז במדבר ישראל בני היות דתקופת הארבעים שנת לאחרי אנו שנמצאים שמכיון ומובן,

באב. עשר חמשה עד להמתין צורך ואין הגזירה, שנתבטלה יודעים באב בתשעה כבר הרי - הדבר )

טוב" ה"יום בוא לפני שעוד - באב דתשעה הבלתיֿרצויים הענינים שאר לביטול בנוגע כן וכמו
טובים". ולמועדים ולשמחה "לששון יהפך באב שתשעה כבר יודעים באב, עשר דחמשה
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שם.126) ובהערות 447 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
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.ÊËהתאריך של שייכותו מהי - דלעיל הקושיא עדיין נשארת סוףֿכלֿסוף ycegaאמנם, xyr dyng
של111באשלמותא xdiq`(קיימא כחה ד"תשש לענין (dng?"

ובהקדים: - בזה הביאור לומר ויש

פעמים  כמה הנמשך.112דובר דבר או אחת נקודה אופנים: ב' ישנם - בזמן התלויות שבמצוות

נקודה  אלא אינו השבת דיום המעתֿלעת כל (א) אפשרויות: ב' ישנן - השבת ליום בנוגע ולדוגמא:
המעתֿלעת. משך בכל הנמשך דבר הוא השבת יום (ב) אחת,

ונפקאֿמינה  הנמשך. דבר או אחת נקודה הם אם - סוכות) או (פסח החג ימי לשבעת בנוגע כן וכמו
של  בגדר הם הימים ששת ושאר החג, של הראשון ביום הוא החיוב עיקר אם התשלומין, לענין בנוגע -
לאחרי  (מיד שביום הראשון ברגע הוא החיוב עיקר - גופא הראשון ביום מזו: ויתירה "תשלומין",

בארוכה  פעם (כמדובר "תשלומין" של בגדר אלא אינו היום המשך ושאר התמיד), ).113הקרבת

קצת: אחר בסגנון

ביחס  - שבזמן נקודה עם קשור המצוה חיוב (א) בזמן: התלויות המצוות בקיום אופנים ב' ישנם
zenklביחס - שבזמן נקודה עם קשור המצוה חיוב (ב) .zeki`l נמשך זה הרי - לכמות בנוגע אבל ,

בזה. וכיוצא ימים, שבעה שעות, לכ"ד ומתחלק

באב: עשר לחמשה בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה

ד"תשש  הזמן ונקודת הראשון), (טעם באשלמותא" סיהרא ד"קיימא הזמן נקודת על מסתכלים כאשר
בפניֿעצמם. זמנים בב' הם הרי - האחרון) (טעם חמה" של כחה

הגדר על מסתכלים כאשר (נקודתillkdאמנם, סיהרא zeki`dשבדבר ד"קיימא הענין שכללות מובן, ,(
לפניו  הסמוכים בימים גם כיֿאם בלבד, בחודש דט"ו המדוייק לתאריך מתצמצם אינו באשלמותא"

שישנם היינו, ימי dnkולאחריו, לשאר ביחס במילואה היא הלבנה שבהם בחודש לט"ו הסמוכים ימים
בחודש  דט"ו המדוייק לתאריך הכוונה שאין - חמה" של כחה ל"תשש בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה החודש.
זה, ליום הסמוכים ימים כמה במשך התקופה, לכללות אם כי החמה), מהלך עם קשור זה ענין (שהרי

לאחריו. או לפניו

יסוד  למצוא צריכים ובמילא חידוש, משום בה יש - ועלֿכלֿפנים  עקומה... סברא זו הרי לכאורה,
האביב": בזמן הפסח שיהיה "כדי השנה דעיבור הענין לכללות בנוגע לדבר יסוד אכן מצינו הנה - לדבר

"שנאמר  - הוא הפסח מפני השנה דעיבור בזמן 114הלימוד זה חודש שיהיה האביב, חודש את שמור
אם 115האביב"" כי ניסן, ט"ו ביום לעולם חל התקופה שיום באופן אינה השנה קביעות ואףֿעלֿפיֿכן, .
במשך לימיםdnkגם ביחס אלא אינה ניסן דט"ו וההגבלה לפניֿזה, תקופת dfÎixg`lyימים  תהיה ש"אם ,

xyrניסן dyya"שנה אותה מעברין זה, זמן אחר או .116בניסן

נחשבים זה, לענין שביחס ועלֿדרךֿזה dnkונמצא, אחת. לנקודה שלפניו) והימים ניסן (ט"ו ימים
נקודה  ובמשך אחת, לנקודה נחשבים ולאחריו) (לפניו באב עשר לחמשה הסמוכים שהימים - בעניננו גם

החמה. שנת עם הקשור הטעם והן הלבנה שנת עם הקשור הטעם הן הנ"ל, הטעמים ב' ישנם - זו

.ÊÈ:"העיקר הוא "המעשה - בפועל למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
לעצמו: יחשוב שמישהו להיות יכול - באב עשר מחמשה ללמוד שיש ההוראות אודות מדברים כאשר

ויוכל  ההתוועדות תסתיים ללמוד תיכף שיש ההוראות עם אותו יטרידו לא ושוב במנוחה, לישון ללכת
באב!... עשר מחמשה
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(התוועדויות 113) ס"בֿג תשמ"ב סיון י"ב ליל שיחת ראה
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א.114) טז, ראה
רפ"ד.115) קידוה"ח הל' רמב"ם
ה"ב.116) שם

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

- זו ובשנה אחד, יום הוא עצמו באב שט"ו שאףֿעלֿפי – לעיל מהאמור ההוראה באה זה על הנה
דחמשה  הענין תוכן מכלֿמקום זה, ביום אומרים הלוים שהיו מיוחד שיר ישנו שבו בשבוע, שני יום

ולאחריו. לפניו ימים, כמה במשך הנמשך דבר הוא באב עשר

הנה  ההתוועדות...), באמצע גם שישן (או ההתוועדות לאחרי לישון הולך כאשר גם הרי שכן, ומכיון
באב. עשר חמשה עם הקשורים הענינים בכל לעסוק להמשיך עליו למחרת

ולאחריו: לפניו הנמשך דבר הוא באב דט"ו שהענין מודגש שבו בפועל, מעשה של בענין - ולדוגמא

בגמרא  איתא - באב עשר דחמשה טוב" ה"יום אודות הסוגיא יוסיף",117בסיום דמוסיף ואילך "מכאן :
מתקצרין" והימים מאריכין ("שהלילות ואילך באב עשר לעסוק 118"מחמשה הימים על לילות דמוסיף (

חייו" על חיים יוסיף (בלילות) .119בתורה

ערוך" ב"שולחן הוא מט"ו120וכן בלילה ללמוד להתחיל לאדם "ויש :a`a פסק וכן כו'". ואילך
שלו  תורה תלמוד בהלכות הזקן הרמב"ם 121אדמו"ר דברי את שמביא שמצוה 122[לאחרי "אףֿעלֿפי

יזהר  התורה בכתר לזכות שרצה מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו רוב למד אדם אין ובלילה, ביום ללמוד
- בלילה"] רוני קומי שנאמר תורה.. בתלמוד אלא כו' בשינה מהן אחד אפילו יאבד ולא לילותיו בכל

"a`a e"hn."'כו מעט מעט יוסיף ואילך

חדש" ה"בית כתב - זה עם עד123וביחד משכבי לומר, קבלו "האחרונים עד : ומקומי שכבי, קומי
בה  שכתוב רות מגילת שאומרים השבועות דמחג קומי, שאומרים 124שכבי באב ט' עד הבוקר, עד שכבי

בה  שכתוב איכה הבוקר 125מגילת אור קודם לקום צריך דאין שכבי, - אשמורות לראש בלילה רוני קומי
אבל קצרים. דהלילות כיון תורה, ללמוד a`aכדי 'hn שכבי שאומרים השבועות חג עד קומי, שאומרים

אברהם" וב"מגן ארוכים". דהלילות כיון ללמוד, אשמורת בראש הבוקר אור קודם לקום חייב קומי, -
חדש". ה"בית לשון כפשטות - באב מט' להיות צריך שעלֿפיֿזה משמע, שם,

על  האחרונים מוסיפים מכלֿמקום באב, עשר לחמשה בנוגע זה ענין הובא שבגמרא למרות כלומר:
- הענין שהתחלת ומבארים הגמרא, הוא 126באב dryznדברי באב עשר דחמשה הענין שתוכן ונמצא, .

כו'.dnkבמשך באב מתשעה החל - ימים

גם מודגש זה שענין להוסיף, dpey`xdויש mrta כלו" כאשר טוב", ל"יום באב עשר חמשה שנקבע
כבר היתה הגזירה ביטול כי - מדבר" הדבר,dryzaמתי נתברר לא באב עשר חמשה שעד אלא באב,
שבו ביום היתה טוב" ה"יום קביעת .126הדבר xxazpולכן

שהרי  זה, יום לאחרי מסתיימים אינם באב עשר דחמשה שהענינים הוראה ישנה - לעניננו ובנוגע
(מלבד  בארוכה כנ"ל ולאחריו, לפניו ימים, כמה במשך הוא באב עשר דחמשה הענין כללות תוכן

המועדים). כבכל כולה, השנה כל על המשכתו

.ÁÈ כחמשה לישראל טובים ימים היו ("לא באב עשר דחמשה שהשמחה - נוסף לענין באים ומזה
שהרי  באב, תשעה - ובמיוחד שלפניֿזה, הימים על גם אלא) ולהבא, מכאן רק (לא פועלת באב") עשר

שכבר נתברר באב עשר הגזירה.dryzaבחמשה בטלה באב
נתברר  (שאז במדבר ישראל בני היות דתקופת הארבעים שנת לאחרי אנו שנמצאים שמכיון ומובן,

באב. עשר חמשה עד להמתין צורך ואין הגזירה, שנתבטלה יודעים באב בתשעה כבר הרי - הדבר )

טוב" ה"יום בוא לפני שעוד - באב דתשעה הבלתיֿרצויים הענינים שאר לביטול בנוגע כן וכמו
טובים". ולמועדים ולשמחה "לששון יהפך באב שתשעה כבר יודעים באב, עשר דחמשה
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וב"ב 117) שם.תענית
שם.118) לב"ב רשב"ם
שם.119) תענית פרש"י
בהגה"ה.120) סכ"ג סרמ"ו יו"ד
ה"ח.121) פ"ד

הי"ג.122) פ"ג ת"ת הל'
סרל"ח.123) או"ח
יג.124) ג,
יט.125) ב,
שם.126) ובהערות 447 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
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העמים" ב"מדבר בגלות, עדיין ונמצאים באב, תשעה עבר שכבר לאחרי בא 127ואפילו כאשר הנה -
שמחה. של ענין זה הרי - ובמילא הגזירה, בטלה באב בתשעה שכבר מתברר אזי באב, עשר חמשה

אומרים  היום, חצות לאחרי - טובים למועדים שנהפך קודם - עצמו באב בתשעה שכבר כך, כדי ועד
ושמחה! נחמה של ענין כבר ישנו עצמו באב שבתשעה היינו, "נחם",

זה  שענין מכיון לכך, לב שמים שאין אלא כדלקמן, הכוונות" ב"שער נפלא דבר מצינו זה ובענין
(תורת  התורה פנימיות שלומדים אלו שאפילו ועד כך, כל מצוי שאינו ספר - הכוונות" ב"שער מובא
שלאו  יראו - הכוונות" "שער יש מהם אחד לכל האם יבררו כאשר הנה קביעות, של באופן החסידות)
מביא  - פוסק בתור קיבלוהו ישראל כל או שרוב - אברהם" ה"מגן שהרי הדבר, תמוה ולכאורה דוקא!
- כך! כל זה ספר נתפרסם לא ואףֿעלֿפיֿכן הכוונות", מ"שער לפסקֿדין מקור מקומות וכמה בכמה
"תשבי  אומרים שעליהם הקושיות שאר עם ביחד נשאיר כו'), נתפרסם לא זה שספר (היתכן זו קושיא

לישון!.. יוכל שלא באופן למישהו מציקה היא אם ואיבעיות"... קושיות יתרץ

הכוונות  בשער נפלא דבר מצינו - לעניננו וז"ל:128ובנוגע ,

למעלה, הספסלים על ולשבת לקום וגם נחמות, של פסוקים לומר במנחה באב ט' ביום שנהגו "מה
בבלי  התלמוד מן נראה המנחה,129ואדרבה, בעת ונשרף באב, ט' ביום בהיכל אש הציתו ערב לעת כי

מבשחר. יותר במנחה להחמיר ראוי היה ועלֿפיֿזה

שדר  במה יובן, הענין בגמרא אבל פסוק 130שו מזמור,131על והקשו כו', גוים באו אלקים לאסף מזמור
שלא  ישראל חשבו ואז ישראל, בני את להרוג האויבים התחילו בתחילה כי ותירצו ליה. מבעי קינה
שהוא  ערב, לעת בהיכל אש שהציתו ובראותם האויבים. בחרב חסֿושלום ויכלו למפלתם, תקומה תהיה
משליך  היה לא חסֿושלום אם כי נחמה, וקיבלו גדולה, שמחה ושמחו מזמור אמרו אז המנחה, זמן
חמתו  את כלה ז"ל שאמרו וכמו ישראל, לשונאי תקומה היתה לא האבנים, ועל העצים על חמתו הקב"ה
נחמה  וקבלו מזמור, ישראל אמרו אז בהיכל, אש שהציתו ערב מנחת לעת כי ונמצא, בציון. אש ויצת

ונכון". טוב הוא הנזכר המנהג אםֿכן צרתם, על

נולד  באב, ט' במנחת אז כי והוא אחר, טעם ז"ל ממורי ששמעתי לעניותֿדעתי "ונראה שם: וממשיך
רבתי" איכה במדרש כנזכר מנחם, הנקרא עכ"ל.132המשיח, .

בטעמי  כמובא "מנחם", בשם - באב בתשעה שנולד לילד לקרוא נוהגים זה שמטעם ולהעיר,
.133המנהגים"

האריז"ל  בכתבי מבואר כן "כי 134וכמו - באב תשעה במוצאי מיד לבנה קידוש לומר למנהג בנוגע
כמותה  להתחדש עתידים (ש)הם ולישראל.. ללבנה לבשר משיח".135היא נולד באב בט' כי וגם ..

עצמו: באב בתשעה השמחה לענין בנוגע נפלא דבר רואים ובזה

בשנה  לא - עצמו החורבן בזמן כבר היה היום) חצות (לאחרי בערב באב בתשעה הנחמה ענין
אם כי בזה, וכיוצא האריז"ל בזמן החורבן, envrשלאחרי mei eze`a ובלשון המקדש, בית נחרב שבו

מזמור אמרו "אז dlecbהאריז"ל: dgny egnye!!"
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פח,ג.127) מסעי לקו"ת וראה לה. כ, יחזקאל
באב).128) תשעה (ענין במקומו
שם 129) רמ"א תקנח. ר"ס או"ח בשו"ע הובא א. כט, תענית

תקנז. סו"ס
רמז 130) תהלים יל"ש עה"פ. תהלים מדרש יד. פ"ד, אכי"ר

ב. לא, קידושין – איסתייעא ד"ה פרש"י וראה תתכד.
א.131) עט, תהלים

ה"ד.132) פ"ב ברכות ירושלמי נא. פ"א,
(עניני 133) המנהגים בטעמי הובא – ס"ח ח"ג תשב"ץ שו"ת

בקו"א. סתרנ"ב באב) תשעה
(בין 134) האריז"ל סי' המצרים. בין – האריז"ל שו"ע

סקכ"ה. סקנ"א או"ח בבאה"ט הובא ועוד. המצרים).
הל'135) רמב"ם א. מב, מסנהדרין – לבנה קידוש ברכת

הט"ז. פ"י ברכות
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שדבר  לדעת נוכחו אזי והאבנים, העצים על חמתו שכילה ראו שכאשר - הדבר טעם שם וכמבואר
חכמינו  ובלשון עולמים, ולעולמי לעד חי ישראל עם אלא חסֿושלום, ישראל עם של בקיום יפגע לא זה

כל 136ז"ל  אינם והם כלים "חצי ים".:

על  ויושבים "נחם", אומרים באב, תשעה דמנחת הזמן מגיע שכאשר - בשנה שנה מדי הוא וכן
ד"הם  לענין באים שמזה המשיח, דלידת לנחמה ועד עצמו, באב בתשעה נחמה של ענין - כו' הספסלים

באב. תשעה במוצאי מיד כמותה", להתחדש עתידים

.ËÈ דעם הנצחיות ענין נתגלה שאז עצמו, באב שבתשעה הנחמה ענין אודות לעיל האמור והנה,
באב: בתשעה מדבר דמתי הגזירה ביטול עם לקשר יש - ישראל

"ואתם  עליהם: נאמר - מדבר דמתי הגזירה ביטול לאחרי  שנשארו חיים 137אלו אלקיכם בה' הדבקים
היום" .138כולכם

בני  כל אצל הדבר נקבע - היום" כולכם ד"חיים באופן אלקיהם בה' התדבקו אבותינו שאבות ומכיון
ממש  המוריש במקום הוא שהיורש - ירושה של באופן קיום 139ישראל מימי ויום יום שבכל היינו, ,

ד" באופן ישראל  מבני ואחד אחד וכל ישראל בני כל נמצאים  הדורות, כל סוף עד "היום", miigהעולם,
נצחי. בקיום היום", כולכם

"חיים - כאחד mklekובהדגשה כולנו אבינו ל"ברכנו זוכים שעלֿידיֿזה אחדות, של באופן היום",
פניך" .140באור

ד"חיים ומצב במעמד נמצאים הענין mklekוכאשר תוכן שזהו ישראל, ואחדות ישראל אהבת היום",
זוכים - אהבו" והשלום הכתוב ektdiyד"האמת ובלשון טובים, ולמועדים ולשמחה לששון אלו :141ימים

יאיר", כיום igvp"לילה xe` המדרש ובלשון ל 142. להאיר עתיד היום.. נצבים "אתם mlerכם: xe` במהרה ,"
ממש. בימינו

***

.Î.'כו באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר
.‡Î בעשרים מיוחד ענין ישנו באב, לעשרים באב עשר דחמשה הקשר אודות לעיל להמוזכר בהמשך

אדוניֿאביֿמוריֿורבי. של ההילולא ליום שנה ארבעים ימלאו שבו - זו דשנה באב
הן  באב, ט"ו חל [שבה עקב פרשת - זה שבוע בפרשת מודגש שנה" "ארבעים שמספר ולהעיר,

– שנה" ארבעים "זה נאמר זו פרשה בתחילת שהרי שלפניֿזה, דשנה בקביעות והן זו שנה a'בקביעות
minrt"במדבר שנה ארבעים זה אלקיך ה' הוליכך אשר הדרך כל את "וזכרת בלתה 143: לא "שמלתך ,

שנה" ארבעים זה בצקה לא ורגלך פעם144מעליך נכפל זה וענין .ziyily תבוא כי פרשת "ואולך 145בסוף :
במדבר". שנה ארבעים אתכם

זה  שמפסוק מכיון - לעניננו הקשר ביותר מודגש כיֿתבוא פרשת שבסוף שבפסוק להוסיף ויש
הזה" היום עד גו' לדעת לב לכם ה' נתן "ולא שלפניו, איניש146והפסוק קאי ש"לא למדים ,dizrc`

diaxc"שנין ארבעין שאין 147עד - לדעת לב לכם ה' נתן "ולא תבוא פרשת בסוף רש"י בפירוש וכמובא .
עד  המקום עליכם הקפיד לא ולפיכך שנה, ארבעים עד משנתו וחכמת רבו של דעתו סוף על עומד אדם

כו". הזה היום
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א.136) נצבים תנחומא א. ט, סוטה
ד.137) ד, ואתחנן
יד.138) שם מתנחומא – כב כ, חוקת פרש"י
מילואים 139) סקי"ח. ח"א צפע"נ שו"ת א. קנט, ב"ב ראה

א. יט, מהדו"ת א. יג,
תניא 140) וראה העמידה. בתפלת – שלום" "שים ברכת

פל"ב.

יב.141) קלט, תהלים
ד.142) נצבים, תנחומא
ח,ב.143)
ד.144) שם,
ד.145) כט,
ג.146) שם,
ב.147) ה, ע"ז
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העמים" ב"מדבר בגלות, עדיין ונמצאים באב, תשעה עבר שכבר לאחרי בא 127ואפילו כאשר הנה -
שמחה. של ענין זה הרי - ובמילא הגזירה, בטלה באב בתשעה שכבר מתברר אזי באב, עשר חמשה

אומרים  היום, חצות לאחרי - טובים למועדים שנהפך קודם - עצמו באב בתשעה שכבר כך, כדי ועד
ושמחה! נחמה של ענין כבר ישנו עצמו באב שבתשעה היינו, "נחם",

זה  שענין מכיון לכך, לב שמים שאין אלא כדלקמן, הכוונות" ב"שער נפלא דבר מצינו זה ובענין
(תורת  התורה פנימיות שלומדים אלו שאפילו ועד כך, כל מצוי שאינו ספר - הכוונות" ב"שער מובא
שלאו  יראו - הכוונות" "שער יש מהם אחד לכל האם יבררו כאשר הנה קביעות, של באופן החסידות)
מביא  - פוסק בתור קיבלוהו ישראל כל או שרוב - אברהם" ה"מגן שהרי הדבר, תמוה ולכאורה דוקא!
- כך! כל זה ספר נתפרסם לא ואףֿעלֿפיֿכן הכוונות", מ"שער לפסקֿדין מקור מקומות וכמה בכמה
"תשבי  אומרים שעליהם הקושיות שאר עם ביחד נשאיר כו'), נתפרסם לא זה שספר (היתכן זו קושיא

לישון!.. יוכל שלא באופן למישהו מציקה היא אם ואיבעיות"... קושיות יתרץ

הכוונות  בשער נפלא דבר מצינו - לעניננו וז"ל:128ובנוגע ,

למעלה, הספסלים על ולשבת לקום וגם נחמות, של פסוקים לומר במנחה באב ט' ביום שנהגו "מה
בבלי  התלמוד מן נראה המנחה,129ואדרבה, בעת ונשרף באב, ט' ביום בהיכל אש הציתו ערב לעת כי

מבשחר. יותר במנחה להחמיר ראוי היה ועלֿפיֿזה

שדר  במה יובן, הענין בגמרא אבל פסוק 130שו מזמור,131על והקשו כו', גוים באו אלקים לאסף מזמור
שלא  ישראל חשבו ואז ישראל, בני את להרוג האויבים התחילו בתחילה כי ותירצו ליה. מבעי קינה
שהוא  ערב, לעת בהיכל אש שהציתו ובראותם האויבים. בחרב חסֿושלום ויכלו למפלתם, תקומה תהיה
משליך  היה לא חסֿושלום אם כי נחמה, וקיבלו גדולה, שמחה ושמחו מזמור אמרו אז המנחה, זמן
חמתו  את כלה ז"ל שאמרו וכמו ישראל, לשונאי תקומה היתה לא האבנים, ועל העצים על חמתו הקב"ה
נחמה  וקבלו מזמור, ישראל אמרו אז בהיכל, אש שהציתו ערב מנחת לעת כי ונמצא, בציון. אש ויצת

ונכון". טוב הוא הנזכר המנהג אםֿכן צרתם, על

נולד  באב, ט' במנחת אז כי והוא אחר, טעם ז"ל ממורי ששמעתי לעניותֿדעתי "ונראה שם: וממשיך
רבתי" איכה במדרש כנזכר מנחם, הנקרא עכ"ל.132המשיח, .

בטעמי  כמובא "מנחם", בשם - באב בתשעה שנולד לילד לקרוא נוהגים זה שמטעם ולהעיר,
.133המנהגים"

האריז"ל  בכתבי מבואר כן "כי 134וכמו - באב תשעה במוצאי מיד לבנה קידוש לומר למנהג בנוגע
כמותה  להתחדש עתידים (ש)הם ולישראל.. ללבנה לבשר משיח".135היא נולד באב בט' כי וגם ..

עצמו: באב בתשעה השמחה לענין בנוגע נפלא דבר רואים ובזה

בשנה  לא - עצמו החורבן בזמן כבר היה היום) חצות (לאחרי בערב באב בתשעה הנחמה ענין
אם כי בזה, וכיוצא האריז"ל בזמן החורבן, envrשלאחרי mei eze`a ובלשון המקדש, בית נחרב שבו

מזמור אמרו "אז dlecbהאריז"ל: dgny egnye!!"
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פח,ג.127) מסעי לקו"ת וראה לה. כ, יחזקאל
באב).128) תשעה (ענין במקומו
שם 129) רמ"א תקנח. ר"ס או"ח בשו"ע הובא א. כט, תענית

תקנז. סו"ס
רמז 130) תהלים יל"ש עה"פ. תהלים מדרש יד. פ"ד, אכי"ר

ב. לא, קידושין – איסתייעא ד"ה פרש"י וראה תתכד.
א.131) עט, תהלים

ה"ד.132) פ"ב ברכות ירושלמי נא. פ"א,
(עניני 133) המנהגים בטעמי הובא – ס"ח ח"ג תשב"ץ שו"ת

בקו"א. סתרנ"ב באב) תשעה
(בין 134) האריז"ל סי' המצרים. בין – האריז"ל שו"ע

סקכ"ה. סקנ"א או"ח בבאה"ט הובא ועוד. המצרים).
הל'135) רמב"ם א. מב, מסנהדרין – לבנה קידוש ברכת

הט"ז. פ"י ברכות

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

שדבר  לדעת נוכחו אזי והאבנים, העצים על חמתו שכילה ראו שכאשר - הדבר טעם שם וכמבואר
חכמינו  ובלשון עולמים, ולעולמי לעד חי ישראל עם אלא חסֿושלום, ישראל עם של בקיום יפגע לא זה

כל 136ז"ל  אינם והם כלים "חצי ים".:

על  ויושבים "נחם", אומרים באב, תשעה דמנחת הזמן מגיע שכאשר - בשנה שנה מדי הוא וכן
ד"הם  לענין באים שמזה המשיח, דלידת לנחמה ועד עצמו, באב בתשעה נחמה של ענין - כו' הספסלים

באב. תשעה במוצאי מיד כמותה", להתחדש עתידים

.ËÈ דעם הנצחיות ענין נתגלה שאז עצמו, באב שבתשעה הנחמה ענין אודות לעיל האמור והנה,
באב: בתשעה מדבר דמתי הגזירה ביטול עם לקשר יש - ישראל

"ואתם  עליהם: נאמר - מדבר דמתי הגזירה ביטול לאחרי  שנשארו חיים 137אלו אלקיכם בה' הדבקים
היום" .138כולכם

בני  כל אצל הדבר נקבע - היום" כולכם ד"חיים באופן אלקיהם בה' התדבקו אבותינו שאבות ומכיון
ממש  המוריש במקום הוא שהיורש - ירושה של באופן קיום 139ישראל מימי ויום יום שבכל היינו, ,

ד" באופן ישראל  מבני ואחד אחד וכל ישראל בני כל נמצאים  הדורות, כל סוף עד "היום", miigהעולם,
נצחי. בקיום היום", כולכם

"חיים - כאחד mklekובהדגשה כולנו אבינו ל"ברכנו זוכים שעלֿידיֿזה אחדות, של באופן היום",
פניך" .140באור

ד"חיים ומצב במעמד נמצאים הענין mklekוכאשר תוכן שזהו ישראל, ואחדות ישראל אהבת היום",
זוכים - אהבו" והשלום הכתוב ektdiyד"האמת ובלשון טובים, ולמועדים ולשמחה לששון אלו :141ימים

יאיר", כיום igvp"לילה xe` המדרש ובלשון ל 142. להאיר עתיד היום.. נצבים "אתם mlerכם: xe` במהרה ,"
ממש. בימינו

***

.Î.'כו באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר
.‡Î בעשרים מיוחד ענין ישנו באב, לעשרים באב עשר דחמשה הקשר אודות לעיל להמוזכר בהמשך

אדוניֿאביֿמוריֿורבי. של ההילולא ליום שנה ארבעים ימלאו שבו - זו דשנה באב
הן  באב, ט"ו חל [שבה עקב פרשת - זה שבוע בפרשת מודגש שנה" "ארבעים שמספר ולהעיר,

– שנה" ארבעים "זה נאמר זו פרשה בתחילת שהרי שלפניֿזה, דשנה בקביעות והן זו שנה a'בקביעות
minrt"במדבר שנה ארבעים זה אלקיך ה' הוליכך אשר הדרך כל את "וזכרת בלתה 143: לא "שמלתך ,

שנה" ארבעים זה בצקה לא ורגלך פעם144מעליך נכפל זה וענין .ziyily תבוא כי פרשת "ואולך 145בסוף :
במדבר". שנה ארבעים אתכם

זה  שמפסוק מכיון - לעניננו הקשר ביותר מודגש כיֿתבוא פרשת שבסוף שבפסוק להוסיף ויש
הזה" היום עד גו' לדעת לב לכם ה' נתן "ולא שלפניו, איניש146והפסוק קאי ש"לא למדים ,dizrc`

diaxc"שנין ארבעין שאין 147עד - לדעת לב לכם ה' נתן "ולא תבוא פרשת בסוף רש"י בפירוש וכמובא .
עד  המקום עליכם הקפיד לא ולפיכך שנה, ארבעים עד משנתו וחכמת רבו של דעתו סוף על עומד אדם

כו". הזה היום
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א.136) נצבים תנחומא א. ט, סוטה
ד.137) ד, ואתחנן
יד.138) שם מתנחומא – כב כ, חוקת פרש"י
מילואים 139) סקי"ח. ח"א צפע"נ שו"ת א. קנט, ב"ב ראה

א. יט, מהדו"ת א. יג,
תניא 140) וראה העמידה. בתפלת – שלום" "שים ברכת

פל"ב.

יב.141) קלט, תהלים
ד.142) נצבים, תנחומא
ח,ב.143)
ד.144) שם,
ד.145) כט,
ג.146) שם,
ב.147) ה, ע"ז
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יתוסף  הפרטי, הענין עם בבד שבד משתדלים הרי - אלי השייך פרטי ענין הוא הנ"ל שענין אף והנה,
כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני והרי המתאים, באופן היהדות דהפצת הענין בכללות ובפרט 148גם .

כמבואר  קיימא, של דבר מזה שיבוא בטוחים שאז דרבים, וסיוע ועידוד בהשתתפות נעשה שהדבר
'החלצו' בקונטרס .149בארוכה

קצת: אחר בסגנון

ומצוותיה  התורה ענין כללות עם גם קשור דרביה", אדעתיה איניש "קאי שאז שנה" ד"ארבעים העילוי
שאודותיו  דרביה" "דעתיה ואדרבה: הקב"ה. של ורצונו חכמתו דרביה", ד"דעתיה הענין אמיתית שזהו -
על  קאי - שנין") ארבעין עד דרביה אדעתיה איניש קאי ("לא זה ענין למדים שממנו בפסוק מדובר

הקב"ה.

כללות  עם קשור - ההילולא ליום בנוגע דרביה אדעתיה איניש ד"קאי הפרטי הענין שגם מובן, ומזה
של ורצונו לחכמתו בנוגע דרביה" "דעתיה ומצוותיה, התורה .d"awdענין

הרמב"ם  שכתב כמו – התורה לכללות בנוגע ארבעים דמספר ההדגשה את שמצינו להוסיף, ויש
רבינו  משה עד אשי מרב "נמצא התורה: דקבלת ההשתלשלות לסדר בנוגע החזקה" "יד לספרו בהקדמתו

דורות".`miraxעליוֿהשלום

.·Î.כדלקמן הרמב"ם, ללימוד בקשר נוסף ענין אודות לעורר המקום כאן הרי - לזה ובקשר
הלימוד  דרך עם הקשור בענין הרמז, עלֿדרך באב עשר דחמשה הרמב"ם בשיעור ביאור - ובהקדים

התורה, דפנימיות

היד  ספר התחלת ולדוגמא: התורה, פנימיות בעניני רמזים גם ישנם הרמב"ם של שבספרו כידוע -
וידוע  החכמות" ועמוד היסודות "יסוד הרמב"ם 150הוא רומז אלו שבתיבות הרמב"ם של נכדו שכתב מה

משתמש  אלו שבהלכות אףֿעלֿפי כלומר: הוי'. ר"ת החכמות, ועמוד היסודות "יסוד - הוי' לשם
דוקא. הוי' לשם הוא רומז ספרו בהתחלת כבר מכלֿמקום וכיוצאֿבזה, "מצוי" בתואר הרמב"ם

וכיוצא  תיבות" ב"ראשי - בלבד רמז של באופן הם הרמב"ם שבספר התורה דפנימיות הענינים אמנם,
בארץ  נמצאת שהתורה כפי דתורה, בנגלה הלכות פסקי של ספר הוא זה שספר לפי - הדבר וטעם בזה.

היא" בשמים "ולא הגשמית צריכה 151הלזו - בעולם שלום לעשות שצריכים דמכיון דוקא, למטה אלא ,
בעולם  שלום ד"לעשות הענין נפעל ועלֿידיֿזה דוקא, למטה לרדת לעיל 152התורה המדובר ועלֿדרך ."

מו"ח  כ"ק ממאמר - והתחלתו נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של מאמרו על [המיוסד במאמר
ד"גדול  הענין נעשה - אלקינו" "עיר להיות אלקים משם הירידה עלֿידי שדוקא דורנו] נשיא אדמו"ר

אלקינו" בעיר מאד ומהולל בשר 153הוי' כל וראו ה' כבוד "ונגלה - שבדבר השלימות לתכלית ועד ,
דיבר" הוי' פי כי .154יחדיו

כדלקמן, התורה, דפנימיות הלימוד לדרך השייך ענין מרומז היומי בשיעור הנה - לעניננו ובנוגע
ודרך  ברורה "בלשון הלכות", "הלכות הרמב"ם, ספר שבלימוד המיוחדת המעלה עם גם קשור זה וענין

פירוק" ולא קושיא בלא כדלקמן.155קצרה.. ,

.‚Î באב עשר דחמשה היומי דשיעור האחרון דשבועת 156בפרק הדינים פרטי את הרמב"ם מבאר
כותב  הדברים ובסיכום עשרה 157העדות, עלֿפי אלא העדות בשבועת חייבין העדים שאין למדת "הנה :

בהלכות  שנתבארו התנאים כל את (בקיצור) ומונה והולך כו'", התובע שיתבעם הן, ואלו דברים,
אותה". מכירין שהן בלשון השבועה "שתהיה - העשירי התנאי עד שלפניֿזה,
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יד.148) נשא, תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר
שם 149) סא. ע' תרנ"ט (סה"מ פ"ז שם גם וראה פ"י. תרנ"ט
נט). ע'

רמב"ם.150) מע' להחיד"א שה"ג
רפ"ט.151) יסוה"ת הל' רמב"ם ב. נט, ב"מ וראה ב. ל, נצבים
בסופן.152) חנוכה הל' רמב"ם

ב.153) מח, תהלים
ה.154) מ, ישעי'
היד.155) לספר הרמב"ם הקדמת
שבועות.156) מהל' פ"ט
הי"ג.157)
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מוסיף  אלא הדברים, בפירוט מסתפק שאינו - מקומות וכמה בכמה הרמב"ם של דרכו שזוהי [ולהעיר,
מקבלי  פירוט על שנוסף הרמב"ם, שבהקדמת התורה קבלת לסדר בנוגע לעיל כאמור מספרם, את גם
כפי  - הדבר וטעם בספרו, מקומות וכמה בכמה בזה וכיוצא מספרם, את גם כותב לדור, מדור התורה

בעצמו  המספר,158שכותב מן המעתיקים מן אחד ישמיט שמא שחששתי מפני במספר.. "וסכמנום -
הזכירה"]. לא האומר ויאמר

הענינים: בפנימיות - בזה הביאור לומר ויש

בזהר 159כתיב  ואיתא עדי", "עדות"160"אתם להיות ישראל של שתפקידם היינו, ישראל", אינון "אלין
ויהיה  הוה היה - הוי' שם .161על

בזה  :162והענין

הכל" מעיני ונעלם הנסתר דבר "על רק שייך ד"עדות" מילתא 163המושג (ואפילו הגלוי דבר על שהרי ,
`ciarc באופן 164לאגלויי היא דלמטה בעולם האלקות מציאות ובעניננו: (גמורה). ב"עדות" צורך אין (

דאלקות. המציאות על ב"עדות" צורך יש ולכן העלם, של

בצלמנו  אדם "נעשה - העליונים בדוגמת שהיא מציאות בתחתונים שיש עלֿידיֿזה נפעל זה וענין
"165כדמותנו" - יהודי של מציאותו שזוהי ,mz`"אדם המציאות 166קרויין על "עדות" להיות שענינו ,

דלמטה. בעולם דאלקות

הכף" עשרה "עשרה - דברים" עשרה "עלֿפי  היא זו "עדות" הדברות 167והנה, עשרת על דקאי ,
מאמרות  דאלקות.168ועשרה המציאות על "עדים" להיות ישראל של בכוחן שעלֿידיֿזה ,

פרטי  את הרמב"ם ומונה הולך - דברים" עשרה "עלֿפי היא העדות ענין שכללות שיודעים ולאחרי
גם [שהרי מסודר ובסדר בהקדמתו xcqdהדברים, גם (כמבואר בדיוק הוא הרמב"ם ובפשטות 169דדברי ,(

כו'" ובמשקהו במאכלו במעשיו (אפילו) ניכר.. "החכם שניכר170- ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .extq xeaiga,
שבכתב  בתורה קורא שאדם "לפי - בטעמא מילתא ומבאר תורה", "משנה בשם שקוראו ספר - ובפרט 
ביניהם", אחר ספר לקרות צריך ואינו כולה, שבעלֿפה תורה ממנו ויודע בזה קורא ואחרֿכך תחלה,

"תורת שבכתב, לתנאי dynתורה שמגיע עד הספרדי], מיימון בן משה רבי תורת - לאחריֿזה ומיד ,"
ixiyrd."אותה מכירין שהן "בלשון -

להרמב"ם: תורה משנה שבלימוד המיוחד העילוי וזהו

אחד  כל שאצל לומר איֿאפשר – והתוספתא" וספרי וספרא והירושלמית, הבבלית "הגמרא.. לימוד
וכיוצא  חלוקות, מדרשות השקלאֿוטריא, ריבוי מפני כי אותה", מכירין שהן "לשון זה הרי מישראל ואחד
האסורים  בדברים הנכוחה הדרך מהם יודע כן ואחר ארוך, וזמן חכמה ונפש רחבה דעת "צריכין בזה,

הוא" היאך התורה דיני ושאר ספר 155והמותרים חיבור מטרת הרי - להרמב"ם תורה משנה מהֿשאיןֿכן ;
דברים "לחבר ברורה mixxazndזה בלשון וכו').. הגאונים תשובות ומדרשים, (ש"ס החיבורים אלו מכל

סדורה כולה שבעלֿפה תורה שתהא עד קצרה lkdודרך ita הדינין כל שיהיו עד פירוק.. ולא קושיא בלא
כו'" ולגדול לקטן אשר 155גלויין המעשה "את מישראל ואחד אחד כל יודע שעלֿידיֿזה – ובפשטות ,

תעשינה". לא אשר ואלה יעשון
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יתוסף  הפרטי, הענין עם בבד שבד משתדלים הרי - אלי השייך פרטי ענין הוא הנ"ל שענין אף והנה,
כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני והרי המתאים, באופן היהדות דהפצת הענין בכללות ובפרט 148גם .

כמבואר  קיימא, של דבר מזה שיבוא בטוחים שאז דרבים, וסיוע ועידוד בהשתתפות נעשה שהדבר
'החלצו' בקונטרס .149בארוכה

קצת: אחר בסגנון

ומצוותיה  התורה ענין כללות עם גם קשור דרביה", אדעתיה איניש "קאי שאז שנה" ד"ארבעים העילוי
שאודותיו  דרביה" "דעתיה ואדרבה: הקב"ה. של ורצונו חכמתו דרביה", ד"דעתיה הענין אמיתית שזהו -
על  קאי - שנין") ארבעין עד דרביה אדעתיה איניש קאי ("לא זה ענין למדים שממנו בפסוק מדובר

הקב"ה.

כללות  עם קשור - ההילולא ליום בנוגע דרביה אדעתיה איניש ד"קאי הפרטי הענין שגם מובן, ומזה
של ורצונו לחכמתו בנוגע דרביה" "דעתיה ומצוותיה, התורה .d"awdענין

הרמב"ם  שכתב כמו – התורה לכללות בנוגע ארבעים דמספר ההדגשה את שמצינו להוסיף, ויש
רבינו  משה עד אשי מרב "נמצא התורה: דקבלת ההשתלשלות לסדר בנוגע החזקה" "יד לספרו בהקדמתו

דורות".`miraxעליוֿהשלום

.·Î.כדלקמן הרמב"ם, ללימוד בקשר נוסף ענין אודות לעורר המקום כאן הרי - לזה ובקשר
הלימוד  דרך עם הקשור בענין הרמז, עלֿדרך באב עשר דחמשה הרמב"ם בשיעור ביאור - ובהקדים

התורה, דפנימיות

היד  ספר התחלת ולדוגמא: התורה, פנימיות בעניני רמזים גם ישנם הרמב"ם של שבספרו כידוע -
וידוע  החכמות" ועמוד היסודות "יסוד הרמב"ם 150הוא רומז אלו שבתיבות הרמב"ם של נכדו שכתב מה

משתמש  אלו שבהלכות אףֿעלֿפי כלומר: הוי'. ר"ת החכמות, ועמוד היסודות "יסוד - הוי' לשם
דוקא. הוי' לשם הוא רומז ספרו בהתחלת כבר מכלֿמקום וכיוצאֿבזה, "מצוי" בתואר הרמב"ם

וכיוצא  תיבות" ב"ראשי - בלבד רמז של באופן הם הרמב"ם שבספר התורה דפנימיות הענינים אמנם,
בארץ  נמצאת שהתורה כפי דתורה, בנגלה הלכות פסקי של ספר הוא זה שספר לפי - הדבר וטעם בזה.

היא" בשמים "ולא הגשמית צריכה 151הלזו - בעולם שלום לעשות שצריכים דמכיון דוקא, למטה אלא ,
בעולם  שלום ד"לעשות הענין נפעל ועלֿידיֿזה דוקא, למטה לרדת לעיל 152התורה המדובר ועלֿדרך ."

מו"ח  כ"ק ממאמר - והתחלתו נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של מאמרו על [המיוסד במאמר
ד"גדול  הענין נעשה - אלקינו" "עיר להיות אלקים משם הירידה עלֿידי שדוקא דורנו] נשיא אדמו"ר

אלקינו" בעיר מאד ומהולל בשר 153הוי' כל וראו ה' כבוד "ונגלה - שבדבר השלימות לתכלית ועד ,
דיבר" הוי' פי כי .154יחדיו

כדלקמן, התורה, דפנימיות הלימוד לדרך השייך ענין מרומז היומי בשיעור הנה - לעניננו ובנוגע
ודרך  ברורה "בלשון הלכות", "הלכות הרמב"ם, ספר שבלימוד המיוחדת המעלה עם גם קשור זה וענין

פירוק" ולא קושיא בלא כדלקמן.155קצרה.. ,

.‚Î באב עשר דחמשה היומי דשיעור האחרון דשבועת 156בפרק הדינים פרטי את הרמב"ם מבאר
כותב  הדברים ובסיכום עשרה 157העדות, עלֿפי אלא העדות בשבועת חייבין העדים שאין למדת "הנה :

בהלכות  שנתבארו התנאים כל את (בקיצור) ומונה והולך כו'", התובע שיתבעם הן, ואלו דברים,
אותה". מכירין שהן בלשון השבועה "שתהיה - העשירי התנאי עד שלפניֿזה,

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

יד.148) נשא, תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר
שם 149) סא. ע' תרנ"ט (סה"מ פ"ז שם גם וראה פ"י. תרנ"ט
נט). ע'

רמב"ם.150) מע' להחיד"א שה"ג
רפ"ט.151) יסוה"ת הל' רמב"ם ב. נט, ב"מ וראה ב. ל, נצבים
בסופן.152) חנוכה הל' רמב"ם

ב.153) מח, תהלים
ה.154) מ, ישעי'
היד.155) לספר הרמב"ם הקדמת
שבועות.156) מהל' פ"ט
הי"ג.157)

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

מוסיף  אלא הדברים, בפירוט מסתפק שאינו - מקומות וכמה בכמה הרמב"ם של דרכו שזוהי [ולהעיר,
מקבלי  פירוט על שנוסף הרמב"ם, שבהקדמת התורה קבלת לסדר בנוגע לעיל כאמור מספרם, את גם
כפי  - הדבר וטעם בספרו, מקומות וכמה בכמה בזה וכיוצא מספרם, את גם כותב לדור, מדור התורה

בעצמו  המספר,158שכותב מן המעתיקים מן אחד ישמיט שמא שחששתי מפני במספר.. "וסכמנום -
הזכירה"]. לא האומר ויאמר

הענינים: בפנימיות - בזה הביאור לומר ויש

בזהר 159כתיב  ואיתא עדי", "עדות"160"אתם להיות ישראל של שתפקידם היינו, ישראל", אינון "אלין
ויהיה  הוה היה - הוי' שם .161על

בזה  :162והענין

הכל" מעיני ונעלם הנסתר דבר "על רק שייך ד"עדות" מילתא 163המושג (ואפילו הגלוי דבר על שהרי ,
`ciarc באופן 164לאגלויי היא דלמטה בעולם האלקות מציאות ובעניננו: (גמורה). ב"עדות" צורך אין (

דאלקות. המציאות על ב"עדות" צורך יש ולכן העלם, של

בצלמנו  אדם "נעשה - העליונים בדוגמת שהיא מציאות בתחתונים שיש עלֿידיֿזה נפעל זה וענין
"165כדמותנו" - יהודי של מציאותו שזוהי ,mz`"אדם המציאות 166קרויין על "עדות" להיות שענינו ,

דלמטה. בעולם דאלקות

הכף" עשרה "עשרה - דברים" עשרה "עלֿפי  היא זו "עדות" הדברות 167והנה, עשרת על דקאי ,
מאמרות  דאלקות.168ועשרה המציאות על "עדים" להיות ישראל של בכוחן שעלֿידיֿזה ,

פרטי  את הרמב"ם ומונה הולך - דברים" עשרה "עלֿפי היא העדות ענין שכללות שיודעים ולאחרי
גם [שהרי מסודר ובסדר בהקדמתו xcqdהדברים, גם (כמבואר בדיוק הוא הרמב"ם ובפשטות 169דדברי ,(

כו'" ובמשקהו במאכלו במעשיו (אפילו) ניכר.. "החכם שניכר170- ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .extq xeaiga,
שבכתב  בתורה קורא שאדם "לפי - בטעמא מילתא ומבאר תורה", "משנה בשם שקוראו ספר - ובפרט 
ביניהם", אחר ספר לקרות צריך ואינו כולה, שבעלֿפה תורה ממנו ויודע בזה קורא ואחרֿכך תחלה,

"תורת שבכתב, לתנאי dynתורה שמגיע עד הספרדי], מיימון בן משה רבי תורת - לאחריֿזה ומיד ,"
ixiyrd."אותה מכירין שהן "בלשון -

להרמב"ם: תורה משנה שבלימוד המיוחד העילוי וזהו

אחד  כל שאצל לומר איֿאפשר – והתוספתא" וספרי וספרא והירושלמית, הבבלית "הגמרא.. לימוד
וכיוצא  חלוקות, מדרשות השקלאֿוטריא, ריבוי מפני כי אותה", מכירין שהן "לשון זה הרי מישראל ואחד
האסורים  בדברים הנכוחה הדרך מהם יודע כן ואחר ארוך, וזמן חכמה ונפש רחבה דעת "צריכין בזה,

הוא" היאך התורה דיני ושאר ספר 155והמותרים חיבור מטרת הרי - להרמב"ם תורה משנה מהֿשאיןֿכן ;
דברים "לחבר ברורה mixxazndזה בלשון וכו').. הגאונים תשובות ומדרשים, (ש"ס החיבורים אלו מכל

סדורה כולה שבעלֿפה תורה שתהא עד קצרה lkdודרך ita הדינין כל שיהיו עד פירוק.. ולא קושיא בלא
כו'" ולגדול לקטן אשר 155גלויין המעשה "את מישראל ואחד אחד כל יודע שעלֿידיֿזה – ובפשטות ,

תעשינה". לא אשר ואלה יעשון
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מקום  בכל לא הרי - ספריו בשאר מהֿשאיןֿכן דוקא, תורה" "משנה לספרו בנוגע היא זו [מעלה
שלו, המצוות בספר אפילו שרואים כפי בפועל, למעשה בנוגע ברור פסקֿדין ישנו ענין ובכל
תוכנן  אלו שתשובות בפועל, למעשה להלכה בנוגע שהשיב מה מלבד - בתשובותיו ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
"אין  - משה" "וכתב תשובותיו: בסיום הרמב"ם ובלשון לפועל, להלכה בנוגע הדברים ומסקנת סיום -

וחתם" אלא בפועל].171וכתב למעשה ברור פסקֿדין עלֿידי כולו הענין חתימת היינו, ,

ביחס  להרמב"ם, תורה משנה ספר בלימוד מיוחדת מעלה יש שבעלֿפה תורה ללימוד שבנוגע ונמצא,
ה" בנוגע לענין אותה" מכירין שהן ב"לשון הוא זה ספר שכן, - האלקות מציאות על דישראל עדות"
cg` lklcg`e.מישראל

קבוע  שיעור ויום יום בכל ללמוד - הרמב"ם של ספרו ללימוד בנוגע נוספת להתעוררות באים ומכאן
בארוכה. פעמים וכמה כמה כמדובר יום), בכל פרקים (ג' הרמב"ם בלימוד

.„Î קאי" שאז הארבעים, לשנת בקשר - הרמב"ם לימוד בענין נוסף דבר אודות לעורר המקום וכאן
הקב"ה) של ורצונו חכמתו התורה, ללימוד (ובעיקר) גם שייך זה שענין (וכאמור, דרביה" אדעתיה איניש

ובהקדים: -
בתשובותיו  שכתב מה ידוע הרי - שבספרו לפסקיֿדינים המקורות את ציין לא שהרמב"ם 172אףֿעלֿפי

וכך, כך השיב בתחילה הנה בש"ס, מקומה היכן שבחיבורו, מסויימת להלכה בנוגע אותו שאלו שכאשר
השואל  שיבוא מזה בצער אני "תמיד כתב זה ועל כו', אחר במקום מקורה זו שהלכה מצא ואחרֿכך
אזכור  לא וחייך, לא. ופעמים פלוני במקום מיד לו אומר אני פעמים אלו, דברים נאמרו היכן וישאל

עד לך,ytgpyמקומן אומר שאני ענין זה חיבור עם חיברתי שלא נחמתי זה "ועל ומסיים: אחריהן",
ש  השי"ת גוזר אם באותו `epyrובדעתי במקומה שאינה הלכה שכל - הרבה טורח בו שיש אףֿעלֿפי

כו'". מקומה אודיע ענין,

ה"מזכירות", שעלֿיד ה"כולל" מחברי אחדים שיתקבצו ביותר ונכון טוב דבר הרי - ועלֿפיֿזה
להרמב"ם, היד שבספר פסקיֿהדינים לכל המראיֿמקומות כל את וירכזו יאספו - אפשרית הכי ובזריזות
שבספר  הפסקיֿדינים מקורות את בנקל למצוא יוכל ואחד אחד שכל כך בפניֿעצמו, בקונטרס וידפיסום

להרמב"ם. היד ספר בלימוד והתיישבות אור שיוסיף דבר - היד

לכללות  מהמראיֿמקומות החל הרמב"ם, לפסקיֿדיני מקורות הובאו שבהם ספרים כמה ישנם אמנם,
בספר  ובפרט עצמו, הרמב"ם עלֿידי זה) דין למדים (שממנו בתורה הפסוק ציון עלֿידי – ההלכה
דיני  פרטי נתבארו שבו שבעלֿפה בתורה מראהֿמקום מציין המצוות של ככולן שברובן שלו, המצוות
אףֿעלֿפיֿכן, אבל - שלאחריֿזה בספרים ההלכות לפרטי מראיֿמקומות צויינו כן וכמו זו, מצוה

ד" באופן הם אלו cxetneמראיֿמקומות xfetn ספרים כל למצוא יש ולכן רבים, ומחברים ספרים בין "
hwlleאלו, seq`leלאור ולהוציאם המראיֿמקומות, כל את fkexnמהם ote`a בהישג שיהיה אחד, בקונטרס

ואחד. אחד כל של ידו

הם  מי בידעם הנה - זה בענין שעוסק כו', ורגיל מצוי שאינו מיוחד ספר בידם שיש אלו ולכן,
בזה, וכיוצא פלוני, מראהֿמקום פלוני, ספר אודות להם ויודיעו עמהם יתקשרו זו, במלאכה העוסקים

משובח. זה הרי המקדים וכל אפשרית, הכי בזריזות - והעיקר האפשרית, בשלימות יהיה שהדבר כך

הרמב"ם, של ספרו מהתחלת להתחיל כלומר, הסדר. על להעשות צריכה זו שמלאכה ופשוט מובן
הדבר  יהיה שאז לסיומו, עד כולו, החיבור וכל וכו', המצוות מנין לספרו, הרמב"ם מהקדמת - כולל

בשלימותו.

המראיֿמקומות באיסוף להתחיל יש - באמצע כבר עומדים הרמב"ם לימוד שבשיעורי zlgzdnואף
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א.171) כג, גיטין קמ.172)ראה תשובה – ליפסיא הרמב"ם שו"ת

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

הקודמות  ההלכות לימוד שהרי דוקא, הסדר על להיות צריך הרמב"ם שלימוד פעמים כמה כמדובר הספר,
העיון  עלֿידי – הלימוד לשלימות בנוגע הוא שכן מובן, ומזה שלאחריֿזה, ההלכות בהבנת מוסיף

דוקא. הסדר על להיות צריך זה שדבר כו', במראיֿמקומות

.‰Î דספר לפסקיֿדינים מראיֿמקומות אודות שמדברים שאף להבהיר, צורך יש להאמור, בהמשך
להיות צריך הלימוד ועיקר שהתחלת ופשוט מובן הרי לכל oheytaהיד, השוה הלימוד שזהו הלכות, של

בארוכה. פעמים כמה כמדובר ולגדול". "לקטן נפש,
אין  - הרמב"ם ללימוד בקשר ששואלים ה"שאלות" שכל הפעם, עוד ולבאר להזכיר המקום וכאן

וכלל  כלל מקום :173להם

הרא"ש  בתשובת שכתוב ממה השואלים הזקן 174ישנם אדמו"ר עלֿידי גם שאסור 175(שהובאה (
ללמוד  אין שלכן ולהסיק כפשוטם, הדברים את ללמוד הם ורוצים כו', הרמב"ם מספר הלכה להורות

חסֿושלום. הרמב"ם של ספרו את

זה הרי הרמב"ם, מדברי הלכה לפסוק שאסור כזה, דבר לומר - לכלֿלראש חכמים jtidהנה כבוד
להרמב"ם, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה סתם, "תלמידֿחכם" אודות מדובר כאשר אפילו התורה, וכבוד

כמשה  קם לא משה ועד "ממשה !176אשר

רב" ד"מעשה באופן פשוטה הוכחה ישנה - ועיקר הכתוב 177ועוד ובלשון בזאת":178, נא "בחנוני :

ספרו  את ללמוד כבר יכול לגמרא" עשרה חמש ד"בן לגיל הגיע לא שעדיין למשנה", שנים עשר "בן
המשנה" "בלשון שנכתב ספר הרמב"ם, ברמב"ם,179של הלכה שילמד למשנה" עשר "בן יקחו ובכן .

הנה - זו? דהלכה הפסקֿדין תוכן מהו mlekkוישאלוהו maexa"למשנה עשר ה"בן יאמר ההלכות, של
אלא עוד ולא הרמב"ם, בדברי הכתובה ההלכה תוכן ב"oeekiyאת שנפסק jexrלפסקֿדין ogley עלֿפי "

אלו! הרמב"ם דברי

דברי  את מבינים שאין מכיון הרמב"ם, מדברי להורות שאסור הזקן ואדמו"ר הרא"ש שכתבו מה
צריכים כאשר הוא המדובר הרי  - כו' הלכות zenclהרמב"ם של לפשוטן בנוגע אמנם, למילתא. מילתא

כנ"ל. הלכות, של פשוטן מבין למשנה" עשר "בן שגם - כאמור - רב" "מעשה רואים אתר, על

מזו: ויתירה

שכתב  כמו ערוך", ב"שולחן כמותו הלכה נפסקה שלא בענינים הרמב"ם לפסקֿדין בנוגע אפילו
ביתֿישראל  הבית אשר ההוראה עמודי שלושת בהיות כי בדעתי הסכמתי "ולכן בהקדמתו: יוסף" ה"בית
ששנים  שבמקום לבי אל אמרתי ז"ל, והרא"ש והרמב"ם הרי"ף המה הלא בהוראותיהם, עליהם נשען

את מאומה משנה אינו זה ענין הרי - כמותם" הלכה נפסוק אחת, לדעת מסכימים של beqמהם הספר
וענינים  ואיבעיות קושיות שקלאֿוטריא, בו שיש ספר לא כלומר, הלכות", "הלכות - שענינו הרמב"ם,

של ספר אלא ב"תיקו", dkldlשנשארו mipicÎiwqtההלכה נפסקה ערוך" שב"שולחן למרות - וזאת ,`lc
כפסקֿדין להיות צריכה בפועל וההנהגה jexr"כהרמב"ם, ogley"d.

דהלכתא" אליבא שמעתא ד"לאסוקי הלימוד לאופן בנוגע שקלאֿוטריא 180כלומר: של באופן (לא
בזה" זה וטוחנן הרים הרי "עוקר ב'181ופלפול, ישנם גופא בזה הנה - ההלכה) מסקנת בירור אם כי ,

ההלכה חלק לימוד (א) להנהגתdxezaאופנים: בנוגע למעשה הלכה פסק (ב) ,mc`d:אחר ובסגנון .
`vtgdביחס הלכה פסק או שבתורה, .xabdl`דהלכה

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

תמוז 173) אדר"ח חוקת, ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
ועוד. ואילך. סכ"ט תמוז י"ב ואילך. סכ"ד ש.ז.

ס"ט.174) לא כלל – שלו בשו"ת
רפ"ב.175) ת"ת להל' קו"א
גאון.176) משה ר' ערך להחיד"א שה"ג
וש"נ.177) א. כא, שבת

י.178) ג, מלאכי
הרמב"ם 179) שו"ת וראה המצוות. לספר הרמב"ם הקדמת

היד. לספר הכס"מ הקדמת שם.
א.180) כו, יומא
א.181) כד, סנהדרין
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מקום  בכל לא הרי - ספריו בשאר מהֿשאיןֿכן דוקא, תורה" "משנה לספרו בנוגע היא זו [מעלה
שלו, המצוות בספר אפילו שרואים כפי בפועל, למעשה בנוגע ברור פסקֿדין ישנו ענין ובכל
תוכנן  אלו שתשובות בפועל, למעשה להלכה בנוגע שהשיב מה מלבד - בתשובותיו ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
"אין  - משה" "וכתב תשובותיו: בסיום הרמב"ם ובלשון לפועל, להלכה בנוגע הדברים ומסקנת סיום -

וחתם" אלא בפועל].171וכתב למעשה ברור פסקֿדין עלֿידי כולו הענין חתימת היינו, ,

ביחס  להרמב"ם, תורה משנה ספר בלימוד מיוחדת מעלה יש שבעלֿפה תורה ללימוד שבנוגע ונמצא,
ה" בנוגע לענין אותה" מכירין שהן ב"לשון הוא זה ספר שכן, - האלקות מציאות על דישראל עדות"
cg` lklcg`e.מישראל

קבוע  שיעור ויום יום בכל ללמוד - הרמב"ם של ספרו ללימוד בנוגע נוספת להתעוררות באים ומכאן
בארוכה. פעמים וכמה כמה כמדובר יום), בכל פרקים (ג' הרמב"ם בלימוד

.„Î קאי" שאז הארבעים, לשנת בקשר - הרמב"ם לימוד בענין נוסף דבר אודות לעורר המקום וכאן
הקב"ה) של ורצונו חכמתו התורה, ללימוד (ובעיקר) גם שייך זה שענין (וכאמור, דרביה" אדעתיה איניש

ובהקדים: -
בתשובותיו  שכתב מה ידוע הרי - שבספרו לפסקיֿדינים המקורות את ציין לא שהרמב"ם 172אףֿעלֿפי

וכך, כך השיב בתחילה הנה בש"ס, מקומה היכן שבחיבורו, מסויימת להלכה בנוגע אותו שאלו שכאשר
השואל  שיבוא מזה בצער אני "תמיד כתב זה ועל כו', אחר במקום מקורה זו שהלכה מצא ואחרֿכך
אזכור  לא וחייך, לא. ופעמים פלוני במקום מיד לו אומר אני פעמים אלו, דברים נאמרו היכן וישאל

עד לך,ytgpyמקומן אומר שאני ענין זה חיבור עם חיברתי שלא נחמתי זה "ועל ומסיים: אחריהן",
ש  השי"ת גוזר אם באותו `epyrובדעתי במקומה שאינה הלכה שכל - הרבה טורח בו שיש אףֿעלֿפי

כו'". מקומה אודיע ענין,

ה"מזכירות", שעלֿיד ה"כולל" מחברי אחדים שיתקבצו ביותר ונכון טוב דבר הרי - ועלֿפיֿזה
להרמב"ם, היד שבספר פסקיֿהדינים לכל המראיֿמקומות כל את וירכזו יאספו - אפשרית הכי ובזריזות
שבספר  הפסקיֿדינים מקורות את בנקל למצוא יוכל ואחד אחד שכל כך בפניֿעצמו, בקונטרס וידפיסום

להרמב"ם. היד ספר בלימוד והתיישבות אור שיוסיף דבר - היד

לכללות  מהמראיֿמקומות החל הרמב"ם, לפסקיֿדיני מקורות הובאו שבהם ספרים כמה ישנם אמנם,
בספר  ובפרט עצמו, הרמב"ם עלֿידי זה) דין למדים (שממנו בתורה הפסוק ציון עלֿידי – ההלכה
דיני  פרטי נתבארו שבו שבעלֿפה בתורה מראהֿמקום מציין המצוות של ככולן שברובן שלו, המצוות
אףֿעלֿפיֿכן, אבל - שלאחריֿזה בספרים ההלכות לפרטי מראיֿמקומות צויינו כן וכמו זו, מצוה

ד" באופן הם אלו cxetneמראיֿמקומות xfetn ספרים כל למצוא יש ולכן רבים, ומחברים ספרים בין "
hwlleאלו, seq`leלאור ולהוציאם המראיֿמקומות, כל את fkexnמהם ote`a בהישג שיהיה אחד, בקונטרס

ואחד. אחד כל של ידו

הם  מי בידעם הנה - זה בענין שעוסק כו', ורגיל מצוי שאינו מיוחד ספר בידם שיש אלו ולכן,
בזה, וכיוצא פלוני, מראהֿמקום פלוני, ספר אודות להם ויודיעו עמהם יתקשרו זו, במלאכה העוסקים

משובח. זה הרי המקדים וכל אפשרית, הכי בזריזות - והעיקר האפשרית, בשלימות יהיה שהדבר כך

הרמב"ם, של ספרו מהתחלת להתחיל כלומר, הסדר. על להעשות צריכה זו שמלאכה ופשוט מובן
הדבר  יהיה שאז לסיומו, עד כולו, החיבור וכל וכו', המצוות מנין לספרו, הרמב"ם מהקדמת - כולל

בשלימותו.
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א.171) כג, גיטין קמ.172)ראה תשובה – ליפסיא הרמב"ם שו"ת

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

הקודמות  ההלכות לימוד שהרי דוקא, הסדר על להיות צריך הרמב"ם שלימוד פעמים כמה כמדובר הספר,
העיון  עלֿידי – הלימוד לשלימות בנוגע הוא שכן מובן, ומזה שלאחריֿזה, ההלכות בהבנת מוסיף

דוקא. הסדר על להיות צריך זה שדבר כו', במראיֿמקומות

.‰Î דספר לפסקיֿדינים מראיֿמקומות אודות שמדברים שאף להבהיר, צורך יש להאמור, בהמשך
להיות צריך הלימוד ועיקר שהתחלת ופשוט מובן הרי לכל oheytaהיד, השוה הלימוד שזהו הלכות, של

בארוכה. פעמים כמה כמדובר ולגדול". "לקטן נפש,
אין  - הרמב"ם ללימוד בקשר ששואלים ה"שאלות" שכל הפעם, עוד ולבאר להזכיר המקום וכאן

וכלל  כלל מקום :173להם

הרא"ש  בתשובת שכתוב ממה השואלים הזקן 174ישנם אדמו"ר עלֿידי גם שאסור 175(שהובאה (
ללמוד  אין שלכן ולהסיק כפשוטם, הדברים את ללמוד הם ורוצים כו', הרמב"ם מספר הלכה להורות

חסֿושלום. הרמב"ם של ספרו את

זה הרי הרמב"ם, מדברי הלכה לפסוק שאסור כזה, דבר לומר - לכלֿלראש חכמים jtidהנה כבוד
להרמב"ם, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה סתם, "תלמידֿחכם" אודות מדובר כאשר אפילו התורה, וכבוד

כמשה  קם לא משה ועד "ממשה !176אשר

רב" ד"מעשה באופן פשוטה הוכחה ישנה - ועיקר הכתוב 177ועוד ובלשון בזאת":178, נא "בחנוני :

ספרו  את ללמוד כבר יכול לגמרא" עשרה חמש ד"בן לגיל הגיע לא שעדיין למשנה", שנים עשר "בן
המשנה" "בלשון שנכתב ספר הרמב"ם, ברמב"ם,179של הלכה שילמד למשנה" עשר "בן יקחו ובכן .

הנה - זו? דהלכה הפסקֿדין תוכן מהו mlekkוישאלוהו maexa"למשנה עשר ה"בן יאמר ההלכות, של
אלא עוד ולא הרמב"ם, בדברי הכתובה ההלכה תוכן ב"oeekiyאת שנפסק jexrלפסקֿדין ogley עלֿפי "

אלו! הרמב"ם דברי

דברי  את מבינים שאין מכיון הרמב"ם, מדברי להורות שאסור הזקן ואדמו"ר הרא"ש שכתבו מה
צריכים כאשר הוא המדובר הרי  - כו' הלכות zenclהרמב"ם של לפשוטן בנוגע אמנם, למילתא. מילתא

כנ"ל. הלכות, של פשוטן מבין למשנה" עשר "בן שגם - כאמור - רב" "מעשה רואים אתר, על

מזו: ויתירה

שכתב  כמו ערוך", ב"שולחן כמותו הלכה נפסקה שלא בענינים הרמב"ם לפסקֿדין בנוגע אפילו
ביתֿישראל  הבית אשר ההוראה עמודי שלושת בהיות כי בדעתי הסכמתי "ולכן בהקדמתו: יוסף" ה"בית
ששנים  שבמקום לבי אל אמרתי ז"ל, והרא"ש והרמב"ם הרי"ף המה הלא בהוראותיהם, עליהם נשען

את מאומה משנה אינו זה ענין הרי - כמותם" הלכה נפסוק אחת, לדעת מסכימים של beqמהם הספר
וענינים  ואיבעיות קושיות שקלאֿוטריא, בו שיש ספר לא כלומר, הלכות", "הלכות - שענינו הרמב"ם,

של ספר אלא ב"תיקו", dkldlשנשארו mipicÎiwqtההלכה נפסקה ערוך" שב"שולחן למרות - וזאת ,`lc
כפסקֿדין להיות צריכה בפועל וההנהגה jexr"כהרמב"ם, ogley"d.

דהלכתא" אליבא שמעתא ד"לאסוקי הלימוד לאופן בנוגע שקלאֿוטריא 180כלומר: של באופן (לא
בזה" זה וטוחנן הרים הרי "עוקר ב'181ופלפול, ישנם גופא בזה הנה - ההלכה) מסקנת בירור אם כי ,

ההלכה חלק לימוד (א) להנהגתdxezaאופנים: בנוגע למעשה הלכה פסק (ב) ,mc`d:אחר ובסגנון .
`vtgdביחס הלכה פסק או שבתורה, .xabdl`דהלכה
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תמוז 173) אדר"ח חוקת, ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
ועוד. ואילך. סכ"ט תמוז י"ב ואילך. סכ"ד ש.ז.

ס"ט.174) לא כלל – שלו בשו"ת
רפ"ב.175) ת"ת להל' קו"א
גאון.176) משה ר' ערך להחיד"א שה"ג
וש"נ.177) א. כא, שבת

י.178) ג, מלאכי
הרמב"ם 179) שו"ת וראה המצוות. לספר הרמב"ם הקדמת

היד. לספר הכס"מ הקדמת שם.
א.180) כו, יומא
א.181) כד, סנהדרין
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לה" ד"לאפשה באופן להיות יכול התורה המתגבר"182לימוד "כמעין ליגע,183, נעצר שאינו היינו ,
הנה כך, באופן במוחו סברא נופלת כאשר dixg`lשהרי cin עוקר" הלאה, וכן אחר, באופן סברא באה

מלי  אמנם, בזה"'. זה וטוחנן הרים הריםהרי הרי ד"עוקר באופן להיות opgeheמוד יכול לא - בלבד כו'"
מנת על להיות צריכה זו וטחינה עקירה אלא "בנין", של לאסוקי zepalמציאות - התירה בלימוד וענינו ,

דהלכתא. אליבא שמעתא

אורה" ב"שערי בארוכה ומקשה"184וכמבואר ו"חריף ומסיק" "מתון הרים", ו"עוקר "סיני" 185בעניין

זאת, לולי שכן, ומסיק". ו"מתון ד"סיני" הענין להיות צריך ומקשה" ו"חריף הרים" "עוקר אצל שגם -
ו"חריף  הרים" "עוקר שענינו זה שהרי הדור, פוסקי ראש להיות עדיף מהם מי לשאלה כלל מקום אין
שההלכה  כפי אפילו דהלכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בנוגע מאומה ממנו לדעת יוכלו לא - ומקשה"

הענין dxezaהיא להיות צריך ומקשה", ו"חריף הרים" "עוקר אצל שגם לומר בהכרח ודאי אלא - !
עצם  אם כי בתורה, דינים לפסוק ענינו שאין "ראשֿישיבה", אצל שגם היינו, ומסיק". ו"מתון ד"סיני"

הוראה  מלשון "תורה" הוא: התורה דלימוד הענין עיקר - התורה דלימוד המעשה 13הענין את "לדעת ,
האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו - והכללי העיקרי למעשה ועד יעשון, ה'"d`xilאשר ,186את

בפרשתנו  שכתוב מה עם קשור זה אם187שענין כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה :d`xil את
ה'".

בנוגע הוא זה כל אליבא cenillוהנה, שמעתא דלאסוקי באופן להיות צריך שהלימוד - התורה
כו' מיוחדת דשמיא סייעתא דרושה שלזה ;188דהלכתא,

שאלה  לשאול ל"רב" באים כאשר - בפועל למעשה הלכה פסק עם הקשור ענין ישנו לזה, ונוסף
ממש  בפועל להתנהג בפניֿעצמו.כיצד ענין שזהו ,

ב' הרי - בזה וכיוצא לביתֿהלל ביתֿשמאי בין פלוגתא דעות, ב' בו שיש מסויים דין ולדוגמא:
אליבא  שמעתא דלאסוקי באופן שניהם למדו ביתֿשמאי וגם ביתֿהלל שגם היינו, להלכה. הן הדעות

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו והרי להלכה, דבריהם אמרו ביתֿשמאי גם שהרי כאשר 19דהלכתא, אמנם, .
אחת. כדעה הוא ההלכה פסק אזי - ממש בפועל מעשה לעשות צריכים

פסקיֿדינים, של ספר הלכות", "הלכות הוא שספרו - הרמב"ם ללימוד בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
הלכה  נפסקה לא שבהם ענינים יש - בפועל למעשה שבנוגע אלא דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי

הרמב"ם. כדעת

.ÂÎ לאחרי שניתוספו והתקנות והמנהגים הדינים נכללו לא הרמב"ם שבספר הטוענים ישנם כן כמו
הרמב"ם. של זמנו

ערוך" ה"שולחן שנושאיֿכלי שמכיון ערוך", ה"שולחן ללימוד בנוגע גם לטעון יכולים זו טענה ובכן,
ה"שולחן  נושאיֿכלי וכן הרמ"א, - לראש לכל דבריהם, על ומוסיפים ערוך" ה"שולחן דברי את מפרשים

זו! ובשנה זה לדורנו עד כו', ותקנות מנהגים נוספים לדור ומדור שלאחריֿזה, בדורות ערוך"

לדור  ומדור לזמן שמזמן כולה, התורה בכל הוא שכן מכיון בדבר, פלא כל אין - הענין לעצם ובנוגע
וחידושים  האחרונים, לדורות עד ותיק", "תלמיד של חידושו בתורה, חדשים ענינים ונתחדשו ניתוספו

מסיני  למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה - ד"תורה" התוקף כל את להם יש וכמבואר 189אלו ,
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לאדה"ז 182) ת"ת הל' וראה ד. לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
וש"נ. ה"ב. פ"ב

מ"ט.183) פ"ב אבות
תש"ח 184) סה"מ ואילך). בע"א (כג, פנ"ו בכסלו בכ"ה ד"ה
.124 ע'
בסופה.185) הוריות

כד.186) ו, ואתחנן
יב.187) י,
ואילך.188) תכ ע' תרס"ו המשך ראה
שמו"ר 189) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

וש"נ. .20ֿ1 הע' 252 ע' חי"ט לקו"ש רפכ"ב. ויק"ר רפמ"ז.
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תער"ב  אחר 190בהמשך (ובמקום והש"ך הט"ז עד המחברים עשו 191שכל בכלל, ועד המהרש"א), עד -
דמצוותֿעשה  התוקף כל את להם יש - ישראל בתפוצות שנתקבלו ומכיוון ברוחֿהקודש, חיבוריהם

הרמב"ם  כפסקֿדין לאֿתעשה, היא".192ומצוות תורה ישראל ד"מנהג הענין לכללות עד ,

ביטוי לידי בא זה תורה dkldaוענין תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר כפסקֿדין גם 193– הזה ש"בזמן
בכלל והגהותיו ערוך" וה"שולחן הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות יחשבו".dpynהלכות

חוזר  בה שהטועה משנה" ד"דבר דין להם שיש זה.194היינו, בענין טעות של מושג שייך שלא מכיון .

הכל  "את - היא שלפניֿזה) בדורות היו (ולא מסויימים בדורות שנתחדשו ענינים שישנם לכך והטעם
יפה :ezra"195עשה

בצד  גם להוסיף צורך נעשה אזי - "לעומתֿזה" של בענינים ניתוסף מסויים שבדור רואים כאשר
באופן - ואדרבה והקדושה, למכה zncwdcהטוב .196רפואה

ז"ל  חכמינו דברי את לבאר יש קללתו 197[ועלֿפיֿזה מרובה ויום יום "כל – משיחא" ל"עקבות בנוגע
- טובה?! דבשורה היפך שהוא דבר ליהודי לומר התועלת ומהי הצורך מהו דלכאורה, חבירו", משל
רפואה  מקדים הוא הרי משיחא, בעקבות הדברים מצב הוא שכן יודע יהודי שכאשר בזה, הענין אלא
שגם  למרות היינו, ומצוותיה. תורה עניני בכל ויותר יותר הוא מוסיף ויום יום שבכל עלֿידיֿזה למכה,
יותר, עוד בעבודתו מוסיף הוא הרי חדש, יום שבא מכיון מכלֿמקום גמור, צדיק בדרגת היה אתמול

חסֿושלום]. הטוב בהיפך דהוספה למצב רפואה מקדים ובכך

הגמרא  בפירוש זאת לבבל,198ומצינו ישראל מארץ הגיע רב כאשר גדר": בה וגדר מצא בקעה רב -
מצוה, הידור וסייג, גדר שהוסיף היינו, גדר. בה וגדר עמד פלוני, בענין פירצה יש פלוני שבמקום וראה

בזה. וכיוצא

המלך  שלמה עלֿידי שניתתקנו ידים ונטילת עירובין – בגמרא נוספת :199דוגמא

– שלפניו בזמן ולא דוקא, המלך שלמה עלֿידי אלו ענינים ניתתקנו מדוע לשאול: יש לכאורה,
ואז  זאת, ויתקן המלך שלמה שיבוא עד ממתינים מדוע אםֿכן אלו, בענינים צורך יש אם ממהֿנפשך:

בני" "חכם עליו "חכמה"?!200אמרו של ענין שזהו מדגישים גופא שבתורה כאלו ענינים שתיקן מפני ,

– בזה מפני jxcÎlrוהביאור זה הרי ששם אלא גדר", בה וגדר מצא "בקעה בענין לעיל האמור
וקדושה: בטוב ההוספה מפני זה הרי  וכאן הטוב, בהיפך ההוספה

בענין  צורך היה לא המלך שלמה של זמנו עד הרי - המלך שלמה עלֿידי דעירובין לתקנה בנוגע
במדבר, היותם בזמן מיבעי לא - בשלימות ומנוחה חניה של במצב ישראל בני היו לא שעדיין מפני זה,

ז"ל  חכמינו שאמרו בהו 201שלמרות דכתיב כמאן202"כיון יסעו, ה' פי ועל יחנו ה' פי להו riawcעל
ל"ארץ  הכניסה לאחרי אפילו אלא תמיד, ומנוחה חניה של במצב  היו לא ובגלוי בפועל מכלֿמקום דמי",

ורחבה" שפכת"203טובה לרוב "דם נאמר עליו - המלך דוד של זמנו עד הרי צבא 204, "יוצאי היו -
ומנוחה 205בישראל" חניה של במצב ישראל בני היו לא ובמילא כו', ארצות בכמה למלחמה ללכת צריכים

תחת  ואיש גפנו תחת "איש ישבו ישראל בני כאשר המלך, שלמה של בזמנו אמנם, בשלימותה.
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א'שפה.190) ס"ע ח"ג
וש"נ.191) ,76 הע' 40 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
בתחלתן.192) ממרים הל'
שם 193) ותומים אורים וראה רסכ"ה, מחו"מ – ה"א פ"ב
סקכ"ב.

רפ"ו,194) סנהדרין הל' רמב"ם וש"נ. ב. פד, כתובות
שם. טושו"ע

וש"נ.195) .387 ע' ח"כ לקו"ש וראה יא. ג, קהלת
א.196) ג, שמות טוב לקח מדרש ב. יג, מגילה ראה

א.197) מט, סוטה
וש"נ.198) א. ו, עירובין
ב.199) כא, עירובין סע"ב. יד, שבת
שם 200) ועירובין שבת יא. כז, משלי
ב.201) נה, עירובין
כג.202) כ. ט, בהעלותך
ח.203) ג, שמות
ח.204) כב, דה"א
ועוד.205) ג. א, במדבר – הכתוב ל'
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לה" ד"לאפשה באופן להיות יכול התורה המתגבר"182לימוד "כמעין ליגע,183, נעצר שאינו היינו ,
הנה כך, באופן במוחו סברא נופלת כאשר dixg`lשהרי cin עוקר" הלאה, וכן אחר, באופן סברא באה

מלי  אמנם, בזה"'. זה וטוחנן הרים הריםהרי הרי ד"עוקר באופן להיות opgeheמוד יכול לא - בלבד כו'"
מנת על להיות צריכה זו וטחינה עקירה אלא "בנין", של לאסוקי zepalמציאות - התירה בלימוד וענינו ,

דהלכתא. אליבא שמעתא

אורה" ב"שערי בארוכה ומקשה"184וכמבואר ו"חריף ומסיק" "מתון הרים", ו"עוקר "סיני" 185בעניין

זאת, לולי שכן, ומסיק". ו"מתון ד"סיני" הענין להיות צריך ומקשה" ו"חריף הרים" "עוקר אצל שגם -
ו"חריף  הרים" "עוקר שענינו זה שהרי הדור, פוסקי ראש להיות עדיף מהם מי לשאלה כלל מקום אין
שההלכה  כפי אפילו דהלכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בנוגע מאומה ממנו לדעת יוכלו לא - ומקשה"

הענין dxezaהיא להיות צריך ומקשה", ו"חריף הרים" "עוקר אצל שגם לומר בהכרח ודאי אלא - !
עצם  אם כי בתורה, דינים לפסוק ענינו שאין "ראשֿישיבה", אצל שגם היינו, ומסיק". ו"מתון ד"סיני"

הוראה  מלשון "תורה" הוא: התורה דלימוד הענין עיקר - התורה דלימוד המעשה 13הענין את "לדעת ,
האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו - והכללי העיקרי למעשה ועד יעשון, ה'"d`xilאשר ,186את

בפרשתנו  שכתוב מה עם קשור זה אם187שענין כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה :d`xil את
ה'".

בנוגע הוא זה כל אליבא cenillוהנה, שמעתא דלאסוקי באופן להיות צריך שהלימוד - התורה
כו' מיוחדת דשמיא סייעתא דרושה שלזה ;188דהלכתא,

שאלה  לשאול ל"רב" באים כאשר - בפועל למעשה הלכה פסק עם הקשור ענין ישנו לזה, ונוסף
ממש  בפועל להתנהג בפניֿעצמו.כיצד ענין שזהו ,

ב' הרי - בזה וכיוצא לביתֿהלל ביתֿשמאי בין פלוגתא דעות, ב' בו שיש מסויים דין ולדוגמא:
אליבא  שמעתא דלאסוקי באופן שניהם למדו ביתֿשמאי וגם ביתֿהלל שגם היינו, להלכה. הן הדעות

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו והרי להלכה, דבריהם אמרו ביתֿשמאי גם שהרי כאשר 19דהלכתא, אמנם, .
אחת. כדעה הוא ההלכה פסק אזי - ממש בפועל מעשה לעשות צריכים

פסקיֿדינים, של ספר הלכות", "הלכות הוא שספרו - הרמב"ם ללימוד בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
הלכה  נפסקה לא שבהם ענינים יש - בפועל למעשה שבנוגע אלא דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי

הרמב"ם. כדעת

.ÂÎ לאחרי שניתוספו והתקנות והמנהגים הדינים נכללו לא הרמב"ם שבספר הטוענים ישנם כן כמו
הרמב"ם. של זמנו

ערוך" ה"שולחן שנושאיֿכלי שמכיון ערוך", ה"שולחן ללימוד בנוגע גם לטעון יכולים זו טענה ובכן,
ה"שולחן  נושאיֿכלי וכן הרמ"א, - לראש לכל דבריהם, על ומוסיפים ערוך" ה"שולחן דברי את מפרשים

זו! ובשנה זה לדורנו עד כו', ותקנות מנהגים נוספים לדור ומדור שלאחריֿזה, בדורות ערוך"

לדור  ומדור לזמן שמזמן כולה, התורה בכל הוא שכן מכיון בדבר, פלא כל אין - הענין לעצם ובנוגע
וחידושים  האחרונים, לדורות עד ותיק", "תלמיד של חידושו בתורה, חדשים ענינים ונתחדשו ניתוספו

מסיני  למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה - ד"תורה" התוקף כל את להם יש וכמבואר 189אלו ,
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לאדה"ז 182) ת"ת הל' וראה ד. לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
וש"נ. ה"ב. פ"ב

מ"ט.183) פ"ב אבות
תש"ח 184) סה"מ ואילך). בע"א (כג, פנ"ו בכסלו בכ"ה ד"ה
.124 ע'
בסופה.185) הוריות

כד.186) ו, ואתחנן
יב.187) י,
ואילך.188) תכ ע' תרס"ו המשך ראה
שמו"ר 189) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

וש"נ. .20ֿ1 הע' 252 ע' חי"ט לקו"ש רפכ"ב. ויק"ר רפמ"ז.
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תער"ב  אחר 190בהמשך (ובמקום והש"ך הט"ז עד המחברים עשו 191שכל בכלל, ועד המהרש"א), עד -
דמצוותֿעשה  התוקף כל את להם יש - ישראל בתפוצות שנתקבלו ומכיוון ברוחֿהקודש, חיבוריהם

הרמב"ם  כפסקֿדין לאֿתעשה, היא".192ומצוות תורה ישראל ד"מנהג הענין לכללות עד ,

ביטוי לידי בא זה תורה dkldaוענין תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר כפסקֿדין גם 193– הזה ש"בזמן
בכלל והגהותיו ערוך" וה"שולחן הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות יחשבו".dpynהלכות

חוזר  בה שהטועה משנה" ד"דבר דין להם שיש זה.194היינו, בענין טעות של מושג שייך שלא מכיון .

הכל  "את - היא שלפניֿזה) בדורות היו (ולא מסויימים בדורות שנתחדשו ענינים שישנם לכך והטעם
יפה :ezra"195עשה

בצד  גם להוסיף צורך נעשה אזי - "לעומתֿזה" של בענינים ניתוסף מסויים שבדור רואים כאשר
באופן - ואדרבה והקדושה, למכה zncwdcהטוב .196רפואה

ז"ל  חכמינו דברי את לבאר יש קללתו 197[ועלֿפיֿזה מרובה ויום יום "כל – משיחא" ל"עקבות בנוגע
- טובה?! דבשורה היפך שהוא דבר ליהודי לומר התועלת ומהי הצורך מהו דלכאורה, חבירו", משל
רפואה  מקדים הוא הרי משיחא, בעקבות הדברים מצב הוא שכן יודע יהודי שכאשר בזה, הענין אלא
שגם  למרות היינו, ומצוותיה. תורה עניני בכל ויותר יותר הוא מוסיף ויום יום שבכל עלֿידיֿזה למכה,
יותר, עוד בעבודתו מוסיף הוא הרי חדש, יום שבא מכיון מכלֿמקום גמור, צדיק בדרגת היה אתמול

חסֿושלום]. הטוב בהיפך דהוספה למצב רפואה מקדים ובכך

הגמרא  בפירוש זאת לבבל,198ומצינו ישראל מארץ הגיע רב כאשר גדר": בה וגדר מצא בקעה רב -
מצוה, הידור וסייג, גדר שהוסיף היינו, גדר. בה וגדר עמד פלוני, בענין פירצה יש פלוני שבמקום וראה

בזה. וכיוצא

המלך  שלמה עלֿידי שניתתקנו ידים ונטילת עירובין – בגמרא נוספת :199דוגמא

– שלפניו בזמן ולא דוקא, המלך שלמה עלֿידי אלו ענינים ניתתקנו מדוע לשאול: יש לכאורה,
ואז  זאת, ויתקן המלך שלמה שיבוא עד ממתינים מדוע אםֿכן אלו, בענינים צורך יש אם ממהֿנפשך:

בני" "חכם עליו "חכמה"?!200אמרו של ענין שזהו מדגישים גופא שבתורה כאלו ענינים שתיקן מפני ,

– בזה מפני jxcÎlrוהביאור זה הרי ששם אלא גדר", בה וגדר מצא "בקעה בענין לעיל האמור
וקדושה: בטוב ההוספה מפני זה הרי  וכאן הטוב, בהיפך ההוספה

בענין  צורך היה לא המלך שלמה של זמנו עד הרי - המלך שלמה עלֿידי דעירובין לתקנה בנוגע
במדבר, היותם בזמן מיבעי לא - בשלימות ומנוחה חניה של במצב ישראל בני היו לא שעדיין מפני זה,

ז"ל  חכמינו שאמרו בהו 201שלמרות דכתיב כמאן202"כיון יסעו, ה' פי ועל יחנו ה' פי להו riawcעל
ל"ארץ  הכניסה לאחרי אפילו אלא תמיד, ומנוחה חניה של במצב  היו לא ובגלוי בפועל מכלֿמקום דמי",

ורחבה" שפכת"203טובה לרוב "דם נאמר עליו - המלך דוד של זמנו עד הרי צבא 204, "יוצאי היו -
ומנוחה 205בישראל" חניה של במצב ישראל בני היו לא ובמילא כו', ארצות בכמה למלחמה ללכת צריכים

תחת  ואיש גפנו תחת "איש ישבו ישראל בני כאשר המלך, שלמה של בזמנו אמנם, בשלימותה.
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א'שפה.190) ס"ע ח"ג
וש"נ.191) ,76 הע' 40 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
בתחלתן.192) ממרים הל'
שם 193) ותומים אורים וראה רסכ"ה, מחו"מ – ה"א פ"ב
סקכ"ב.

רפ"ו,194) סנהדרין הל' רמב"ם וש"נ. ב. פד, כתובות
שם. טושו"ע

וש"נ.195) .387 ע' ח"כ לקו"ש וראה יא. ג, קהלת
א.196) ג, שמות טוב לקח מדרש ב. יג, מגילה ראה

א.197) מט, סוטה
וש"נ.198) א. ו, עירובין
ב.199) כא, עירובין סע"ב. יד, שבת
שם 200) ועירובין שבת יא. כז, משלי
ב.201) נה, עירובין
כג.202) כ. ט, בהעלותך
ח.203) ג, שמות
ח.204) כב, דה"א
ועוד.205) ג. א, במדבר – הכתוב ל'
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לתקנה 206תאנתו" צריכים היו אז - בשלימותו "מחנה" בשלימותה, ומנוחה חניה של באופן ,
.207ד"עירובין"

בגמרא  איתא הרי - ידים דנטילת לתקנה בנוגע כן בנוגע208וכמו היתה זו זה miycwlשתקנה שענין ,
המקדש. בית שנבנה לאחרי רק שייך היה

של ו  זמנו לאחרי שנתחדשו ומנהגים דינים וכמה כמה ישנם בוודאי - לעניננו בנוגע עלֿכלֿפנים,
ספר זה הרי זה, עם ביחד אבל בארוכה), (כנ"ל בעתו" יפה עשה הכל "את שהרי שבו mlyהרמב"ם,

כולה. התורה דכל ההלכות נתבארו

.ÊÎ שכבר אלו לכל "יישרֿכח" ולתת ברמב"ם, השיעורים לימוד אודות ולזרז לעורר - לעניננו ונחזור
אלו. שיעורים בלימוד ומשתתפים עצמם על קיבלו

הקב"ה  כאשר זה ענין על "יישרֿכח" לתת ויכול צריך אשר ואיזהו זה הוא מי - דבר של ולאמיתו
דהלכתא. אליבא שמעתא דלאסוקי באופן התורה לימוד - ובפרט תורתו, לימוד על "יישרֿכח" לו נותן

ושקלאֿוטריא  בפלפול לעסוק ולא כפשוטם, הרמב"ם דברי את ללמוד יש לכלֿלראש – וכאמור
בזה. וכיוצא האר" א ד"ׁשּפאלטן ְְְַַָבאופן

ראיה  להביא יש - הרמב"ם ספר את ללמוד צריכים אופן באיזה והוכחה בראיה צורך יש ואם
שמהם  לידינו), והגיעו בשלימותן שנשארו השאלות (אותן חיבורו על הרמב"ם אצל ששאלו מהשאלות

הרמב"ם. של בזמנו הלימוד אופן היה כיצד לדעת יכולים

דלימוד  בסוג אלא אינם ששאלוהו השאלות שכל רואים - הרמב"ם בתשובות מעיינים כאשר ואכן,
mheyt שמישהו באופן או האר", א ד"שפאלטן באופן ושקלאֿוטריא פלפול של באופן ולא דברים, של

"להעמיס" elyינסה `xaqe yecig כל עם ויפה נכונה טובה סברא לו נפלה אמנם הרמב"ם!... דברי על
דברי  את לעשות שרצונו כך כדי ועד הרמב"ם, ולדברי זו לסברא מה אףֿעלֿפיֿכן אבל המעלות,
הרמב"ם! דברי על סברתו את להעמיס שרוצה עלֿידיֿזה סברתו, לגבי חסֿושלום טפל" ל"דבר הרמב"ם

את  כתב שלא שמצטער בעצמו כותב הרמב"ם הרי - הרמב"ם דפסקי המקורות לידיעת בנוגע אמנם,
הקרויים  תלמידיו ותלמידי תלמידיו עלֿידי הדבר נעשה ואכן זאת, לעשות שבדעתו וכותב המקורות,

בניך"209"בנים" יהיו אבותיך "תחת - האב במקום עומד הבן והרי במקום 210, הוא שהיורש היינו, ,
ממש  .211המוריש

הוספה, של באופן אם כי - דברים של פשוטם לימוד אודות לעיל להאמור חסֿושלום בסתירה זה ואין
של  לרוחו הוא זה שלימוד הדברים, מקורות את ללמוד יוסיפו דברים, של פשוטם לימוד שלאחרי היינו,

כנ"ל. הרמב"ם,

.ÁÎ לגייס זו, משימה למילוי יתמסר ה"מזכירות" שעלֿיד ה"כולל" - כאמור - אשר חזקה ותקוותי
הרמב"ם, דפסקי המראיֿמקומות וליקוט באיסוף לעסוק ומיד תיכף שיתחילו בישראל" צבא "יוצאי

אפשרית. הכי בזריזות האמור הקונטרס את ולהדפיס כולה המלאכה את לסיים וישתדלו
אין  הרי - וכו' נפות בי"ג זאת שינפו ישראל גדולי של הגהה דרושה כזה שבדבר לטענה ובקשר

סוף! לדבר

הרמב"ם  של לחיבורו בנוגע שרואים וכפי רבות, פעמים ולהגיהו ולחזור להגיהו יכולים - ספר כל
כו'. שלישית מהדורא שכתב אומרים ויש שניה, מהדורא - ולאחריה קמא, מהדורא שכתב - עצמו

ו"משנה  ראשונה" "משנה - למשנה בנוגע גם כן מצינו שהרי הרמב"ם... של חידושו זה ואין
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ה.206) ה, מ"א
שם.207) שבת לע"י יעקב עיון ראה
רע"א.208) טו, שן שבת
(209– א ג, במדבר פרש"י וראה ז. ו, ואתחנן פרש"י

ב. יט, מסנהדרין
א.210) קנט, ב"ב וראה יז. מה, תהלים
יט,211) מהדו"ת א. יג, מלואים סקי"ח. ח"א צפע"נ שו"ת

א.
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בתרא 212אחרונה" בבא במסכת מצינו - כולו לש"ס בנוגע וכן אשי"213, דרב קמא "מהדורא שהיתה
מהדורא  - אחרונים שנים ושלושים קמא, מהדורא - ראשונים שנה שלושים אשי", דרב בתרא ו"מהדורא

הרשב"ם). בפירוש (כמבואר בתרא

כדי  אדרבה: הרי - והגהות לתיקונים מקום יהיה הקונטרס הדפסת שלאחרי אמת הן לעניננו: ובנוגע
ועד  מתחילתו שלם דבר של ראשונה מהדורא דרושה המתאים, באופן להיות תוכל ההגהה שמלאכת
בדבר  מעלות כמה ועוד כדרוש, ומתוקנת שניה מהדורא לאור ולהוציא להגיה יותר נקל יהיה שאז סופו,

בהן. להאריך המקום כאן אין אשר

הידוע  ובלשון העיקר, הוא המעשה - המעשה לעולם הדבר יבוא הדיבור מעולם אשר :214ויהיֿרצון
של  באופן הקונטרס, והדפסת הכתיבה במעשה - ובנידוןֿדידן העץ), על (הגרזן "טאפארוֿדאֿפלאחו"

לדורות  - דלעיל.215דפוס הדברים פרטי ככל ,

גדר  פורצת ששמחה מכיון לבב, וטוב שמחה מתוך זאת יעשו יתבטלו 216ובוודאי לכלֿלראש הרי -
חסרונות  ולמצוא האר") א ("שפאלטן לפלפל שיתחילו כאלו יהיו בוודאי שהרי והבלבולים, הקושיות כל
בתור  - עלֿכלֿפנים בשלימותו, הקונטרס את ידפיסו - לכלֿלראש הנה הזמן... יעבור ובינתיים בדבר...

שניה, מהדורא תבוא ולאחריה זו, מהדורא על שאלות ישאלו ואחרֿכך קמא, מהדורא

- הרמב"ם - והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום ממש בקרוב נזכה כאשר הנה ה', ובעזר
- השאלות כל על הרמב"ם ישיב ובוודאי עצמו!... הרמב"ם אצל השאלות את לברר יוכלו אזי בתוכם,

גו'" יבורך הוא עין הידועה 217"טוב בתשובתו שכתב וכמו האדם 218, מה כי בחיבורי, הקורא יאמר "ואל
החכמים  אתם עמדי עשיתם גדולה וטובה יבוא, המלך ויאמר הרשיתיו, הרי אלא המלך, אחרי שיבוא

כו'" יחשב טובה ויודיעני דבר שימצא וכל

אחרון" גואל הוא ראשון "גואל - צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ותלמודו 96וזוכים ,
ראשם.219בידו  על עולם ושמחת משה", עד "ממשה - כולל משה, תורת -

***

.ËÎ פרקים ג' - להרמב"ם תורה משנה בספר קבועים שיעורים דלימוד המבצע אודות לעיל הוזכר
בכל  אחד פרק ילמדו - בזה לעמוד יכולים אינם שונות שמסיבות ואלו אחת, בשנה לסיימו כדי יום, בכל
שילמדו  - לקטנים גם שייך זה שענין פעמים כמה וכמדובר שנים, ג' במשך כולו הספר את ויסיימו יום,

להרמב"ם. המצוות בספר אלו ענינים
עניני  כל אודות עלֿכלֿפנים) "גלגול" (בדרך להזכיר המקום כאן הרי - זה למבצע ובהמשך

ה"מבצעים":

(סעיף  לעיל המדובר עלֿפי ובפרט ישראל, דאחדות לאופן עד ישראל", אהבת "מבצע - לכלֿלראש
באב. עשר בחמשה ביותר מודגש זה שענין בארוכה ואילך) ו

צ  את לקיים שיוכל כדי שהרי עצמו, חינוך - לכלֿלראש חינוך", "מבצע כן "ואהבת וכמו התורה יווי
להאיר" "נר נעשה ואז עצמו, את לחנך עליו כמוך", האמור.220לרעך באופן הזולת את גם ומחנך ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

צא,212) במשנה – ב. צ, נדרים במשנה. – סע"א נז, כתובות
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לתקנה 206תאנתו" צריכים היו אז - בשלימותו "מחנה" בשלימותה, ומנוחה חניה של באופן ,
.207ד"עירובין"

בגמרא  איתא הרי - ידים דנטילת לתקנה בנוגע כן בנוגע208וכמו היתה זו זה miycwlשתקנה שענין ,
המקדש. בית שנבנה לאחרי רק שייך היה

של ו  זמנו לאחרי שנתחדשו ומנהגים דינים וכמה כמה ישנם בוודאי - לעניננו בנוגע עלֿכלֿפנים,
ספר זה הרי זה, עם ביחד אבל בארוכה), (כנ"ל בעתו" יפה עשה הכל "את שהרי שבו mlyהרמב"ם,

כולה. התורה דכל ההלכות נתבארו

.ÊÎ שכבר אלו לכל "יישרֿכח" ולתת ברמב"ם, השיעורים לימוד אודות ולזרז לעורר - לעניננו ונחזור
אלו. שיעורים בלימוד ומשתתפים עצמם על קיבלו

הקב"ה  כאשר זה ענין על "יישרֿכח" לתת ויכול צריך אשר ואיזהו זה הוא מי - דבר של ולאמיתו
דהלכתא. אליבא שמעתא דלאסוקי באופן התורה לימוד - ובפרט תורתו, לימוד על "יישרֿכח" לו נותן

ושקלאֿוטריא  בפלפול לעסוק ולא כפשוטם, הרמב"ם דברי את ללמוד יש לכלֿלראש – וכאמור
בזה. וכיוצא האר" א ד"ׁשּפאלטן ְְְַַָבאופן

ראיה  להביא יש - הרמב"ם ספר את ללמוד צריכים אופן באיזה והוכחה בראיה צורך יש ואם
שמהם  לידינו), והגיעו בשלימותן שנשארו השאלות (אותן חיבורו על הרמב"ם אצל ששאלו מהשאלות

הרמב"ם. של בזמנו הלימוד אופן היה כיצד לדעת יכולים

דלימוד  בסוג אלא אינם ששאלוהו השאלות שכל רואים - הרמב"ם בתשובות מעיינים כאשר ואכן,
mheyt שמישהו באופן או האר", א ד"שפאלטן באופן ושקלאֿוטריא פלפול של באופן ולא דברים, של

"להעמיס" elyינסה `xaqe yecig כל עם ויפה נכונה טובה סברא לו נפלה אמנם הרמב"ם!... דברי על
דברי  את לעשות שרצונו כך כדי ועד הרמב"ם, ולדברי זו לסברא מה אףֿעלֿפיֿכן אבל המעלות,
הרמב"ם! דברי על סברתו את להעמיס שרוצה עלֿידיֿזה סברתו, לגבי חסֿושלום טפל" ל"דבר הרמב"ם

את  כתב שלא שמצטער בעצמו כותב הרמב"ם הרי - הרמב"ם דפסקי המקורות לידיעת בנוגע אמנם,
הקרויים  תלמידיו ותלמידי תלמידיו עלֿידי הדבר נעשה ואכן זאת, לעשות שבדעתו וכותב המקורות,

בניך"209"בנים" יהיו אבותיך "תחת - האב במקום עומד הבן והרי במקום 210, הוא שהיורש היינו, ,
ממש  .211המוריש

הוספה, של באופן אם כי - דברים של פשוטם לימוד אודות לעיל להאמור חסֿושלום בסתירה זה ואין
של  לרוחו הוא זה שלימוד הדברים, מקורות את ללמוד יוסיפו דברים, של פשוטם לימוד שלאחרי היינו,

כנ"ל. הרמב"ם,

.ÁÎ לגייס זו, משימה למילוי יתמסר ה"מזכירות" שעלֿיד ה"כולל" - כאמור - אשר חזקה ותקוותי
הרמב"ם, דפסקי המראיֿמקומות וליקוט באיסוף לעסוק ומיד תיכף שיתחילו בישראל" צבא "יוצאי

אפשרית. הכי בזריזות האמור הקונטרס את ולהדפיס כולה המלאכה את לסיים וישתדלו
אין  הרי - וכו' נפות בי"ג זאת שינפו ישראל גדולי של הגהה דרושה כזה שבדבר לטענה ובקשר

סוף! לדבר

הרמב"ם  של לחיבורו בנוגע שרואים וכפי רבות, פעמים ולהגיהו ולחזור להגיהו יכולים - ספר כל
כו'. שלישית מהדורא שכתב אומרים ויש שניה, מהדורא - ולאחריה קמא, מהדורא שכתב - עצמו

ו"משנה  ראשונה" "משנה - למשנה בנוגע גם כן מצינו שהרי הרמב"ם... של חידושו זה ואין
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ה.206) ה, מ"א
שם.207) שבת לע"י יעקב עיון ראה
רע"א.208) טו, שן שבת
(209– א ג, במדבר פרש"י וראה ז. ו, ואתחנן פרש"י

ב. יט, מסנהדרין
א.210) קנט, ב"ב וראה יז. מה, תהלים
יט,211) מהדו"ת א. יג, מלואים סקי"ח. ח"א צפע"נ שו"ת

א.

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

בתרא 212אחרונה" בבא במסכת מצינו - כולו לש"ס בנוגע וכן אשי"213, דרב קמא "מהדורא שהיתה
מהדורא  - אחרונים שנים ושלושים קמא, מהדורא - ראשונים שנה שלושים אשי", דרב בתרא ו"מהדורא

הרשב"ם). בפירוש (כמבואר בתרא

כדי  אדרבה: הרי - והגהות לתיקונים מקום יהיה הקונטרס הדפסת שלאחרי אמת הן לעניננו: ובנוגע
ועד  מתחילתו שלם דבר של ראשונה מהדורא דרושה המתאים, באופן להיות תוכל ההגהה שמלאכת
בדבר  מעלות כמה ועוד כדרוש, ומתוקנת שניה מהדורא לאור ולהוציא להגיה יותר נקל יהיה שאז סופו,

בהן. להאריך המקום כאן אין אשר

הידוע  ובלשון העיקר, הוא המעשה - המעשה לעולם הדבר יבוא הדיבור מעולם אשר :214ויהיֿרצון
של  באופן הקונטרס, והדפסת הכתיבה במעשה - ובנידוןֿדידן העץ), על (הגרזן "טאפארוֿדאֿפלאחו"

לדורות  - דלעיל.215דפוס הדברים פרטי ככל ,

גדר  פורצת ששמחה מכיון לבב, וטוב שמחה מתוך זאת יעשו יתבטלו 216ובוודאי לכלֿלראש הרי -
חסרונות  ולמצוא האר") א ("שפאלטן לפלפל שיתחילו כאלו יהיו בוודאי שהרי והבלבולים, הקושיות כל
בתור  - עלֿכלֿפנים בשלימותו, הקונטרס את ידפיסו - לכלֿלראש הנה הזמן... יעבור ובינתיים בדבר...

שניה, מהדורא תבוא ולאחריה זו, מהדורא על שאלות ישאלו ואחרֿכך קמא, מהדורא

- הרמב"ם - והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום ממש בקרוב נזכה כאשר הנה ה', ובעזר
- השאלות כל על הרמב"ם ישיב ובוודאי עצמו!... הרמב"ם אצל השאלות את לברר יוכלו אזי בתוכם,

גו'" יבורך הוא עין הידועה 217"טוב בתשובתו שכתב וכמו האדם 218, מה כי בחיבורי, הקורא יאמר "ואל
החכמים  אתם עמדי עשיתם גדולה וטובה יבוא, המלך ויאמר הרשיתיו, הרי אלא המלך, אחרי שיבוא

כו'" יחשב טובה ויודיעני דבר שימצא וכל

אחרון" גואל הוא ראשון "גואל - צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ותלמודו 96וזוכים ,
ראשם.219בידו  על עולם ושמחת משה", עד "ממשה - כולל משה, תורת -

***

.ËÎ פרקים ג' - להרמב"ם תורה משנה בספר קבועים שיעורים דלימוד המבצע אודות לעיל הוזכר
בכל  אחד פרק ילמדו - בזה לעמוד יכולים אינם שונות שמסיבות ואלו אחת, בשנה לסיימו כדי יום, בכל
שילמדו  - לקטנים גם שייך זה שענין פעמים כמה וכמדובר שנים, ג' במשך כולו הספר את ויסיימו יום,

להרמב"ם. המצוות בספר אלו ענינים
עניני  כל אודות עלֿכלֿפנים) "גלגול" (בדרך להזכיר המקום כאן הרי - זה למבצע ובהמשך

ה"מבצעים":

(סעיף  לעיל המדובר עלֿפי ובפרט ישראל, דאחדות לאופן עד ישראל", אהבת "מבצע - לכלֿלראש
באב. עשר בחמשה ביותר מודגש זה שענין בארוכה ואילך) ו

צ  את לקיים שיוכל כדי שהרי עצמו, חינוך - לכלֿלראש חינוך", "מבצע כן "ואהבת וכמו התורה יווי
להאיר" "נר נעשה ואז עצמו, את לחנך עליו כמוך", האמור.220לרעך באופן הזולת את גם ומחנך ,
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תרנ"ז 216) (סה"מ תרנ"ז תשמח שמח ד"ה – בארוכה ראה
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מזוזה", "מבצע תפילין", "מבצע תורה", "מבצע המבצעים: בשאר פועל לידי באים אלו וענינים
כשרות  "מבצע ויוםֿטוב", קודש שבת נרות "מבצע וחכמיה", יבנה ספרים מלא "בית צדקה", "מבצע
התורה  מספרי באחד אות יהיה יהודי שלכל המבצע וכן המשפחה", טהרת "מבצע ושתיה", האכילה

הכלליים.

- עולם" של ד"יחידו המפורש והמבצע היחידי המבצע הכללי, המבצע את יותר עוד ימהר זה וכל
שכתוב  כמו מהגלות, מישראל ואחד אחד כל את ילקט ממש בני 221שבקרוב אחד לאחד תלוקטו "ואתם

ישראל",

בגלותא" "שכינתא שגם שכתוב 222ומכיון כמו ישראל, בני עם ביחד מהגלות הקב"ה גם יוצא -223

ושב" אלא נאמר לא "והשיב שבותך ", את אלקיך ה' ,224"ושב

ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים - הקב"ה עם ביחד ישראל בני – יחדיו וכולם
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  .36אלקיך

נשבע  אשר החסד ואת הברית את לך אלקיך ה' "ושמר הפרשה: בתחילת שנאמר למה וזוכים
לאבותיך",

- שבועות הלכות ברמב"ם: היומי לשיעור הקשר מודגש גו'", נשבע "אשר זה, שבפסוק ולהעיר, -

ה"שובע" ענין עם גם קשורה ש"שבועה" ומכיון זו, שבועה מקיים שהקב"ה שקיום 225היינו, מובן, -
השלימות. בתכלית נעשה זו שבועה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, שלימות - הענינים בכל שלימות 226שלימות עם ביחד ,
גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי  כולל ומצוותיה,227הארץ, התורה שלימות עם ביחד ,

הגאולה  של הראשון הרגע שזהו משיחא", ד"עקבות שבסיום היינו, - הזמן שלימות עם וביחד
כבר  ישנו - חדא וברגעא חדא בשעתא - זה ברגע הנה והשלימה, דלעתידֿלבוא,האמיתית הזמן שלימות

הזקן  אדמו"ר לשון עלֿדרך אחת", "בסקירה סופה, ועד מתחילתה כולה, הגאולה דכל 228השלימות

ז"ל  רבותינו מאמר ארוך".229בפירוש הוא בתחילתו "שגם - ארוך שכולו יום השביעי, אלף על

שמיא" ענני עם "ארו ומיד, שתיכף - שלימות 230ובפשטות העם, שלימות - יחדיו כולם נמצאים ,
שלמעלה  הענינים וכל ההשתלשלות סדר כל את שכוללת נקודה אחת, בנקודה - הארץ ושלימות התורה
זו  נקודה הרי זה עם וביחד נקודה, אלא זה אין אחד שמצד היינו, זו, בנקודה מתאחדים שכולם מזה,
יתברך, ומהותו עצמותו הפשיטות, תכלית היא שנקודה מכיון - הדבר וטעם גדול, הכי הריבוי את כוללת

וגאלם" ובעצמו בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם אראנו 231"נגלה מצרים מארץ צאתך "כימי -
חדא.232נפלאות" וברגעא חדא בשעתא אלו, בימינו ,

***

.Ï,האמצעי אדמו"ר וניגון הזקן, אדמו"ר ניגון - ולאחריו הכנה, ניגון ינגנו עתה
ערבית, תפלת התפללנו עתה שזה מכיון - בימינו" במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון את גם ויצרפו

אבינו  יעקב של מקומות 233תפלתו בכמה ומבואר ידוע והרי במיוחד 234, קשור אבינו יעקב של שענינו
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יב.221) כז, ישעי'
א.222) כט, מגילה וראה ועוד סע"ט. עה, סע"א. סו, זח"ג
ג.223) ל, נצבים
עה"פ.224) בפרש"י הובא שם. מגילה
וש"נ.225) רפ"א. לתניא כו' פי' ליקוט ראה
ט.226) י, בא
ח.227) יט, שופטים פרש"י עה"פ. ספרי וראה כ. יב, ראה
סע"ד.228) יח. תולדות תו"א

בסופה.229) חולין ב. לט, קידושין ראה
א.230) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
פיסקא 231) לפנ"ז ושם זו". "מצה פיסקא – ההגדה נוסח

"ויוצאינו".
טו.232) ז. מיכה
רע"ב.233) קעג, ב. קעב, סע"א. קסג, זח"א ב. כו, ברכות

ועוד.

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

בית" שקראו "כיעקב נצחי, וביתֿהמקדש נצחית גאולה - השלישי המקדש ובית העתידה הגאולה ,235עם
מצרים  בלי ".236"נחלה

מצרים". כלי ד"נחלה הענין תוכן וזהו גדר, פורצת שמחה שכן, - ניגון של ענין עם הקשר גם וזהו

.‡Ï"עומד "העולם שעליהם העמודים ג' כל זו בהתוועדות שיהיו קיים"237כדי ,238ו"העולם
ז"ל  חכמינו ומאמרי שבכתב מתורה פסוקים - התורה וענין ערבית, תפלת - התפילה ענין לאחרי הנה
כ"ק  של ופתגמים מאמרים וכן דלעיל, נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של מאמרו וכן שבעלֿפה, מתורה

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

ה"טנקיסטים". באמצעות דולר, של שטרות חלוקת עלֿידי – הצדקה בענין ההתוועדות את נסיים

פחות  לא בלבד, אחד שטר - וגם כאן, הנוכחים אלו עבור היא זו שחלוקה פעמים כמה וכמדובר
נוגע  לא שאצלו בכך מראה - שנים לקחת שרוצה מי ולכן ה"איכות", נוגע זה בענין שהרי יותר, ולא

כו'). מזה המשתלשל (וכל הכמות אלא האיכות

ד"אלה  השלימות מספיק לא שלזה - בשלימות העולם קיום את פועלים אלו עמודים ג' ועלֿידי
בהבראם" והארץ השמים כתיב"239תולדות מלא ש"תולדות אף ד"תולדות 240, הענין להיות צריך אלא ,

ב"אלה  שנאמר פרץ"241מלא" ,242תולדות

דוד" את הוליד "וישי הענין: לסיום ממש.243ועד בימינו במהרה משיחא, מלכא דוד ביאת -

השליחֿציבור  כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון ניגנו
לנגן  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי'

ניקאווא". ניעט "ניעט

קרא  - אחרונה ברכה אמירת ולאחרי אחרונה. ברכה אמירת עלֿדבר הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
השטרות. את לקחת ל"טנקיטסים"

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - השטרות חלוקת לאחרי
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וש"נ.234) ואילך 231 ע' חט"ו לקו"ש – בארוכה ראה
א.235) פח, פסחים
ב.236) קיח, שבת
מ"ב.237) פ"א אבות
מי"ח.238) שם

ד.239) ב, בראשית
ו.240) פי"ב, ב"ר
יח.241) ד, רות
פ"ל.242) שמו"ר ראה
כב.243) שם,
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בית" שקראו "כיעקב נצחי, וביתֿהמקדש נצחית גאולה - השלישי המקדש ובית העתידה הגאולה ,235עם
מצרים  בלי ".236"נחלה

מצרים". כלי ד"נחלה הענין תוכן וזהו גדר, פורצת שמחה שכן, - ניגון של ענין עם הקשר גם וזהו

.‡Ï"עומד "העולם שעליהם העמודים ג' כל זו בהתוועדות שיהיו קיים"237כדי ,238ו"העולם
ז"ל  חכמינו ומאמרי שבכתב מתורה פסוקים - התורה וענין ערבית, תפלת - התפילה ענין לאחרי הנה
כ"ק  של ופתגמים מאמרים וכן דלעיל, נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של מאמרו וכן שבעלֿפה, מתורה

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

ה"טנקיסטים". באמצעות דולר, של שטרות חלוקת עלֿידי – הצדקה בענין ההתוועדות את נסיים

פחות  לא בלבד, אחד שטר - וגם כאן, הנוכחים אלו עבור היא זו שחלוקה פעמים כמה וכמדובר
נוגע  לא שאצלו בכך מראה - שנים לקחת שרוצה מי ולכן ה"איכות", נוגע זה בענין שהרי יותר, ולא

כו'). מזה המשתלשל (וכל הכמות אלא האיכות

ד"אלה  השלימות מספיק לא שלזה - בשלימות העולם קיום את פועלים אלו עמודים ג' ועלֿידי
בהבראם" והארץ השמים כתיב"239תולדות מלא ש"תולדות אף ד"תולדות 240, הענין להיות צריך אלא ,

ב"אלה  שנאמר פרץ"241מלא" ,242תולדות

דוד" את הוליד "וישי הענין: לסיום ממש.243ועד בימינו במהרה משיחא, מלכא דוד ביאת -

השליחֿציבור  כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון ניגנו
לנגן  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי'

ניקאווא". ניעט "ניעט

קרא  - אחרונה ברכה אמירת ולאחרי אחרונה. ברכה אמירת עלֿדבר הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
השטרות. את לקחת ל"טנקיטסים"

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - השטרות חלוקת לאחרי
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וש"נ.234) ואילך 231 ע' חט"ו לקו"ש – בארוכה ראה
א.235) פח, פסחים
ב.236) קיח, שבת
מ"ב.237) פ"א אבות
מי"ח.238) שם

ד.239) ב, בראשית
ו.240) פי"ב, ב"ר
יח.241) ד, רות
פ"ל.242) שמו"ר ראה
כב.243) שם,

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

äðùî
:xc` ycega ze`ixwd ipic x`al zxaer ef dpynøãà Lãç LàøŸŸ¤£¨

ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçLea,'íéì÷L' úLøôaxeaivl ricedl ¤¨¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦
oqip yceg y`xa eaixwiy ick ,xc`a ycwnl milwyd e`iaiy

`xnba x`eank ,dycg milwy znexzn(a"r oldl).ìçyceg y`x ¨
úaMä CBúa úBéäì,[reayd-]ïéîéc÷îmilwy zyxt z`ixw ¦§§©©¨©§¦¦

ì,øáòL,eiptly zayl xnelkì ïé÷éñôîeúøçà úaL §¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤
zaya de`xwiy ick ,xekf zyxt mi`xew oi`e ,[dixg`ly-]

.oldlck mixet mcewyäiðMazyxt mi`xew'øBëæ'(hiÎfi dk mixac), ©§¦¨¨
,mixet mcewy zaya dze` mi`xewe ,wlnr dyrn mixikfn day

.wlnr rxfn didy ond ziignl wlnr ziign jenqlúéLéìMa©§¦¦
zyxt mi`xew'äneãà äøt'(hi xacna)dxt ztixy mixikfn day , ¨¨£¨

exdhiy l`xyi z` xidfdl ,`nhd lr dxt` in z`fde dnec`
.dxdha mdigqt eyrieúéòéáøazyxt mi`xew'íëì äfä Lãçä' ¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤

(kÎ` ai zeny)y`x mcewy zaya z`xwpe ,gqtd zyxt `idy ,

ick ,ef zaya z`xwp zaya yceg y`x lg m`e ,oqip yceg
.oqip yceg y`x z` ycwlúéLéîçazeiyxtd z`ixw xnb xg`l ©£¦¦

.ïøãñëì ïéøæBç§¦¦§¦§¨
:cren zra d`ixwìkìmicrend ze`ixw lkl -ïé÷éñôîz`ixwn ©Ÿ©§¦¦

,rxe`nd oirn crend oipra mi`xewe ,reayd zyxtéLàøa§¨¥
úBiðòúa ,íéøeôáe äkeðça ,íéLãç,íéøetékä íBéáe úBãîòîáe ¢¨¦©£¨§¦§©£¦§©£¨§©¦¦

onwl `ziixaae dpyna ex`eaiy ze`ixwd z` mda mi`xewy
(.`lÎ:l).

àøîâ
zevn epizpyna epipyy milwyd oipra dpyn d`ian `xnbd

:mzyxt z`ixwíúä ïðzmilwy zkqna(`"n `"t),øãàa ãçàa §©¨¨§¤¨©£¨
oic zia igilyïéòéîLîl`xyi ixr lka oic zia zfxkaìò ©§¦¦©

,íéì÷Mäcg`ay ,xeaiv zepaxw jxevl lwyd zivgn e`iaiy ©§¨¦
.dycg dnexzn maixwdl elkei oqipa
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מי n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

מזוזה", "מבצע תפילין", "מבצע תורה", "מבצע המבצעים: בשאר פועל לידי באים אלו וענינים
כשרות  "מבצע ויוםֿטוב", קודש שבת נרות "מבצע וחכמיה", יבנה ספרים מלא "בית צדקה", "מבצע
התורה  מספרי באחד אות יהיה יהודי שלכל המבצע וכן המשפחה", טהרת "מבצע ושתיה", האכילה

הכלליים.

- עולם" של ד"יחידו המפורש והמבצע היחידי המבצע הכללי, המבצע את יותר עוד ימהר זה וכל
שכתוב  כמו מהגלות, מישראל ואחד אחד כל את ילקט ממש בני 221שבקרוב אחד לאחד תלוקטו "ואתם

ישראל",

בגלותא" "שכינתא שגם שכתוב 222ומכיון כמו ישראל, בני עם ביחד מהגלות הקב"ה גם יוצא -223

ושב" אלא נאמר לא "והשיב שבותך ", את אלקיך ה' ,224"ושב

ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים - הקב"ה עם ביחד ישראל בני – יחדיו וכולם
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  .36אלקיך

נשבע  אשר החסד ואת הברית את לך אלקיך ה' "ושמר הפרשה: בתחילת שנאמר למה וזוכים
לאבותיך",

- שבועות הלכות ברמב"ם: היומי לשיעור הקשר מודגש גו'", נשבע "אשר זה, שבפסוק ולהעיר, -

ה"שובע" ענין עם גם קשורה ש"שבועה" ומכיון זו, שבועה מקיים שהקב"ה שקיום 225היינו, מובן, -
השלימות. בתכלית נעשה זו שבועה

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, שלימות - הענינים בכל שלימות 226שלימות עם ביחד ,
גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי  כולל ומצוותיה,227הארץ, התורה שלימות עם ביחד ,

הגאולה  של הראשון הרגע שזהו משיחא", ד"עקבות שבסיום היינו, - הזמן שלימות עם וביחד
כבר  ישנו - חדא וברגעא חדא בשעתא - זה ברגע הנה והשלימה, דלעתידֿלבוא,האמיתית הזמן שלימות

הזקן  אדמו"ר לשון עלֿדרך אחת", "בסקירה סופה, ועד מתחילתה כולה, הגאולה דכל 228השלימות

ז"ל  רבותינו מאמר ארוך".229בפירוש הוא בתחילתו "שגם - ארוך שכולו יום השביעי, אלף על

שמיא" ענני עם "ארו ומיד, שתיכף - שלימות 230ובפשטות העם, שלימות - יחדיו כולם נמצאים ,
שלמעלה  הענינים וכל ההשתלשלות סדר כל את שכוללת נקודה אחת, בנקודה - הארץ ושלימות התורה
זו  נקודה הרי זה עם וביחד נקודה, אלא זה אין אחד שמצד היינו, זו, בנקודה מתאחדים שכולם מזה,
יתברך, ומהותו עצמותו הפשיטות, תכלית היא שנקודה מכיון - הדבר וטעם גדול, הכי הריבוי את כוללת

וגאלם" ובעצמו בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם אראנו 231"נגלה מצרים מארץ צאתך "כימי -
חדא.232נפלאות" וברגעא חדא בשעתא אלו, בימינו ,

***

.Ï,האמצעי אדמו"ר וניגון הזקן, אדמו"ר ניגון - ולאחריו הכנה, ניגון ינגנו עתה
ערבית, תפלת התפללנו עתה שזה מכיון - בימינו" במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון את גם ויצרפו

אבינו  יעקב של מקומות 233תפלתו בכמה ומבואר ידוע והרי במיוחד 234, קשור אבינו יעקב של שענינו
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יב.221) כז, ישעי'
א.222) כט, מגילה וראה ועוד סע"ט. עה, סע"א. סו, זח"ג
ג.223) ל, נצבים
עה"פ.224) בפרש"י הובא שם. מגילה
וש"נ.225) רפ"א. לתניא כו' פי' ליקוט ראה
ט.226) י, בא
ח.227) יט, שופטים פרש"י עה"פ. ספרי וראה כ. יב, ראה
סע"ד.228) יח. תולדות תו"א

בסופה.229) חולין ב. לט, קידושין ראה
א.230) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
פיסקא 231) לפנ"ז ושם זו". "מצה פיסקא – ההגדה נוסח

"ויוצאינו".
טו.232) ז. מיכה
רע"ב.233) קעג, ב. קעב, סע"א. קסג, זח"א ב. כו, ברכות

ועוד.
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בית" שקראו "כיעקב נצחי, וביתֿהמקדש נצחית גאולה - השלישי המקדש ובית העתידה הגאולה ,235עם
מצרים  בלי ".236"נחלה

מצרים". כלי ד"נחלה הענין תוכן וזהו גדר, פורצת שמחה שכן, - ניגון של ענין עם הקשר גם וזהו

.‡Ï"עומד "העולם שעליהם העמודים ג' כל זו בהתוועדות שיהיו קיים"237כדי ,238ו"העולם
ז"ל  חכמינו ומאמרי שבכתב מתורה פסוקים - התורה וענין ערבית, תפלת - התפילה ענין לאחרי הנה
כ"ק  של ופתגמים מאמרים וכן דלעיל, נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של מאמרו וכן שבעלֿפה, מתורה

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

ה"טנקיסטים". באמצעות דולר, של שטרות חלוקת עלֿידי – הצדקה בענין ההתוועדות את נסיים

פחות  לא בלבד, אחד שטר - וגם כאן, הנוכחים אלו עבור היא זו שחלוקה פעמים כמה וכמדובר
נוגע  לא שאצלו בכך מראה - שנים לקחת שרוצה מי ולכן ה"איכות", נוגע זה בענין שהרי יותר, ולא

כו'). מזה המשתלשל (וכל הכמות אלא האיכות

ד"אלה  השלימות מספיק לא שלזה - בשלימות העולם קיום את פועלים אלו עמודים ג' ועלֿידי
בהבראם" והארץ השמים כתיב"239תולדות מלא ש"תולדות אף ד"תולדות 240, הענין להיות צריך אלא ,

ב"אלה  שנאמר פרץ"241מלא" ,242תולדות

דוד" את הוליד "וישי הענין: לסיום ממש.243ועד בימינו במהרה משיחא, מלכא דוד ביאת -

השליחֿציבור  כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון ניגנו
לנגן  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי'

ניקאווא". ניעט "ניעט

קרא  - אחרונה ברכה אמירת ולאחרי אחרונה. ברכה אמירת עלֿדבר הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
השטרות. את לקחת ל"טנקיטסים"

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - השטרות חלוקת לאחרי
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וש"נ.234) ואילך 231 ע' חט"ו לקו"ש – בארוכה ראה
א.235) פח, פסחים
ב.236) קיח, שבת
מ"ב.237) פ"א אבות
מי"ח.238) שם

ד.239) ב, בראשית
ו.240) פי"ב, ב"ר
יח.241) ד, רות
פ"ל.242) שמו"ר ראה
כב.243) שם,

n"cyz'd a`a e"h ,awr zyxt 'a lil zgiy

בית" שקראו "כיעקב נצחי, וביתֿהמקדש נצחית גאולה - השלישי המקדש ובית העתידה הגאולה ,235עם
מצרים  בלי ".236"נחלה

מצרים". כלי ד"נחלה הענין תוכן וזהו גדר, פורצת שמחה שכן, - ניגון של ענין עם הקשר גם וזהו

.‡Ï"עומד "העולם שעליהם העמודים ג' כל זו בהתוועדות שיהיו קיים"237כדי ,238ו"העולם
ז"ל  חכמינו ומאמרי שבכתב מתורה פסוקים - התורה וענין ערבית, תפלת - התפילה ענין לאחרי הנה
כ"ק  של ופתגמים מאמרים וכן דלעיל, נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של מאמרו וכן שבעלֿפה, מתורה

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

ה"טנקיסטים". באמצעות דולר, של שטרות חלוקת עלֿידי – הצדקה בענין ההתוועדות את נסיים

פחות  לא בלבד, אחד שטר - וגם כאן, הנוכחים אלו עבור היא זו שחלוקה פעמים כמה וכמדובר
נוגע  לא שאצלו בכך מראה - שנים לקחת שרוצה מי ולכן ה"איכות", נוגע זה בענין שהרי יותר, ולא

כו'). מזה המשתלשל (וכל הכמות אלא האיכות

ד"אלה  השלימות מספיק לא שלזה - בשלימות העולם קיום את פועלים אלו עמודים ג' ועלֿידי
בהבראם" והארץ השמים כתיב"239תולדות מלא ש"תולדות אף ד"תולדות 240, הענין להיות צריך אלא ,

ב"אלה  שנאמר פרץ"241מלא" ,242תולדות

דוד" את הוליד "וישי הענין: לסיום ממש.243ועד בימינו במהרה משיחא, מלכא דוד ביאת -

השליחֿציבור  כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון ניגנו
לנגן  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי'

ניקאווא". ניעט "ניעט

קרא  - אחרונה ברכה אמירת ולאחרי אחרונה. ברכה אמירת עלֿדבר הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
השטרות. את לקחת ל"טנקיטסים"

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - השטרות חלוקת לאחרי
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וש"נ.234) ואילך 231 ע' חט"ו לקו"ש – בארוכה ראה
א.235) פח, פסחים
ב.236) קיח, שבת
מ"ב.237) פ"א אבות
מי"ח.238) שם

ד.239) ב, בראשית
ו.240) פי"ב, ב"ר
יח.241) ד, רות
פ"ל.242) שמו"ר ראה
כב.243) שם,

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

äðùî
:xc` ycega ze`ixwd ipic x`al zxaer ef dpynøãà Lãç LàøŸŸ¤£¨

ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçLea,'íéì÷L' úLøôaxeaivl ricedl ¤¨¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦
oqip yceg y`xa eaixwiy ick ,xc`a ycwnl milwyd e`iaiy

`xnba x`eank ,dycg milwy znexzn(a"r oldl).ìçyceg y`x ¨
úaMä CBúa úBéäì,[reayd-]ïéîéc÷îmilwy zyxt z`ixw ¦§§©©¨©§¦¦

ì,øáòL,eiptly zayl xnelkì ïé÷éñôîeúøçà úaL §¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤
zaya de`xwiy ick ,xekf zyxt mi`xew oi`e ,[dixg`ly-]

.oldlck mixet mcewyäiðMazyxt mi`xew'øBëæ'(hiÎfi dk mixac), ©§¦¨¨
,mixet mcewy zaya dze` mi`xewe ,wlnr dyrn mixikfn day

.wlnr rxfn didy ond ziignl wlnr ziign jenqlúéLéìMa©§¦¦
zyxt mi`xew'äneãà äøt'(hi xacna)dxt ztixy mixikfn day , ¨¨£¨

exdhiy l`xyi z` xidfdl ,`nhd lr dxt` in z`fde dnec`
.dxdha mdigqt eyrieúéòéáøazyxt mi`xew'íëì äfä Lãçä' ¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤

(kÎ` ai zeny)y`x mcewy zaya z`xwpe ,gqtd zyxt `idy ,

ick ,ef zaya z`xwp zaya yceg y`x lg m`e ,oqip yceg
.oqip yceg y`x z` ycwlúéLéîçazeiyxtd z`ixw xnb xg`l ©£¦¦

.ïøãñëì ïéøæBç§¦¦§¦§¨
:cren zra d`ixwìkìmicrend ze`ixw lkl -ïé÷éñôîz`ixwn ©Ÿ©§¦¦

,rxe`nd oirn crend oipra mi`xewe ,reayd zyxtéLàøa§¨¥
úBiðòúa ,íéøeôáe äkeðça ,íéLãç,íéøetékä íBéáe úBãîòîáe ¢¨¦©£¨§¦§©£¦§©£¨§©¦¦

onwl `ziixaae dpyna ex`eaiy ze`ixwd z` mda mi`xewy
(.`lÎ:l).

àøîâ
zevn epizpyna epipyy milwyd oipra dpyn d`ian `xnbd

:mzyxt z`ixwíúä ïðzmilwy zkqna(`"n `"t),øãàa ãçàa §©¨¨§¤¨©£¨
oic zia igilyïéòéîLîl`xyi ixr lka oic zia zfxkaìò ©§¦¦©

,íéì÷Mäcg`ay ,xeaiv zepaxw jxevl lwyd zivgn e`iaiy ©§¨¦
.dycg dnexzn maixwdl elkei oqipa
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המשך ביאור למסכת מגילה ליום שבת קודש עמ' א



מב

opgz`e zyxt zegiy ihewl יד כרך

היא ‡. שבת ששמירת – שבת לדיני בקשר
בפרשתנו  [גם] הכתובות מעשה"ד, אי'1אחת -

שבת  מס' בסיום של 2במשנה אביו בימי "ומעשה :
את  שפקקו בטנית בן שאול אבא ובימי צדוק ר'
את  וקשרו חרס] של [פך בטפיח [החלון] המאור
בגיגית  יש אם לידע בגמי חרס] [כלי המקידה
שפוקקין  למדנו ומדבריהם לא. או טפח פותח
מותר  שבשבת היינו בשבת". וקושרין ומודדין
של  שאינו קשר ולקשור למדוד חחלון, אח לפקוק

.3קיימא 
שם  מצוה 4[ובגמ' של מדידה דרק מבואר

בשו"ע  מפורש לקשירה בגוגע וכן שרק 5מותרת,
של  שאינו אומן קשר לקשור מותר מצוה לצורך
שם  בתוס' מבואר לפקיקה בנוגע אולם 6קיימא.

מצוה]. לצורך שלא גם מותרת שהיא

וצלה"ב:

"פוקקין" הוא בהמשנה שהסדר מה הטעם
דכך  מפני בפשטות י"ל וקושרין", "ומודדין ואח"כ
ואח"כ  המאור", את "פקקו שמתחילה עובדא, הוי
(ואח"כ) "וקושרין הול"ל לפי"ז אבל ומדחו. קשרו
המקידה" את "קשרו תחלה שהרי - ומודדין"
פותח  בגיגית יש אם "לידע מדדו (ועי"ז) ואח"כ

לאו". אם טפח

הוא  ד"פוקקין דין להקדמת דהטעם את"ל וגם
הכלל  מפני גם] כ"א עובדא, הוי דכך מפני רק [לא

התוס' מדברי זו 7(המובן הוא הסדר תיבות שבשתי (
הדין  תחלה לשנות שצריכים מובן ובמילא זו ואצ"ל

יותר  חידוש בו דין 8שיש תחלה כאן בא ולכן -
כיון  (והיינו שבו החידוש יתרון משום "דפוקקין"

לבני  דדמי אע"פ לפקוק מוכרח)שהתירו הרי - ן
מצוה lkaשזהו (דמשום מצוה לצורך שלא גם אופן

בתוס' כמבואר מתירין היו מדידה 9לא משא"כ ,(
זה  טעם - כנ"ל מצוה, לצורך רק שהתירו וקשירה
ל"וקושרין", "ומודדין" להקדמת שייך אינו
חידוש  יתרון ובאין שווה, בשניהם דין דהחידוש
סדרן  ע"פ צ"ל במשנה שהסדר מסתבר - במדידה

למדידה. קודם קשירה - בפועל במעשה

יותר  חידוש יש דקשירה בהיתר לכאו' ואדרבה:
"מפני  הוא בשבת מדידה איסור מדידה: מבהיתר

שבת" וזלזול חול מעשה איסור 10שהוא משא"כ ,
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שבת. מס' וסיום (*
יבֿטו.1) ה,
ואילך.2) ב קכה, שבת וראה א. קנז,
וקושרין.3) ד"ה שם פרש"י
או"ח 4) שו"ע ה"ה. שבת מהל' פכ"ד רמב"ם וראה ב. קנז,

יח. סעי' שם אדה"ז שו"ע ס"ו. ש"ו סי'
ס"ד.5) שם אדה"ז שו"ע ס"א. שי"ז סי' או"ח
מהל'6) פכ"ב רמב"ם ואילך. ב קכה, שבת וראה מדידה. ד"ה

ס"ב. סשט"ו אדה"ז שו"ע הכ"ז. שבת
(להרב 7) שלום דברי וראה האיש. ד"ה רע''א מא, קידושין

ומסתימת  יא. כלל ז כללים שד"ח זו. ואצ"ל זו מע' מבערזאן)
בשני  אלא כו' לשנויי שייך לא זו אף זו ד"לא שם התוס' לשון
לא  תיבות דבשתי זה שכלל משמע לא" תיבות בשתי אבל בבות
מהשני  מובן א' שדין בנידון רק לא הוא זו", אף זו "לא אמרינן

שם linn`בדרך הגמ' קושיית [ע"ד כלל לשנותו צורך ואין
למיתני  הו"ל לא ד"בו" - מיבעיא" בו מקדש בשלוחו "השתא

אופן  שבכל בנידון גם אלא מ"בשלוחו"], אותו דידעינן כיון כלל*
בדרך מובן אינו כי הב' הדין לשנות הא'linn`צריך מדין

אינו ד"פוקקין" דהדין ד"מודדין gixkn(וכבנדו"ד הדין
זו", אף זו "לא אמרינן לא יותר), חידוש בו שיש אלא וקושרין",
דאתיא  "כיון ע"ד שהוא וי"ל תחילה**, החידוש שונה אלא
בשתי  דגם צע"ק עפ"ז אבל - ב). ב, (יבמות לי'" חביבא מדרשא

כן. צ"ל בבות
באר  שם), (קידושין יוסף עצמות (ראה דהכוונה את"ל ואפילו

לשנות צריך תיבות דבב' שם)) הש"ס בגליון (נסמן wxשבע
השניהחיד  הדין באם רק שזהו עכצ"ל - מובן xzeinוש כי הוא

ומודדין  דפוקקין בנדו"ד משא"כ הא', מדין ממילא בדרך
וקושרין.

להערה 8) הא' (שבשוה"ג ביומא התוס' מדברי להקשות ואין
בו  יש הב' שהדין לפי ומפסיקין" "מכבין תני דלכן הקודמת)

yecig אין כי - תחילה) החידוש לשנות צריך הרי הנ"ל (וע"פ
חידוש בו יש הב' שבדין פשוט xzeiכוונתם (שהרי הא' מבדין

שמותרין הדין ויסודzeaklשעצם עיקר ורק lkהוא החידוש,
שדין  כוונתם כ"א הב'), בדין גם חידוש ישנו אחדים שבפרטים

אינו "זו gxkenהב' בגדר אי"ז ולכן אלו), פרטים (מצד הא' מדין
בכל  אבל שם), הב' ובשוה"ג הקודמת בהערה (וכנ"ל זו" ואצ"ל

תחילה. נשנה ולכן "מכבין", הוא החידוש עיקר אופן
ומדבריהן.9) ד"ה ב קכו,

שם.10) שבת תוס' וראה שם. ש"ו סי' אדה"ז שו"ע
.

k"g`e "egelya") jetd xcqa l"ledc `id 'nbd ziiyewc xnel oi` (*
zeaiz izyac l"z` mb ixde ,"ef l"v`e ef" xcqa 'idi f` ik ,("ea"
a"a m"ayx d`xe .leqd d"c a ,c zereay 'qez) "ef l"v`e ef" l"t`
miptay ray x`ae sqei zenvr d`xe .eteqa daeb d"c ` ,alw
a ,ct `nei .`l d"c a ,hl migqt) 'qezd ixacn gken ixd ,(dxrdd
`kide) lecb wgec `ed df xcqy (l`enye d"c a ,dw w"a .oiakn d"c
.(xg` ote`a evxzl `"`y iptn edfy l"vkr ± 'nba ok uxzny

.(my g"cya onqp) `ed ok `xwa mb m`d h"ewydn xirdle
('`d b"deya onqp ± `ed wgecy) "ef l"v`e ef" llka f"i` la` (**
jxca reci '`d oic i"ry `kid wx `ed df llkÎxcqc wgecd ik ±

"efממילא  oeyld zehytke ,'ad oic לומר צריך dxrdואין d`xe ."ef
.d`ad

opgz`e zyxt - zegiy ihewl

מטעם  הוא קיימא של שאינו קשר של קשירה
קיימא" של ג"כ זה נקרא ש"מד"ס ,11(ובאופן)

דאורייתא. לקשירה דומה שהוא בקשר היינו

קשירה  (מד"ס) לאסור יותר פשוט ועפ"ז
למלאכה מדידה ziixe`c`הדומה (מד"ס) מלאסור ,

ולכן וכו'. חול מעשה רק שניהן exizdykשהיא
יתירא  רבותא קשירה בהיתר הרי מצוה) (לצורך
הול"ל  זה מטעם גם וא"כ - המדידה מבהיתר

"ומודדין". ואח"כ "וקושרין" תחלה

מס'·. בתחלת ששנינו מה בהקדים כ"ז ויובן
מדאורייתא 12שבת  אסורה אינה הוצאה שמלאכת

אבל  והנחה. עקירה עושה שהמוציא באופן אלא
עקירה, בלא בהנחה או הנחה, בלא בלבד בעקירה

מד"ס  כ"א אסורה וידועה 13אינה ע"ז:14. הקושיא
או  לבד, עקירה גם מדאורייתא תיאסר לא למה

מה"ת  אסור שהוא שיעור חצי מטעם לבד, 15הנחה

שבת  במלאכות )?16(גם
בהדגשת 17ומבואר  הדיוק ע"פ הדבר, בישוב

דוקא  הוא מה"ת האיסור גופא: כללא דהאי הלשון
רקxeriy"בחצי שחסר  היינו -xeriya,zenk

החסרון  אם אבל ואיכותו. במהותו ולא האיסור
הוא  וכן תורה. אסרה לא האיסור במהות הוא
חצי  הן הרי לבדה ההנחה או שהעקירה בנדו"ד,

dk`lnחצי חציxeriyולא -zeki`a ומהות וגדרי
מה"ת. אסורה אינה לכן ההוצאה, פעולת

דלכאו' - לקשירה בנוגע גם הוא שעד"ז וי"ל
בסיום  כשחסר (היינו קיימא של שאינו בקשר גם

אומן" "מעשה הקשירה, מלאכת של ,18(בשלימות)

זמן  כל כן שישאר דעת "על קושר שאינו מפני
כו'" קיים להיות לו למה 19שאפשר להקשות: יש (

- שיעור? חצי מטעם מה"ת אסור יהי' לא

חצי אי"ז הנ"ל: ע"ד הוא xeriyוהתירוץ
חצי כ"א המלאכה, של חסר dk`ln(בכמותה) -

ה" כי המלאכה, של ומהותה וגדרי zrcבאיכות
ומגדרי  מאיכותה חלק הוא לעולם" כן שישאר

המלאכה  בגדר חסר ובלעדה אינה 20המלאכה, ולכן
מה"ת. אסורה

צלה"ב:‚. עפ"ז אבל
לבדן  הנחה או בעקירה ההוצאה במלאכת
מצוה: לצורך שיתירוה מצינו לא מד"ס), (שאסורה

במפרשים  מבואר ששנו 21ואדרבה: מה שהטעם ,
בעני  דהוצאה הדין שבת מס' ריש במשנתם חכמים
דנתינת  הוצאה דגם להורות בכדי הוא ועשיר,
גם  שאסורה היינו - אסורה לעני מעשיר צדקה
ומאי  - מד"ס לבדן הנחה או ועקירה מצוה לצורך
קיימא) של (שאינה הקשירה מלאכת חצי שנא

מצוה  לצורך ?22שהתירוה

אסורים  ששניהן דאף י"ל, החילוק ובטעם
איסור  טעם שוה: האיסור טעם אין מ"מ מד"ס,

בעקיר  "גזירה ההוצאה הוא בלבד בהנחה או ה
מלאכה  לעשות מהם ואחד אחד כל יבואו שמא

dnily"חכמים 23בשבת "שאסרו הדברים, מסוג ,
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א.11) סעי' שי"ז סי' אדה"ז שו"ע
מס'וכבר12) דתחלת והשייכות הקשירה על האחרונים העירו

ולהעיר  ברכה. ויהא ס' וראה שם. ובתוס' רע"א. י, מברכות וסופה
בסופן. ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ מ"ז: פ"א מס"י

ס"א.13) שמ"ז סי' אדה"ז) (ושו"ע שו"ע וראה
ד.14) כלל ח מערכת כללים בשד"ח לקו"ש p"yeראה וראה .

.34 הערה 110 ע' ח"ז .31 הערה 33 ע' ח"ה
א.15) עד, יומא
א 16) סעי' שמ סי' שלו בשו"ע כמפורש אדה"ז, דעת כ"ה

(שבת  רש"י שיטת ע"פ והוא שב. לסי' בקו"א גם וראה ד. וסעי'
ט  כלל ענגל להגר"י טוב לקח וראה – ב ג, (שם מאירי א). עד,
ק"נ  (וראה יין המוציא ור"פ גדול כלל ס"פ אשרי הגהת ו). סעי'
.14 שבהערה בשד"ח ראה – הרמב"ם לדעת משא"כ ועוד. שם).
יואב  חלקת וראה ח. סי' הי"ד) זעמבא (להגר"מ חיים תוצאות

ועוד. ט. סי' חיו"ד מקינצק) (לר"י
וש"נ.17) ואילך. קפה ע' סוף מפענ"צ ראה
ס"ב.18) שיז סי' אדה"ז שו"ע ראה בזה הדיעות

ס"א.19) שם אדה"ז שו"ע
ש"אם20) מבואר שם שבשו"ע onfואף dfi` ezrca avew

קיימא  של זה אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו שאז
ובזה  כו'", קיימא של ג"כ זה נק' מד"ס אבל וכו' ופטור מה"ת

חצי שהוא י"ל כןxeryלכאו' שישאר הדעת :mlerl,שעור הוא
איכות  כל כאן יש הרי זמן איזה לאחר להתירו בדעתו וכשחושב
- בהשעור שחסר ורק שישאר, והדעת המחשבה גם המלאכה,

ישאר, זמן לכמה
כן שישאר קשר כי אינו, יהי'mlerlזה שלא קשר הוא ענינו ,

שיתקיי iepiyבו קשר ולא - מחודש) ריבוי(גדר אין onfם עד
בפנים. לקמן וראה סוף.

הוא  ואתה במש"נ תיח ט, סי' ח"א הרשב"א משו"ת ולהעיר
קכ, ואילך. ב לד, להצ"צ החקירה בס' (הובא יתמו לא ושנותיך

עיי"ש). ב.
- תחלה לו ביש גם ששייך "נצחי" והגדר מהתואר ולהעיר
ד' שער הרמון פלח בהקדמה. אלם (יונת זמן בגדר הוא וא"כ

ואכ"מ. ב). ז, פקודי לקו"ת פ"ג.
וראה 21) שבת. מס' ריש ותויו"ט רע"ב א. ב, שבת מאירי

ועוד. שם, אמת שפת חי'
חי'22) שם. הזהב לשון שבת. מס' בסיום מי של שבת וראה

ועוד. שם. חת"ס
ד"ה 23) א ב, שבת מפירש"י ס"א שמז סי' אדה"ז שו"ע

אדה"ז  שכוונת וי"ל "מהם". תיבת אין בפירש"י אבל שניהם,



מג

opgz`e zyxt zegiy ihewl יד כרך

היא ‡. שבת ששמירת – שבת לדיני בקשר
בפרשתנו  [גם] הכתובות מעשה"ד, אי'1אחת -

שבת  מס' בסיום של 2במשנה אביו בימי "ומעשה :
את  שפקקו בטנית בן שאול אבא ובימי צדוק ר'
את  וקשרו חרס] של [פך בטפיח [החלון] המאור
בגיגית  יש אם לידע בגמי חרס] [כלי המקידה
שפוקקין  למדנו ומדבריהם לא. או טפח פותח
מותר  שבשבת היינו בשבת". וקושרין ומודדין
של  שאינו קשר ולקשור למדוד חחלון, אח לפקוק

.3קיימא 
שם  מצוה 4[ובגמ' של מדידה דרק מבואר

בשו"ע  מפורש לקשירה בגוגע וכן שרק 5מותרת,
של  שאינו אומן קשר לקשור מותר מצוה לצורך
שם  בתוס' מבואר לפקיקה בנוגע אולם 6קיימא.

מצוה]. לצורך שלא גם מותרת שהיא

וצלה"ב:

"פוקקין" הוא בהמשנה שהסדר מה הטעם
דכך  מפני בפשטות י"ל וקושרין", "ומודדין ואח"כ
ואח"כ  המאור", את "פקקו שמתחילה עובדא, הוי
(ואח"כ) "וקושרין הול"ל לפי"ז אבל ומדחו. קשרו
המקידה" את "קשרו תחלה שהרי - ומודדין"
פותח  בגיגית יש אם "לידע מדדו (ועי"ז) ואח"כ

לאו". אם טפח

הוא  ד"פוקקין דין להקדמת דהטעם את"ל וגם
הכלל  מפני גם] כ"א עובדא, הוי דכך מפני רק [לא

התוס' מדברי זו 7(המובן הוא הסדר תיבות שבשתי (
הדין  תחלה לשנות שצריכים מובן ובמילא זו ואצ"ל

יותר  חידוש בו דין 8שיש תחלה כאן בא ולכן -
כיון  (והיינו שבו החידוש יתרון משום "דפוקקין"

לבני  דדמי אע"פ לפקוק מוכרח)שהתירו הרי - ן
מצוה lkaשזהו (דמשום מצוה לצורך שלא גם אופן

בתוס' כמבואר מתירין היו מדידה 9לא משא"כ ,(
זה  טעם - כנ"ל מצוה, לצורך רק שהתירו וקשירה
ל"וקושרין", "ומודדין" להקדמת שייך אינו
חידוש  יתרון ובאין שווה, בשניהם דין דהחידוש
סדרן  ע"פ צ"ל במשנה שהסדר מסתבר - במדידה

למדידה. קודם קשירה - בפועל במעשה

יותר  חידוש יש דקשירה בהיתר לכאו' ואדרבה:
"מפני  הוא בשבת מדידה איסור מדידה: מבהיתר

שבת" וזלזול חול מעשה איסור 10שהוא משא"כ ,
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שבת. מס' וסיום (*
יבֿטו.1) ה,
ואילך.2) ב קכה, שבת וראה א. קנז,
וקושרין.3) ד"ה שם פרש"י
או"ח 4) שו"ע ה"ה. שבת מהל' פכ"ד רמב"ם וראה ב. קנז,

יח. סעי' שם אדה"ז שו"ע ס"ו. ש"ו סי'
ס"ד.5) שם אדה"ז שו"ע ס"א. שי"ז סי' או"ח
מהל'6) פכ"ב רמב"ם ואילך. ב קכה, שבת וראה מדידה. ד"ה

ס"ב. סשט"ו אדה"ז שו"ע הכ"ז. שבת
(להרב 7) שלום דברי וראה האיש. ד"ה רע''א מא, קידושין

ומסתימת  יא. כלל ז כללים שד"ח זו. ואצ"ל זו מע' מבערזאן)
בשני  אלא כו' לשנויי שייך לא זו אף זו ד"לא שם התוס' לשון
לא  תיבות דבשתי זה שכלל משמע לא" תיבות בשתי אבל בבות
מהשני  מובן א' שדין בנידון רק לא הוא זו", אף זו "לא אמרינן

שם linn`בדרך הגמ' קושיית [ע"ד כלל לשנותו צורך ואין
למיתני  הו"ל לא ד"בו" - מיבעיא" בו מקדש בשלוחו "השתא

אופן  שבכל בנידון גם אלא מ"בשלוחו"], אותו דידעינן כיון כלל*
בדרך מובן אינו כי הב' הדין לשנות הא'linn`צריך מדין

אינו ד"פוקקין" דהדין ד"מודדין gixkn(וכבנדו"ד הדין
זו", אף זו "לא אמרינן לא יותר), חידוש בו שיש אלא וקושרין",
דאתיא  "כיון ע"ד שהוא וי"ל תחילה**, החידוש שונה אלא
בשתי  דגם צע"ק עפ"ז אבל - ב). ב, (יבמות לי'" חביבא מדרשא

כן. צ"ל בבות
באר  שם), (קידושין יוסף עצמות (ראה דהכוונה את"ל ואפילו

לשנות צריך תיבות דבב' שם)) הש"ס בגליון (נסמן wxשבע
השניהחיד  הדין באם רק שזהו עכצ"ל - מובן xzeinוש כי הוא

ומודדין  דפוקקין בנדו"ד משא"כ הא', מדין ממילא בדרך
וקושרין.

להערה 8) הא' (שבשוה"ג ביומא התוס' מדברי להקשות ואין
בו  יש הב' שהדין לפי ומפסיקין" "מכבין תני דלכן הקודמת)

yecig אין כי - תחילה) החידוש לשנות צריך הרי הנ"ל (וע"פ
חידוש בו יש הב' שבדין פשוט xzeiכוונתם (שהרי הא' מבדין

שמותרין הדין ויסודzeaklשעצם עיקר ורק lkהוא החידוש,
שדין  כוונתם כ"א הב'), בדין גם חידוש ישנו אחדים שבפרטים

אינו "זו gxkenהב' בגדר אי"ז ולכן אלו), פרטים (מצד הא' מדין
בכל  אבל שם), הב' ובשוה"ג הקודמת בהערה (וכנ"ל זו" ואצ"ל

תחילה. נשנה ולכן "מכבין", הוא החידוש עיקר אופן
ומדבריהן.9) ד"ה ב קכו,

שם.10) שבת תוס' וראה שם. ש"ו סי' אדה"ז שו"ע
.

k"g`e "egelya") jetd xcqa l"ledc `id 'nbd ziiyewc xnel oi` (*
zeaiz izyac l"z` mb ixde ,"ef l"v`e ef" xcqa 'idi f` ik ,("ea"
a"a m"ayx d`xe .leqd d"c a ,c zereay 'qez) "ef l"v`e ef" l"t`
miptay ray x`ae sqei zenvr d`xe .eteqa daeb d"c ` ,alw
a ,ct `nei .`l d"c a ,hl migqt) 'qezd ixacn gken ixd ,(dxrdd
`kide) lecb wgec `ed df xcqy (l`enye d"c a ,dw w"a .oiakn d"c
.(xg` ote`a evxzl `"`y iptn edfy l"vkr ± 'nba ok uxzny

.(my g"cya onqp) `ed ok `xwa mb m`d h"ewydn xirdle
('`d b"deya onqp ± `ed wgecy) "ef l"v`e ef" llka f"i` la` (**
jxca reci '`d oic i"ry `kid wx `ed df llkÎxcqc wgecd ik ±

"efממילא  oeyld zehytke ,'ad oic לומר צריך dxrdואין d`xe ."ef
.d`ad

opgz`e zyxt - zegiy ihewl

מטעם  הוא קיימא של שאינו קשר של קשירה
קיימא" של ג"כ זה נקרא ש"מד"ס ,11(ובאופן)

דאורייתא. לקשירה דומה שהוא בקשר היינו

קשירה  (מד"ס) לאסור יותר פשוט ועפ"ז
למלאכה מדידה ziixe`c`הדומה (מד"ס) מלאסור ,

ולכן וכו'. חול מעשה רק שניהן exizdykשהיא
יתירא  רבותא קשירה בהיתר הרי מצוה) (לצורך
הול"ל  זה מטעם גם וא"כ - המדידה מבהיתר

"ומודדין". ואח"כ "וקושרין" תחלה

מס'·. בתחלת ששנינו מה בהקדים כ"ז ויובן
מדאורייתא 12שבת  אסורה אינה הוצאה שמלאכת

אבל  והנחה. עקירה עושה שהמוציא באופן אלא
עקירה, בלא בהנחה או הנחה, בלא בלבד בעקירה

מד"ס  כ"א אסורה וידועה 13אינה ע"ז:14. הקושיא
או  לבד, עקירה גם מדאורייתא תיאסר לא למה

מה"ת  אסור שהוא שיעור חצי מטעם לבד, 15הנחה

שבת  במלאכות )?16(גם
בהדגשת 17ומבואר  הדיוק ע"פ הדבר, בישוב

דוקא  הוא מה"ת האיסור גופא: כללא דהאי הלשון
רקxeriy"בחצי שחסר  היינו -xeriya,zenk

החסרון  אם אבל ואיכותו. במהותו ולא האיסור
הוא  וכן תורה. אסרה לא האיסור במהות הוא
חצי  הן הרי לבדה ההנחה או שהעקירה בנדו"ד,

dk`lnחצי חציxeriyולא -zeki`a ומהות וגדרי
מה"ת. אסורה אינה לכן ההוצאה, פעולת

דלכאו' - לקשירה בנוגע גם הוא שעד"ז וי"ל
בסיום  כשחסר (היינו קיימא של שאינו בקשר גם

אומן" "מעשה הקשירה, מלאכת של ,18(בשלימות)

זמן  כל כן שישאר דעת "על קושר שאינו מפני
כו'" קיים להיות לו למה 19שאפשר להקשות: יש (

- שיעור? חצי מטעם מה"ת אסור יהי' לא

חצי אי"ז הנ"ל: ע"ד הוא xeriyוהתירוץ
חצי כ"א המלאכה, של חסר dk`ln(בכמותה) -

ה" כי המלאכה, של ומהותה וגדרי zrcבאיכות
ומגדרי  מאיכותה חלק הוא לעולם" כן שישאר

המלאכה  בגדר חסר ובלעדה אינה 20המלאכה, ולכן
מה"ת. אסורה

צלה"ב:‚. עפ"ז אבל
לבדן  הנחה או בעקירה ההוצאה במלאכת
מצוה: לצורך שיתירוה מצינו לא מד"ס), (שאסורה

במפרשים  מבואר ששנו 21ואדרבה: מה שהטעם ,
בעני  דהוצאה הדין שבת מס' ריש במשנתם חכמים
דנתינת  הוצאה דגם להורות בכדי הוא ועשיר,
גם  שאסורה היינו - אסורה לעני מעשיר צדקה
ומאי  - מד"ס לבדן הנחה או ועקירה מצוה לצורך
קיימא) של (שאינה הקשירה מלאכת חצי שנא

מצוה  לצורך ?22שהתירוה

אסורים  ששניהן דאף י"ל, החילוק ובטעם
איסור  טעם שוה: האיסור טעם אין מ"מ מד"ס,

בעקיר  "גזירה ההוצאה הוא בלבד בהנחה או ה
מלאכה  לעשות מהם ואחד אחד כל יבואו שמא

dnily"חכמים 23בשבת "שאסרו הדברים, מסוג ,
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א.11) סעי' שי"ז סי' אדה"ז שו"ע
מס'וכבר12) דתחלת והשייכות הקשירה על האחרונים העירו

ולהעיר  ברכה. ויהא ס' וראה שם. ובתוס' רע"א. י, מברכות וסופה
בסופן. ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ מ"ז: פ"א מס"י

ס"א.13) שמ"ז סי' אדה"ז) (ושו"ע שו"ע וראה
ד.14) כלל ח מערכת כללים בשד"ח לקו"ש p"yeראה וראה .

.34 הערה 110 ע' ח"ז .31 הערה 33 ע' ח"ה
א.15) עד, יומא
א 16) סעי' שמ סי' שלו בשו"ע כמפורש אדה"ז, דעת כ"ה

(שבת  רש"י שיטת ע"פ והוא שב. לסי' בקו"א גם וראה ד. וסעי'
ט  כלל ענגל להגר"י טוב לקח וראה – ב ג, (שם מאירי א). עד,
ק"נ  (וראה יין המוציא ור"פ גדול כלל ס"פ אשרי הגהת ו). סעי'
.14 שבהערה בשד"ח ראה – הרמב"ם לדעת משא"כ ועוד. שם).
יואב  חלקת וראה ח. סי' הי"ד) זעמבא (להגר"מ חיים תוצאות

ועוד. ט. סי' חיו"ד מקינצק) (לר"י
וש"נ.17) ואילך. קפה ע' סוף מפענ"צ ראה
ס"ב.18) שיז סי' אדה"ז שו"ע ראה בזה הדיעות

ס"א.19) שם אדה"ז שו"ע
ש"אם20) מבואר שם שבשו"ע onfואף dfi` ezrca avew

קיימא  של זה אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו שאז
ובזה  כו'", קיימא של ג"כ זה נק' מד"ס אבל וכו' ופטור מה"ת

חצי שהוא י"ל כןxeryלכאו' שישאר הדעת :mlerl,שעור הוא
איכות  כל כאן יש הרי זמן איזה לאחר להתירו בדעתו וכשחושב
- בהשעור שחסר ורק שישאר, והדעת המחשבה גם המלאכה,

ישאר, זמן לכמה
כן שישאר קשר כי אינו, יהי'mlerlזה שלא קשר הוא ענינו ,

שיתקיי iepiyבו קשר ולא - מחודש) ריבוי(גדר אין onfם עד
בפנים. לקמן וראה סוף.

הוא  ואתה במש"נ תיח ט, סי' ח"א הרשב"א משו"ת ולהעיר
קכ, ואילך. ב לד, להצ"צ החקירה בס' (הובא יתמו לא ושנותיך

עיי"ש). ב.
- תחלה לו ביש גם ששייך "נצחי" והגדר מהתואר ולהעיר
ד' שער הרמון פלח בהקדמה. אלם (יונת זמן בגדר הוא וא"כ

ואכ"מ. ב). ז, פקודי לקו"ת פ"ג.
וראה 21) שבת. מס' ריש ותויו"ט רע"ב א. ב, שבת מאירי

ועוד. שם, אמת שפת חי'
חי'22) שם. הזהב לשון שבת. מס' בסיום מי של שבת וראה

ועוד. שם. חת"ס
ד"ה 23) א ב, שבת מפירש"י ס"א שמז סי' אדה"ז שו"ע

אדה"ז  שכוונת וי"ל "מהם". תיבת אין בפירש"י אבל שניהם,
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סקילה" איסור מהן יבוא שמא גזירה ;24כו'
קיימא  של שאינו קשר קשירת איסור טעם משא"כ
הואיל  קיימא של ג"כ זה נקרא ש"מד"ס לפי הוא
מסוג  שהוא היינו זמן", איזה להתקיים ועומד

"שאסרו  שהן25המלאכות מפני כו' minecחכמים
.26למלאכות"

(שאינה  הקשירה מלאכת של שאיסורה ומכיון
שמא גזירה משום אינו לאיסור eai`ש"ק) עי"ז

למלאכה  היא שדומה מפני רק אלא דאורייתא,
דשאני  ולומר לחלק מקום יש בזה הרי דאורייתא,
משא"כ  וכיו"ב); (מצוה צורך איזה שיש במקום
שאיסורה  (לבדה), ההנחה או העקירה במלאכת

לאיסור ע"י יבוא שמא מסתבר z"dnמטעם הרי ,
לצורך  היא כשהמלאכה גם ולאסור לחוש יש שלזה

מצוה.

לא באמת למה ביאור: דורש גופא הא exfbאבל
של  שאינה הקשירה במלאכת גם דדינא מעיקרא
מקום  שהרי – מלאכה חצי שהיא מכיון - קיימא
שהיא  קיימא של קשר לעשות יבוא שמא לחשוש
לצורך  גם אסורה תהא ולכן דאורייתא, מלאכה

מצוה?

ק"ו  הנחה 27והדברים או בעקירה גזרו אם :
שלימה  למלאכה ממנה לבוא שא"א אעפ"י לבדה,

ע"י או dlertכ"א העקירה, אחרי (להניחה נוספת
עקירה  – לההנחה שהו"ל 28להקדים כ"ש הרי (

על  בו לעבור שבכדי ש"ק שאינו בקשר לגזור
כן  שישאר ה"דעת אלא חסר הוא אין מה"ת איסור

לעולם".

בזה:„. והביאור
הטעם  קשר 29בהסברת דוקא אסרה שהתורה

- תוכנה הקשירה מלאכת י"ל: קיימא, xeaigשל
cegi`e הקשר ואין וכיו"ב) (חוטים דברים שני של

ואיחוד חיבור בשם להקרא באופן `iznראוי אלא
שהדעת  והיינו לעולם". כן "שישאר ע"מ שנעשה
במלאכת  תנאי הוא קיימא של קשר שיהי'
רק  לקושרם לכתחילה התכוון אם ולכן הקשירה.
שהם  בזמן גם הרי אח"כ, ולהתירם זמן לאיזה

אמתי  חיבור אי"ז יחדיו, xcbaואינו30קשורים
התורה 31קשירה  .32שאסרה
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ההנחה  שעושה מי על גם היא (והחששא) זו שגזירה להדגיש
שלימה  מלאכה לעשות עצמו הוא יבוא שלא היא והגזירה בלבד,

ד"ה a'בפעם א ג, שבת ותוס' בפרש"י במפרשים שקו"ט וראה .
ואכ"מ. דאתי. פטורי

שבת.24) מהל' רפכ"א רמב"ם
לאיסור 25) יבוא שמא מחשש אינם זה מסוג שהמלאכות

- הוא א' סוג והרי סוגים, לב' מחלקם למה דאל"כ דאורייתא,
ואינם  למלאכה דומין "שאינם שבת: מהל' רפכ"ד רמב"ם וראה

- מלאכה" לידי האסורין gkenckeמביאים מלאכות שבכו"כ מזה
(מלאכה  . . כ שהוא "מפני (בפכ"אֿכ"ג) הרמב"ם כותב מדרבנן
"גזירה  (שם) כותב איסורים ובכו"כ וכיו"ב, פלונית)" דאורייתא

וכיו"ב. ,". . . משום "גזירה ,". . . שמא
של 26) קשר אטו גזרינן קשר אופני שבכמה שמצינו ומה

.36 הערה לקמן ראה – קיימא
גזירה 27) ד"ה ב כג, (שבת התוס' מ"ש בזה לומר אין ולכן

ד"ה  ב לג, נדה ומנא. ד"ה א קד, חולין תוס' וראה (בסופו).
אותם  לזו זו חכמים של גזרות להשוות אין "ושמא ורמינהו)

במלאכה ע"ז,שאינם קושיא שאין שבמקום התוס' כוונת כי א'",
כו', לא ופעם גזרו פעם למה ולהקשות גזירות להשוות אין אז

שישנה שבמקום מובן וכו')dxizqאבל הסברא (מצד להגזירה
למה  יובן ועפ"ז החילוק. טעם ולבאר הסתירה לתרץ צריכים

daxd.וכיו"ב הגזירות חילוקי מפרשים פעמים
(28.23 הערה לעיל ראה
(29mrhd קשרי" היו במשכן שקשרו שהקשרים לפי הוא ע"ז

אבל – שי"ז) ר"ס אדה"ז (שו"ע י"ל dxaqddקיימא" גופא ע"ז
כבפנים.
(שמיטה)30) לשבוע פ"א שנפסקין שהנהרות מזה ולהעיר

גם המים מציאות כי - חטאת למי אינה zraפסולין היותם
ד" מציאות כ"א חיים, ד(מים) מ"ט).oiafknמציאות פ"ח (פרה "

.92 ע' ח"ו לקו"ש וראה
להחשיב 31) היא לעולם כן שישאר הדעת (שפעולת ועפ"ז

לומר  מקום יש אמיתי) קשר נק' שתהי' הקשירה פעולת את
גם  חייב, ג"כ להקשירה חשיבות שנותן אחר ענין שישנו שהיכא
מצוה* של בקשירה כמו לעולם, כן שישאר בדעתו אין אם
כז, (ביצה חלה ד"ה רש"י א. י, בכורות (ראה אחשבי' דמצותי'
חינוך  מנחת וראה חשובו). אסורו מע' תלמודית אנציק' וראה ב).
נאמר  אם משא"כ הקושר)**, מלאכת - כא (סי' לב מצוה

מצד מהמלאכה חלק ג"כ היא עצמה והדעת dnvrשהקשירה ,
ה"ז לעולם כן להחשיב i`pzשישאר אינה (אבל בהמלאכה

כיון  מצוה) (של חשובה קשירה שהיא מה יועיל לא אז הקשירה),
שגם i`pzשחסר לומר לשקו"ט מקום יש אז גם בדוחק (אבל ,

עוד  הפעולה להחשיב ענינו לעולם כן שישאר הדעת של התנאי
תועיל  מצוה של קשירה גם וא''כ מצ"ע, חשובה שהיא מכפי יותר
לקשור  מותר מצוה שלצורך – עצמו זה שמדין [ופשוט בזה).

c"qwd lr) zehyta dywn (a ,cr zay) olic q"yay dfn xirdle (*
("mild` zeczia oixyew" eidy df dzid okyna dxiyw zk`lny
(devn) ly dxiyw dzid f"by s` ,"`ed xizdl n"r xyew `edd"
f"r dqi 'x zrc (a"dq f"t zay) inlyexia yxetny enke ,zeaiyg
'xy s`e ,"mlerl `edy ink xeaicd t"r oirqepe oipeg eidy oeikn"
ink ux`l oqipkn `edy d"awd ogihady oeikn" xaeqe my bilt dqei
,dp) oiaexiray dfn gkenck ,ok xaeq epi` ilaad ixd ,"dryl `edy
epgi 'd t"r (k ,h jzelrda) eda aizkc oeik" :(wleg ila) x`ean (a
(`"d d"t oiaexir) inlyexiay s` ,"edl riawc o`nk erqi 'd t"re

.(my n"pte r"dw d`x) iqei 'x ziiyew f"r mb `ian
'id myc ,oiaexirc `dl zayc `d oia ilaad zhiya wlgl yi la`

'ipgd lr 'd ieeiv עצמהynyn wx dzid mixzind zxiyw k"`yn ,
.n"k`e ,mirlwd efefi `ly icka lthe

.n"kae .227 'r `"g y"ewl .(hi ,`l) jlie 't dcng ilk d`xe (**
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הרי  הקשר שיתקיים הדעת שבלעדי יובן ועפ"ז
שנחסר הענין המלאכה,wlgאין פעולת משלימות

שבמלאכת  העיקר מלכתחילה שנעדר אלא
ומאוחדים 33הקשירה  קשורים אינם החוטים שהרי ,

ונגיעת  קירוב של פעולה כ"א זאת ואין באמת,
וכיו"ב  בלבד אפי'34החוטים בזה שאין ומכיון .

התורה  שאסרה המלאכה אותה של וחלק ,35מקצת
בה  גזרו לא לעשותה 36לכן ממקצתה יבוא שמא

מה"ת  איסור על ויעבור מובן 37כולה ומעתה .
משום  אלא אינו חכמים אסרוה שאעפ"כ שהטעם

שבחיצוניותה למלאכת dnecזה זו מלאכה
גזי  מטעם שאי"ז ומכיון דאורייתא; רה,הקשירה

וכו'. מצוה לצורך היא מותרת לכן

הנחה  או עקירה ע"י ההוצאה מלאכת משא"כ
לחודא:

(או  הוצאה היא מה"ת, זו מלאכה של גדרה
לרשות  מרשות חלקים 38הכנסה) כמה כולל ,

חלק  בפעולתו כשחסר וכו'. הנחה עקירה, ופרטים:
מלאכה  אינה שאז היות עם המלאכה, בגוף ופרט
שעשה  המקצת מ"מ ומהותה, באיכותה אף שלימה

זה הרי יש wlgופעל ולכן - ההוצאה מפעולת
לעשותdwlgלאסור יבוא שמא גזירה dlekמשום

לחוש  יש זו גזירה ומטעם מה"ת; איסור על ויעבור
וכו'. מצוה לצורך שהוא במקום גם

במשנה ‰. ששנו מה הטעם גם יבואר עפ"ז
"קושרין": ואח"כ "מודדין" המסכת) (בסיום

שאסרוה  ש"ק שאינו קשר שבקשירת נת"ל
שום אין דאורייתא,wlgחכמים הקשירה ממלאכת

מפני רק הוא גמורה dnecyהאיסור לקשירה הקשר
מצד בא איסורו שאין דהיינו zlertמה"ת.

שיש מפני רק כ"א ,`xgלעניןdzenclהקשירה,
א. ז. אלי'. שייכות שום בלי - אסורה למלאכה

מצ''ע. הקשירה לאסור טעם אין הדמיון שלולא

איסורה  שאין דאעפ"י המדידה, פעולת משא"כ
חלק  (לא מה"ת אסורה למלאכה שייכות מצד
איסורה  יסוד שכל אלא אלי'), דמיון - ולא ממנה
גופא  מזה הרי מאידך אולם - מדרבנן רק הוא

מצד הוא שאיסורה מצדdnvrמוכח ,zlert
" שבת".edy`המדידה: וזלזול חול מעשה
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אינה  מצוה שקשירת ראי' להביא אין - קיימא של שאינו קשר
המצוה שאין מיירי כאן כי הקשירה, את dxiywdaמחשיבה

וכיו''ב]. תורה" משיעורי א' למדוד "שקושר כ"א עצמה,
ב). קב, (עירובין דביהמ"ק דכנור דנימא מקשירה ולהעיד

הלולב: לאיגוד בנוגע ס"ו תרנא סי' אדה"ז משו"ע ולהעיר
חושש  שאינו כיון (ביו"ט) קשר ע"ג עניבה לעשות אסור "אבל
לאחר  להתירו בדעתו הי' שאם משמע שמזה - עולמית" להתירו

של קשר שזהו אף מותר, הי' שרק devnזמן שמכיון י"ל אבל .
מספיק  אינו ס"ב) (שם כו'" הלולב לאגוד המובחר מן "מצוה
של  שאינו "קשר הרי דאל"כ כן, לומר מוכרח ולכאו' להחשיבו.

לקושרו מותר כו ' מה"ת  devnקיימא jxevl מעשה קשר ואפי' כו'
שאיירי שנאמר לא אם - ס"ד) סשי"ז (שם כו'" xyt`ykאומן

אחר. בענין
אף 32) חייב לתקן ע"מ שמקלקל – ההפכי בצד שהוא וכמו

פטור, בכלל גםשמקלקל הרי לתקן, ע"מ שהוא מכיון zraכי
אמיתי. קלקול אינו הקלקול

(33znbecae שבת מהל' (בפי"ב המ"מ מ"ש – ממש ולא -
א) מב, שבת רמב"ן וראה סקל"ו. שיח סי' במג"א גם הובא ה"ב,
בגדר  אינה זו לתכלית נתכוין לא שאם כלי, תיקון למלאכת בנוגע
אסור  בשבת גם מתכוין שאינו דבר למ''ד אפי' כלל*, מלאכה

א). עד, (שבת לעצים וצריך מתוד"ה ולהעיר מה"ת.
(וחייב 34) לעולם כן שישאר בדעתו שיש שהיכא דאף היינו,

ג"כ עצמה הקשירה פעולת נחשבת (דהרי wlgעלי') מהמלאכה
שישאר  שהדעת בזה הפי' הרי - חייב) אינו בפועל יקשור לא אם
אם  אבל מלאכה. פעולת שתהי' הפעולה את מחשיב לעולם כן

כלום. אינה הפעולה גם הדעת חסר
בלא 35) בלבד א' קשר אלא אינו "ואם בס"ג: המבואר וע''ד

ע"ג llkעניבה xyw `xwp epi` אם אפי' ולהתירו לקשרו ומותר
לצורך  (שלא אסור בנדו"ד ואעפ"כ – לעולם" להתקיים עומד

עכ"פ כי – דומה dnecמצוה) אינו א' קשר משא"כ למלאכה,
למלאכה. כלל

אדה"ז 36) דבשו"ע הא כמו לגזור, חזקה סיבה יש אם חוץ
רק  אסור שמה"ת (להדיעה אומן מעשה כשהוא - ס"ב שיז סי'
של  קשר שיעשה מאד קרוב שאז - אומן) מעשה כשהוא

dpynd zakxn) dciv zk`lnl rbepa mb ok xnel mivexd mpyi (*
dciv xcba f"i` cevl dpeek `lay (cere .b"kde f"id zay 'ldn i"t

y (e`) "oiekzn epi`" xcba `edy wx `le) llkzk`ln"a xqg
`"ayxd lr (a ,ew) zaya o"xd ziiyew f"tr mivxzne ± ("zaygn

.'eke inlyexid ixac 'ita
.c"q fhy 'iq my r"eya d"ke .` ,el) dviaa yxetn ik ,ok epi` la`
ly zxeek b"r zlvgn qextl xzeny (d"q my f"dc` r"eyae
`la m`e .x"qt epi`y ote`ae cevl oieki `ly calae 'ek mixeac
a`ei zwlg d`xe .x"qt ded m` ol ztki` `l ,llk dciv f"i` dpeek

.my b"deyae `"iq g"e`g

– ס"ה שם שלא oilibxyקיימא**: שקרוב – ס"ח שם לקשרו":
- ובס"י וכיו"ב; החבלים בין ומבטלו".minrtlyיחלקו גמלך

אופן. בכל אסרו הרי בהוצאה משא''כ
(37c"r.עיי"ש ,31 הערה 33 ע' ח"ה בלקו"ש המבואר
אם 38) הוצאה במלאכת האחרונים דשקו"ט מה לפי ואפי'

ששניהם  או עיקריים, ששניהם או ההנחה או העיקר היא העקירה
נק' מתי רק הוא השקו"ט כל הרי – עצמה ההוצאה לגבי טפלים

לכ"ע qipkdy(אוivedy`(בעיקר) אבל לרשות. מרשות החפץ (
הוא המלאכה ההוצאה d`veddגדר של פרט וכל ההכנסה) (או

מהמלאכה. חלק עכ"פ הוא (וההכנסה)

rwty itlc l"i ± one` dyrn mb devn jxevl exizdc `de (**
.'ek dxifbd mb drwt (dk`lnl dnecy) dfa yiy illk xeqi`d
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סקילה" איסור מהן יבוא שמא גזירה ;24כו'
קיימא  של שאינו קשר קשירת איסור טעם משא"כ
הואיל  קיימא של ג"כ זה נקרא ש"מד"ס לפי הוא
מסוג  שהוא היינו זמן", איזה להתקיים ועומד

"שאסרו  שהן25המלאכות מפני כו' minecחכמים
.26למלאכות"

(שאינה  הקשירה מלאכת של שאיסורה ומכיון
שמא גזירה משום אינו לאיסור eai`ש"ק) עי"ז

למלאכה  היא שדומה מפני רק אלא דאורייתא,
דשאני  ולומר לחלק מקום יש בזה הרי דאורייתא,
משא"כ  וכיו"ב); (מצוה צורך איזה שיש במקום
שאיסורה  (לבדה), ההנחה או העקירה במלאכת

לאיסור ע"י יבוא שמא מסתבר z"dnמטעם הרי ,
לצורך  היא כשהמלאכה גם ולאסור לחוש יש שלזה

מצוה.

לא באמת למה ביאור: דורש גופא הא exfbאבל
של  שאינה הקשירה במלאכת גם דדינא מעיקרא
מקום  שהרי – מלאכה חצי שהיא מכיון - קיימא
שהיא  קיימא של קשר לעשות יבוא שמא לחשוש
לצורך  גם אסורה תהא ולכן דאורייתא, מלאכה

מצוה?

ק"ו  הנחה 27והדברים או בעקירה גזרו אם :
שלימה  למלאכה ממנה לבוא שא"א אעפ"י לבדה,

ע"י או dlertכ"א העקירה, אחרי (להניחה נוספת
עקירה  – לההנחה שהו"ל 28להקדים כ"ש הרי (

על  בו לעבור שבכדי ש"ק שאינו בקשר לגזור
כן  שישאר ה"דעת אלא חסר הוא אין מה"ת איסור

לעולם".

בזה:„. והביאור
הטעם  קשר 29בהסברת דוקא אסרה שהתורה

- תוכנה הקשירה מלאכת י"ל: קיימא, xeaigשל
cegi`e הקשר ואין וכיו"ב) (חוטים דברים שני של

ואיחוד חיבור בשם להקרא באופן `iznראוי אלא
שהדעת  והיינו לעולם". כן "שישאר ע"מ שנעשה
במלאכת  תנאי הוא קיימא של קשר שיהי'
רק  לקושרם לכתחילה התכוון אם ולכן הקשירה.
שהם  בזמן גם הרי אח"כ, ולהתירם זמן לאיזה

אמתי  חיבור אי"ז יחדיו, xcbaואינו30קשורים
התורה 31קשירה  .32שאסרה
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ההנחה  שעושה מי על גם היא (והחששא) זו שגזירה להדגיש
שלימה  מלאכה לעשות עצמו הוא יבוא שלא היא והגזירה בלבד,

ד"ה a'בפעם א ג, שבת ותוס' בפרש"י במפרשים שקו"ט וראה .
ואכ"מ. דאתי. פטורי

שבת.24) מהל' רפכ"א רמב"ם
לאיסור 25) יבוא שמא מחשש אינם זה מסוג שהמלאכות

- הוא א' סוג והרי סוגים, לב' מחלקם למה דאל"כ דאורייתא,
ואינם  למלאכה דומין "שאינם שבת: מהל' רפכ"ד רמב"ם וראה

- מלאכה" לידי האסורין gkenckeמביאים מלאכות שבכו"כ מזה
(מלאכה  . . כ שהוא "מפני (בפכ"אֿכ"ג) הרמב"ם כותב מדרבנן
"גזירה  (שם) כותב איסורים ובכו"כ וכיו"ב, פלונית)" דאורייתא

וכיו"ב. ,". . . משום "גזירה ,". . . שמא
של 26) קשר אטו גזרינן קשר אופני שבכמה שמצינו ומה

.36 הערה לקמן ראה – קיימא
גזירה 27) ד"ה ב כג, (שבת התוס' מ"ש בזה לומר אין ולכן

ד"ה  ב לג, נדה ומנא. ד"ה א קד, חולין תוס' וראה (בסופו).
אותם  לזו זו חכמים של גזרות להשוות אין "ושמא ורמינהו)

במלאכה ע"ז,שאינם קושיא שאין שבמקום התוס' כוונת כי א'",
כו', לא ופעם גזרו פעם למה ולהקשות גזירות להשוות אין אז

שישנה שבמקום מובן וכו')dxizqאבל הסברא (מצד להגזירה
למה  יובן ועפ"ז החילוק. טעם ולבאר הסתירה לתרץ צריכים

daxd.וכיו"ב הגזירות חילוקי מפרשים פעמים
(28.23 הערה לעיל ראה
(29mrhd קשרי" היו במשכן שקשרו שהקשרים לפי הוא ע"ז

אבל – שי"ז) ר"ס אדה"ז (שו"ע י"ל dxaqddקיימא" גופא ע"ז
כבפנים.
(שמיטה)30) לשבוע פ"א שנפסקין שהנהרות מזה ולהעיר

גם המים מציאות כי - חטאת למי אינה zraפסולין היותם
ד" מציאות כ"א חיים, ד(מים) מ"ט).oiafknמציאות פ"ח (פרה "

.92 ע' ח"ו לקו"ש וראה
להחשיב 31) היא לעולם כן שישאר הדעת (שפעולת ועפ"ז

לומר  מקום יש אמיתי) קשר נק' שתהי' הקשירה פעולת את
גם  חייב, ג"כ להקשירה חשיבות שנותן אחר ענין שישנו שהיכא
מצוה* של בקשירה כמו לעולם, כן שישאר בדעתו אין אם
כז, (ביצה חלה ד"ה רש"י א. י, בכורות (ראה אחשבי' דמצותי'
חינוך  מנחת וראה חשובו). אסורו מע' תלמודית אנציק' וראה ב).
נאמר  אם משא"כ הקושר)**, מלאכת - כא (סי' לב מצוה

מצד מהמלאכה חלק ג"כ היא עצמה והדעת dnvrשהקשירה ,
ה"ז לעולם כן להחשיב i`pzשישאר אינה (אבל בהמלאכה

כיון  מצוה) (של חשובה קשירה שהיא מה יועיל לא אז הקשירה),
שגם i`pzשחסר לומר לשקו"ט מקום יש אז גם בדוחק (אבל ,

עוד  הפעולה להחשיב ענינו לעולם כן שישאר הדעת של התנאי
תועיל  מצוה של קשירה גם וא''כ מצ"ע, חשובה שהיא מכפי יותר
לקשור  מותר מצוה שלצורך – עצמו זה שמדין [ופשוט בזה).

c"qwd lr) zehyta dywn (a ,cr zay) olic q"yay dfn xirdle (*
("mild` zeczia oixyew" eidy df dzid okyna dxiyw zk`lny
(devn) ly dxiyw dzid f"by s` ,"`ed xizdl n"r xyew `edd"
f"r dqi 'x zrc (a"dq f"t zay) inlyexia yxetny enke ,zeaiyg
'xy s`e ,"mlerl `edy ink xeaicd t"r oirqepe oipeg eidy oeikn"
ink ux`l oqipkn `edy d"awd ogihady oeikn" xaeqe my bilt dqei
,dp) oiaexiray dfn gkenck ,ok xaeq epi` ilaad ixd ,"dryl `edy
epgi 'd t"r (k ,h jzelrda) eda aizkc oeik" :(wleg ila) x`ean (a
(`"d d"t oiaexir) inlyexiay s` ,"edl riawc o`nk erqi 'd t"re

.(my n"pte r"dw d`x) iqei 'x ziiyew f"r mb `ian
'id myc ,oiaexirc `dl zayc `d oia ilaad zhiya wlgl yi la`

'ipgd lr 'd ieeiv עצמהynyn wx dzid mixzind zxiyw k"`yn ,
.n"k`e ,mirlwd efefi `ly icka lthe

.n"kae .227 'r `"g y"ewl .(hi ,`l) jlie 't dcng ilk d`xe (**
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הרי  הקשר שיתקיים הדעת שבלעדי יובן ועפ"ז
שנחסר הענין המלאכה,wlgאין פעולת משלימות

שבמלאכת  העיקר מלכתחילה שנעדר אלא
ומאוחדים 33הקשירה  קשורים אינם החוטים שהרי ,

ונגיעת  קירוב של פעולה כ"א זאת ואין באמת,
וכיו"ב  בלבד אפי'34החוטים בזה שאין ומכיון .

התורה  שאסרה המלאכה אותה של וחלק ,35מקצת
בה  גזרו לא לעשותה 36לכן ממקצתה יבוא שמא

מה"ת  איסור על ויעבור מובן 37כולה ומעתה .
משום  אלא אינו חכמים אסרוה שאעפ"כ שהטעם

שבחיצוניותה למלאכת dnecזה זו מלאכה
גזי  מטעם שאי"ז ומכיון דאורייתא; רה,הקשירה

וכו'. מצוה לצורך היא מותרת לכן

הנחה  או עקירה ע"י ההוצאה מלאכת משא"כ
לחודא:

(או  הוצאה היא מה"ת, זו מלאכה של גדרה
לרשות  מרשות חלקים 38הכנסה) כמה כולל ,

חלק  בפעולתו כשחסר וכו'. הנחה עקירה, ופרטים:
מלאכה  אינה שאז היות עם המלאכה, בגוף ופרט
שעשה  המקצת מ"מ ומהותה, באיכותה אף שלימה

זה הרי יש wlgופעל ולכן - ההוצאה מפעולת
לעשותdwlgלאסור יבוא שמא גזירה dlekמשום

לחוש  יש זו גזירה ומטעם מה"ת; איסור על ויעבור
וכו'. מצוה לצורך שהוא במקום גם

במשנה ‰. ששנו מה הטעם גם יבואר עפ"ז
"קושרין": ואח"כ "מודדין" המסכת) (בסיום

שאסרוה  ש"ק שאינו קשר שבקשירת נת"ל
שום אין דאורייתא,wlgחכמים הקשירה ממלאכת

מפני רק הוא גמורה dnecyהאיסור לקשירה הקשר
מצד בא איסורו שאין דהיינו zlertמה"ת.

שיש מפני רק כ"א ,`xgלעניןdzenclהקשירה,
א. ז. אלי'. שייכות שום בלי - אסורה למלאכה

מצ''ע. הקשירה לאסור טעם אין הדמיון שלולא

איסורה  שאין דאעפ"י המדידה, פעולת משא"כ
חלק  (לא מה"ת אסורה למלאכה שייכות מצד
איסורה  יסוד שכל אלא אלי'), דמיון - ולא ממנה
גופא  מזה הרי מאידך אולם - מדרבנן רק הוא

מצד הוא שאיסורה מצדdnvrמוכח ,zlert
" שבת".edy`המדידה: וזלזול חול מעשה
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אינה  מצוה שקשירת ראי' להביא אין - קיימא של שאינו קשר
המצוה שאין מיירי כאן כי הקשירה, את dxiywdaמחשיבה

וכיו''ב]. תורה" משיעורי א' למדוד "שקושר כ"א עצמה,
ב). קב, (עירובין דביהמ"ק דכנור דנימא מקשירה ולהעיד

הלולב: לאיגוד בנוגע ס"ו תרנא סי' אדה"ז משו"ע ולהעיר
חושש  שאינו כיון (ביו"ט) קשר ע"ג עניבה לעשות אסור "אבל
לאחר  להתירו בדעתו הי' שאם משמע שמזה - עולמית" להתירו

של קשר שזהו אף מותר, הי' שרק devnזמן שמכיון י"ל אבל .
מספיק  אינו ס"ב) (שם כו'" הלולב לאגוד המובחר מן "מצוה
של  שאינו "קשר הרי דאל"כ כן, לומר מוכרח ולכאו' להחשיבו.

לקושרו מותר כו ' מה"ת  devnקיימא jxevl מעשה קשר ואפי' כו'
שאיירי שנאמר לא אם - ס"ד) סשי"ז (שם כו'" xyt`ykאומן

אחר. בענין
אף 32) חייב לתקן ע"מ שמקלקל – ההפכי בצד שהוא וכמו

פטור, בכלל גםשמקלקל הרי לתקן, ע"מ שהוא מכיון zraכי
אמיתי. קלקול אינו הקלקול

(33znbecae שבת מהל' (בפי"ב המ"מ מ"ש – ממש ולא -
א) מב, שבת רמב"ן וראה סקל"ו. שיח סי' במג"א גם הובא ה"ב,
בגדר  אינה זו לתכלית נתכוין לא שאם כלי, תיקון למלאכת בנוגע
אסור  בשבת גם מתכוין שאינו דבר למ''ד אפי' כלל*, מלאכה

א). עד, (שבת לעצים וצריך מתוד"ה ולהעיר מה"ת.
(וחייב 34) לעולם כן שישאר בדעתו שיש שהיכא דאף היינו,

ג"כ עצמה הקשירה פעולת נחשבת (דהרי wlgעלי') מהמלאכה
שישאר  שהדעת בזה הפי' הרי - חייב) אינו בפועל יקשור לא אם
אם  אבל מלאכה. פעולת שתהי' הפעולה את מחשיב לעולם כן

כלום. אינה הפעולה גם הדעת חסר
בלא 35) בלבד א' קשר אלא אינו "ואם בס"ג: המבואר וע''ד

ע"ג llkעניבה xyw `xwp epi` אם אפי' ולהתירו לקשרו ומותר
לצורך  (שלא אסור בנדו"ד ואעפ"כ – לעולם" להתקיים עומד

עכ"פ כי – דומה dnecמצוה) אינו א' קשר משא"כ למלאכה,
למלאכה. כלל

אדה"ז 36) דבשו"ע הא כמו לגזור, חזקה סיבה יש אם חוץ
רק  אסור שמה"ת (להדיעה אומן מעשה כשהוא - ס"ב שיז סי'
של  קשר שיעשה מאד קרוב שאז - אומן) מעשה כשהוא

dpynd zakxn) dciv zk`lnl rbepa mb ok xnel mivexd mpyi (*
dciv xcba f"i` cevl dpeek `lay (cere .b"kde f"id zay 'ldn i"t

y (e`) "oiekzn epi`" xcba `edy wx `le) llkzk`ln"a xqg
`"ayxd lr (a ,ew) zaya o"xd ziiyew f"tr mivxzne ± ("zaygn

.'eke inlyexid ixac 'ita
.c"q fhy 'iq my r"eya d"ke .` ,el) dviaa yxetn ik ,ok epi` la`
ly zxeek b"r zlvgn qextl xzeny (d"q my f"dc` r"eyae
`la m`e .x"qt epi`y ote`ae cevl oieki `ly calae 'ek mixeac
a`ei zwlg d`xe .x"qt ded m` ol ztki` `l ,llk dciv f"i` dpeek

.my b"deyae `"iq g"e`g

– ס"ה שם שלא oilibxyקיימא**: שקרוב – ס"ח שם לקשרו":
- ובס"י וכיו"ב; החבלים בין ומבטלו".minrtlyיחלקו גמלך

אופן. בכל אסרו הרי בהוצאה משא''כ
(37c"r.עיי"ש ,31 הערה 33 ע' ח"ה בלקו"ש המבואר
אם 38) הוצאה במלאכת האחרונים דשקו"ט מה לפי ואפי'

ששניהם  או עיקריים, ששניהם או ההנחה או העיקר היא העקירה
נק' מתי רק הוא השקו"ט כל הרי – עצמה ההוצאה לגבי טפלים

לכ"ע qipkdy(אוivedy`(בעיקר) אבל לרשות. מרשות החפץ (
הוא המלאכה ההוצאה d`veddגדר של פרט וכל ההכנסה) (או

מהמלאכה. חלק עכ"פ הוא (וההכנסה)

rwty itlc l"i ± one` dyrn mb devn jxevl exizdc `de (**
.'ek dxifbd mb drwt (dk`lnl dnecy) dfa yiy illk xeqi`d
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בגדר  שהוא שבמדידה, מסתבר זה ומטעם
מצ"ע  מבקשירה 39איסור יותר בה להחמיר יש ,

א  באה (שאין כשהמשנה ולכן כנ''ל), מצ"ע, יסורה
בהיתר  הרי מצוה, לצורך הותרו ששתיהן להורות
(ע"פ  נקטה ומשו"ז יתירה, רבותא איכא המדידה
נשנה  להיות צריך שהחידוש הנ"ל התוס' דברי

"וקושרין". ואח"כ תחילה "מודדין" תחלה)

.Â'ג נשנו למה הענינים פנימיות ע"פ הביאור
וקושרין" ומודדין "פוקקין של בהסדר אלו ענינים
הווה  בל' וכו'", "פוקקין הלשון דיוק ובהקדים -

וכו'"zi`ceופעולה לפקוק "מותר תנא ולא ,
לעשות  צריכים שכן רמז משמע שמזה וכיו"ב,

תמיד: עושים ושכן
במ"א  הענינים 40נתבאר פנימיות (ע"פ )41הטעם

– הוצאה בדיני דוקא מתחילה שבת שמסכת מה
כללי ענין ה"ז שברוחניות שבת:lkaמפני איסורי

מרשות  מוציאים האסורות המלאכות עשיית ע"י
– דפדודא (טורי לרה"ר עולם) של (יחידו היחיד

הקליפות) בתור 42עולם ההוצאה ענין בא ולכן
בנוגע  גם הוא עד"ז שבת; דיני לכל כללית הקדמה
אחר  הולך ש"הכל המסכת וחותם לסיום

ע"י 43החיתום" הנעשה כללי ענין שם שמבאר ,
) שבת שמירת וכדלקמן.lkaכללות - פרטי')

בכ"מ  דשבת:44מבואר הזמנים ג' שבין החילוק
זמן  ג) דשבתא; יומא ב) שבתא; (ליל) מעלי א)

רעוין  דכל רעוא שבת, הוא 45מנחת שבת שבליל -
החול  בימות כי לאצילות, מבי"ע המלכות עליית

וכמ"ש  בירורים, לברר לבי"ע המל' "רגלי'46יורדת
לאצילות. משם עולה היא שבת ובליל גו'", יורדות
הרי  המלכות, מספירת מקבלים שהעולמות ומכיון

באצילות. שהיא כפי המל' ספי' בבי"ע אז מאיר
ביומא בחי'אח"כ יותר, נעלית בחי' מאיר דשבתא

דרעוין  רעוא בזמן ואח"כ דאצילות. מדות ז"א,
ומל'. מז"א שלמעלה ומדרי' הבחי' גילוי הוא
אומרים  ולכן ומל'. דז"א היחוד בא שממנה

"וינוחו שבת של ערבית בתפלת daבתפלת (מל')' "
"וינוחו "וינוחו eaשחרית מנחה ובתפלת (ז''א), "

ma('ומל ז"א (יחוד "47.

העולמות  עליית יש שבת שבליל מכיון ,48והנה
לכן  באצילות, שהיא כפי בבי"ע מאירה המל' ספי'

הקליפות  כל שבת ב(ליל) בימות 49מתבטלין :
בירורים  לברר יורדת שמל' מכיון החול,
"תפיסת  להן יש שהקליפות הרי בי"ע שבעולמות
בהעולמות. הקליפות נתבטלו לא לכן מקום",
אז  עולה המל' שספי' מכיון בשבת, משא"כ

וכמ"ש  כלל רע בה שאין יגורך 50באצילות, "לא
שהקליפות  כזה במצב הוא העולם לכן רע",

בטלים.

וביטול  המל' (עליית שבזה מובן, אמנם,
ידועה  (במדה זה וקשור שייך וכו') )51הקליפות

האדם  ארז"ל 52לעבודת ולכן לעבודת 53. (בנוגע
- בראשית" במעשה להקב"ה שותף "נעשה בנ"י):

מארז"ל  ע"פ הוא בזה צפונית 54שמהביאורים "רוח
עצמה  מצד הבריאה שמצד היינו מסובבת", אינה

ומקום  (מקור על המורה צפון, צד הקליפות 55הרי (
תפתח56(כמ"ש  מצפון ,drxd שישנו הוא, פתוח ("

בנ"י  עבודת שע"י בשבת, אבל לקליפות. מקום
זה  הרי הקליפות, מתבטלות ועי"ז) עולה (המל'
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בנוגע 39) קמה סו"ס או"ח (שו"ת החת"ס מ"ש ובדוגמת
לחלוק  שלא כדי רק, הוא שטעמו שמכיון חגה"ש, של שני ליו"ט

מטעם ואי"ז הי"ב), פ"ג קדה"ח הל' (רמב"ם witq`במועדות"
של כח בזה יש בגדר i`ceדיומא, רק ה"ז היו"ט בשאר משא"כ ,

ספיקא ה"ז היו"ט שבשאר (אף ה"ז ziixe`c`ספק ובחגה"ש ,
).opaxcודאי

ואילך.40) 68 ע' חי"א לקו"ש ראה
שבת.41) מס' ריש וראשונים תוס' ראה – נגלה ע"פ
פנ"ז.42) תר"ם זו מצה ג. כא, תזריע לקו"ת ד. צט, תו"א
א.43) יב, ברכות
ב.44) לו, אמור לקו"ת ב. רה, לזח"ב הרח"ו הגהות ראה

ואילך). א (קפח, השבת ליום שיר מזמור ד"ה סידור א. מג, שלח
ועוד. תקמדֿה. ע' תרס"ו המשך וראה

ב.45) פח, זח"ב
ובכ"מ.46) ב. נא, שה"ש בלקו"ת נתבאר ה. ה, משלי

בשער 47) בהנסמן וראה ס"ו. סרס"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב'. אות החיים כף וראה לא. אות פי"ז הכולל

אינו 48) – בשבת הארץ דעם רפ"ד) (דמאי מירוש' להעיר
משקר.
מצות 49) – להצ"צ סה"מ בארוכה וראה ב. קלה, זח"ב ראה

ובכ"מ. אש. תבערו לא
ה.50) ה, תהלים
מש"נ51) בבי' מיקדשא zeyrlוכידוע דשבת אף השבת את

ד"ה  בארוכה וראה (הא'). השבת יום את זכור ד"ה (תו"א וקיימא
ובכ"מ). ה'ש"ת. שבתותי את

בנ"י52) צריכים ההלכה ע"ד שגם את lertlולהעיר ולעשות
ואילך. 52 ע' ח' כרך לקו"ש בארוכה ראה – השבת יום (מציאות)

ס"א.53) שם אדה"ז שו"ע רסח. סי' סאו"ח ב. קיט, שבת
תזריע.54) ר"פ לקו"ת וראה רע"ב. כה, ב"ב
סקפ"ג.55) הבהיר ס' ראה
יד.56) א, ירמי'
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ו  עושים ונגמרת 57סותמים כאילו הצפון צד את
להקב"ה  "שותף נעשים שבנ"י וזהו 58הבריאה.

פועלים הם שגם העולם.z`ixaaבמע"ב",

קבלת  ע"י השבת בכניסת תומ"י נעשה זה ודבר
אז. ושמירתה השבת

(ביומא  מתעלים זו, עבודה של בשכרה ואח"כ,
דז"א  האור לגילוי יותר, נעלית לדרגא דשבתא)
לגילוי  עד - יותר עוד מתעלים ואח"כ דאצילות.

ומייחדם. ומלכות, מז"א שלמעלה האור

שבסיום  היינו – שבת מס' שבסיום וזהו
נכללים 59(ושמירת  (שכולם שבת (מס') הלכות כל (

– כנ"ל) המס' שבתחלת דהוצאה באיסור בזהירות
עבודה  של בשכרה העליות ג' על ה"הודעה" באה
זה  סדר ולפי הענינים בשלש הנרמזות והן - זו

וקושרין"; ומודדין "פוקקין דוקא:

עליית  המל' עליית פועלים שבת, בליל
סותמין  שעי"ז הקליפות, וביטול העולמות

צפונית; דרוח החלל את מגיעים k''g`eו"פוקקין"
בחי' (שהוא zecndלגילוי "ומודדין" – דאצילות

רז"ל dcnמל' כלשון בה 60, מודד שאדם "במדה
"וקושרין", לבחי' עולים ואח"כ לו"), מודדין

ומל' מז"א שלמעלה האור ומאחד xywndשמאיר
אותם,

שנעשים  - כולם העולמות כל מקשר גם ועי"ז
היחיד  רשות אחד רשות -61כולם

עולם  של ביחידו .62מקשרם

(a''kyz gly t"y zgiyn)
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רע"ב.57) קעח, זח"ג ראה
ולא 58) כו' צפון ספ"ג): (פדר"א מרז"ל (יומתק) יובן ועפ"ז

וידעו  כו' ויגמור יבוא אלוקה שהוא שיאמר מי שכל אמר גמרו
אביכם  ישראל הוא אֿל ג) (פצ"ח, ב"ר וע"פ – אלוקה שהיא הכל

אביכם. אף עולמות בורא הקב"ה מה
לימוד59) ב).ian`כי מ, (קדושין מעשה לידי

ב.60) ח, סוטה
המבואר 61) וע"פ - ה). (פי''א, בב"ר רע"ק מענה יובן עפ"ז

שבמענה  איך - שבת מלאכות כל תוכן היא דהוצאה (רס"ו) בפנים
לקו"ת  וראה בשבת. שבעולם הפעולות לכל בנוגע מתורץ הנ''ל

שם. תזריע
הוא 62) דז"א נ"ע) אדמו"ר כי"ק – תרומה (ס"פ תו"א ראה

שבאצילות  בי"ע מקור היא ומל' מלמעלמ''ט אוא"ס ירידת תכלית
"אחד". ולא – ד"יחיד" לנדו''ד השייכות יומתק ועפ"ז -

opgz`e zyxt - zegiy ihewl

ו  עושים ונגמרת 57סותמים כאילו הצפון צד את
להקב"ה  "שותף נעשים שבנ"י וזהו 58הבריאה.

פועלים הם שגם העולם.z`ixaaבמע"ב",

קבלת  ע"י השבת בכניסת תומ"י נעשה זה ודבר
אז. ושמירתה השבת

(ביומא  מתעלים זו, עבודה של בשכרה ואח"כ,
דז"א  האור לגילוי יותר, נעלית לדרגא דשבתא)
לגילוי  עד - יותר עוד מתעלים ואח"כ דאצילות.

ומייחדם. ומלכות, מז"א שלמעלה האור

שבסיום  היינו – שבת מס' שבסיום וזהו
נכללים 59(ושמירת  (שכולם שבת (מס') הלכות כל (

– כנ"ל) המס' שבתחלת דהוצאה באיסור בזהירות
עבודה  של בשכרה העליות ג' על ה"הודעה" באה
זה  סדר ולפי הענינים בשלש הנרמזות והן - זו

וקושרין"; ומודדין "פוקקין דוקא:

עליית  המל' עליית פועלים שבת, בליל
סותמין  שעי"ז הקליפות, וביטול העולמות

צפונית; דרוח החלל את מגיעים k''g`eו"פוקקין"
בחי' (שהוא zecndלגילוי "ומודדין" – דאצילות

רז"ל dcnמל' כלשון בה 60, מודד שאדם "במדה
"וקושרין", לבחי' עולים ואח"כ לו"), מודדין

ומל' מז"א שלמעלה האור ומאחד xywndשמאיר
אותם,

שנעשים  - כולם העולמות כל מקשר גם ועי"ז
היחיד  רשות אחד רשות -61כולם

עולם  של ביחידו .62מקשרם
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רע"ב.57) קעח, זח"ג ראה
ולא 58) כו' צפון ספ"ג): (פדר"א מרז"ל (יומתק) יובן ועפ"ז

וידעו  כו' ויגמור יבוא אלוקה שהוא שיאמר מי שכל אמר גמרו
אביכם  ישראל הוא אֿל ג) (פצ"ח, ב"ר וע"פ – אלוקה שהיא הכל

אביכם. אף עולמות בורא הקב"ה מה
לימוד59) ב).ian`כי מ, (קדושין מעשה לידי

ב.60) ח, סוטה
המבואר 61) וע"פ - ה). (פי''א, בב"ר רע"ק מענה יובן עפ"ז

שבמענה  איך - שבת מלאכות כל תוכן היא דהוצאה (רס"ו) בפנים
לקו"ת  וראה בשבת. שבעולם הפעולות לכל בנוגע מתורץ הנ''ל

שם. תזריע
הוא 62) דז"א נ"ע) אדמו"ר כי"ק – תרומה (ס"פ תו"א ראה

שבאצילות  בי"ע מקור היא ומל' מלמעלמ''ט אוא"ס ירידת תכלית
"אחד". ולא – ד"יחיד" לנדו''ד השייכות יומתק ועפ"ז -

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dlibn(ycew zay meil)

,dylyaCä àéòa àìåzeyrl yi i`ce myy ,zah yceg y`x - §Ÿ¨£¨©
yceg y`x lr wx z`f xn` ok` :`xnbd daiyn .xen`k jk

e ,xc`øîzéà dzøéáç ììkî àãçzah yceg y`xa ipyd oicd - £¨¦§¨£¥§¨¦§©
.oey`xd on cnlp

:zah yceg y`xa d`ixwd oipra zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©
,÷çöé éaø øîà ,ìBça úBéäì ìçL úáè Lãç Làøipy mi`iven ŸŸ¤¥¥¤¨¦§§¨©©¦¦§¨

,dxez ixtqãçå ,Lãç Làøa àúìz eø÷ipyd xtqaáøå .äkeðça ¨§¨¨§ŸŸ¤§©©£¨§©
ãçå ,äkeðça àúìz eø÷ ,øîà àôéç ïîc éîécipyd xtqaLàøa ¦¦§¦¥¨¨©¨§¨¨©£¨§©§Ÿ

.LãBç¤
:`gtp wgvi iaxl reiqàçôð ÷çöé éaøc déúååk ,éðî éaø øîà̈©©¦¨¦§¨¥§©¦¦§¨©§¨

àøazñî,dticr yceg y`x z`ixwycixdøéãz BðéàLå øéãz ¦§©§¨§¨¦§¤¥¨¦
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מז opgz`e zyxt - zegiy ihewl

בגדר  שהוא שבמדידה, מסתבר זה ומטעם
מצ"ע  מבקשירה 39איסור יותר בה להחמיר יש ,

א  באה (שאין כשהמשנה ולכן כנ''ל), מצ"ע, יסורה
בהיתר  הרי מצוה, לצורך הותרו ששתיהן להורות
(ע"פ  נקטה ומשו"ז יתירה, רבותא איכא המדידה
נשנה  להיות צריך שהחידוש הנ"ל התוס' דברי

"וקושרין". ואח"כ תחילה "מודדין" תחלה)

.Â'ג נשנו למה הענינים פנימיות ע"פ הביאור
וקושרין" ומודדין "פוקקין של בהסדר אלו ענינים
הווה  בל' וכו'", "פוקקין הלשון דיוק ובהקדים -

וכו'"zi`ceופעולה לפקוק "מותר תנא ולא ,
לעשות  צריכים שכן רמז משמע שמזה וכיו"ב,

תמיד: עושים ושכן
במ"א  הענינים 40נתבאר פנימיות (ע"פ )41הטעם

– הוצאה בדיני דוקא מתחילה שבת שמסכת מה
כללי ענין ה"ז שברוחניות שבת:lkaמפני איסורי

מרשות  מוציאים האסורות המלאכות עשיית ע"י
– דפדודא (טורי לרה"ר עולם) של (יחידו היחיד

הקליפות) בתור 42עולם ההוצאה ענין בא ולכן
בנוגע  גם הוא עד"ז שבת; דיני לכל כללית הקדמה
אחר  הולך ש"הכל המסכת וחותם לסיום

ע"י 43החיתום" הנעשה כללי ענין שם שמבאר ,
) שבת שמירת וכדלקמן.lkaכללות - פרטי')

בכ"מ  דשבת:44מבואר הזמנים ג' שבין החילוק
זמן  ג) דשבתא; יומא ב) שבתא; (ליל) מעלי א)

רעוין  דכל רעוא שבת, הוא 45מנחת שבת שבליל -
החול  בימות כי לאצילות, מבי"ע המלכות עליית

וכמ"ש  בירורים, לברר לבי"ע המל' "רגלי'46יורדת
לאצילות. משם עולה היא שבת ובליל גו'", יורדות
הרי  המלכות, מספירת מקבלים שהעולמות ומכיון

באצילות. שהיא כפי המל' ספי' בבי"ע אז מאיר
ביומא בחי'אח"כ יותר, נעלית בחי' מאיר דשבתא

דרעוין  רעוא בזמן ואח"כ דאצילות. מדות ז"א,
ומל'. מז"א שלמעלה ומדרי' הבחי' גילוי הוא
אומרים  ולכן ומל'. דז"א היחוד בא שממנה

"וינוחו שבת של ערבית בתפלת daבתפלת (מל')' "
"וינוחו "וינוחו eaשחרית מנחה ובתפלת (ז''א), "

ma('ומל ז"א (יחוד "47.

העולמות  עליית יש שבת שבליל מכיון ,48והנה
לכן  באצילות, שהיא כפי בבי"ע מאירה המל' ספי'

הקליפות  כל שבת ב(ליל) בימות 49מתבטלין :
בירורים  לברר יורדת שמל' מכיון החול,
"תפיסת  להן יש שהקליפות הרי בי"ע שבעולמות
בהעולמות. הקליפות נתבטלו לא לכן מקום",
אז  עולה המל' שספי' מכיון בשבת, משא"כ

וכמ"ש  כלל רע בה שאין יגורך 50באצילות, "לא
שהקליפות  כזה במצב הוא העולם לכן רע",

בטלים.

וביטול  המל' (עליית שבזה מובן, אמנם,
ידועה  (במדה זה וקשור שייך וכו') )51הקליפות

האדם  ארז"ל 52לעבודת ולכן לעבודת 53. (בנוגע
- בראשית" במעשה להקב"ה שותף "נעשה בנ"י):

מארז"ל  ע"פ הוא בזה צפונית 54שמהביאורים "רוח
עצמה  מצד הבריאה שמצד היינו מסובבת", אינה

ומקום  (מקור על המורה צפון, צד הקליפות 55הרי (
תפתח56(כמ"ש  מצפון ,drxd שישנו הוא, פתוח ("

בנ"י  עבודת שע"י בשבת, אבל לקליפות. מקום
זה  הרי הקליפות, מתבטלות ועי"ז) עולה (המל'
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בנוגע 39) קמה סו"ס או"ח (שו"ת החת"ס מ"ש ובדוגמת
לחלוק  שלא כדי רק, הוא שטעמו שמכיון חגה"ש, של שני ליו"ט

מטעם ואי"ז הי"ב), פ"ג קדה"ח הל' (רמב"ם witq`במועדות"
של כח בזה יש בגדר i`ceדיומא, רק ה"ז היו"ט בשאר משא"כ ,

ספיקא ה"ז היו"ט שבשאר (אף ה"ז ziixe`c`ספק ובחגה"ש ,
).opaxcודאי

ואילך.40) 68 ע' חי"א לקו"ש ראה
שבת.41) מס' ריש וראשונים תוס' ראה – נגלה ע"פ
פנ"ז.42) תר"ם זו מצה ג. כא, תזריע לקו"ת ד. צט, תו"א
א.43) יב, ברכות
ב.44) לו, אמור לקו"ת ב. רה, לזח"ב הרח"ו הגהות ראה

ואילך). א (קפח, השבת ליום שיר מזמור ד"ה סידור א. מג, שלח
ועוד. תקמדֿה. ע' תרס"ו המשך וראה

ב.45) פח, זח"ב
ובכ"מ.46) ב. נא, שה"ש בלקו"ת נתבאר ה. ה, משלי

בשער 47) בהנסמן וראה ס"ו. סרס"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב'. אות החיים כף וראה לא. אות פי"ז הכולל

אינו 48) – בשבת הארץ דעם רפ"ד) (דמאי מירוש' להעיר
משקר.
מצות 49) – להצ"צ סה"מ בארוכה וראה ב. קלה, זח"ב ראה

ובכ"מ. אש. תבערו לא
ה.50) ה, תהלים
מש"נ51) בבי' מיקדשא zeyrlוכידוע דשבת אף השבת את

ד"ה  בארוכה וראה (הא'). השבת יום את זכור ד"ה (תו"א וקיימא
ובכ"מ). ה'ש"ת. שבתותי את

בנ"י52) צריכים ההלכה ע"ד שגם את lertlולהעיר ולעשות
ואילך. 52 ע' ח' כרך לקו"ש בארוכה ראה – השבת יום (מציאות)

ס"א.53) שם אדה"ז שו"ע רסח. סי' סאו"ח ב. קיט, שבת
תזריע.54) ר"פ לקו"ת וראה רע"ב. כה, ב"ב
סקפ"ג.55) הבהיר ס' ראה
יד.56) א, ירמי'

opgz`e zyxt - zegiy ihewl

ו  עושים ונגמרת 57סותמים כאילו הצפון צד את
להקב"ה  "שותף נעשים שבנ"י וזהו 58הבריאה.

פועלים הם שגם העולם.z`ixaaבמע"ב",

קבלת  ע"י השבת בכניסת תומ"י נעשה זה ודבר
אז. ושמירתה השבת

(ביומא  מתעלים זו, עבודה של בשכרה ואח"כ,
דז"א  האור לגילוי יותר, נעלית לדרגא דשבתא)
לגילוי  עד - יותר עוד מתעלים ואח"כ דאצילות.

ומייחדם. ומלכות, מז"א שלמעלה האור

שבסיום  היינו – שבת מס' שבסיום וזהו
נכללים 59(ושמירת  (שכולם שבת (מס') הלכות כל (

– כנ"ל) המס' שבתחלת דהוצאה באיסור בזהירות
עבודה  של בשכרה העליות ג' על ה"הודעה" באה
זה  סדר ולפי הענינים בשלש הנרמזות והן - זו

וקושרין"; ומודדין "פוקקין דוקא:

עליית  המל' עליית פועלים שבת, בליל
סותמין  שעי"ז הקליפות, וביטול העולמות

צפונית; דרוח החלל את מגיעים k''g`eו"פוקקין"
בחי' (שהוא zecndלגילוי "ומודדין" – דאצילות

רז"ל dcnמל' כלשון בה 60, מודד שאדם "במדה
"וקושרין", לבחי' עולים ואח"כ לו"), מודדין

ומל' מז"א שלמעלה האור ומאחד xywndשמאיר
אותם,

שנעשים  - כולם העולמות כל מקשר גם ועי"ז
היחיד  רשות אחד רשות -61כולם

עולם  של ביחידו .62מקשרם

(a''kyz gly t"y zgiyn)
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רע"ב.57) קעח, זח"ג ראה
ולא 58) כו' צפון ספ"ג): (פדר"א מרז"ל (יומתק) יובן ועפ"ז

וידעו  כו' ויגמור יבוא אלוקה שהוא שיאמר מי שכל אמר גמרו
אביכם  ישראל הוא אֿל ג) (פצ"ח, ב"ר וע"פ – אלוקה שהיא הכל

אביכם. אף עולמות בורא הקב"ה מה
לימוד59) ב).ian`כי מ, (קדושין מעשה לידי

ב.60) ח, סוטה
המבואר 61) וע"פ - ה). (פי''א, בב"ר רע"ק מענה יובן עפ"ז

שבמענה  איך - שבת מלאכות כל תוכן היא דהוצאה (רס"ו) בפנים
לקו"ת  וראה בשבת. שבעולם הפעולות לכל בנוגע מתורץ הנ''ל

שם. תזריע
הוא 62) דז"א נ"ע) אדמו"ר כי"ק – תרומה (ס"פ תו"א ראה

שבאצילות  בי"ע מקור היא ומל' מלמעלמ''ט אוא"ס ירידת תכלית
"אחד". ולא – ד"יחיד" לנדו''ד השייכות יומתק ועפ"ז -
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ו  עושים ונגמרת 57סותמים כאילו הצפון צד את
להקב"ה  "שותף נעשים שבנ"י וזהו 58הבריאה.

פועלים הם שגם העולם.z`ixaaבמע"ב",

קבלת  ע"י השבת בכניסת תומ"י נעשה זה ודבר
אז. ושמירתה השבת

(ביומא  מתעלים זו, עבודה של בשכרה ואח"כ,
דז"א  האור לגילוי יותר, נעלית לדרגא דשבתא)
לגילוי  עד - יותר עוד מתעלים ואח"כ דאצילות.

ומייחדם. ומלכות, מז"א שלמעלה האור

שבסיום  היינו – שבת מס' שבסיום וזהו
נכללים 59(ושמירת  (שכולם שבת (מס') הלכות כל (

– כנ"ל) המס' שבתחלת דהוצאה באיסור בזהירות
עבודה  של בשכרה העליות ג' על ה"הודעה" באה
זה  סדר ולפי הענינים בשלש הנרמזות והן - זו

וקושרין"; ומודדין "פוקקין דוקא:

עליית  המל' עליית פועלים שבת, בליל
סותמין  שעי"ז הקליפות, וביטול העולמות

צפונית; דרוח החלל את מגיעים k''g`eו"פוקקין"
בחי' (שהוא zecndלגילוי "ומודדין" – דאצילות

רז"ל dcnמל' כלשון בה 60, מודד שאדם "במדה
"וקושרין", לבחי' עולים ואח"כ לו"), מודדין

ומל' מז"א שלמעלה האור ומאחד xywndשמאיר
אותם,

שנעשים  - כולם העולמות כל מקשר גם ועי"ז
היחיד  רשות אחד רשות -61כולם

עולם  של ביחידו .62מקשרם
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רע"ב.57) קעח, זח"ג ראה
ולא 58) כו' צפון ספ"ג): (פדר"א מרז"ל (יומתק) יובן ועפ"ז

וידעו  כו' ויגמור יבוא אלוקה שהוא שיאמר מי שכל אמר גמרו
אביכם  ישראל הוא אֿל ג) (פצ"ח, ב"ר וע"פ – אלוקה שהיא הכל

אביכם. אף עולמות בורא הקב"ה מה
לימוד59) ב).ian`כי מ, (קדושין מעשה לידי

ב.60) ח, סוטה
המבואר 61) וע"פ - ה). (פי''א, בב"ר רע"ק מענה יובן עפ"ז

שבמענה  איך - שבת מלאכות כל תוכן היא דהוצאה (רס"ו) בפנים
לקו"ת  וראה בשבת. שבעולם הפעולות לכל בנוגע מתורץ הנ''ל

שם. תזריע
הוא 62) דז"א נ"ע) אדמו"ר כי"ק – תרומה (ס"פ תו"א ראה

שבאצילות  בי"ע מקור היא ומל' מלמעלמ''ט אוא"ס ירידת תכלית
"אחד". ולא – ד"יחיד" לנדו''ד השייכות יומתק ועפ"ז -

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dlibn(ycew zay meil)

,dylyaCä àéòa àìåzeyrl yi i`ce myy ,zah yceg y`x - §Ÿ¨£¨©
yceg y`x lr wx z`f xn` ok` :`xnbd daiyn .xen`k jk

e ,xc`øîzéà dzøéáç ììkî àãçzah yceg y`xa ipyd oicd - £¨¦§¨£¥§¨¦§©
.oey`xd on cnlp

:zah yceg y`xa d`ixwd oipra zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©
,÷çöé éaø øîà ,ìBça úBéäì ìçL úáè Lãç Làøipy mi`iven ŸŸ¤¥¥¤¨¦§§¨©©¦¦§¨

,dxez ixtqãçå ,Lãç Làøa àúìz eø÷ipyd xtqaáøå .äkeðça ¨§¨¨§ŸŸ¤§©©£¨§©
ãçå ,äkeðça àúìz eø÷ ,øîà àôéç ïîc éîécipyd xtqaLàøa ¦¦§¦¥¨¨©¨§¨¨©£¨§©§Ÿ

.LãBç¤
:`gtp wgvi iaxl reiqàçôð ÷çöé éaøc déúååk ,éðî éaø øîà̈©©¦¨¦§¨¥§©¦¦§¨©§¨

àøazñî,dticr yceg y`x z`ixwycixdøéãz BðéàLå øéãz ¦§©§¨§¨¦§¤¥¨¦
,íãB÷ øéãz.dkepgn xzei xicz yceg y`xe ¨¦¤

:`tig onc inic axl di`xéîéc áøc déúååk ,ïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦§¨¥§©¦¦
,àøazñîixdy ,dticr dkepg z`ixwyì íøb éîd dleréòéáø ¦§©§¨¦¨©¨§¦¦

,àáiL`edy meid,Lãç Làødyly mi`xew dkepga ixdy ¤¨ŸŸŸ¤

,drax` yceg y`xaeCkìäda éòéáøz`ixwéòa Lãç Làø ¦§¨§¦¦¦ŸŸ¤¨¥
.éø÷éî¦§¥
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מח

לו  האלקים  אל  אברהם  ויאמר   – יח  יז,  בראשית 
ישמעאל יחי' לפניך

קיב

אברהם )בחי' חסד( השתדל על ישמעאל )חסד דקליפה(, 
ולא על יצחק בחי' גבורה

לו  דאמר,  ישמעאל,  על  השתדל  חסד1,  בחי'  אברהם 
ישמעאל יחי' לפניך.

שישמעאל הוא בחי' חסד, לו יהא דקליפה2, ויש בו שם 
אל, הרומז על חסד3.

עד  החסד,  מדת  שהוא   – אברהם  עליו  אשתדל  לכן 
4שכל זיני' אזיל לזיני'.

כמו שיצחק – גבורות5 דקדושה, אהב את עשו גבורות 
דקליפה6 מפני שכל זיני' אזיל לזיני'. כמ"ש בזוהר7 הקדוש 

פרשת תולדות דף קלז, ע"ב.

1( וכמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

2( ראה תניא – אגרת הקודש סימן ב'. תורת מנחם – ספר המאמרים 
ה'תשכ"ג עמוד נט. ס.

3( וכמ"ש )תהלים נב, ג( חסד אל כל היום.
4( כל מין הולך אחר מינו. ראה הערה 7. לקמן סימן קיג. )קפז(.

הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )5
שם.  מקומות  במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות 

תניא – אגרת הקדש סימן ה. תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
6( ראה זוהר חלק א' רכח, א. תורה אור כ, ב. ספר המאמרים תקס"ב 

עמוד לג. תקס"ה עמוד כ. ועוד. )ראה לקמן סימן קפז הערה 7(.
7( וז"ל: אמר ההוא רביא ברי' דרבי יהודה )הקשה הרביא שהוא חזקי' 
בנו של ר"י(, אמאי לא רחים ליה יצחק ליעקב כל כך כמו לעשו )למה 
לא אהב יצחק ליעקב כל כך כמו לעשו(, הואיל והוה ידע דזמין איהו 
הוא להעמיד  יודע שעתיד  והי'  )הואיל  מניה תריסר שבטין  לקיימא 
מיעקב י"ב שבטים(, אמר לי' שפיר קאמרת )א"ל יפה שאלת(, אלא 
כל זינא רחים לי' לזיני' )אלא דע לך שלכן אהב יצחק את עשו כי כל 
מין אוהב את מינו(, ואתמשיך ואזיל זינא בתר זיני' )וכל מין נמשך 
והולך אחר מינו, ומפרש( תא חזי עשו נפק סומק )בא וראה הרי עשו 
הראשון  ויצא  כה(  כה,  )בראשית  דכתיב  כמה  אדמוני(  ויצא  נולד 
אדמוני כלו וגו', ואיהו זינא דיצחק דאיהו דינא קשיא דלעילא )והוא 
הי' מינו של יצחק שהוא דין קשה שלמעלה בקדושה(, ונפק מני' עשו 
)ויצא ממנו עשו שהוא הי' הפסולת והסיגים של  דינא קשיא לתתא 
)ודומה  לזיני'  דדמיא  אחרא(,  בסטרא  שלמטה  קשה  דין  והי'  יצחק 
למינו של יצחק(, וכל זינא אזיל לזיני' )וכל מין הולך אחר מינו(, ועל 
דא רחים לי' לעשו יתיר מיעקב )ועל כן אהב את עשו יותר מיעקב( 

כמה דכתיב )בראשית כה, כח( ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו.

ולא מצינו שאברהם השתדל על יצחק, ושיברך אותו.
וכתיב8 ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק 

בנו, שהקב"ה ברכו ולא אברהם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית סוף עמוד רפא

יז, כ – ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי  בראשית 
אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים 

עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול

קיג

ביאור החילוק בין ישמעאל ועשו, דמהחסדים אין חשש 
יניקה ללעו"ז, משא"כ מהגבורות וכו'

יש לפרש, כי הנה מהחסדים אין חשש יניקה ללעומת 
זה, משא"כ מהגבורות יש יניקה גדולה ללעו"ז וכו'.

אמר  שכשאברהם  ועשו,  בישמעאל  מצינו  ולכן 
הקב"ה  לו  השיב  לפניך,  יחי'  ישמעאל  לו  להקב"ה9 
ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו כו', משא"כ בעשו 

שרצה יצחק לברכו סיבב הקב"ה שלא יברכהו.
והיינו כי ישמעאל הוא מפעולת החסדים דקדושה, לכן 
עליו אין חשש אם יחי' ויתברך כו', יען מהחסדים בכלל 
אין יניקה ואדרבה כשיוסיפו לו חסדים מסטרא דקדושה 

שזהו הנה ברכתי כו' יתברר לסטרא דקדושה.
דקדושה  הגבורות  מפסולת  שהוא  לעשו  משא"כ 
בחי'11  יצחק שהוא  יברכהו  אם  הנה  דדהבא10,  סוספיתא 
גבורות דקדושה, הנה אם יתוספו לו עוד גבורות דקדושה 
יניקה  תוס'  עוד  לו  יהי'  יתברר אלא אדרבה  די שלא  לא 

וחיות מהם, וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד לב

8( בראשית כה, יא.
9( בראשית יז, יח. ראה לעיל סימן קיב. לקמן סימן קפז.

10( פירוש "מפסולת וסיגי הזהב", זהב קאי על יצחק בחי' גבורות. 
ראה זוהר ח"ב דף רכד, ב )מובא לקמן סימן קפז, הערה 7(. ח"א דף 

קלז, ב. ספר המאמרים תקס"ב עמוד לג. תקס"ה עמוד כ. ועוד.
11( כמ"ש )בראשית לא, מב( "ופחד יצחק", בחי' יראה וגבורה. ראה 
פרד"ס שער )כג( הכנויים פ"ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה 

חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מט

ג, כז – עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה 
לא  כי  בעיניך  וראה  ומזרחה  ותימנה  וצפונה 

תעבור את הירדן הזה

א. במסורה ]ושא ג[, ושא את מספר שמותם )במדבר ג, 
מ(. ואידך ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה. )תהלים 

כה, יח( ושא לכל חטאתי:
וצפונה.  ימה.  הסדר,  זה  על  טעם  ולתת  לבאר  ונראה 
ותימנה. ומזרחה. והוא דמערב מקום שקיעת החמה והוא 
בחי' מיתה )בראשית מט, לג( ויאסף רגליו אל המטה. וכן 
ומזרחה הוא בחי' חיים  ותימנה  וצלמות.  צפון בחי' חושך 

]דרום גי' נר מזרח גי' הנר[:
כעת.  למות  מוכרח  שהוא  למשה  נאמר  כאשר  והנה 
בישר לו השי"ת כי לעתיד יעמוד ובזכותו יעמדו כל ישראל 
לתחיית המתים. וזהו שנאמר לו שא עיניך ימה וצפונה הוא 

בחי' מיתה. ותימנה ומזרחה הוא בחי' תחיי' כנ"ל:
הוא  תחיי'  של  המפתח  כי  ב.(  )תענית  איתא  והנה 
לט.(.  )סנהדרין  הוא  כהן  אלקנו  הלא  וקשה  הקב"ה.  ביד 
והתירוץ הוא כי ישראל נקראים בנים למקום כמו שהקשו 
המפורשים למה יועיל תשובה הלא מלך שמחל על כבודו 
למקום  בנים  נקראים  ישראל  כי  ותירצו  מחול.  כבודו  אין 

ואב שמחל וכו':
וזהו כוונת המסורה ושא לכל חטאתי. פי' כי מכאן מוכח 
שמועיל תשובה כי ישראל נקראים בנים למקום. ועי"כ יזכו 
ישראל לתחיי'. ע"כ תשא ותכפר לכל חטאתי. והנה איתא 
כי התחיי' יהי' בזכות משה וזהו שנאמר לו ושא את מספר 
או"א  לכל  שתקרא  ע"י  לעמוד  שיתעוררו  היינו  שמותם 
בשמו. וכמו שמצינו סגולה לעורר אדם משנתו ע"י קריאת 

שמו מטעם כי נפש חי' הוא שמו.
צמח דוד פ' במדבר

בעיניך  וראה  וגו'  עיניך  ושא  הפסגה  ראש  עלה  ב. 
וגו'. עמ"ש לקמן סוף פ' ברכה בזה, ולעיל בפ' פינחס1 לא 
כתיב "בעיניך", וכתיב "וראית" לשון מצוה עשה שתראה, 
וגדר הבטה וכוונה במציאות כי ע"י זה נתקדש האויר של 
ארץ ישראל, משא"כ כאן רק לשון "ראה" לא ]חיוב[, ולא 
ע"א2  נו  דף  ב"ב  עי'  אומות,  הג'  גם  ראה  כאן  כי  נתקדש, 
בזה, ולכך כאן גם ]ארבע[ רוחות3, ובפ' פינחס לא נקט וכן 
בפ' ברכה, ושם הוה ב' ראיות, ראי' א' "ויראהו ה'", ור"ל זה 
מ"ע, וזה הוה ז' אומות, וראיה של הראיתיך נקט "בעיניך"4.
צפנת פענח – הרגצ'בי גאון

 1( שם: עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ וגו' וראית אותה וגו' )במדבר כז, 

יב-יג(, ור"ל דלכך שנה עליו הכתוב: וראה, וראית.

 2( שם: כל שהראהו הקב"ה למשה )בשעת מיתתו, כדכתיב – דברים לד – ויראהו ה' 

את הארץ, רשב"ם( חייב במעשר לאפוקי מאי לאפוקי קיני קניזי וקדמוני.

 3( ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וגו' )ר"ל משום דכאן ראה כל י' אומות(.

וגו' ויראהו ה' את כל הארץ   4( ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה 

וגו' ויאמר ה' אליו וגו' הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור )דברים לד(. כוונת הגאון 

פנחס,  בפ'  הכתוב  לשון  ובין  כאן,  הכתוב  בין  ההבדלים  על  לרמז  כנראה,  הרגצ'בי, 

ובין שניהם למה שכתב בפ' וזאת הברכה, כאן כתוב “עלה ראש הפסגה", ובפ' פנחס 

“עלה אל הר העברים", ובפ' ברכה “אל הר נבו )שהוא הר העברים( ראש הפסגה", 

כאן כתוב “בעיניך" וגם בפ' ברכה בסוף, אבל בפ' פנחס לא כתוב בעיניך, ולכן מחדש 

רבנו שהיו שם שתי ראיות נפרדות )ואולי גם משני מקומות נפרדים( אחת כדי לקדש 

האויר של ארץ ישראל ועוד כמה דברים )ראה לקמן פ"ד, מ"א(, וזה חל רק על של 

ז' אומות ולזה צריך כוונה ורצון, ולא די “בראיית עינים" לבד, ואחת ראי' של רשות 

בלי שום כוונות, זה הי' על הארץ של כל עשר אומות, וע"ז נאמר “וראה בעיניך", ובפ' 

ברכה כולל שתיהן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן 
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המשך ביאור למסכת מגילה ליום חמישי עמ' ב
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ß a`Îmgpn 'f oey`x mei ß

â(âë)ïpçúàå:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ
i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑,מקֹום ּבכל חּנּון לתלֹות אין לּצּדיקים להם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא »∆¿««ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לֹו ׁשאמר לפי חּנם, מּתנת אּלא הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין הּטֹובים, לג)ּבמעׂשיהם אתֿאׁשר (שמות "וחּנתי : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּתפּלה, ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר: ּדבר "ואתחּנן". ּבלׁשֹון לֹו אמר ּבּספרי אחן", .ּכדאיתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

‡Â‰‰ ˙Úa∑ הּתר ׁשּמא ּדּמיתי ועֹוג, סיחֹון ארץ ׁשּכבׁשּתי מּׁשלׁשה ∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרלאחר אחד זה »≈«ƒְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ≈…ְִֶֶָָֹ
לאו'מקֹומֹות  אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח 'איני הּמקֹום: לפני מׁשה .ׁשאמר ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אלאלאלאל־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוה ה ה ה  ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואתחואתחואתחואתחּנּנּנּנןןןן
ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון רש"י)אין ובפירוש כג. (ג, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ׁשּמׁשה אף ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר 'דבור ויׁש (רש"י ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
שלאחרי־זה) ּגזרה"המתחיל' "נגזרה ׁשּכבר ידע הּוא אף כד)הרי פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב הּיחיד (יז, על ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר מֹועילה ּתפּלה אם מחלֹוקת יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מהּני. הּצּבּור ועל מהּני, ְְְִֵֵַַַַֹלא

ּדהרי  הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים ּדיׁש הּנ"ל, ּברׁש"י הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה" הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ישראל)"מׁשה וישלח המתחיל' 'דבור כא) כא, (חוקת ּתפּלה,(רש"י לׁשֹון ואתחּנן הוי ׁשפיר ולכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ולכן  ּגרידא. יחיד על ּכגזרה היא מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ּגזר אחר ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור על ּדין ּבגזר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכי
חּנם". "מּתנת מׁשה ּדבּקׁש לֹומר וצרי הּוא, ּתפּלה לׁשֹון ּדואתחּנן לֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאי־אפׁשר

ÓÈÓÏ¯:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»
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(ãë)é éðãàýåýEcáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNòîë äNòé-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‡˙Ec·ÚŒ.ּבּדין רחּום ∑‰' ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡∑(שם)עֹומד להיֹות ּומתּפּלל,ּפתח, ¡…ƒִַַ«»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ְְִִֵֵַַָ

לי ׁשאמרּת למדּתי, מּמ לֹו: אמר ּגזרה, ׁשּנגזרה לב)אףֿעלּֿפי הייתי (שמות ּתֹופס וכי ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
להתּפּל ּתלּוי היה ׁשּבי ּפתח, לפּתח  אּלא ?עכׁשו ּב לעׂשֹות סבּור הייתי כן ּכמֹו עליהם, ∑‡˙EÏ„bŒ.ל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆»¿¿

אֹומר הּוא וכן ,טּוב מּדת יד)זֹו נא (במדבר יגּדל "ועּתה ה'": לכל ∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח ּפׁשּוטה ׁשהיא ימינ זֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ
החזקה ∑‰ÊÁ˜‰.עֹולם ּבאי  הּדין מּדת את ּברחמים ּכֹובׁש B‚Â'.ׁשאּתה Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑ ּדֹומה אינ ֵָָ«¬»»ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנקּתדרין  יֹועצים לֹו ׁשּיׁש ודם, ּבׂשר אּתה,למל מּדֹותיו. על ולעבר חסד לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו הּממחין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מלחמת  ,"עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ּפׁשּוטֹו: ּולפי .ּגזרת ּותבּטל לי ּתמחל אם ּביד ימחה מי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין

ּכדכתיב ועֹוג, ב)סיחֹון מלכים (דברים ל"א מלחמת הראני ,"לפני ּתת החּלתי "ראה :. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

(äë)øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô·l‰Â.ירּוׁשלים זֹו∑‰‰¯ ּבית (יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.הּמקּדׁש ְִַָ

Cc·Úכד  ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa CzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

Ècכה  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»
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ני opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'f oey`x mei ß

â(âë)ïpçúàå:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ
i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑,מקֹום ּבכל חּנּון לתלֹות אין לּצּדיקים להם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא »∆¿««ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לֹו ׁשאמר לפי חּנם, מּתנת אּלא הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין הּטֹובים, לג)ּבמעׂשיהם אתֿאׁשר (שמות "וחּנתי : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּתפּלה, ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר: ּדבר "ואתחּנן". ּבלׁשֹון לֹו אמר ּבּספרי אחן", .ּכדאיתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

‡Â‰‰ ˙Úa∑ הּתר ׁשּמא ּדּמיתי ועֹוג, סיחֹון ארץ ׁשּכבׁשּתי מּׁשלׁשה ∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרלאחר אחד זה »≈«ƒְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ≈…ְִֶֶָָֹ
לאו'מקֹומֹות  אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח 'איני הּמקֹום: לפני מׁשה .ׁשאמר ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אלאלאלאל־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוה ה ה ה  ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואתחואתחואתחואתחּנּנּנּנןןןן
ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון רש"י)אין ובפירוש כג. (ג, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ׁשּמׁשה אף ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר 'דבור ויׁש (רש"י ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
שלאחרי־זה) ּגזרה"המתחיל' "נגזרה ׁשּכבר ידע הּוא אף כד)הרי פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב הּיחיד (יז, על ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר מֹועילה ּתפּלה אם מחלֹוקת יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מהּני. הּצּבּור ועל מהּני, ְְְִֵֵַַַַֹלא

ּדהרי  הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים ּדיׁש הּנ"ל, ּברׁש"י הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה" הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ישראל)"מׁשה וישלח המתחיל' 'דבור כא) כא, (חוקת ּתפּלה,(רש"י לׁשֹון ואתחּנן הוי ׁשפיר ולכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ולכן  ּגרידא. יחיד על ּכגזרה היא מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ּגזר אחר ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור על ּדין ּבגזר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכי
חּנם". "מּתנת מׁשה ּדבּקׁש לֹומר וצרי הּוא, ּתפּלה לׁשֹון ּדואתחּנן לֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאי־אפׁשר

ÓÈÓÏ¯:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»
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(ãë)é éðãàýåýEcáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNòîë äNòé-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‡˙Ec·ÚŒ.ּבּדין רחּום ∑‰' ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡∑(שם)עֹומד להיֹות ּומתּפּלל,ּפתח, ¡…ƒִַַ«»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ְְִִֵֵַַָ

לי ׁשאמרּת למדּתי, מּמ לֹו: אמר ּגזרה, ׁשּנגזרה לב)אףֿעלּֿפי הייתי (שמות ּתֹופס וכי ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
להתּפּל ּתלּוי היה ׁשּבי ּפתח, לפּתח  אּלא ?עכׁשו ּב לעׂשֹות סבּור הייתי כן ּכמֹו עליהם, ∑‡˙EÏ„bŒ.ל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆»¿¿

אֹומר הּוא וכן ,טּוב מּדת יד)זֹו נא (במדבר יגּדל "ועּתה ה'": לכל ∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח ּפׁשּוטה ׁשהיא ימינ זֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ
החזקה ∑‰ÊÁ˜‰.עֹולם ּבאי  הּדין מּדת את ּברחמים ּכֹובׁש B‚Â'.ׁשאּתה Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑ ּדֹומה אינ ֵָָ«¬»»ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנקּתדרין  יֹועצים לֹו ׁשּיׁש ודם, ּבׂשר אּתה,למל מּדֹותיו. על ולעבר חסד לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו הּממחין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מלחמת  ,"עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ּפׁשּוטֹו: ּולפי .ּגזרת ּותבּטל לי ּתמחל אם ּביד ימחה מי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין

ּכדכתיב ועֹוג, ב)סיחֹון מלכים (דברים ל"א מלחמת הראני ,"לפני ּתת החּלתי "ראה :. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
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i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô·l‰Â.ירּוׁשלים זֹו∑‰‰¯ ּבית (יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.הּמקּדׁש ְִַָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

ההההּטּטּטּטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ ואראהואראהואראהואראה כה)אעאעאעאעּבּבּבּברהרהרהרה־־־־ּנּנּנּנאאאא (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא יד, מּטּובּה(סוטה לׂשּבע אֹו צרי הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ לּכנס רּבנּו מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכדי  לארץ אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין יׂשראל, נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכ אּלא ?צרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
ידי". על הּמצֹות] [ּכל ּכּלן ְְְִִִֶַַַָָָֻׁשּיתקּימּו

ּכּלם". את "ׁשאקּים למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבּמדרׁש ּכדאיתא האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו י)ידּוע ה, רבה על (שמות מֹורה זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל ללא הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן ּוקביעּות. א)נצחּיּות ט, ׁשלטּו(סוטה לא ודוד "מׁשה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמעׂשיהם" 4)ׂשֹונאיהם עמוד כ"ו חלק לקוטי־שיחות גם .(ראה ְְֲֵֵֶֶַ
ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות ענין (מגלה ׁשּי היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נצחּיים. ידיו ׁשּמעׂשה ּכיון לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה וכּו', ּגלּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשל
ׁשאני  ּכדי לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ידי", על הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻוזהּו
על  יתקּימּו "ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם אּלא מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאקּים

ּגלּות. ׁשל הפסק ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכ ׁשּלֹו, מּכחֹו יׂשראל ּבארץ יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ׁשחפצֹו היינּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹידֹו",

(åë)éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

:äfä øáca©¨¨¬©¤«
i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי) חמה אֹומר∑ÌÎÚÓÏ.נתמּלא הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם :קו)(תהלים ּבׁשבילכם, «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

ל  וּירע מריבה עלֿמי ּבעבּורם""וּיקציפּו קׁשה,(ספרי)∑¯·CÏŒ.מׁשה ּכּמה הרב, יאמרּו: והּתלמיד,ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ«»ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
מּזה  הרּבה ,"רבֿל" אחר: ּדבר ּומפציר. סרבן לּכּמה הּצפּון רבֿטּוב ,ל .ׁשמּור ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúåøáòú àì-ék E §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ

:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«

ÏÂ‡כו  ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

ÚÓÏ¯·‡כז  CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ· ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

o`M zWxRzn`N`AdWTA oFWl ¦§¨¤¤¨¤¨¦§©¨¨
DWExiRW miAx zFnFwOn dpFWA]§¤¦§©¦¤¥¨

'iYrci `p dPd' oFbM .'eiWkr',ai ziy`xa) ©§¨§¦¥¨¨©§¦
(`i'd`x`e `P dcx`' oke ;(` ,gi my)[ §¥¥£¨¨§¤§¤

(miyxtn):
.äfä áBhä øääux`A mFwOd Edfi` ¨¨©©¤¥¤©¨§¤¤

?'aFHd xdd' iEPiMd Fl iE`xW l`xUi¦§¨¥¤¨©¦¨¨©
:milWExi Ff§¨¨¦

.ïBðáläådf,WCwOd ziAdPEknd §©§¨¤¥©¦§¨©§¤
il dY` crlB' xn`PW FnM] 'oFpal'§¨§¤¤¡©¦§¨©¨¦

'oFpaNd W`x(my i"yx d`xe .e ,ak edinxi)[ Ÿ©§¨
(ixtq):ek dxez
(ek).'ä øaòúiåoFWl `Ed 'dxar' ©¦§©¥¤§¨§

FnM] dnige qrM(hn ,gr mildz)gNWi' ©©§¥¨§§©©
dxve mrfe dxar ,FR` oFxg mÄ£©¤§¨¨©©§¨¨

WExitE .['mirx ik`ln zglWn¦§©©©§£¥¨¦¥
'xArzIe'W:dng `Nnzp ©¦§©¥¤¦§©¥¥¨
.íëðòîì.(mkliaWA :`"q) §©©§¤¦§¦§¤

FWExiR oi` o`M xEn`d 'mkprnl'§©©§¤¨¨¨¥¥
.'mkzAiqA' FnM `N` ,'mkzaFhl'§©§¤¤¨§§¦©§¤

xnFlkEil mYnxB mY`d"awdW §©©¤§©§¤¦¤
Eqirkd `lnl`W ,ilr dng `Nnzi¦§©¥¥¨¨©¤¦§¨¥¦§¦
Îin' dUrnA mdizFPlzA l`xUi¦§¨¥¦§ª¥¤§©£¥¥

'daixn(f ,k xacna)riBn dWn did `l , §¦¨Ÿ¨¨¤©¦©
`le ,rlQd z` zFMdl ,Ff zErh llkl¦§©¨§©¤©¤©§Ÿ

.dxifBd eilr zxfbp dzid`Ed oke ¨§¨¦§¤¤¨¨©§¥¨§¥
xnF`(al ,ew mildz)in lr EtivwIe' ¥©©§¦©¥

mxEarA dWnl rxIe daixnipA] ' §¦¨©¥©§Ÿ¤©£¨§¥
in zWxtA 'd z` Eqirkd l`xUi¦§¨¥¦§¦¤§¨¨©¥

[dWnl drx Enxbe ,daixOd(g"n`a): ©§¦¨§¨§¨¨§¤

.Cì áødAxYW iE`x oi` ;Ll iC ©¨©§¥¨¤©§¤
icM ,cFr xivtdlExn`i `NW §©§¦§¥¤ŸŸ§

zFIxAdaxd'- (d"awd)dWw dOM ©§¦¨©©¨¨¤
,FzWTal dprp Fpi`W ,`Ed¤¥©£¤§©¨¨

cinlYde- (dWn)oaxq dOM §©©§¦¤©¨¨§¨
(xivtn :`"q)dAxn KMÎlMW ,`Ed ©§¦¤¨¨©§¤

dprp Fpi`W iRÎlrÎs` WTaldheq) §©¥©©¦¤¥©£¤
(:bixg` xaC .minkg EWxC ¨¨©¥¨§£¨¦

zErnWnAKl ax.Ll dAxd - §©§¨©¨©§¥§
xnFlM'dAxd'xzFind aFHddG §©©§¥¥¥©©¤

eilr WTan dY`W'Ll' xEnW ¤©¨§©¥¨¨¨§
;LxkUl'Ll' oEtSd aEh 'ax'- ¦§¨§©©¨§

Ll xEnXd aFHd xkVd `Ed dAExn§¤©¨¨©©¨§
`Ad mlFrA(ixtq):fk dxez ¨¨©¨

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

i"yx£EÈÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הארץ  ּכל את ה' .""וּיראהּו ְֵֶֶַַָָָ

(çë)øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,ּבדבריר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֵֶַָֹ

ינחיל  והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם לֹומר: .לּבֹו ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
¯·ÚÈ ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר העי,אם אל העם מן ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ואם ינחלּו, ƒ«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

יׁשב: ז)והּוא אמר (יהושע ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", העי אנׁשי מהם ּכתיב,"וּיּכּו 'ל 'קם ,"ל "קם לֹו: ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
למׁשה  אמרּתי ּכ 'לא ,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני את ּומׁשּלח ּבמקֹומ העֹומד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּתה

עֹוברין'?! אין לאו, ואם עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב. ְְְִִִִֵֵַָָ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת אלֿהחּקים",ו ונצמדּתם ׁשמע יׂשראל, "ועּתה אףֿעלּֿפיֿכן: «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  לּמחל זכיתי לא ואני ,ל מחּול .והּכל ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

ã(à)-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéçz¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²

:íëì ïúð íëéúáà éäìà¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

‡¯Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk)éðéòá äàøe.EiPOn YWTA §¥§¥¤¦©§¨¦¤¦
`P dxAr`'ux`d z` d`x`e ¤§§¨¨§¤§¤¤¨¨¤

'daFHd(dk weqt lirl)dn lr ,xnFlM - ©¨§©©©
ux`A qpMdlE xFarl YWTAX¤¦©§¨©£§¦¨¥¨¨¤
mpn` - Ll iYaWd KM lr - DzF`xle§¦§¨©¨¥©§¦§¨§¨

la` ,dkFf Lpi` DA qpMdld`xn ip` §¦¨¥¨¥§¤£¨£¦©§¤
,DNEM z` Ll,dUr okexn`PWonwl) §¤¨§¥¨¨¤¤¡©

(` ,cl'ux`d lM z` 'd Ed`xIe',m"`x) ©©§¥¤¨¨¨¤
(`"eb:gk dxez

(gk)òLBäé úà åöå.EdvO`e EdwGge §©¤§ª©§©§¥§©§¥
EdEvi ?'EdwGgi' dOaE 'EdEvi' dn lr©¨§©¥©¤§©§¥§©¥
lre zF`VOd lre zFgxHd lr©©§¨§©©©¨§©

zFaixOdlirl aEzMd oFWlM](ai ,`) ©§¦¦§©¨§¥
mk`VnE mkgxh iCal `V` dki`'¥¨¤¨§©¦¨§£¤©©£¤
iWFwA rWFdi xiMIW icM ,['mkaixe§¦§¤§¥¤©¦§ª©§¦
Fnvr lr lAwl eilrW dbdpdd lFr©©§¨¨¤¨¨§©¥©©§

(hi ,fk xacna i"yx):
eäönàå eä÷fçåKxi `NW ,LixacA §©§¥§©§¥¦§¨¤¤Ÿ¥©

(cgti)iAx WprPW mWM' xnFl ,FAl ¦§©¦©§¥¤¤¡©©¦
(EpiAx dWn),mdilr`l mllbAW ¤©¥£¥¤¤¦§¨¨Ÿ

`OW ,ux`l qpMdl dkfKMip`itFq ¨¨§¦¨¥¨¨¤¤¨¨£¦¦

.'mdilr WpriloM lr iMFgihan ¥¨¥£¥¤¦©¥©§¦
'ligpi `Ede xFari `Ed iM' ip`z` £¦¦©£§©§¦¤

l`xUil ux`d(ixtq): ¨¨¤§¦§¨¥
øBáòé àeä ékdlY .mzF` ligpi `Ede ¦©£§©§¦¨¨¨

,dfA df aEzMdxFari m`rWFdi ©¨¤¨¤¦©£§ª©
mdiptl- dnglOd W`xA,Elgpi ¦§¥¤§Ÿ©¦§¨¨¦§£

e`l m`emiklOd KxcM bdpi m` - §¦¨¦¦§©§¤¤©§¨¦
- dpgOd sFqA xFg`n miklFdd`l ©§¦¥£§©©£¤Ÿ

`vFn dY` oke .ElgpiWEAikA ¦§£§¥©¨¥§¦
iElY did l`xUi lW mpFgvPW ,ux`d̈¨¤¤¦§¨¤¦§¨¥¨¨¨

dUrn did KMW ,df i`pzAglXWM ¦§©¤¤¨¨¨©£¤§¤¨©
rWFdimrd onWi` itl` zWlWl` §ª©¦¨¨§¤©§¥¦¤

ird,DA mgNdlaWi `EdeFnFwnA ¨©§¦¨¥¨§¨©¦§
okl ,mdOr Kld `leiWp` mdn EMIe' §Ÿ¨©¦¨¤¨¥©©¥¤©§¥

ird'Wi` dXWe miWlWM'ebe,f ryedi) ¨©¦§Ÿ¦§¦¨¦
(deipR lr ltPW oeike ,iptl lNRzde §¥¨¤¨©©¨¨§¦§©¥¦§¥
'd(e weqt my)Fl xn` ,d"awdKl mEw' ¨©¨

'LipR lr ltp dY` dG dOl(i weqt my)- ¨¨¤©¨Ÿ¥©¨¤
aizM 'Kl mw''mEw' zaiY] e"ie `lA - ¨¨§¦§Ÿ¨¥©

DWExiR 'mw' zaiY K` ,'cFnr' DWExiR¥¨£©¥©¨¥¨
Ycnr' WxRzn 'Ll mw' okle ,'cnr'¨©§¨¥¨§¦§¨¥¨©§¨

['Ll:xnFlkEcnFrd `Ed dY` §§©©¨¨¥
?dnglOl ipA z` gNWnE LnFwnA¦§§§©¥©¤¨©©¦§¨¨

oM m`LipR lr ltFp dY` dG dOl ¦¥¨¨¤©¨¥©¨¤
(my),eiWkr iElY xaCd oi` `ld£Ÿ¥©¨¨¨©§¨

ike ,dNitzAdWnl iYxn` KM `l ¦§¦¨§¦Ÿ¨¨©§¦§Ÿ¤
xaFr `Ed m`' ,LAxmd mB -,oixaFr ©§¦¥©¥§¦

e`l m`e-oi`md!?'oixaFr(ixtq) §¦¨¥¥§¦
(i"`a ,`"ez):hk dxez

(hk).'Bâå àéba áLpåmdl xiMfd ©¥¤©¨§§¦§¦¨¤
xnFl icM ,xFrR ziA lEn mzaiWi§¦¨¨¥§§¥©

mYaWi mW :mdlÎdcFarl mYcnvpe ¨¤¨§©§¤§¦§©§¤©£¨
dxfxn`PW FnM] 'xFrR lrA' DnXW ¨¨¤§¨©©§§¤¤¡©

(b ,dk xacna)xFrR lral l`xUi cnSIe'©¦¨¤¦§¨¥§©©§
['l`xUiA 'd s` xgIeokÎiRÎlrÎs`e ©¦©©§¦§¨¥§©©¦¥

mkA miIwzn `N` ,ipFnM mYWprp `lŸ¤¡©§¤¨¦¤¨¦§©¥¨¤
oNdl xEn`d(` weqt)l`xUi dYre' ¨¨§©¨§©¨¦§¨¥

'ebe miTgd l` rnWEigY ornl §©¤©ª¦§©©¦§
,'ux`d z` mYWxie mz`aEedY` ¨¤¦¦§¤¤¨¨¤§©¨

W dkFfizikf `l ip`e ;Ll lEgn lMd ¤¤©Ÿ¨§©£¦Ÿ¨¦¦
:il lgOil` dxez ¦¨¥¦



נג opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

ההההּטּטּטּטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ ואראהואראהואראהואראה כה)אעאעאעאעּבּבּבּברהרהרהרה־־־־ּנּנּנּנאאאא (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא יד, מּטּובּה(סוטה לׂשּבע אֹו צרי הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ לּכנס רּבנּו מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכדי  לארץ אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין יׂשראל, נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכ אּלא ?צרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
ידי". על הּמצֹות] [ּכל ּכּלן ְְְִִִֶַַַָָָֻׁשּיתקּימּו

ּכּלם". את "ׁשאקּים למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבּמדרׁש ּכדאיתא האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו י)ידּוע ה, רבה על (שמות מֹורה זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל ללא הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן ּוקביעּות. א)נצחּיּות ט, ׁשלטּו(סוטה לא ודוד "מׁשה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמעׂשיהם" 4)ׂשֹונאיהם עמוד כ"ו חלק לקוטי־שיחות גם .(ראה ְְֲֵֵֶֶַ
ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות ענין (מגלה ׁשּי היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נצחּיים. ידיו ׁשּמעׂשה ּכיון לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה וכּו', ּגלּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשל
ׁשאני  ּכדי לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ידי", על הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻוזהּו
על  יתקּימּו "ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם אּלא מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאקּים

ּגלּות. ׁשל הפסק ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכ ׁשּלֹו, מּכחֹו יׂשראל ּבארץ יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ׁשחפצֹו היינּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹידֹו",

(åë)éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

:äfä øáca©¨¨¬©¤«
i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי) חמה אֹומר∑ÌÎÚÓÏ.נתמּלא הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם :קו)(תהלים ּבׁשבילכם, «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

ל  וּירע מריבה עלֿמי ּבעבּורם""וּיקציפּו קׁשה,(ספרי)∑¯·CÏŒ.מׁשה ּכּמה הרב, יאמרּו: והּתלמיד,ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ«»ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
מּזה  הרּבה ,"רבֿל" אחר: ּדבר ּומפציר. סרבן לּכּמה הּצפּון רבֿטּוב ,ל .ׁשמּור ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúåøáòú àì-ék E §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ

:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«

ÏÂ‡כו  ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

ÚÓÏ¯·‡כז  CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ· ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

o`M zWxRzn`N`AdWTA oFWl ¦§¨¤¤¨¤¨¦§©¨¨
DWExiRW miAx zFnFwOn dpFWA]§¤¦§©¦¤¥¨

'iYrci `p dPd' oFbM .'eiWkr',ai ziy`xa) ©§¨§¦¥¨¨©§¦
(`i'd`x`e `P dcx`' oke ;(` ,gi my)[ §¥¥£¨¨§¤§¤

(miyxtn):
.äfä áBhä øääux`A mFwOd Edfi` ¨¨©©¤¥¤©¨§¤¤

?'aFHd xdd' iEPiMd Fl iE`xW l`xUi¦§¨¥¤¨©¦¨¨©
:milWExi Ff§¨¨¦

.ïBðáläådf,WCwOd ziAdPEknd §©§¨¤¥©¦§¨©§¤
il dY` crlB' xn`PW FnM] 'oFpal'§¨§¤¤¡©¦§¨©¨¦

'oFpaNd W`x(my i"yx d`xe .e ,ak edinxi)[ Ÿ©§¨
(ixtq):ek dxez
(ek).'ä øaòúiåoFWl `Ed 'dxar' ©¦§©¥¤§¨§

FnM] dnige qrM(hn ,gr mildz)gNWi' ©©§¥¨§§©©
dxve mrfe dxar ,FR` oFxg mÄ£©¤§¨¨©©§¨¨

WExitE .['mirx ik`ln zglWn¦§©©©§£¥¨¦¥
'xArzIe'W:dng `Nnzp ©¦§©¥¤¦§©¥¥¨
.íëðòîì.(mkliaWA :`"q) §©©§¤¦§¦§¤

FWExiR oi` o`M xEn`d 'mkprnl'§©©§¤¨¨¨¥¥
.'mkzAiqA' FnM `N` ,'mkzaFhl'§©§¤¤¨§§¦©§¤

xnFlkEil mYnxB mY`d"awdW §©©¤§©§¤¦¤
Eqirkd `lnl`W ,ilr dng `Nnzi¦§©¥¥¨¨©¤¦§¨¥¦§¦
Îin' dUrnA mdizFPlzA l`xUi¦§¨¥¦§ª¥¤§©£¥¥

'daixn(f ,k xacna)riBn dWn did `l , §¦¨Ÿ¨¨¤©¦©
`le ,rlQd z` zFMdl ,Ff zErh llkl¦§©¨§©¤©¤©§Ÿ

.dxifBd eilr zxfbp dzid`Ed oke ¨§¨¦§¤¤¨¨©§¥¨§¥
xnF`(al ,ew mildz)in lr EtivwIe' ¥©©§¦©¥

mxEarA dWnl rxIe daixnipA] ' §¦¨©¥©§Ÿ¤©£¨§¥
in zWxtA 'd z` Eqirkd l`xUi¦§¨¥¦§¦¤§¨¨©¥

[dWnl drx Enxbe ,daixOd(g"n`a): ©§¦¨§¨§¨¨§¤

.Cì áødAxYW iE`x oi` ;Ll iC ©¨©§¥¨¤©§¤
icM ,cFr xivtdlExn`i `NW §©§¦§¥¤ŸŸ§

zFIxAdaxd'- (d"awd)dWw dOM ©§¦¨©©¨¨¤
,FzWTal dprp Fpi`W ,`Ed¤¥©£¤§©¨¨

cinlYde- (dWn)oaxq dOM §©©§¦¤©¨¨§¨
(xivtn :`"q)dAxn KMÎlMW ,`Ed ©§¦¤¨¨©§¤

dprp Fpi`W iRÎlrÎs` WTaldheq) §©¥©©¦¤¥©£¤
(:bixg` xaC .minkg EWxC ¨¨©¥¨§£¨¦

zErnWnAKl ax.Ll dAxd - §©§¨©¨©§¥§
xnFlM'dAxd'xzFind aFHddG §©©§¥¥¥©©¤

eilr WTan dY`W'Ll' xEnW ¤©¨§©¥¨¨¨§
;LxkUl'Ll' oEtSd aEh 'ax'- ¦§¨§©©¨§

Ll xEnXd aFHd xkVd `Ed dAExn§¤©¨¨©©¨§
`Ad mlFrA(ixtq):fk dxez ¨¨©¨

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

i"yx£EÈÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הארץ  ּכל את ה' .""וּיראהּו ְֵֶֶַַָָָ

(çë)øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,ּבדבריר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֵֶַָֹ

ינחיל  והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם לֹומר: .לּבֹו ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
¯·ÚÈ ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר העי,אם אל העם מן ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ואם ינחלּו, ƒ«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

יׁשב: ז)והּוא אמר (יהושע ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", העי אנׁשי מהם ּכתיב,"וּיּכּו 'ל 'קם ,"ל "קם לֹו: ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
למׁשה  אמרּתי ּכ 'לא ,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני את ּומׁשּלח ּבמקֹומ העֹומד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּתה

עֹוברין'?! אין לאו, ואם עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב. ְְְִִִִֵֵַָָ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת אלֿהחּקים",ו ונצמדּתם ׁשמע יׂשראל, "ועּתה אףֿעלּֿפיֿכן: «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  לּמחל זכיתי לא ואני ,ל מחּול .והּכל ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

ã(à)-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéçz¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²

:íëì ïúð íëéúáà éäìà¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

‡¯Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk)éðéòá äàøe.EiPOn YWTA §¥§¥¤¦©§¨¦¤¦
`P dxAr`'ux`d z` d`x`e ¤§§¨¨§¤§¤¤¨¨¤

'daFHd(dk weqt lirl)dn lr ,xnFlM - ©¨§©©©
ux`A qpMdlE xFarl YWTAX¤¦©§¨©£§¦¨¥¨¨¤
mpn` - Ll iYaWd KM lr - DzF`xle§¦§¨©¨¥©§¦§¨§¨

la` ,dkFf Lpi` DA qpMdld`xn ip` §¦¨¥¨¥§¤£¨£¦©§¤
,DNEM z` Ll,dUr okexn`PWonwl) §¤¨§¥¨¨¤¤¡©

(` ,cl'ux`d lM z` 'd Ed`xIe',m"`x) ©©§¥¤¨¨¨¤
(`"eb:gk dxez

(gk)òLBäé úà åöå.EdvO`e EdwGge §©¤§ª©§©§¥§©§¥
EdEvi ?'EdwGgi' dOaE 'EdEvi' dn lr©¨§©¥©¤§©§¥§©¥
lre zF`VOd lre zFgxHd lr©©§¨§©©©¨§©

zFaixOdlirl aEzMd oFWlM](ai ,`) ©§¦¦§©¨§¥
mk`VnE mkgxh iCal `V` dki`'¥¨¤¨§©¦¨§£¤©©£¤
iWFwA rWFdi xiMIW icM ,['mkaixe§¦§¤§¥¤©¦§ª©§¦
Fnvr lr lAwl eilrW dbdpdd lFr©©§¨¨¤¨¨§©¥©©§

(hi ,fk xacna i"yx):
eäönàå eä÷fçåKxi `NW ,LixacA §©§¥§©§¥¦§¨¤¤Ÿ¥©

(cgti)iAx WprPW mWM' xnFl ,FAl ¦§©¦©§¥¤¤¡©©¦
(EpiAx dWn),mdilr`l mllbAW ¤©¥£¥¤¤¦§¨¨Ÿ

`OW ,ux`l qpMdl dkfKMip`itFq ¨¨§¦¨¥¨¨¤¤¨¨£¦¦

.'mdilr WpriloM lr iMFgihan ¥¨¥£¥¤¦©¥©§¦
'ligpi `Ede xFari `Ed iM' ip`z` £¦¦©£§©§¦¤

l`xUil ux`d(ixtq): ¨¨¤§¦§¨¥
øBáòé àeä ékdlY .mzF` ligpi `Ede ¦©£§©§¦¨¨¨

,dfA df aEzMdxFari m`rWFdi ©¨¤¨¤¦©£§ª©
mdiptl- dnglOd W`xA,Elgpi ¦§¥¤§Ÿ©¦§¨¨¦§£

e`l m`emiklOd KxcM bdpi m` - §¦¨¦¦§©§¤¤©§¨¦
- dpgOd sFqA xFg`n miklFdd`l ©§¦¥£§©©£¤Ÿ

`vFn dY` oke .ElgpiWEAikA ¦§£§¥©¨¥§¦
iElY did l`xUi lW mpFgvPW ,ux`d̈¨¤¤¦§¨¤¦§¨¥¨¨¨

dUrn did KMW ,df i`pzAglXWM ¦§©¤¤¨¨¨©£¤§¤¨©
rWFdimrd onWi` itl` zWlWl` §ª©¦¨¨§¤©§¥¦¤

ird,DA mgNdlaWi `EdeFnFwnA ¨©§¦¨¥¨§¨©¦§
okl ,mdOr Kld `leiWp` mdn EMIe' §Ÿ¨©¦¨¤¨¥©©¥¤©§¥

ird'Wi` dXWe miWlWM'ebe,f ryedi) ¨©¦§Ÿ¦§¦¨¦
(deipR lr ltPW oeike ,iptl lNRzde §¥¨¤¨©©¨¨§¦§©¥¦§¥
'd(e weqt my)Fl xn` ,d"awdKl mEw' ¨©¨

'LipR lr ltp dY` dG dOl(i weqt my)- ¨¨¤©¨Ÿ¥©¨¤
aizM 'Kl mw''mEw' zaiY] e"ie `lA - ¨¨§¦§Ÿ¨¥©

DWExiR 'mw' zaiY K` ,'cFnr' DWExiR¥¨£©¥©¨¥¨
Ycnr' WxRzn 'Ll mw' okle ,'cnr'¨©§¨¥¨§¦§¨¥¨©§¨

['Ll:xnFlkEcnFrd `Ed dY` §§©©¨¨¥
?dnglOl ipA z` gNWnE LnFwnA¦§§§©¥©¤¨©©¦§¨¨

oM m`LipR lr ltFp dY` dG dOl ¦¥¨¨¤©¨¥©¨¤
(my),eiWkr iElY xaCd oi` `ld£Ÿ¥©¨¨¨©§¨

ike ,dNitzAdWnl iYxn` KM `l ¦§¦¨§¦Ÿ¨¨©§¦§Ÿ¤
xaFr `Ed m`' ,LAxmd mB -,oixaFr ©§¦¥©¥§¦

e`l m`e-oi`md!?'oixaFr(ixtq) §¦¨¥¥§¦
(i"`a ,`"ez):hk dxez

(hk).'Bâå àéba áLpåmdl xiMfd ©¥¤©¨§§¦§¦¨¤
xnFl icM ,xFrR ziA lEn mzaiWi§¦¨¨¥§§¥©

mYaWi mW :mdlÎdcFarl mYcnvpe ¨¤¨§©§¤§¦§©§¤©£¨
dxfxn`PW FnM] 'xFrR lrA' DnXW ¨¨¤§¨©©§§¤¤¡©

(b ,dk xacna)xFrR lral l`xUi cnSIe'©¦¨¤¦§¨¥§©©§
['l`xUiA 'd s` xgIeokÎiRÎlrÎs`e ©¦©©§¦§¨¥§©©¦¥

mkA miIwzn `N` ,ipFnM mYWprp `lŸ¤¡©§¤¨¦¤¨¦§©¥¨¤
oNdl xEn`d(` weqt)l`xUi dYre' ¨¨§©¨§©¨¦§¨¥

'ebe miTgd l` rnWEigY ornl §©¤©ª¦§©©¦§
,'ux`d z` mYWxie mz`aEedY` ¨¤¦¦§¤¤¨¨¤§©¨

W dkFfizikf `l ip`e ;Ll lEgn lMd ¤¤©Ÿ¨§©£¦Ÿ¨¦¦
:il lgOil` dxez ¦¨¥¦



opgz`eנד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(á)íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
ì epnî eòøâú àìåíëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëúà äeöî éëðà øLà£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעתגרעתגרעתגרעּוּוּוּו ולאולאולאולא תתתתֹוֹוֹוֹוסיפסיפסיפסיפּוּוּוּו ב)לאלאלאלא (ד, ֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֹֹ
ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו "ר ו)ׁשמעּתי ד, וסּכה (ישעיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ׁשֹומרת  והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור למחסה . . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה
תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן תגרעּו, לא זר"ם, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹהן

(â)ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

Läéäìà ýåýé Bãéî:Eaøwî E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

(ã)íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
:íBiä©«

ß a`Îmgpn 'g ipy mei ß

(ä)äàø|øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

(å)íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑מׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמׁשמעֹו.'B‚Â ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתחׁשבּו חכמים ּבזאת ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ

העּמים  לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡¯Èג  ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו  ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

ã(a).eôéñBú àìxEq`W o`Mn Ÿ¦¦¨¤¨
,zFevOA oYiPW oipOd lr siqFdloFbM §¦©©¦§¨¤¦©©¦§§

ozFPdoiNtYA zFIWxR Wng- ©¥¨¥¨¨¦©§¦¦
,mdAW rAx`d lr dxizi zg` dWxR̈¨¨©©§¥¨©¨©§©¤¨¤

lhFPd F`alENA oipin zWngmFwnA ©¥£¥¤¦¦©¨¦§
,drAx`eFcbaA dUFrdzFIviv Wng ©§¨¨§¨¤§¦§¨¥¦¦

rAx` mFwnA'Erxbz `le' oke .- ¦§©§©§¥§Ÿ¦§§
on (xiqgdl) rFxbl `NW dxdf ©̀§¨¨¤Ÿ¦§©§©£¦¦
ozFPd oFbM ,zFevOA oYiPd xRqOd©¦§¨©¦¨©¦§§©¥

mipin dWlW ,oiNitYA zFIWxR WlẄ¨¨¦©§¦¦§¨¦¦
cbAA zFIviv WlW F` ,alEl zevnA§¦§©¨¨¦¦©¤¤

(d`x zyxt ixtq):b dxez
(e)ízøîLe?'mYxnWE' Edn .mziUre §©§¤©£¦¤©§©§¤

mEIw lr xidfdl `AW Wxtl oi ¥̀§¨¥¤¨§©§¦©¦
xnF` `Ed KM lr ixdW ,zFevOd©¦§¤£¥©¨¥

'mYxnWE' `N` ,'mziUre',dpWn Ff ©£¦¤¤¨§©§¤¦§¨
zFkldd z` dpFW mc` `dIW¤§¥¨¨¤¤©£¨
dxFYd ixaC EidIW zpn lr ,zFwEqRd©§©§¨¤¦§¦§¥©¨

mgMWi lal FAlA mixEnW(y"`): §¦§¦§©¦§§¥
.íúéNòå,FrnWnMmEIw dUrn ©£¦¤§©§¨©£¥¦
zFevOd(ixtq): ©¦§

.'Bâå íëúðéáe íëúîëç àåä ék¦¦¨§©§¤¦©§¤§
z`fAiE`xM lMd EniIwY xW`M - §Ÿ©£¤§©§©Ÿ¨¨

oNdl mixEn`d mi`pYA ,oFkPkeweqt) §©¨©§¨¦¨£¦§©¨
(hdf ici lr ,mipFapE minkg EaWgY ©§¥¤¥¨§£¨¦§¦

miOrd ipirl(g"n`a):f dxez §¥¥¨©¦

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(æ)åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék: ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומקּבלים הגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
éðéò eàø-øLà íéøácä-úàEáálî eøeñé-ïôe E ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

éiç éîé ìkéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ ּתחׁשבּו∑¯˜ אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא אז, «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ׁשֹוטים  ּתחׁשבּו ׁשכחה, מּתֹו אֹותם ּתעּותּו ואם ּונבֹונים, .חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ

(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéáøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác-úà¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä øLà£¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑,ּבחֹורב עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר מּמּנּו: ׁשּלמעלה מקרא על אׁשר מּוסב ¬∆»«¿»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּלּפידים  ואת הּקֹולֹות את לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפּון∑Ôe„ÓÏÈ.ראית .יאּלפּון ְִִִֶֶַַַָָƒ¿¿ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«

dÏז  ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ· È·ÏÂ CÈ·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

„‡Ó¯י  ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ¯‡יא  ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).íé÷écö íéètLîe íéwçoFWl ª¦¦§¨¦©¦¦§
,mihRWnE miTg iAbl xEn`d 'miwiCv'©¦¦¨¨§©¥ª¦¦§¨¦
'miwiCv' oFWll FzErnWnA dnFC Fpi ¥̀¤§©§¨¦§©¦¦
xnFlM `N` ,miWp` lv` xEn`d̈¨¥¤£¨¦¤¨§©

miTg ,'wcv ihRWn'mipEbd ¦§§¥¤¤ª¦£¦
milAEwnEFnM] al ixWi lM lr §¨¦©¨¦§¥¥§

'mixWi 'd icETR'(h ,hi milidz)[ ¦¥§¨¦
(`"n):h dxez
(h)úà çkLz ït 'Bâå Eì øîMä ÷ø©¦¨¤§§¤¦§©¤

.íéøácädlrnl xEn`dl KWnd Edf ©§¨¦¤¤§¥§¨¨§©§¨
(e weqt)wx :mzF` EgMWY `NWM ,f` ©¨§¤Ÿ¦§§¨

(zFevOd z`)mzYn` lr mEUrze- ¤©¦§§©£©£¦¨¨

if` ,oFkPke iE`xM mpETizMEaWgY §¦¨¨¨§©¨£©¥¨§
mzF` EzeErY m`e ;mipFapE minkg£¨¦§¦§¦§©§¨

dgkW KFYnz` ExMfY `l m` - ¦¦§¨¦Ÿ¦§§¤
otF`A `NW mzF` EUrze ,mnEIw otF`¤¦¨§©£¨¤Ÿ¨¤

ixd ,iE`xdW,mihFW EaWgY`le ¨¨£¥¤¥¨§¦§Ÿ
mipFapE minkg(oexkfd ,`"eb):i dxez £¨¦§¦

(i).zãîò øLà íBédf `xwnaqEn £¤¨©§¨¦§¨¤¨
,EPOn dlrnNW `xwn lrmdipWE ©¦§¨¤§©§¨¦¤§¥¤

'ebe Ll xnXd' :cg` KWndA mi`xwp¦§¨¦§¤§¥¤¨¦¨¤§
mixaCd z` gMWY oRLipir E`x xW` ¤¦§©¤©§¨¦£¤¨¥¤

d FzF`A ...'axFgA Ycnr xW` mFi- §©£¤¨©§¨§¥
,ipiqÎxdA dxFY oYn cnrnAxW`f` §©£©©©¨§©¦©£¤¨

zFlFTd z` (mzi`x :`"q) zi`ẍ¦¨§¦¤¤©
miciRNd z`e(eh ,k zeny d`x): §¤©©¦¦

ïeãîìéiYW .oEcOli mdipA z`e 'ebe ¦§§§¤§¥¤§©¥§¥
zFeW ,o`M Exn`PW 'oEcnli' zFaiYd©¥¦§§¤¤¤§¨¨
ocETipA zFpFW K` odizFIzF`A§¦¥¤©§¦¨
mBxEzn - 'oEcnli' :ozErnWnaE§©§¨¨¦§§§§¨

qFlwpE`A,'oEtli'Ecnli FWExitE §§§¥§¥¦§§
,mnvrl;mixg`l `le §©§¨§Ÿ©£¥¦
¯ ïeãnìéqFlwpE`A mBxEzn,'oEtN`i' §©¥§§¨§§§§©§

dxFYd z` micOln Eidi FWExiRW¤¥¦§§©§¦¤©¨
,mixg`lz`e' Wxtn aEzMdW itM ©£¥¦§¦¤©¨§¨¥§¤

'oEcOli mdipA:`i dxez §¥¤§©¥



נה opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(á)íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
ì epnî eòøâú àìåíëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëúà äeöî éëðà øLà£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעתגרעתגרעתגרעּוּוּוּו ולאולאולאולא תתתתֹוֹוֹוֹוסיפסיפסיפסיפּוּוּוּו ב)לאלאלאלא (ד, ֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֹֹ
ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו "ר ו)ׁשמעּתי ד, וסּכה (ישעיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ׁשֹומרת  והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור למחסה . . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה
תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן תגרעּו, לא זר"ם, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹהן

(â)ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

Läéäìà ýåýé Bãéî:Eaøwî E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

(ã)íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
:íBiä©«

ß a`Îmgpn 'g ipy mei ß

(ä)äàø|øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

(å)íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑מׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמׁשמעֹו.'B‚Â ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתחׁשבּו חכמים ּבזאת ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ

העּמים  לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡¯Èג  ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו  ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

ã(a).eôéñBú àìxEq`W o`Mn Ÿ¦¦¨¤¨
,zFevOA oYiPW oipOd lr siqFdloFbM §¦©©¦§¨¤¦©©¦§§

ozFPdoiNtYA zFIWxR Wng- ©¥¨¥¨¨¦©§¦¦
,mdAW rAx`d lr dxizi zg` dWxR̈¨¨©©§¥¨©¨©§©¤¨¤

lhFPd F`alENA oipin zWngmFwnA ©¥£¥¤¦¦©¨¦§
,drAx`eFcbaA dUFrdzFIviv Wng ©§¨¨§¨¤§¦§¨¥¦¦

rAx` mFwnA'Erxbz `le' oke .- ¦§©§©§¥§Ÿ¦§§
on (xiqgdl) rFxbl `NW dxdf ©̀§¨¨¤Ÿ¦§©§©£¦¦
ozFPd oFbM ,zFevOA oYiPd xRqOd©¦§¨©¦¨©¦§§©¥

mipin dWlW ,oiNitYA zFIWxR WlẄ¨¨¦©§¦¦§¨¦¦
cbAA zFIviv WlW F` ,alEl zevnA§¦§©¨¨¦¦©¤¤

(d`x zyxt ixtq):b dxez
(e)ízøîLe?'mYxnWE' Edn .mziUre §©§¤©£¦¤©§©§¤

mEIw lr xidfdl `AW Wxtl oi ¥̀§¨¥¤¨§©§¦©¦
xnF` `Ed KM lr ixdW ,zFevOd©¦§¤£¥©¨¥

'mYxnWE' `N` ,'mziUre',dpWn Ff ©£¦¤¤¨§©§¤¦§¨
zFkldd z` dpFW mc` `dIW¤§¥¨¨¤¤©£¨
dxFYd ixaC EidIW zpn lr ,zFwEqRd©§©§¨¤¦§¦§¥©¨

mgMWi lal FAlA mixEnW(y"`): §¦§¦§©¦§§¥
.íúéNòå,FrnWnMmEIw dUrn ©£¦¤§©§¨©£¥¦
zFevOd(ixtq): ©¦§

.'Bâå íëúðéáe íëúîëç àåä ék¦¦¨§©§¤¦©§¤§
z`fAiE`xM lMd EniIwY xW`M - §Ÿ©£¤§©§©Ÿ¨¨

oNdl mixEn`d mi`pYA ,oFkPkeweqt) §©¨©§¨¦¨£¦§©¨
(hdf ici lr ,mipFapE minkg EaWgY ©§¥¤¥¨§£¨¦§¦

miOrd ipirl(g"n`a):f dxez §¥¥¨©¦

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(æ)åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék: ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומקּבלים הגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
éðéò eàø-øLà íéøácä-úàEáálî eøeñé-ïôe E ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

éiç éîé ìkéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ ּתחׁשבּו∑¯˜ אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא אז, «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ׁשֹוטים  ּתחׁשבּו ׁשכחה, מּתֹו אֹותם ּתעּותּו ואם ּונבֹונים, .חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ

(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéáøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác-úà¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä øLà£¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑,ּבחֹורב עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר מּמּנּו: ׁשּלמעלה מקרא על אׁשר מּוסב ¬∆»«¿»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּלּפידים  ואת הּקֹולֹות את לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפּון∑Ôe„ÓÏÈ.ראית .יאּלפּון ְִִִֶֶַַַָָƒ¿¿ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«

dÏז  ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ· È·ÏÂ CÈ·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

„‡Ó¯י  ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ¯‡יא  ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).íé÷écö íéètLîe íéwçoFWl ª¦¦§¨¦©¦¦§
,mihRWnE miTg iAbl xEn`d 'miwiCv'©¦¦¨¨§©¥ª¦¦§¨¦
'miwiCv' oFWll FzErnWnA dnFC Fpi ¥̀¤§©§¨¦§©¦¦
xnFlM `N` ,miWp` lv` xEn`d̈¨¥¤£¨¦¤¨§©

miTg ,'wcv ihRWn'mipEbd ¦§§¥¤¤ª¦£¦
milAEwnEFnM] al ixWi lM lr §¨¦©¨¦§¥¥§

'mixWi 'd icETR'(h ,hi milidz)[ ¦¥§¨¦
(`"n):h dxez
(h)úà çkLz ït 'Bâå Eì øîMä ÷ø©¦¨¤§§¤¦§©¤

.íéøácädlrnl xEn`dl KWnd Edf ©§¨¦¤¤§¥§¨¨§©§¨
(e weqt)wx :mzF` EgMWY `NWM ,f` ©¨§¤Ÿ¦§§¨

(zFevOd z`)mzYn` lr mEUrze- ¤©¦§§©£©£¦¨¨

if` ,oFkPke iE`xM mpETizMEaWgY §¦¨¨¨§©¨£©¥¨§
mzF` EzeErY m`e ;mipFapE minkg£¨¦§¦§¦§©§¨

dgkW KFYnz` ExMfY `l m` - ¦¦§¨¦Ÿ¦§§¤
otF`A `NW mzF` EUrze ,mnEIw otF`¤¦¨§©£¨¤Ÿ¨¤

ixd ,iE`xdW,mihFW EaWgY`le ¨¨£¥¤¥¨§¦§Ÿ
mipFapE minkg(oexkfd ,`"eb):i dxez £¨¦§¦

(i).zãîò øLà íBédf `xwnaqEn £¤¨©§¨¦§¨¤¨
,EPOn dlrnNW `xwn lrmdipWE ©¦§¨¤§©§¨¦¤§¥¤

'ebe Ll xnXd' :cg` KWndA mi`xwp¦§¨¦§¤§¥¤¨¦¨¤§
mixaCd z` gMWY oRLipir E`x xW` ¤¦§©¤©§¨¦£¤¨¥¤

d FzF`A ...'axFgA Ycnr xW` mFi- §©£¤¨©§¨§¥
,ipiqÎxdA dxFY oYn cnrnAxW`f` §©£©©©¨§©¦©£¤¨

zFlFTd z` (mzi`x :`"q) zi`ẍ¦¨§¦¤¤©
miciRNd z`e(eh ,k zeny d`x): §¤©©¦¦

ïeãîìéiYW .oEcOli mdipA z`e 'ebe ¦§§§¤§¥¤§©¥§¥
zFeW ,o`M Exn`PW 'oEcnli' zFaiYd©¥¦§§¤¤¤§¨¨
ocETipA zFpFW K` odizFIzF`A§¦¥¤©§¦¨
mBxEzn - 'oEcnli' :ozErnWnaE§©§¨¨¦§§§§¨

qFlwpE`A,'oEtli'Ecnli FWExitE §§§¥§¥¦§§
,mnvrl;mixg`l `le §©§¨§Ÿ©£¥¦
¯ ïeãnìéqFlwpE`A mBxEzn,'oEtN`i' §©¥§§¨§§§§©§

dxFYd z` micOln Eidi FWExiRW¤¥¦§§©§¦¤©¨
,mixg`lz`e' Wxtn aEzMdW itM ©£¥¦§¦¤©¨§¨¥§¤

'oEcOli mdipA:`i dxez §¥¤§©¥



opgz`eנו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe íéwçª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה. ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ
CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk̈§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬

:Làä̈¥«

(æè)-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑ צּורה. »∆ָ

(æé)øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðáz©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
ðk:íéîMa óeòz øLà ó ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLà£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåE §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
i"yx£EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ אחריהם לטעֹות לב ולתת ּבדבר ‰ÌÈÓÚ.להסּתּכל ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑ ∆ƒ»≈∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ¬∆»«¿¿…»«ƒ

ח) לאלהּות,(מגילה אחר: ּדבר להם. לטרדם להאיר הבליהם ּבדברי החליקם אּלא אחריהם, מּלטעֹות מנען לא ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן העֹולם, לׂשנא לו)תהלים (מן עונֹו למצא ּבעיניו אליו החליק "ּכי :". ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹֹ

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו  È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז  ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

Ïkיז  ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci)ãnìì àåää úòa 'ä äeö éúBàå§¦¦¨¨¥©¦§©¥
.íëúà'mkl iYzP'W dxFYd caNn ¤§¤¦§©©¨¤¨©¦¨¤

dlrnl xEn`M](g weqt)ozp ikp` xW`' ¨¨§©§¨£¤¨Ÿ¦Ÿ¥
'cOll' siqFdl mB 'd ipEiv ,['mkiptl¦§¥¤¦©¦©§¦§©¥
dxFYl sqFPd cEOiNd EdnE ,mkz ¤̀§¤©©¦©¨©¨

Ff ?daEzMddRÎlrAW dxFY ©§¨¨¤§©¤
(`"eb):eh dxez
(fh).ìîñFWExiRdxEvmEBxY oke] ¨¤¥¨§¥©§

[`xEv :qFlwpE`:fi dxez §§¨
(hi)éðéò àOz ïôe.EdxFY dxq` `l ¤¦¨¥¤Ÿ¨§¨¨

z` zF`xl dninXd mipir `Vil¦¨¥©¦©¨©§¨¦§¤
zElMYqd mWl 'eke gxIde WnXd©¤¤§©¨¥©§¥¦§©§

`Ed xEQi`d `N` ,`nlrAlMYqdl §¨§¨¤¨¨¦§¦§©¥
xaCAlWMdl lElr mc`dW otF`A ©¨¨§¤¤¨¨¨¨§¦¨¥

mdixg` zFrhl al zzle(miyxtn): §¨¥¥¦§©£¥¤
'ä ÷ìç øLà'wlg' .miOrd lkl 'ebe £¤¨©§Ÿ¨©¦¨©

.'dlgpe wlg' oFWNn `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¥¤§©£¨
mbe - mlFrd iaWFi lkl ,xnFlM§©§¨§¥¨¨§©
`av lkA wlg 'd ozp - l`xUil§¦§¨¥¨©¥¤§¨§¨

mzF` miWOWnd ,minXdxi`dl ©¨©¦©§©§¦¨§¨¦
,mdlzFegYWdlE mcarl `l K` ¨¤©Ÿ§¨§¨§¦§©£
mdl(:h dlibn)(i"gp)xg` xaC .KxC - ¨¤¨¨©¥¤¤

oFWl :'wlg' oFWl Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥§¨©§
zFOE`l d"awd oikdW ,'dwlgd'©§¨¨¤¥¦§

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑ הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑ עסקיכם על אֹודֹותיכם, .על ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤
äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå ïcøiä©©§¥®§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈

:úàfä©«Ÿ
i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.¯·BÚ ÈpÈ‡ עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר ? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

(âë)ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:E §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£Ïk ˙eÓz∑ ּדבר ּכל ‰'.ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑ לעׂשֹות ׁשּלא צּו .אׁשר ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

i"yx£‡p˜ Ï‡∑,לנקם ּבלע"זמקּנא מע (אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה ּכֹוכבים , עבֹודת .ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dgFpe dNw xnFlM ,dwlg KxC mlFrd̈¨¤¤£¨¨§©©¨§¨
maiWgdlE minXd `avA lWMdl§¦¨¥¦§¨©¨©¦§©£¦¨

.zFdl`lWzFrhNn orpn `l ¤¡Ÿ¤Ÿ§¨¨¦¦§
ixacA mwilgd `N` ,mdixg ©̀£¥¤¤¨¤¡¦¨§¦§¥

,mdiladicM z`feon mcxhl ©§¥¤§Ÿ§¥§¨§¨¦
xnF` `Ed oke .mlFrd(b ,el mildz)iM ¨¨§¥¥¦

FpFr `Fvnl eipirA eil` wilgd¤¡¦¥¨§¥¨¦§£
`FpUlipirA wilgn rxd xvId - ¦§©¥¤¨¨©£¦§¥¥

wlg didIW ,rxd dUrOd z` rWxd̈¨¨¤©©£¤¨¨¤¦§¤¨¨
z` d"awd `vnIW icM ,eipirA d`pe§¨¤§¥¨§¥¤¦§¨¤

FzF` `FpUl FpFr(.dp dxfÎdcear),a"a) £¦§
(miyxtn:k dxez

(k)øekîlfxAd.ilM `Ed 'xEM' ¦©©§¤§¦
,lfxA iEUrdadGd z` FA miwTfOW ¤¨©§¤¤§©§¦¤©¨¨

(w"d`ln):`k dxez
(`k)pàúä.óhwp `le ,`Ed fbFx oFWl ¦§©©§¤§Ÿ¨©

oipA) 'sP`zd' `N` ,'sp`' oFWl§¨©¤¨¦§©©¦§©
- xzFi dxEng FzErnWOW ,(lrRzd¦§©¥¤©§¨£¨¥

lFkiaMW`NnzpFNEMfbFxlirl x"yl) ¤¦§¨¦§©¥¤
(fl ,`:

.íëéøác ìò:FnM FWExiRlr ©¦§¥¤¥§©
.mkiwqr lr ,mkizFcF`oFWNn Fpi`e ¥¤©¦§¥¤§¥¦§

nxB mdixEAiC wx `NW ,mkixEAiCE ¦¥¤¤Ÿ©¦¥¤¨§
mzEbdpzd KxC lM `N` drxd z ¤̀¨¨¨¤¨¨¤¤¦§©£¨

(a"a):ak dxez
(ak).øáBò épðéà 'Bâå úî éëðà ék¦¨Ÿ¦¥§¥¤¦¥

KxvEd dOl ,'zn ikp`' xn`W xg ©̀©¤¨©¨Ÿ¦¥¨¨§©
ike ,'xaFr iPpi`' siqFdlzOW xg`n §¦¥¤¦¥§¦¥©©¤¥

izFnvr s` `N` ?xFari okidn¥¥¨©£¤¨©©§©
mixaFr mpi``N` ,ux`A xaTdl ¥¨§¦§¦¨¥¨¨¤¤¨

xn`PW FnM] ux`lÎdvEgA xaT ¤̀¨¥§¨¨¨¤§¤¤¡©
(e ,cl oldl)a`Fn ux`A iBa Fz` xAwIe'©¦§ŸŸ©©§¤¤¨

['ebe 'xFrR ziA lEn(ixtq):bk dxez ¥§
(bk).ìk úðeîzdpEnY' WExiRd oi` §©Ÿ¥©¥§¨

`N` ,'lMd DA WIWxaC lM zpEnY ¤¥¨©Ÿ¤¨§©¨¨¨
-xaC lMn ,`idW dpEnY lMn lqR¤¤¦¨§¨¤¦¦¨¨¨

xEQi`d llkA lMd ,Fnvr iptA xace§¨¨¦§¥©§©Ÿ¦§©¨¦
(`"eb):

.'ä Eeö øLàdn aEzMd WxiR `l £¤¦§Ÿ¥©©¨©
xaCde ,lqRd ziIUr oiprA 'd LES¦§§¦§©£¦©©¤¤§©¨¨

FWExiRW ,eil`n oaEnLEv xW`:`"q) ¨¥¥¨¤¥£¤¦§
(eilrzFUrl `NW(x"yl):ck dxez ¨¨¤Ÿ©£

(ck).àp÷ ìàdfA `Ed ocRw ,xnFlM ¥©¨§©©§¨¨¤
EmFwpl `Pwn,FA cbFAd z`n §©¥¦§¥¥©¥

,f"rlA h"pnxtp``EdWlr dxgzn §©©¤¦§¨¤©
FfbEx(FqrkA mOgzn lFkiaM) §¦§¨¦§©¥§©§

dxfÎdcFar icaFrn rxRdl§¦¨©¥§¥£¨¨¨
(miyxtn):dk dxez



נז opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe íéwçª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה. ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ
CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk̈§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬

:Làä̈¥«

(æè)-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑ צּורה. »∆ָ

(æé)øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðáz©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
ðk:íéîMa óeòz øLà ó ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLà£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåE §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
i"yx£EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ אחריהם לטעֹות לב ולתת ּבדבר ‰ÌÈÓÚ.להסּתּכל ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑ ∆ƒ»≈∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ¬∆»«¿¿…»«ƒ

ח) לאלהּות,(מגילה אחר: ּדבר להם. לטרדם להאיר הבליהם ּבדברי החליקם אּלא אחריהם, מּלטעֹות מנען לא ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן העֹולם, לׂשנא לו)תהלים (מן עונֹו למצא ּבעיניו אליו החליק "ּכי :". ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹֹ

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו  È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז  ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

Ïkיז  ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci)ãnìì àåää úòa 'ä äeö éúBàå§¦¦¨¨¥©¦§©¥
.íëúà'mkl iYzP'W dxFYd caNn ¤§¤¦§©©¨¤¨©¦¨¤

dlrnl xEn`M](g weqt)ozp ikp` xW`' ¨¨§©§¨£¤¨Ÿ¦Ÿ¥
'cOll' siqFdl mB 'd ipEiv ,['mkiptl¦§¥¤¦©¦©§¦§©¥
dxFYl sqFPd cEOiNd EdnE ,mkz ¤̀§¤©©¦©¨©¨

Ff ?daEzMddRÎlrAW dxFY ©§¨¨¤§©¤
(`"eb):eh dxez
(fh).ìîñFWExiRdxEvmEBxY oke] ¨¤¥¨§¥©§

[`xEv :qFlwpE`:fi dxez §§¨
(hi)éðéò àOz ïôe.EdxFY dxq` `l ¤¦¨¥¤Ÿ¨§¨¨

z` zF`xl dninXd mipir `Vil¦¨¥©¦©¨©§¨¦§¤
zElMYqd mWl 'eke gxIde WnXd©¤¤§©¨¥©§¥¦§©§

`Ed xEQi`d `N` ,`nlrAlMYqdl §¨§¨¤¨¨¦§¦§©¥
xaCAlWMdl lElr mc`dW otF`A ©¨¨§¤¤¨¨¨¨§¦¨¥

mdixg` zFrhl al zzle(miyxtn): §¨¥¥¦§©£¥¤
'ä ÷ìç øLà'wlg' .miOrd lkl 'ebe £¤¨©§Ÿ¨©¦¨©

.'dlgpe wlg' oFWNn `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¥¤§©£¨
mbe - mlFrd iaWFi lkl ,xnFlM§©§¨§¥¨¨§©
`av lkA wlg 'd ozp - l`xUil§¦§¨¥¨©¥¤§¨§¨

mzF` miWOWnd ,minXdxi`dl ©¨©¦©§©§¦¨§¨¦
,mdlzFegYWdlE mcarl `l K` ¨¤©Ÿ§¨§¨§¦§©£
mdl(:h dlibn)(i"gp)xg` xaC .KxC - ¨¤¨¨©¥¤¤

oFWl :'wlg' oFWl Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥§¨©§
zFOE`l d"awd oikdW ,'dwlgd'©§¨¨¤¥¦§

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑ הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑ עסקיכם על אֹודֹותיכם, .על ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤
äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå ïcøiä©©§¥®§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈

:úàfä©«Ÿ
i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.¯·BÚ ÈpÈ‡ עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר ? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

(âë)ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:E §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£Ïk ˙eÓz∑ ּדבר ּכל ‰'.ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑ לעׂשֹות ׁשּלא צּו .אׁשר ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

i"yx£‡p˜ Ï‡∑,לנקם ּבלע"זמקּנא מע (אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה ּכֹוכבים , עבֹודת .ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dgFpe dNw xnFlM ,dwlg KxC mlFrd̈¨¤¤£¨¨§©©¨§¨
maiWgdlE minXd `avA lWMdl§¦¨¥¦§¨©¨©¦§©£¦¨

.zFdl`lWzFrhNn orpn `l ¤¡Ÿ¤Ÿ§¨¨¦¦§
ixacA mwilgd `N` ,mdixg ©̀£¥¤¤¨¤¡¦¨§¦§¥

,mdiladicM z`feon mcxhl ©§¥¤§Ÿ§¥§¨§¨¦
xnF` `Ed oke .mlFrd(b ,el mildz)iM ¨¨§¥¥¦

FpFr `Fvnl eipirA eil` wilgd¤¡¦¥¨§¥¨¦§£
`FpUlipirA wilgn rxd xvId - ¦§©¥¤¨¨©£¦§¥¥

wlg didIW ,rxd dUrOd z` rWxd̈¨¨¤©©£¤¨¨¤¦§¤¨¨
z` d"awd `vnIW icM ,eipirA d`pe§¨¤§¥¨§¥¤¦§¨¤

FzF` `FpUl FpFr(.dp dxfÎdcear),a"a) £¦§
(miyxtn:k dxez

(k)øekîlfxAd.ilM `Ed 'xEM' ¦©©§¤§¦
,lfxA iEUrdadGd z` FA miwTfOW ¤¨©§¤¤§©§¦¤©¨¨

(w"d`ln):`k dxez
(`k)pàúä.óhwp `le ,`Ed fbFx oFWl ¦§©©§¤§Ÿ¨©

oipA) 'sP`zd' `N` ,'sp`' oFWl§¨©¤¨¦§©©¦§©
- xzFi dxEng FzErnWOW ,(lrRzd¦§©¥¤©§¨£¨¥

lFkiaMW`NnzpFNEMfbFxlirl x"yl) ¤¦§¨¦§©¥¤
(fl ,`:

.íëéøác ìò:FnM FWExiRlr ©¦§¥¤¥§©
.mkiwqr lr ,mkizFcF`oFWNn Fpi`e ¥¤©¦§¥¤§¥¦§

nxB mdixEAiC wx `NW ,mkixEAiCE ¦¥¤¤Ÿ©¦¥¤¨§
mzEbdpzd KxC lM `N` drxd z ¤̀¨¨¨¤¨¨¤¤¦§©£¨

(a"a):ak dxez
(ak).øáBò épðéà 'Bâå úî éëðà ék¦¨Ÿ¦¥§¥¤¦¥

KxvEd dOl ,'zn ikp`' xn`W xg ©̀©¤¨©¨Ÿ¦¥¨¨§©
ike ,'xaFr iPpi`' siqFdlzOW xg`n §¦¥¤¦¥§¦¥©©¤¥

izFnvr s` `N` ?xFari okidn¥¥¨©£¤¨©©§©
mixaFr mpi``N` ,ux`A xaTdl ¥¨§¦§¦¨¥¨¨¤¤¨

xn`PW FnM] ux`lÎdvEgA xaT ¤̀¨¥§¨¨¨¤§¤¤¡©
(e ,cl oldl)a`Fn ux`A iBa Fz` xAwIe'©¦§ŸŸ©©§¤¤¨

['ebe 'xFrR ziA lEn(ixtq):bk dxez ¥§
(bk).ìk úðeîzdpEnY' WExiRd oi` §©Ÿ¥©¥§¨

`N` ,'lMd DA WIWxaC lM zpEnY ¤¥¨©Ÿ¤¨§©¨¨¨
-xaC lMn ,`idW dpEnY lMn lqR¤¤¦¨§¨¤¦¦¨¨¨

xEQi`d llkA lMd ,Fnvr iptA xace§¨¨¦§¥©§©Ÿ¦§©¨¦
(`"eb):

.'ä Eeö øLàdn aEzMd WxiR `l £¤¦§Ÿ¥©©¨©
xaCde ,lqRd ziIUr oiprA 'd LES¦§§¦§©£¦©©¤¤§©¨¨

FWExiRW ,eil`n oaEnLEv xW`:`"q) ¨¥¥¨¤¥£¤¦§
(eilrzFUrl `NW(x"yl):ck dxez ¨¨¤Ÿ©£

(ck).àp÷ ìàdfA `Ed ocRw ,xnFlM ¥©¨§©©§¨¨¤
EmFwpl `Pwn,FA cbFAd z`n §©¥¦§¥¥©¥

,f"rlA h"pnxtp``EdWlr dxgzn §©©¤¦§¨¤©
FfbEx(FqrkA mOgzn lFkiaM) §¦§¨¦§©¥§©§

dxfÎdcFar icaFrn rxRdl§¦¨©¥§¥£¨¨¨
(miyxtn):dk dxez



opgz`eנח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(äë)õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£ÌzLBÂ∑(לח ׁשנה,(סנהדרין ונ"ב מאֹות ח' לסֹוף מּמּנה ׁשּיגלּו להם הקּדים רמז והּוא "ונֹוׁשנּתם", ּכמנין ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אבד  "ּכי ּבהם: יתקּים ׁשּלא ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ב' והקּדים וחמּׁשים, מאֹות ׁשמֹונה לסֹוף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהגלם
ׁשּנאמר וזהּו ט)ּתאבדּון", אלהינּו",(דניאל ה' ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד עׂשה : צדקה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

זמּנּה לפני ׁשנים ב' להביאּה ׁשּמהר .עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

(åë)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ ּבכם ׁשהתריתי עדים להיֹות מזמינם .הנני «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

(çë)õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé§¦ª«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑ להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם .ּכתרּגּומֹו, «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ· È·e ÔÈa Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו  ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז  Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡·‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡

:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).ízðLBðå'mYpWFpe' zaizAfnx §©§¤§¥©§©§¤¨©
dPOn ElBIW mdl(l`xUi ux`n) ¨¤¤¦§¦¤¨¥¤¤¦§¨¥

miYWE miXnge zF`nÎdpFnW sFql§§¤¥©£¦¦§©¦
dpW,xzFi `leoipnMlW `IxhniBd ¨¨§Ÿ¥§¦§©©¦©§¦¨¤

.'mYpWFpe'onGd xEriW Edf ,xnFlM §©§¤§©¤¦©§©
izni` cr d"awd raTW lEaBde§©§¤¨©©¥¨©
mipWFp zFidl mgiPdl FR` Kix`i©£¦©§©¦¨¦§¨¦

.mdi`hgA ux`AemlE``EdeingxA ¨¨¤§£¨¥¤§¨§©£¨
,dGd onGd sFq cr mdl oiYnd `lŸ¦§¦¨¤©©§©©¤

`N`ÎdpFnW sFql mlbde miCwd ¤¨¦§¦§¦§¨§§¤
miXnge zF`nziAd axgp f`] dpW ¥©£¦¦¨¨¨¤¡©©©¦

[mvx`n l`xUi Elbe oFW`xd̈¦§¨¦§¨¥¥©§¨
miCwdeKkA,'mYpWFpe'l mipW iYW §¦§¦§¨§¥¨¦¦§©§¤

`N` ,mWpr xdnl icM `le`NW icM §Ÿ§¥§©¥¨§¨¤¨§¥¤Ÿ
mdA miIwzixEn`d `lOd WpFrd ¦§©¥¨¤¨¤©¨¥¨¨

:oNdl'oEca`Y ca` iM'Edfe . §©¨¦¨ŸŸ¥§¤

xn`PW(ci ,h l`ipc)lr 'd cFwWIe' ¤¤¡©©¦§©
'd wiCv iM Epilr d`iaie drxd̈¨¨©§¦¤¨¨¥¦©¦
xdOW EpOr dUr dwcv - 'Epidl ¡̀Ÿ¥§¨¨¨¨¦¨¤¦¥

D`iadl(zElBd ,drxd z`)iYW ©£¦¨¤¨¨¨©¨§¥
,DPnf iptl mipW`l ok ici lrW ¨¦¦§¥§©¨¤©§¥¥Ÿ

xRMzpe ,EpzFNkl oiCd zCn dgYnp¦§§¨¦©©¦§©¥§¦§©¥
EpzElbaE ziAd oAxEgA Epl);.gl oixcdpq ¨§§©©©¦§¨¥

(.gt oihib:ek dxez
(ek).íëá éúãéòäz` dWn cgi ©¦Ÿ¦¨¤¦¥¤¤

lr micrM WOWl ux`de minXd©¨©¦§¨¨¤§©¥§¥¦©
lW FnEIw lr `l mlE` ,l`xUi¦§¨¥¨Ÿ©¦¤
`id zEcrd `N` ,Kkl KxvEd WpFrd̈¤§©§¨¤¨¨¥¦
lr dYr mdA dxzOW d`xzdd lr©©©§¨¨¤©§¤¨¤©¨©
:mdl xn` Kke .mdl iEtSd WpFrd̈¤©¨¨¤§¨¨©¨¤

mpinfn ippd(ux`de minXd z`) ¦§¦©§¦¨¤©¨©¦§¨¨¤
mFIdmka izixzdW micr zFidl ©¦§¥¦¤¦§¥¦¨¤

rxd mziUre oEzigWY m`W ,xn`l¥Ÿ¤¦©§¦©£¦¤¨©
lrn xdn oEca`Y ca`' if` ,'eke£©¨ŸŸ¥©¥¥©

'ebe 'ux`d(oexkfd):fk dxez ¨¨¤
(gk)íéäìà íL ízãáòådUrn ©£©§¤¨¡Ÿ¦©£¥

xiMfdW df Edn .oa`e ur mc` ici§¥¨¨¥¨¤¤©¤¤¦§¦
,WpFrd ixaC KFzA dxf dcFar `hg¥§£¨¨¨§¦§¥¨¤
dcFar icaFr zFidl mWpr Edf ike§¦¤¨§¨¦§§¥£¨

FWxtl Wi `N` !?dxfFnEBxzM ¨¨¤¨¥§¨§§©§
`Innrl oOY oEgltze' :qFlwpE`A§§§§¦§§©¨§©§©¨
z` mW oEcarY] '`zerh iglẗ§¥©£¨¨©©§¨¤
.[dxfÎdcFar icaFr mdW ,miOrd̈©¦¤¥§¥£¨¨¨
mW mYcare' xn`p dOl oM m ¦̀¥¨¨¤¡©©£©§¤¨
`N` ?'ebe 'mc` ici dUrn midl ¡̀Ÿ¦©£¥§¥¨¨¤¨

noeiM,mdicaFrl micaFr mY`X ¦¥¨¤©¤§¦§§¥¤
df ixdmdl micaFr mY` ENi`M £¥¤§¦©¤§¦¨¤
(miyxtn):hk dxez

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
éäìà ýåýé-ãò záLå íéîiä:Bì÷a zòîLå E ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéòaLð øLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

:íäì̈¤«
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב רפיֹון,מּלהחזיק ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"ירּפ "לא ּולׁשֹון לא ּבידיו. …«¿¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹ

וכן מאצלֹו, אֹות ג)יפריׁש ארּפּנּו.(שיר ננקד ׁשּלא ארּפּנּו", ולא "אחזּתיו לׁשֹון : על מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכמֹו ּומתּפעל, ד)מפעיל ב רפיֹון."הרּפהֿלּה",(מלכים לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני "הרף .התרּפה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì|õøàä-ìò íãà §¦©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים ‰ÌÈÓM.ראׁשֹונים על ‰ˆ˜ÓÏe∑ אל מּקצה אׁשר הּברּואים לכל ׁשאל וגם ¿»ƒƒƒִִִַָ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ
ּפׁשּוטֹו. זהּו יב)קצה, אדם,(חגיגה ׁשל קֹומתֹו על מלּמד הּׁשעּור ּומדרׁשֹו: והּוא הּׁשמים, עד הארץ מן ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

קצה  אל מּקצה אׁשר ‰f‰.עצמֹו ÏB„b‰ ¯·ck ‰È‰‰∑וגֹו'ּו עם "הׁשמע הּגדֹול? הּדבר ."מהּו ְֲִֶֶֶֶַָָ¬ƒ¿»«»»«»«∆ְֲַַַַָָָָָ

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).Etøé àìFWExiR 'oFitx' oFWl Ÿ©§§§¦§¥
dUri `l' :xnFlkE ,dWNg dfig £̀¦¨©¨¨§©Ÿ©£¤
lCgi `NW ,'FY`n iEtx LzF`§¨¥¦¤Ÿ¤§©

eiciA LA wifgdNn`NW ,lWn KxC] ¦§©£¦§§¨¨¤¤¨¨¤Ÿ
cinY `N` ,LgM z` wGgNn wFqti¦§¦§©¥¤Ÿ£¤¨¨¦

.[dwfg FA Lzfig` didY:i"yx x`ane ¦§¤£¦¨§£¨¨
w"ixigA) 'LRxi `l' xn`p did ENi ¦̀¨¨¤¡¨Ÿ¦§§§¦¦
Wilgi `l' FWExiR did (c"EId zgY©©©¨¨¥Ÿ©£¦
itl K` ,'LA Fzfig` z` d"awd¤£¦¨§©§¦

LRxi `l' xn`PWzgY g"YtA) ' ¤¤¡©Ÿ©§§§©¨©©
d"awd Wilgi `l' FWExiR ixd (c"EId©£¥¥Ÿ©£¦
'LRxi `l' oFWl oMW .'Fa Lzfig` z ¤̀£¦¨§¤¥§Ÿ¦§§

,`Ed 'lrRzn' oFWl'LRxi `l' oFWlE §¦§©¥§Ÿ©§§
o`M xEn`d- `Ed 'lirti `l' oFWl ¨¨¨§Ÿ©§¦

LzF` Wixti `l ,oFitx Ll oYi `lŸ¦¤§¦§Ÿ©§¦§
.Flv`naEzMd WExiR mB oke ¥¤§§¥©¥©¨

'EPRx` `le eiYfg`'(c ,b mixiydÎxiy), £©§¦§Ÿ©§¤
'EPRx`' cwpp `NW`N` (lFBqA) ¤Ÿ¦§©¤§¤§¤¤¨

`l' FWxtl oi` okle ,(g"YtA) 'EPRx`'©§¤§©¨§¨¥¥§¨§Ÿ
`l' `N` ,'Fa izfig` z` Wilg ©̀£¦¤£¦¨¦¤¨Ÿ

oke .'ia Fzfig` Wilg`oFWl lM ©£¦£¦¨¦§¥¨§

'oFitx'`xwOA EpivOWlr aqEn ¦§¤¨¦©¦§¨¨©
- lrRznE lirtn oFWlmipipAd §©§¦¦§©¥©¦§¨¦

md ,'oFitx' lrRd lW miliAwOd©©§¦¦¤©Ÿ©¦§¥
'dRxn' ;'lrRzn' zOErl 'lirtn'©§¦§©¦§©¥©§¤
'dRxzn' zOErl (dNErRd dUFr)¤©§¨§©¦§©¤

.(dNErRd lAwn)FnMmi`vFn Ep`W §©¥©§¨§¤¨§¦
:`xwOA'Dl dRxd'(fk ,c aÎmikln) ©¦§¨©§¥¨
FWExiRW,'oFitx Dl oY';lirtn oFWl ¤¥¤¨¦§§©§¦

zOrl'iPOn sxd'(ci ,h onwl)FWExiRW §ª©¤¤¦¤¦¤¥
dRxzdLnvr dRx -,iPOnl`e ¦§©¥©¥©§§¦¤¦§©

oFWl ,iA wifgdl siqFY¦§©£¦¦§
:lrRznal dxez ¦§©¥

(al).íéðBLàø íéîéìc"nl zF` §¨¦¦¦¨¤
o`M zWOWn Dpi` 'minil' zaizAW¤§¥©§¨¦¥¨§©¤¤¨

ixdW ,'l`' zNn mFwnA DMxcMi` §©§¨¦§¦©¤¤£¥¦
'minId l`' dl`WA zFptl xWt ¤̀§¨¦§¦§¥¨¤©¨¦
'`p l`W' :FWxtl Wi KM `N` .mnvr©§¨¤¨¨¥§¨§§©¨
dn lre - aiWdl mircFId z` -¤©§¦§¨¦§©¨

?mzF` l`WYlrzFcF`mini ¦§©¨©¨¦
mipFW`xxaCM didpd' ,ml`WY ¦¦¦§£¥£¦§¨©¨¨

'ebe 'EdnM rnWpd F` dGd lFcBd(y"`): ©¨©¤£¦§©¨Ÿ

.íéîMä äö÷îìe:`Ed aEzMd WExiR §¦§¥©¨©¦¥©¨
mi`ExAd lkl l`W mbeiaWFi lM - §©§©§¨©§¦¨§¥

lazxW`mlFrd zFvx` lkAdvTn ¥¥£¤§¨©§¨¨¦¨¤
dvw l`dvw' mB `xwp 'ux`d dvw'] ¤¨¤§¥¨¨¤¦§¨©§¥

dvwA LgCp didi m`' FnM ,'minXd©¨©¦§¦¦§¤¦©£¦§¥
'minXd(c ,l onwl)ENi`M dnFC oMW , ©¨¨¦¤¥¤§¦

dxFY dxAce ,cgi mixAgzn md mẄ¥¦§©§¦©©§¦§¨¨
mc` ipA oFWlM(yeal)[FhEWR EdflW ¦§§¥¨¨¤§¤

mEWAW `id mixaCd zpeEke ,`xwn¦§¨§©¨©©§¨¦¦¤§
.dGd xaCM did `l mFwn mEWaE onf§©§¨Ÿ¨¨©¨¨©¤

Eitl' ,FWxcndvw cr minXd dvwn §¦¦§¨¦§¥©¨©¦©§¥
mFwn lkA FzErnWn oi` 'minXd©¨©¦¥©§¨§¨¨
onl' - o`M xEn`d lM `N` ,mlFrÄ¨¤¨¨¨¨¨§¦
lr mc` midl` `xA xW` mFId©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©
dvw cre minXd dvwnlE ux`d̈¨¤§¦§¥©¨©¦§©§¥

- 'minXd,oFW`xd mc` lr Wxcp ©¨¨¦¦§¨©¨¨¨¦
`EdeFznFw lr cOln(FdaB zCn) §§©¥©¨¦©¨§

mc` lW,`hgd mcFwon dzidW ¤¨¨¤©¥§¤¨§¨¦
minXd cr ux`dxEriXd `Ede ¨¨¤©©¨©¦§©¦

nvrdvw l` dvTn xW` FxEriW - ©§£¤¦¨¤¤¨¤¦
xEriWl deW ,ux`d on minXd DaFB©©¨©¦¦¨¨¤¨¤§¦



נט opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(äë)õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£ÌzLBÂ∑(לח ׁשנה,(סנהדרין ונ"ב מאֹות ח' לסֹוף מּמּנה ׁשּיגלּו להם הקּדים רמז והּוא "ונֹוׁשנּתם", ּכמנין ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אבד  "ּכי ּבהם: יתקּים ׁשּלא ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ב' והקּדים וחמּׁשים, מאֹות ׁשמֹונה לסֹוף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהגלם
ׁשּנאמר וזהּו ט)ּתאבדּון", אלהינּו",(דניאל ה' ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד עׂשה : צדקה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

זמּנּה לפני ׁשנים ב' להביאּה ׁשּמהר .עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

(åë)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ ּבכם ׁשהתריתי עדים להיֹות מזמינם .הנני «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

(çë)õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé§¦ª«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑ להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם .ּכתרּגּומֹו, «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ· È·e ÔÈa Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו  ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז  Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡·‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡

:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).ízðLBðå'mYpWFpe' zaizAfnx §©§¤§¥©§©§¤¨©
dPOn ElBIW mdl(l`xUi ux`n) ¨¤¤¦§¦¤¨¥¤¤¦§¨¥

miYWE miXnge zF`nÎdpFnW sFql§§¤¥©£¦¦§©¦
dpW,xzFi `leoipnMlW `IxhniBd ¨¨§Ÿ¥§¦§©©¦©§¦¨¤

.'mYpWFpe'onGd xEriW Edf ,xnFlM §©§¤§©¤¦©§©
izni` cr d"awd raTW lEaBde§©§¤¨©©¥¨©
mipWFp zFidl mgiPdl FR` Kix`i©£¦©§©¦¨¦§¨¦

.mdi`hgA ux`AemlE``EdeingxA ¨¨¤§£¨¥¤§¨§©£¨
,dGd onGd sFq cr mdl oiYnd `lŸ¦§¦¨¤©©§©©¤

`N`ÎdpFnW sFql mlbde miCwd ¤¨¦§¦§¦§¨§§¤
miXnge zF`nziAd axgp f`] dpW ¥©£¦¦¨¨¨¤¡©©©¦

[mvx`n l`xUi Elbe oFW`xd̈¦§¨¦§¨¥¥©§¨
miCwdeKkA,'mYpWFpe'l mipW iYW §¦§¦§¨§¥¨¦¦§©§¤

`N` ,mWpr xdnl icM `le`NW icM §Ÿ§¥§©¥¨§¨¤¨§¥¤Ÿ
mdA miIwzixEn`d `lOd WpFrd ¦§©¥¨¤¨¤©¨¥¨¨

:oNdl'oEca`Y ca` iM'Edfe . §©¨¦¨ŸŸ¥§¤

xn`PW(ci ,h l`ipc)lr 'd cFwWIe' ¤¤¡©©¦§©
'd wiCv iM Epilr d`iaie drxd̈¨¨©§¦¤¨¨¥¦©¦
xdOW EpOr dUr dwcv - 'Epidl ¡̀Ÿ¥§¨¨¨¨¦¨¤¦¥

D`iadl(zElBd ,drxd z`)iYW ©£¦¨¤¨¨¨©¨§¥
,DPnf iptl mipW`l ok ici lrW ¨¦¦§¥§©¨¤©§¥¥Ÿ

xRMzpe ,EpzFNkl oiCd zCn dgYnp¦§§¨¦©©¦§©¥§¦§©¥
EpzElbaE ziAd oAxEgA Epl);.gl oixcdpq ¨§§©©©¦§¨¥

(.gt oihib:ek dxez
(ek).íëá éúãéòäz` dWn cgi ©¦Ÿ¦¨¤¦¥¤¤

lr micrM WOWl ux`de minXd©¨©¦§¨¨¤§©¥§¥¦©
lW FnEIw lr `l mlE` ,l`xUi¦§¨¥¨Ÿ©¦¤
`id zEcrd `N` ,Kkl KxvEd WpFrd̈¤§©§¨¤¨¨¥¦
lr dYr mdA dxzOW d`xzdd lr©©©§¨¨¤©§¤¨¤©¨©
:mdl xn` Kke .mdl iEtSd WpFrd̈¤©¨¨¤§¨¨©¨¤

mpinfn ippd(ux`de minXd z`) ¦§¦©§¦¨¤©¨©¦§¨¨¤
mFIdmka izixzdW micr zFidl ©¦§¥¦¤¦§¥¦¨¤

rxd mziUre oEzigWY m`W ,xn`l¥Ÿ¤¦©§¦©£¦¤¨©
lrn xdn oEca`Y ca`' if` ,'eke£©¨ŸŸ¥©¥¥©

'ebe 'ux`d(oexkfd):fk dxez ¨¨¤
(gk)íéäìà íL ízãáòådUrn ©£©§¤¨¡Ÿ¦©£¥

xiMfdW df Edn .oa`e ur mc` ici§¥¨¨¥¨¤¤©¤¤¦§¦
,WpFrd ixaC KFzA dxf dcFar `hg¥§£¨¨¨§¦§¥¨¤
dcFar icaFr zFidl mWpr Edf ike§¦¤¨§¨¦§§¥£¨

FWxtl Wi `N` !?dxfFnEBxzM ¨¨¤¨¥§¨§§©§
`Innrl oOY oEgltze' :qFlwpE`A§§§§¦§§©¨§©§©¨
z` mW oEcarY] '`zerh iglẗ§¥©£¨¨©©§¨¤
.[dxfÎdcFar icaFr mdW ,miOrd̈©¦¤¥§¥£¨¨¨
mW mYcare' xn`p dOl oM m ¦̀¥¨¨¤¡©©£©§¤¨
`N` ?'ebe 'mc` ici dUrn midl ¡̀Ÿ¦©£¥§¥¨¨¤¨

noeiM,mdicaFrl micaFr mY`X ¦¥¨¤©¤§¦§§¥¤
df ixdmdl micaFr mY` ENi`M £¥¤§¦©¤§¦¨¤
(miyxtn):hk dxez

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
éäìà ýåýé-ãò záLå íéîiä:Bì÷a zòîLå E ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéòaLð øLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

:íäì̈¤«
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב רפיֹון,מּלהחזיק ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"ירּפ "לא ּולׁשֹון לא ּבידיו. …«¿¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹ

וכן מאצלֹו, אֹות ג)יפריׁש ארּפּנּו.(שיר ננקד ׁשּלא ארּפּנּו", ולא "אחזּתיו לׁשֹון : על מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכמֹו ּומתּפעל, ד)מפעיל ב רפיֹון."הרּפהֿלּה",(מלכים לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני "הרף .התרּפה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì|õøàä-ìò íãà §¦©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים ‰ÌÈÓM.ראׁשֹונים על ‰ˆ˜ÓÏe∑ אל מּקצה אׁשר הּברּואים לכל ׁשאל וגם ¿»ƒƒƒִִִַָ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ
ּפׁשּוטֹו. זהּו יב)קצה, אדם,(חגיגה ׁשל קֹומתֹו על מלּמד הּׁשעּור ּומדרׁשֹו: והּוא הּׁשמים, עד הארץ מן ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

קצה  אל מּקצה אׁשר ‰f‰.עצמֹו ÏB„b‰ ¯·ck ‰È‰‰∑וגֹו'ּו עם "הׁשמע הּגדֹול? הּדבר ."מהּו ְֲִֶֶֶֶַָָ¬ƒ¿»«»»«»«∆ְֲַַַַָָָָָ

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).Etøé àìFWExiR 'oFitx' oFWl Ÿ©§§§¦§¥
dUri `l' :xnFlkE ,dWNg dfig £̀¦¨©¨¨§©Ÿ©£¤
lCgi `NW ,'FY`n iEtx LzF`§¨¥¦¤Ÿ¤§©

eiciA LA wifgdNn`NW ,lWn KxC] ¦§©£¦§§¨¨¤¤¨¨¤Ÿ
cinY `N` ,LgM z` wGgNn wFqti¦§¦§©¥¤Ÿ£¤¨¨¦

.[dwfg FA Lzfig` didY:i"yx x`ane ¦§¤£¦¨§£¨¨
w"ixigA) 'LRxi `l' xn`p did ENi ¦̀¨¨¤¡¨Ÿ¦§§§¦¦
Wilgi `l' FWExiR did (c"EId zgY©©©¨¨¥Ÿ©£¦
itl K` ,'LA Fzfig` z` d"awd¤£¦¨§©§¦

LRxi `l' xn`PWzgY g"YtA) ' ¤¤¡©Ÿ©§§§©¨©©
d"awd Wilgi `l' FWExiR ixd (c"EId©£¥¥Ÿ©£¦
'LRxi `l' oFWl oMW .'Fa Lzfig` z ¤̀£¦¨§¤¥§Ÿ¦§§

,`Ed 'lrRzn' oFWl'LRxi `l' oFWlE §¦§©¥§Ÿ©§§
o`M xEn`d- `Ed 'lirti `l' oFWl ¨¨¨§Ÿ©§¦

LzF` Wixti `l ,oFitx Ll oYi `lŸ¦¤§¦§Ÿ©§¦§
.Flv`naEzMd WExiR mB oke ¥¤§§¥©¥©¨

'EPRx` `le eiYfg`'(c ,b mixiydÎxiy), £©§¦§Ÿ©§¤
'EPRx`' cwpp `NW`N` (lFBqA) ¤Ÿ¦§©¤§¤§¤¤¨

`l' FWxtl oi` okle ,(g"YtA) 'EPRx`'©§¤§©¨§¨¥¥§¨§Ÿ
`l' `N` ,'Fa izfig` z` Wilg ©̀£¦¤£¦¨¦¤¨Ÿ

oke .'ia Fzfig` Wilg`oFWl lM ©£¦£¦¨¦§¥¨§

'oFitx'`xwOA EpivOWlr aqEn ¦§¤¨¦©¦§¨¨©
- lrRznE lirtn oFWlmipipAd §©§¦¦§©¥©¦§¨¦

md ,'oFitx' lrRd lW miliAwOd©©§¦¦¤©Ÿ©¦§¥
'dRxn' ;'lrRzn' zOErl 'lirtn'©§¦§©¦§©¥©§¤
'dRxzn' zOErl (dNErRd dUFr)¤©§¨§©¦§©¤

.(dNErRd lAwn)FnMmi`vFn Ep`W §©¥©§¨§¤¨§¦
:`xwOA'Dl dRxd'(fk ,c aÎmikln) ©¦§¨©§¥¨
FWExiRW,'oFitx Dl oY';lirtn oFWl ¤¥¤¨¦§§©§¦

zOrl'iPOn sxd'(ci ,h onwl)FWExiRW §ª©¤¤¦¤¦¤¥
dRxzdLnvr dRx -,iPOnl`e ¦§©¥©¥©§§¦¤¦§©

oFWl ,iA wifgdl siqFY¦§©£¦¦§
:lrRznal dxez ¦§©¥

(al).íéðBLàø íéîéìc"nl zF` §¨¦¦¦¨¤
o`M zWOWn Dpi` 'minil' zaizAW¤§¥©§¨¦¥¨§©¤¤¨

ixdW ,'l`' zNn mFwnA DMxcMi` §©§¨¦§¦©¤¤£¥¦
'minId l`' dl`WA zFptl xWt ¤̀§¨¦§¦§¥¨¤©¨¦
'`p l`W' :FWxtl Wi KM `N` .mnvr©§¨¤¨¨¥§¨§§©¨
dn lre - aiWdl mircFId z` -¤©§¦§¨¦§©¨

?mzF` l`WYlrzFcF`mini ¦§©¨©¨¦
mipFW`xxaCM didpd' ,ml`WY ¦¦¦§£¥£¦§¨©¨¨

'ebe 'EdnM rnWpd F` dGd lFcBd(y"`): ©¨©¤£¦§©¨Ÿ

.íéîMä äö÷îìe:`Ed aEzMd WExiR §¦§¥©¨©¦¥©¨
mi`ExAd lkl l`W mbeiaWFi lM - §©§©§¨©§¦¨§¥

lazxW`mlFrd zFvx` lkAdvTn ¥¥£¤§¨©§¨¨¦¨¤
dvw l`dvw' mB `xwp 'ux`d dvw'] ¤¨¤§¥¨¨¤¦§¨©§¥

dvwA LgCp didi m`' FnM ,'minXd©¨©¦§¦¦§¤¦©£¦§¥
'minXd(c ,l onwl)ENi`M dnFC oMW , ©¨¨¦¤¥¤§¦

dxFY dxAce ,cgi mixAgzn md mẄ¥¦§©§¦©©§¦§¨¨
mc` ipA oFWlM(yeal)[FhEWR EdflW ¦§§¥¨¨¤§¤

mEWAW `id mixaCd zpeEke ,`xwn¦§¨§©¨©©§¨¦¦¤§
.dGd xaCM did `l mFwn mEWaE onf§©§¨Ÿ¨¨©¨¨©¤

Eitl' ,FWxcndvw cr minXd dvwn §¦¦§¨¦§¥©¨©¦©§¥
mFwn lkA FzErnWn oi` 'minXd©¨©¦¥©§¨§¨¨
onl' - o`M xEn`d lM `N` ,mlFrÄ¨¤¨¨¨¨¨§¦
lr mc` midl` `xA xW` mFId©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©
dvw cre minXd dvwnlE ux`d̈¨¤§¦§¥©¨©¦§©§¥

- 'minXd,oFW`xd mc` lr Wxcp ©¨¨¦¦§¨©¨¨¨¦
`EdeFznFw lr cOln(FdaB zCn) §§©¥©¨¦©¨§

mc` lW,`hgd mcFwon dzidW ¤¨¨¤©¥§¤¨§¨¦
minXd cr ux`dxEriXd `Ede ¨¨¤©©¨©¦§©¦

nvrdvw l` dvTn xW` FxEriW - ©§£¤¦¨¤¤¨¤¦
xEriWl deW ,ux`d on minXd DaFB©©¨©¦¦¨¨¤¨¤§¦



opgz`eס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(âì)Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàk©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

(ãì)Bà|áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì:E ¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,הן ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּפּתח: ּבחטף הן נקּודֹות הנּסה לכ הׁשמע, הנׁשמע, ּגבּורֹותיו,∑qÓa˙.הנהיה, הֹודיעם נסיֹונֹות ידי על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ¿«…ְְְִִֵַָָ
ח)ּכגֹון: עלי",(שמות נּסיֹון "התּפאר זה הרי ּכן, לעׂשֹות אּוכל ׁשלּוחֹו∑a‡˙˙.אם ׁשהּוא להאמין ּבסימנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿……ְְְֲִִִֶַָ

ּכגֹון מקֹום, ד)ׁשל ּביד"?:(שם ּזה מפלאֹות ∑ÌÈ˙ÙBÓ·e."מה מּכֹות עליהם ׁשהביא נפלאֹות, .הם ְְֶֶֶַָָ¿¿ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ
‰ÓÁÏÓ·e∑ׁשּנאמר יד)ּבּים, להם (שם נלחם ה' "ּכי :". ¿ƒ¿»»ְֱִִֶֶֶַַָָָ

(äì)ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
:Bcálî ãBò−¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ ּוכׁשם רקיעים, ׁשבעה להם ּפתח הּתֹורה, את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לדעת  הראת "אּתה נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו הּתחּתֹונים, את קרע ּכ העליֹונים, את ."ׁשּקרע ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dÏלד  ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

Edvw cr mlFrd dvw oiAW KxF`d̈¤¤¥§¥¨¨©¨¥
ipXd(:gl oixcdpq),xnFl aEzMd zpeEke ©¥¦§©¨©©¨©

`xap mdAW mipFW`xd minIA s` iM¦©©¨¦¨¦¦¤¨¤¦§¨
cr ddFaB FznFTW mc`d FzF`¨¨¨¤¨§¨©
`le dGd xaCM didp `l ,minXl©¨©¦Ÿ¦§¨©¨¨©¤§Ÿ

EdFnM rnWp(a"a ,l"kyn): ¦§©¨
.äfä ìBãbä øáck äéäðäEdnE £¦§¨©¨¨©¨©¤©

lFcBd xaCd`le did `l xW` dGd ©¨¨©¨©¤£¤Ÿ¨¨§Ÿ
xn`Pd Edf ?mlFrn EdFnM rnWp¦§©¨¥¨¤©¤¡¨

:oNdlmr rnWd'midl` lFw'ebe §©¨£¨©¨¡Ÿ¦
'ebe 'dY` YrnW xW`M:bl dxez ©£¤¨©§¨©¨

(cl).íéäìà äqðä`"dA 'dQpd' £¦¨¡Ÿ¦£¦¨§¥
iFB Fl zgwl `Fal dQp m`d :dl`Xd©§¥¨©¦¦¨¨¨©©
oFWNn FWxtl Wi 'dQp' oFWlE .'ebe§¦¨¥§¨§¦§

:zF`ltpe 'miQp'miQp dUr ikd ¦¦§¦§¨£¦¨¨¦¦
dN`MDFl` mEWzlEf ,oFc` mEW - ¨¥¤¡©¨©

,d"awd'ebe iFb Fl zgwl `Fal!? ¨¨©©
:i"yx xirneElNd o"idd lM̈¥¦©¨

opi` (cl ,bl ,al miwEqtA mixMfEOd)©§¨¦¦§¦¥¨
lW zFpFWl `N` ,dricid `"d¥©§¦¨¤¨§¤

,od zFdinY,'...ike' FnM mWExiRW §¦¥¤¥¨§§¦
- g"YRÎshgA od zFcEwp Kkl§¨§¥©£©©¨

,'rnWd' ,'rnWpd' ,'didpd','dQpd' £¦§¨£¦§©£¨©£¦¨
`lA g"YR dCEwPd dricid `"dM `le§Ÿ§¥©§¦¨©§¨©¨§Ÿ

:shg£¨
úBqîa`Ed 'dQn' .miztFnaE zz`A §©§ŸŸ§§¦©¨

mFwOd mW `xwIe' :FnM] oFiQp oFWl§¦¨§©¦§¨¥©¨
lre l`xUi ipA aix lr daixnE dQn©¨§¦¨©¦§¥¦§¨¥§©

'd z` mzQp(f ,fi zeny)aEzMd WExitE ,[ ©Ÿ¨¤¥©¨
- 'miztFnaE zFzF`A zFQnA'iciÎlr §©§§§¦©§¥
,eizFxEaB mricFd zFpFiqp,xnFlM ¦§¦¨§¨§©

d"awd dUrW miztFOde zFzF`d̈§©§¦¤¨¨
lW mdizFpFiqp ici lr EUrp mixvnA§¦§©¦©£©§¥¦§¥¤¤
FgM z` oFgal EWwAW ,mixvOd©¦§¦¤¦§¦§¤Ÿ

FzxEabEoFbM ,zMn wENiqA EpivOW df §¨§¤¤¨¦§¦©©
drxtl xn` dWOWM ,rCxtv§©§¥©§¤¤¨©§©§Ÿ

ilr x`Rzd''Ll xiYr` iznl,g my) ¦§¨¥¨©§¨©©§¦§
(d,xgA ,ipgSpl ilr mMgzd ,xnFlM§©¦§©¥¨©§©§¥¦§©

zxqdl Lipir zF`xM onf Ll§§©¦§¥¤©£¨©
lkE` `l LYrcNW onf ,rCxtvd©§©§¥©§©¤§©§§Ÿ©

d`xp dade ,FA cFnrllkE` m` ©£§¨¨¦§¤¦©
oFiQp df ixd .oM zFUrlz` FA EQPW ©£¥£¥¤¦¨¤¦¤

eizFzF` mdl d`xd Fci lre ,d"awd§©¨¤§¨¨¤¨
eizF`ltpe: §¦§§¨
.úBúBàaoipniqAd"awd xqOW §§¦¨¦¤¨©

mFxbl icM ,mzF` dUrIW dWnl§¤¤©£¤¨§¥¦§
l`xUillW FgElW `EdW oin`dl §¦§¨¥§©£¦¤§¤

mFwn(` ,c zeny d`x)oFbM ,zF`d ¨§¨

,l`xUil FzF`xdl dEhvPW oFW`xd̈¦¤¦§©¨§©§§¦§¨¥
xn`PW FnM(a ,c my)'d eil` xn`Ie' §¤¤¡©©Ÿ¤¥¨

Lcia dG dn'ebe dHn xn`Ie ©¤§¨¤©Ÿ¤©¤
'Wgpl idie dvx` EdkilWIe: ©©§¦¥©§¨©§¦§¨¨

.íéúôBîáe,zF`ltp mdxnFlM §§¦¥¦§¨§©
`lRd zCnA xzFi mibltEn zFzF`§¨¦¥§¦©©¤¤

Kkl aEzMd zpeEke ,mdAW`iadW ¤¨¤§©¨©©¨§¨¤¥¦
rmdilxUrdzFMnd,zF`ltEn £¥¤¤¤©©©§¨

minEvre milFcB mi`lR oNEM EidWlr) ¤¨¨§¨¦§¦©£¦
(a ,bi onwl o"anx it:

.äîçìîáe?mdA d"awd mglp izni` §¦§¨¨¥¨©¦§©¨¤
miAoFWl dpFW`xl Epivn mXW ,sEq- §©¤¨¨¦¨¦¨§

d"awd dUrn iRlM 'dngln'¦§¨¨§©¥©£¥
FnM ,mixvnAxn`PW(dk ,ci my)'d iM' §¦§©¦§¤¤¡©¦

'mdl mglp(i"`a):dl dxez ¦§¨¨¤
(dl).úàøäFWExiRFnEBxzM ¨§¥¨¥§©§

:qFlwpE`A.'`zifgz`'LzF` E`iad §§§¦§£¥¨¥¦§
zF`xl mkl EnxB xnFlM ,dI`x icil¦¥§¦¨§©¨§¨¤¦§
cFr oi` midl`d `Ed 'd iM' gkEdlE§¦¨©¦¨¡Ÿ¦¥
?oM mdl d`xd izni`e .'FCaln¦§©§¥¨©¤§¨¨¤¥
z` `EdÎKExAÎWFcTd ozPWM§¤¨©©¨¨¤

miriwx draW mdl gzR dxFYd- ©¨¨©¨¤¦§¨§¦¦
,mipFilrd minXd inWE minXdmWkE ©¨©¦§¥©¨©¦¨¤§¦§¥

rxTWmdl gztEz`miriwxd ¤¨©¨©¨¤¤¨§¦¦

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c zegiy ihewl)

ממממּלּלּלּלבבבבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹו עעעעֹוֹוֹוֹודדדד איןאיןאיןאין .... .... לדעתלדעתלדעתלדעת הראיתהראיתהראיתהראית לה)אאאאּתּתּתּתהההה (ד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם הראיתהראיתהראיתהראית להיֹות צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ׁשל ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדבר לדעתלדעתלדעתלדעת מה־ּׁשאין־ּכן ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

זה  הרי הּיחּוד, לתֹוכֹו חדר ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ּבאמּונת ּבמיחד חׁשּוב והּדבר ּבׂשכלֹו. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשמבינֹו
ּוּוּוּומנמנמנמנּגּגּגּגדדדד לּיחּוד.הפהפהפהפ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

(åì)-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzî¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה ÂÈÙa.וכל E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג (שם ׁשּנאמרּכאדם ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ
ּכמֹויד) אבֹותיו, ּבפני ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר מאחריהם". וּיל וגֹו' ההל האלהים מלא "וּיּסע :ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהריעח)תהלים (ׁשּנאמר יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל פלא". עׂשה אבֹותם "נגד יחיד : ּבלׁשֹון ּכתבם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אחריו (שם) ּבזרעֹו "וּיבחר :". ְְְֲִַַַַָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈtÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑ אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
הּיֹום  .רֹואה ֶַ

d¯ÓÈÓלו  Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז  C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` rxw KM ,mipFilrdmi`ExAd ¨¤§¦¨¨©¤©§¦
mipFYgYd,miOIde ux`d wnFr lM - ©©§¦¨¤¨¨¤§©©¦

dY`' xn`p Kkl ,icigi `EdW E`xe§¨¤§¦¦§¨¤¡©©¨
,'zrcl z`xdzi`x dY`' `le ¨§¥¨¨©©§Ÿ©¨¨¦¨

E`x mdil`n `NW mEXn ,'ebe 'zrcl̈©©¦¤Ÿ¥¥¥¤¨
icil m`iadW `Ed d"awd `N` ,z`fŸ¤¨¤¡¦¨¦¥

Kk:el dxez ¨
(fl).áäà ék úçúå'zgze' lW e"ie §©©¦¨©¨¤§©©

lr aqEn `Ede ,'dfe' FnM o`M FWExiR¥¨§§¤§¨©
aEzMd WxiRW xg`W ,dlrnl xEn`d̈¨§©§¨¤©©¤¥©©¨
mr d"awd aihidW daFHd aFx z ¤̀©¨¤¥¦¦

:xnF` Edixd ,l`xUizgY df lke ¦§¨¥£¥¥§¨¤©©
ad` xW`z` ad`W xEarA - 'ebe £¤¨©©£¤¨©¤

Kkl ,mdixg` mrxfA xgaE LizFa £̀¤¨©§©§¨©£¥¤§¨
LOr aihn `Ed(m"`x): ¥¦¦§
.åéðôa EàöBiåo`M xEn`d 'eiptA' ©¦£§¨¨§¨¨¨¨¨

,xnFlkE .'eiptl' FnM FWExiR¥§§¨¨§©
Lbidpd mixvOn 'd L`ivFdWM§¤¦£¦¦§©¦¦§¦§

mixvOd ipRn dxzi dgBWde dxinWA¦§¦¨§©§¨¨§¥¨¦§¥©¦§¦
Lixg` EtcxW,bidpOd mc`Mz` ¤¨§©£¤§¨¨©©§¦¤

,eiptl FpAobdlE eilr Fpir miUl icM §§¨¨§¥¨¦¥¨¨§¨¥
,FcrAxn`PW(hi weqt my)K`ln rQIe ©£¤¤¡©©¦©©§©

'Fbe KlFdd midl`ddpgn iptl ¨¡Ÿ¦©¥§¦§¥©£¥
l`xUimdixg`n KlIelAwl icM] ¦§¨¥©¥¤¥©£¥¤§¥§©¥

mixvn lW zF`xhqilaE miSgi"yx) ¦¦§¦§§¨¤¦§©¦
(my[xg` xaCWxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥

oFWNd z`'eiptA L`vFIe'iptA - ¤©¨©¦£§¨¨¦§¥
,eizFa`,awrie wgvi mdxa` mdW £¨¤¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

mdiptA dzid mixvn z`ivIW LcOll§©¤§¤§¦©¦§©¦¨§¨¦§¥¤
mdipirlExn`PW dnM(ai ,gr mildz) §¥¥¤§¨¤¤¡©

`lt dUr mzFa` cbp'ux`A ¤¤£¨¨¨¤¤§¤¤
m`xde ,mId lr E`AW] 'ebe 'mixvn¦§©¦¤¨©©¨§¤§¨

mdipa ipA zNE`B z` d"awd(my i"yx)[. ¤§©§¥§¥¤
,DnzY l`e,df WExiR itllrKM §©¦§©§¦¥¤©¨

mxiMfdW(EpizFa` z`),cigi oFWlA ¤¦§¦¨¤£¥¦§¨¦
`le 'mdiptA L`ivFIe' xnFl Fl didW¤¨¨©©¦£¦§¥¤§Ÿ

z` zFgcl icM KkA oi` iM ,'eiptA'§¨¨¦¥§¨§¥¦§¤
mixaCdixdW ,df wEqtAmazklkl) ©§¨¦¤£¥§¨¤§¨¨§¨
(zFa`dFrxfA xgaIe' - cigi oFWlA ¨¨¦§¨¦©¦§©§©§
'eixg`,'mdixg` mrxfA' azM `le ©£¨§Ÿ¨©§©§¨©£¥¤

,'eiptA L`ivFIe' aEzMd KWnd mB okle§¨¥©¤§¥©¨©¦£§¨¨
cigi oFWlA `Ed:gl dxez ¦§¨¦

(gl)éðtî Enî.E`xwn oiadl icM ¦§¦¨¤§¥§¨¦¦§¨
,dfEdqxqxcq z` FA KFtd - ¤¨§¥£¤¥¤

,zFaiYdEdWxce:aYkp ENi`M ©¥§¨§¥§¦¦§©
milFcB miFB LipRn WixFdl'§¦¦¨¤¦§¦

:'LOn minEvre©£¦¦§
.äfä íBikxnFlMdY` xW`MitM) ©©¤§©©£¤©¨§¦

(dY`WmFId d`FxYlgp xaMW ,dGd ¤©¨¤©©¤¤§¨¨©§¨
oFgiq z` ,milFcB miFB mzF`n wlg¥¤¥¨¦§¦¤¦

WixFde bFreWixFi ok FnkE ,LipRn 'd m §§¦¨¦¨¤§¥¦
orpM ux` iOr x`W lM LipRn¦¨¤¨§¨©¥¤¤§©©

(g"n`a):hl dxez



סי opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(âì)Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàk©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

(ãì)Bà|áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì:E ¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,הן ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּפּתח: ּבחטף הן נקּודֹות הנּסה לכ הׁשמע, הנׁשמע, ּגבּורֹותיו,∑qÓa˙.הנהיה, הֹודיעם נסיֹונֹות ידי על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ¿«…ְְְִִֵַָָ
ח)ּכגֹון: עלי",(שמות נּסיֹון "התּפאר זה הרי ּכן, לעׂשֹות אּוכל ׁשלּוחֹו∑a‡˙˙.אם ׁשהּוא להאמין ּבסימנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿……ְְְֲִִִֶַָ

ּכגֹון מקֹום, ד)ׁשל ּביד"?:(שם ּזה מפלאֹות ∑ÌÈ˙ÙBÓ·e."מה מּכֹות עליהם ׁשהביא נפלאֹות, .הם ְְֶֶֶַָָ¿¿ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ
‰ÓÁÏÓ·e∑ׁשּנאמר יד)ּבּים, להם (שם נלחם ה' "ּכי :". ¿ƒ¿»»ְֱִִֶֶֶַַָָָ

(äì)ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
:Bcálî ãBò−¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ ּוכׁשם רקיעים, ׁשבעה להם ּפתח הּתֹורה, את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לדעת  הראת "אּתה נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו הּתחּתֹונים, את קרע ּכ העליֹונים, את ."ׁשּקרע ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dÏלד  ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

Edvw cr mlFrd dvw oiAW KxF`d̈¤¤¥§¥¨¨©¨¥
ipXd(:gl oixcdpq),xnFl aEzMd zpeEke ©¥¦§©¨©©¨©

`xap mdAW mipFW`xd minIA s` iM¦©©¨¦¨¦¦¤¨¤¦§¨
cr ddFaB FznFTW mc`d FzF`¨¨¨¤¨§¨©
`le dGd xaCM didp `l ,minXl©¨©¦Ÿ¦§¨©¨¨©¤§Ÿ

EdFnM rnWp(a"a ,l"kyn): ¦§©¨
.äfä ìBãbä øáck äéäðäEdnE £¦§¨©¨¨©¨©¤©

lFcBd xaCd`le did `l xW` dGd ©¨¨©¨©¤£¤Ÿ¨¨§Ÿ
xn`Pd Edf ?mlFrn EdFnM rnWp¦§©¨¥¨¤©¤¡¨

:oNdlmr rnWd'midl` lFw'ebe §©¨£¨©¨¡Ÿ¦
'ebe 'dY` YrnW xW`M:bl dxez ©£¤¨©§¨©¨

(cl).íéäìà äqðä`"dA 'dQpd' £¦¨¡Ÿ¦£¦¨§¥
iFB Fl zgwl `Fal dQp m`d :dl`Xd©§¥¨©¦¦¨¨¨©©
oFWNn FWxtl Wi 'dQp' oFWlE .'ebe§¦¨¥§¨§¦§

:zF`ltpe 'miQp'miQp dUr ikd ¦¦§¦§¨£¦¨¨¦¦
dN`MDFl` mEWzlEf ,oFc` mEW - ¨¥¤¡©¨©

,d"awd'ebe iFb Fl zgwl `Fal!? ¨¨©©
:i"yx xirneElNd o"idd lM̈¥¦©¨

opi` (cl ,bl ,al miwEqtA mixMfEOd)©§¨¦¦§¦¥¨
lW zFpFWl `N` ,dricid `"d¥©§¦¨¤¨§¤

,od zFdinY,'...ike' FnM mWExiRW §¦¥¤¥¨§§¦
- g"YRÎshgA od zFcEwp Kkl§¨§¥©£©©¨

,'rnWd' ,'rnWpd' ,'didpd','dQpd' £¦§¨£¦§©£¨©£¦¨
`lA g"YR dCEwPd dricid `"dM `le§Ÿ§¥©§¦¨©§¨©¨§Ÿ

:shg£¨
úBqîa`Ed 'dQn' .miztFnaE zz`A §©§ŸŸ§§¦©¨

mFwOd mW `xwIe' :FnM] oFiQp oFWl§¦¨§©¦§¨¥©¨
lre l`xUi ipA aix lr daixnE dQn©¨§¦¨©¦§¥¦§¨¥§©

'd z` mzQp(f ,fi zeny)aEzMd WExitE ,[ ©Ÿ¨¤¥©¨
- 'miztFnaE zFzF`A zFQnA'iciÎlr §©§§§¦©§¥
,eizFxEaB mricFd zFpFiqp,xnFlM ¦§¦¨§¨§©

d"awd dUrW miztFOde zFzF`d̈§©§¦¤¨¨
lW mdizFpFiqp ici lr EUrp mixvnA§¦§©¦©£©§¥¦§¥¤¤
FgM z` oFgal EWwAW ,mixvOd©¦§¦¤¦§¦§¤Ÿ

FzxEabEoFbM ,zMn wENiqA EpivOW df §¨§¤¤¨¦§¦©©
drxtl xn` dWOWM ,rCxtv§©§¥©§¤¤¨©§©§Ÿ

ilr x`Rzd''Ll xiYr` iznl,g my) ¦§¨¥¨©§¨©©§¦§
(d,xgA ,ipgSpl ilr mMgzd ,xnFlM§©¦§©¥¨©§©§¥¦§©

zxqdl Lipir zF`xM onf Ll§§©¦§¥¤©£¨©
lkE` `l LYrcNW onf ,rCxtvd©§©§¥©§©¤§©§§Ÿ©

d`xp dade ,FA cFnrllkE` m` ©£§¨¨¦§¤¦©
oFiQp df ixd .oM zFUrlz` FA EQPW ©£¥£¥¤¦¨¤¦¤

eizFzF` mdl d`xd Fci lre ,d"awd§©¨¤§¨¨¤¨
eizF`ltpe: §¦§§¨
.úBúBàaoipniqAd"awd xqOW §§¦¨¦¤¨©

mFxbl icM ,mzF` dUrIW dWnl§¤¤©£¤¨§¥¦§
l`xUillW FgElW `EdW oin`dl §¦§¨¥§©£¦¤§¤

mFwn(` ,c zeny d`x)oFbM ,zF`d ¨§¨

,l`xUil FzF`xdl dEhvPW oFW`xd̈¦¤¦§©¨§©§§¦§¨¥
xn`PW FnM(a ,c my)'d eil` xn`Ie' §¤¤¡©©Ÿ¤¥¨

Lcia dG dn'ebe dHn xn`Ie ©¤§¨¤©Ÿ¤©¤
'Wgpl idie dvx` EdkilWIe: ©©§¦¥©§¨©§¦§¨¨

.íéúôBîáe,zF`ltp mdxnFlM §§¦¥¦§¨§©
`lRd zCnA xzFi mibltEn zFzF`§¨¦¥§¦©©¤¤

Kkl aEzMd zpeEke ,mdAW`iadW ¤¨¤§©¨©©¨§¨¤¥¦
rmdilxUrdzFMnd,zF`ltEn £¥¤¤¤©©©§¨

minEvre milFcB mi`lR oNEM EidWlr) ¤¨¨§¨¦§¦©£¦
(a ,bi onwl o"anx it:

.äîçìîáe?mdA d"awd mglp izni` §¦§¨¨¥¨©¦§©¨¤
miAoFWl dpFW`xl Epivn mXW ,sEq- §©¤¨¨¦¨¦¨§

d"awd dUrn iRlM 'dngln'¦§¨¨§©¥©£¥
FnM ,mixvnAxn`PW(dk ,ci my)'d iM' §¦§©¦§¤¤¡©¦

'mdl mglp(i"`a):dl dxez ¦§¨¨¤
(dl).úàøäFWExiRFnEBxzM ¨§¥¨¥§©§

:qFlwpE`A.'`zifgz`'LzF` E`iad §§§¦§£¥¨¥¦§
zF`xl mkl EnxB xnFlM ,dI`x icil¦¥§¦¨§©¨§¨¤¦§
cFr oi` midl`d `Ed 'd iM' gkEdlE§¦¨©¦¨¡Ÿ¦¥
?oM mdl d`xd izni`e .'FCaln¦§©§¥¨©¤§¨¨¤¥
z` `EdÎKExAÎWFcTd ozPWM§¤¨©©¨¨¤

miriwx draW mdl gzR dxFYd- ©¨¨©¨¤¦§¨§¦¦
,mipFilrd minXd inWE minXdmWkE ©¨©¦§¥©¨©¦¨¤§¦§¥

rxTWmdl gztEz`miriwxd ¤¨©¨©¨¤¤¨§¦¦

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c zegiy ihewl)

ממממּלּלּלּלבבבבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹו עעעעֹוֹוֹוֹודדדד איןאיןאיןאין .... .... לדעתלדעתלדעתלדעת הראיתהראיתהראיתהראית לה)אאאאּתּתּתּתהההה (ד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם הראיתהראיתהראיתהראית להיֹות צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ׁשל ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדבר לדעתלדעתלדעתלדעת מה־ּׁשאין־ּכן ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

זה  הרי הּיחּוד, לתֹוכֹו חדר ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ּבאמּונת ּבמיחד חׁשּוב והּדבר ּבׂשכלֹו. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשמבינֹו
ּוּוּוּומנמנמנמנּגּגּגּגדדדד לּיחּוד.הפהפהפהפ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

(åì)-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzî¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה ÂÈÙa.וכל E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג (שם ׁשּנאמרּכאדם ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ
ּכמֹויד) אבֹותיו, ּבפני ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר מאחריהם". וּיל וגֹו' ההל האלהים מלא "וּיּסע :ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהריעח)תהלים (ׁשּנאמר יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל פלא". עׂשה אבֹותם "נגד יחיד : ּבלׁשֹון ּכתבם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אחריו (שם) ּבזרעֹו "וּיבחר :". ְְְֲִַַַַָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈtÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑ אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
הּיֹום  .רֹואה ֶַ

d¯ÓÈÓלו  Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז  C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` rxw KM ,mipFilrdmi`ExAd ¨¤§¦¨¨©¤©§¦
mipFYgYd,miOIde ux`d wnFr lM - ©©§¦¨¤¨¨¤§©©¦

dY`' xn`p Kkl ,icigi `EdW E`xe§¨¤§¦¦§¨¤¡©©¨
,'zrcl z`xdzi`x dY`' `le ¨§¥¨¨©©§Ÿ©¨¨¦¨

E`x mdil`n `NW mEXn ,'ebe 'zrcl̈©©¦¤Ÿ¥¥¥¤¨
icil m`iadW `Ed d"awd `N` ,z`fŸ¤¨¤¡¦¨¦¥

Kk:el dxez ¨
(fl).áäà ék úçúå'zgze' lW e"ie §©©¦¨©¨¤§©©

lr aqEn `Ede ,'dfe' FnM o`M FWExiR¥¨§§¤§¨©
aEzMd WxiRW xg`W ,dlrnl xEn`d̈¨§©§¨¤©©¤¥©©¨
mr d"awd aihidW daFHd aFx z ¤̀©¨¤¥¦¦

:xnF` Edixd ,l`xUizgY df lke ¦§¨¥£¥¥§¨¤©©
ad` xW`z` ad`W xEarA - 'ebe £¤¨©©£¤¨©¤

Kkl ,mdixg` mrxfA xgaE LizFa £̀¤¨©§©§¨©£¥¤§¨
LOr aihn `Ed(m"`x): ¥¦¦§
.åéðôa EàöBiåo`M xEn`d 'eiptA' ©¦£§¨¨§¨¨¨¨¨

,xnFlkE .'eiptl' FnM FWExiR¥§§¨¨§©
Lbidpd mixvOn 'd L`ivFdWM§¤¦£¦¦§©¦¦§¦§

mixvOd ipRn dxzi dgBWde dxinWA¦§¦¨§©§¨¨§¥¨¦§¥©¦§¦
Lixg` EtcxW,bidpOd mc`Mz` ¤¨§©£¤§¨¨©©§¦¤

,eiptl FpAobdlE eilr Fpir miUl icM §§¨¨§¥¨¦¥¨¨§¨¥
,FcrAxn`PW(hi weqt my)K`ln rQIe ©£¤¤¡©©¦©©§©

'Fbe KlFdd midl`ddpgn iptl ¨¡Ÿ¦©¥§¦§¥©£¥
l`xUimdixg`n KlIelAwl icM] ¦§¨¥©¥¤¥©£¥¤§¥§©¥

mixvn lW zF`xhqilaE miSgi"yx) ¦¦§¦§§¨¤¦§©¦
(my[xg` xaCWxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥

oFWNd z`'eiptA L`vFIe'iptA - ¤©¨©¦£§¨¨¦§¥
,eizFa`,awrie wgvi mdxa` mdW £¨¤¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

mdiptA dzid mixvn z`ivIW LcOll§©¤§¤§¦©¦§©¦¨§¨¦§¥¤
mdipirlExn`PW dnM(ai ,gr mildz) §¥¥¤§¨¤¤¡©

`lt dUr mzFa` cbp'ux`A ¤¤£¨¨¨¤¤§¤¤
m`xde ,mId lr E`AW] 'ebe 'mixvn¦§©¦¤¨©©¨§¤§¨

mdipa ipA zNE`B z` d"awd(my i"yx)[. ¤§©§¥§¥¤
,DnzY l`e,df WExiR itllrKM §©¦§©§¦¥¤©¨

mxiMfdW(EpizFa` z`),cigi oFWlA ¤¦§¦¨¤£¥¦§¨¦
`le 'mdiptA L`ivFIe' xnFl Fl didW¤¨¨©©¦£¦§¥¤§Ÿ

z` zFgcl icM KkA oi` iM ,'eiptA'§¨¨¦¥§¨§¥¦§¤
mixaCdixdW ,df wEqtAmazklkl) ©§¨¦¤£¥§¨¤§¨¨§¨
(zFa`dFrxfA xgaIe' - cigi oFWlA ¨¨¦§¨¦©¦§©§©§
'eixg`,'mdixg` mrxfA' azM `le ©£¨§Ÿ¨©§©§¨©£¥¤

,'eiptA L`ivFIe' aEzMd KWnd mB okle§¨¥©¤§¥©¨©¦£§¨¨
cigi oFWlA `Ed:gl dxez ¦§¨¦

(gl)éðtî Enî.E`xwn oiadl icM ¦§¦¨¤§¥§¨¦¦§¨
,dfEdqxqxcq z` FA KFtd - ¤¨§¥£¤¥¤

,zFaiYdEdWxce:aYkp ENi`M ©¥§¨§¥§¦¦§©
milFcB miFB LipRn WixFdl'§¦¦¨¤¦§¦

:'LOn minEvre©£¦¦§
.äfä íBikxnFlMdY` xW`MitM) ©©¤§©©£¤©¨§¦

(dY`WmFId d`FxYlgp xaMW ,dGd ¤©¨¤©©¤¤§¨¨©§¨
oFgiq z` ,milFcB miFB mzF`n wlg¥¤¥¨¦§¦¤¦

WixFde bFreWixFi ok FnkE ,LipRn 'd m §§¦¨¦¨¤§¥¦
orpM ux` iOr x`W lM LipRn¦¨¤¨§¨©¥¤¤§©©

(g"n`a):hl dxez



opgz`eסב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h iyily meil inei xeriy

(èì)àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

:ãBò«

(î)éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà Eïòîìe E §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©

éøàzéäìà ýåýé øLà äîãàä-ìò íéîé Cïúð E ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬
ô :íéîiä-ìk Eì§−¨©¨¦«

ß a`Îmgpn 'h iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæî¦§§−̈¨«¤

i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑ לּדבר חרד להיֹות לב י)ׁשּיבּדילם.נתן אֹותן (מכות ׁשיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ואףֿעלּֿפי »«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר ּכנען, LÓL.ׁשּבארץ ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑ עבר ּבאֹותֹו ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְֵֶ

ירּדן  ׁשל LÓL.ׁשּבמזרחֹו ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא זריחת לפי מקֹום ׁשמׁש, ׁשל מזרח ְְְִֵֶֶַָƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשהההה יביביביבּדּדּדּדיליליליל מא)אזאזאזאז (ד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ
ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבארץארץארץארץ אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו עדעדעדעד קקקקֹוֹוֹוֹולטלטלטלטֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשאינןאינןאינןאינן ּפּפּפּפיייי עלעלעלעל ואףואףואףואף ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיבבבבּדּדּדּדילםילםילםילם,,,, ללללּדּדּדּדברברברבר חרדחרדחרדחרד להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת לבלבלבלב (רש"י)נתןנתןנתןנתן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשבט  וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני  והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש
צריכים  היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ּכבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמנּׁשה

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ּכי מקלט, ד)לערי פסוק ולא (לעיל הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּולאחרי  זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפ ׁשל לענין ּכלל ׁשּיכים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהיּו

מקלט. לערי והצרכּו מּדרּגתם ירדּו ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻהסּתּלקּותֹו

(áî)-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-ìà ñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

‰e‡לט  ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

‡‡מ  Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

Úa·¯‡מא  ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`n).ìécáé æà'liCad f`' xn`p `l ¨©§¦Ÿ¤¡©¨¦§¦
LcOll `N` ,xarÎoFWl lM KxcM§¤¤¨§¨¨¤¨§©¤§
ixr ipiC lr deEhvPXn ,'f`' xaMW¤§¨¨¦¤¦§©¨©¦¥¨¥

hlwn,ozpdWncxg zFidl al ¦§¨¨©¤¥¦§¨¥
xaCluO`zdlE lCYWdl - ©¨¨§¦§©¥§¦§©¥

mliCaIWzqipM mxh ,eiIgA FnvrA ¤©§¦¥§©§§©¨¤¤§¦©
.ux`l l`xUiW iRÎlrÎs`eWlW ¦§¨¥¨¨¤§©©¦¤§

,igxfOd oCxIl xarOW ElNd mixrd¤¨¦©¨¤¥¥¤©©§¥©¦§¨¦
oiicrzFhlFw opi`oicM ,gvFxd z` £©¦¥¨§¤¨¥©§¦

,hlwn ixrElcAIW crmBozF` ¨¥¦§¨©¤¦¨§©¨

mixrd WlWorpMÎux` lWxW` ¨¤¨¦¤¤¤§©©£¤
z`f mr ,iaxrOd oCxIl xarnxn` ¥¥¤©©§¥©©£¨¦¦Ÿ¨©

DniIwl xWt`W devn' ,dWnŸ¤¦§¨¤¤§¨§©§¨
'dPniIw`(.i zekn)devOd daiag iM £©§¤¨¦£¦¨©¦§¨

dlFki Dpi` oiicrWM s` DniIwl§©§¨©§¤£©¦¥¨§¨
DzxHn z` z`Nnlepiax ,g"n`a ,`"eb) §©Ÿ¤©§¨¨

(iiga:
.LîL äçøæî ïcøiä øáòaWIW itl §¥¤©©§¥¦§§¨¨¤§¦¤¥

,oCxId xdpl (miccv) mixar ipW§¥£¨¦§¨¦¦§©©©§¥
xAEcn o`MW aEzMd Ll WxiRFzF`A ¥©§©¨¤¨§¨§

:oCxi lW FgxfnAW xar¥¤¤§¦§¨¤©§¥
.LîL äçøæîW itl'dgxfn' zaiY ¦§§¨¨¤§¦¤¥©¦§§¨

wEac `Edokl ,'WnW' zaiY l` ¨¤¥©¤¤¨¥
lW W"ix zF`d cETip dPYWn¦§©¤¦¨¥¤

,'dgxfn'WunwA dcEwp dPpi` ¦§§¨¤¥¤¨§¨§¨©
,(dgxfn)`N`shgA W"ix dcEwp ¦§¨¨¤¨§¨¥©£¨

FnM FrnWnE (dgxfn :`eWA)gxfn' ¦§¨¦§§¨©§¨§¦§¨
,'WnW lWxnFlMzgixf mFwn ¤¤¤§©§§¦©

:WnXdan dxez ©¨¤

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h iyily meil inei xeriy

(âî)-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî)éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑ מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬
:ïBîøç àeä ïàéN¦−Ÿ¬¤§«

(èî)íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
ô :äbñtä úcLà úçz äáøòä̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

LÈÓ¯‡מג  ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

kÏÓ‡מז  ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cn).äøBzä úàæåFpi` df wEqR §Ÿ©¨¨¤¥
xtq zNigYn ,lirl xEn`d lr aqEn¨©¨¨§¥¦§¦©¥¤
mixaCd xTir ixdW ,o`M cr mixaC§¨¦©¨¤£¥¦©©§¨¦
dpeEMd `N` .dgkFze xqEn ixaC md¥¦§¥¨§¨¨¤¨©©¨¨

lr `idxg` xCql cizr `EdW Ff ¦©¤¨¦§©¥©©
,Ff dWxRzFxEn`d zFevOd lM mdW ¨¨¨¤¥¨©¦§¨£

zFllTde zFkxAd cr ,Kli`e o`Mn¦¨§¥¨©©§¨§©§¨
`azÎiM zWxtAW,` lirl edil` zxc`) ¤§¨¨©¦¨Ÿ

(`:dn dxez

(dn)øac øLà 'Bâå úBãòä älà¥¤¨¥§£¤¦¤
'Bâå`Ed oNdlE .mixvOn mz`vA §§¥¨¦¦§¨¦§©¨

ipWE ,'ebe oCxId xarA xnF`¥§¥¤©©§¥§¥
zFcrd iM ,md cg` oipr zF`xwOd©¦§¨¦§¨¤¨¥¦¨¥

,mihRWOde miTgdemdÎmd §©ª¦§©¦§¨¦¥¥
mixaCdxAC xW`xaMnmz`vA ©§¨¦£¤¦¤¦§¨§¥¨

,mixvOneD`pWE xfgdxFYd lkl ¦¦§©¦§¨©§¨¨§¨©¨
o`M aEW,a`FnÎzFaxrA mdlEdfe ¨¨¤§©§¨§¤

oCxId xarA `Ad wEqRA WxiRW¤¥©©¨©¨§¥¤©©§¥

a`Fn zFaxrA `EdW 'ebe¤§©§¨
(`"eb):en dxez
(fn)øiä øáòa øLàïc.WnW gxfn £¤§¥¤©©§¥¦§©¨¤

lW FgxfnA `Ed mFwOdW dpeEMd oi ¥̀©©¨¨¤©¨§¦§¨¤
aEzMd `N` ,Kli`e oCxId on mlFrd̈¨¦©©§¥§¥¨¤¨©¨
oCxId lW cv FzF`A xAEcndW oiIvn§©¥¤©§¨§©¤©©§¥
did ipXd xardW ,gxfOA `EdW¤©¦§¨¤¨¥¤©¥¦¨¨

axrOa(x"yl):gn dxez ©©£¨
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(èì)àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

:ãBò«

(î)éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà Eïòîìe E §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©

éøàzéäìà ýåýé øLà äîãàä-ìò íéîé Cïúð E ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬
ô :íéîiä-ìk Eì§−¨©¨¦«

ß a`Îmgpn 'h iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæî¦§§−̈¨«¤

i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑ לּדבר חרד להיֹות לב י)ׁשּיבּדילם.נתן אֹותן (מכות ׁשיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ואףֿעלּֿפי »«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר ּכנען, LÓL.ׁשּבארץ ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑ עבר ּבאֹותֹו ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְֵֶ

ירּדן  ׁשל LÓL.ׁשּבמזרחֹו ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא זריחת לפי מקֹום ׁשמׁש, ׁשל מזרח ְְְִֵֶֶַָƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשהההה יביביביבּדּדּדּדיליליליל מא)אזאזאזאז (ד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ
ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבארץארץארץארץ אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו עדעדעדעד קקקקֹוֹוֹוֹולטלטלטלטֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשאינןאינןאינןאינן ּפּפּפּפיייי עלעלעלעל ואףואףואףואף ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיבבבבּדּדּדּדילםילםילםילם,,,, ללללּדּדּדּדברברברבר חרדחרדחרדחרד להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת לבלבלבלב (רש"י)נתןנתןנתןנתן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשבט  וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני  והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש
צריכים  היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ּכבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמנּׁשה

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ּכי מקלט, ד)לערי פסוק ולא (לעיל הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּולאחרי  זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפ ׁשל לענין ּכלל ׁשּיכים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהיּו

מקלט. לערי והצרכּו מּדרּגתם ירדּו ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻהסּתּלקּותֹו

(áî)-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-ìà ñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

‰e‡לט  ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

‡‡מ  Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

Úa·¯‡מא  ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`n).ìécáé æà'liCad f`' xn`p `l ¨©§¦Ÿ¤¡©¨¦§¦
LcOll `N` ,xarÎoFWl lM KxcM§¤¤¨§¨¨¤¨§©¤§
ixr ipiC lr deEhvPXn ,'f`' xaMW¤§¨¨¦¤¦§©¨©¦¥¨¥

hlwn,ozpdWncxg zFidl al ¦§¨¨©¤¥¦§¨¥
xaCluO`zdlE lCYWdl - ©¨¨§¦§©¥§¦§©¥

mliCaIWzqipM mxh ,eiIgA FnvrA ¤©§¦¥§©§§©¨¤¤§¦©
.ux`l l`xUiW iRÎlrÎs`eWlW ¦§¨¥¨¨¤§©©¦¤§

,igxfOd oCxIl xarOW ElNd mixrd¤¨¦©¨¤¥¥¤©©§¥©¦§¨¦
oiicrzFhlFw opi`oicM ,gvFxd z` £©¦¥¨§¤¨¥©§¦

,hlwn ixrElcAIW crmBozF` ¨¥¦§¨©¤¦¨§©¨

mixrd WlWorpMÎux` lWxW` ¨¤¨¦¤¤¤§©©£¤
z`f mr ,iaxrOd oCxIl xarnxn` ¥¥¤©©§¥©©£¨¦¦Ÿ¨©

DniIwl xWt`W devn' ,dWnŸ¤¦§¨¤¤§¨§©§¨
'dPniIw`(.i zekn)devOd daiag iM £©§¤¨¦£¦¨©¦§¨

dlFki Dpi` oiicrWM s` DniIwl§©§¨©§¤£©¦¥¨§¨
DzxHn z` z`Nnlepiax ,g"n`a ,`"eb) §©Ÿ¤©§¨¨

(iiga:
.LîL äçøæî ïcøiä øáòaWIW itl §¥¤©©§¥¦§§¨¨¤§¦¤¥

,oCxId xdpl (miccv) mixar ipW§¥£¨¦§¨¦¦§©©©§¥
xAEcn o`MW aEzMd Ll WxiRFzF`A ¥©§©¨¤¨§¨§

:oCxi lW FgxfnAW xar¥¤¤§¦§¨¤©§¥
.LîL äçøæîW itl'dgxfn' zaiY ¦§§¨¨¤§¦¤¥©¦§§¨

wEac `Edokl ,'WnW' zaiY l` ¨¤¥©¤¤¨¥
lW W"ix zF`d cETip dPYWn¦§©¤¦¨¥¤

,'dgxfn'WunwA dcEwp dPpi` ¦§§¨¤¥¤¨§¨§¨©
,(dgxfn)`N`shgA W"ix dcEwp ¦§¨¨¤¨§¨¥©£¨

FnM FrnWnE (dgxfn :`eWA)gxfn' ¦§¨¦§§¨©§¨§¦§¨
,'WnW lWxnFlMzgixf mFwn ¤¤¤§©§§¦©

:WnXdan dxez ©¨¤

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h iyily meil inei xeriy

(âî)-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî)éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑ מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬
:ïBîøç àeä ïàéN¦−Ÿ¬¤§«

(èî)íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
ô :äbñtä úcLà úçz äáøòä̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

LÈÓ¯‡מג  ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

kÏÓ‡מז  ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cn).äøBzä úàæåFpi` df wEqR §Ÿ©¨¨¤¥
xtq zNigYn ,lirl xEn`d lr aqEn¨©¨¨§¥¦§¦©¥¤
mixaCd xTir ixdW ,o`M cr mixaC§¨¦©¨¤£¥¦©©§¨¦
dpeEMd `N` .dgkFze xqEn ixaC md¥¦§¥¨§¨¨¤¨©©¨¨

lr `idxg` xCql cizr `EdW Ff ¦©¤¨¦§©¥©©
,Ff dWxRzFxEn`d zFevOd lM mdW ¨¨¨¤¥¨©¦§¨£

zFllTde zFkxAd cr ,Kli`e o`Mn¦¨§¥¨©©§¨§©§¨
`azÎiM zWxtAW,` lirl edil` zxc`) ¤§¨¨©¦¨Ÿ

(`:dn dxez

(dn)øac øLà 'Bâå úBãòä älà¥¤¨¥§£¤¦¤
'Bâå`Ed oNdlE .mixvOn mz`vA §§¥¨¦¦§¨¦§©¨

ipWE ,'ebe oCxId xarA xnF`¥§¥¤©©§¥§¥
zFcrd iM ,md cg` oipr zF`xwOd©¦§¨¦§¨¤¨¥¦¨¥

,mihRWOde miTgdemdÎmd §©ª¦§©¦§¨¦¥¥
mixaCdxAC xW`xaMnmz`vA ©§¨¦£¤¦¤¦§¨§¥¨

,mixvOneD`pWE xfgdxFYd lkl ¦¦§©¦§¨©§¨¨§¨©¨
o`M aEW,a`FnÎzFaxrA mdlEdfe ¨¨¤§©§¨§¤

oCxId xarA `Ad wEqRA WxiRW¤¥©©¨©¨§¥¤©©§¥

a`Fn zFaxrA `EdW 'ebe¤§©§¨
(`"eb):en dxez
(fn)øiä øáòa øLàïc.WnW gxfn £¤§¥¤©©§¥¦§©¨¤

lW FgxfnA `Ed mFwOdW dpeEMd oi ¥̀©©¨¨¤©¨§¦§¨¤
aEzMd `N` ,Kli`e oCxId on mlFrd̈¨¦©©§¥§¥¨¤¨©¨
oCxId lW cv FzF`A xAEcndW oiIvn§©¥¤©§¨§©¤©©§¥
did ipXd xardW ,gxfOA `EdW¤©¦§¨¤¨¥¤©¥¦¨¨

axrOa(x"yl):gn dxez ©©£¨



סד
zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

áàá äòùúì äøèôäè¯ç ÷øô åäéîøéá

âéíäì ïzàå ìáð äìòäå äðàza íéðàz ïéàå ïôba íéáðò ïéà ýåýé-íàð íôéñà óñà̈¬Ÿ£¦¥−§ª§Ÿ̈®¥Á£¨¦̧©¤¹¤§¥¯§¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½¨¤¥¬¨¤−
:íeøáòéãéýåýé ék íM-äîcðå øöánä éøò-ìà àBáðå eôñàä íéáLé eðçðà äî-ìò ©©§«©¨Æ£©´§«Ÿ§¦½¥«¨§À§¨²¤¨¥¬©¦§−̈§¦§¨¨®¦Á§Ÿ̈¸

:ýåýéì eðàèç ék Làø-éî eð÷Liå eðnãä eðéäìàåèì äe÷ätøî úòì áBè ïéàå íBìL ¡Ÿ¥³£¦Æ̈Æ©©§¥´¥½Ÿ¦¬¨−̈©Ÿ̈«©¥¬§¨−§¥´®§¥¬©§¥−
:äúòá äpäåæèeàBáiå õøàä-ìk äLòø åéøéaà úBìäöî ìBwî åéñeñ úøçð òîLð ïcî §¦¥¬§¨¨«¦¨³¦§©Æ©§©´À̈¦Æ¦§£´©¦½̈¨£−̈¨¨¨®¤©¨À

:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eìëàiåæéíäì-ïéà øLà íéðòôö íéLçð íëa çlLî éððä ék ©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«¦Á¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ¦§Ÿ¦½£¤¬¥¨¤−
:ýåýé-íàð íëúà eëMðå Lçìçé:éeã éaì éìò ïBâé éìò éúéâéìáîèéúòåL ìB÷-äpä ¨®©§¦§¬¤§¤−§ª§Ÿ̈«©§¦¬¦¦−£¥´¨®¨©−¦¦¬©¨«¦¥º©«§©´

íäéìñôa éðeñòëä òecî da ïéà dkìî-íà ïBiöa ïéà ýåýéä íéwçøî õøàî énò-úa©©¦À¥¤Æ¤Æ©§©¦½©«Ÿ̈Æ¥´§¦½¦©§−̈¥´¨®©À©¦§¦²¦¦§¦¥¤−
:øëð éìáäaë:eðòLBð àBì eðçðàå õé÷ äìk øéö÷ øáòàëézøaLä énò-úa øáL-ìò §©§¥¬¥¨«¨©¬¨¦−¨´¨®̈¦©£©−§¬¨«§©¤¬¤©©¦−¨§¨®§¦

:éðú÷æçä änL ézøã÷áëúëøà äúìò àì òecî ék íL ïéà àôø-íà ãòìâa ïéà éøöä ¨©¾§¦©−̈¤¡¦¨«§¦©¢¦Æ¥´§¦§½̈¦Ÿ¥−¥´¨®¦À©Æ©Æ´Ÿ¨«§½̈£ª©−
:énò-úaâë:énò-úá éììç úà äìéìå íîBé äkáàå äòîc øB÷î éðéòå íéî éLàø ïzé-éî ©©¦«¦«¦¥³Ÿ¦Æ©½¦§¥¦−§´¦§¨®§¤§¤Æ¨´¨©½§¨¥−©«§¥¬©©¦«

àúøöò íéôàðî ílë ék ízàî äëìàå énò-úà äáæòàå íéçøà ïBìî øaãná éððzé-éî¦«¦§¥´¦©¦§À̈§Æ«Ÿ§¦½§¤«¤§¨Æ¤©¦½§¥§−̈¥«¦¨®¦³ª¨Æ§¨´£¦½£¤−¤
:íéãâaáì-úà eëøãiå| äòø-ìà äòøî ék õøàá eøáb äðeîàì àìå ø÷L ízL÷ íðBL Ÿ§¦«©«©§§³¤§¨Æ©§¨´¤½¤§¬Ÿ¤¡−̈¨§´¨¨®¤¦Á¥¨¨̧¤¨¨¯

:ýåýé-íàð eòãé-àì éúàå eàöéâçà-ìë ék eçèáz-ìà çà-ìk-ìòå eøîMä eäòøî Léà ¨¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈§ª§Ÿ̈«¦³¥¥¥ÆÆ¦¨¥½§©¨−̈©¦§¨®¦³¨¨Æ

:Cìäé ìéëø òø-ìëå á÷òé áB÷òãì eãnì eøaãé àì úîàå elúäé eäòøa LéàåíðBL ¨´©§½Ÿ§¨¥−©¨¦¬©£«Ÿ§¦³§¥¥ÆÆ§¨¥½¤¡¤−´Ÿ§©¥®¦§¯§¨²
:eàìð äåòä ø÷L-øacä:ýåýé-íàð éúBà-úòã eðàî äîøîa äîøî CBúa EzáLåïëì ©¤¤−¤©£¥¬¦§«¦§§−§´¦§¨®§¦§¨²¥£¬©«©¦−§ª§Ÿ̈«¨¥À

éà-ék íézðçáe íôøBö éððä úBàáö äåäé øîà äk:énò-úa éðtî äNòà Cæ(èçåù) õç ³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬§−̈§©§¦®¦«¥´¤¡¤½¦§¥−©©¦«¥¬
ì èeçL:Baøà íéNé Baø÷áe øaãé eäòø-úà íBìL åéôa øaã äîøî íðBLçälà-ìòä ¨²§−̈¦§¨´¦¥®§¦À¨³¤¥¥ÆÆ§©¥À§¦§−¨¦¬¨§«©©¥¬¤

:éLôð íwðúú àì äæk-øLà éBâa íà ýåýé-íàð ía-ã÷ôà-àìèéëá àOà íéøää-ìò «Ÿ¤§¨−̈§ª§Ÿ̈®¦ µ§´£¤¨¤½¬Ÿ¦§©¥−©§¦«©¤̧¨¦¹¤¨¯§¦´
íéîMä óBòî äð÷î ìB÷ eòîL àìå øáò Léà-éìaî eúvð ék äðé÷ øaãî úBàð-ìòå éäðå̈¤À¦§©§³¦§¨Æ¦½̈¦³¦§Æ¦§¦¦´Ÿ¥½§¬Ÿ¨§−´¦§¤®¥³©¨©Æ¦Æ

:eëìä eããð äîäa-ãòåéïzà äãeäé éøò-úàå íépz ïBòî íélâì íìLeøé-úà ézúðå §©§¥½̈¨§−¨¨«§¨©¦¯¤§¨©²¦§©¦−§´©¦®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬
:áLBé éìaî äîîLàédãbéå åéìà ýåýé-ét øac øLàå úàæ-úà ïáéå íëçä Léàä-éî §¨−̈¦§¦−¥«¦«¨¦³¤«¨¨Æ§¨¥´¤½Ÿ©£¤̧¦¤¯¦«§Ÿ̈²¥−̈§©¦¨®

:øáò éìaî øaãnë äúvð õøàä äãáà äî-ìòáéøLà éúøBz-úà íáæò-ìò ýåýé øîàiå ©¨Æ¨§¨´¨½̈¤¦§¨¬©¦§−̈¦§¦−Ÿ¥«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©¨§¨Æ¤´¨¦½£¤¬
:dá eëìä-àìå éìB÷á eòîL-àìå íäéðôì ézúðâéíéìòaä éøçàå íaì úeøøL éøçà eëìiå ¨©−¦¦§¥¤®§Ÿ¨§¬§¦−§Ÿ¨¬§¨«©¥´§½©£¥−§¦´¦¨®§©£¥Æ©§¨¦½

áà íeãnì øLà:íúBãéé øîà-äk ïëìýåýíòä-úà íìéëàî éððä ìàøNé éäìà úBàáö £¤¬¦§−£¨«¨¥À«Ÿ¨©º§Ÿ̈³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¯©£¦¨²¤¨¨¬
:Làø-éî íéúé÷Läå äðòì äfäåèézçlLå íúBáàå änä eòãé àì øLà íéBba íéúBöôäå ©¤−©«£¨®§¦§¦¦−¥«Ÿ©£¦«¦Æ©¦½£¤Æ´Ÿ¨«§½¥−¨©«£¨®§¦©§¦³

:íúBà éúBlk ãò áøçä-úà íäéøçàæèé øîà äkýåýúBððB÷îì eàø÷å eððBaúä úBàáö ©«£¥¤Æ¤©¤½¤©¬©¦−¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§«§²§¦§¬©§§−
:äðàBáúå eçìL úBîëçä-ìàå äðéàBáúeæéeðéðéò äðãøúå éäð eðéìò äðOúå äðøäîúe §¤®¨§¤©£¨¬¦§−§¨«¨§©¥¾§¨§¦¤¬¨¨¥−¤®¦§¥©³§¨¥¥ÆÆ

:íéî-eìfé eðétòôòå äòîcçééà ïBivî òîLð éäð ìB÷ ékeðáæò-ék ãàî eðLa eðãcL C ¦§½̈§©§©¥−¦§¨«¦¦´¬§¦²¦§©¬¦¦−¥´ª¨®§³Ÿ§«§ŸÆ¦«¨©´§
:eðéúBðkLî eëéìLä ék õøàèéé-øác íéLð äðòîL-ékýåýäðãnìå åét-øác íëðæà çwúå ½̈¤¦¬¦§¦−¦§§¥«¦«§©³§¨¨¦Æ§©§Ÿ̈½§¦©¬¨§§¤−§©¦®§©¥³§¨

:äðé÷ dúeòø äMàå éäð íëéúBðáëììBò úéøëäì eðéúBðîøàa àa eðéðBlça úåî äìò-ék §«¥¤Æ¤½¦§¦¨¬§−̈¦¨«¦«¨³¨Æ̈¤Æ§©¥½−̈§©§§¥®§©§¦³¨Æ

:úBáçøî íéøeça õeçîàëé-íàð äk øacýåýäãOä éðt-ìò ïîãk íãàä úìáð äìôðå ¦½©¦−¥§Ÿ«©¥ÀµŸ§ª§Ÿ̈½§¨«§¨Æ¦§©´¨«¨½̈§−Ÿ¤©§¥´©¨¤®
:óqàî ïéàå øöwä éøçàî øéîòëeáëé øîà | äkýåýBúîëça íëç ìläúé-ìà §¨¦²¥©£¥¬©Ÿ¥−§¥¬§©¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½

:BøLòa øéLò ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàåâëìläúnä ìläúé úàæa-íà ék §©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À

é éðà ék éúBà òãéå ìkNäýåýézöôç älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤¨©−§¦
é-íàðýåý: §ª§Ÿ̈«

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøcæáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàçìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ékà ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ

:ýåýé íàð éëøc íëéëøãèéúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ-ék ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
:íëéúáLçnîéäåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úààéàöé øLà éøáã äéäé ïk ¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´
:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«

áéäãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−
:óë-eàçîéâéLBøá äìòé õeöòpä úçzì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúåúBàì íL ¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬

:úøké àì íìBòàéú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk −̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−
:úBìbäìáúBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬
:òø-ìkâBnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàåãéúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék §©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeäíéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´
:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîeåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeäáäàìe BúøL ¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úàæíéúBàéáäå ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º



סה
zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

áàá äòùúì äøèôäè¯ç ÷øô åäéîøéá

âéíäì ïzàå ìáð äìòäå äðàza íéðàz ïéàå ïôba íéáðò ïéà ýåýé-íàð íôéñà óñà̈¬Ÿ£¦¥−§ª§Ÿ̈®¥Á£¨¦̧©¤¹¤§¥¯§¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½¨¤¥¬¨¤−
:íeøáòéãéýåýé ék íM-äîcðå øöánä éøò-ìà àBáðå eôñàä íéáLé eðçðà äî-ìò ©©§«©¨Æ£©´§«Ÿ§¦½¥«¨§À§¨²¤¨¥¬©¦§−̈§¦§¨¨®¦Á§Ÿ̈¸

:ýåýéì eðàèç ék Làø-éî eð÷Liå eðnãä eðéäìàåèì äe÷ätøî úòì áBè ïéàå íBìL ¡Ÿ¥³£¦Æ̈Æ©©§¥´¥½Ÿ¦¬¨−̈©Ÿ̈«©¥¬§¨−§¥´®§¥¬©§¥−
:äúòá äpäåæèeàBáiå õøàä-ìk äLòø åéøéaà úBìäöî ìBwî åéñeñ úøçð òîLð ïcî §¦¥¬§¨¨«¦¨³¦§©Æ©§©´À̈¦Æ¦§£´©¦½̈¨£−̈¨¨¨®¤©¨À

:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eìëàiåæéíäì-ïéà øLà íéðòôö íéLçð íëa çlLî éððä ék ©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«¦Á¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ¦§Ÿ¦½£¤¬¥¨¤−
:ýåýé-íàð íëúà eëMðå Lçìçé:éeã éaì éìò ïBâé éìò éúéâéìáîèéúòåL ìB÷-äpä ¨®©§¦§¬¤§¤−§ª§Ÿ̈«©§¦¬¦¦−£¥´¨®¨©−¦¦¬©¨«¦¥º©«§©´

íäéìñôa éðeñòëä òecî da ïéà dkìî-íà ïBiöa ïéà ýåýéä íéwçøî õøàî énò-úa©©¦À¥¤Æ¤Æ©§©¦½©«Ÿ̈Æ¥´§¦½¦©§−̈¥´¨®©À©¦§¦²¦¦§¦¥¤−
:øëð éìáäaë:eðòLBð àBì eðçðàå õé÷ äìk øéö÷ øáòàëézøaLä énò-úa øáL-ìò §©§¥¬¥¨«¨©¬¨¦−¨´¨®̈¦©£©−§¬¨«§©¤¬¤©©¦−¨§¨®§¦

:éðú÷æçä änL ézøã÷áëúëøà äúìò àì òecî ék íL ïéà àôø-íà ãòìâa ïéà éøöä ¨©¾§¦©−̈¤¡¦¨«§¦©¢¦Æ¥´§¦§½̈¦Ÿ¥−¥´¨®¦À©Æ©Æ´Ÿ¨«§½̈£ª©−
:énò-úaâë:énò-úá éììç úà äìéìå íîBé äkáàå äòîc øB÷î éðéòå íéî éLàø ïzé-éî ©©¦«¦«¦¥³Ÿ¦Æ©½¦§¥¦−§´¦§¨®§¤§¤Æ¨´¨©½§¨¥−©«§¥¬©©¦«

àúøöò íéôàðî ílë ék ízàî äëìàå énò-úà äáæòàå íéçøà ïBìî øaãná éððzé-éî¦«¦§¥´¦©¦§À̈§Æ«Ÿ§¦½§¤«¤§¨Æ¤©¦½§¥§−̈¥«¦¨®¦³ª¨Æ§¨´£¦½£¤−¤
:íéãâaáì-úà eëøãiå| äòø-ìà äòøî ék õøàá eøáb äðeîàì àìå ø÷L ízL÷ íðBL Ÿ§¦«©«©§§³¤§¨Æ©§¨´¤½¤§¬Ÿ¤¡−̈¨§´¨¨®¤¦Á¥¨¨̧¤¨¨¯

:ýåýé-íàð eòãé-àì éúàå eàöéâçà-ìë ék eçèáz-ìà çà-ìk-ìòå eøîMä eäòøî Léà ¨¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈§ª§Ÿ̈«¦³¥¥¥ÆÆ¦¨¥½§©¨−̈©¦§¨®¦³¨¨Æ

:Cìäé ìéëø òø-ìëå á÷òé áB÷òãì eãnì eøaãé àì úîàå elúäé eäòøa LéàåíðBL ¨´©§½Ÿ§¨¥−©¨¦¬©£«Ÿ§¦³§¥¥ÆÆ§¨¥½¤¡¤−´Ÿ§©¥®¦§¯§¨²
:eàìð äåòä ø÷L-øacä:ýåýé-íàð éúBà-úòã eðàî äîøîa äîøî CBúa EzáLåïëì ©¤¤−¤©£¥¬¦§«¦§§−§´¦§¨®§¦§¨²¥£¬©«©¦−§ª§Ÿ̈«¨¥À

éà-ék íézðçáe íôøBö éððä úBàáö äåäé øîà äk:énò-úa éðtî äNòà Cæ(èçåù) õç ³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬§−̈§©§¦®¦«¥´¤¡¤½¦§¥−©©¦«¥¬
ì èeçL:Baøà íéNé Baø÷áe øaãé eäòø-úà íBìL åéôa øaã äîøî íðBLçälà-ìòä ¨²§−̈¦§¨´¦¥®§¦À¨³¤¥¥ÆÆ§©¥À§¦§−¨¦¬¨§«©©¥¬¤

:éLôð íwðúú àì äæk-øLà éBâa íà ýåýé-íàð ía-ã÷ôà-àìèéëá àOà íéøää-ìò «Ÿ¤§¨−̈§ª§Ÿ̈®¦ µ§´£¤¨¤½¬Ÿ¦§©¥−©§¦«©¤̧¨¦¹¤¨¯§¦´
íéîMä óBòî äð÷î ìB÷ eòîL àìå øáò Léà-éìaî eúvð ék äðé÷ øaãî úBàð-ìòå éäðå̈¤À¦§©§³¦§¨Æ¦½̈¦³¦§Æ¦§¦¦´Ÿ¥½§¬Ÿ¨§−´¦§¤®¥³©¨©Æ¦Æ

:eëìä eããð äîäa-ãòåéïzà äãeäé éøò-úàå íépz ïBòî íélâì íìLeøé-úà ézúðå §©§¥½̈¨§−¨¨«§¨©¦¯¤§¨©²¦§©¦−§´©¦®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬
:áLBé éìaî äîîLàédãbéå åéìà ýåýé-ét øac øLàå úàæ-úà ïáéå íëçä Léàä-éî §¨−̈¦§¦−¥«¦«¨¦³¤«¨¨Æ§¨¥´¤½Ÿ©£¤̧¦¤¯¦«§Ÿ̈²¥−̈§©¦¨®

:øáò éìaî øaãnë äúvð õøàä äãáà äî-ìòáéøLà éúøBz-úà íáæò-ìò ýåýé øîàiå ©¨Æ¨§¨´¨½̈¤¦§¨¬©¦§−̈¦§¦−Ÿ¥«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©¨§¨Æ¤´¨¦½£¤¬
:dá eëìä-àìå éìB÷á eòîL-àìå íäéðôì ézúðâéíéìòaä éøçàå íaì úeøøL éøçà eëìiå ¨©−¦¦§¥¤®§Ÿ¨§¬§¦−§Ÿ¨¬§¨«©¥´§½©£¥−§¦´¦¨®§©£¥Æ©§¨¦½

áà íeãnì øLà:íúBãéé øîà-äk ïëìýåýíòä-úà íìéëàî éððä ìàøNé éäìà úBàáö £¤¬¦§−£¨«¨¥À«Ÿ¨©º§Ÿ̈³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¯©£¦¨²¤¨¨¬
:Làø-éî íéúé÷Läå äðòì äfäåèézçlLå íúBáàå änä eòãé àì øLà íéBba íéúBöôäå ©¤−©«£¨®§¦§¦¦−¥«Ÿ©£¦«¦Æ©¦½£¤Æ´Ÿ¨«§½¥−¨©«£¨®§¦©§¦³

:íúBà éúBlk ãò áøçä-úà íäéøçàæèé øîà äkýåýúBððB÷îì eàø÷å eððBaúä úBàáö ©«£¥¤Æ¤©¤½¤©¬©¦−¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§«§²§¦§¬©§§−
:äðàBáúå eçìL úBîëçä-ìàå äðéàBáúeæéeðéðéò äðãøúå éäð eðéìò äðOúå äðøäîúe §¤®¨§¤©£¨¬¦§−§¨«¨§©¥¾§¨§¦¤¬¨¨¥−¤®¦§¥©³§¨¥¥ÆÆ

:íéî-eìfé eðétòôòå äòîcçééà ïBivî òîLð éäð ìB÷ ékeðáæò-ék ãàî eðLa eðãcL C ¦§½̈§©§©¥−¦§¨«¦¦´¬§¦²¦§©¬¦¦−¥´ª¨®§³Ÿ§«§ŸÆ¦«¨©´§
:eðéúBðkLî eëéìLä ék õøàèéé-øác íéLð äðòîL-ékýåýäðãnìå åét-øác íëðæà çwúå ½̈¤¦¬¦§¦−¦§§¥«¦«§©³§¨¨¦Æ§©§Ÿ̈½§¦©¬¨§§¤−§©¦®§©¥³§¨

:äðé÷ dúeòø äMàå éäð íëéúBðáëììBò úéøëäì eðéúBðîøàa àa eðéðBlça úåî äìò-ék §«¥¤Æ¤½¦§¦¨¬§−̈¦¨«¦«¨³¨Æ̈¤Æ§©¥½−̈§©§§¥®§©§¦³¨Æ

:úBáçøî íéøeça õeçîàëé-íàð äk øacýåýäãOä éðt-ìò ïîãk íãàä úìáð äìôðå ¦½©¦−¥§Ÿ«©¥ÀµŸ§ª§Ÿ̈½§¨«§¨Æ¦§©´¨«¨½̈§−Ÿ¤©§¥´©¨¤®
:óqàî ïéàå øöwä éøçàî øéîòëeáëé øîà | äkýåýBúîëça íëç ìläúé-ìà §¨¦²¥©£¥¬©Ÿ¥−§¥¬§©¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½

:BøLòa øéLò ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàåâëìläúnä ìläúé úàæa-íà ék §©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À

é éðà ék éúBà òãéå ìkNäýåýézöôç älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤¨©−§¦
é-íàðýåý: §ª§Ÿ̈«

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøcæáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàçìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ékà ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ

:ýåýé íàð éëøc íëéëøãèéúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ-ék ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
:íëéúáLçnîéäåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úààéàöé øLà éøáã äéäé ïk ¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´
:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«

áéäãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−
:óë-eàçîéâéLBøá äìòé õeöòpä úçzì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúåúBàì íL ¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬

:úøké àì íìBòàéú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk −̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−
:úBìbäìáúBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬
:òø-ìkâBnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàåãéúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék §©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeäíéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´
:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîeåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeäáäàìe BúøL ¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úàæíéúBàéáäå ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º



סו

éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéaçåéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈
:åéöa÷ðì§¦§¨¨«
ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®
:dì éúàp÷ äìBãâ äîçåâäàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §¥¨¬§−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøéãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk §¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æäeàìné øéòä úBáçøe §¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåíòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´
:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia äfäæòéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàî énò-úàçéì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå ¤©¦−¥¤´¤¦§¨®¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´
:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäà éðàå íòìèíëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk §À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà älàä íéîia íéòîMä©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²
:úBðaäì ìëéääéàöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úà çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìåàéíéîië àì äzòå §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³
ì éðà íéðLàøä:úBàáö ýåýé íàð äfä íòä úéøàLáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤
âéíúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøaãéíëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék §¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äa:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤
:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäìæèúîà eøac eNòz øLà íéøácä älà §¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³¡¤Æ

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léàæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«
çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèééLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬
:eáäà íBìMäåë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´
:éðà-íb äëìà úBàáöáëúBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'i iriax mei ß

ä(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£eÈ˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וגֹו אּתנּו ּכי וגֹו', ה' ּכרת .ּבלבד …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôaCBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä̈¥«

i"yx£ÌÈÙa ÌÈt∑ּכדר דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל מׁשה: אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עּמכם' מדּבר עצמֹו הּמֹוכר הרי לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין עֹוׂשה .ׁשהּסרסּור ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

(ä)ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

ñ :øîàì øäa íúéìò£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ
i"yx£¯Ó‡Ï∑'ה ּבין עֹומד ואנכי וגֹו', ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: מּוסב ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

."ּוביניכם  ֵֵֶ

ÚÓLא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ ¯Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד  ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈÈ·eה  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa¿»¿≈»

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëe÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ

ì ìkî íéLðà äøNòðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLeðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó £¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§
:íënò íéäìà¡Ÿ¦¬¦¨¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

ä(b)eðéúBáà úà àì'd zxM calA Ÿ¤£¥¦§©¨©
z`zixAdiM ,'FbemB.'Fbe EpY` ¤©§¦§¦©¦¨§

zaiY FA dxqgW ,`Ed xvw `xwnE¦§¨¨¨¤£¥¨¥©
z` zixA 'd zxM i`CeA ixdW ,'calA'¦§¨¤£¥§©©¨©§¦¤

ipiq xdA EpizFa`(`"eb)FznbEC Wie] £¥§©¦©§¥§¨
awri cFr LnW `xTi `l' `xwOA©¦§¨Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ
didi l`xUi [mB] m` iM [calA]¦§¨¦¦©¦§¨¥¦§¤
EPOn xwrp `l awri mW ixdW ,'LnW§¤¤£¥¥©£ŸŸ¤¡©¦¤

(y"`)[:c dxez

(c).íéðôa íéðt,dikxA iAx xn` ¨¦§¨¦¨©©¦¤¤§¨
Exn`Y l`' ,dWn xn` KM`OWip` ¨¨©Ÿ¤©Ÿ§¤¨£¦

mkz` drhniANn mixaC dcFaElr ©§¤¤§¤¤§¨¦¦¦¦©
xEqxQdW KxcM ,xac `l,KeEznd) Ÿ¨¨§¤¤¤©©§©§©¥

(gwFNl xkFOd oiA cnFrd,dUFr ¨¥¥©¥©¥©¤
`EdW mixaCA rxbn F` siqFOW¤¦§¨¥©©§¨¦¤

xiarngwFNl xkFOd oiAgilW Fpi`e ©£¦¥©¥©¥©§¥¨¦©
,oM xnFl ElkEY `l ilr ;iYin`e on`p¤¡¨©£¦¦¨©Ÿ§©¥

iMixddPd(gwFNd :`"q) xkFOd ¦£¥¦¥©¥©¥©

mkOr xAcn FnvritM ,'miptA mipR ©§§©¥¦¨¤¨¦§¨¦§¦
didWzFpFW`xd zFxACd iYWA ¤¨¨¦§¥©¦§¨¦

`laE ,dxEaBd iRn mzF` ErnXW¤¨§¨¦¦©§¨§Ÿ
irvn`(hi ,hi zeny i"yx d`x)(c"c)s`e ¤§¨¦§©

,d"awd z` ErnW zFxACd x`WA¦§¨©¦§¨§¤
dWnl mxnF` `EdWMiceqi 'ld m"anx) §¤§¨§¤

(`"d g"t dxezd(i"`a):d dxez
(d).øîàìdxEn`d 'xn`l' zaiY ¥Ÿ¥©¥Ÿ¨£¨

l` `N` df wEqtl dxEWw Dpi` ,o`M̈¥¨§¨§¨¤¤¨¤



סז
éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéaçåéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈
:åéöa÷ðì§¦§¨¨«
ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®
:dì éúàp÷ äìBãâ äîçåâäàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §¥¨¬§−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøéãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk §¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æäeàìné øéòä úBáçøe §¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåíòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´
:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia äfäæòéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàî énò-úàçéì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå ¤©¦−¥¤´¤¦§¨®¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´
:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäà éðàå íòìèíëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk §À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà älàä íéîia íéòîMä©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²
:úBðaäì ìëéääéàöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úà çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìåàéíéîië àì äzòå §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³
ì éðà íéðLàøä:úBàáö ýåýé íàð äfä íòä úéøàLáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤
âéíúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøaãéíëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék §¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äa:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤
:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäìæèúîà eøac eNòz øLà íéøácä älà §¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³¡¤Æ

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léàæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«
çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèééLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬
:eáäà íBìMäåë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´
:éðà-íb äëìà úBàáöáëúBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'i iriax mei ß

ä(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£eÈ˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וגֹו אּתנּו ּכי וגֹו', ה' ּכרת .ּבלבד …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôaCBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä̈¥«

i"yx£ÌÈÙa ÌÈt∑ּכדר דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל מׁשה: אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עּמכם' מדּבר עצמֹו הּמֹוכר הרי לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין עֹוׂשה .ׁשהּסרסּור ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

(ä)ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

ñ :øîàì øäa íúéìò£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ
i"yx£¯Ó‡Ï∑'ה ּבין עֹומד ואנכי וגֹו', ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: מּוסב ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

."ּוביניכם  ֵֵֶ

ÚÓLא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ ¯Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד  ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈÈ·eה  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa¿»¿≈»

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëe÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ

ì ìkî íéLðà äøNòðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLeðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó £¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§
:íënò íéäìà¡Ÿ¦¬¦¨¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

ä(b)eðéúBáà úà àì'd zxM calA Ÿ¤£¥¦§©¨©
z`zixAdiM ,'FbemB.'Fbe EpY` ¤©§¦§¦©¦¨§

zaiY FA dxqgW ,`Ed xvw `xwnE¦§¨¨¨¤£¥¨¥©
z` zixA 'd zxM i`CeA ixdW ,'calA'¦§¨¤£¥§©©¨©§¦¤

ipiq xdA EpizFa`(`"eb)FznbEC Wie] £¥§©¦©§¥§¨
awri cFr LnW `xTi `l' `xwOA©¦§¨Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ
didi l`xUi [mB] m` iM [calA]¦§¨¦¦©¦§¨¥¦§¤
EPOn xwrp `l awri mW ixdW ,'LnW§¤¤£¥¥©£ŸŸ¤¡©¦¤

(y"`)[:c dxez

(c).íéðôa íéðt,dikxA iAx xn` ¨¦§¨¦¨©©¦¤¤§¨
Exn`Y l`' ,dWn xn` KM`OWip` ¨¨©Ÿ¤©Ÿ§¤¨£¦

mkz` drhniANn mixaC dcFaElr ©§¤¤§¤¤§¨¦¦¦¦©
xEqxQdW KxcM ,xac `l,KeEznd) Ÿ¨¨§¤¤¤©©§©§©¥

(gwFNl xkFOd oiA cnFrd,dUFr ¨¥¥©¥©¥©¤
`EdW mixaCA rxbn F` siqFOW¤¦§¨¥©©§¨¦¤

xiarngwFNl xkFOd oiAgilW Fpi`e ©£¦¥©¥©¥©§¥¨¦©
,oM xnFl ElkEY `l ilr ;iYin`e on`p¤¡¨©£¦¦¨©Ÿ§©¥

iMixddPd(gwFNd :`"q) xkFOd ¦£¥¦¥©¥©¥©

mkOr xAcn FnvritM ,'miptA mipR ©§§©¥¦¨¤¨¦§¨¦§¦
didWzFpFW`xd zFxACd iYWA ¤¨¨¦§¥©¦§¨¦

`laE ,dxEaBd iRn mzF` ErnXW¤¨§¨¦¦©§¨§Ÿ
irvn`(hi ,hi zeny i"yx d`x)(c"c)s`e ¤§¨¦§©

,d"awd z` ErnW zFxACd x`WA¦§¨©¦§¨§¤
dWnl mxnF` `EdWMiceqi 'ld m"anx) §¤§¨§¤

(`"d g"t dxezd(i"`a):d dxez
(d).øîàìdxEn`d 'xn`l' zaiY ¥Ÿ¥©¥Ÿ¨£¨

l` `N` df wEqtl dxEWw Dpi` ,o`M̈¥¨§¨§¨¤¤¨¤



opgz`eסח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«

(æ):éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£ÈtŒÏÚ∑ ּכבר הּדּברֹות עׂשרת קּים. ׁשאני זמן ּכל אחר: ּדבר העֹולם. ּכל וזהּו ׁשם, אני אׁשר  מקֹום ּבכל «»»ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּפרׁשּתים  ְִֵַ

(ç)íéîMa øLà äðeîz-ìk ìñô Eì äNòú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤

(è)ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©

lL:éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«

(é)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîLñ : §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

(àé)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ñ :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

(áé)ýåýé Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯BÓL∑ אחת ּובׁשמיעה נאמרּו, אחת ּובתיבה אחד  ּבדּבּור ׁשניהם "זכֹור"! אֹומר: הּוא ּובראׁשֹונֹות »ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ˆEe.(מכילתא)נׁשמעּו ¯L‡k∑(פז ּבמרה (שבת ּתֹורה מּתן .קדם ְְִ«¬∆ƒ¿ְֶַַָָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח  Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯ËÏeי  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב  ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`Ede ,FncFwlr aqEn:mW xn`Pd §§¨©©¤¡¨¨
miptA mipR'xdA mkOr 'd xAC ¨¦§¨¦¦¤¦¨¤¨¨

'Fbe 'd ikp` xn`l 'Fbe W`d KFYn, ¦¨¥§¥Ÿ¨Ÿ¦§
xnFl df wEqtA oiprd wiqtdW `N ¤̀¨¤¦§¦¨¦§¨§¨¤©

,W`d ipRn E`xiIWoiA cnFr ikp`e ¤¦§¦§¥¨¥§¨Ÿ¦¥¥
:mkipiaE 'de dxez ¥¥¤

(f).éðt ìòilEn ,ipR cbpM :FWExiR ©¨¨¥§¤¤¨©¦
'eipR lr dgpOd xarYe' FnM]ziy`xa) §©©£Ÿ©¦§¨©¨¨

(ck almidl` Ll Eidi `l ,xnFlkE ,[§©Ÿ¦§§¡Ÿ¦
mixg`,mW ip` xW` mFwn lkA £¥¦§¨¨£¤£¦¨

,mlFrd lM Edfelk `ln ixdW §¤¨¨¨¤£¥§Ÿ¨
.FcFaM ux`dxg` xaCWxtl Wi ¨¨¤§¨¨©¥¥§¨¥

- 'ipR lr' zErnWnAip`W onf lM §©§¨©¨¨¨§©¤£¦
miIwxn`p eilrW xFCd wx `le] ©¨§Ÿ©©¤¨¨¤¡©

'mixvn ux`n Liz`vFd xW`'`zlikn) £¤¥¦¥¤¤¦§©¦
(exzi 'td"awd ixdW ,cre mlFrl Edfe [§¤§¨¨¤¤£¥

.gvpl miIwe ig©§©¨¨¤©
:i"yx oiivnexaM zFxACdÎzxUr£¤¤©¦§§¨

miYWxiRFxzi zWxtA(k zeny),okle ¥©§¦§¨¨©¦§§¨¥
WxiRX dn lM o`M Wxtl xfFg Fpi ¥̀¥§¨¥¨¨©¤¥©

:mWg dxez ¨
(ai)øBîLxn`p o`M .zAXd mFi z` ¨¤©©¨¨¤¡©

,'xFnW'aEzFxACd`Ed zFpFW`x ¨©¦§¨¦
xnF`(g weqt my)xFkf'.'zAXd mFi z` ¥¨¤©©¨

EniIwzd zFpFWNd ipW `N` ?cvikd̈¥©¤¨§¥©§¦§©§
itl ,mdAWcg` xEAcA mdipW ¨¤§¦¤§¥¤§¦¤¨

zg` daizaE(zg` zaA),Exn`p §¥¨©©§©©©¤¤§
ErnWp zg` drinWaEKxcA lMde ¦§¦¨©©¦§¨§©Ÿ§¤¤

qp(`zlikn): ¥
.Eeö øLàkLEv xW`M dpeEMd oi` ©£¤¦§¥©©¨¨©£¤¦§

dWn ixdW ,ipiq xdA dxFY oYnA f`̈§©©¨§©¦©¤£¥¤
itM mixaCd lM lr dYr xfFg¥©¨©¨©§¨¦§¦

'LEv xW`M' `N` ,f` Exn`PWmcFw ¤¤¤§¨¤¨©£¤¦§¤
,dxFY ÎoYnl`xUi EpgWM,dxnA ©©¨§¤¨¦§¨¥§¨¨
xn`PW FnM(dkÎbk ,eh my)dzxn E`aIe' §¤¤¡©©¨Ÿ¨¨¨

mWe hRWnE wg Fl mU mW 'ebe¨¨Ÿ¦§¨§¨
EEhvp mXW minkg EWxitE .'EdQp¦¨¥§£¨¦¤¨¦§©
zFevn dOM lW oxTir lr l`xUi¦§¨¥©¦¨¨¤©¨¦§
,ipiqÎxdA odilr zFEhvdl zFcizrd̈£¦§¦§©£¥¤§©¦©

zAXd zevn `id odn zg`ezay) §©©¥¤¦¦§©©©¨
(:ft:bi dxez

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

(ãé)éäìà ýåýéì úaL éòéáMä íBéåäNòú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À

éøòLa øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåE §«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
:EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨«

(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàEeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

éäìà ýåýéñ :úaMä íBé-úà úBNòì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑,ּפדא ּכן מנת מצותיו על ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ייייֹוֹוֹוֹוםםםם אתאתאתאת .... .... מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי טו)וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים למעׂשה (מורה זכר יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ׁשהּטעם , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּתי ּתֹו אמנם . . והגדילֹו ה ּיֹום ּכבֹוד הּוא וצוֹותֹולנלנלנלנּוּוּוּוּבראׁשית, הּׁשּבת הם א א א א ֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּוּתֹורת ׁשּגם העּמים, ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
יכֹולים  היינּו ולא . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, עבדים היֹותנּו לסּבת . . הּוא ּבראׁשית) ימי ּבׁשׁשת ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹנבראּו

הּכֹולל' ּב'ּׁשער ּוראה סכ"ט)לׁשּבת. למעׂשה (פי"ז זכר אֹומרים ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ההבּדל ׁשּזהּו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ׁשחרית. בתפּלת מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַּבראׁשית,

(æè)éáà-úà ãakýåýé Eeö øLàk Enà-úàå E ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´
éäìàïòîì E|éîé ïëéøàéìò Cì áèéé ïòîìe E ¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ

éäìà ýåýé-øLà äîãàäñ :Cì ïúð E ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑(נו ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמרה, נצטּוּו ואם אב ּכּבּוד על טו)אף ּומׁשּפט (שמות חק לֹו ׂשם "ׁשם :". «¬∆ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(æé)ñ çöøú àì-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ
ñ :àåL ãò Eòøá äðòú©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף לׁשֹון .אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

Cz„·Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

ÈÈטז  C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

˙‚B·יז  ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh)'Bâå úééä ãáò ék zøëæåoM lr §¨©§¨¦¤¤¨¦¨§©¥
.zAXd mFi z` zFUrl Lidl` 'd LEv¦§¡Ÿ¤©£¤©©¨
lr `le ,zFevOd lM lr xEn` df mrh©©¤¨©¨©¦§§Ÿ©

iM ,calA zAWL`cR oM zpnÎlr ©¨¦§¨¦©§¨¥§¨£
icM mixvn zEcarncar Fl didYW ¥©§¦§©¦§¥¤¦§¤¤¤

eizFvn xFnWze(oexkfd ,g"n`a):fh dxez §¦§¦§¨
(fh).Eeö øLàkxn`p o`M s` ©£¤¦§©¨¤¡©

zevnA xn`PW mWM 'LEv xW`M'©£¤¦§§¥¤¤¡©§¦§©
zAW(ai weqt lirl i"yx d`x)W LcOlls` ©¨§©¤§¤©

,dxnA EEhvp m`e a` cEAM lr©¦¨¨¥¦§©§¨¨

xn`PW(dk ,eh zeny)wFg Fl mU mW ¤¤¡©¨¨
hRWnE(:ep oixcdpq):fi dxez ¦§¨

(fi).óàðú àìå'sE`ip' oFWl oi` §Ÿ¦§¨¥§¦
,zFixrd lkAWi`ÎzW`a `N`d`x) §¨¨£¨¤¨§¥¤¦

(i ,k `xwie:gi dxez



סט opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«

(æ):éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£ÈtŒÏÚ∑ ּכבר הּדּברֹות עׂשרת קּים. ׁשאני זמן ּכל אחר: ּדבר העֹולם. ּכל וזהּו ׁשם, אני אׁשר  מקֹום ּבכל «»»ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּפרׁשּתים  ְִֵַ

(ç)íéîMa øLà äðeîz-ìk ìñô Eì äNòú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤

(è)ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©

lL:éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«

(é)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîLñ : §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

(àé)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ñ :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

(áé)ýåýé Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯BÓL∑ אחת ּובׁשמיעה נאמרּו, אחת ּובתיבה אחד  ּבדּבּור ׁשניהם "זכֹור"! אֹומר: הּוא ּובראׁשֹונֹות »ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ˆEe.(מכילתא)נׁשמעּו ¯L‡k∑(פז ּבמרה (שבת ּתֹורה מּתן .קדם ְְִ«¬∆ƒ¿ְֶַַָָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח  Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯ËÏeי  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב  ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`Ede ,FncFwlr aqEn:mW xn`Pd §§¨©©¤¡¨¨
miptA mipR'xdA mkOr 'd xAC ¨¦§¨¦¦¤¦¨¤¨¨

'Fbe 'd ikp` xn`l 'Fbe W`d KFYn, ¦¨¥§¥Ÿ¨Ÿ¦§
xnFl df wEqtA oiprd wiqtdW `N ¤̀¨¤¦§¦¨¦§¨§¨¤©

,W`d ipRn E`xiIWoiA cnFr ikp`e ¤¦§¦§¥¨¥§¨Ÿ¦¥¥
:mkipiaE 'de dxez ¥¥¤

(f).éðt ìòilEn ,ipR cbpM :FWExiR ©¨¨¥§¤¤¨©¦
'eipR lr dgpOd xarYe' FnM]ziy`xa) §©©£Ÿ©¦§¨©¨¨

(ck almidl` Ll Eidi `l ,xnFlkE ,[§©Ÿ¦§§¡Ÿ¦
mixg`,mW ip` xW` mFwn lkA £¥¦§¨¨£¤£¦¨

,mlFrd lM Edfelk `ln ixdW §¤¨¨¨¤£¥§Ÿ¨
.FcFaM ux`dxg` xaCWxtl Wi ¨¨¤§¨¨©¥¥§¨¥

- 'ipR lr' zErnWnAip`W onf lM §©§¨©¨¨¨§©¤£¦
miIwxn`p eilrW xFCd wx `le] ©¨§Ÿ©©¤¨¨¤¡©

'mixvn ux`n Liz`vFd xW`'`zlikn) £¤¥¦¥¤¤¦§©¦
(exzi 'td"awd ixdW ,cre mlFrl Edfe [§¤§¨¨¤¤£¥

.gvpl miIwe ig©§©¨¨¤©
:i"yx oiivnexaM zFxACdÎzxUr£¤¤©¦§§¨

miYWxiRFxzi zWxtA(k zeny),okle ¥©§¦§¨¨©¦§§¨¥
WxiRX dn lM o`M Wxtl xfFg Fpi ¥̀¥§¨¥¨¨©¤¥©
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,dxFY ÎoYnl`xUi EpgWM,dxnA ©©¨§¤¨¦§¨¥§¨¨
xn`PW FnM(dkÎbk ,eh my)dzxn E`aIe' §¤¤¡©©¨Ÿ¨¨¨

mWe hRWnE wg Fl mU mW 'ebe¨¨Ÿ¦§¨§¨
EEhvp mXW minkg EWxitE .'EdQp¦¨¥§£¨¦¤¨¦§©
zFevn dOM lW oxTir lr l`xUi¦§¨¥©¦¨¨¤©¨¦§
,ipiqÎxdA odilr zFEhvdl zFcizrd̈£¦§¦§©£¥¤§©¦©
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(:ft:bi dxez

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

(ãé)éäìà ýåýéì úaL éòéáMä íBéåäNòú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À

éøòLa øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåE §«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
:EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨«

(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàEeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

éäìà ýåýéñ :úaMä íBé-úà úBNòì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑,ּפדא ּכן מנת מצותיו על ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ייייֹוֹוֹוֹוםםםם אתאתאתאת .... .... מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי טו)וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים למעׂשה (מורה זכר יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ׁשהּטעם , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּתי ּתֹו אמנם . . והגדילֹו ה ּיֹום ּכבֹוד הּוא וצוֹותֹולנלנלנלנּוּוּוּוּבראׁשית, הּׁשּבת הם א א א א ֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּוּתֹורת ׁשּגם העּמים, ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
יכֹולים  היינּו ולא . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, עבדים היֹותנּו לסּבת . . הּוא ּבראׁשית) ימי ּבׁשׁשת ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹנבראּו

הּכֹולל' ּב'ּׁשער ּוראה סכ"ט)לׁשּבת. למעׂשה (פי"ז זכר אֹומרים ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ההבּדל ׁשּזהּו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ׁשחרית. בתפּלת מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַּבראׁשית,

(æè)éáà-úà ãakýåýé Eeö øLàk Enà-úàå E ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´
éäìàïòîì E|éîé ïëéøàéìò Cì áèéé ïòîìe E ¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ

éäìà ýåýé-øLà äîãàäñ :Cì ïúð E ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑(נו ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמרה, נצטּוּו ואם אב ּכּבּוד על טו)אף ּומׁשּפט (שמות חק לֹו ׂשם "ׁשם :". «¬∆ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(æé)ñ çöøú àì-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ
ñ :àåL ãò Eòøá äðòú©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף לׁשֹון .אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

Cz„·Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

ÈÈטז  C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

˙‚B·יז  ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh)'Bâå úééä ãáò ék zøëæåoM lr §¨©§¨¦¤¤¨¦¨§©¥
.zAXd mFi z` zFUrl Lidl` 'd LEv¦§¡Ÿ¤©£¤©©¨
lr `le ,zFevOd lM lr xEn` df mrh©©¤¨©¨©¦§§Ÿ©

iM ,calA zAWL`cR oM zpnÎlr ©¨¦§¨¦©§¨¥§¨£
icM mixvn zEcarncar Fl didYW ¥©§¦§©¦§¥¤¦§¤¤¤

eizFvn xFnWze(oexkfd ,g"n`a):fh dxez §¦§¦§¨
(fh).Eeö øLàkxn`p o`M s` ©£¤¦§©¨¤¡©

zevnA xn`PW mWM 'LEv xW`M'©£¤¦§§¥¤¤¡©§¦§©
zAW(ai weqt lirl i"yx d`x)W LcOlls` ©¨§©¤§¤©

,dxnA EEhvp m`e a` cEAM lr©¦¨¨¥¦§©§¨¨

xn`PW(dk ,eh zeny)wFg Fl mU mW ¤¤¡©¨¨
hRWnE(:ep oixcdpq):fi dxez ¦§¨

(fi).óàðú àìå'sE`ip' oFWl oi` §Ÿ¦§¨¥§¦
,zFixrd lkAWi`ÎzW`a `N`d`x) §¨¨£¨¤¨§¥¤¦

(i ,k `xwie:gi dxez



opgz`eע zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬

ñ :Eòøì§¥¤«
i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא 'ּדמרּגג (בראשית ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד : ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.למחזי' ְֱֵֶ

ß a`Îmgpn `"i iying mei ß

(èé)íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹
óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî øääÀ̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò íázëiå©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«
i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑ פסק',מ 'ולא לא תרּגמינן: ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק, וקּים ,היה חזק קֹולֹו ּבאֹותֹוּכי להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר לע ֹולם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
.ּפמּבי  ְִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יט)קקקקֹוֹוֹוֹולללל ׁשׁשׁשׁשעמדעמדעמדעמדּוּוּוּו(ה, ההההּנּנּנּנביאיםביאיםביאיםביאים ּכּכּכּכלללל נתננתננתננתנּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ו)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו כח, רבה נּתנּו(שמות ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לא  יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה חּדּוׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא  אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין וה ּוא מהּכלל. חלק ּבתֹור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרק

ּפלֹוני. חכם אֹו נביא ׁשּבא עד ְְִִִֶַַָָָָנתּגּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY oYnC lFTA dlrOd©©£¨©§©©¨

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יח)קקקקֹוֹוֹוֹולללל (ה, ְְְְָָָָֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
קֹול ּבת לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

ּדקּודׁשא־ּברי־הּוא  הּידּוע לפי ּובפרט קֹול? ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול ּבכ הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצרי
זה? לנס הצרכּו לּמה צרי־עּיּון למגנא, ניסא עביד ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻלא

Èa˙יח  ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט  ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äeàúú àìåzFpFW`x zFxAcA §Ÿ¦§©¤§¦§¦
mlE` .'cFngz `l' oFWlA xaCd xn`p¤¡©©¨¨¦§Ÿ©§¨
ixdW ,cg` mpiipr zFpFWNd ipW§¥©§¦§¨¨¤¨¤£¥

o`M mBxzn qFlwpE`.'bFxiz `le' §§§©§¥¨§¨¥
Wcngp' FnM ,'dCng' oFWl `Ed s` ¤©§¤§¨§¤§¨

'd`xnl(h ,a ziy`xa)opinBxznCBm §©§¤¦§©§§¦¨©
mW'ifgnl bBxnC'ipXW ixd . ¨¦§©©§¤¡¥£¥¤§¥

minBxEzn 'de`z'e 'dCng' zFpFWNd©§¤§¨§©£¨§§¨¦
mpi` mrnWnA s` oM m`e ,deWA§¨¤§¦¥©§©§¨¨¥¨

miwElg(n"eviw):hi dxez £¦
(hi).óñé àìåzxMfEOd 'sqi' zaiY §Ÿ¨¨¥©¨¨©§¤¤

minkg Ewlgp ,`xwOA zFnFwn dOkA§©¨§©¦§¨¤§§£¨¦
oFWl `idW mixnF` Wi :DWExitA§¥¨¥§¦¤¦§
`EdW Ktidl mixnF` Wie ,'dtqFd'¨¨§¥§¦§¥¤¤

i"Wx d`x] 'dwqtd' oFWlgl ziy`xa) §©§¨¨§¥©¦
(ekoke ,'DYrcl cFr sqi `le'xacna) §Ÿ¨©§©§¨§¥

(dk ,`impn` .['Etqi `le E`ApzIe'©¦§©§§Ÿ¨¨¨§¨
'sqi `le'o`M xEn`dopinBxzn §Ÿ¨¨¨¨¨§©§§¦¨
qFlwpE`A,'wqt `le'wqtp `NW §§§§¨§©¤Ÿ¦§©

FzFNM cr FxEAiC rvn`A 'd lFw§¤§©¦©©
xAclmceÎxUA zCOW itl]Frah) §©¥§¦¤¦©¨¨¨¨¦§

(mc` lWWlM xAcl lFki Fpi` ¤¨¨¤¥¨§©¥¨
Kixve ,zg` dniWpA eixaC§¨¨¦§¦¨©©§¨¦

wiqtdlicM FxEAicA minrR dOM §©§¦©¨§¨¦§¦§¥
KiWnnE 'siqFn' aEWe ,xie` sF`Wl¦§£¦§¦©§¦

,FxEAicA`EdÎKExAÎWFcTd zCnE §¦¦©©¨¨
,ok Fpi`FlFTW.wqFt did `lsiqene ¥¥¤Ÿ¨¨¥

oiae dpey`x dhiyl oia yxtl i"yx

:dpexg` dhiylnEoeiMdid `NX ¦¥¨¤Ÿ¨¨
,wqFtmB ixdsiqFn did `litl ¥£¥©Ÿ¨¨¦§¦

KWndaE zEtivxA `vFi FxEAiCW¤¦¥¦§¦§¤§¥
,zFtqFde zFwqtd FA oi`W cg ¤̀¨¤¥©§¨§¨
zFrCd iYWl dlFr df WExiR `vnp¦§¨¥¤¤¦§¥©¥

,['sqi' zNn xE`iaAwfg FlFw iM §¥¦©¨¨¦¨¨
l miIwemlFrwqtd FA oi`e(d"y). §©¨§¨§¥¤§¥

xg` xaCoFWl Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥§
'sqi `le'siqFd `l -d"awd §Ÿ¨¨Ÿ¦

iAnEt FzF`A zF`xdl- (mEqxR) §¥¨§§¥¦§
cFr siqFd `l dxFY oYn mFIn¦©©¨Ÿ¦
dM mEqxtA zFIxAd ipirl zFNBzdl§¦§©§¥¥©§¦§¦§Ÿ
FlFwA f` mdilr dlbPW itM ,ax©§¦¤¦§¨£¥¤¨§

lFcBd(g"n`a):k dxez ©¨

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy
הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר ל"ו)ויׁש פרק תניא מעין (ראה הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּגׁשמי  ּבּדבר הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא הּגּלּוי ּבתכלית ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּגּלּוי
ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו הּכתּוב ּוכמאמר ה)עצמֹו, מ, .(ישעי' ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

הּגׁשמי, ּבּדבר הּקֹול נסּפג אם א הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא  ּגׁשמי, ּדבר ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה
קֹול. ּבת ּתהיה לא אז ְִִֵֶַָֹהּנה

ונסּפג  חדר ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו קֹול, ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
קֹול. ּבת לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, העֹולם ְְְְְִֵַַַָָָָָֹּבגׁשמּיּות

(ë)øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòaŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æå§¦§¥¤«

(àë)Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́
äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ

:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø̈¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

(áë)äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
íéôñé-íà úàfä|ì eðçðàýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

eðúîå ãBò eðéäìà: ¡Ÿ¥²−¨¨«§

(âë)íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

(ãë)ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
zàå eðéäìà|ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz ¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯

éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå E ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
i"yx£eÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑ ׁשאינכם ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ׁשּנצטערּתי ּכנקבה, ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ללמד לכם יפה היה לא וכי מאהבה. אליו להתקרב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹחרדים

(äë)éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®
äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

ÎBLÁ‡כ  BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ¯ Ïk È˙ÂÏ Ôez·¯˜Â ‡˙M‡a ¯Úa ‡¯eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈ·ÒÂ ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿»≈

d¯˜Èכא  ˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÈÊÁ‡ ‡‰ Ôez¯Ó‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡ÚÓL d¯ÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e·¯ ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
ÌÚ ÈÈ ÏlÓÈ È¯‡ ‡ÈÊÁ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ‡˙M‡∆»»»»≈¬≈»¬≈¿«≈¿»ƒ

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡¬»»¿ƒ¿«»

‡M˙‡כב  ‡pÏÎÈ˙ È¯‡ ˙eÓ ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡Á‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡Á‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ¯‡כג  Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

‡‰Ï‡כד  ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚÂ Ïa˜e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה  Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ eÈ˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).eðéìà øaãz zàåxn` `l §©§§©¥¥¥Ÿ¨©
oFWlA 'Y`e' `N` ,xkf oFWlA 'dY`e'§©¨¦§¨¨¤¨§©§¦§
ici lr :mdl fFnxl icM ,dawp§¥¨§¥¦§¨¤©§¥
iRn `le iPOn rFnWl mkzWTA©¨©§¤¦§©¦¤¦§Ÿ¦¦

,FnvrA d"awdigM z` mYWYd §©§¦©§¤¤Ÿ¦

mkilr iYxrhvPW ,dawpM,xnFlM - ¦§¥¨¤¦§©©§¦£¥¤§©
axwl mkxEarA iYvO`zd KM lM̈¨¦§©©§¦©£§¤§¨¥
,Ff mkzWTaA mY`e ,'d iptl mkz ¤̀§¤¦§¥§©¤§©¨©§¤

mYWlgdizi`x iM ,ici z` mziRxe ¤¡©§¤§¦¦¤¤¨©¦¨¦¦
eil` axwzdl micxg mkpi`W¤¥§¤£¥¦§¦§¨¥¥¨

dad`neixg` mihEdl mkpi`e , ¥©£¨§¥§¤§¦©£¨
;eiRn dxFY rFnWldti did `l ike ¦§©¨¦¦§¦Ÿ¨¨¨¤

mkl(xzFi mkl iE`xe aFh)cFnll ¨¤§¨¨¤¥¦§
cFnll `le dxEaBd iRn¦¦©§¨§Ÿ¦§

:!?iPOndk dxez ¦¤¦



עי opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬

ñ :Eòøì§¥¤«
i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא 'ּדמרּגג (בראשית ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד : ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.למחזי' ְֱֵֶ

ß a`Îmgpn `"i iying mei ß

(èé)íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹
óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî øääÀ̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò íázëiå©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«
i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑ פסק',מ 'ולא לא תרּגמינן: ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק, וקּים ,היה חזק קֹולֹו ּבאֹותֹוּכי להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר לע ֹולם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
.ּפמּבי  ְִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יט)קקקקֹוֹוֹוֹולללל ׁשׁשׁשׁשעמדעמדעמדעמדּוּוּוּו(ה, ההההּנּנּנּנביאיםביאיםביאיםביאים ּכּכּכּכלללל נתננתננתננתנּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ו)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו כח, רבה נּתנּו(שמות ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לא  יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה חּדּוׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא  אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין וה ּוא מהּכלל. חלק ּבתֹור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרק

ּפלֹוני. חכם אֹו נביא ׁשּבא עד ְְִִִֶַַָָָָנתּגּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY oYnC lFTA dlrOd©©£¨©§©©¨

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יח)קקקקֹוֹוֹוֹולללל (ה, ְְְְָָָָֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
קֹול ּבת לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

ּדקּודׁשא־ּברי־הּוא  הּידּוע לפי ּובפרט קֹול? ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול ּבכ הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצרי
זה? לנס הצרכּו לּמה צרי־עּיּון למגנא, ניסא עביד ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻלא

Èa˙יח  ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט  ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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oFWl `idW mixnF` Wi :DWExitA§¥¨¥§¦¤¦§
`EdW Ktidl mixnF` Wie ,'dtqFd'¨¨§¥§¦§¥¤¤
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FzFNM cr FxEAiC rvn`A 'd lFw§¤§©¦©©
xAclmceÎxUA zCOW itl]Frah) §©¥§¦¤¦©¨¨¨¨¦§

(mc` lWWlM xAcl lFki Fpi` ¤¨¨¤¥¨§©¥¨
Kixve ,zg` dniWpA eixaC§¨¨¦§¦¨©©§¨¦

wiqtdlicM FxEAicA minrR dOM §©§¦©¨§¨¦§¦§¥
KiWnnE 'siqFn' aEWe ,xie` sF`Wl¦§£¦§¦©§¦

,FxEAicA`EdÎKExAÎWFcTd zCnE §¦¦©©¨¨
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,wqFtmB ixdsiqFn did `litl ¥£¥©Ÿ¨¨¦§¦

KWndaE zEtivxA `vFi FxEAiCW¤¦¥¦§¦§¤§¥
,zFtqFde zFwqtd FA oi`W cg ¤̀¨¤¥©§¨§¨
zFrCd iYWl dlFr df WExiR `vnp¦§¨¥¤¤¦§¥©¥

,['sqi' zNn xE`iaAwfg FlFw iM §¥¦©¨¨¦¨¨
l miIwemlFrwqtd FA oi`e(d"y). §©¨§¨§¥¤§¥

xg` xaCoFWl Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥§
'sqi `le'siqFd `l -d"awd §Ÿ¨¨Ÿ¦

iAnEt FzF`A zF`xdl- (mEqxR) §¥¨§§¥¦§
cFr siqFd `l dxFY oYn mFIn¦©©¨Ÿ¦
dM mEqxtA zFIxAd ipirl zFNBzdl§¦§©§¥¥©§¦§¦§Ÿ
FlFwA f` mdilr dlbPW itM ,ax©§¦¤¦§¨£¥¤¨§

lFcBd(g"n`a):k dxez ©¨

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy
הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר ל"ו)ויׁש פרק תניא מעין (ראה הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּגׁשמי  ּבּדבר הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא הּגּלּוי ּבתכלית ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּגּלּוי
ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו הּכתּוב ּוכמאמר ה)עצמֹו, מ, .(ישעי' ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

הּגׁשמי, ּבּדבר הּקֹול נסּפג אם א הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא  ּגׁשמי, ּדבר ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה
קֹול. ּבת ּתהיה לא אז ְִִֵֶַָֹהּנה

ונסּפג  חדר ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו קֹול, ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
קֹול. ּבת לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, העֹולם ְְְְְִֵַַַָָָָָֹּבגׁשמּיּות

(ë)øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòaŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æå§¦§¥¤«
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äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ
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íéôñé-íà úàfä|ì eðçðàýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯
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éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå E ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
i"yx£eÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑ ׁשאינכם ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ׁשּנצטערּתי ּכנקבה, ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ללמד לכם יפה היה לא וכי מאהבה. אליו להתקרב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹחרדים
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עב

קטן דבר אודות מדובר כאשר אפילו כי בכך, מה של דבר שזהו לחשוב ואין זה, ענין לתקן בהכרח ולכן,
כולה! התורה כל יסוד שהם הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר כאשר ועאכו"כ לקטנות, בז תהי אל נאמר

נוסף: דבר ישנו זה שבענין ובפרט

ע חצי בצורת הלוחות ציור כאשרמקור וא"כ, הגמרא. דברי היפך הוא זה וציור העולם, מאומות נלקח יגול
הגמרא! דברי על העולם אומות גירסת את מעדיפים הרי – עיגול חצי בצורת הלוחות את מציירים

פעם מידי הרי כי מיוחד, קושי עם כרוך אינו הדבר שתיקון ובפרט זה ענין יתקנו ולהבא שמכאן ויה"ר
לגמרי ששוכחים [ועד וכו' המוסד של ה"פרעזידענט" של שמו את לשנות שאפשר וכשם הנ"ל, טפסים מדפיסים
לשנות אפשר כן כמו - כבוד!] תואר איזה לו משאירים הכלל מן היוצאים במקרים ורק הקודם, מה"פרעזידענט"

ריבוע. בצורת מצויירים הלוחות יהיו עיגול, חצי צורת שבמקום היינו, הלוחות, ציור את

בתכלית להיות צריך החינוך ענין והרי – ישראל ילדי חינוך עם הקשור ענין שזהו לעיל האמור ע"פ ובפרט
עצמו את להטריח רוצה שאינו ומצב במעמד בהיותו שגם הוא האדם שטבע במוחש שרואים וכפי השלימות,
מדובר כאשר הנה - כו' המיצוע ע"ד הדבר בקיום מסתפק הוא אלא השלימות, בתכלית מסויים דבר לקיים
השלימות. בתכלית ביותר, הטוב החינוך את להם להעניק ביותר ומשתדל מתייגע הוא הרי בניו, חינוך אודות

מנהג לבטל שאסור הרשב"א מ"ש כידוע – ישראל מנהגי אודות מדובר כאשר גם זה הרי החינוך ושלימות
מצוה, הידור אודות מדובר כאשר ועד"ז אחר. באופן אומרים ישראל חכמי כאשר אפילו שבישראל, זקנות נשים
כאשר ועאכו"כ כו'. וטפח דפנות ב' מספיק דין שע"פ אע"פ בסוכה, דפנות ד' כגון: לעיכובא, זה שאין אע"פ

כולה. התורה כל ושורש יסוד שזהו הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר

•

a"nyz dxez zgny mei zgiyn

מוגה בלתי

.ÂÓ:ובהקדים מסויים. ענין להעיר המקום כאן – לעיל) (שהוזכר הלוחות ענין לכללות בנוגע
ותכלית גו"'. האבנים לוחות שני רק בארון "אין כמ"ש בארון, - הוא הלוחות של הקבוע שמקומם לעיל הוזכר
הנחלה", ואל המנוחה "אל הגיעו שבנ"י לאחרי המקדש, בית בתוך בארון היו הלוחות כאשר - שבזה השלימות

וכו'. עראי של באופן זה הי' כו'), משה שעשה בארון (לא במשכן שהי' כפי בארון היו הלוחות כאשר כי

רפ"ד) ביהב"ח (הל' הרמב"ם כמ"ש - קביעות של באופן בארון הלוחות נשארו ביהמ"ק חורבן לאחרי וגם
במטמוניות למטה הארון בו לגנוז מקום בו בנה ליחרב, שסופו וידע הבית את המלך שלמה שבנה ש"בעת
כו' בגלות נלקח שהארון להדעה וגם כו'". שלמה שבנה במקום וגנזו צוה המלך ויאשיהו ועקלקלות, עמוקות

כו'. קביעות של באופן הלוחות שם נמצאים עתה גם הרי -

קדושה. עניני אודות מדובר כאשר ובפרט לבטלה, אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא שלא הכלל ידוע והנה,
הי' אם כי ריק, ומקום פנוי מקום נשאר שלא באופן הארון, חלל כל את ממלאים היו שהלוחות מובן ועפ"ז

דוקא. מלאים כשהם מקדשים שרת שכלי שמצינו וע"ד ח"ו. לבטלה הוא זה מקום הרי ריק, מקום נשאר

קומתו וחצי ואמה רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי אמתיים משה שעשה "ארון א) יד, (ב"ב בגמרא וכמפורש
כמה ארון, של ארכו כנגד מונחות שלשה, ועוביין ששה ורחבן ששה ארכן והלוחות טפחים, ששה בת באמה
טפחים ששה בארון אוכלות לוחות כמה לרחבו, ארון ופרנס צא לארכו ארון פירנסת כו', בארון אוכלות לוחות

פנוי. מקום בו הי' שלא באופן מלא הארון הי' הגמרא חשבון שע"פ אומרת, זאת - וכו"'

לומר אפשר ואי טפחים, ששה על טפחים ששה של ריבוע הי' מהלוחות א' שכל לומר בהכרח הרי ועפ"ז
אבל לגמרי, מלא הארון אמנם הי' שמלמטה יוצא אז כי עיגול, חצי בצורת הי' הלוחות של העליון שקצהו

הגמרא. משמעות היפך וזה - עיגול דחצי הצורה בגלל פנוי, מקום נשאר מלמעלה

.ÊÓבצורת הלוחות את שלהם ב"סמל" שמציירים וארגונים מוסדות וכמה כמה שישנם - גדול הכי ולפלא
הגמרא! דברי היפך - מלמעלה עיגול חצי

שתכלית זה על הבט מבלי הנה - הקודש טהרת על ישראל ילדי שמחנכים חינוך מוסדות אודות גם והמדובר
מעשיך ד"כל באופן תהי' שהנהגתם עליהם ולפעול כו', מבחוץ השפעה מפני הילדים על להגן היא המוסד כוונת
את מציירים הם כאשר אעפ"כ, וכו', התורה ללימוד בנוגע ועאכו"כ דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו
כמבואר כולה, התורה עניני כל כלולים שבהם וכו'), קבלות פנקסי למוסד, השייכים טפסים גבי (על הלוחות
ותיק שתלמיד מה אפילו כולה, התורה עניני כל "כתובים" שבלוחות כתובים", הם ומזה "מזה עה"פ בירושלמי

הגמרא! מדברי הפכי באופן זאת מציירים הם הרי - לחדש עתיד

עיגול חצי (ולא ריבוע של באופן היתה הלוחות שצורת לומר בהכרח הגמרא דברי שע"פ לעיל וכאמור
בישיבות! הנלמדות המסכתות שבעת בין שהיא בתרא, בבא מסכת בגמרא המפורש ענין וזהו - מלמעלה)

הלוחות צורת אודות גם מבאר ובו ספר, לאחרונה שפירסם - חב"ד חסיד לא - בבאר-שבע מסויים רב ישנו
ומסיים עיגול. חצי בצורת ולא מרובעות, היו שהלוחות לומר בהכרח בתרא, בבא במסכת הגמרא דברי שע"פ -

בבא במסכת הגמרא דברי כפי ולא עיגול, חצי בצורת הלוחות את מקום בכל מציירים מדוע בעיניו שלפלא
בתרא!

וכך שנים, וכמה כמה כבר קיים זה שמוסד מאחר - הראשונים על לעז להוציא רוצים שלא הידועה והטענה
לחינוך שנוגע ענין אודות מדובר כאשר כלל מקום לה אין זו טענה הנה - כו' הזמן כל במשך הלוחות את ציירו

ישראל! ילדי

מתקבל מלמעלה, עיגול חצי בצורת הלוחות ציור מופיע ובה לזמן, מזמן תעודה מקבל הילד כאשר דהנה,
אצלו שהונח שמה יווכח הנ"ל, הגמרא את ילמד כאשר ואח"כ הלוחות. צורת היתה שכן ספק כל ללא אצלו
כל את מאבד הוא הרי - מזה וכתוצאה הגמרא! פשטות היפך זה הרי זה, במוסד מהלימוד כתוצאה בפשטות

סופו! ועד מתחילתו אמיתי דבר עמו ילמדו כאשר גם שלו. ומחנך במלמד האימון



עג

קטן דבר אודות מדובר כאשר אפילו כי בכך, מה של דבר שזהו לחשוב ואין זה, ענין לתקן בהכרח ולכן,
כולה! התורה כל יסוד שהם הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר כאשר ועאכו"כ לקטנות, בז תהי אל נאמר

נוסף: דבר ישנו זה שבענין ובפרט

ע חצי בצורת הלוחות ציור כאשרמקור וא"כ, הגמרא. דברי היפך הוא זה וציור העולם, מאומות נלקח יגול
הגמרא! דברי על העולם אומות גירסת את מעדיפים הרי – עיגול חצי בצורת הלוחות את מציירים

פעם מידי הרי כי מיוחד, קושי עם כרוך אינו הדבר שתיקון ובפרט זה ענין יתקנו ולהבא שמכאן ויה"ר
לגמרי ששוכחים [ועד וכו' המוסד של ה"פרעזידענט" של שמו את לשנות שאפשר וכשם הנ"ל, טפסים מדפיסים
לשנות אפשר כן כמו - כבוד!] תואר איזה לו משאירים הכלל מן היוצאים במקרים ורק הקודם, מה"פרעזידענט"

ריבוע. בצורת מצויירים הלוחות יהיו עיגול, חצי צורת שבמקום היינו, הלוחות, ציור את

בתכלית להיות צריך החינוך ענין והרי – ישראל ילדי חינוך עם הקשור ענין שזהו לעיל האמור ע"פ ובפרט
עצמו את להטריח רוצה שאינו ומצב במעמד בהיותו שגם הוא האדם שטבע במוחש שרואים וכפי השלימות,
מדובר כאשר הנה - כו' המיצוע ע"ד הדבר בקיום מסתפק הוא אלא השלימות, בתכלית מסויים דבר לקיים
השלימות. בתכלית ביותר, הטוב החינוך את להם להעניק ביותר ומשתדל מתייגע הוא הרי בניו, חינוך אודות

מנהג לבטל שאסור הרשב"א מ"ש כידוע – ישראל מנהגי אודות מדובר כאשר גם זה הרי החינוך ושלימות
מצוה, הידור אודות מדובר כאשר ועד"ז אחר. באופן אומרים ישראל חכמי כאשר אפילו שבישראל, זקנות נשים
כאשר ועאכו"כ כו'. וטפח דפנות ב' מספיק דין שע"פ אע"פ בסוכה, דפנות ד' כגון: לעיכובא, זה שאין אע"פ

כולה. התורה כל ושורש יסוד שזהו הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר

•

a"nyz dxez zgny mei zgiyn

מוגה בלתי

.ÂÓ:ובהקדים מסויים. ענין להעיר המקום כאן – לעיל) (שהוזכר הלוחות ענין לכללות בנוגע
ותכלית גו"'. האבנים לוחות שני רק בארון "אין כמ"ש בארון, - הוא הלוחות של הקבוע שמקומם לעיל הוזכר
הנחלה", ואל המנוחה "אל הגיעו שבנ"י לאחרי המקדש, בית בתוך בארון היו הלוחות כאשר - שבזה השלימות

וכו'. עראי של באופן זה הי' כו'), משה שעשה בארון (לא במשכן שהי' כפי בארון היו הלוחות כאשר כי

רפ"ד) ביהב"ח (הל' הרמב"ם כמ"ש - קביעות של באופן בארון הלוחות נשארו ביהמ"ק חורבן לאחרי וגם
במטמוניות למטה הארון בו לגנוז מקום בו בנה ליחרב, שסופו וידע הבית את המלך שלמה שבנה ש"בעת
כו' בגלות נלקח שהארון להדעה וגם כו'". שלמה שבנה במקום וגנזו צוה המלך ויאשיהו ועקלקלות, עמוקות

כו'. קביעות של באופן הלוחות שם נמצאים עתה גם הרי -

קדושה. עניני אודות מדובר כאשר ובפרט לבטלה, אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא שלא הכלל ידוע והנה,
הי' אם כי ריק, ומקום פנוי מקום נשאר שלא באופן הארון, חלל כל את ממלאים היו שהלוחות מובן ועפ"ז

דוקא. מלאים כשהם מקדשים שרת שכלי שמצינו וע"ד ח"ו. לבטלה הוא זה מקום הרי ריק, מקום נשאר

קומתו וחצי ואמה רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי אמתיים משה שעשה "ארון א) יד, (ב"ב בגמרא וכמפורש
כמה ארון, של ארכו כנגד מונחות שלשה, ועוביין ששה ורחבן ששה ארכן והלוחות טפחים, ששה בת באמה
טפחים ששה בארון אוכלות לוחות כמה לרחבו, ארון ופרנס צא לארכו ארון פירנסת כו', בארון אוכלות לוחות

פנוי. מקום בו הי' שלא באופן מלא הארון הי' הגמרא חשבון שע"פ אומרת, זאת - וכו"'

לומר אפשר ואי טפחים, ששה על טפחים ששה של ריבוע הי' מהלוחות א' שכל לומר בהכרח הרי ועפ"ז
אבל לגמרי, מלא הארון אמנם הי' שמלמטה יוצא אז כי עיגול, חצי בצורת הי' הלוחות של העליון שקצהו

הגמרא. משמעות היפך וזה - עיגול דחצי הצורה בגלל פנוי, מקום נשאר מלמעלה

.ÊÓבצורת הלוחות את שלהם ב"סמל" שמציירים וארגונים מוסדות וכמה כמה שישנם - גדול הכי ולפלא
הגמרא! דברי היפך - מלמעלה עיגול חצי

שתכלית זה על הבט מבלי הנה - הקודש טהרת על ישראל ילדי שמחנכים חינוך מוסדות אודות גם והמדובר
מעשיך ד"כל באופן תהי' שהנהגתם עליהם ולפעול כו', מבחוץ השפעה מפני הילדים על להגן היא המוסד כוונת
את מציירים הם כאשר אעפ"כ, וכו', התורה ללימוד בנוגע ועאכו"כ דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו
כמבואר כולה, התורה עניני כל כלולים שבהם וכו'), קבלות פנקסי למוסד, השייכים טפסים גבי (על הלוחות
ותיק שתלמיד מה אפילו כולה, התורה עניני כל "כתובים" שבלוחות כתובים", הם ומזה "מזה עה"פ בירושלמי

הגמרא! מדברי הפכי באופן זאת מציירים הם הרי - לחדש עתיד

עיגול חצי (ולא ריבוע של באופן היתה הלוחות שצורת לומר בהכרח הגמרא דברי שע"פ לעיל וכאמור
בישיבות! הנלמדות המסכתות שבעת בין שהיא בתרא, בבא מסכת בגמרא המפורש ענין וזהו - מלמעלה)

הלוחות צורת אודות גם מבאר ובו ספר, לאחרונה שפירסם - חב"ד חסיד לא - בבאר-שבע מסויים רב ישנו
ומסיים עיגול. חצי בצורת ולא מרובעות, היו שהלוחות לומר בהכרח בתרא, בבא במסכת הגמרא דברי שע"פ -

בבא במסכת הגמרא דברי כפי ולא עיגול, חצי בצורת הלוחות את מקום בכל מציירים מדוע בעיניו שלפלא
בתרא!

וכך שנים, וכמה כמה כבר קיים זה שמוסד מאחר - הראשונים על לעז להוציא רוצים שלא הידועה והטענה
לחינוך שנוגע ענין אודות מדובר כאשר כלל מקום לה אין זו טענה הנה - כו' הזמן כל במשך הלוחות את ציירו

ישראל! ילדי

מתקבל מלמעלה, עיגול חצי בצורת הלוחות ציור מופיע ובה לזמן, מזמן תעודה מקבל הילד כאשר דהנה,
אצלו שהונח שמה יווכח הנ"ל, הגמרא את ילמד כאשר ואח"כ הלוחות. צורת היתה שכן ספק כל ללא אצלו
כל את מאבד הוא הרי - מזה וכתוצאה הגמרא! פשטות היפך זה הרי זה, במוסד מהלימוד כתוצאה בפשטות

סופו! ועד מתחילתו אמיתי דבר עמו ילמדו כאשר גם שלו. ומחנך במלמד האימון
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å(à)äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì E-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ïáe E ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

ðaéiç éîé ìk Eéîé ïëøàé ïòîìe E:E ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàåE ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ
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ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב  ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג  ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

å(c).ãçà 'ä eðéäìà 'äWi KM ¡Ÿ¥¤¨¨¥
:mixaCd z` WxtlEpidl` `EdW 'd §¨¥¤©§¨¦¤¡Ÿ¥

rdYmipin`n Ep` wx xW` - ©¨£¤©¨©£¦¦

,FzF` micaFre FA mixiMnEidl` `le ©¦¦§§¦§Ÿ¡Ÿ¥
,zFOE`dFzF` mircFi mpi` mdW ¨¤¥¥¨§¦

`vnpe ,mixg` midl`l micaFre§§¦¥Ÿ¦£¥¦§¦§¨

cigId DFl`d Fpi` oiicr eiWkrW¤©§¨£©¦¥¨¡©©¨¦
sFQal - lMd lr znMqEn FzEdl`W¤¡¨§¤¤©©Ÿ§©

,cg` 'd zFidl cizr `EdmNEMWM ¨¦¦§¤¨§¤¨

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
:Eãàî-ìëáe ELôð©§§−§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי),מיראה רּבֹו אצל העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ּדֹומה אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, מטריח נד)∑E··ÏŒÏÎa.ּכׁשהּוא יצרי.(ברכות ׁשּלא ּבׁשני ,"לבב "ּבכל אחר: ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָ¿»¿»¿ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ה  על חלּוק לּב נפׁשELÙŒÏÎ·e∑.ּמקֹום יהיה את נֹוטל הּוא ב)∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו סא ממֹונ:(שם ּבכל ְְִִֶַַָָ¿»«¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆ְְָָ
ׁשּממֹונֹו אדם ל ּומּדה יׁש מּדה ּבכל ,"מאד "ּבכל אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ מּגּופֹו, עליו חביב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין טֹובה, ּבמּדה ּבין ,ל צרה קטז)תהלים (ׁשּמֹודד וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס : ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
וגֹו' אמצא ."ויגֹון ְְְֶָָ

(å)íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:Eááì-ìò©§¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑מּכירּו אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", הּדברים "והיּו אהבה? ,ּבהּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבדרכיו ‰ÌBi.(ספרי)ּומּדּבק EeˆÓ∑(שם) א ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו סֹופנּה,לא ּכחדׁשה דם אּלא ְִִֵַָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבמכּתב  הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, לקראתּה. רצין .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

CLÙה  ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎ·e¿»ƒ¿»

C„wÙÓו  ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FnM ,FA wx Epin`ixn`PW(h ,b diptv) ©£¦©§¤¤¡©
dxExa dtU miOr l` KFRd` f` iM¦¨¤§¤©¦¨¨§¨

'd mWA mNEk `Fxwlzngln xg`l] ¦§¨§¥§©©¦§¤¤
'dA dpEn`d KFtdY ,bFbnE bFB¨©£¨¡¨©
lM itA xEbXd xacl FnWA dxMdde§©©¨¨¦§§¨¨©¨§¦¨

.[iElbe xExA lFwA miiFBdxn`pedixkf) ©¦§¨§¨§¤¡©
(h ,ciFnWE cg` 'd didi `Edd mFIA©©¦§¤¤¨§

cg`Epiai ,bFbnE bFB zngln xg`l] ¤¨§©©¦§¤¤¨¨¦
mW wxe ,lad mdilil` iM miiFBd lM̈©¦¦¡¦¥¤¤¤§©¥
Îl` FOr oi`e ,lk itA xMfp didi 'd¦§¤¦§¨§¦Ÿ§¥¦¥
,`al cizrl miIwzi KMW oeike .[xkp¥¨§¥¨¤¨¦§©¥¤¨¦¨Ÿ
,FzECg` zEYn` lr dxFn xaCd ixd£¥©¨¨¤©£¦©§

lMd FA ExiMi zFxFCd sFqAW,`"eb) ¤§©©¦©Ÿ
(miyxtn:d dxez

(d)záäàåLidl` 'd z`.dUr §¨©§¨¤¡Ÿ¤£¥
.dad`n eixaczFevOd mEIw ,xnFlM §¨¨¥©£¨§©¦©¦§

oMW ,Lidl` 'd z` Lzad` KFYn didi¦§¤¦©£¨§¤¡Ÿ¤¤¥
:minkg Exn`dUFrd dnFc Fpi` ¨§£¨¦¥¤¨¤

.d`xIn dUFrl dad`ncard iM ¥©£¨¨¤¦¦§¨¦¨¤¤
dGddUFrdFYk`lnFAx lv` ©¤¨¤§©§¥¤©

wx (FpFc`)nKFY,d`xI`xi `EdW £©¦¦§¨¤¨¥
if` ,dnFCke FxkU gRwi `OW EPOn¦¤¤¨§©¥©§¨§©¤£©

eilr gixhn `EdWM,i`Cn xzFi §¤©§¦©¨¨¥¦©
Fl KlFde FgiPncard la` .oFc`dn ©¦§¥¥¨¨£¨¨¤¤

Edixd ,dad` KFYn FYk`ln dUFrd̈¤§©§¦©£¨£¥
,`EdW otF` lkA eipFc` z` caFr¥¤£¨§¨¤¤

FpFvx zFUrl gnU `Ede(ixtq),g"n`a) §¨¥©©£§
(a"a:

.Eááì ìëajixvi ipWAipWA - §¨§¨§¦§¥§¨¤¦§¥
aFHd xviA wx `l ;LaalAW mixvid©§¨¦¤¦§¨§Ÿ©§¥¤©

`N` ,'d zad` icil mc`d z` `iaOd©¥¦¤¨¨¨¦¥©£©¤¨
ici lr ,FadF` dY` rxd xviA ENit £̀¦§¥¤¨¨©¨£©§¥
`l mlFrNW FripknE FWaFM dY`W¤©¨§©§¦¤§¨Ÿ
dad`d z` xiqdl Lziqdl lkEi©©£¦§§¨¦¤¨©£¨
drxd zrA ENit`W cr ,LANn¦¦§©¤£¦§¥¨¨¨
idFf .'d z` Lzad`A cFnrY WpFrde§¨¤©£§©£¨§¤¦
dpWn DzF`kE ,Lixvi ipWA dad`d̈©£¨¦§¥§¨¤§¨¦§¨

EpipXW(.cp zekxa)lr Kxal mc` aiIg' ¤¨¦©¨¨¨§¨¥©
,daFHd lr KxaOW mWM drxd̈¨¨§¥¤§¨¥©©¨

'Lixvi ipWA 'ebe Yad`e xn`PWepiax) ¤¤¡©§¨©§¨¦§¥§¨¤
(my dpei(.cp zekxa ,ixtq)xg` xaC ,EWxiR ¨¨©¥¥§

:minkg dfALaal lkAdidi `NW - ¨¤£¨¦§¨§¨§¤Ÿ¦§¤
,mFwOd lr wElg LAlENit` ,xnFlM ¦§¨©©¨§©£¦

midEnYd mixaC FzbdpdA d`xY m ¦̀¦§¤§©§¨¨§¨¦©§¦
,mirWxl aihn `EdW oFbM] LipirA§¥¤§¤¥¦¨§¨¦
l` ,[miwiCSd lr mixEQi `ianE¥¦¦¦©©©¦¦©
LYrC m` oMW .eizFCn xg` xdxdY§©§¥©©¦¨¤¥¦©§§
Lzad` oi` ,eikxC lr ddnzE dwElg£¨§¥¨©§¨¨¥©£¨§

dnlW FzF`(ixtq)(l"kyn): §¥¨
.ELôð ìëáe`Ed ENit`(d"awd) §¨©§§£¦
tp z` lhFpLWm` ENit` ,xnFlM - ¥¤©§§§©£¦¦

zxiqnA dkExM didY FzxFY zxinW§¦©¨¦§¤§¨¦§¦©
eixaC lr xFarY l` ,dzinl LWtp©§§§¦¨©©£©§¨¨
bxdi' odA xn`PW zFevOd ozF`A]§¨©¦§¤¤¡©¨¤¥¨¥
aFxA miMqY `N` ,['xFari l`e§©©£¤¨©§¦§
Fprnl LiIg z` xFqnl FzF` Lzad ©̀£¨§¦§¤©¤§©£

(my zekxa ,ixtq)(n"eviw):
.Eãàî ìëáeLpFnn lkA,xnFlM . §¨§Ÿ¤§¨¨§§©

m` mB eizFvn miIwe 'd z` aFd ¡̀¤§©¥¦§¨©¦
.LpFnn lM ciqtdl KM mEXn KxhvY¦§¨¥¦¨§©§¦¨¨§

:i"yx siqenedxFY daiIgW xg`nE¥©©¤¦§¨¨
icM cr 'd zad` dAExn `dYW¤§¥§¨©£©©§¥
KxvEd dOl ,dzinl WtPd zxiqn§¦©©¤¤§¦¨¨¨§©
`N` ?'Lc`n lkA' mB siqFdl aEzMd©¨§¦©§¨§Ÿ¤¤¨

eilr aiag FpFnOW mc` Ll WixzFi ¥§¨¨¤¨¨¦¨¨¥
xn`p Kkl ,FtEBnmB'Lc`n lkaE', ¦§¨¤¡©©§¨§Ÿ¤

aiIg `Ed mlFrNW EprinWdl icM§¥§©§¦¥¤§¨©¨
Fl aiagd xaCd z` ENit` xFqnl¦§£¦¤©¨¨¤¨¦

.xzFiAxg` xaCWxtl WilkaE' §¥¨¨©¥¥§¨¥§¨
'Lc`n;dCn oFWl -dCnE dCn lkA §Ÿ¤§¦¨§¨¦¨¦¨

Ll ccFOWdbdpde dbdpd lM - ¤¥§¨©§¨¨§©§¨¨
,LOr bdFp d"awdWdaFH dCnA oiA ¤¥¦§¥§¦¨¨
LOr aihiOWM -zCnA oiA , §¤¥¦¦§¥§¦©

zEprxERd,LzF` Wiprn `EdWM - ©§¨§¤©£¦§
,FzF` Lzad`n xEqY `l otF` lkA§¨¤Ÿ¨¥©£¨§
zFrEWi qFM' xnF` `Ed ceC oke§¥¨¦¥§

`V`'`xw` 'd mWaE(bi ,fhw mildz) ¤¨§¥¤§¨
mikqp `ln qFM WCwOd ziaA `V`]¤¨§¥©¦§¨¨¥§¨¦
f` `xw`e ,il dUr xW` drEWid lr©©§¨£¤¨¨¦§¤§¨¨

;daFh dCn `id Ff - ['d mWAdxv' §¥¦¦¨¨¨¨
,`vn` oFbie'`xw` 'd mWaEmiweqt my) §¨¤§¨§¥¤§¨

(cÎbmWA iz`xw ,zFxv ipE`vOWM s`]©§¤§¨¦¨¨¨¦§¥
.zEprxER zCn Ff - [ipriWFIW 'd¤¦¥¦¦©§¨
FkxanE 'd mWA `xFw `Ed mdipWaE¦§¥¤¥§¥§¨§

(g"n`a):e dxez
(e).älàä íéøácä eéäådf `xwn §¨©§¨¦¨¥¤¦§¨¤

'd z` Yad`e' :FncFwl KWnd `Ed¤§¥§§§¨©§¨¤
:WxtnE aEzMd siqFn dYre ,'Lidl ¡̀Ÿ¤§©¨¦©¨§¨¥

dad`d EdnEKxC `id cviM - ©¨©£¨¥©¦¤¤
?dad`ddN`d mixaCd Eide.'ebe ¨©£¨§¨©§¨¦¨¥¤



עה opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

(åë)ìå éúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éîøîL ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ
íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úàíäì áèéé ïòîì ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²
íäéðáìå:íìòì §¦§¥¤−§Ÿ¨«

(æë):íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«

(çë)éìà äøaãàå éãnò ãîò ät äzàåúà E §©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯
kíãnìz øLà íéètLnäå íéwçäå äåönä-ì ¨©¦§¨²§©«ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®

:dzLøì íäì ïúð éëðà øLà õøàá eNòå§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

(èë)íëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ

(ì)íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

:ïeLøéz øLà õøàä−̈¤£¤¬¦«¨«

å(à)äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì E-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ïáe E ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

ðaéiç éîé ìk Eéîé ïëøàé ïòîìe E:E ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàåE ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ

ô :Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ß a`Îmgpn a"i iyiy mei ß

(ã)îLòýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא אחד,ה' ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ולא עּתה ¡…≈∆»ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ג)ׁשּנאמר ונאמר(צפניה ה'", ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי יד): יהיה (זכריה ההּוא "ּבּיֹום : ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
אחד  ּוׁשמֹו אחד ."ה' ְֶֶָָ

˜„ÈÓכו  ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
·ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È ¯hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

ÔBÎÈkLÓÏ:כז  ÔBÎÏ e·ez ÔB‰Ï ¯Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח  ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿

:d˙¯ÈÓÏ ÔB‰Ï ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב  ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג  ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

å(c).ãçà 'ä eðéäìà 'äWi KM ¡Ÿ¥¤¨¨¥
:mixaCd z` WxtlEpidl` `EdW 'd §¨¥¤©§¨¦¤¡Ÿ¥

rdYmipin`n Ep` wx xW` - ©¨£¤©¨©£¦¦

,FzF` micaFre FA mixiMnEidl` `le ©¦¦§§¦§Ÿ¡Ÿ¥
,zFOE`dFzF` mircFi mpi` mdW ¨¤¥¥¨§¦

`vnpe ,mixg` midl`l micaFre§§¦¥Ÿ¦£¥¦§¦§¨

cigId DFl`d Fpi` oiicr eiWkrW¤©§¨£©¦¥¨¡©©¨¦
sFQal - lMd lr znMqEn FzEdl`W¤¡¨§¤¤©©Ÿ§©

,cg` 'd zFidl cizr `EdmNEMWM ¨¦¦§¤¨§¤¨

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
:Eãàî-ìëáe ELôð©§§−§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי),מיראה רּבֹו אצל העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ּדֹומה אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, מטריח נד)∑E··ÏŒÏÎa.ּכׁשהּוא יצרי.(ברכות ׁשּלא ּבׁשני ,"לבב "ּבכל אחר: ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָ¿»¿»¿ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ה  על חלּוק לּב נפׁשELÙŒÏÎ·e∑.ּמקֹום יהיה את נֹוטל הּוא ב)∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו סא ממֹונ:(שם ּבכל ְְִִֶַַָָ¿»«¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆ְְָָ
ׁשּממֹונֹו אדם ל ּומּדה יׁש מּדה ּבכל ,"מאד "ּבכל אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ מּגּופֹו, עליו חביב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין טֹובה, ּבמּדה ּבין ,ל צרה קטז)תהלים (ׁשּמֹודד וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס : ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
וגֹו' אמצא ."ויגֹון ְְְֶָָ

(å)íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:Eááì-ìò©§¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑מּכירּו אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", הּדברים "והיּו אהבה? ,ּבהּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבדרכיו ‰ÌBi.(ספרי)ּומּדּבק EeˆÓ∑(שם) א ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו סֹופנּה,לא ּכחדׁשה דם אּלא ְִִֵַָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבמכּתב  הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, לקראתּה. רצין .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

CLÙה  ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎ·e¿»ƒ¿»

C„wÙÓו  ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FnM ,FA wx Epin`ixn`PW(h ,b diptv) ©£¦©§¤¤¡©
dxExa dtU miOr l` KFRd` f` iM¦¨¤§¤©¦¨¨§¨

'd mWA mNEk `Fxwlzngln xg`l] ¦§¨§¥§©©¦§¤¤
'dA dpEn`d KFtdY ,bFbnE bFB¨©£¨¡¨©
lM itA xEbXd xacl FnWA dxMdde§©©¨¨¦§§¨¨©¨§¦¨

.[iElbe xExA lFwA miiFBdxn`pedixkf) ©¦§¨§¨§¤¡©
(h ,ciFnWE cg` 'd didi `Edd mFIA©©¦§¤¤¨§

cg`Epiai ,bFbnE bFB zngln xg`l] ¤¨§©©¦§¤¤¨¨¦
mW wxe ,lad mdilil` iM miiFBd lM̈©¦¦¡¦¥¤¤¤§©¥
Îl` FOr oi`e ,lk itA xMfp didi 'd¦§¤¦§¨§¦Ÿ§¥¦¥
,`al cizrl miIwzi KMW oeike .[xkp¥¨§¥¨¤¨¦§©¥¤¨¦¨Ÿ
,FzECg` zEYn` lr dxFn xaCd ixd£¥©¨¨¤©£¦©§

lMd FA ExiMi zFxFCd sFqAW,`"eb) ¤§©©¦©Ÿ
(miyxtn:d dxez

(d)záäàåLidl` 'd z`.dUr §¨©§¨¤¡Ÿ¤£¥
.dad`n eixaczFevOd mEIw ,xnFlM §¨¨¥©£¨§©¦©¦§

oMW ,Lidl` 'd z` Lzad` KFYn didi¦§¤¦©£¨§¤¡Ÿ¤¤¥
:minkg Exn`dUFrd dnFc Fpi` ¨§£¨¦¥¤¨¤

.d`xIn dUFrl dad`ncard iM ¥©£¨¨¤¦¦§¨¦¨¤¤
dGddUFrdFYk`lnFAx lv` ©¤¨¤§©§¥¤©

wx (FpFc`)nKFY,d`xI`xi `EdW £©¦¦§¨¤¨¥
if` ,dnFCke FxkU gRwi `OW EPOn¦¤¤¨§©¥©§¨§©¤£©

eilr gixhn `EdWM,i`Cn xzFi §¤©§¦©¨¨¥¦©
Fl KlFde FgiPncard la` .oFc`dn ©¦§¥¥¨¨£¨¨¤¤

Edixd ,dad` KFYn FYk`ln dUFrd̈¤§©§¦©£¨£¥
,`EdW otF` lkA eipFc` z` caFr¥¤£¨§¨¤¤

FpFvx zFUrl gnU `Ede(ixtq),g"n`a) §¨¥©©£§
(a"a:

.Eááì ìëajixvi ipWAipWA - §¨§¨§¦§¥§¨¤¦§¥
aFHd xviA wx `l ;LaalAW mixvid©§¨¦¤¦§¨§Ÿ©§¥¤©

`N` ,'d zad` icil mc`d z` `iaOd©¥¦¤¨¨¨¦¥©£©¤¨
ici lr ,FadF` dY` rxd xviA ENit £̀¦§¥¤¨¨©¨£©§¥
`l mlFrNW FripknE FWaFM dY`W¤©¨§©§¦¤§¨Ÿ
dad`d z` xiqdl Lziqdl lkEi©©£¦§§¨¦¤¨©£¨
drxd zrA ENit`W cr ,LANn¦¦§©¤£¦§¥¨¨¨
idFf .'d z` Lzad`A cFnrY WpFrde§¨¤©£§©£¨§¤¦
dpWn DzF`kE ,Lixvi ipWA dad`d̈©£¨¦§¥§¨¤§¨¦§¨

EpipXW(.cp zekxa)lr Kxal mc` aiIg' ¤¨¦©¨¨¨§¨¥©
,daFHd lr KxaOW mWM drxd̈¨¨§¥¤§¨¥©©¨

'Lixvi ipWA 'ebe Yad`e xn`PWepiax) ¤¤¡©§¨©§¨¦§¥§¨¤
(my dpei(.cp zekxa ,ixtq)xg` xaC ,EWxiR ¨¨©¥¥§

:minkg dfALaal lkAdidi `NW - ¨¤£¨¦§¨§¨§¤Ÿ¦§¤
,mFwOd lr wElg LAlENit` ,xnFlM ¦§¨©©¨§©£¦

midEnYd mixaC FzbdpdA d`xY m ¦̀¦§¤§©§¨¨§¨¦©§¦
,mirWxl aihn `EdW oFbM] LipirA§¥¤§¤¥¦¨§¨¦
l` ,[miwiCSd lr mixEQi `ianE¥¦¦¦©©©¦¦©
LYrC m` oMW .eizFCn xg` xdxdY§©§¥©©¦¨¤¥¦©§§
Lzad` oi` ,eikxC lr ddnzE dwElg£¨§¥¨©§¨¨¥©£¨§

dnlW FzF`(ixtq)(l"kyn): §¥¨
.ELôð ìëáe`Ed ENit`(d"awd) §¨©§§£¦
tp z` lhFpLWm` ENit` ,xnFlM - ¥¤©§§§©£¦¦

zxiqnA dkExM didY FzxFY zxinW§¦©¨¦§¤§¨¦§¦©
eixaC lr xFarY l` ,dzinl LWtp©§§§¦¨©©£©§¨¨
bxdi' odA xn`PW zFevOd ozF`A]§¨©¦§¤¤¡©¨¤¥¨¥
aFxA miMqY `N` ,['xFari l`e§©©£¤¨©§¦§
Fprnl LiIg z` xFqnl FzF` Lzad ©̀£¨§¦§¤©¤§©£

(my zekxa ,ixtq)(n"eviw):
.Eãàî ìëáeLpFnn lkA,xnFlM . §¨§Ÿ¤§¨¨§§©

m` mB eizFvn miIwe 'd z` aFd ¡̀¤§©¥¦§¨©¦
.LpFnn lM ciqtdl KM mEXn KxhvY¦§¨¥¦¨§©§¦¨¨§

:i"yx siqenedxFY daiIgW xg`nE¥©©¤¦§¨¨
icM cr 'd zad` dAExn `dYW¤§¥§¨©£©©§¥
KxvEd dOl ,dzinl WtPd zxiqn§¦©©¤¤§¦¨¨¨§©
`N` ?'Lc`n lkA' mB siqFdl aEzMd©¨§¦©§¨§Ÿ¤¤¨

eilr aiag FpFnOW mc` Ll WixzFi ¥§¨¨¤¨¨¦¨¨¥
xn`p Kkl ,FtEBnmB'Lc`n lkaE', ¦§¨¤¡©©§¨§Ÿ¤

aiIg `Ed mlFrNW EprinWdl icM§¥§©§¦¥¤§¨©¨
Fl aiagd xaCd z` ENit` xFqnl¦§£¦¤©¨¨¤¨¦

.xzFiAxg` xaCWxtl WilkaE' §¥¨¨©¥¥§¨¥§¨
'Lc`n;dCn oFWl -dCnE dCn lkA §Ÿ¤§¦¨§¨¦¨¦¨

Ll ccFOWdbdpde dbdpd lM - ¤¥§¨©§¨¨§©§¨¨
,LOr bdFp d"awdWdaFH dCnA oiA ¤¥¦§¥§¦¨¨
LOr aihiOWM -zCnA oiA , §¤¥¦¦§¥§¦©

zEprxERd,LzF` Wiprn `EdWM - ©§¨§¤©£¦§
,FzF` Lzad`n xEqY `l otF` lkA§¨¤Ÿ¨¥©£¨§
zFrEWi qFM' xnF` `Ed ceC oke§¥¨¦¥§

`V`'`xw` 'd mWaE(bi ,fhw mildz) ¤¨§¥¤§¨
mikqp `ln qFM WCwOd ziaA `V`]¤¨§¥©¦§¨¨¥§¨¦
f` `xw`e ,il dUr xW` drEWid lr©©§¨£¤¨¨¦§¤§¨¨

;daFh dCn `id Ff - ['d mWAdxv' §¥¦¦¨¨¨¨
,`vn` oFbie'`xw` 'd mWaEmiweqt my) §¨¤§¨§¥¤§¨

(cÎbmWA iz`xw ,zFxv ipE`vOWM s`]©§¤§¨¦¨¨¨¦§¥
.zEprxER zCn Ff - [ipriWFIW 'd¤¦¥¦¦©§¨
FkxanE 'd mWA `xFw `Ed mdipWaE¦§¥¤¥§¥§¨§

(g"n`a):e dxez
(e).älàä íéøácä eéäådf `xwn §¨©§¨¦¨¥¤¦§¨¤

'd z` Yad`e' :FncFwl KWnd `Ed¤§¥§§§¨©§¨¤
:WxtnE aEzMd siqFn dYre ,'Lidl ¡̀Ÿ¤§©¨¦©¨§¨¥

dad`d EdnEKxC `id cviM - ©¨©£¨¥©¦¤¤
?dad`ddN`d mixaCd Eide.'ebe ¨©£¨§¨©§¨¦¨¥¤



opgz`eעו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy
(æ)éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ

:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«
i"yx£ÌzpLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד לגמּגם לׁשֹון צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

מּיד  לֹו אמר אּלא הּתלמידים.∑EÈ·Ï.ּבֹו, ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל (דברים מצינּו ֱִֶָָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ואֹומריד) אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ב): ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני לכל : ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר ּבנים, קראם כט)יׂשראל, ב ׁשּנאמר:(ד"ה ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ק  הרב ּכ אלהיכם", לה' אּתם ׁשּנאמר"ּבנים אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑ ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿ƒ«¿»»

ּבם,(ספרי) אּלא ּדּבּור עּקר יהא טפל ׁשּלא ּתעׂשם ואל עּקר ּבחצי (שם)∑EaÎL·e.עׂשם ׁשכב אפּלּו יכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¿»¿¿ֲֲִִַַָָֹ
ּבבית ּבׁשבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּלילה? ּבחצי עמד אפּלּו יכל ,"ּובקּומ" לֹומר: ּתלמּוד ּובלכּתהּיֹום? ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

קימה  ּוזמן ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה ארץ ּדר ,"בּדר. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 33 cenr h wlg zegiyÎihewl oieri)¨

"micinlYd EN` ± Lipal"C WExRd gxkd¤§¥©©¥¦§¨¤¥©©§¦¦

לבנילבנילבנילבני ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָווווׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנננננּתּתּתּתםםםם
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל מצינּו הּתלמידים. אּלּו – רש"י)לבני ובפירוש ז. .(ו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפרּוׁש ׁשל ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". "אּלּו – ׁשּבני ּולפרׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצרי
מקרא"? ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו הּוא ח)רׁש"י ג, .(בראשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

C·zÓaז  ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ·Ï Ôep˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KM KFYOWixacA wqFr dY`W ¤¦¨¤©¨¥§¦§¥
FzxFYÎKExAÎWFcTdA xiMn dY` , ¨©¨©¦§©¨¨

,eikxcA wACnE `EdEpad`Y Kke ¦©¥¦§¨¨§¨Ÿ£¤
(ixtq)(`"eb):

.íBiä Eeöî éëðà øLàoFWl Edn £¤¨Ÿ¦§©§©©§
xaMW dpW mirAx` df `ld ,'mFId'©£Ÿ¤©§¨¦¨¨¤§¨
:xnF` `Ed KM `N` ?dxFYd lr EEhvp¦§©©©¨¤¨¨¥
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ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק ז)על מט, וסֹופרים (בראשית ענּיים ל "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב "אחּלקם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל, עם ּבקרב מאד מבּקׁשים היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכ נפֹוצים". ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומלּמדי

זה. מעּסּוק התּפרנס ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעד
ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא "לבני "וׁשּננּתם ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּכן,

צ  יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו את ללּמד הרי חּיב עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עבּור הם ׁשּנדרׁשים ּדאף ּתינֹוקֹות. ּבמלּמדי ר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּצר ּבעֹוד סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט אֹומרת הּתֹורה ואי מּועטים, מקרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלּו

רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ְְִִֶָּבזה
למקרא") ׁשנים חמׁש "ּבן ּבאבֹות הּמׁשנה הֹוראת לפי רׁש"י, ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּומּלבד
מלּמדים. אצל לֹומדים וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו על חּיּוב ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּלֹומד

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ּדלא הּתלמידים", אּלּו – לבני" ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּומּובן

(ç)ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
éðéò:E ¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין EÈÈÚ.אּלּו ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑.ׁשּבראׁש ּתפּלין אּלּו ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ
ד) נקראּו(סנהדרין ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ׁשּתים ועל ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 22 cenr h"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA W`xÎlW oiNtzl ciÎlW oiNtY oiA wENgd©¦¥§¦¦¤¨¦§¦¦¤Ÿ©£©¨¨¨

::::עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטטפתלטטפתלטטפתלטטפת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידידידיד לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ׁשל־יד  ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ּבתפּלין ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבנֹוגע

רגע ׁשּכל ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ׁשל־ראׁש ּתפּלין מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק היא ׁשהן הּמצוה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּתפּלין מצות מקּים הראׁש על־פי על שביאר א) פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על פענח בצפנת (וראה ְְְִִִֵַַַָֹ

הרמב"ם) לשון זה .חילוק
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

'ערּו ּב'ׁשלחן ּכּמבאר הּוא ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ה)החּלּוק סעיף כה סימן חיים ׁשל־יד (אורח ּדתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּמחׁשבֹות", הּתאוֹות עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד הּמּדֹות, עבֹודת על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע על ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָׁשּמּניחים

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה לׁשעּבד – הּמח" ּכנגד הראׁש "על ׁשל־ראׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּותפּלין
ׁשל־ראׁש: ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה

ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו להפ" ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות פרק ּבנֹוגע ריש (תניא ְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּברׁשּותם"יז) "לּבם צּדיקים רק ּכי שם), אּלא (תניא מּנח", "ׁשּיהיה – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות אין ולכן , ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיה  ּבאמת, ה' לאהבת לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפ יכֹול האדם ׁשאין ּדאף־על־ּפי אֹומרת, זאת הּקׁשירה, מעׂשה על ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹרק
מן  ּתאותֹו להֹוציא ׁשּלא עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדר לּבֹו, את לקׁשר עליו מּכל־מקֹום ה', לאהבת ּבתמידּיּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻמׁשעּבד

הּפעל. אל ֶַַַַֹֹהּכח
יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע (תניא מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

יתּבר.שם) לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו מּנח", "ׁשּיהיה ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין מצות ולכן ,ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ

ÔÈaח  ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
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(æ)éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ

:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«
i"yx£ÌzpLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד לגמּגם לׁשֹון צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

מּיד  לֹו אמר אּלא הּתלמידים.∑EÈ·Ï.ּבֹו, ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל (דברים מצינּו ֱִֶָָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ואֹומריד) אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ב): ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני לכל : ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר ּבנים, קראם כט)יׂשראל, ב ׁשּנאמר:(ד"ה ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ק  הרב ּכ אלהיכם", לה' אּתם ׁשּנאמר"ּבנים אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑ ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿ƒ«¿»»

ּבם,(ספרי) אּלא ּדּבּור עּקר יהא טפל ׁשּלא ּתעׂשם ואל עּקר ּבחצי (שם)∑EaÎL·e.עׂשם ׁשכב אפּלּו יכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¿»¿¿ֲֲִִַַָָֹ
ּבבית ּבׁשבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּלילה? ּבחצי עמד אפּלּו יכל ,"ּובקּומ" לֹומר: ּתלמּוד ּובלכּתהּיֹום? ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

קימה  ּוזמן ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה ארץ ּדר ,"בּדר. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 33 cenr h wlg zegiyÎihewl oieri)¨

"micinlYd EN` ± Lipal"C WExRd gxkd¤§¥©©¥¦§¨¤¥©©§¦¦

לבנילבנילבנילבני ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָווווׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנננננּתּתּתּתםםםם
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל מצינּו הּתלמידים. אּלּו – רש"י)לבני ובפירוש ז. .(ו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפרּוׁש ׁשל ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". "אּלּו – ׁשּבני ּולפרׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצרי
מקרא"? ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו הּוא ח)רׁש"י ג, .(בראשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

C·zÓaז  ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ·Ï Ôep˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»
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ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק ז)על מט, וסֹופרים (בראשית ענּיים ל "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב "אחּלקם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל, עם ּבקרב מאד מבּקׁשים היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכ נפֹוצים". ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומלּמדי

זה. מעּסּוק התּפרנס ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעד
ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא "לבני "וׁשּננּתם ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּכן,

צ  יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו את ללּמד הרי חּיב עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עבּור הם ׁשּנדרׁשים ּדאף ּתינֹוקֹות. ּבמלּמדי ר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּצר ּבעֹוד סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט אֹומרת הּתֹורה ואי מּועטים, מקרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלּו

רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ְְִִֶָּבזה
למקרא") ׁשנים חמׁש "ּבן ּבאבֹות הּמׁשנה הֹוראת לפי רׁש"י, ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּומּלבד
מלּמדים. אצל לֹומדים וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו על חּיּוב ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּלֹומד

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ּדלא הּתלמידים", אּלּו – לבני" ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּומּובן

(ç)ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
éðéò:E ¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין EÈÈÚ.אּלּו ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑.ׁשּבראׁש ּתפּלין אּלּו ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ
ד) נקראּו(סנהדרין ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ׁשּתים ועל ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
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mc`d zcFarA W`xÎlW oiNtzl ciÎlW oiNtY oiA wENgd©¦¥§¦¦¤¨¦§¦¦¤Ÿ©£©¨¨¨

::::עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטטפתלטטפתלטטפתלטטפת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידידידיד לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ׁשל־יד  ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ּבתפּלין ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבנֹוגע

רגע ׁשּכל ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ׁשל־ראׁש ּתפּלין מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק היא ׁשהן הּמצוה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּתפּלין מצות מקּים הראׁש על־פי על שביאר א) פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על פענח בצפנת (וראה ְְְִִִֵַַַָֹ

הרמב"ם) לשון זה .חילוק
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

'ערּו ּב'ׁשלחן ּכּמבאר הּוא ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ה)החּלּוק סעיף כה סימן חיים ׁשל־יד (אורח ּדתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּמחׁשבֹות", הּתאוֹות עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד הּמּדֹות, עבֹודת על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע על ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָׁשּמּניחים

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה לׁשעּבד – הּמח" ּכנגד הראׁש "על ׁשל־ראׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּותפּלין
ׁשל־ראׁש: ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה

ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו להפ" ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות פרק ּבנֹוגע ריש (תניא ְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּברׁשּותם"יז) "לּבם צּדיקים רק ּכי שם), אּלא (תניא מּנח", "ׁשּיהיה – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות אין ולכן , ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיה  ּבאמת, ה' לאהבת לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפ יכֹול האדם ׁשאין ּדאף־על־ּפי אֹומרת, זאת הּקׁשירה, מעׂשה על ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹרק
מן  ּתאותֹו להֹוציא ׁשּלא עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדר לּבֹו, את לקׁשר עליו מּכל־מקֹום ה', לאהבת ּבתמידּיּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻמׁשעּבד

הּפעל. אל ֶַַַַֹֹהּכח
יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע (תניא מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

יתּבר.שם) לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו מּנח", "ׁשּיהיה ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין מצות ולכן ,ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ

ÔÈaח  ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈÈÚ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).Eãé ìò úBàì ízøL÷eEN` §©§¨§©¨¤¥
:rFxGAW oiNtz§¦¦¤©§©

éðéò ïéa úôèèì eéäå.EoiNtz EN` §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤¥§¦¦
.W`xAWmdizFIWxR oipn mW lre ¤¨Ÿ§©¥¦§©¨¨¦¥¤

'zFthFh' E`xwpoFWl ,xnFlM . ¦§§¨§©§

caNn ,oiNtYd lr xn`Pd 'zthFh'¤¤©¤¡¨©©§¦¦¦§©
lr hiWkzM odW dhEWRd FzErnWn©§¨©§¨¤¥§©§¦©
rAx` lr fnx Ff daizA Wi ,W`xd̈Ÿ¥§¥¨¤¤©©§©
?cviM .mkFzA zFgPEOd zFIWxRd©¨¨¦©¨§¨¥©

A 'hh'iaWFi lW mztU,iRzk Ÿ§§¨¨¤§¥©§¦

FWExiR,miYWokeA 'zt'ux` ztU ¥§©¦§¥Ÿ§§©¤¤
iwixt`FWExiRmiYWzaiYW ixd . ©§¦¦¥§©¦£¥¤¥©

,miYWÎmiYW lr zfnFx 'zRÎhh'Ÿ©¤¤©§©¦§©¦
rAx` mdW(:c oixcdpq)zegpn 'qez) ¤¥©§©

(:cl:h dxez



opgz`eעח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטלטלטלטֹוֹוֹוֹוטפטפטפטפֹוֹוֹוֹותתתת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו ידידידיד עלעלעלעל לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל (ו, ּכּכּכּכעעעעּמּמּמּמ ּוּוּוּומימימימי ּבּבּבּבההההּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מהמהמהמה עלמאעלמאעלמאעלמא ּדּדּדּדמארימארימארימארי ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּבּבּבארץארץארץארץ אחדאחדאחדאחד א)ּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויייי ו, ׁשל (ברכות וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, הּיהּודים הם הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, טֹוב ׁשם הּבעל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכ ראׁש, ׁשל ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ּכׁשם הּתֹורה. ּבעלי הם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹראש'
מֹוחין ּבעל לעבֹודת קֹודמת על, ּבקּבלת ה' את 133)העֹובד עמ' ת"ש השיחות החסידּות,(ספר ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי לּבּטּול קׁשּור ּתּתאה, יראה אפּלּו על, וקּבלת יראה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהּבּטּול
ראׁש. ׁשל ּתפּלין ְֲִִֵֶַֹמעבֹודת

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«

i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחת מזזֹות מדינֹות ∑EÈ¯ÚL·e.אּלא וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ
עירֹות יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéøLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
éúáàì òaLðCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

:zòáNå zìëàå zòèð-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑ חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

(áé)EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית .ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

·C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:‡˙È· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).Eúéa úBææîaizM zfEfnKM] §ª¥¤§©§¦¨
,e"ie `lA [i"Wx zxFqn itl `Ed§¦¨¤©¦§Ÿ¨

Ll xnFl ,cigi oFWl `EdWoi`W ¤§¨¦©§¤¥
Kixv,gzRd iccv ipWA zFfEfn iYW ¨¦§¥§¦§¥¦§¥©¤©
`N`dfEfnzg`[oiniA] cg` cvA ¤¨§¨¤¨§©¤¨§¨¦
calA(iiga epiax)`Ed 'ixT'd ,z`f mr] ¦§¨¦Ÿ©§¦

Kixv ixdW ,'zFfEfn' :miAx oFWlA¦§©¦§¤£¥¨¦
ziAd igzRn gzR lkA dfEfn rFAwl¦§©§¨§¨¤©¦¦§¥©©¦
cg` gzR zfEfnA DzriawA iC oi`e§¥©¦§¦¨¨¦§©¤©¤¨

(a"a)[:
éøòLáe.EoFWlA 'LxrWA' xn`p `l ¦§¨¤Ÿ¤¡©§©©§¦§

,'LNW xrXA' FrnWn `dIW ,cigï¦¤§¥©§¨©©©¤§
FrnWOW ,miAx oFWlA 'LixrWA' `N ¤̀¨¦§¨¤¦§©¦¤©§¨

,LNW mixrXAzFAxlibEq dOM ©§¨¦¤§§©©¨¥
:mixrWzFpicn ixrWe zFxvg ixrW §¨¦©£¥£¥§©£¥§¦

zFxiir ixrWedfEfnA miaiIgW`nei) §©£¥£¨¤©¨¦¦§¨
(.`i(ixi`n ,l`ppg epiax):i dxez

(`i).íéáeöçoFWl aEzMd hwp `l £¦Ÿ¨©©¨§
,mixEtg zFxFA) 'dIxM' F` 'dxitg'£¦¨§¦¨£¦

(miiExM,didW itlux`A rwxTd §¦§¦¤¨¨©©§©§¤¤
l`xUioiWxh mFwn(mipa`) ¦§¨¥§§¨¦£¨¦

,mirlqEKkl,daivg oFWl FA ltFp §¨¦§¨¥§£¦¨
mpi` 'dIxM' F` 'dxitg' zFpFWl iM¦§£¦¨§¦¨¥¨

dMx dnc`A `N`(oexkfd):ai dxez ¤¨©£¨¨©¨
(ai).íéãáò úéaîziA' FWExiR oi` ¦¥£¨¦¥¥©¦

.'zEcar lW ziA' `N` 'micar lW¤£¨¦¤¨©¦¤©§

FnEBxzMFnBxY `NW ,qFlwpE`A §©§§§§¤Ÿ¦§§
`N` 'oicar ziAn'.'`zEcar ziAn' ¦¥©§¦¤¨¦¥©§¨

ziAn' iM ,`Ed mdipiA lCadde§©¤§¥¥¥¤¦¦¥
FzErnWn ,'zEcarW mFwOn'mY` ©§©§¨¦¨¤©¤

,'micar mW mziidEPWxtY m` la` ¡¦¤¨£¨¦£¨¦§¨§¤
mFwn FrnWn didi ,'micar lW ziAn'¦©¦¤£¨¦¦§¤©§¨¨
s` ENi`kE ,micar FA mixxFBzOW¤¦§§¦£¨¦§¦©
,micar mr Eid mnvr miIxvOd©¦§¦¦©§¨¨©£¨¦

xnF` aEzMde(g ,f oldl)An LCtIe'zi §©¨¥©¦§§¦¥
ixd .'mixvn Kln drxR cIn micar£¨¦¦©©§Ÿ¤¤¦§¨¦£¥
`le ,KlOl micar l`xUi EidW¤¨¦§¨¥£¨¦©¤¤§Ÿ

micarl micar,k zeny i"yx itÎlr) £¨¦©£¨¦
(a:bi dxez
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(âé)éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑,ּתּׁשבע ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ׁשאּתה הּללּו, הּמּדֹות ּכל ּב יׁש אם ƒ¿ƒ»≈«ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּתּׁשבע ׁשּמּתֹו לא לאו, ואם ,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא .ׁשאּתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ãé)íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
:íëéúBáéáñ øLà£¤−§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ ּתֹועים סביבֹותי את רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, הּדין והּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר  עליהם להזהיר הצר .אחריהם, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

åè)(éäìà ýåýé àp÷ ìà ékäøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â
éäìà ýåýé-óàéðt ìòî EãéîLäå Ca E ©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«

(æè)íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
:äqna©©¨«

i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑ הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו  dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז  È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז  ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).òáMz BîLáeoiprA aEzMd gzR ¦§¦¨¥©¨©©¨§¦§©
drEaWA miIqe ,FzcFare 'd z`xi¦§©©£¨§¦¥¦§¨

wx iM Ll xnFl ,FnWAlM LA Wi m` ¦§©§¦©¦¥§¨
FnW z` `xi dY`W ,ElNd zFCOd©¦©¨¤©¨¨¥¤§

f` ,FzF` caFreW Ll xiYn ip`FnWA §¥¨£¦©¦§¤¦§
z` `xi dY`W KFYOW ,raXY¦¨¥©¤¦¤©¨¨¥¤

FnWi`Ce ,LzrEaWA xidf `dY §©©§¥¨¦¦§¨§
,`eW zrEaW Dpi`W xzFiA DA wCwcl§©§¥¨§¥¤¥¨§©¨§

e`l m`ezFCOd lM LA oi` m` - §¦¨¦¥§¨©¦
if` ,ElNdraXz `l:llMci dxez ©¨£©Ÿ¦¨¥©§¨

(ci)øLà íénòä éäìàî¥¡Ÿ¥¨©¦£¤
.íëéúBáéáñ.mkil` miaFxTd xnFlM §¦¥¤§©©§¦£¥¤

mpn`el oiCd `EdmiOrd idl` §¨§¨©¦§¡Ÿ¥¨©¦
dmiwFgxcgEinA xidfd dOle .mMn ¨§¦¦¤§¨¨¦§¦¦§¨

?miaFxTd lrd`Fx dY`W itl `N` ©©§¦¤¨§¦¤©¨¤
mdixg` mirFY LizFaiaq z ¤̀§¦¤¦©£¥¤

,mzF` micaFrexidfdl KxvEd §§¦¨§©§©§¦
xzFiA mdilrl`xUi Ecnli `NW £¥¤§¥¤Ÿ¦§§¦§¨¥

mdiUrOn:eh dxez ¦©£¥¤
(fh).äqnaMmixvOn E`vIWEpg ©©¨§¤¨§¦¦§©¦¨

E`xwe ,'micitx'A mdizFIpgn zg`A§©©¦£¦¥¤¦§¦¦§¨§
mW lr ,'dQn' mFwOd mWEdEQPW ¥©¨©¨©¥¤¦

,miOAFnMxn`PW(fÎa ,fi zeny):axIe' ©©¦§¤¤¡©©¨¤
min Epl EpY Exn`Ie dWn mr mrd̈¨¦Ÿ¤©Ÿ§§¨©¦

oEaixY dn dWn mdl xn`Ie ,dYWpe§¦§¤©Ÿ¤¨¤Ÿ¤©§¦
mW `xwIe ,'ebe 'd z` oEQpY dn icOr¦¨¦©§©¤©¦§¨¥
ipA aix lr ,daixnE dQn mFwOd©¨©¨§¦¨©¦§¥

xn`l 'd z` mzQp lre l`xUiWid ¦§¨¥§©©Ÿ¨¤¥Ÿ£¥
EpAxwA 'doi` m`:fi dxez §¦§¥¦¨¦

(gi).áBhäå øLiämcFTd wEqRA ©¨¨§©©¨©¥
mde ,'KEv xW` eiTge eizcre' xn`p¤¡©§¥Ÿ¨§ª¨£¤¦¨§¥
z` aEzMd siqFd o`ke ,mnvr mipiCd©¦¦©§¨§¨¦©¨¤
zxEWl uEgn `EdW ,'aFHde xWId'©¨¨§©¤¦§©

.hRWOde oiCdeFfziIUr `id,dxWR ©¦§©¦§¨§¦£¦©§¨¨
,'aFhe xWi' xaC `N` 'oiC' dPpi`W¤¥¤¨¦¤¨¨¨¨¨§
miniMqnE mixWRzn oiCd ilra ipXW¤§¥©£¥©¦¦§¨§¦©§¦¦



עט opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטלטלטלטֹוֹוֹוֹוטפטפטפטפֹוֹוֹוֹותתתת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו ידידידיד עלעלעלעל לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל (ו, ּכּכּכּכעעעעּמּמּמּמ ּוּוּוּומימימימי ּבּבּבּבההההּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מהמהמהמה עלמאעלמאעלמאעלמא ּדּדּדּדמארימארימארימארי ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּבּבּבארץארץארץארץ אחדאחדאחדאחד א)ּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויייי ו, ׁשל (ברכות וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, הּיהּודים הם הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, טֹוב ׁשם הּבעל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכ ראׁש, ׁשל ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ּכׁשם הּתֹורה. ּבעלי הם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹראש'
מֹוחין ּבעל לעבֹודת קֹודמת על, ּבקּבלת ה' את 133)העֹובד עמ' ת"ש השיחות החסידּות,(ספר ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי לּבּטּול קׁשּור ּתּתאה, יראה אפּלּו על, וקּבלת יראה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהּבּטּול
ראׁש. ׁשל ּתפּלין ְֲִִֵֶַֹמעבֹודת

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«

i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחת מזזֹות מדינֹות ∑EÈ¯ÚL·e.אּלא וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ
עירֹות יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéøLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
éúáàì òaLðCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

:zòáNå zìëàå zòèð-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑ חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

(áé)EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית .ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

·C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:‡˙È· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).Eúéa úBææîaizM zfEfnKM] §ª¥¤§©§¦¨
,e"ie `lA [i"Wx zxFqn itl `Ed§¦¨¤©¦§Ÿ¨

Ll xnFl ,cigi oFWl `EdWoi`W ¤§¨¦©§¤¥
Kixv,gzRd iccv ipWA zFfEfn iYW ¨¦§¥§¦§¥¦§¥©¤©
`N`dfEfnzg`[oiniA] cg` cvA ¤¨§¨¤¨§©¤¨§¨¦
calA(iiga epiax)`Ed 'ixT'd ,z`f mr] ¦§¨¦Ÿ©§¦

Kixv ixdW ,'zFfEfn' :miAx oFWlA¦§©¦§¤£¥¨¦
ziAd igzRn gzR lkA dfEfn rFAwl¦§©§¨§¨¤©¦¦§¥©©¦
cg` gzR zfEfnA DzriawA iC oi`e§¥©¦§¦¨¨¦§©¤©¤¨

(a"a)[:
éøòLáe.EoFWlA 'LxrWA' xn`p `l ¦§¨¤Ÿ¤¡©§©©§¦§

,'LNW xrXA' FrnWn `dIW ,cigï¦¤§¥©§¨©©©¤§
FrnWOW ,miAx oFWlA 'LixrWA' `N ¤̀¨¦§¨¤¦§©¦¤©§¨

,LNW mixrXAzFAxlibEq dOM ©§¨¦¤§§©©¨¥
:mixrWzFpicn ixrWe zFxvg ixrW §¨¦©£¥£¥§©£¥§¦

zFxiir ixrWedfEfnA miaiIgW`nei) §©£¥£¨¤©¨¦¦§¨
(.`i(ixi`n ,l`ppg epiax):i dxez

(`i).íéáeöçoFWl aEzMd hwp `l £¦Ÿ¨©©¨§
,mixEtg zFxFA) 'dIxM' F` 'dxitg'£¦¨§¦¨£¦

(miiExM,didW itlux`A rwxTd §¦§¦¤¨¨©©§©§¤¤
l`xUioiWxh mFwn(mipa`) ¦§¨¥§§¨¦£¨¦

,mirlqEKkl,daivg oFWl FA ltFp §¨¦§¨¥§£¦¨
mpi` 'dIxM' F` 'dxitg' zFpFWl iM¦§£¦¨§¦¨¥¨

dMx dnc`A `N`(oexkfd):ai dxez ¤¨©£¨¨©¨
(ai).íéãáò úéaîziA' FWExiR oi` ¦¥£¨¦¥¥©¦

.'zEcar lW ziA' `N` 'micar lW¤£¨¦¤¨©¦¤©§

FnEBxzMFnBxY `NW ,qFlwpE`A §©§§§§¤Ÿ¦§§
`N` 'oicar ziAn'.'`zEcar ziAn' ¦¥©§¦¤¨¦¥©§¨

ziAn' iM ,`Ed mdipiA lCadde§©¤§¥¥¥¤¦¦¥
FzErnWn ,'zEcarW mFwOn'mY` ©§©§¨¦¨¤©¤

,'micar mW mziidEPWxtY m` la` ¡¦¤¨£¨¦£¨¦§¨§¤
mFwn FrnWn didi ,'micar lW ziAn'¦©¦¤£¨¦¦§¤©§¨¨
s` ENi`kE ,micar FA mixxFBzOW¤¦§§¦£¨¦§¦©
,micar mr Eid mnvr miIxvOd©¦§¦¦©§¨¨©£¨¦

xnF` aEzMde(g ,f oldl)An LCtIe'zi §©¨¥©¦§§¦¥
ixd .'mixvn Kln drxR cIn micar£¨¦¦©©§Ÿ¤¤¦§¨¦£¥
`le ,KlOl micar l`xUi EidW¤¨¦§¨¥£¨¦©¤¤§Ÿ

micarl micar,k zeny i"yx itÎlr) £¨¦©£¨¦
(a:bi dxez

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

(âé)éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑,ּתּׁשבע ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ׁשאּתה הּללּו, הּמּדֹות ּכל ּב יׁש אם ƒ¿ƒ»≈«ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּתּׁשבע ׁשּמּתֹו לא לאו, ואם ,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא .ׁשאּתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ãé)íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
:íëéúBáéáñ øLà£¤−§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ ּתֹועים סביבֹותי את רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, הּדין והּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר  עליהם להזהיר הצר .אחריהם, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

åè)(éäìà ýåýé àp÷ ìà ékäøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â
éäìà ýåýé-óàéðt ìòî EãéîLäå Ca E ©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«

(æè)íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
:äqna©©¨«

i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑ הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו  dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז  È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז  ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).òáMz BîLáeoiprA aEzMd gzR ¦§¦¨¥©¨©©¨§¦§©
drEaWA miIqe ,FzcFare 'd z`xi¦§©©£¨§¦¥¦§¨

wx iM Ll xnFl ,FnWAlM LA Wi m` ¦§©§¦©¦¥§¨
FnW z` `xi dY`W ,ElNd zFCOd©¦©¨¤©¨¨¥¤§

f` ,FzF` caFreW Ll xiYn ip`FnWA §¥¨£¦©¦§¤¦§
z` `xi dY`W KFYOW ,raXY¦¨¥©¤¦¤©¨¨¥¤

FnWi`Ce ,LzrEaWA xidf `dY §©©§¥¨¦¦§¨§
,`eW zrEaW Dpi`W xzFiA DA wCwcl§©§¥¨§¥¤¥¨§©¨§

e`l m`ezFCOd lM LA oi` m` - §¦¨¦¥§¨©¦
if` ,ElNdraXz `l:llMci dxez ©¨£©Ÿ¦¨¥©§¨

(ci)øLà íénòä éäìàî¥¡Ÿ¥¨©¦£¤
.íëéúBáéáñ.mkil` miaFxTd xnFlM §¦¥¤§©©§¦£¥¤

mpn`el oiCd `EdmiOrd idl` §¨§¨©¦§¡Ÿ¥¨©¦
dmiwFgxcgEinA xidfd dOle .mMn ¨§¦¦¤§¨¨¦§¦¦§¨

?miaFxTd lrd`Fx dY`W itl `N` ©©§¦¤¨§¦¤©¨¤
mdixg` mirFY LizFaiaq z ¤̀§¦¤¦©£¥¤

,mzF` micaFrexidfdl KxvEd §§¦¨§©§©§¦
xzFiA mdilrl`xUi Ecnli `NW £¥¤§¥¤Ÿ¦§§¦§¨¥

mdiUrOn:eh dxez ¦©£¥¤
(fh).äqnaMmixvOn E`vIWEpg ©©¨§¤¨§¦¦§©¦¨

E`xwe ,'micitx'A mdizFIpgn zg`A§©©¦£¦¥¤¦§¦¦§¨§
mW lr ,'dQn' mFwOd mWEdEQPW ¥©¨©¨©¥¤¦

,miOAFnMxn`PW(fÎa ,fi zeny):axIe' ©©¦§¤¤¡©©¨¤
min Epl EpY Exn`Ie dWn mr mrd̈¨¦Ÿ¤©Ÿ§§¨©¦

oEaixY dn dWn mdl xn`Ie ,dYWpe§¦§¤©Ÿ¤¨¤Ÿ¤©§¦
mW `xwIe ,'ebe 'd z` oEQpY dn icOr¦¨¦©§©¤©¦§¨¥
ipA aix lr ,daixnE dQn mFwOd©¨©¨§¦¨©¦§¥

xn`l 'd z` mzQp lre l`xUiWid ¦§¨¥§©©Ÿ¨¤¥Ÿ£¥
EpAxwA 'doi` m`:fi dxez §¦§¥¦¨¦

(gi).áBhäå øLiämcFTd wEqRA ©¨¨§©©¨©¥
mde ,'KEv xW` eiTge eizcre' xn`p¤¡©§¥Ÿ¨§ª¨£¤¦¨§¥
z` aEzMd siqFd o`ke ,mnvr mipiCd©¦¦©§¨§¨¦©¨¤
zxEWl uEgn `EdW ,'aFHde xWId'©¨¨§©¤¦§©

.hRWOde oiCdeFfziIUr `id,dxWR ©¦§©¦§¨§¦£¦©§¨¨
,'aFhe xWi' xaC `N` 'oiC' dPpi`W¤¥¤¨¦¤¨¨¨¨¨§
miniMqnE mixWRzn oiCd ilra ipXW¤§¥©£¥©¦¦§¨§¦©§¦¦



opgz`eפ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eøac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את .""והּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר ׁשהּוא מחר .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

(àë)ðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå| ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa: §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì§©Ÿ¥−§©¬©¤«

(äë)-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
ñ :eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ß a`Îmgpn b"i ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ékäzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá|éðtîézçä E ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏLÂ∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל (דברים "ונׁשל :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

Ók‡יט  CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

Ú¯ÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב  ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ·ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ ¯h È¯‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mdipiAe`EdW xaC lM okmiptl ¥¥¤§¥¨¨¨¤¦§¦
oiCd zxEXn`Ede ,FA aiIEgn Fpi`W ¦©©¦¤¥§¨§

xWi' df ixd ,zEciqg zCOn oM dUFr¤¥¦¦©£¦£¥¤¨¨
'aFhe(lld sqei ,x"yl):hi dxez §

(hi).øac øLàkxAC okide,z`f ©£¤¦¤§¥¨¦¥Ÿ
?l`xUi ipRn miaiF`d lM z` WxbIW¤§¨¥¤¨¨§¦¦§¥¦§¨¥

xn`WM(fk ,bk my)'lM z` izFOde §¤¨©§©¦¤¨
mrddnEdn liH`] 'mda `aY xW` ¨¨£¤¨Ÿ¨¤©¦§¨

WFAkl mi`A mY` xW` miFBd lkA§¨©¦£¤©¤¨¦¦§
:[mvx` z`k dxez ¤©§¨

(k)ìàLé ékðá E.øçî EmFwn lM `l ¦¦§¨§¦§¨¨Ÿ¨¨
zxgOd mFi FWExiR 'xgn' xn`PW¤¤¡©¨¨¥©¨¢¨

`N` ,WOnW xgn WiFWExiR`Ed ©¨¤¨¥¨¨¤¥
onf xg`dAExn(bl ,l ziy`xa mb d`x)mbe ©©§¨§¤§©

mkz` El`WIW ,oM FWxtl Wi o`M̈¥§¨§¥¤¦§£¤§¤
:mi`Ad zFxFCA mkipA`k dxez §¥¤©©¨¦

æ(`).ìLðå`EddklWd oFWl §¨©§©§¨¨
,dfYdeFzwgxde xaC zwixf lMW §©¨¨¤¨§¦©¨¨§©§¨¨

opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ א (ע"ז ּדבר הּזה'! ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן ּתּתן לא לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ  חנּיה .להם ֲִֶֶָָָָ

(â)-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
ðáì çwú:E ¦©¬¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó EaŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח ּבּת(קידושין לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ּכנעני, ׁשל ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבנּה, אּלא ּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל ,ּבנ קרּוי הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן למדנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמאחרי,

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ את תסיר ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: על נאמר לא ."ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(ä)eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz íúávîe©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

:Làa ïeôøNz¦§§¬¨¥«
i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין אֹותם ∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין .אילנֹות ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

nb¯‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

d¯·Ïג  Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'dliWp' diExwokemi`vFn Ep` §¨§¦§§¥¨§¦
`xwOA(d ,hi onwl)lfxAd lWpe'on ©¦§¨§¨©©©§¤¦

ahFgd] 'ebe 'Edrx z` `vnE urd̈¥¨¨¤¥¥©¥
ici lre ,urd on lfxAd hnWpe mivr¥¦§¦§©©©§¤¦¨¥§©§¥
o`M s`e .[dbbWA Fxag z` bxd df¤¨©¤£¥¦§¨¨§©¨
z` KilWie WxbIW ,oiprd itl FrnWn©§¨§¦¨¦§¨¤§¨¥§©§¦¤

:l`xUi ipRn miFBda dxez ©¦¦§¥¦§¨¥
(a).ípçú àìå`xwn lW FhEWR itl §Ÿ§¨¥§¦§¤¦§¨

l` xnFlM ,'mppgz `l' FnM FWExiR¥§Ÿ§¨§¥§©©
mxi`WdlE mdilr mgxl mzF` opFgY§¥¨§©¥£¥¤§©§¦¨
mB FWxcl EtiqFd l"fge ,miIgA©©¦§¦§¨§©

:'diIpg' oFWNn mbe ,'og' oFWNn`l ¦§¥§©¦§£¦¨Ÿ
.og mdl oYzWxnFl mc`l Fl xEq` ¦¥¨¤¥¤¨§¨¨©

xg` xaC .'df iFb d`p dOM'WxcPd ©¨¨¤¤¨¨©¥©¦§¨
:'mPgz `l' xEQi`nmdl oYz `l ¥¦Ÿ§¨¥Ÿ¦¥¨¤

,ux`A diIpgxFMnl mc`l xEq`W £¦¨¨¨¤¤¨§¨¨¦§
ipWE] l`xUi ux`A rwxw ixkpl§¨§¦©§©§¤¤¦§¨¥§¥

mibdFp ElNd mixEQi`dlM iAbl ¨¦¦©¨£¦§©¥¨
oinnrd draWA wx `le ,miiFBd©¦§Ÿ©§¦§¨¨©§¦

[mcinWdl mB EEhvp mdilrWÎdcear) ¤£¥¤¦§©©§©§¦¨
(.k dxf(my zetqez ,`"ry):b dxez

(c)ða úà øéñé ék.éøçàî EipW ¦¨¦¤¦§¥©£©§¥

miFBd mr zEpYgzd lW miptF`¨¦¤¦§©§¦©¦
`UFPd iFB oA :mcFTd wEqRA Exq`p¤¤§©¨©¥¤©¥
.diFB `UFPd l`xUi oaE ,l`xUi zA©¦§¨¥¤¦§¨¥©¥¨
,'ixg`n LpA z` xiqi iM' df mrh K ©̀©©¤¦¨¦¤¦§¥©£©
wx xn`p ,['xiqi' :xkf oFWlA xn`Pd]©¤¡¨¦§¨¨¨¦¤¡©©

iAbl,LYA z` `VIWM iFB lW FpA §©¥§¤§¤¦¨¤¦§
`EdWLpA z` xiqiLCkp xnFlM - ¤¨¦¤¦§§©¤§§

.ixg`n - LYA Fl clY xW`o`ke £¤¥¥¦§¥©£©§¨
EpcOlqgiizn clFPd oAdW ,aEzMd ¦§¨©¨¤©¥©¨¦§©¥

Fzriaw oiprl ,FO` xg` mlFrl§¨©©¦§¦§©§¦¨
mi`vFn Ep` oMW ,iFbM F` l`xUiM§¦§¨¥§¤¥¨§¦

,o`MiExw iFBd on `Ad LYAÎoAW ¨¤¤¦§©¨¦©¨
,'LpA'xEqi `NW dciRwn dxFYde ¦§§©¨©§¦¨¤Ÿ¨

,'dA FzpEn` ixg`nLpAÎoA la` ¥©£¥¡¨©£¨¤¦§
:`"q) 'LpA' iExw Fpi` diFBd on `Ad©¨¦©¨¥¨¦§
lr xn`p `l ixdW ,('DpA' `N ¤̀¨§¨¤£¥Ÿ¤¡©©

dIpXd dxdf`d'gTz `l FYA'mrh ¨©§¨¨©§¦¨¦Ÿ¦©©©
- df znbEcMLpA z` xiqz iM' §§©¤¦¨¦¤¦§

z` xiqi iM' `N` :`"q) 'ixg`n¥©£©¤¨¦¨¦¤
,('Fbe 'LpAFpi` diFB m`l clFPdW itl ¦§§§¦¤©¨§¥¨¥

`Ed Fzcil mvraE ,l`xUi oaM oFCip¦§¤¦§¨¥§¤¤¥¨
dxf dcFarl xEqn xaM§¨¨©£¨¨¨

(miyxtn):d dxez
(d)íäéúçaæîmzaSnE EvYY ¦§§Ÿ¥¤¦Ÿ©¥Ÿ¨

gAfOd ?daSnl gAfn oiA dn .ExAWY§©¥©¥¦§¥©§©¥¨©¦§¥©
`N` ,zg` oa`n iEUr Fpi`oipA lW ¥¨¥¤¤©©¤¨¤¦§¨

okle] dAxd mipa`n iEpAd ,`Ed©¨¥£¨¦©§¥§¨¥
oipA' oFWlA FziIUr z`xwp'd`x) ¦§¥£¦¨¦§¦§¨

(daxd cere ,d ,fk oldle .k ,g ziy`xaFzxiaWE§¦¨
['dvizp' oFWlA z`xwp: ¦§¥¦§§¦¨

.íúávîediEUrd `idzg` oa` ©¥Ÿ¨¦¨£¨¤¤¤¨
xn`PW FnM] dlFcB(gi ,gk ziy`xa)gTIe' §¨§¤¤¡©©¦©

mUIe eizW`xn mU xW` oa`d z ¤̀¨¤¤£¤¨§©£Ÿ¨©¨¤
DziIUr z`xwp okle .'daSn DzŸ̀¨©¥¨§¨¥¦§¥£¦¨¨

'daSd' F` 'dnwd' oFWlAziy`xa d`x) ¦§£¨¨©¨¨
(ak ,fh oldle .ci ,dl`Ed DlEHiaE¦¨

[dxiaWA(y"` ,g"n`a ,i"`a): ¦§¦¨
.íäøéLàåozF` oicaFrW zFpli` ©£¥¥¤¦¨¤§¦¨

'zFxW`' mi`xwp dxf dcFar: £¨¨¨¦§¨¦£¥
.íäéìéñôe:FWExiRminlvzFiEnC - §¦¥¤¥§¨¦§

ilrA lW zFxEv x`W F` mc` lW¤¨¨§¨¤©£¥
dcFarl zFiEUrd ,dnFCke miIg©¦§©¤¨£©£¨

dxf:e dxez ¨¨



פי opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eøac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את .""והּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר ׁשהּוא מחר .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

(àë)ðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå| ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa: §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì§©Ÿ¥−§©¬©¤«

(äë)-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
ñ :eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ß a`Îmgpn b"i ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ékäzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá|éðtîézçä E ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏLÂ∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל (דברים "ונׁשל :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

Ók‡יט  CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

Ú¯ÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב  ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ·ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ ¯h È¯‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mdipiAe`EdW xaC lM okmiptl ¥¥¤§¥¨¨¨¤¦§¦
oiCd zxEXn`Ede ,FA aiIEgn Fpi`W ¦©©¦¤¥§¨§

xWi' df ixd ,zEciqg zCOn oM dUFr¤¥¦¦©£¦£¥¤¨¨
'aFhe(lld sqei ,x"yl):hi dxez §

(hi).øac øLàkxAC okide,z`f ©£¤¦¤§¥¨¦¥Ÿ
?l`xUi ipRn miaiF`d lM z` WxbIW¤§¨¥¤¨¨§¦¦§¥¦§¨¥

xn`WM(fk ,bk my)'lM z` izFOde §¤¨©§©¦¤¨
mrddnEdn liH`] 'mda `aY xW` ¨¨£¤¨Ÿ¨¤©¦§¨

WFAkl mi`A mY` xW` miFBd lkA§¨©¦£¤©¤¨¦¦§
:[mvx` z`k dxez ¤©§¨

(k)ìàLé ékðá E.øçî EmFwn lM `l ¦¦§¨§¦§¨¨Ÿ¨¨
zxgOd mFi FWExiR 'xgn' xn`PW¤¤¡©¨¨¥©¨¢¨

`N` ,WOnW xgn WiFWExiR`Ed ©¨¤¨¥¨¨¤¥
onf xg`dAExn(bl ,l ziy`xa mb d`x)mbe ©©§¨§¤§©

mkz` El`WIW ,oM FWxtl Wi o`M̈¥§¨§¥¤¦§£¤§¤
:mi`Ad zFxFCA mkipA`k dxez §¥¤©©¨¦

æ(`).ìLðå`EddklWd oFWl §¨©§©§¨¨
,dfYdeFzwgxde xaC zwixf lMW §©¨¨¤¨§¦©¨¨§©§¨¨

opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ א (ע"ז ּדבר הּזה'! ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן ּתּתן לא לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ  חנּיה .להם ֲִֶֶָָָָ

(â)-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
ðáì çwú:E ¦©¬¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó EaŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח ּבּת(קידושין לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ּכנעני, ׁשל ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבנּה, אּלא ּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל ,ּבנ קרּוי הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן למדנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמאחרי,

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ את תסיר ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: על נאמר לא ."ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(ä)eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz íúávîe©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

:Làa ïeôøNz¦§§¬¨¥«
i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין אֹותם ∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין .אילנֹות ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

nb¯‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

d¯·Ïג  Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'dliWp' diExwokemi`vFn Ep` §¨§¦§§¥¨§¦
`xwOA(d ,hi onwl)lfxAd lWpe'on ©¦§¨§¨©©©§¤¦

ahFgd] 'ebe 'Edrx z` `vnE urd̈¥¨¨¤¥¥©¥
ici lre ,urd on lfxAd hnWpe mivr¥¦§¦§©©©§¤¦¨¥§©§¥
o`M s`e .[dbbWA Fxag z` bxd df¤¨©¤£¥¦§¨¨§©¨
z` KilWie WxbIW ,oiprd itl FrnWn©§¨§¦¨¦§¨¤§¨¥§©§¦¤

:l`xUi ipRn miFBda dxez ©¦¦§¥¦§¨¥
(a).ípçú àìå`xwn lW FhEWR itl §Ÿ§¨¥§¦§¤¦§¨

l` xnFlM ,'mppgz `l' FnM FWExiR¥§Ÿ§¨§¥§©©
mxi`WdlE mdilr mgxl mzF` opFgY§¥¨§©¥£¥¤§©§¦¨
mB FWxcl EtiqFd l"fge ,miIgA©©¦§¦§¨§©

:'diIpg' oFWNn mbe ,'og' oFWNn`l ¦§¥§©¦§£¦¨Ÿ
.og mdl oYzWxnFl mc`l Fl xEq` ¦¥¨¤¥¤¨§¨¨©

xg` xaC .'df iFb d`p dOM'WxcPd ©¨¨¤¤¨¨©¥©¦§¨
:'mPgz `l' xEQi`nmdl oYz `l ¥¦Ÿ§¨¥Ÿ¦¥¨¤

,ux`A diIpgxFMnl mc`l xEq`W £¦¨¨¨¤¤¨§¨¨¦§
ipWE] l`xUi ux`A rwxw ixkpl§¨§¦©§©§¤¤¦§¨¥§¥

mibdFp ElNd mixEQi`dlM iAbl ¨¦¦©¨£¦§©¥¨
oinnrd draWA wx `le ,miiFBd©¦§Ÿ©§¦§¨¨©§¦

[mcinWdl mB EEhvp mdilrWÎdcear) ¤£¥¤¦§©©§©§¦¨
(.k dxf(my zetqez ,`"ry):b dxez

(c)ða úà øéñé ék.éøçàî EipW ¦¨¦¤¦§¥©£©§¥

miFBd mr zEpYgzd lW miptF`¨¦¤¦§©§¦©¦
`UFPd iFB oA :mcFTd wEqRA Exq`p¤¤§©¨©¥¤©¥
.diFB `UFPd l`xUi oaE ,l`xUi zA©¦§¨¥¤¦§¨¥©¥¨
,'ixg`n LpA z` xiqi iM' df mrh K ©̀©©¤¦¨¦¤¦§¥©£©
wx xn`p ,['xiqi' :xkf oFWlA xn`Pd]©¤¡¨¦§¨¨¨¦¤¡©©

iAbl,LYA z` `VIWM iFB lW FpA §©¥§¤§¤¦¨¤¦§
`EdWLpA z` xiqiLCkp xnFlM - ¤¨¦¤¦§§©¤§§

.ixg`n - LYA Fl clY xW`o`ke £¤¥¥¦§¥©£©§¨
EpcOlqgiizn clFPd oAdW ,aEzMd ¦§¨©¨¤©¥©¨¦§©¥

Fzriaw oiprl ,FO` xg` mlFrl§¨©©¦§¦§©§¦¨
mi`vFn Ep` oMW ,iFbM F` l`xUiM§¦§¨¥§¤¥¨§¦

,o`MiExw iFBd on `Ad LYAÎoAW ¨¤¤¦§©¨¦©¨
,'LpA'xEqi `NW dciRwn dxFYde ¦§§©¨©§¦¨¤Ÿ¨

,'dA FzpEn` ixg`nLpAÎoA la` ¥©£¥¡¨©£¨¤¦§
:`"q) 'LpA' iExw Fpi` diFBd on `Ad©¨¦©¨¥¨¦§
lr xn`p `l ixdW ,('DpA' `N ¤̀¨§¨¤£¥Ÿ¤¡©©

dIpXd dxdf`d'gTz `l FYA'mrh ¨©§¨¨©§¦¨¦Ÿ¦©©©
- df znbEcMLpA z` xiqz iM' §§©¤¦¨¦¤¦§

z` xiqi iM' `N` :`"q) 'ixg`n¥©£©¤¨¦¨¦¤
,('Fbe 'LpAFpi` diFB m`l clFPdW itl ¦§§§¦¤©¨§¥¨¥

`Ed Fzcil mvraE ,l`xUi oaM oFCip¦§¤¦§¨¥§¤¤¥¨
dxf dcFarl xEqn xaM§¨¨©£¨¨¨

(miyxtn):d dxez
(d)íäéúçaæîmzaSnE EvYY ¦§§Ÿ¥¤¦Ÿ©¥Ÿ¨

gAfOd ?daSnl gAfn oiA dn .ExAWY§©¥©¥¦§¥©§©¥¨©¦§¥©
`N` ,zg` oa`n iEUr Fpi`oipA lW ¥¨¥¤¤©©¤¨¤¦§¨

okle] dAxd mipa`n iEpAd ,`Ed©¨¥£¨¦©§¥§¨¥
oipA' oFWlA FziIUr z`xwp'd`x) ¦§¥£¦¨¦§¦§¨

(daxd cere ,d ,fk oldle .k ,g ziy`xaFzxiaWE§¦¨
['dvizp' oFWlA z`xwp: ¦§¥¦§§¦¨

.íúávîediEUrd `idzg` oa` ©¥Ÿ¨¦¨£¨¤¤¤¨
xn`PW FnM] dlFcB(gi ,gk ziy`xa)gTIe' §¨§¤¤¡©©¦©

mUIe eizW`xn mU xW` oa`d z ¤̀¨¤¤£¤¨§©£Ÿ¨©¨¤
DziIUr z`xwp okle .'daSn DzŸ̀¨©¥¨§¨¥¦§¥£¦¨¨

'daSd' F` 'dnwd' oFWlAziy`xa d`x) ¦§£¨¨©¨¨
(ak ,fh oldle .ci ,dl`Ed DlEHiaE¦¨

[dxiaWA(y"` ,g"n`a ,i"`a): ¦§¦¨
.íäøéLàåozF` oicaFrW zFpli` ©£¥¥¤¦¨¤§¦¨

'zFxW`' mi`xwp dxf dcFar: £¨¨¨¦§¨¦£¥
.íäéìéñôe:FWExiRminlvzFiEnC - §¦¥¤¥§¨¦§

ilrA lW zFxEv x`W F` mc` lW¤¨¨§¨¤©£¥
dcFarl zFiEUrd ,dnFCke miIg©¦§©¤¨£©£¨

dxf:e dxez ¨¨
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(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìøçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëä¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑לפיכ טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים אּתם ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבכם" ה' ‰ËÚÓ."חׁשק Ìz‡ŒÈk∑ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין ואפר",(בראשית עפר "ואנכי : ֶַָָƒ«∆«¿«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשאמרּו ואהרן מׁשה טז)ּוכגֹון ׁשאמר(שמות ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): וסנחריב (ישעיה לעליֹון", "אּדּמה : ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
לו)ׁשאמר ׁשאמר(שם וחירם הארצֹות", אלהי ּבכל "מי כח): יׁשבּתי"(יחזקאל אלהים מֹוׁשב אני "אל :.Ìz‡ Èk ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹƒ«∆

ËÚÓ‰∑'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי «¿«ְְְֲִִֵֵַָ

(ç)äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî Ecôiå ä÷æç£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑ אתכם ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי ƒ≈«¬«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
‰Ú·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe∑ׁשמרֹו הּׁשבּועה מחמת .את ƒ»¿∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

:øBc óìàì åéúåöî¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן העֹוׂשין (דברים מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן "לאלפים". : ¿∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

Caו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז  È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ¯ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט  ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯ËÏe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).íëaøî àìFWExiR.FhEWtM`l Ÿ¥ª§¤¥¦§Ÿ
,mkA 'd wWg miAx mkzFid mrHn¦©©¡§¤©¦¨©¨¤

.miHrn `N` miAx mkpi` ixdWEitl ¤£¥¥§¤©¦¤¨§©¦§¦
,FWxcn`N` iEAix oFWNn df oi` ¦§¨¥¤¦§¦¤¨

:xnF` `Ed Kke ,dNEcB oFWNnitl ¦§§¨§¨¥§¦
mknvr miliCbn mY` oi`W¤¥©¤©§¦¦©§§¤

mixg` lr zF`BzdlriRWn ip`WM §¦§¨©£¥¦§¤£¦©§¦©
:mkA iYwWg Kkitl ,daFh mkl̈¤¨§¦¨¨©§¦¨¤

.èòîä ízà ékmY` iM ,FWxcn itl ¦©¤©§©§¦¦§¨¦©¤
mknvr oihrnndmiwifgn mkPde ©§©£¦©§§¤§¦§¤©£¦¦

,deprd zCnAxn`W mdxa` oFbM §¦©¨£¨¨§©§¨¨¤¨©
'xt`e xtr ikp`e'(fk ,gi ziy`xa) §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

lr WTal 'd iptl dNtzA cnrWM]§¤¨©¦§¦¨¦§¥§©¥©
Fnvr 'hirnde' liRWde ,mFcq iWp ©̀§¥§§¦§¦§¦§¦©§
.['xt`e xtr'M zFnCdl mFwOd iptl¦§¥©¨§¦¨§¨¨¨¥¤

oxd`e dWn oFbkElr mzaEWzA §Ÿ¤§©£Ÿ¦§¨¨©
,l`xUi zFPlYExn`Wmnvr lr §ª¦§¨¥¤¨§©©§¨

deprA'dn Epgpe'(f ,fh zeny),xnFlM ©£¨¨§©§¨§©

.Epilr opFlzdl miaEWg Epgp` dn̈£©§£¦§¦§¥¨¥
,l`xUi mr ilFcB lW mzEpzepr idFf¦©§§¨¨¤§¥©¦§¨¥

:miOrd x`W ilFcBn dpFWA`l §¤¦§¥§¨¨©¦Ÿ
xv`pckEapklaA Klnxn`W ¦§©§¤©¤¤¨¤¤¨©

ar iznA lr dlr`''oFilrl dOC` ¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤§¤§
(ci ,ci diryi)ipA mr xEcl i`cM ipi`]¥¦§©¨¦§¥

FA aW`e ohw opr il dUr` ,mc`̈¨¤¡¤¦¨¨¨¨§¥¥
(i"yx),[aixgpqe,xEX` Klnxn`W §©§¥¦¤¤©¤¨©

:milWExi lr mgNdl F`FaAlkA in' §§¦¨¥©§¨©¦¦§¨
zFvx`d idl`z` EliSd xW` ¡Ÿ¥¨£¨£¤¦¦¤

milWExi z` 'd liSi iM icIn mvx ©̀§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦
'icIn(k ,el my)mxige ,xFv Klnxn`W ¦¨¦§¦¨¤¤¤¨©

Fnvr lrmidl` aWFn ip` l`' ©©§¥¨¦©¡Ÿ¦
'iYaWi(a ,gk l`wfgi),lM cbpM ixd ¨©§¦£¥§¤¤¨

hrnd mY` iM' aEzMd xnF` ,dN ¥̀¤¥©¨¦©¤©§©
,'miOrd lMn (mknvr z` mihrnnd)©§©£¦¤©§§¤¦¨¨©¦

mkA 'd wWg okl: ¨¥¨©¨¤
.èòîä ízà ék,'iM' ixdWOWnd ¦©¤©§©£¥¦©§©¥

,zFpFWl rAx`AWOWno`MoFWlA §©§©§§©¥¨¦§
'`dC'dOl :xacl mrh zpizp `EdW §¨¤§¦©©©§¨¨¨¨

mY`W mEXn ,mkA 'd wWg̈©¨¤¦¤©¤
hrnd:g dxez ©§©

(g).'ä úáäàî ék,'iM' ixdWOWnd ¦¥©£©£¥¦©§©¥
,zFpFWl rAx`AWOWno`MoFWlA §©§©§§©¥¨¦§

,'`N`'mixaCd z` lFlWl `Ad ¤¨©¨¦§¤©§¨¦
:mincFTd,mkA 'd wWg mkAExn `l ©§¦Ÿ¥§¤¨©¨¤

mkz` 'd zad`n `N`mkA wWg: ¤¨¥©£©¤§¤¨©¨¤
.äòeáMä úà BøîMîe,xnFlM ¦¨§¤©§¨§©
drEaXd z` FxnW zngnzF`dW . ¥£©¨§¤©§¨¤¨

znbEcM ,dAiqM o`M zWOWn m"n¥§©¤¤¨§¦¨§§©
dnFCke ,'zad`n' ,'mkAxn' lW m"Od©¥¤¥ª§¤¥©£©§©¤

(x"yl):h dxez
(h).øBc óìàìxnFW `EdW rnWn §¤¤©§©¤¥

,calA zFxFC sl`l daFhoNdlElirl) ¨§¤¤¦§¨§©¨
(i ,dxnF` `Edcqg dUre'mitl`l ¥§Ÿ¤¤¤¨£¨¦

dOM ixd ,'izFvn ixnWlE iad`l§Ÿ£©§Ÿ§¥¦§¨£¥©¨
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לאלף. אֹומר הּוא הּוא מּיראה, ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא ּולהּלן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

לאלפים  מאהבה ∑ÂÈ·‰B‡Ï.אֹומר העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑ מּיראה העֹוׂשין .אּלּו ֲִֵַָ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
ìà BàðNì:Bì-ílLé åéðt- §´§½¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבא ּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יא)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרם(ז, ללללּטּטּטּטֹוֹוֹוֹולללל ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם נמׁשלעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם(רש"י)ּוּוּוּולמחרלמחרלמחרלמחר ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ּבגׁשמיּות ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרםאֹור ּומצינּולקלקלקלקּבּבּבּבלללל העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם אּלה ּבחינֹות החהחהחהחֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשּתי ימיימיימיימי להמׁשיׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשת ת ת ת  היא הּמּטרה ,מלאכּת ּתעׂשה ימים ׁשׁשת , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָ
א ּגׁשמּיים. ּבדברים ּוקדּׁשה הּמעׂשה,ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתאֹור ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבׁשּבת. יאכל ׁשּבת ּבערב ּׁשּטרח מי ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכמאמר
סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנן קי"ח פרשת חסלת

ÔÈ„·Úי  Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

iÈc‡יא  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ïðçúàå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìäö÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

myl zxecdn - eheytk i"yx

?rnWnA mitl``N`W o`MxRqOd £¨¦§©§©¤¨¨¤©¦§¨
lv` KEnq `EdzFaiYixnFWl' ¨¥¤¥§§¥

'eizFvn,'eiad`e' zaizl KEnq Fpi`e ¦§¨§¥¨§¥©§Ÿ£¨
dN`A xAcn aEzMdW ixdoiUFrd £¥¤©¨§©¥§¥¤¨¦

zFevOd z`d`xIn,dad`n `le ¤©¦§¦¦§¨§Ÿ¥©£¨
KklExnF` `Edwxe ;'sl`l'ENi` §¨¥©§¤¤§¦

lv` KEnq `EdW oNdlzaiY §©¨¤¨¥¤¥©
- 'iadF`l'EN`A xAcn aEzMde §£©§©¨§©¥§¥

lFcB xzFi mxkUW dad`n oiUFrd̈¦¥©£¨¤§¨¨¥¨
ixd -'mitl`l' xnF` `Ed(.`l dheq): £¥¥¨£¨¦

.åéáäBàìdad`n oiUFrd EN`- §£¨¥¨¦¥©£¨
'd zad`n zFevOd z` miniIwnd: ©§©§¦¤©¦§¥©£©

ìe.åéúBöî éøîBLoiUFrd EN` §§¥¦§¨¥¨¦
d`xInlHEnE lFcB F`xFOW KFYn - ¦¦§¨¦¤¨¨¨

zFIxAd lr(my i"yx):i dxez ©©§¦
(i).åéðt ìà åéàðNì ílLîeli`Fd §©¥§§¨¤¨¨¦

'mElWY' Edn WxiR `le aEzMd mzqe§¨©©¨§Ÿ¥©©©§
Wi Kkitl ,xkU F` `Ed WpFr m` ,df¤¦¤¨¨§¦¨¥
:dlrnl xEn`dl KWndM FWxtl§¨§§¤§¥§¨¨§©§¨
mbe 'ebe 'cqgde zixAd xnW'Ÿ¥©§¦§©¤¤§©

,ei`pFUleiIgAd"awd ,rWxd lW §§¨§©¨¤¨¨¨
aFHd FlEnB Fl mNWnhrn lr §©¥§©©§©

,FciA WIW miaFHd miUrOdicM ©©£¦©¦¤¥§¨§¥
,`Ad mlFrd on Fcia`dlxg` §©£¦¦¨¨©¨©©

oke] dGd mlFrA FxkU lM lAw xaMW¤§¨¦¥¨§¨¨¨©¤§¥
idF`pql mlWnE' :qFlwpE` mBxY¦§¥§§§©¥§¨§¦

['oeah(m"`x):`i dxez ©§¨
(`i).íúBNòì íBiäohEWR itl iM s` ©©£¨©¦§¦§¨

lr zaqEn 'mFId' zaiY mixaC lW¤§¨¦¥©©¤¤©
'mFId mzF` dEvn' `EdW xnFl ,'LEvn'§©§©¤§©¤¨©
FWxcn itl ixd ,cinY mzFUrl©£¨¨¦£¥§¦¦§¨
,'mzFUrl' zaiY l` `id zxAEgn§¤¤¦¤¥©©£¨
mikixv ,dGd mlFrA ,mFId :xnFlkE§©©¨¨©¤§¦¦

;mzFUrl mY`,`Ad mlFrl ,xgnlE ©¤©£¨§¨¨¨¨©¨
mY` micizrmxkU lFHil(l"kyn): £¦¦©¤¦§¨¨

opgz`e zyxt zlqg
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(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìøçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëä¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑לפיכ טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים אּתם ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבכם" ה' ‰ËÚÓ."חׁשק Ìz‡ŒÈk∑ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין ואפר",(בראשית עפר "ואנכי : ֶַָָƒ«∆«¿«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשאמרּו ואהרן מׁשה טז)ּוכגֹון ׁשאמר(שמות ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): וסנחריב (ישעיה לעליֹון", "אּדּמה : ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
לו)ׁשאמר ׁשאמר(שם וחירם הארצֹות", אלהי ּבכל "מי כח): יׁשבּתי"(יחזקאל אלהים מֹוׁשב אני "אל :.Ìz‡ Èk ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹƒ«∆

ËÚÓ‰∑'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי «¿«ְְְֲִִֵֵַָ

(ç)äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî Ecôiå ä÷æç£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑ אתכם ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי ƒ≈«¬«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
‰Ú·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe∑ׁשמרֹו הּׁשבּועה מחמת .את ƒ»¿∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

:øBc óìàì åéúåöî¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן העֹוׂשין (דברים מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן "לאלפים". : ¿∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

Caו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז  È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ¯ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט  ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯ËÏe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).íëaøî àìFWExiR.FhEWtM`l Ÿ¥ª§¤¥¦§Ÿ
,mkA 'd wWg miAx mkzFid mrHn¦©©¡§¤©¦¨©¨¤

.miHrn `N` miAx mkpi` ixdWEitl ¤£¥¥§¤©¦¤¨§©¦§¦
,FWxcn`N` iEAix oFWNn df oi` ¦§¨¥¤¦§¦¤¨

:xnF` `Ed Kke ,dNEcB oFWNnitl ¦§§¨§¨¥§¦
mknvr miliCbn mY` oi`W¤¥©¤©§¦¦©§§¤

mixg` lr zF`BzdlriRWn ip`WM §¦§¨©£¥¦§¤£¦©§¦©
:mkA iYwWg Kkitl ,daFh mkl̈¤¨§¦¨¨©§¦¨¤

.èòîä ízà ékmY` iM ,FWxcn itl ¦©¤©§©§¦¦§¨¦©¤
mknvr oihrnndmiwifgn mkPde ©§©£¦©§§¤§¦§¤©£¦¦

,deprd zCnAxn`W mdxa` oFbM §¦©¨£¨¨§©§¨¨¤¨©
'xt`e xtr ikp`e'(fk ,gi ziy`xa) §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

lr WTal 'd iptl dNtzA cnrWM]§¤¨©¦§¦¨¦§¥§©¥©
Fnvr 'hirnde' liRWde ,mFcq iWp ©̀§¥§§¦§¦§¦§¦©§
.['xt`e xtr'M zFnCdl mFwOd iptl¦§¥©¨§¦¨§¨¨¨¥¤

oxd`e dWn oFbkElr mzaEWzA §Ÿ¤§©£Ÿ¦§¨¨©
,l`xUi zFPlYExn`Wmnvr lr §ª¦§¨¥¤¨§©©§¨

deprA'dn Epgpe'(f ,fh zeny),xnFlM ©£¨¨§©§¨§©

.Epilr opFlzdl miaEWg Epgp` dn̈£©§£¦§¦§¥¨¥
,l`xUi mr ilFcB lW mzEpzepr idFf¦©§§¨¨¤§¥©¦§¨¥

:miOrd x`W ilFcBn dpFWA`l §¤¦§¥§¨¨©¦Ÿ
xv`pckEapklaA Klnxn`W ¦§©§¤©¤¤¨¤¤¨©

ar iznA lr dlr`''oFilrl dOC` ¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤§¤§
(ci ,ci diryi)ipA mr xEcl i`cM ipi`]¥¦§©¨¦§¥

FA aW`e ohw opr il dUr` ,mc`̈¨¤¡¤¦¨¨¨¨§¥¥
(i"yx),[aixgpqe,xEX` Klnxn`W §©§¥¦¤¤©¤¨©

:milWExi lr mgNdl F`FaAlkA in' §§¦¨¥©§¨©¦¦§¨
zFvx`d idl`z` EliSd xW` ¡Ÿ¥¨£¨£¤¦¦¤

milWExi z` 'd liSi iM icIn mvx ©̀§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦
'icIn(k ,el my)mxige ,xFv Klnxn`W ¦¨¦§¦¨¤¤¤¨©

Fnvr lrmidl` aWFn ip` l`' ©©§¥¨¦©¡Ÿ¦
'iYaWi(a ,gk l`wfgi),lM cbpM ixd ¨©§¦£¥§¤¤¨

hrnd mY` iM' aEzMd xnF` ,dN ¥̀¤¥©¨¦©¤©§©
,'miOrd lMn (mknvr z` mihrnnd)©§©£¦¤©§§¤¦¨¨©¦

mkA 'd wWg okl: ¨¥¨©¨¤
.èòîä ízà ék,'iM' ixdWOWnd ¦©¤©§©£¥¦©§©¥

,zFpFWl rAx`AWOWno`MoFWlA §©§©§§©¥¨¦§
'`dC'dOl :xacl mrh zpizp `EdW §¨¤§¦©©©§¨¨¨¨

mY`W mEXn ,mkA 'd wWg̈©¨¤¦¤©¤
hrnd:g dxez ©§©

(g).'ä úáäàî ék,'iM' ixdWOWnd ¦¥©£©£¥¦©§©¥
,zFpFWl rAx`AWOWno`MoFWlA §©§©§§©¥¨¦§

,'`N`'mixaCd z` lFlWl `Ad ¤¨©¨¦§¤©§¨¦
:mincFTd,mkA 'd wWg mkAExn `l ©§¦Ÿ¥§¤¨©¨¤

mkz` 'd zad`n `N`mkA wWg: ¤¨¥©£©¤§¤¨©¨¤
.äòeáMä úà BøîMîe,xnFlM ¦¨§¤©§¨§©
drEaXd z` FxnW zngnzF`dW . ¥£©¨§¤©§¨¤¨

znbEcM ,dAiqM o`M zWOWn m"n¥§©¤¤¨§¦¨§§©
dnFCke ,'zad`n' ,'mkAxn' lW m"Od©¥¤¥ª§¤¥©£©§©¤

(x"yl):h dxez
(h).øBc óìàìxnFW `EdW rnWn §¤¤©§©¤¥

,calA zFxFC sl`l daFhoNdlElirl) ¨§¤¤¦§¨§©¨
(i ,dxnF` `Edcqg dUre'mitl`l ¥§Ÿ¤¤¤¨£¨¦

dOM ixd ,'izFvn ixnWlE iad`l§Ÿ£©§Ÿ§¥¦§¨£¥©¨

opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy
לאלף. אֹומר הּוא הּוא מּיראה, ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא ּולהּלן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

לאלפים  מאהבה ∑ÂÈ·‰B‡Ï.אֹומר העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑ מּיראה העֹוׂשין .אּלּו ֲִֵַָ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
ìà BàðNì:Bì-ílLé åéðt- §´§½¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבא ּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יא)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרם(ז, ללללּטּטּטּטֹוֹוֹוֹולללל ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם נמׁשלעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם(רש"י)ּוּוּוּולמחרלמחרלמחרלמחר ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ּבגׁשמיּות ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרםאֹור ּומצינּולקלקלקלקּבּבּבּבלללל העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם אּלה ּבחינֹות החהחהחהחֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשּתי ימיימיימיימי להמׁשיׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשת ת ת ת  היא הּמּטרה ,מלאכּת ּתעׂשה ימים ׁשׁשת , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָ
א ּגׁשמּיים. ּבדברים ּוקדּׁשה הּמעׂשה,ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתאֹור ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
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לשבוע פרשת ואתחנןפד תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' מנחם אב
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' מנחם אב
מפרק נה 

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' מנחם אב
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א מנחם אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' מנחם אב
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב מנחם אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג מנחם אב
פרק כ, מפרק סט עד סוף פרק עא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 
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,iytp z`¯ ,äøBz àlà áBè ïéàdpeekd "aeh" mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk ,dxezl `id6ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn ep` dxez"äîéîz 'ä úøBz"7zxez lry ± ©§¦¨
`id ,"ytp zaiyn" `idy aezk ixd "dninz" `idy itk 'd

ytpd z` zpprxne dign,ñ"Mä ìk úîìLä Bæ8Blk9¯meiq ©§¨©¨©©ª
elek q"yd lk10,¯ ,ù"ðàî íéðéðîe úBøéò áøa,miciqg §Ÿ£¨¦§¨¦¥

øáòä ìò äàãBä,xara z`f eyry lr dcez ±ìò äLwáe ¨¨©¤¨¨©¨¨©
¯ ,ãéúòä,cizra mb z`f zeyrl dywaeïzé äk,'d ±äëå ¤¨¦Ÿ¦¥§Ÿ

éñBéíéøBaba íaì õnàì 'ä ó11,äøeáâa ,äðLa äðL écî ¦§©¥¦¨©¦¦¦¥¨¨§¨¨¦§¨
.äøBz ìLixd `id z"iyd ly eztqeze) 'd siqeie ozi jk ± ¤¨
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ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
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7

"אגרת  דהשם אגב הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי .1
כ"ק  הערת .5 השילוני. אחי' .4 .170 ע' ה'תש"ח המאמרים ספר .3 .267 ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, שבת .2 וצ"ע. התשובה'".
יט, תהלים .7 מ"ג. פ"ו .6 וא"ו)". פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו"ט ועל "בקשר שליט"א: אדמו"ר
"הכוונה  שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .9 גמרא". בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת "מכאן שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .8 ח.
סיפור  אלא שאינן (ואף ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול

זה". במובן גם "תמימה" "שאז שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .10 שם)". בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה אדמו"ר - כ"ק הערת .11



a`Îmgpnפו 'f oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

envr xwird xy`n xzei dtqed12mdizeal z` aviile wfgl ,(
wfegae dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia

.dwiprn dxezdyäøBz ìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe§¦©¦§¥¨¨§¨¨¤¨
ät-ìòaL13¯ ,æò dçëådxezl dpeekd ,dxez ly dxeab ¤§©¤§Ÿ¨Ÿ

jky ,`wec dtÎlray
dxezd yxeya xacd
,(zepeilrd zexitqa)
`id azkay dxezy
zxitqe ,"dnkg"a
ewa ixd `id dnkgd
dxez eli`e ,(cqg) oinid

"dpia"a `id dt lray14,
dpia ip`") dpiad zxitqe

"dxeab il15ewa `id (
dxeab) l`nyd16icke .(

dxeabd oipr ricedl
dt lray dxez dwiprny

- icedi ly eznyplLøt¥©
,xiaqde hxit ±äîìL§ŸŸ

íBìMä-åéìò Cìnä17: ©¤¤¨¨©¨
"'eë äéðúî æòá äøâç"¨§¨§Ÿ¨§¤¨

¯zqpk ,"lig zy`"
,dxez ly "fer"a dipzn z` zxbeg ,l`xyi zenype l`xyi

dxez epiid "fer")18"dxez `l` fer oi`" ,19zwfgn dxezdy ,(
xbegy ici lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp ly dipzn
,dnypl qgia "miipzn"d oipr ,`eti` ,`ed dn .dxebga envr

- ?mze` zwfgne zxbeg dxezdyãéîònä øác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨©©£¦
íéëéìBnä íäå ,íäéìò ãîBòå ávpä Làøä íò óebä ìk̈©¦¨Ÿ©¦¨§¥£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤
¯ ,óebä úeiîLâalk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©

,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`iane sebdàeä Ck± ¨
,mb¯ ,úéäìàä Lôpä úeiðçeø úðéçáaly "miipzn"d lry ¦§¦©£¦©¤¤¨¡Ÿ¦

,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd ly sebd lk cner ,dnypd
,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl dnypd z` `ian df xace

- df ixd ?dnypd ly "miipzn"dãçà 'äa úézîàä äðeîàä̈¡¨¨£¦¦©¤¨
,`edy ±óBñ-ïéà,uw ila ±ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøa ¥¨§¦§©¥¨

ïéîìòznvnevnd zinipt zeiga zenlerd lk `lnn `edy ± ¨§¦

,cgeina `xap lkl zn`zene¯ ,ïéîìò ìk ááBñåaaeq `ede §¥¨¨§¦
dlrn dlrnl `idy zeiga mze` digne zenlerd lk siwne
,zeinipta mda lawzdl dleki ef zeig oi` okl xy`e ,mdn

,mdilr dtiwn `id `l`¯ ,dépî éeðt øúà úéìåmewn oi` §¥£©¨¦¥
didiy (dbixcne)iept

ievn didi `ly ,epnn
,myõ÷ ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥¥

zpigal uwe seq oi` ±
ezeide ely zelrzdd
ezeidne ,mlerdn dlrp
,mlerdn "hyten"
,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦

¯gekl uwe seq oi`y
dhn dhn ezcixi
mlera ezeyalzdle
xizqn mlerdy ote`a
,ixd ± zewl`d lr
`id ely "zeiteq oi`"dy

.dhnl mbe dlrnl mbïëå§¥
ïéøèñ 'ãìxacd jke ± §¦§¦

,miccvd zrax` itlk
,oetve mexc ,axrn ,gxfn

¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáa,"mewn"l qgia `ed xen`d lk ¦§¦©¥©¨
.zegex rax`e dhn ,dlrn :mewn ly zeevwd yyaïëåjke ± §¥

mb xacdòãBpk ,Lôðå äðL úðéçáad`ixad ,oky ± ¦§¦©¨¨§¤¤©©
dxivi xtqa aezky itk) "ytp"e "dpy" ,"mler"l zwlgzn20:(

ded ,xar) onf ± dpy ,(zegex 'ce dhn ,dlrn) mewn ± mler
"seq oi`"e "cg`" `edy myk ,ixd .zeig ± ytpe (cizre

(onfa) "dpy"a mb xacd jk ,(mewna) "mler"a."ytp"aeäpä¦¥
"íéðúî" úðéça íLa úàø÷ð Bæ äðeîà21,¯ly mipznd ¡¨¦§¥§¥§¦©¨§©¦

ytpd22,¯ ,Làøä úà íi÷îe ãéîònä øác,ytpd lyàeä ¨¨©©£¦§©¥¤¨Ÿ
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©¥¨

¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáaonf ,mewna iteqÎoi` `edy itk ¦§¦©¨¨¨¤¤
iiwn ef dpen` .mi`xapd lk ly zeige,y`xd z` dwifgne zn

zelcba dpadde lkyd miiwzne cner eilr ceqid oky ,lkyd
mb `id zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`d `ed 'dBcñç áøáe§Ÿ©§

¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnò åéúBàìôðå,eil` aexw `edy mr §¦§§¨¦¨¦§©§
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ùã÷ä úøâà
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
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14

ביותר".שליט"א: הלב) (לאמץ ותוצאותיו מהרבים) חלק (בהיותו דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה "אולי
אגה"ק  "עפמש"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .14 הש"ס". – עסקינן "דבה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .13 ד. פס"א, ב"ר .12
משלי  .17 גבורות". או חסדים רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .16 ב. ג, משלי .15 סוסכ"ט".
.21 ובכ"מ. מ"ג. פ"ג .20 ובכ"מ. ב. לב, האזינו ספרי .19 יתרו". ס"פ (ואוה"ת) תו"א "ראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .18 יז. לא,
רבים. ל' - וכו' וכו' חיים מים "גם (1 שליט"א: אדמו"ר כ"ק כתב אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, על
בשני  ש"נמשך" מפני רבים ל' דנק' י"ל ואולי "מתנים" זהו מהלב למטה הגוף דחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה"ת] עיי"ש (2
אלקי' דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד ואולי ממש וכן ירכים,
הענין  (אמונה) בנמשל מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על .22 וק"ל". הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. זו שתים
- וכו' הש"ס לימוד שמחזק אף - זו אגה"ק כוונת "עיקר שליט"א: אדמו"ר כ"ק כתב חפצו, למחוז הגוף את מוליכים שהמתנים מה
דו"ר  - לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא כו' זה לבאר בא בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע
מההמשך  ג"כ וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, - ראש ע"ד עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו -
התפלה  שהרי חפצו למחוז אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'" תפלת שעת - וזמן "עת בנוגע

a`Îmgpn 'g ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ח' שני יום
,204 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä éåöéî

Ba ä÷áãìe,jxazi ±òãBpk ,Lnî,reciy itke ±¯ øîànî §¨§¨©¨©©¦©£©
l"f epinkg23:íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦

¯ ,"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa,meyn ?recn z`fàeäL ¨¨©¤¦¨©¥¨©¨¤
`ed ,`ad mlerd ±"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨

"dpiky" `xwp `ede ±
`edy iptn¯ ,'eë ïëBMä©¥

.mze` digne mi`xapa
dpiga ef ixd ok m`e
zekiiy dl yiy dbxcne
oba ielibd oky ,mi`xapl
o`k mipeekzn eil`y ,ocr
,"`ad mler" zernyna
zpigan dx`d ± wx `ed

,"dpiky"àøáðå± §¦§¨
ocrd obe `ad mlerde

,e`xapúçà ã"eéa± §©©
,c"ei ,zg` ze`aBîMî¦§

Cøaúéepinkg xn`nk ± ¦§¨¥
l"f24weqtd lr25'd d"ia :

,"minler xevìáà ,'eë,eli`e ±íéáBè íéNòîe äáeLz £¨§¨©£¦¦
Búeîöòå Búeäîì ,Lnî íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéáø÷î§¨§¦¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦©¨§©§©§

¯ ,ìBëéák`edy ,envr d"awd zenvrle zednlúðéça ¦§¨§¦©
áeúkL Bîëe ,Lnî óBñ-ïéà26:BãBä"`ed ,cala ±õøà ìò ¥©¨§¤¨©¤¤

éîLå¯ ,íepnn cala eife ced `id miny lye ux` ly zeigd §¨¨¦
,jxazi¯ ,"'eë Bnòì ïø÷ íøiå`id dkyndd l`xyi enrle ©¨¤¤¤§©

"oxw" ."zenvr"n ,"oxw"n27oxw mxi"e ,xacd mvr ixd `ed
oi`"n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyi ipaly ,epiid "enrl

,"seq."'eë eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà"zeevnay ,xnelk ± £¤¦§¨§¦§¨§¦¨
lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl epze` dlrd
oexg`d wxta lirl xkfpk ,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn
opeazn mc`yke ,oey`xd wlga ok iptle ,"daeyzd zxb`" ly
ea miweace eaexw mr zeidl ,epz` d"awd ly lecbd ecqga

- xxerle zelbl xacd ixd jixv ,ynn jxaziíéðtä íénë"å§©©¦©¨¦

"'eë28,Bæ äðeázî ãéìBäìd"awd ly ezelcb oian `edy ± §¦¦§¨
,epz` lecbd ecqgeeîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ±íéiìëN± §¦§¦¦§¦¦

,lkyd zervn`a zeclepd¯ ,íéiòáè Bàd`xide dad`d ¦§¦¦
milbn zeppeazdde lkyde ,icedi ly dnyp lka raha opyiy

cala oze`29,úBéäì± ¦§
,elv`íaì ÷òö" úðéça§¦©¨©¦¨

¯ ,"'ä ìàwrv mal ¤
dwacl d"awdl rbrbzde
ly ote`a dad` idef .ea
mirebrb ,"dwrv"

.zewiaceBà±
ea xxerz zeppeazddy

úðéçaly dad` ±étLø §¦©¦§¥
,äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨
¯ ,"àBöø" úðéçáa¦§¦©¨
,d"awdl oeilke oe`nv

Ck-øçàåixg` ± §©©¨
"a xxerzdy,"`evx

zelkidl dvex `edy
okn xg`l zeidl eilr ,d"awda llkidle¯ ,"áBL" úðéçáa¦§¦©

,d"awd l` lehia jez seba dnyp ,enewn l` aeylúBéäìjk ± ¦§
,didiy¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa 'ä ãçtdidz d`xidy ©©§¦§¥¦§ª¨

dyea ,d"awd ly ezelcb ipta yiiazdl ,zilrpd dzpigaa
,d"awd ipira rx `edy xac zeyrln eze` zrpendàeäå± §

`id ,dyeae cgt ,d`xi ly dpigad¯ ,"äçBc ìàîN" úðéça§¦©§Ÿ¨
ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny zpiga

"ipwagz epini"n d`ad) dad`30,dyeae cgta `l` (Bîk§
äøBz ïzîa áeúkL31:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå"± ¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ

lehiae d`xi l`xyi ipaa dlrt dxez ozn ly zelbzdd
,ycewd l` zybl `xiy ,xeg`l dbiqpa mi`hazndïäå ,"'eë§¥

od ,d`xide dad`d ±:LôpaL óeâäå úBòBøfä úBðéçadad` §¦©§§©¤©¤¤
`id ,dxeab ± d`xie ,(oini rexf) "`pini `rexc" `id ,cqg ±

(l`ny rexf) "`l`ny `rexc"32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càdpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn" z`xwpdãéîòäì§©£¦

úBòBøfäå Làøä íi÷ìeef dpen`l gekd z` ozep in ± §©¥¨Ÿ§©§
z` wifgdle cinrdl
zelcba opeaznd lkyd
z`e ,ytpay "y`x"d ,'d
,myd z`xie myd zad`

enk ,dly "oefn"d dpen`l yiyk mb ?ytpay "zerexf"d
aezky33gek ozep dn ± ieliba `id `linne ,"dpen` drxe" :

dpigaa "zerexf"de "y`x"d z` 'eke cinrdl ef dpen`l fere
?dpen`n dlrnlyàeä±

,df ixdãenìå ÷ñò¥¤§¦
-ìòaL äøBza úBëìä£¨©¨¤§©

¯ ,ätmgld `id dxez ¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
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מי"ז. פ"ד אבות .23 כו'". המוצב בסולם הליכה אדמו"ר ענינה כ"ק הערת .27 יג. קמה, תהלים .26 ד. כו, ישעי' .25 ב. כט, מנחות .24
שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .29 פמ"ט". ח"א "וכמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .28 וחומש". קרן הל' "ע"ד שליט"א:

ג. לז, תהלים .33 אליהו). (פתח בהקדמה תקו"ז .32 טו. כ, יתרו .31 ג. ח, שה"ש .30 פמ"ד". ח"א "וכמשנ"ת



פז a`Îmgpn 'f oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

envr xwird xy`n xzei dtqed12mdizeal z` aviile wfgl ,(
wfegae dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia

.dwiprn dxezdyäøBz ìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe§¦©¦§¥¨¨§¨¨¤¨
ät-ìòaL13¯ ,æò dçëådxezl dpeekd ,dxez ly dxeab ¤§©¤§Ÿ¨Ÿ

jky ,`wec dtÎlray
dxezd yxeya xacd
,(zepeilrd zexitqa)
`id azkay dxezy
zxitqe ,"dnkg"a
ewa ixd `id dnkgd
dxez eli`e ,(cqg) oinid

"dpia"a `id dt lray14,
dpia ip`") dpiad zxitqe

"dxeab il15ewa `id (
dxeab) l`nyd16icke .(

dxeabd oipr ricedl
dt lray dxez dwiprny

- icedi ly eznyplLøt¥©
,xiaqde hxit ±äîìL§ŸŸ

íBìMä-åéìò Cìnä17: ©¤¤¨¨©¨
"'eë äéðúî æòá äøâç"¨§¨§Ÿ¨§¤¨

¯zqpk ,"lig zy`"
,dxez ly "fer"a dipzn z` zxbeg ,l`xyi zenype l`xyi

dxez epiid "fer")18"dxez `l` fer oi`" ,19zwfgn dxezdy ,(
xbegy ici lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp ly dipzn
,dnypl qgia "miipzn"d oipr ,`eti` ,`ed dn .dxebga envr

- ?mze` zwfgne zxbeg dxezdyãéîònä øác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨©©£¦
íéëéìBnä íäå ,íäéìò ãîBòå ávpä Làøä íò óebä ìk̈©¦¨Ÿ©¦¨§¥£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤
¯ ,óebä úeiîLâalk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©

,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`iane sebdàeä Ck± ¨
,mb¯ ,úéäìàä Lôpä úeiðçeø úðéçáaly "miipzn"d lry ¦§¦©£¦©¤¤¨¡Ÿ¦

,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd ly sebd lk cner ,dnypd
,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl dnypd z` `ian df xace

- df ixd ?dnypd ly "miipzn"dãçà 'äa úézîàä äðeîàä̈¡¨¨£¦¦©¤¨
,`edy ±óBñ-ïéà,uw ila ±ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøa ¥¨§¦§©¥¨

ïéîìòznvnevnd zinipt zeiga zenlerd lk `lnn `edy ± ¨§¦

,cgeina `xap lkl zn`zene¯ ,ïéîìò ìk ááBñåaaeq `ede §¥¨¨§¦
dlrn dlrnl `idy zeiga mze` digne zenlerd lk siwne
,zeinipta mda lawzdl dleki ef zeig oi` okl xy`e ,mdn

,mdilr dtiwn `id `l`¯ ,dépî éeðt øúà úéìåmewn oi` §¥£©¨¦¥
didiy (dbixcne)iept

ievn didi `ly ,epnn
,myõ÷ ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥¥

zpigal uwe seq oi` ±
ezeide ely zelrzdd
ezeidne ,mlerdn dlrp
,mlerdn "hyten"
,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦

¯gekl uwe seq oi`y
dhn dhn ezcixi
mlera ezeyalzdle
xizqn mlerdy ote`a
,ixd ± zewl`d lr
`id ely "zeiteq oi`"dy

.dhnl mbe dlrnl mbïëå§¥
ïéøèñ 'ãìxacd jke ± §¦§¦

,miccvd zrax` itlk
,oetve mexc ,axrn ,gxfn

¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáa,"mewn"l qgia `ed xen`d lk ¦§¦©¥©¨
.zegex rax`e dhn ,dlrn :mewn ly zeevwd yyaïëåjke ± §¥

mb xacdòãBpk ,Lôðå äðL úðéçáad`ixad ,oky ± ¦§¦©¨¨§¤¤©©
dxivi xtqa aezky itk) "ytp"e "dpy" ,"mler"l zwlgzn20:(

ded ,xar) onf ± dpy ,(zegex 'ce dhn ,dlrn) mewn ± mler
"seq oi`"e "cg`" `edy myk ,ixd .zeig ± ytpe (cizre

(onfa) "dpy"a mb xacd jk ,(mewna) "mler"a."ytp"aeäpä¦¥
"íéðúî" úðéça íLa úàø÷ð Bæ äðeîà21,¯ly mipznd ¡¨¦§¥§¥§¦©¨§©¦

ytpd22,¯ ,Làøä úà íi÷îe ãéîònä øác,ytpd lyàeä ¨¨©©£¦§©¥¤¨Ÿ
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©¥¨

¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáaonf ,mewna iteqÎoi` `edy itk ¦§¦©¨¨¨¤¤
iiwn ef dpen` .mi`xapd lk ly zeige,y`xd z` dwifgne zn

zelcba dpadde lkyd miiwzne cner eilr ceqid oky ,lkyd
mb `id zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`d `ed 'dBcñç áøáe§Ÿ©§

¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnò åéúBàìôðå,eil` aexw `edy mr §¦§§¨¦¨¦§©§
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ùã÷ä úøâà
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
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ביותר".שליט"א: הלב) (לאמץ ותוצאותיו מהרבים) חלק (בהיותו דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה "אולי
אגה"ק  "עפמש"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .14 הש"ס". – עסקינן "דבה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .13 ד. פס"א, ב"ר .12
משלי  .17 גבורות". או חסדים רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .16 ב. ג, משלי .15 סוסכ"ט".
.21 ובכ"מ. מ"ג. פ"ג .20 ובכ"מ. ב. לב, האזינו ספרי .19 יתרו". ס"פ (ואוה"ת) תו"א "ראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .18 יז. לא,
רבים. ל' - וכו' וכו' חיים מים "גם (1 שליט"א: אדמו"ר כ"ק כתב אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, על
בשני  ש"נמשך" מפני רבים ל' דנק' י"ל ואולי "מתנים" זהו מהלב למטה הגוף דחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה"ת] עיי"ש (2
אלקי' דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד ואולי ממש וכן ירכים,
הענין  (אמונה) בנמשל מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על .22 וק"ל". הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. זו שתים
- וכו' הש"ס לימוד שמחזק אף - זו אגה"ק כוונת "עיקר שליט"א: אדמו"ר כ"ק כתב חפצו, למחוז הגוף את מוליכים שהמתנים מה
דו"ר  - לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא כו' זה לבאר בא בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע
מההמשך  ג"כ וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, - ראש ע"ד עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו -
התפלה  שהרי חפצו למחוז אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'" תפלת שעת - וזמן "עת בנוגע

a`Îmgpn 'g ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ח' שני יום
,204 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä éåöéî

Ba ä÷áãìe,jxazi ±òãBpk ,Lnî,reciy itke ±¯ øîànî §¨§¨©¨©©¦©£©
l"f epinkg23:íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦

¯ ,"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa,meyn ?recn z`fàeäL ¨¨©¤¦¨©¥¨©¨¤
`ed ,`ad mlerd ±"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨

"dpiky" `xwp `ede ±
`edy iptn¯ ,'eë ïëBMä©¥

.mze` digne mi`xapa
dpiga ef ixd ok m`e
zekiiy dl yiy dbxcne
oba ielibd oky ,mi`xapl
o`k mipeekzn eil`y ,ocr
,"`ad mler" zernyna
zpigan dx`d ± wx `ed

,"dpiky"àøáðå± §¦§¨
ocrd obe `ad mlerde

,e`xapúçà ã"eéa± §©©
,c"ei ,zg` ze`aBîMî¦§

Cøaúéepinkg xn`nk ± ¦§¨¥
l"f24weqtd lr25'd d"ia :

,"minler xevìáà ,'eë,eli`e ±íéáBè íéNòîe äáeLz £¨§¨©£¦¦
Búeîöòå Búeäîì ,Lnî íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéáø÷î§¨§¦¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦©¨§©§©§

¯ ,ìBëéák`edy ,envr d"awd zenvrle zednlúðéça ¦§¨§¦©
áeúkL Bîëe ,Lnî óBñ-ïéà26:BãBä"`ed ,cala ±õøà ìò ¥©¨§¤¨©¤¤

éîLå¯ ,íepnn cala eife ced `id miny lye ux` ly zeigd §¨¨¦
,jxazi¯ ,"'eë Bnòì ïø÷ íøiå`id dkyndd l`xyi enrle ©¨¤¤¤§©

"oxw" ."zenvr"n ,"oxw"n27oxw mxi"e ,xacd mvr ixd `ed
oi`"n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyi ipaly ,epiid "enrl

,"seq."'eë eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà"zeevnay ,xnelk ± £¤¦§¨§¦§¨§¦¨
lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl epze` dlrd
oexg`d wxta lirl xkfpk ,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn
opeazn mc`yke ,oey`xd wlga ok iptle ,"daeyzd zxb`" ly
ea miweace eaexw mr zeidl ,epz` d"awd ly lecbd ecqga

- xxerle zelbl xacd ixd jixv ,ynn jxaziíéðtä íénë"å§©©¦©¨¦

"'eë28,Bæ äðeázî ãéìBäìd"awd ly ezelcb oian `edy ± §¦¦§¨
,epz` lecbd ecqgeeîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ±íéiìëN± §¦§¦¦§¦¦

,lkyd zervn`a zeclepd¯ ,íéiòáè Bàd`xide dad`d ¦§¦¦
milbn zeppeazdde lkyde ,icedi ly dnyp lka raha opyiy

cala oze`29,úBéäì± ¦§
,elv`íaì ÷òö" úðéça§¦©¨©¦¨

¯ ,"'ä ìàwrv mal ¤
dwacl d"awdl rbrbzde
ly ote`a dad` idef .ea
mirebrb ,"dwrv"

.zewiaceBà±
ea xxerz zeppeazddy

úðéçaly dad` ±étLø §¦©¦§¥
,äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨
¯ ,"àBöø" úðéçáa¦§¦©¨
,d"awdl oeilke oe`nv

Ck-øçàåixg` ± §©©¨
"a xxerzdy,"`evx

zelkidl dvex `edy
okn xg`l zeidl eilr ,d"awda llkidle¯ ,"áBL" úðéçáa¦§¦©

,d"awd l` lehia jez seba dnyp ,enewn l` aeylúBéäìjk ± ¦§
,didiy¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa 'ä ãçtdidz d`xidy ©©§¦§¥¦§ª¨

dyea ,d"awd ly ezelcb ipta yiiazdl ,zilrpd dzpigaa
,d"awd ipira rx `edy xac zeyrln eze` zrpendàeäå± §

`id ,dyeae cgt ,d`xi ly dpigad¯ ,"äçBc ìàîN" úðéça§¦©§Ÿ¨
ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny zpiga

"ipwagz epini"n d`ad) dad`30,dyeae cgta `l` (Bîk§
äøBz ïzîa áeúkL31:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå"± ¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ

lehiae d`xi l`xyi ipaa dlrt dxez ozn ly zelbzdd
,ycewd l` zybl `xiy ,xeg`l dbiqpa mi`hazndïäå ,"'eë§¥

od ,d`xide dad`d ±:LôpaL óeâäå úBòBøfä úBðéçadad` §¦©§§©¤©¤¤
`id ,dxeab ± d`xie ,(oini rexf) "`pini `rexc" `id ,cqg ±

(l`ny rexf) "`l`ny `rexc"32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càdpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn" z`xwpdãéîòäì§©£¦

úBòBøfäå Làøä íi÷ìeef dpen`l gekd z` ozep in ± §©¥¨Ÿ§©§
z` wifgdle cinrdl
zelcba opeaznd lkyd
z`e ,ytpay "y`x"d ,'d
,myd z`xie myd zad`

enk ,dly "oefn"d dpen`l yiyk mb ?ytpay "zerexf"d
aezky33gek ozep dn ± ieliba `id `linne ,"dpen` drxe" :

dpigaa "zerexf"de "y`x"d z` 'eke cinrdl ef dpen`l fere
?dpen`n dlrnlyàeä±

,df ixdãenìå ÷ñò¥¤§¦
-ìòaL äøBza úBëìä£¨©¨¤§©

¯ ,ätmgld `id dxez ¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
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מי"ז. פ"ד אבות .23 כו'". המוצב בסולם הליכה אדמו"ר ענינה כ"ק הערת .27 יג. קמה, תהלים .26 ד. כו, ישעי' .25 ב. כט, מנחות .24
שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .29 פמ"ט". ח"א "וכמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .28 וחומש". קרן הל' "ע"ד שליט"א:

ג. לז, תהלים .33 אליהו). (פתח בהקדמה תקו"ז .32 טו. כ, יתרו .31 ג. ח, שה"ש .30 פמ"ד". ח"א "וכמשנ"ת



a`Îmgpnפח 'g ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

aezky itk ,dnypd ly dpen`l oefnde34,"ingla engl ekl" :
,dtÎlray dxez cenill cgeinae ,dxezl `id dpeekdyàéäL¤¦

`id ,dtÎlray dxez ±¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaoevxd §¦©¦§¨¤§
lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib" ly ote`a `ed oeilrd

dxeza `wec edf - eihxt
on ,oky .dtÎlray
`l azkay dxezd
weicae zexidaa mircei
devna oeilrd oevxd edn
zevna oebk .zniieqn
dxezd on :oilitz
wx aezk da ,azkay
jici lr ze`l mzxywe"

"jipir oia zethehl eide35,
dn oiicr mircei `l
zethehd od cvik ,xywl
wx ;"jipir oia" `ed okide
xdazn dtÎlray dxeza
`ed dn dxexa dxeva
zevna d"awd ly epevx
jke .eihxt lk lr oilitz

ly ielibd `id dtÎlray dxezdy ,zeevnd x`ya xacd
zxb`"a oldl hexhexta x`azn xacdy itk) oeilrd oevxd

mixne` ixd llka dxez lry zexnl .(h"k oniq "ycewd36

,dlrnly dnkg zpiga `id dxezy ,"zwtp dnkgn `ziixe`"
dlrnly oeilrd oevx `edy ,o`k mixne` `eti` ,cvik

:owfd epax xne` jk lr - ?"dnkg"nàéä äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨¦
¯ ,ú÷ôðc"dnkg" zpigan `id dxezd ly dzelbzde dz`ivi §¨§©
,dlrnlydLøLå døB÷î ìáà,dxezd ly ±äìòîì àeä £¨§¨§¨§¨§©§¨

La àø÷pä àeäå ,äîëç úðéçaî äìòî"ïBéìòä ïBöø" í ©§¨¦§¦©¨§¨§©¦§¨§¥§¨¤§
¯ ,àeä-Ceøa(aaeq) siwn `ede dnkgn dlrnl `ed oevx ¨

,dnkga gek ozepeáeúkL Bîëe37:¯dxezdy dlertd itlk §¤¨
:dnypa zlret"epøèòz ïBöø äpvk"38,¯ly dzlert ©¦¨¨©§§¤

,dqgne dxhr `id dxez zcneld dnypd lr dxezdäøèòk©£¨¨
¯ ,LàøaL ïéçnä ìò àéäLfere wfeg wiprdl dgeka yi okl ¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ

,opeaznd lkyd ± y`xay oigend z` micinrnd "miipznl"
lk .dlbn e` cilen lkydy d`xide dad`d ,"zerexf"d oke
,oky .dtÎlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df
dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda

,"dnkg" zpiganòãBpëå,reciy enke ±ìò eLøtM äîî §©©¦©¤¥§©
÷eñt39:¯ ;"dìòa úøèò ìéç úLà"owfd epax xiaqny itk ¨¥¤©¦£¤¤©§¨

dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl
"dl opixw dtÎlray dxez dt zekln" ,dtÎlray40zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dtÎlray dxezay zeaexnd41:
zekldd mdy "xtqn oi` zenlre"42xzke "dxhr" od -

.oigene dnkg zpiga ,"dlra"líBé ìëa úBëìä äðBMä ìë"å§¨©¤£¨§¨
"'eë43.z` ozep dn ,oky ,"`ad mler oa `edy el ghaen ±

z` helwl gekd
ly ziwl`d zelbzdd
df ixd - ?`ad mler
dxez ly zekldd `wec
xvep odny ,dtÎlray
lkezy ,dnypl yeal
zelbzdd z` helwl
owfd epaxy itk ,ziwl`d
oldl hexhexta xiaqn

.h"k oniqaeäæådn ± §¤
:aezkyæòá äøâç"¨§¨§Ÿ

àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî̈§¤¨¥Ÿ¤¨
"äøBz44,¯dxezd ¨

,wfeg ,"fer" z`xwpàéäL¤¦
,`idy iptn ±çk úðúBð¤¤Ÿ©

íéðúî úðéçáì æòåly ± §Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypdíéøeâçä©£¦

¯ ,da íéLaìîe,dtÎlray dxeza,äéúBòBøæ õnàìe ÷fçì §ª¨¦¨§©¥§©¥§¤¨
¯Îy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïä,dad`e d`xi ±íéiìëN ¥§¦§¦¦§¦¦

,oze` cilen lkydy ±¯ ,íéiòáè Bàraha ody dad`e d`xi ¦§¦¦
,cala oze` dlbn lkyde dnypadìéc àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨¦¥

dad`e d`xil jiiy `ed m` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ±
lk ,cala "miirah" dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky"
okl .dtÎlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df
`edy ici lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne`
dnypd zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg
oeilrd oevxdn dilr jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr

.dtÎlray dxez ly zeklda ielibayíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lrdøçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯ ,"'eë,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `idíB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨

¯ :(øçàly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky ©¥
ltzd zcearoiivn `edy itk ,myd z`xie myd zad` ,d

z`xie myd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy ,oldl
z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd onf `ed (myd
cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd lkyd ,"y`x"d oipr

.dtÎlray dxez ly zeklddõenàå ÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦§¦
¯ ,Làøäå úBòBøfä,opeaznd lkyde ,d`xide dad`dàéä ©§§¨Ÿ¦

ïBéìòä ïBöø úòå íéîçø úòL àéäL ,øçMä úlôz úòL§©§¦©©©©¤¦§©©£¦§¥§¨¤§
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ùã÷ä úøâà
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
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מגן  - בכ"מ "דצינה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .38 יג. ה, תהלים .37 ועוד. א. קכא, זח"ב .36 ח. ו, ואתחנן .35 ה. ט, משלי .34
ד. יב, משלי .39 כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י ראה - תסובבנו (ולא תעטרנו מסיים ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין
ספרי  .44 וש"נ. נדה, סוף .43 (שם)". בשהש"ר "כדאיתא שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .42 ה. ו, שה"ש .41 התקו"ז. הקדמת .40

ובכ"מ. שם. האזינו

a`Îmgpn 'h iyily mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט' שלישי יום
,bw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íòôä äúòå,bw 'nr cr:'åëå äøåú àìà

.äìòîì`ed oevxdy oeeike ;oeilrd oevxd dlbzne xi`n f` ± §©§¨
z`e ,myd z`xie myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd
,oeilrd oevxd xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d
opeazn dltzd zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed

e` xveie ,'d zelcba icedi
myd z`xi ekeza dlbn

.myd zad`e¯ ,úàæìå§¨Ÿ
,owfd epax xne` ,okle
éLwánî Lwáà dúBà¨£©¥¦§©§¥

,'äÎyeìékNéå eðéáé̈¦§©§¦
úBéäìå ,åcçé,didiye ± ©§¨§¦§

ìk íäéðéò ïéa ïBøkæì§¦¨¥¥¥¤¨
íäéìà ézáúkM äî©¤¨©§¦£¥¤

ã÷zLà45èøôáe ,ììëa ¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±¯ ,àaìc à÷îòî älôzä úðek ïéðòî¥¦§©©¨©©§¦¨¥¨§¨§¦¨

,ald wnern'ä ïeLøãé íBé íBéd"awd l` aexw zeidl ± ¦§§
,ea dwacleíénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáe íaì ìëa§¨¦¨§¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦

¯ ,'ä éðt çëðytpd zkity z`xwp ixd dltz46,øîàîëe Ÿ©§¥§©£©
éøôña äëøáì-íðBøëæ eðéúBaøweqtd lr ±47"jytp lkae" ©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¥

zeidl dltzd lry¯ :"'eë Lôpä éevî ãò"ytpdy ©¦©¤¤
dlnd .myd zad` ly zektzyda z`hazne zvxtzn
,mizrl zyxtzn "ievin"
`idyk ziag lynl enk
xzei mewn da oi`e d`ln
x`y e` oiid z` helwl
jxc ± uxtzn ,oiwyn
zvw dvegd ± miwcqd
zexnly ,dwyndn
edyna xaecny
xvep df ixd ,dwyndn
z`f wgec mvrdy dnn
ytpd mvry dryay oaen mb jk .ezeyicb z`tn dvegd
edyn jkn `vei ,zeipeviga ,zelbzda ixd ,dad`a jtzyn

.zeipeviga d`xp `edy cr uxtznd ,cala

éñBé éðpä ,íòtä äzòåäLwáe ,øeàa úôñBúa éãé úéðL ó §©¨©©©¦§¦¦¥¦¨¦§¤¤¥©¨¨
íéáBøwä íéîBìL éLðà ìk éðôì äNeøôe äçeèL äìeôk§¨§¨§¨¦§¥¨©§¥§¦©§¦

,íäéìò íi÷ì ,íé÷Bçøäå,mdipia bidpdle -ìçä éîé ìkL §¨§¦§©¥£¥¤¤¨§¥©Ÿ
ìk éàðt íäì ïéàL íé÷ñò éìòaä äázä éðôì eãøé àìŸ¥§¦§¥©¥¨©©£¥£¨¦¤¥¨¤§©¨

íäì LiL íúBà ÷ø ,Ck̈©¨¤¥¨¤
,éàðtiptl ecxi - §©

,daizd,íéãnìnä Bà©§©§¦
ïçìL ìò íéëeîqä Bà©§¦©ª§©
íéìBëiL ,íäéáà£¦¤¤§¦

éøàäìøçMä úlôúa C §©£¦¦§¦©©©©
äöçîe äòL Cøò¤¤¨¨¤¡¨

úBçôì48úBîé ìk §¨¨§
ìçä49ãøBiä äéäé íäî , ©Ÿ¥¤¦§¤©¥

ét ìò ,äázä éðôì¦§¥©¥¨©¦
,ìøBbäin lxeba elriy - ©¨

,cenrd iptl lltziBà
.áøä éevø ét ìòly ± ©¦¦¨Ÿ

in rawii ,milltznd
.dltzÎlrad didiàeäå§

,dltzÎlrad ±óñàé¤¡Ÿ
ìk Bì áéáña åéìà¥¨§¨¦¨
ïçìL ìò íéëeîqä©§¦©ª§©
íéãnìî Bà ,íäéáà£¦¤§©§¦

éøàäì eìëeiLC,dltza ±,eäBîkick ,eaiaq ecnriy - ¤§§©£¦¨
,xdnny in eze` lalai `lyäpLé ìáaz` epyi `ly ± §©§ª¤

`l` ,mixacdjk,dyrii:àðå àð̈§¨
íäì Lé íé÷ñò éìòa ìk íbL ,íéáBè íéîéå úBúaLa Cà©§©¨§¨¦¦¤©¨©£¥£¨¦¥¨¤

øLkä úòLe éàðt± §©§©©Ÿ¤
,f` `idéøàäìC §©£¦

íaì úðeëa íúlôúa¦§¦¨¨§©¨©¦¨
äaøcàå ,'äì íLôðå§©§¨©§©§©¨

íäéìòilra lr ± £¥¤
d,miwqrøúéa ìhîª¨§¤¤

,æò øúéå úàN- §¥§¤¤¨
zltz zpeeka jix`dl

,zayáeúkL Bîk§¤¨
çøà' 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©

'íéiç50,ilra lry - ©¦
lk miweqrd miwqrd
yicwdl ,reayd
xzei ax onf zezaya

,dltzle dxezlBîëe§
äLî úøBúa áeúkL51: ¤¨§©Ÿ¤

'eë ãáòz íéîé úLL"¥¤¨¦©£Ÿ
'äì úaL éòéáMä íBéå§©§¦¦©¨©

éäìàà÷éc "Elky ± ¡Ÿ¤©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó
ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
åìëåéù íéãîìî åà íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä ìë åì

:àðå àð äðåùé ìáá åäåîë êéøàäì
êàíé÷ñò éìòá ìë íâù íéáåè íéîéå úåúáùá

íúìôúá êéøàäì øùåëä úòùå éàðô íäì ùé
ìèåî íäéìò äáøãàå .'äì íùôðå íáì úðååëá
çøåà êåøò ïçìåùá áåúëù åîë æò øúéå úàù øúéá
ãåáòú íéîé úùù äùî úøåúá áåúëù åîëå íééç
.'äì åìåë à÷ééã êéäìà 'äì úáù éòéáùä íåéå 'åë
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ה. ו, ואתחנן .47 טו. א, א' שמואל .46 הקו"א. שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה באגה"ק "ולהעיר 45. שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .48
שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .49 ב". ט, שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, מזח"א
סר"צ  .50 העמידה". לתפלת הכוונה שם – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכים היו הראשונים חסידים דאפילו ב) לב, (ברכות "ומש"כ

ט. כ, יתרו .51 יתנך". מי ד"ה תו"א "וראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת בהגהה. ס"ב



פט a`Îmgpn 'g ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

aezky itk ,dnypd ly dpen`l oefnde34,"ingla engl ekl" :
,dtÎlray dxez cenill cgeinae ,dxezl `id dpeekdyàéäL¤¦

`id ,dtÎlray dxez ±¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaoevxd §¦©¦§¨¤§
lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib" ly ote`a `ed oeilrd

dxeza `wec edf - eihxt
on ,oky .dtÎlray
`l azkay dxezd
weicae zexidaa mircei
devna oeilrd oevxd edn
zevna oebk .zniieqn
dxezd on :oilitz
wx aezk da ,azkay
jici lr ze`l mzxywe"

"jipir oia zethehl eide35,
dn oiicr mircei `l
zethehd od cvik ,xywl
wx ;"jipir oia" `ed okide
xdazn dtÎlray dxeza
`ed dn dxexa dxeva
zevna d"awd ly epevx
jke .eihxt lk lr oilitz

ly ielibd `id dtÎlray dxezdy ,zeevnd x`ya xacd
zxb`"a oldl hexhexta x`azn xacdy itk) oeilrd oevxd

mixne` ixd llka dxez lry zexnl .(h"k oniq "ycewd36

,dlrnly dnkg zpiga `id dxezy ,"zwtp dnkgn `ziixe`"
dlrnly oeilrd oevx `edy ,o`k mixne` `eti` ,cvik

:owfd epax xne` jk lr - ?"dnkg"nàéä äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨¦
¯ ,ú÷ôðc"dnkg" zpigan `id dxezd ly dzelbzde dz`ivi §¨§©
,dlrnlydLøLå døB÷î ìáà,dxezd ly ±äìòîì àeä £¨§¨§¨§¨§©§¨

La àø÷pä àeäå ,äîëç úðéçaî äìòî"ïBéìòä ïBöø" í ©§¨¦§¦©¨§¨§©¦§¨§¥§¨¤§
¯ ,àeä-Ceøa(aaeq) siwn `ede dnkgn dlrnl `ed oevx ¨

,dnkga gek ozepeáeúkL Bîëe37:¯dxezdy dlertd itlk §¤¨
:dnypa zlret"epøèòz ïBöø äpvk"38,¯ly dzlert ©¦¨¨©§§¤

,dqgne dxhr `id dxez zcneld dnypd lr dxezdäøèòk©£¨¨
¯ ,LàøaL ïéçnä ìò àéäLfere wfeg wiprdl dgeka yi okl ¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ

,opeaznd lkyd ± y`xay oigend z` micinrnd "miipznl"
lk .dlbn e` cilen lkydy d`xide dad`d ,"zerexf"d oke
,oky .dtÎlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df
dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda

,"dnkg" zpiganòãBpëå,reciy enke ±ìò eLøtM äîî §©©¦©¤¥§©
÷eñt39:¯ ;"dìòa úøèò ìéç úLà"owfd epax xiaqny itk ¨¥¤©¦£¤¤©§¨

dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl
"dl opixw dtÎlray dxez dt zekln" ,dtÎlray40zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dtÎlray dxezay zeaexnd41:
zekldd mdy "xtqn oi` zenlre"42xzke "dxhr" od -

.oigene dnkg zpiga ,"dlra"líBé ìëa úBëìä äðBMä ìë"å§¨©¤£¨§¨
"'eë43.z` ozep dn ,oky ,"`ad mler oa `edy el ghaen ±

z` helwl gekd
ly ziwl`d zelbzdd
df ixd - ?`ad mler
dxez ly zekldd `wec
xvep odny ,dtÎlray
lkezy ,dnypl yeal
zelbzdd z` helwl
owfd epaxy itk ,ziwl`d
oldl hexhexta xiaqn

.h"k oniqaeäæådn ± §¤
:aezkyæòá äøâç"¨§¨§Ÿ

àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî̈§¤¨¥Ÿ¤¨
"äøBz44,¯dxezd ¨

,wfeg ,"fer" z`xwpàéäL¤¦
,`idy iptn ±çk úðúBð¤¤Ÿ©

íéðúî úðéçáì æòåly ± §Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypdíéøeâçä©£¦

¯ ,da íéLaìîe,dtÎlray dxeza,äéúBòBøæ õnàìe ÷fçì §ª¨¦¨§©¥§©¥§¤¨
¯Îy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïä,dad`e d`xi ±íéiìëN ¥§¦§¦¦§¦¦

,oze` cilen lkydy ±¯ ,íéiòáè Bàraha ody dad`e d`xi ¦§¦¦
,cala oze` dlbn lkyde dnypadìéc àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨¦¥

dad`e d`xil jiiy `ed m` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ±
lk ,cala "miirah" dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky"
okl .dtÎlray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df
`edy ici lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne`
dnypd zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg
oeilrd oevxdn dilr jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr

.dtÎlray dxez ly zeklda ielibayíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lrdøçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯ ,"'eë,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `idíB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨

¯ :(øçàly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky ©¥
ltzd zcearoiivn `edy itk ,myd z`xie myd zad` ,d

z`xie myd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy ,oldl
z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd onf `ed (myd
cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd lkyd ,"y`x"d oipr

.dtÎlray dxez ly zeklddõenàå ÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦§¦
¯ ,Làøäå úBòBøfä,opeaznd lkyde ,d`xide dad`dàéä ©§§¨Ÿ¦

ïBéìòä ïBöø úòå íéîçø úòL àéäL ,øçMä úlôz úòL§©§¦©©©©¤¦§©©£¦§¥§¨¤§
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ùã÷ä úøâà
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
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מגן  - בכ"מ "דצינה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .38 יג. ה, תהלים .37 ועוד. א. קכא, זח"ב .36 ח. ו, ואתחנן .35 ה. ט, משלי .34
ד. יב, משלי .39 כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י ראה - תסובבנו (ולא תעטרנו מסיים ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין
ספרי  .44 וש"נ. נדה, סוף .43 (שם)". בשהש"ר "כדאיתא שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .42 ה. ו, שה"ש .41 התקו"ז. הקדמת .40

ובכ"מ. שם. האזינו

a`Îmgpn 'h iyily mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט' שלישי יום
,bw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íòôä äúòå,bw 'nr cr:'åëå äøåú àìà

.äìòîì`ed oevxdy oeeike ;oeilrd oevxd dlbzne xi`n f` ± §©§¨
z`e ,myd z`xie myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd
,oeilrd oevxd xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d
opeazn dltzd zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed

e` xveie ,'d zelcba icedi
myd z`xi ekeza dlbn

.myd zad`e¯ ,úàæìå§¨Ÿ
,owfd epax xne` ,okle
éLwánî Lwáà dúBà¨£©¥¦§©§¥

,'äÎyeìékNéå eðéáé̈¦§©§¦
úBéäìå ,åcçé,didiye ± ©§¨§¦§

ìk íäéðéò ïéa ïBøkæì§¦¨¥¥¥¤¨
íäéìà ézáúkM äî©¤¨©§¦£¥¤

ã÷zLà45èøôáe ,ììëa ¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±¯ ,àaìc à÷îòî älôzä úðek ïéðòî¥¦§©©¨©©§¦¨¥¨§¨§¦¨

,ald wnern'ä ïeLøãé íBé íBéd"awd l` aexw zeidl ± ¦§§
,ea dwacleíénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáe íaì ìëa§¨¦¨§¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦

¯ ,'ä éðt çëðytpd zkity z`xwp ixd dltz46,øîàîëe Ÿ©§¥§©£©
éøôña äëøáì-íðBøëæ eðéúBaøweqtd lr ±47"jytp lkae" ©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¥

zeidl dltzd lry¯ :"'eë Lôpä éevî ãò"ytpdy ©¦©¤¤
dlnd .myd zad` ly zektzyda z`hazne zvxtzn
,mizrl zyxtzn "ievin"
`idyk ziag lynl enk
xzei mewn da oi`e d`ln
x`y e` oiid z` helwl
jxc ± uxtzn ,oiwyn
zvw dvegd ± miwcqd
zexnly ,dwyndn
edyna xaecny
xvep df ixd ,dwyndn
z`f wgec mvrdy dnn
ytpd mvry dryay oaen mb jk .ezeyicb z`tn dvegd
edyn jkn `vei ,zeipeviga ,zelbzda ixd ,dad`a jtzyn

.zeipeviga d`xp `edy cr uxtznd ,cala

éñBé éðpä ,íòtä äzòåäLwáe ,øeàa úôñBúa éãé úéðL ó §©¨©©©¦§¦¦¥¦¨¦§¤¤¥©¨¨
íéáBøwä íéîBìL éLðà ìk éðôì äNeøôe äçeèL äìeôk§¨§¨§¨¦§¥¨©§¥§¦©§¦

,íäéìò íi÷ì ,íé÷Bçøäå,mdipia bidpdle -ìçä éîé ìkL §¨§¦§©¥£¥¤¤¨§¥©Ÿ
ìk éàðt íäì ïéàL íé÷ñò éìòaä äázä éðôì eãøé àìŸ¥§¦§¥©¥¨©©£¥£¨¦¤¥¨¤§©¨

íäì LiL íúBà ÷ø ,Ck̈©¨¤¥¨¤
,éàðtiptl ecxi - §©

,daizd,íéãnìnä Bà©§©§¦
ïçìL ìò íéëeîqä Bà©§¦©ª§©
íéìBëiL ,íäéáà£¦¤¤§¦

éøàäìøçMä úlôúa C §©£¦¦§¦©©©©
äöçîe äòL Cøò¤¤¨¨¤¡¨

úBçôì48úBîé ìk §¨¨§
ìçä49ãøBiä äéäé íäî , ©Ÿ¥¤¦§¤©¥

ét ìò ,äázä éðôì¦§¥©¥¨©¦
,ìøBbäin lxeba elriy - ©¨

,cenrd iptl lltziBà
.áøä éevø ét ìòly ± ©¦¦¨Ÿ

in rawii ,milltznd
.dltzÎlrad didiàeäå§

,dltzÎlrad ±óñàé¤¡Ÿ
ìk Bì áéáña åéìà¥¨§¨¦¨
ïçìL ìò íéëeîqä©§¦©ª§©
íéãnìî Bà ,íäéáà£¦¤§©§¦

éøàäì eìëeiLC,dltza ±,eäBîkick ,eaiaq ecnriy - ¤§§©£¦¨
,xdnny in eze` lalai `lyäpLé ìáaz` epyi `ly ± §©§ª¤

`l` ,mixacdjk,dyrii:àðå àð̈§¨
íäì Lé íé÷ñò éìòa ìk íbL ,íéáBè íéîéå úBúaLa Cà©§©¨§¨¦¦¤©¨©£¥£¨¦¥¨¤

øLkä úòLe éàðt± §©§©©Ÿ¤
,f` `idéøàäìC §©£¦

íaì úðeëa íúlôúa¦§¦¨¨§©¨©¦¨
äaøcàå ,'äì íLôðå§©§¨©§©§©¨

íäéìòilra lr ± £¥¤
d,miwqrøúéa ìhîª¨§¤¤

,æò øúéå úàN- §¥§¤¤¨
zltz zpeeka jix`dl

,zayáeúkL Bîk§¤¨
çøà' 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©

'íéiç50,ilra lry - ©¦
lk miweqrd miwqrd
yicwdl ,reayd
xzei ax onf zezaya

,dltzle dxezlBîëe§
äLî úøBúa áeúkL51: ¤¨§©Ÿ¤

'eë ãáòz íéîé úLL"¥¤¨¦©£Ÿ
'äì úaL éòéáMä íBéå§©§¦¦©¨©

éäìàà÷éc "Elky ± ¡Ÿ¤©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó
ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
åìëåéù íéãîìî åà íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä ìë åì

:àðå àð äðåùé ìáá åäåîë êéøàäì
êàíé÷ñò éìòá ìë íâù íéáåè íéîéå úåúáùá

íúìôúá êéøàäì øùåëä úòùå éàðô íäì ùé
ìèåî íäéìò äáøãàå .'äì íùôðå íáì úðååëá
çøåà êåøò ïçìåùá áåúëù åîë æò øúéå úàù øúéá
ãåáòú íéîé úùù äùî úøåúá áåúëù åîëå íééç
.'äì åìåë à÷ééã êéäìà 'äì úáù éòéáùä íåéå 'åë
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ה. ו, ואתחנן .47 טו. א, א' שמואל .46 הקו"א. שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה באגה"ק "ולהעיר 45. שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .48
שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .49 ב". ט, שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, מזח"א
סר"צ  .50 העמידה". לתפלת הכוונה שם – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכים היו הראשונים חסידים דאפילו ב) לב, (ברכות "ומש"כ

ט. כ, יתרו .51 יתנך". מי ד"ה תו"א "וראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת בהגהה. ס"ב



a`Îmgpnצ 'i iriax mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י' רביעי יום
אגרת ב  ,206 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ .á,cw 'nr cr:'åâå íéðôä

`ly ,jiwl` 'd ly mipiprl ,jiwl` 'dl zeidl jixv zayd
,mkl mb zeidl jixvy ,"mkl" mb ea xn`py aeh meia enk

zeidl jixv zaya eli`e,'äì Blkmipiprl lkd xeqnl - ª©
oeeikn .jiwl` 'd ly
dfy iptn `ed df lky
mini zyy" ixg` `a
zyyay ixg` ,"cearz
mipipra micaer legd ini
ilraa ixd ,miinyb
lkay ,dnecke miwqr
miweqr md reayd ini
dceara ,"cearz"a
i`cea ,miinyb mipipra
lky mlv` zeidl jixvy

.'dl didz zaydúàæìå,okle ±íä íb,miwqrd ilra ± §¨Ÿ©¥
ìøBbä ét ìò ,áBè íBéå úaLa äázä éðôì eãøéin ± ¥§¦§¥©¥¨§©¨§©¦©¨

,dltzÎlrad didi:ã÷zLà ézáúkL Bîk ,áøä éevøa Bà§¦¨Ÿ§¤¨©§¦¤§¨©

éøö àc ïBâëe,éòBãBàì C,ricedl yi df oebkae - §¨¨¦§¥
ì ,'ä äöøé íà ,ézòãaLíéìbøî íéðéðnä ìëì çìL ¤§©§¦¦¦§¤¦§Ÿ©§¨©¦§¨¦§©§¦

,òéãBäìe òãéì ,øúqa,zece` -Bì øLôàL éî ìk ©¥¤¥©§¦©¨¦¤¤§¨
éàðt Bì LiL éî ìëå§¨¦¤¥§©

éøàäìälôza ïiòìe C §©£¦§©¥©§¦¨
zekix`a lltzdl ±

,dpeek jezne¯ ìvòúîe¦§©¥
÷eçøa ïBcð äéäé¦§¤¦§¦
äçãð úBéäì ,íB÷î̈¦§¦§¤
BàBáa íéãé ézLa¦§¥¨©¦§

äôì,owfd epax l` ± §Ÿ
ìíéäìà éøác" òîL ¦§Ÿ©¦§¥¡Ÿ¦

,"íéiç,zeciqg ixac - ©¦
äzà ¯ åàì ììkîe¦§©¨©¨

.ïä òîBLjix`iy iny ,"od" rney dz` "e`l"dn ± ¥©¥
,'eke edeaxwi dltzd zcearaàáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ

:'eëå äøBz àlà áBè ïéàå ,áBè úkøa íäéìò£¥¤¦§©§¥¤¨¨§

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.á`elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk xq`na

dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn exexgy .zeciqgd

.zeciqgd zxez zehytzdl

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ezhiy lr dlrnl bexhwn

z` "cixedl" ,owfd epax ly

,c"ag zeciqga `hazn xacdy itk ,dpadae lkya zeciqgd zxez

xexgydy ,oaen ixd ,l`xyin cg` lk l` ribzy ote`a dvitdle

dnkqd dpzip - daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk `a dhnl

f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek ozipe

ycew zxb` owfd epax azkefdlgd f`y ,fnxnd xac .a oniq

dtewzddipyd,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy ixg` "a wxt" aezk o`ky

,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd) dncwd

zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq" dligza aezk

oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza z`aen epiptly

zeciqgd oeyla e`) dipyd dtewzd - 'a2ixg` dlgd ("ipy zelcb"

.bxeaxhtn ez`ia

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
.eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza epia`

el gihad ixd d"awdy zexnl4lka jizxnye jnr ikp` dpde"
izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly ixd ,"jlz xy`
dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk oiba - "micqgd lkn
ywal wewf `edy avna oezp `edy cgtn `ede xzei ohw awri
,"`p iplivd" ycgn
dn] .eze` livi d"awdy
`ian owfd epaxy

" milind wx weqtdnlkn
micqgdmilind z`e ,"

"lkne" dlnd wx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn"
,i"yx yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e
gihad `ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd
dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el
mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady
owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"
.ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l ixd -
`edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd epax oi` okl

" dlnd z` `ianlknedf ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "
cg` lkl dghaedy dghad zniiw ,xac ly ezin`ly iptn
"eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd jxca jledd l`xyin

dyxta okn xg`l zeaezkd zekxad lk eilr elegi5cgeinae ,
,`l` .zeciqgd zhiy mqxtl eytp xqend l`xyia `iypl
ixd ,hxta owfd epaxl zyxetn dghad ef dzid `ly oeeik
,ielba `l) mlrd ly ote`a `id dghadd ,hxta eil` qgia
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ùã÷ä úøâà

áåè íåéå úáùá äáéúä éðôì åãøé íä íâ úàæìå
:ã÷úùà ù"îë áåøä éåöéøá åà ìøåâä éô ìò

ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã
éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè

.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
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ly ote`a z`f fnxn owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy
.["'ebe" dlna mlrd,Leøti"yx ixdy -6"izphw"dy ,yxtn ¥

ehrnzp"y ,xnelk ,zn`d lke micqgd lkn d`vezk `a
izeiekfxne` jk lr ."inr ziyry zn`de micqgd ici lr

oekp epi`e" o"anxdoeyla
weqta ixdy ,"aezkd

,"izphw" aezkip`
`le xzei ohw iziyrp
herin ,ephwzp zeiekfdy
herin `le zeki`a

zenka7yxtn o"anxde ,
xg` ote`a8z`
ip`y ,"izphw"dicn ohw

micqgd lk z` helwl
eyexitl m`zda .zn`de
ixd ,o"anxd ly df
d`vez epi` "izphw"d
m` ik ,zn`de micqgdn
i`kf epi`e icn ohw `edy
.zn`de micqgd lkl
yxtn owfd epax ,mxa
"izphw"dy ,i"yx yexitk

izphw" weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `edlkn
micqgdy ,"nepaxy `l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

,envr mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd
`le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy

dyzeiekf`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`l` ,
d`vez `ed "izphw"dydxiyidn df .(zn`de micqgdn

" xne` owfd epaxyyexitlr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"
,zn`de micqgdn d`vezk `a df z`f lkae ,mc`dìëaL¤§¨

éøö íãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäL ãñçå ãñçCmc`d ± ¤¤¨¤¤¤©¨¨¤¨¨¨¨¦
,envrl.ãàîa çeø ìôL úBéäìxzeia jenp envr wifgdl ± ¦§§©©¦§Ÿ

,d"awd ez` dyry cqgdn d`vezkãñç ék,dlrnl ± ¦¤¤
,zepeilrd zexitqa,àðéîé àòBøcrexf ly dpigad `ed - §¨§¦¨

,aexiwe oini ly oipr ,oinid"éð÷açz Bðéîéå"10,oinid - ¦¦§©§¥¦
,mc`d z` siwn dlrnlyLnî íéäìà úáø÷ úðéça àéäL¤¦§¦©¦§©¡Ÿ¦©¨

,íéðôlî úàN øúéa,mc`d mr d"awd dyery cqga - §¤¤§¥¦§¨¦
dyrpy iptl did xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp

,cqgd ez`äìòîì dábäå úàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥§©¨Ÿ©§©§¨
éøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±ähîì çeø ìôL øúBé ©§¨¨¦¦§¥§©©§©¨

,ähî,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr -áeúkL Bîk11: ©¨§¤¨
."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"cqgd ici lr mc`l d`xp d"awdyk ± ¥¨¦§¨¦

ly dybxd mc`d lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy
,`id dpeekdy e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn"

envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl ilkdy
.zekinpae "wegxn"àìk ¯ à÷åc "dén÷" àlëc ,òãBpëå§©©§ª¨©¥©§¨§¨

,áéLçaygp lkdy recike -eiablelit` ,melkk `wec ¨¦
aexw ,eiptl zeidl ,"'inw" zeidl ,xzeia zilrpd dbixcnd
`lk" `id ,jxazi eil`
eli`ke dlha `id ,"aiyg
,oky) llk zniiw dppi`
miiw `le aygp `l eiabl

,(xac meyìk ïk íàå§¦¥¨
øúBé "dén÷" àeäL± ¤©¥¥

,"eiptl" xzei `edy in lk
,jxazi eil` xzei aexw
ïéàå àìk øúBé àeä¥§Ÿ§©¦

.ñôàåylyn zg` lk ± §¤¤
"oi`" ,"`lk" ± milind
ote` z`han ± "qt`"e
`ad cgein zelhazd
cvn ,"'inw"d cvn

,jxazi eil` aexiwdBæå§
ïéîé úðéça àéä¦§¦©¨¦

ãñçå äMã÷aL± ¤¦§ª¨§¤¤
jynpd,íäøáàì- §©§¨¨

weqtd oeylk12,"mdxa`l cqg awril zn` ozz" :df ixd
.lehia ly ote`ae dpigaaøîàL13::epia` mdxa` -éëðàå" ¤¨©§¨Ÿ¦

."øôàå øôò` epia` mdxa` lr "lrt" cqgd ±zilkz z ¨¨¨¥¤
oinidy oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l envr wifgdy cr ,lehiad
okl ± lehia `ed cqgd oipry ± jk `ed dlrnl dyecway

,zelhazdd oipr ± cqgd eil` jynpy ina mb xacd lretBæå§
.á÷òé ìL Búcî ïk íb àéäzilkz ea lrt cqgdy ± ¦©¥¦¨¤©£Ÿ

.zelhazddìvðúä úàæáe,awri ±,åNò éðtî Búàøé ìò ¨Ÿ¦§©¥©¦§¨¦§¥¥¨
àìå,did ±Búçèáäa Bì éc:4:eil` d"awd ly -éëðà äpäå" §Ÿ©§©§¨¨§¦¥¨Ÿ¦

,"'eë Cnò,"jlz xy` lka jizxnye" -ïè÷ úBéä éðtî ¦¨¦§¥¡¨¨
íéãñçä éeaø úîçî ,åéðéòa ãàî ãàîa á÷òéitk ± ©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¥¨¥£©¦©£¨¦

xn`y14:,"'eë éì÷îa ék"dzre dfd ocxid z` izxar" - ¦§©§¦
-y xaqe ,"zepgn ipyl iziidìöpäì ììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨§¦¨¥

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eë15:,cgt awriy - §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,"àèçä íøâé ànL",lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpL ¤¨¦§Ÿ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨

envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt jk ick cr ±
ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df .`heg ly avna
icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw" ea lrt micqgd
,"`p iplivd" ycgn ywal okl `ed wewfe ,`hg `ny cgt
xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde" el ghaed xaky zexnl
lky ,`id l`xyin cg` lkl xen`dn d`xedd .'eke "jlz

ixv ,ez` dyer d"awdy cqg,"izphw" ea lertl xacd j
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ùã÷ä úøâà
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
ìà áåø÷ä ìëå .íéðôìî úàù øúéá ùîî íéäìà
úåéäì êéøö .äìòî äìòîì äáâäå úàù øúéá 'ä
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
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צי a`Îmgpn 'i iriax mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י' רביעי יום
אגרת ב  ,206 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ .á,cw 'nr cr:'åâå íéðôä

`ly ,jiwl` 'd ly mipiprl ,jiwl` 'dl zeidl jixv zayd
,mkl mb zeidl jixvy ,"mkl" mb ea xn`py aeh meia enk

zeidl jixv zaya eli`e,'äì Blkmipiprl lkd xeqnl - ª©
oeeikn .jiwl` 'd ly
dfy iptn `ed df lky
mini zyy" ixg` `a
zyyay ixg` ,"cearz
mipipra micaer legd ini
ilraa ixd ,miinyb
lkay ,dnecke miwqr
miweqr md reayd ini
dceara ,"cearz"a
i`cea ,miinyb mipipra
lky mlv` zeidl jixvy

.'dl didz zaydúàæìå,okle ±íä íb,miwqrd ilra ± §¨Ÿ©¥
ìøBbä ét ìò ,áBè íBéå úaLa äázä éðôì eãøéin ± ¥§¦§¥©¥¨§©¨§©¦©¨

,dltzÎlrad didi:ã÷zLà ézáúkL Bîk ,áøä éevøa Bà§¦¨Ÿ§¤¨©§¦¤§¨©

éøö àc ïBâëe,éòBãBàì C,ricedl yi df oebkae - §¨¨¦§¥
ì ,'ä äöøé íà ,ézòãaLíéìbøî íéðéðnä ìëì çìL ¤§©§¦¦¦§¤¦§Ÿ©§¨©¦§¨¦§©§¦

,òéãBäìe òãéì ,øúqa,zece` -Bì øLôàL éî ìk ©¥¤¥©§¦©¨¦¤¤§¨
éàðt Bì LiL éî ìëå§¨¦¤¥§©

éøàäìälôza ïiòìe C §©£¦§©¥©§¦¨
zekix`a lltzdl ±

,dpeek jezne¯ ìvòúîe¦§©¥
÷eçøa ïBcð äéäé¦§¤¦§¦
äçãð úBéäì ,íB÷î̈¦§¦§¤
BàBáa íéãé ézLa¦§¥¨©¦§

äôì,owfd epax l` ± §Ÿ
ìíéäìà éøác" òîL ¦§Ÿ©¦§¥¡Ÿ¦

,"íéiç,zeciqg ixac - ©¦
äzà ¯ åàì ììkîe¦§©¨©¨

.ïä òîBLjix`iy iny ,"od" rney dz` "e`l"dn ± ¥©¥
,'eke edeaxwi dltzd zcearaàáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ

:'eëå äøBz àlà áBè ïéàå ,áBè úkøa íäéìò£¥¤¦§©§¥¤¨¨§

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.á`elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk xq`na

dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn exexgy .zeciqgd

.zeciqgd zxez zehytzdl

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ezhiy lr dlrnl bexhwn

z` "cixedl" ,owfd epax ly

,c"ag zeciqga `hazn xacdy itk ,dpadae lkya zeciqgd zxez

xexgydy ,oaen ixd ,l`xyin cg` lk l` ribzy ote`a dvitdle

dnkqd dpzip - daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk `a dhnl

f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek ozipe

ycew zxb` owfd epax azkefdlgd f`y ,fnxnd xac .a oniq

dtewzddipyd,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy ixg` "a wxt" aezk o`ky

,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd) dncwd

zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq" dligza aezk

oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza z`aen epiptly

zeciqgd oeyla e`) dipyd dtewzd - 'a2ixg` dlgd ("ipy zelcb"

.bxeaxhtn ez`ia

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
.eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza epia`

el gihad ixd d"awdy zexnl4lka jizxnye jnr ikp` dpde"
izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly ixd ,"jlz xy`
dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk oiba - "micqgd lkn
ywal wewf `edy avna oezp `edy cgtn `ede xzei ohw awri
,"`p iplivd" ycgn
dn] .eze` livi d"awdy
`ian owfd epaxy

" milind wx weqtdnlkn
micqgdmilind z`e ,"

"lkne" dlnd wx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn"
,i"yx yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e
gihad `ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd
dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el
mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady
owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"
.ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l ixd -
`edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd epax oi` okl

" dlnd z` `ianlknedf ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "
cg` lkl dghaedy dghad zniiw ,xac ly ezin`ly iptn
"eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd jxca jledd l`xyin

dyxta okn xg`l zeaezkd zekxad lk eilr elegi5cgeinae ,
,`l` .zeciqgd zhiy mqxtl eytp xqend l`xyia `iypl
ixd ,hxta owfd epaxl zyxetn dghad ef dzid `ly oeeik
,ielba `l) mlrd ly ote`a `id dghadd ,hxta eil` qgia
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áåè íåéå úáùá äáéúä éðôì åãøé íä íâ úàæìå
:ã÷úùà ù"îë áåøä éåöéøá åà ìøåâä éô ìò

ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã
éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè

.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
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ג. כו, בחוקותי .5 טו. כח, ויצא .4 יא. לב, וישלח .3 ואילך. שסז ע' במדבר התורה אור ראה .2 .74 ע' ח"א שיחות לקוטי ראה .1
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ly ote`a z`f fnxn owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy
.["'ebe" dlna mlrd,Leøti"yx ixdy -6"izphw"dy ,yxtn ¥

ehrnzp"y ,xnelk ,zn`d lke micqgd lkn d`vezk `a
izeiekfxne` jk lr ."inr ziyry zn`de micqgd ici lr

oekp epi`e" o"anxdoeyla
weqta ixdy ,"aezkd

,"izphw" aezkip`
`le xzei ohw iziyrp
herin ,ephwzp zeiekfdy
herin `le zeki`a

zenka7yxtn o"anxde ,
xg` ote`a8z`
ip`y ,"izphw"dicn ohw

micqgd lk z` helwl
eyexitl m`zda .zn`de
ixd ,o"anxd ly df
d`vez epi` "izphw"d
m` ik ,zn`de micqgdn
i`kf epi`e icn ohw `edy
.zn`de micqgd lkl
yxtn owfd epax ,mxa
"izphw"dy ,i"yx yexitk

izphw" weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `edlkn
micqgdy ,"nepaxy `l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

,envr mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd
`le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy

dyzeiekf`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`l` ,
d`vez `ed "izphw"dydxiyidn df .(zn`de micqgdn

" xne` owfd epaxyyexitlr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"
,zn`de micqgdn d`vezk `a df z`f lkae ,mc`dìëaL¤§¨

éøö íãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäL ãñçå ãñçCmc`d ± ¤¤¨¤¤¤©¨¨¤¨¨¨¨¦
,envrl.ãàîa çeø ìôL úBéäìxzeia jenp envr wifgdl ± ¦§§©©¦§Ÿ

,d"awd ez` dyry cqgdn d`vezkãñç ék,dlrnl ± ¦¤¤
,zepeilrd zexitqa,àðéîé àòBøcrexf ly dpigad `ed - §¨§¦¨

,aexiwe oini ly oipr ,oinid"éð÷açz Bðéîéå"10,oinid - ¦¦§©§¥¦
,mc`d z` siwn dlrnlyLnî íéäìà úáø÷ úðéça àéäL¤¦§¦©¦§©¡Ÿ¦©¨

,íéðôlî úàN øúéa,mc`d mr d"awd dyery cqga - §¤¤§¥¦§¨¦
dyrpy iptl did xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp

,cqgd ez`äìòîì dábäå úàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥§©¨Ÿ©§©§¨
éøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±ähîì çeø ìôL øúBé ©§¨¨¦¦§¥§©©§©¨

,ähî,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr -áeúkL Bîk11: ©¨§¤¨
."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"cqgd ici lr mc`l d`xp d"awdyk ± ¥¨¦§¨¦

ly dybxd mc`d lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy
,`id dpeekdy e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn"

envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl ilkdy
.zekinpae "wegxn"àìk ¯ à÷åc "dén÷" àlëc ,òãBpëå§©©§ª¨©¥©§¨§¨

,áéLçaygp lkdy recike -eiablelit` ,melkk `wec ¨¦
aexw ,eiptl zeidl ,"'inw" zeidl ,xzeia zilrpd dbixcnd
`lk" `id ,jxazi eil`
eli`ke dlha `id ,"aiyg
,oky) llk zniiw dppi`
miiw `le aygp `l eiabl

,(xac meyìk ïk íàå§¦¥¨
øúBé "dén÷" àeäL± ¤©¥¥

,"eiptl" xzei `edy in lk
,jxazi eil` xzei aexw
ïéàå àìk øúBé àeä¥§Ÿ§©¦

.ñôàåylyn zg` lk ± §¤¤
"oi`" ,"`lk" ± milind
ote` z`han ± "qt`"e
`ad cgein zelhazd
cvn ,"'inw"d cvn

,jxazi eil` aexiwdBæå§
ïéîé úðéça àéä¦§¦©¨¦

ãñçå äMã÷aL± ¤¦§ª¨§¤¤
jynpd,íäøáàì- §©§¨¨

weqtd oeylk12,"mdxa`l cqg awril zn` ozz" :df ixd
.lehia ly ote`ae dpigaaøîàL13::epia` mdxa` -éëðàå" ¤¨©§¨Ÿ¦

."øôàå øôò` epia` mdxa` lr "lrt" cqgd ±zilkz z ¨¨¨¥¤
oinidy oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l envr wifgdy cr ,lehiad
okl ± lehia `ed cqgd oipry ± jk `ed dlrnl dyecway

,zelhazdd oipr ± cqgd eil` jynpy ina mb xacd lretBæå§
.á÷òé ìL Búcî ïk íb àéäzilkz ea lrt cqgdy ± ¦©¥¦¨¤©£Ÿ

.zelhazddìvðúä úàæáe,awri ±,åNò éðtî Búàøé ìò ¨Ÿ¦§©¥©¦§¨¦§¥¥¨
àìå,did ±Búçèáäa Bì éc:4:eil` d"awd ly -éëðà äpäå" §Ÿ©§©§¨¨§¦¥¨Ÿ¦

,"'eë Cnò,"jlz xy` lka jizxnye" -ïè÷ úBéä éðtî ¦¨¦§¥¡¨¨
íéãñçä éeaø úîçî ,åéðéòa ãàî ãàîa á÷òéitk ± ©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¥¨¥£©¦©£¨¦

xn`y14:,"'eë éì÷îa ék"dzre dfd ocxid z` izxar" - ¦§©§¦
-y xaqe ,"zepgn ipyl iziidìöpäì ììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨§¦¨¥

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eë15:,cgt awriy - §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,"àèçä íøâé ànL",lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpL ¤¨¦§Ÿ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨

envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt jk ick cr ±
ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df .`heg ly avna
icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw" ea lrt micqgd
,"`p iplivd" ycgn ywal okl `ed wewfe ,`hg `ny cgt
xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde" el ghaed xaky zexnl
lky ,`id l`xyin cg` lkl xen`dn d`xedd .'eke "jlz

ixv ,ez` dyer d"awdy cqg,"izphw" ea lertl xacd j
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ùã÷ä úøâà
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
ìà áåø÷ä ìëå .íéðôìî úàù øúéá ùîî íéäìà
úåéäì êéøö .äìòî äìòîì äáâäå úàù øúéá 'ä
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
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כ"ק  הערת .8 שם". חדא"ג "ראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .7 א". לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .6
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מנחםֿאב  י"א חמישי יום
אגרת ג  ,cw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùáìéå .â,208 'nr cr:[å"ç] ìåáâå

cqg lkay" xne` owfd epaxy dn .jenpe ohw envr wifgdl
ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily iaxd mrt yxit ,"cqge
cqg ly oipra `ad zelylzydd xcq ly cqg epyi :micqg
dlrnly cqg epyie ,rahd it lr mc`d mr dyrpd

oipra `ad zelylzydn
mr dyrpd cqg ly
on dlrnly ote`a mc`d
mb xne` `ed okl .rahd
`rexc cqg ik" mrhd
,cg` oipr dfy ,"`pini
oipr dfy ,"ipwagz epini"e
`rexc cqg" oky ,ipy
ly cqg `ed "`pini
cqg ,zepeilrd zexitqd
,zelylzyd xcq ly
rexfd enk ,ilka xe` dfy
,xa`a geke zeig `edy
oini `ed "ipwagz epinie"e
dlrnly oeilr cqge

siwn ly ote`a mc`d z` cala (aaeq) wagny ,zelylzydn
dfy iptn ,(xa`a rexfd zeig enk zeinipta yalzn epi`e)

.milka zexe` zeyalzdn dlrnlúnòì äæ'a ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤§ª©
,'äæ,dyecw ly cqgl cbepd cvd -ãñç ìàòîLé àeä ¤¦§¨¥¤¤

,ätì÷c`ed ,mdxa`l ,dyecw ly cqgl cebipd ,oky - ¦§¦¨
,dyecw ly dxeab ,wgvil cebipde ;"dtilw" ly cqg ,l`rnyi
zpigaa `edy in lv` ,eiably ,dtilw ly dxeab ,eyr `ed

- l`rnyiúeqâå dáâa ìãâå CìBä àeä ¯ ìBãb ãñçäL ìk̈¤©¤¤¨¥§¨¥§Ÿ©§©
.Baì áçøå çeøädf cqg ote`n xdfidle xnyidl icedi lre - ¨©§Ÿ©¦

,gexd zeqbe zelcb eilr e"g lerti `l df cqgy ,l`rnyi ly
ly cqg ly ote`a elv` didi cqgdy lczydl eilr `l`
lret cqgdy ,awri lv`e mdxa` lv` didy enk ,dyecw

.depre lehiaúàæìå,okle ±äaø äòãBî íéòéãBnä ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦©¦¦¨¨©¨
,L"ðà úeììëì,miciqgd lkl -øLà íéãñçä éeaø ìò ¦§¨©¦©£¨¦£¤

,eðnò úBNòì 'ä ìécâämya z`xwp ixd cqg zpigay - ¦§¦©£¦¨
weqta zeiepn ody itk zepeilrd zecnd) "dlecb"16'd jl" :

,'eke "dxeabde dlecbd
"dlecbd"a dpeekd ixd
,(cqgd zcnl `id
dbixcn z`han dlecbe
xy`n cqga xzei ddeab
epiax xne` okl ,mzq cqg
'd licbd xy`" owfd
cqgd ,"epnr zeyrl

lecbd± epz` 'd dyry
ly ezle`ba ± miciqg

rti ± owfd epiaxcqg le
dfìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤

"Bnò øàL" ¯ á÷òé©£Ÿ§¨©
,"ìàøNé úéøàL"eipa - §¥¦¦§¨¥

x`y" ixd mi`xwp l`xyi
"enr17"l`xyi zix`y'e18lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

,"zix`y"Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19 ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `ed oi`y xac -
,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤

,owfd epiax ly exq`nl enxby micbpnd -áéçøäì àìå§Ÿ§©§¦
,ät íäéìò,oegvip ly drepzae zeagxa mdil` xacl `ly - £¥¤¤

ì Bà,äàøBð äøäæàa øékæälî ñä ,íBìLå-ñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©§¨©¦§©§¦§©§¨¨¨¨
,z`f zeyrl `ly -úîà úcîa ,íaìå íçeø ìétLäì ÷ø©§©§¦¨§¦¨§¦©¡¤

áéLî Cø äðòîe ,çeø úeëéîða ,íãà ìk éðtî ,á÷òéì§©£Ÿ¦§¥¨¨¨¦§¦©©£¤©¥¦
"'eë äàëð çeøå" ,äîç20éìeàå éàä élëå ,,df lk ici lre ± ¥¨§©§¥¨§ª¥©§©

,ile`eíäéçà áìa 'ä ïzé,micbpnd ±"'Bâå íéðtä íénk"21: ¦¥§¥£¥¤©©¦©¨¦§
.dfk ote`a ebdpzi md mbe mzecbpzd lhai dfy -

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

dwcv ly miyeal yali
,l`xyi ipal dreyie
itk) dnwp ly miyeale
itlk (weqta miiqn `edy
oeeik j` ,mlerd zene`

dlrnly mipiprd (zeedzdl e`) zhilwl ilkdy2on xvep -

ixd ,mdn dnbece oirn dhnl miyer l`xyi ipay mipiprd
oiprd epyi l`xyi ipa ly dwcvd zcearay ,(mb) `id dpeekd
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷e ätì÷ ìk äæ ïBéøM,oeixyd akxen odn ±úôøèöî ¦§¤¨§¦¨§¦¨¦§¨¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö
äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
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שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .20 א. יז, ר"ה ראה .19 ועוד. ו. לא, ט. ו, ירמי' ראה .18 יא. יא, ישעי' ראה .17 יב. כט, דה"א .16
ברוח  המדברים יד) יח, כב. יז, יג. טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה. מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
וי"ל  ב"גו'". מרמזו וכאן הענין כל מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה
עצם  עה"פ  – פ"ט באדר"נ גם וכן וי"ג ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם  גרם . תיבש נכאה ורוח כב ) (יז, למשלי דכוונתו
דסיום  דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי)

יט. כז, משלי .21 ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו מה הכתוב דע אדה"ז "וכפי' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .2 יז. נט, ישעי' .1
ב. ט, ב"ב .3 באייר)". י"ג יום (היום ממך – למע'
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ìäèeøôe äèeøt ìk ¯ ä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøLmipzepy ± §¦§¨©§¨¨¨§¨§¨
,dwcvl.ìBãb ïBaLçì úôøèöîoaeny xac eze` ,dxe`kl - ¦§¨¤¤§¤§¨

mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa mb eil`n oaen lyna
oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk ,cg` lecb oipr - miax

dn .lecb cg` oeayge
,lynd ,`eti` ,siqen
mipian eid `l ecrlay
`l` ?lynpa xacd z`

:`ed yexitd,Leøt¥
íéO÷N÷ éeNò ïBéøMäL¤©¦§¨©§©¦

,bcd iywyw oirk ±ìò©
íäå ,íéá÷ð,miywywd ± §¨¦§¥

õç ñðké àlL íépâî§¦¦¤Ÿ¦¨¥¥
àeä äëëå ,íéá÷pa©§¨¦§¨¨

:ä÷ãvä äNòîmby - ©£¥©§¨¨
ly oiprd epyi dwcva
mipibnd miywywe miawp
xiaqiy itk ,miawpd lr
lynd siqen df z` ,oldl
oipr epyiy ,lynpd lr
± miywywde ,miawp ly
lr mipibn ± zehextd

.miawpd
,ïéðòä øeàáeoipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvd dyrn ly "miywyw"dy "miawp"dék¦
ïänL ,úBönä ìkî ä÷ãö äìBãbzeevndn ±,llkaíéNòð §¨§¨¨¦¨©¦§¤¥¤©£¦

,mixvep ±äîLpäì íéLeáì4,z` lawl lkez dnypdy ick - §¦§©§¨¨
miyeall dwewf `id ,lhazz `lye ocrÎob ly ielibd
mieedzn dl` miyeal .ielibd z` lawl lkez mzervn`ay

,zeevnd dyrnníéëLîpä,mikynp miyeald ±-ïéà øBàî ©¦§¨¦¥¥
àeä-Ceøa óBñ,seq oi` `edy mewnn mi`a mdy oeeikne ± ¨

oi` ly ielib `edy ocr ob ly ielibd mci lr lawl xyt` okl
,leab ilae seq"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaîepi`y xe` `edy ± ¦§¦©¥¨¨§¦

ik ,mda dielb zeinipta yalzdl ,mi`xapd jxr itl mvnevn
ezeida mda lret df xe`e ,mdilrn siwne aaeq ly dpiga m`

,mdn dlrnlLeøtä øàánk),ly -"ïéîìò ìk àlîî" ©§Ÿ¨©¥§©¥¨¨§¦
íéøîà éèewìa "ïéîìò ìk ááBñ"å5,ly oey`xd wlga - §¥¨¨§¦§¦¥£¨¦

,"`ipz"d xtq(íL ïiòlk aaeq" zpigany dl` miyeal - ©¥¨
mieedzn ,"oinlr,àzúìc àúeøòúàazexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,dhnlny.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe 'ä úåöî àéäoeeiky - ¦¦§©§¨¤§¨
`id devndyoevx(siwn gk `edy) oevx ly dpigad ,oeilrd

lk aaeq" zpigan miyeal dci lr mikynp okl - aaeqe
."oinlràeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äëLîä øwéòå§¦©©§¨¨¥¥¨

éwî øBà"å LeáìúBøéôñ 'éì "ó,zenlerd zrax` ly - §§©¦§§¦
ìzLnä ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàcúBìLxyr - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨©¦§©§§

ly zexitqdzelylzyn ,zenlerd zrax`älòì älòî¥¦¨§¦¨
úBàø÷pä ,'eë äâøãîì äâøãnîe,ze`xwp zexitqd ±íLa ¦©§¥¨§©§¥¨©¦§¨§¥

."ïéîìò ìk àlîî"`edÎjexa seqÎoi` xe`n dkyndd ± §©¥¨¨§¦
yeal xwira ziyrp ,zeevnd ici lr zkynpd oinlr lk aaeqe
ly ozelylzydl siwne
,dxe`kl ,mxa .zexitqd
od onvr zexitqdy oeeik
± zewl`d ± zewl` ixd
,recn ,zenlerd ly
dkynd zyxcp ,`eti`
yealk seqÎoi` xe`n

?zexitql,Leøt- ¥
,`id dpeekd-ïéà øBà ék¦¥

Laìúî àeä-Ceøa óBñ¨¦§©¥
ìk CBúa øéàîe¥¦§¨

ìzLäøNòä úeìL ¦§©§§¨¤¤
úBøéôñ,zenlerd ly ± §¦

-äàéøa-úeìéöàc©£¦§¦¨
,äiNò-äøéöé,xnelk - §¦¨£¦¨

,zeinipta mda xi`n `ed
,zeyalzd ly ote`a
øNòä ìéöànä àeäå§©©£¦¨¤¤
,úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦

ìzLnä-äàéøáì úBìL ©¦§©§§¦§¦¨
,äiNò-äøéöémler ly mitevxtde zexitqdy recik - §¦¨£¦¨

mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera mixi`n ,"zeliv`"d
zrvazn cvik ,j` .dl` zenleray zewl`d mieedn
Îoi` xe`y dne "zeliv`"d mler ly zexitqd ly dlv`dd
df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqd zelylzyda ,xi`n seq

-a øàáîä íeöò íeöîö éãé ìòxtq ±,íéiç õòoi`y - ©§¥¦§¨©§Ÿ¨§¥©¦
mevnv mzq dfherineedf ,`l` ,xe`d lyweliqxe`d ly

xi`dle lv`p zeidl lkei leab ilae seq oi` `edy xe`y ote`a
,leab ly ote`a,"éîéðt øBà" àø÷ðåyalznd xe` - §¦§¨§¦¦

.yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnevn `ed oky ,zeinipta
éwî øBà" CLîð úBönä íei÷ éãé ìòå,ìéòì økæpä "ó §©§¥¦©¦§¦§¨©¦©¦§¨§¥

Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ øNòä CBz øéàîe,äi ¥¦¨¤¤§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨
,"éîéðt øBà"ä íò ãçéúîexe`d jeza f` xi`n ixd - ¦§©¥¦¨§¦¦

,seq oi` zpigaa `edy xe` (zelylzydd xcqa) iniptd
éøa-àLã÷ ãeçé" àø÷ðåàeä-C,lcaene yecw `edy dn ± §¦§¨¦ª§¨§¦

,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn dlrnl,"dézðéëLemr - §¦§¥
yalzne okeyy my lr ,"dpiky" `xwpd iniptd xe`d

,zelylzydaøçà íB÷îa øàaúpL Bîk6,ici lry - §¤¦§¨¥§¨©¥
,ely dpikyd mr `edÎjixaÎ`ycew ly cegi dyrp zeevn
`edÎjixaÎ`ycew cegi myl" zeevnd meiw iptl mixne` okly

"zelret" zeevnd oky ,"'izpikyedf cegixe` zkynd ,
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ùã÷ä úøâà
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
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אבל  פמ"א. מח"א "להעיר שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .6 מ"ח. פרק .5 סכ"ט". לקמן "כמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .4
לסוכ"ע". בנוגע האגרת בזו כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין



צג a`Îmgpn `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"א חמישי יום
אגרת ג  ,cw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùáìéå .â,208 'nr cr:[å"ç] ìåáâå

cqg lkay" xne` owfd epaxy dn .jenpe ohw envr wifgdl
ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily iaxd mrt yxit ,"cqge
cqg ly oipra `ad zelylzydd xcq ly cqg epyi :micqg
dlrnly cqg epyie ,rahd it lr mc`d mr dyrpd

oipra `ad zelylzydn
mr dyrpd cqg ly
on dlrnly ote`a mc`d
mb xne` `ed okl .rahd
`rexc cqg ik" mrhd
,cg` oipr dfy ,"`pini
oipr dfy ,"ipwagz epini"e
`rexc cqg" oky ,ipy
ly cqg `ed "`pini
cqg ,zepeilrd zexitqd
,zelylzyd xcq ly
rexfd enk ,ilka xe` dfy
,xa`a geke zeig `edy
oini `ed "ipwagz epinie"e
dlrnly oeilr cqge

siwn ly ote`a mc`d z` cala (aaeq) wagny ,zelylzydn
dfy iptn ,(xa`a rexfd zeig enk zeinipta yalzn epi`e)

.milka zexe` zeyalzdn dlrnlúnòì äæ'a ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤§ª©
,'äæ,dyecw ly cqgl cbepd cvd -ãñç ìàòîLé àeä ¤¦§¨¥¤¤

,ätì÷c`ed ,mdxa`l ,dyecw ly cqgl cebipd ,oky - ¦§¦¨
,dyecw ly dxeab ,wgvil cebipde ;"dtilw" ly cqg ,l`rnyi
zpigaa `edy in lv` ,eiably ,dtilw ly dxeab ,eyr `ed

- l`rnyiúeqâå dáâa ìãâå CìBä àeä ¯ ìBãb ãñçäL ìk̈¤©¤¤¨¥§¨¥§Ÿ©§©
.Baì áçøå çeøädf cqg ote`n xdfidle xnyidl icedi lre - ¨©§Ÿ©¦

,gexd zeqbe zelcb eilr e"g lerti `l df cqgy ,l`rnyi ly
ly cqg ly ote`a elv` didi cqgdy lczydl eilr `l`
lret cqgdy ,awri lv`e mdxa` lv` didy enk ,dyecw

.depre lehiaúàæìå,okle ±äaø äòãBî íéòéãBnä ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦©¦¦¨¨©¨
,L"ðà úeììëì,miciqgd lkl -øLà íéãñçä éeaø ìò ¦§¨©¦©£¨¦£¤

,eðnò úBNòì 'ä ìécâämya z`xwp ixd cqg zpigay - ¦§¦©£¦¨
weqta zeiepn ody itk zepeilrd zecnd) "dlecb"16'd jl" :

,'eke "dxeabde dlecbd
"dlecbd"a dpeekd ixd
,(cqgd zcnl `id
dbixcn z`han dlecbe
xy`n cqga xzei ddeab
epiax xne` okl ,mzq cqg
'd licbd xy`" owfd
cqgd ,"epnr zeyrl

lecbd± epz` 'd dyry
ly ezle`ba ± miciqg

rti ± owfd epiaxcqg le
dfìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤

"Bnò øàL" ¯ á÷òé©£Ÿ§¨©
,"ìàøNé úéøàL"eipa - §¥¦¦§¨¥

x`y" ixd mi`xwp l`xyi
"enr17"l`xyi zix`y'e18lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

,"zix`y"Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19 ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `ed oi`y xac -
,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤

,owfd epiax ly exq`nl enxby micbpnd -áéçøäì àìå§Ÿ§©§¦
,ät íäéìò,oegvip ly drepzae zeagxa mdil` xacl `ly - £¥¤¤

ì Bà,äàøBð äøäæàa øékæälî ñä ,íBìLå-ñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©§¨©¦§©§¦§©§¨¨¨¨
,z`f zeyrl `ly -úîà úcîa ,íaìå íçeø ìétLäì ÷ø©§©§¦¨§¦¨§¦©¡¤

áéLî Cø äðòîe ,çeø úeëéîða ,íãà ìk éðtî ,á÷òéì§©£Ÿ¦§¥¨¨¨¦§¦©©£¤©¥¦
"'eë äàëð çeøå" ,äîç20éìeàå éàä élëå ,,df lk ici lre ± ¥¨§©§¥¨§ª¥©§©

,ile`eíäéçà áìa 'ä ïzé,micbpnd ±"'Bâå íéðtä íénk"21: ¦¥§¥£¥¤©©¦©¨¦§
.dfk ote`a ebdpzi md mbe mzecbpzd lhai dfy -

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

dwcv ly miyeal yali
,l`xyi ipal dreyie
itk) dnwp ly miyeale
itlk (weqta miiqn `edy
oeeik j` ,mlerd zene`

dlrnly mipiprd (zeedzdl e`) zhilwl ilkdy2on xvep -

ixd ,mdn dnbece oirn dhnl miyer l`xyi ipay mipiprd
oiprd epyi l`xyi ipa ly dwcvd zcearay ,(mb) `id dpeekd
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷e ätì÷ ìk äæ ïBéøM,oeixyd akxen odn ±úôøèöî ¦§¤¨§¦¨§¦¨¦§¨¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö
äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
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שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .20 א. יז, ר"ה ראה .19 ועוד. ו. לא, ט. ו, ירמי' ראה .18 יא. יא, ישעי' ראה .17 יב. כט, דה"א .16
ברוח  המדברים יד) יח, כב. יז, יג. טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה. מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
וי"ל  ב"גו'". מרמזו וכאן הענין כל מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה
עצם  עה"פ  – פ"ט באדר"נ גם וכן וי"ג ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם  גרם . תיבש נכאה ורוח כב ) (יז, למשלי דכוונתו
דסיום  דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי)

יט. כז, משלי .21 ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו מה הכתוב דע אדה"ז "וכפי' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .2 יז. נט, ישעי' .1
ב. ט, ב"ב .3 באייר)". י"ג יום (היום ממך – למע'

a`Îmgpn `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìäèeøôe äèeøt ìk ¯ ä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøLmipzepy ± §¦§¨©§¨¨¨§¨§¨
,dwcvl.ìBãb ïBaLçì úôøèöîoaeny xac eze` ,dxe`kl - ¦§¨¤¤§¤§¨

mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa mb eil`n oaen lyna
oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk ,cg` lecb oipr - miax

dn .lecb cg` oeayge
,lynd ,`eti` ,siqen
mipian eid `l ecrlay
`l` ?lynpa xacd z`

:`ed yexitd,Leøt¥
íéO÷N÷ éeNò ïBéøMäL¤©¦§¨©§©¦

,bcd iywyw oirk ±ìò©
íäå ,íéá÷ð,miywywd ± §¨¦§¥

õç ñðké àlL íépâî§¦¦¤Ÿ¦¨¥¥
àeä äëëå ,íéá÷pa©§¨¦§¨¨

:ä÷ãvä äNòîmby - ©£¥©§¨¨
ly oiprd epyi dwcva
mipibnd miywywe miawp
xiaqiy itk ,miawpd lr
lynd siqen df z` ,oldl
oipr epyiy ,lynpd lr
± miywywde ,miawp ly
lr mipibn ± zehextd

.miawpd
,ïéðòä øeàáeoipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvd dyrn ly "miywyw"dy "miawp"dék¦
ïänL ,úBönä ìkî ä÷ãö äìBãbzeevndn ±,llkaíéNòð §¨§¨¨¦¨©¦§¤¥¤©£¦

,mixvep ±äîLpäì íéLeáì4,z` lawl lkez dnypdy ick - §¦§©§¨¨
miyeall dwewf `id ,lhazz `lye ocrÎob ly ielibd
mieedzn dl` miyeal .ielibd z` lawl lkez mzervn`ay

,zeevnd dyrnníéëLîpä,mikynp miyeald ±-ïéà øBàî ©¦§¨¦¥¥
àeä-Ceøa óBñ,seq oi` `edy mewnn mi`a mdy oeeikne ± ¨

oi` ly ielib `edy ocr ob ly ielibd mci lr lawl xyt` okl
,leab ilae seq"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaîepi`y xe` `edy ± ¦§¦©¥¨¨§¦

ik ,mda dielb zeinipta yalzdl ,mi`xapd jxr itl mvnevn
ezeida mda lret df xe`e ,mdilrn siwne aaeq ly dpiga m`

,mdn dlrnlLeøtä øàánk),ly -"ïéîìò ìk àlîî" ©§Ÿ¨©¥§©¥¨¨§¦
íéøîà éèewìa "ïéîìò ìk ááBñ"å5,ly oey`xd wlga - §¥¨¨§¦§¦¥£¨¦

,"`ipz"d xtq(íL ïiòlk aaeq" zpigany dl` miyeal - ©¥¨
mieedzn ,"oinlr,àzúìc àúeøòúàazexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,dhnlny.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe 'ä úåöî àéäoeeiky - ¦¦§©§¨¤§¨
`id devndyoevx(siwn gk `edy) oevx ly dpigad ,oeilrd

lk aaeq" zpigan miyeal dci lr mikynp okl - aaeqe
."oinlràeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äëLîä øwéòå§¦©©§¨¨¥¥¨

éwî øBà"å LeáìúBøéôñ 'éì "ó,zenlerd zrax` ly - §§©¦§§¦
ìzLnä ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàcúBìLxyr - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨©¦§©§§

ly zexitqdzelylzyn ,zenlerd zrax`älòì älòî¥¦¨§¦¨
úBàø÷pä ,'eë äâøãîì äâøãnîe,ze`xwp zexitqd ±íLa ¦©§¥¨§©§¥¨©¦§¨§¥

."ïéîìò ìk àlîî"`edÎjexa seqÎoi` xe`n dkyndd ± §©¥¨¨§¦
yeal xwira ziyrp ,zeevnd ici lr zkynpd oinlr lk aaeqe
ly ozelylzydl siwne
,dxe`kl ,mxa .zexitqd
od onvr zexitqdy oeeik
± zewl`d ± zewl` ixd
,recn ,zenlerd ly
dkynd zyxcp ,`eti`
yealk seqÎoi` xe`n

?zexitql,Leøt- ¥
,`id dpeekd-ïéà øBà ék¦¥

Laìúî àeä-Ceøa óBñ¨¦§©¥
ìk CBúa øéàîe¥¦§¨

ìzLäøNòä úeìL ¦§©§§¨¤¤
úBøéôñ,zenlerd ly ± §¦

-äàéøa-úeìéöàc©£¦§¦¨
,äiNò-äøéöé,xnelk - §¦¨£¦¨

,zeinipta mda xi`n `ed
,zeyalzd ly ote`a
øNòä ìéöànä àeäå§©©£¦¨¤¤
,úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦

ìzLnä-äàéøáì úBìL ©¦§©§§¦§¦¨
,äiNò-äøéöémler ly mitevxtde zexitqdy recik - §¦¨£¦¨

mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera mixi`n ,"zeliv`"d
zrvazn cvik ,j` .dl` zenleray zewl`d mieedn
Îoi` xe`y dne "zeliv`"d mler ly zexitqd ly dlv`dd
df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqd zelylzyda ,xi`n seq

-a øàáîä íeöò íeöîö éãé ìòxtq ±,íéiç õòoi`y - ©§¥¦§¨©§Ÿ¨§¥©¦
mevnv mzq dfherineedf ,`l` ,xe`d lyweliqxe`d ly

xi`dle lv`p zeidl lkei leab ilae seq oi` `edy xe`y ote`a
,leab ly ote`a,"éîéðt øBà" àø÷ðåyalznd xe` - §¦§¨§¦¦

.yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnevn `ed oky ,zeinipta
éwî øBà" CLîð úBönä íei÷ éãé ìòå,ìéòì økæpä "ó §©§¥¦©¦§¦§¨©¦©¦§¨§¥

Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ øNòä CBz øéàîe,äi ¥¦¨¤¤§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨
,"éîéðt øBà"ä íò ãçéúîexe`d jeza f` xi`n ixd - ¦§©¥¦¨§¦¦

,seq oi` zpigaa `edy xe` (zelylzydd xcqa) iniptd
éøa-àLã÷ ãeçé" àø÷ðåàeä-C,lcaene yecw `edy dn ± §¦§¨¦ª§¨§¦

,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn dlrnl,"dézðéëLemr - §¦§¥
yalzne okeyy my lr ,"dpiky" `xwpd iniptd xe`d

,zelylzydaøçà íB÷îa øàaúpL Bîk6,ici lry - §¤¦§¨¥§¨©¥
,ely dpikyd mr `edÎjixaÎ`ycew ly cegi dyrp zeevn
`edÎjixaÎ`ycew cegi myl" zeevnd meiw iptl mixne` okly

"zelret" zeevnd oky ,"'izpikyedf cegixe` zkynd ,
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ùã÷ä úøâà
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
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a`Îmgpnצד `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`lnn"d xe`a ± "`ed jixa `ycew" `xwpd "oinlr lk aaeq"d
dkyndd xwir ,ok m` ,df ."dpiky" `xwpd "oinlr lk
xe`n dkyndd ± zeevn ici lr seqÎoi` xe`n zkynpd

,zenlerd ly zexitqd zelylzyda seqÎoi`äøàäîe¥¤¨¨
éwî øBà"î äøàäc"ó §¤¨¨¥©¦

éãé ìò ,ìéòì økæpä©¦§¨§¥©§¥
Leáì äNòð ,áø íeöîö¦§©©£¤§
-çeø-Lôð úBðéçáì¦§¦¤¤©
-ïâa íãàä ìL äîLð§¨¨¤¨¨¨§©
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò¥¤©©§§¨¤§

eìëeiLÎgexÎytpd ± ¤§
,mc`d ly dnypúBðäéì¥¨

äâOä äæéà âéOäìe§©¦¥¤©¨¨
óBñ-ïéà øBàî äøàäå§¤¨¨¥¥

,àeä-Ceøaoba xi`nd - ¨
,df yeal xcrda ik ,ocr
`idy ,dnypd dzid `l
lawl dleki ,leab zlra

xe`n dx`d biydleoi`
seq,leab ila `edyBîk§

.øçà íB÷îa øàBáîL± ¤§¨§¨©¥
"ycewd zxb`"a oldl7.

eðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ8:øëN" ¦§¨¦§¨¨§©

àîìò éàäa äåöî¦§¨§©©§¨
,"àkéìdevn xky - ¥¨

epinkg .oi` ± dfd mlera
epi` devn xkyy mixne` `l l"fozipm` ik dfd mlera

dfd mleray ,mixne` md `l` ,`ad mleraoi`xky mey
.devnå ìeáb ìòáe éîLbä äfä íìBòa ék`ed eay zeigd ± ¦¨¨©¤©©§¦©©§§

ÎaøLôà éà ,ãàî ãàî íeöòå áø íeöîö,okl ±Laìúäì ¦§©§¨§Ÿ§Ÿ¦¤§¨§¦§©¥
,dfd mlera ±íà ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äøàä íeL¤¨¨¥¥¨¦¦

wxe j` ,`l` ±éãé ìòzervn`a ±íéàø÷pä ,úBøéôñ 'é ©§¥§¦©¦§¨¦
"àôeb"9:LBãwä øäfaoldl cin xiaqn owfd epiaxy itk - ¨©Ÿ©©¨

,dnypd iabl jexrÎoi`a `ed sebdy ,dnypl sebd z`eeydky
xkydy xg`ne ,seqÎoi` iabl jexrÎoi`a od zexitqd jk
leki `ed oi` ± "seq oi`"n dkynd `ed zeevnd dyrnl
,"`kil ± `nlr i`da devn xky" okle ,df mlera yalzdl
zekyndd ,oky ,efk zizeyalzd dkynd beq dfd mlera oi`
zexitq xyrd ici lr wx ze`a df mlera zeyalznd

,"`teb" yecwd xdefa ze`xwpd."'eë àðéîé àòBøc ãñç"± ¤¤§¨§¦¨
.d`ld jke ,l`ny rexf ± dxeabe ,oini rexf `xwp ± cqg,éôì§¦

ïéà Ck ,äîLpä éaâì éîLbä óebäì Bì Cøò ïéàL BîkL¤§¤¥£Ÿ§©©©§¦§©¥©§¨¨¨¥
ïBéìòä ìéöànä éaâì úeìéöàc úBøéôñ 'éì ììk Cøò£Ÿ§¨§§¦©£¦§©¥©©£¦¨¤§

ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,oky ±,äàlò äîëç elôà- ¥¨¦£¦¨§¨¦¨¨
,dpeilr,ïúéLàø àéäL,zexitq xyrd ly -úðéçáa àéä ¤¦¥¦¨¦¦§¦©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò¯diyry myk £¦¨¨¦§©¥¥¨
,ely ytpd mvrn zwgexn mc`d ly ziptebøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

.íéøîà éèewìawlga ± §¦¥£¨¦
xtq ly oey`xd
wxtay ddbda ,"`ipz"d

'a10.,úàæì éàå,okle - §¦¨Ÿ
ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨
íãàL ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¤¨¨
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà¥¦¥¥¤¨¨

äfä11,dwcva m` ,ixd - ©¤
mc`l yi micqg zelinbe
± zexitd ± xky edyn
`id dpeekd ,dfd mlera
cxei ok` el` zeevnay
xe`dn edyn dfd mlerl
iptn z`fe ,lirl xkfpd

y-Cøc ìò ,íéá÷ð Lé¥§¨¦©¤¤
ïBéìòä Leála ,ìLî̈¨©§¨¤§

éwnäìò ózpiga ± ©©¦©
'éc íéìkä íä ,"àôeb"¨¥©¥¦§

,úBøéôñedyny - §¦
xyr ly milkdn
jxc ecxi zexitqd
,dfd mlerl miawpd
òétLäìe íäî øéàäì§¨¦¥¤§©§¦©

ãñç"î òôLå øBàzpiga `edy ±"àðéîé àòBøcrexfd ± §¤©¦¤¤§¨§¦¨
jynp ,zipnidãBáëå øLòå ,éîLbä äfä íìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨©¤©©§¦§Ÿ¤§¨

,dfd mlera mikynp ±,"àìàîN àòBøc"îzxitqn - ¦§¨§¨¨
,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabdïëådrtyd zkynp ± §¥

dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±äåãçå øãäå ãBäå §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨
'eëå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -xen`d lk .'e §

mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed
.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yealaàlL éãk Cà©§¥¤Ÿ

äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîìL ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©©¦§©§¥
,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéådrya - §¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦

elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy
ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd
xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl
yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei

,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewnähîì ïëå± §¥§©¨
jxev yi dhnl mb jkeìe íãàä ìò ïâäìBìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦

,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkîzeidl lekiy oipr dfy - ¦¨¨¨©§©§¦§£¦
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ùã÷ä úøâà
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
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a`Îmgpn a"i iyiy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ב שישי יום
,208 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú

,z`f repnl jxev yie ± mipevigd zwipi ici lr dhnlúàæì± ¨Ÿ
,okleéwnä øBà øéàîe øæBç,ìLî-Cøc ìò ,á÷pä íúBñå ó ¥¥¦©©¦§¥©¤¤©¤¤¨¨

xfeg micqg zelinbe dwcvd dyrn ici lr xvepy awpd -
drtyddn dwipi mey lawl elkei `l mipevigdy ick ,mzqpe

awpd ici lr zrtypd
xe`dn oky ,lynl
mileki md oi` siwnd

,dwipi lawlàeä ék± ¦
`a siwnd xe`dúðéçaî¦§¦©

ìk ááBñå óBñ-ïéà¥§¥¨
.ìéòì økæpk ïéîìò± ¨§¦©¦§¨§¥

dyrna mby ,ixd .dwipi lawl mileki mipevigd oi` myny
minzeqd miywywe miawp ly oipr yi micqg zelinbe dwcvd
,yealae siwnd xe`a dgiztk miynyn miawpd .miawpd z`
miywywde .dfd mleray mc`l xkyk "odizexit" ecxi dkxc

dwipi zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd xe`d md
miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle ,mipevigl

.miawpd lr mipibnd miywywe-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
:äëøáìoeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¨

dwcva jk ,lecb
úôøèöî"dhext lk ± ¦§¨¤¤

,dhexte"ìBãb ïBaLçì§¤§¨
c,à÷é"lecb" dlnd - ©§¨

,weica `ed'ä ìBãb ék"¦¨
"ãàî ìläîe13óBñ éìa , §ª¨§Ÿ§¦

-ñç] ìeáâe úéìëúå§©§¦§©
:[íBìLåmikiynn dwcv ly zehextd ici lry ixd - §¨

,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb" ly dpigadn
zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i14lawn ±

nseq oi`."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî éîLbä15,xe`y ,mxebd dn - ©©§¦¦§¦©¦§¨¦¨

cxi ± eil` milk od "zeliv`" ly zexitqd xyr wxy ,dfk
- ?inybd dfd mlera dhnl,ìéòì økæpä ãeçiä àeä- ©¦©¦§¨§¥

jixa `ycew" ly cegid
ly cegid ,"izpikye `ed
"seq oi`" zpigaay xe`d
xi`ny xe`d mr
zexitqa zeinipta
lr dyrpd ,zelylzyde

,zeevnd iciàéäL¤¦
äòtLäå äøàä úôñBz¤¤¤¨¨§©§¨¨
óBñ-ïéà øBà úðéçaî¦§¦©¥
-Ceøa ïBéìòä ìéöànä©©£¦¨¤§¨

,àeäxyr liv`ny -
mler ly zexitqd

,"zeliv`"dúàN øúéa§¤¤§¥
äòtLääå äøàää ìò± ©©¤¨¨§©©§¨¨
,"zeliv`"a zekynpdúeìéöàä úlçúaLmler ly ± ¤¦§¦©¨£¦

,"zeliv`"dìzLääåúeìL,zexitqd ly ±.'eëåoeeik ,ixd ± §©¦§©§§§
xe` iable ,"zeliv`"n dlrn dlrnly xe` ztqez zkynpy
leki okl ± (seq oi` `ed xe`d ik) zeey "diyr"e "zeliv`" ,df
"zeliv`" ly zexitq xyrn drtyd df xe` cvn jynidl

.inybd dfd mlerlääå äøàää úôñBz úéLàøå,äòtL- §¥¦¤¤©¤¨¨§©©§¨¨
,"zeliv`"c zexitqa zkynpd.úBøéôñ 'éä úéLàøì àéä± ¦§¥¦©§¦

.zexitqd xyr ly oziy`x `idy "dnkg"d zxitqlàeä äæå§¤
"oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky dn ±-äòeLé òáBëå"§©§¨

lî àeä "äòeLé" ¯ "BLàøaìàå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL §Ÿ§¨¦§©¦©¤¤¤§¤
"Búçðî16,dptp d"awdy ,dipt oeyln `id dreyiy ixd - ¦§¨

,jynpeúãéøé àeäå± §§¦©
zkyndeòôMäå øBàä̈§©¤©

czpiga ly ±ò"ù §
ïéøBäð,zexe` ±øäfaL §¦¤©Ÿ©

LBãwä17,`edy xe` - ©¨
xyrn dlrn dlrnl
:"zeliv`" ly zexitqd
zpiga lr fnxn 'yd
itk ,oigend 'b ,c"ag
ze`n ly dbixcna mdy
fnxn 'rde ,ze`n yly ±
lky itk zecnd 'f lr
± xyr zllek odn zg`
df dlrp xe` ,miray
xyr ly oziy`xa ,"ey`xa" jynp ("dreyi raeke")

.zexitqdáeúkL Bîëe18:åéðt 'ä øàé",ely zeiniptd ± §¤¨¨¥¨¨
,seq oi` xe` ly rtyd zeiniptéìà,"El`xyi ipa l` - ¥¤

,dhnl o`kåéðt øàé",ely zeiniptd ±"äìñ eðzà19. ¨¥¨¨¦¨¤¨
-"eðzà"didie jynii jxazi eipt ly xe`dy ick ±epz` ¦¨

,dhnl o`k.ä÷ãvä äNòî éãé-ìò àeäàeä äæådn ± ©§¥©£¥©§¨¨§¤
aezky20:."úBòeLé çéîöî ¯ úB÷ãö òøBæ"dwcvy ± ¥©§¨©§¦©§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
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.13 דכהנ"ל". כולי שהיא –מל' "שלמעלה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .15 פ"ד. התשובה אגרת לעיל ראה .14 ב. מח, תהלים

.19 כה. ו, נשא .18 ובכ"מ. ב. קלג, ח"ג ב. ד, זח"א ראה .17 ד. ד, בראשית .16 עוה"ז". לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ – דאוא"ס
שחרית. של ק"ש ברכות נוסח .20 ב. סז, תהלים



צה a`Îmgpn `"i iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`lnn"d xe`a ± "`ed jixa `ycew" `xwpd "oinlr lk aaeq"d
dkyndd xwir ,ok m` ,df ."dpiky" `xwpd "oinlr lk
xe`n dkyndd ± zeevn ici lr seqÎoi` xe`n zkynpd

,zenlerd ly zexitqd zelylzyda seqÎoi`äøàäîe¥¤¨¨
éwî øBà"î äøàäc"ó §¤¨¨¥©¦

éãé ìò ,ìéòì økæpä©¦§¨§¥©§¥
Leáì äNòð ,áø íeöîö¦§©©£¤§
-çeø-Lôð úBðéçáì¦§¦¤¤©
-ïâa íãàä ìL äîLð§¨¨¤¨¨¨§©
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò¥¤©©§§¨¤§

eìëeiLÎgexÎytpd ± ¤§
,mc`d ly dnypúBðäéì¥¨

äâOä äæéà âéOäìe§©¦¥¤©¨¨
óBñ-ïéà øBàî äøàäå§¤¨¨¥¥

,àeä-Ceøaoba xi`nd - ¨
,df yeal xcrda ik ,ocr
`idy ,dnypd dzid `l
lawl dleki ,leab zlra

xe`n dx`d biydleoi`
seq,leab ila `edyBîk§

.øçà íB÷îa øàBáîL± ¤§¨§¨©¥
"ycewd zxb`"a oldl7.

eðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ8:øëN" ¦§¨¦§¨¨§©

àîìò éàäa äåöî¦§¨§©©§¨
,"àkéìdevn xky - ¥¨

epinkg .oi` ± dfd mlera
epi` devn xkyy mixne` `l l"fozipm` ik dfd mlera

dfd mleray ,mixne` md `l` ,`ad mleraoi`xky mey
.devnå ìeáb ìòáe éîLbä äfä íìBòa ék`ed eay zeigd ± ¦¨¨©¤©©§¦©©§§

ÎaøLôà éà ,ãàî ãàî íeöòå áø íeöîö,okl ±Laìúäì ¦§©§¨§Ÿ§Ÿ¦¤§¨§¦§©¥
,dfd mlera ±íà ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äøàä íeL¤¨¨¥¥¨¦¦

wxe j` ,`l` ±éãé ìòzervn`a ±íéàø÷pä ,úBøéôñ 'é ©§¥§¦©¦§¨¦
"àôeb"9:LBãwä øäfaoldl cin xiaqn owfd epiaxy itk - ¨©Ÿ©©¨

,dnypd iabl jexrÎoi`a `ed sebdy ,dnypl sebd z`eeydky
xkydy xg`ne ,seqÎoi` iabl jexrÎoi`a od zexitqd jk
leki `ed oi` ± "seq oi`"n dkynd `ed zeevnd dyrnl
,"`kil ± `nlr i`da devn xky" okle ,df mlera yalzdl
zekyndd ,oky ,efk zizeyalzd dkynd beq dfd mlera oi`
zexitq xyrd ici lr wx ze`a df mlera zeyalznd

,"`teb" yecwd xdefa ze`xwpd."'eë àðéîé àòBøc ãñç"± ¤¤§¨§¦¨
.d`ld jke ,l`ny rexf ± dxeabe ,oini rexf `xwp ± cqg,éôì§¦

ïéà Ck ,äîLpä éaâì éîLbä óebäì Bì Cøò ïéàL BîkL¤§¤¥£Ÿ§©©©§¦§©¥©§¨¨¨¥
ïBéìòä ìéöànä éaâì úeìéöàc úBøéôñ 'éì ììk Cøò£Ÿ§¨§§¦©£¦§©¥©©£¦¨¤§

ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,oky ±,äàlò äîëç elôà- ¥¨¦£¦¨§¨¦¨¨
,dpeilr,ïúéLàø àéäL,zexitq xyrd ly -úðéçáa àéä ¤¦¥¦¨¦¦§¦©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò¯diyry myk £¦¨¨¦§©¥¥¨
,ely ytpd mvrn zwgexn mc`d ly ziptebøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

.íéøîà éèewìawlga ± §¦¥£¨¦
xtq ly oey`xd
wxtay ddbda ,"`ipz"d

'a10.,úàæì éàå,okle - §¦¨Ÿ
ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨
íãàL ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¤¨¨
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà¥¦¥¥¤¨¨

äfä11,dwcva m` ,ixd - ©¤
mc`l yi micqg zelinbe
± zexitd ± xky edyn
`id dpeekd ,dfd mlera
cxei ok` el` zeevnay
xe`dn edyn dfd mlerl
iptn z`fe ,lirl xkfpd

y-Cøc ìò ,íéá÷ð Lé¥§¨¦©¤¤
ïBéìòä Leála ,ìLî̈¨©§¨¤§

éwnäìò ózpiga ± ©©¦©
'éc íéìkä íä ,"àôeb"¨¥©¥¦§

,úBøéôñedyny - §¦
xyr ly milkdn
jxc ecxi zexitqd
,dfd mlerl miawpd
òétLäìe íäî øéàäì§¨¦¥¤§©§¦©

ãñç"î òôLå øBàzpiga `edy ±"àðéîé àòBøcrexfd ± §¤©¦¤¤§¨§¦¨
jynp ,zipnidãBáëå øLòå ,éîLbä äfä íìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨©¤©©§¦§Ÿ¤§¨

,dfd mlera mikynp ±,"àìàîN àòBøc"îzxitqn - ¦§¨§¨¨
,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabdïëådrtyd zkynp ± §¥

dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±äåãçå øãäå ãBäå §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨
'eëå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -xen`d lk .'e §

mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed
.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yealaàlL éãk Cà©§¥¤Ÿ

äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîìL ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©©¦§©§¥
,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéådrya - §¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦

elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy
ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd
xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl
yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei

,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewnähîì ïëå± §¥§©¨
jxev yi dhnl mb jkeìe íãàä ìò ïâäìBìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦

,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkîzeidl lekiy oipr dfy - ¦¨¨¨©§©§¦§£¦
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ùã÷ä úøâà
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
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כ"ק  הערת .10 אוא"ס". – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .9 ב. לט, קידושין .8 כ"ט. סימן .7
דבאגה"ת  ואף דאדרבא. בההג"ה משא"כ כאן, מש"כ על נוסף בי' יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל "יותר שליט"א: אדמו"ר
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בצ"צ  הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .12 א.

a`Îmgpn a"i iyiy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ב שישי יום
,208 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú

,z`f repnl jxev yie ± mipevigd zwipi ici lr dhnlúàæì± ¨Ÿ
,okleéwnä øBà øéàîe øæBç,ìLî-Cøc ìò ,á÷pä íúBñå ó ¥¥¦©©¦§¥©¤¤©¤¤¨¨

xfeg micqg zelinbe dwcvd dyrn ici lr xvepy awpd -
drtyddn dwipi mey lawl elkei `l mipevigdy ick ,mzqpe

awpd ici lr zrtypd
xe`dn oky ,lynl
mileki md oi` siwnd

,dwipi lawlàeä ék± ¦
`a siwnd xe`dúðéçaî¦§¦©

ìk ááBñå óBñ-ïéà¥§¥¨
.ìéòì økæpk ïéîìò± ¨§¦©¦§¨§¥

dyrna mby ,ixd .dwipi lawl mileki mipevigd oi` myny
minzeqd miywywe miawp ly oipr yi micqg zelinbe dwcvd
,yealae siwnd xe`a dgiztk miynyn miawpd .miawpd z`
miywywde .dfd mleray mc`l xkyk "odizexit" ecxi dkxc

dwipi zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd xe`d md
miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle ,mipevigl

.miawpd lr mipibnd miywywe-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
:äëøáìoeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¨

dwcva jk ,lecb
úôøèöî"dhext lk ± ¦§¨¤¤

,dhexte"ìBãb ïBaLçì§¤§¨
c,à÷é"lecb" dlnd - ©§¨

,weica `ed'ä ìBãb ék"¦¨
"ãàî ìläîe13óBñ éìa , §ª¨§Ÿ§¦

-ñç] ìeáâe úéìëúå§©§¦§©
:[íBìLåmikiynn dwcv ly zehextd ici lry ixd - §¨

,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb" ly dpigadn
zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i14lawn ±

nseq oi`."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî éîLbä15,xe`y ,mxebd dn - ©©§¦¦§¦©¦§¨¦¨

cxi ± eil` milk od "zeliv`" ly zexitqd xyr wxy ,dfk
- ?inybd dfd mlera dhnl,ìéòì økæpä ãeçiä àeä- ©¦©¦§¨§¥

jixa `ycew" ly cegid
ly cegid ,"izpikye `ed
"seq oi`" zpigaay xe`d
xi`ny xe`d mr
zexitqa zeinipta
lr dyrpd ,zelylzyde

,zeevnd iciàéäL¤¦
äòtLäå äøàä úôñBz¤¤¤¨¨§©§¨¨
óBñ-ïéà øBà úðéçaî¦§¦©¥
-Ceøa ïBéìòä ìéöànä©©£¦¨¤§¨

,àeäxyr liv`ny -
mler ly zexitqd

,"zeliv`"dúàN øúéa§¤¤§¥
äòtLääå äøàää ìò± ©©¤¨¨§©©§¨¨
,"zeliv`"a zekynpdúeìéöàä úlçúaLmler ly ± ¤¦§¦©¨£¦

,"zeliv`"dìzLääåúeìL,zexitqd ly ±.'eëåoeeik ,ixd ± §©¦§©§§§
xe` iable ,"zeliv`"n dlrn dlrnly xe` ztqez zkynpy
leki okl ± (seq oi` `ed xe`d ik) zeey "diyr"e "zeliv`" ,df
"zeliv`" ly zexitq xyrn drtyd df xe` cvn jynidl

.inybd dfd mlerlääå äøàää úôñBz úéLàøå,äòtL- §¥¦¤¤©¤¨¨§©©§¨¨
,"zeliv`"c zexitqa zkynpd.úBøéôñ 'éä úéLàøì àéä± ¦§¥¦©§¦

.zexitqd xyr ly oziy`x `idy "dnkg"d zxitqlàeä äæå§¤
"oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky dn ±-äòeLé òáBëå"§©§¨

lî àeä "äòeLé" ¯ "BLàøaìàå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL §Ÿ§¨¦§©¦©¤¤¤§¤
"Búçðî16,dptp d"awdy ,dipt oeyln `id dreyiy ixd - ¦§¨

,jynpeúãéøé àeäå± §§¦©
zkyndeòôMäå øBàä̈§©¤©

czpiga ly ±ò"ù §
ïéøBäð,zexe` ±øäfaL §¦¤©Ÿ©

LBãwä17,`edy xe` - ©¨
xyrn dlrn dlrnl
:"zeliv`" ly zexitqd
zpiga lr fnxn 'yd
itk ,oigend 'b ,c"ag
ze`n ly dbixcna mdy
fnxn 'rde ,ze`n yly ±
lky itk zecnd 'f lr
± xyr zllek odn zg`
df dlrp xe` ,miray
xyr ly oziy`xa ,"ey`xa" jynp ("dreyi raeke")

.zexitqdáeúkL Bîëe18:åéðt 'ä øàé",ely zeiniptd ± §¤¨¨¥¨¨
,seq oi` xe` ly rtyd zeiniptéìà,"El`xyi ipa l` - ¥¤

,dhnl o`kåéðt øàé",ely zeiniptd ±"äìñ eðzà19. ¨¥¨¨¦¨¤¨
-"eðzà"didie jynii jxazi eipt ly xe`dy ick ±epz` ¦¨

,dhnl o`k.ä÷ãvä äNòî éãé-ìò àeäàeä äæådn ± ©§¥©£¥©§¨¨§¤
aezky20:."úBòeLé çéîöî ¯ úB÷ãö òøBæ"dwcvy ± ¥©§¨©§¦©§
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.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
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מנחםֿאב  י"ג קודש שבת יום
אגרת ד  ,dw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé ïéà .ã,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

,dreyi zpigan ielibe dginv eidiy ,zereyid oipr d`ian
.oixedp r"y ly xe`dnäëëå21,íäéìà åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨£¥¤

ãòì úãîBò íú÷ãö22, ¦§¨¨¤¤¨©
dkyndd ,oky -

,dxen`ddzr zcxeiy
`id ixd dhnl ieliba
eli`e ,cala zexitdn

`l` ,dhnl ieliba dzr cxei eppi` ,xkyd "mvr"e "oxw"d
dlbzi f`y ,digzd mlera `eal cizrl cr ,mlrda x`yp

xe`d yalzie xi`i f` ,oky ,dhnl o`k envr devnd xky
z`f xiaqn owfd epaxy itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d
"ycewd zxb`"a oldl

,a"l oniqíeøz íðø÷å§©§¨¨
ïø÷ çéîöî" úòeLéa¦©©§¦©¤¤
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé§¨¤©§¨¨
mr dyer d"awdy ±

,l`xyi:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äî¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd ytpd itk -

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:déì éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ,oky ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± wcvdy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét ìò ¨¦§¨©¦©

áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦
,"éðô eLwaeyexit - ©§¨¨

- ,`ed weqtd ly heytd
ly) jzegilyae jl
:ial il xne` (d"awd
zeiniptde miptd z` ytg
yxtn i"yxy itk) ily

jk dyer ok` ip` ,"ywa` 'd jipt z`" :miiqn `ede ,(df weqt
miptd epiid "ipt"y ,df itl ,mxa .'d ,jly "mipt"d ytgn ip`e
xnel ,dxe`kl ,jixv did `l ,dlrnly zeiniptd ,dlrnly

jipt z`" okn xg`l'dz`" `l` ,"ywa`jiptixdy "ywa`
.dlrnly miptd lr xacn `ed weqtd ly oey`xd ewlga mb
ald ly zeiniptd epiid "ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl

(dlrnly zeiniptl dpeekd "'d jipt"e) icedid,Leøteywa" - ¥
,epiid "ipt.álä úeéîéðt eLwadytgl yie ,ielba dppi`y ± ©§§¦¦©¥
.dzelbleálaL úé÷ìàä Làä ãBñé áäìa ,äpä ék`idy ± ¦¦¥§©©§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥

ytpd ly y`d ceqi deednd zewl`l zhdeld dad`d

ly oey`xd wlgay 'b wxta owfd epax xn`y itk ,ziwl`d
,"`ipz"dúé÷ìàä Làä ãBñé] áläa ,äpä :øçà çqð)ª¨©¥¦¥§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç úðéça :úBðéça 'á Lé ([álaL¤©¥¥§¦§¦©¦¦§¦©§¦¦
.zinipt dad`e zipevig dad` ±àéä ,álä úeiðBöéç¦¦©¥¦

úeáäìúä±,dad` ly ¦§©£
úðéçaî úáäìúnä©¦§©¤¤¦§¦©

úòcäå äðéaä± ©¦¨§©©©
,zewnrzdd'ä úlãâa± ¦§ª©

edy,`-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
(ïððBaúäì) ,àeä§¦§¥
,Búlãâa [ïðBaúäì]§¦§¥¦§ª¨
Bæ äðeázî ãéìBäìe§¦¦§¨
Là étLøk äfò äáäà©£¨©¨§¦§¥¥

.'eëåald zeipevig dfy ± §
± ziwl`d ytpd ly
ici lr zxvepy dad`
.'d zlecba dpade lky
zybxene dielb ef dad`
yibxn mc`dy okid ala

.'dl ezad` z`úeiîéðôe§¦¦
äc÷pä àéä ,álä©¥¦©§ª¨
à÷îòå álä úeiîéðôaL¤¦§¦¦©¥§¨§¨

,àaìc,ald wnere -úòcä úðéçaî äìòî äìòîì àéäL §¦¨¤¦§©§¨©§¨¦§¦©©©©
,'ä úlãâa Baìa ïðBaúäì íãàä ìëeiL äðeázäåmc`d - §©§¨¤©¨¨¨§¦§¥§¦¦§ª©

dad` eaxwa xevil mrt s` leki did `l ,ezeppeazdae elkya
itk ,dnypl dlrnln zpzip `id `l` ,efk dwenre dlecb

.ekeza ef dad` zelbl mc`d lre ,oldl xiaqiyBîëe§
áeúkL5:éúàø÷ íéwîònî""àaìc à÷îòî" ¯ "'ä E± ¤¨¦©£©¦§¨¦¥¨§¨§¦¨

yi ala oky ,miax oeyl "miwnrnn" xn`p okl .ald wnern
,wnerl wnere wner,àîìòc élîa Bîk ,ìLî-Cøc ìòå)- §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨

,'d zcear ipipra `l ,mlerd ipipraìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨
òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî ãàî,oiprd ±úc÷ð ãò §Ÿ§Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë

ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé
ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

כ"ק  הערת ראה .1 ג. קיב, תהלים .22 הצדקה". נותני – האגרת למקבלי אדה"ז פניית – "מכאן שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .21
ב. סג, זח"ב א. קל, תהלים .5 ח. כז, שם .4 יד. פה, תהלים .3 כז. א, ישעי' .2 ט. סימן סוף לקמן שליט"א אדמו"ר

a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦
.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìemvra rbep xacd oky ± §©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨

.dpadne zrcn dlrnly ytpd,äæ únòì äæå'd zceara - §¤§ª©¤
ilinay myk okle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi

oipr minrtl epyi `nlrc
dlrnly zeinipta rbepd

,zrcnnî àeä äëkL ¨¨©¨
.álaL äãBáòa± ©£¨¤©¥

icedi ly ezad`a
dad` dpyiy ± d"awdl
,dnypd mvra zrbepd
zrcn dlrnl `idy

.dpadneéôì ,eðéäå§©§§¦
úéîéðt úc÷ð úðéçaL¤§¦©§ª©§¦¦
äìòîì àéä álä©¥¦§©§¨
úòcä úðéçaî¦§¦©©©©

Laìúîe èMtúnä± ©¦§©¥¦§©¥
zhytzn zrcdy
zyalzne dnewnn
-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨

÷ø ,òãBpk úòc-äðéa± ¦¨©©©©©
,ald zeinipt zcewpàéä¦

äîëç úøàä úðéça§¦©¤¨©¨§¨
äìòîlL äðBéìò¤§¨¤§©§¨

dáe ,úòcäå äðéaäî± ¥©¦¨§©©©¨
,dpeilrd dnkgaLaìî§ª¨

Bîk ,Lnî 'ä øBà æeðâå§¨©¨§
áeúkL6:,"'eë äîëça 'ä","dnkg"a yaeln seq oi` xe` - ¤¨§¨§¨

.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäå± §¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥
± "dbyd"e "zrc"n ixnbl dlrnl `edy "iwl`d uevipd"n

dbydne zrcn dlrnly ,ald zeiniptay dad`d d`a7.äîe©
à÷îòî álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥¥¨§¨

àaìc,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáadad`y oeeik - §¦¨¦§¦©§¦¦
iwl` uevipe ± dnypay iwl`d uevipd cvn ze`a ef dceare
cg` lk ,`eti` ,jixv did ± l`xyin cg` lka miiw ixd df

dbixcnl ribdlefdcearleef-àéä Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨¦
äðéëMä úeìb úðéça àéäå ,äéáLå úeìb úðéçáa Bìöà¤§¦§¦©¨§¦§¨§¦§¦©¨©§¦¨

,Lnî,icedi ly eytpa -àéä ék,dpikyd ±úðéça àéä ©¨¦¦¦§¦©
.úéäìàä BLôðaL úeäìà õBöéðly ef dpiga xy`ke ± ¦¡Ÿ¤§©§¨¡Ÿ¦

zelb df ixd ± zelba z`vnp dnypd ly iwl`d uevipd
oi` ,zelba z`vnp iwl`d uevipd zpigay oeeike ,"dpiky"d

`d ly dceard didzy ytpa zlret `id.ald zeiniptn dad
,úeìbä úañå,dnypay iwl`d uevipd ly -øîàî àeä8 §¦©©¨©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø9:,"íänò äðéëL ¯ ìááì eìb"- ©¥¦§¨¦§¨¨¨§¨¤§¦¨¦¨¤
dpeekd ,l`xyin cg` lkay ihxtd uevipd ly zelbd iabl
± "laa" iyrn dyer `ed ,"laa"a `vnp `edy dryay ,`id

.zelba ez` cgi dpikyd z`vnpúðéça LéaìäL éðtî eðéäc§©§¦§¥¤¦§¦§¦©
Bááì úc÷ð úéîéðt§¦¦§ª©§¨

,"äæ únòì äæ"a- §¤§ª©¤
znerl" mdy mipipra
,dyecwl ,cebipd ,"df

eðéäcenvr yialdy ± §©§
élîc íéàBö íéLeáìa¦§¦¦§¦¥

àîìòcly oileg ixac ± §©§¨
,mler,äfä íìBò úåàúå§©£©¨©¤

,"ìáa" íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥¨¤
zelb dpyi ,jk llbae
uevipd ly ± dpikyd
,"laa"a ± ely iwl`d
.zee`ze mler ipipra

àéäåytpa df oipre ± §¦
,`edäìøò úðéça§¦©¨§¨

-å úéøaä ìò äqëîälr ©§©¨©©§¦§
Îdúéîéðtä äc÷ð§ª¨©§¦¦

øîàð äæ ìòå .álaL10: ¤©¥§©¤¤¡©
úìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©

."íëááìdkixvy ± §©§¤
ly dceard zeidl
zlxr z` mzlne"
z` xiqdl ,"mkaal

`aeny itk .alay ziniptd dcewpd lr xizqnd dqknd11

dlin oipraefdpikyd zelbay myky ,daeyzd oipr ±
k ly zillkd± daeyz oiyer l`xyi m`" ixd ,l`xyi ipa l

"oil`bp od cin12mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy ,
ici lry ,l`xyin cg` lkay iwl`d uevipd ly zelba
iwl`d uevipl ± ely zihxtd dpikyl dle`bd d`a daeyz
.ziniptd dcewpd zilbzpe mixqen mlrdde ieqikdy ,ely

éðL Lé äìéna ,äpäåizy ±ïäL ,äòéøôe äìéî :úBðéça §¦¥©¦¨¥§¥§¦¦¨§¦¨¤¥
.äwc ätì÷e äqb äìøò,dqbd dlxrd z` dxiqn "dlin" ± ¨§¨©¨§¦¨©¨

,zixad lr dqknd dwcd dtilwd z` dxiqn "drixt"eïëå± §¥
xacd jkeálä úìøòazlxr z` mzlne" aezk diabl ± §¨§©©¥

,"mkaalúBqb úBàz ïk íb Lédlxrd enk lynl ody ± ¥©¥©£©
,dqbdúBwãå,dwcd dtilwd enk lynl ody zewc zee`ze ± §©

zeqbd zee`zd ,dwcd dtilwde dqbd dlxrd zxqde
ici lr `id ,zewcd zee`zde;äòéøôe äìéîdceara - ¦¨§¦¨

,ytpd ly zipgexd"ìî àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e13,jk - ¨§Ÿ¨©§¦Ÿ¨
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ùã÷ä úøâà
ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé

äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà
íãà ìë ïéàù äîå .ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð
'éçáá àáìã à÷îåòî áìáù äãåáòì åæ äâøãîì äëåæ
úåìâ 'éçáá åìöà àéä åæ äðéçáù éôì åðééä úåéîéðô
àéä àéä éë ùîî äðéëùä úåìâ úðéçá àéäå äéáùå
úåìâä úáñå úéäìàä åùôðáù úåäìà õåöéð úðéçá
éðôî åðééäã íäîò äðéëù ìááì åìâ ì"æø øîàî àåä
äæ úîåòì äæá åááì úãå÷ð úéîéðô úðéçá ùéáìäù
æ"äåò úåàúå àîìòã éìéîã íéàåö íéùåáìá åðééäã
úéøáä ìò äñëîä äìøò úðéçá àéäå ìáá íùá àø÷ðä
úà íúìîå øîàð äæ ìòå áìáù úéîéðôä äãå÷ðå
äìéî úåðéçá éðù ùé äìéîá äðäå .íëááì úìøò
áìä úìøòá ïëå ä÷ã äôéì÷å äñâ äìøò ïäù äòéøôå
òøô àìå ìîå äòéøôå äìéî úå÷ãå úåñâ úåàú ë"â ùé
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במשנה. ב קלז, שבת

המילים  אחרי להלן, לבוא צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (*
מישראל". נפש "שבכל



צז a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ג קודש שבת יום
אגרת ד  ,dw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé ïéà .ã,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

,dreyi zpigan ielibe dginv eidiy ,zereyid oipr d`ian
.oixedp r"y ly xe`dnäëëå21,íäéìà åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨£¥¤

ãòì úãîBò íú÷ãö22, ¦§¨¨¤¤¨©
dkyndd ,oky -

,dxen`ddzr zcxeiy
`id ixd dhnl ieliba
eli`e ,cala zexitdn

`l` ,dhnl ieliba dzr cxei eppi` ,xkyd "mvr"e "oxw"d
dlbzi f`y ,digzd mlera `eal cizrl cr ,mlrda x`yp

xe`d yalzie xi`i f` ,oky ,dhnl o`k envr devnd xky
z`f xiaqn owfd epaxy itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d
"ycewd zxb`"a oldl

,a"l oniqíeøz íðø÷å§©§¨¨
ïø÷ çéîöî" úòeLéa¦©©§¦©¤¤
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé§¨¤©§¨¨
mr dyer d"awdy ±

,l`xyi:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äî¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd ytpd itk -

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:déì éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ,oky ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± wcvdy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét ìò ¨¦§¨©¦©

áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦
,"éðô eLwaeyexit - ©§¨¨

- ,`ed weqtd ly heytd
ly) jzegilyae jl
:ial il xne` (d"awd
zeiniptde miptd z` ytg
yxtn i"yxy itk) ily

jk dyer ok` ip` ,"ywa` 'd jipt z`" :miiqn `ede ,(df weqt
miptd epiid "ipt"y ,df itl ,mxa .'d ,jly "mipt"d ytgn ip`e
xnel ,dxe`kl ,jixv did `l ,dlrnly zeiniptd ,dlrnly

jipt z`" okn xg`l'dz`" `l` ,"ywa`jiptixdy "ywa`
.dlrnly miptd lr xacn `ed weqtd ly oey`xd ewlga mb
ald ly zeiniptd epiid "ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl

(dlrnly zeiniptl dpeekd "'d jipt"e) icedid,Leøteywa" - ¥
,epiid "ipt.álä úeéîéðt eLwadytgl yie ,ielba dppi`y ± ©§§¦¦©¥
.dzelbleálaL úé÷ìàä Làä ãBñé áäìa ,äpä ék`idy ± ¦¦¥§©©§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥

ytpd ly y`d ceqi deednd zewl`l zhdeld dad`d

ly oey`xd wlgay 'b wxta owfd epax xn`y itk ,ziwl`d
,"`ipz"dúé÷ìàä Làä ãBñé] áläa ,äpä :øçà çqð)ª¨©¥¦¥§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç úðéça :úBðéça 'á Lé ([álaL¤©¥¥§¦§¦©¦¦§¦©§¦¦
.zinipt dad`e zipevig dad` ±àéä ,álä úeiðBöéç¦¦©¥¦

úeáäìúä±,dad` ly ¦§©£
úðéçaî úáäìúnä©¦§©¤¤¦§¦©

úòcäå äðéaä± ©¦¨§©©©
,zewnrzdd'ä úlãâa± ¦§ª©

edy,`-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
(ïððBaúäì) ,àeä§¦§¥
,Búlãâa [ïðBaúäì]§¦§¥¦§ª¨
Bæ äðeázî ãéìBäìe§¦¦§¨
Là étLøk äfò äáäà©£¨©¨§¦§¥¥

.'eëåald zeipevig dfy ± §
± ziwl`d ytpd ly
ici lr zxvepy dad`
.'d zlecba dpade lky
zybxene dielb ef dad`
yibxn mc`dy okid ala

.'dl ezad` z`úeiîéðôe§¦¦
äc÷pä àéä ,álä©¥¦©§ª¨
à÷îòå álä úeiîéðôaL¤¦§¦¦©¥§¨§¨

,àaìc,ald wnere -úòcä úðéçaî äìòî äìòîì àéäL §¦¨¤¦§©§¨©§¨¦§¦©©©©
,'ä úlãâa Baìa ïðBaúäì íãàä ìëeiL äðeázäåmc`d - §©§¨¤©¨¨¨§¦§¥§¦¦§ª©

dad` eaxwa xevil mrt s` leki did `l ,ezeppeazdae elkya
itk ,dnypl dlrnln zpzip `id `l` ,efk dwenre dlecb

.ekeza ef dad` zelbl mc`d lre ,oldl xiaqiyBîëe§
áeúkL5:éúàø÷ íéwîònî""àaìc à÷îòî" ¯ "'ä E± ¤¨¦©£©¦§¨¦¥¨§¨§¦¨

yi ala oky ,miax oeyl "miwnrnn" xn`p okl .ald wnern
,wnerl wnere wner,àîìòc élîa Bîk ,ìLî-Cøc ìòå)- §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨

,'d zcear ipipra `l ,mlerd ipipraìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨
òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî ãàî,oiprd ±úc÷ð ãò §Ÿ§Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë

ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé
ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä
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íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦
.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìemvra rbep xacd oky ± §©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨

.dpadne zrcn dlrnly ytpd,äæ únòì äæå'd zceara - §¤§ª©¤
ilinay myk okle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi

oipr minrtl epyi `nlrc
dlrnly zeinipta rbepd

,zrcnnî àeä äëkL ¨¨©¨
.álaL äãBáòa± ©£¨¤©¥

icedi ly ezad`a
dad` dpyiy ± d"awdl
,dnypd mvra zrbepd
zrcn dlrnl `idy

.dpadneéôì ,eðéäå§©§§¦
úéîéðt úc÷ð úðéçaL¤§¦©§ª©§¦¦
äìòîì àéä álä©¥¦§©§¨
úòcä úðéçaî¦§¦©©©©

Laìúîe èMtúnä± ©¦§©¥¦§©¥
zhytzn zrcdy
zyalzne dnewnn
-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨

÷ø ,òãBpk úòc-äðéa± ¦¨©©©©©
,ald zeinipt zcewpàéä¦

äîëç úøàä úðéça§¦©¤¨©¨§¨
äìòîlL äðBéìò¤§¨¤§©§¨

dáe ,úòcäå äðéaäî± ¥©¦¨§©©©¨
,dpeilrd dnkgaLaìî§ª¨

Bîk ,Lnî 'ä øBà æeðâå§¨©¨§
áeúkL6:,"'eë äîëça 'ä","dnkg"a yaeln seq oi` xe` - ¤¨§¨§¨

.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäå± §¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥
± "dbyd"e "zrc"n ixnbl dlrnl `edy "iwl`d uevipd"n

dbydne zrcn dlrnly ,ald zeiniptay dad`d d`a7.äîe©
à÷îòî álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥¥¨§¨

àaìc,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáadad`y oeeik - §¦¨¦§¦©§¦¦
iwl` uevipe ± dnypay iwl`d uevipd cvn ze`a ef dceare
cg` lk ,`eti` ,jixv did ± l`xyin cg` lka miiw ixd df

dbixcnl ribdlefdcearleef-àéä Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨¦
äðéëMä úeìb úðéça àéäå ,äéáLå úeìb úðéçáa Bìöà¤§¦§¦©¨§¦§¨§¦§¦©¨©§¦¨

,Lnî,icedi ly eytpa -àéä ék,dpikyd ±úðéça àéä ©¨¦¦¦§¦©
.úéäìàä BLôðaL úeäìà õBöéðly ef dpiga xy`ke ± ¦¡Ÿ¤§©§¨¡Ÿ¦

zelb df ixd ± zelba z`vnp dnypd ly iwl`d uevipd
oi` ,zelba z`vnp iwl`d uevipd zpigay oeeike ,"dpiky"d

`d ly dceard didzy ytpa zlret `id.ald zeiniptn dad
,úeìbä úañå,dnypay iwl`d uevipd ly -øîàî àeä8 §¦©©¨©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø9:,"íänò äðéëL ¯ ìááì eìb"- ©¥¦§¨¦§¨¨¨§¨¤§¦¨¦¨¤
dpeekd ,l`xyin cg` lkay ihxtd uevipd ly zelbd iabl
± "laa" iyrn dyer `ed ,"laa"a `vnp `edy dryay ,`id

.zelba ez` cgi dpikyd z`vnpúðéça LéaìäL éðtî eðéäc§©§¦§¥¤¦§¦§¦©
Bááì úc÷ð úéîéðt§¦¦§ª©§¨

,"äæ únòì äæ"a- §¤§ª©¤
znerl" mdy mipipra
,dyecwl ,cebipd ,"df

eðéäcenvr yialdy ± §©§
élîc íéàBö íéLeáìa¦§¦¦§¦¥

àîìòcly oileg ixac ± §©§¨
,mler,äfä íìBò úåàúå§©£©¨©¤

,"ìáa" íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥¨¤
zelb dpyi ,jk llbae
uevipd ly ± dpikyd
,"laa"a ± ely iwl`d
.zee`ze mler ipipra

àéäåytpa df oipre ± §¦
,`edäìøò úðéça§¦©¨§¨

-å úéøaä ìò äqëîälr ©§©¨©©§¦§
Îdúéîéðtä äc÷ð§ª¨©§¦¦

øîàð äæ ìòå .álaL10: ¤©¥§©¤¤¡©
úìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©

."íëááìdkixvy ± §©§¤
ly dceard zeidl
zlxr z` mzlne"
z` xiqdl ,"mkaal

`aeny itk .alay ziniptd dcewpd lr xizqnd dqknd11

dlin oipraefdpikyd zelbay myky ,daeyzd oipr ±
k ly zillkd± daeyz oiyer l`xyi m`" ixd ,l`xyi ipa l

"oil`bp od cin12mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy ,
ici lry ,l`xyin cg` lkay iwl`d uevipd ly zelba
iwl`d uevipl ± ely zihxtd dpikyl dle`bd d`a daeyz
.ziniptd dcewpd zilbzpe mixqen mlrdde ieqikdy ,ely

éðL Lé äìéna ,äpäåizy ±ïäL ,äòéøôe äìéî :úBðéça §¦¥©¦¨¥§¥§¦¦¨§¦¨¤¥
.äwc ätì÷e äqb äìøò,dqbd dlxrd z` dxiqn "dlin" ± ¨§¨©¨§¦¨©¨

,zixad lr dqknd dwcd dtilwd z` dxiqn "drixt"eïëå± §¥
xacd jkeálä úìøòazlxr z` mzlne" aezk diabl ± §¨§©©¥

,"mkaalúBqb úBàz ïk íb Lédlxrd enk lynl ody ± ¥©¥©£©
,dqbdúBwãå,dwcd dtilwd enk lynl ody zewc zee`ze ± §©

zeqbd zee`zd ,dwcd dtilwde dqbd dlxrd zxqde
ici lr `id ,zewcd zee`zde;äòéøôe äìéîdceara - ¦¨§¦¨

,ytpd ly zipgexd"ìî àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e13,jk - ¨§Ÿ¨©§¦Ÿ¨
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ùã÷ä úøâà
ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé

äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà
íãà ìë ïéàù äîå .ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð
'éçáá àáìã à÷îåòî áìáù äãåáòì åæ äâøãîì äëåæ
úåìâ 'éçáá åìöà àéä åæ äðéçáù éôì åðééä úåéîéðô
àéä àéä éë ùîî äðéëùä úåìâ úðéçá àéäå äéáùå
úåìâä úáñå úéäìàä åùôðáù úåäìà õåöéð úðéçá
éðôî åðééäã íäîò äðéëù ìááì åìâ ì"æø øîàî àåä
äæ úîåòì äæá åááì úãå÷ð úéîéðô úðéçá ùéáìäù
æ"äåò úåàúå àîìòã éìéîã íéàåö íéùåáìá åðééäã
úéøáä ìò äñëîä äìøò úðéçá àéäå ìáá íùá àø÷ðä
úà íúìîå øîàð äæ ìòå áìáù úéîéðôä äãå÷ðå
äìéî úåðéçá éðù ùé äìéîá äðäå .íëááì úìøò
áìä úìøòá ïëå ä÷ã äôéì÷å äñâ äìøò ïäù äòéøôå
òøô àìå ìîå äòéøôå äìéî úå÷ãå úåñâ úåàú ë"â ùé
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mb jke ,sebd zlxr ,zinybd dlxrd zlin iabl oicd `ed
`ed oi` m`y ,("mkaal zlxr z` mzlne") zipgexd dlina
f` xqg ,drixtd oipr ,zewcd zee`zd ly dqknd z` xiqn

,dlind oipr lkálä úéîéðt úc÷ð ïéãò óBñ óBqL éðtî¦§¥¤£©¦§ª©§¦¦©¥
÷N Leáìa äqëî àéä¦§ª¨¦§©

,÷c,dtilw ly - ©
.äéáLå úeìb úðéçáa± ¦§¦©¨§¦§¨

ealay ziniptd dcewpd
zelba oiicr z`vnp
mb epyiyk `wece ,diaye
ly ,drixt ly oiprd
f` ± zewcd zee`zd
.ziniptd dcewpd zl`bp
äìøòä úìéî ìò ,äpäå§¦¥©¦©¨¨§¨

Lnîzee`zd zxqd ± ©¨
,zeqbdáéúk:aezk - §¦

úìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©
à ¯ "íëááìíz §©§¤©¤

.íëîöòa,"mzlne" ± §©§§¤
z`f z` ,elenz mz`y
icedi lk ly egeka
lr ,oky .envra zeyrl
lhan `ed daeyz ici
dqknd z` xiqne
zee`zdy xzqdde
lr zexizqne zeqkn
.alay ziniptd dcewpd
ätìwä øéñäì Cà©§¨¦©§¦¨

,äwcäzxvepd - ©©¨
,zewcd zee`zdneäæ¤

,íãàä ìò äLwä øác̈¨©¨¤©¨¨¨
øîàð äæ ìòå14éäìà 'ä ìîe" :çéLnä úàéáaEááì úà E §©¤¤¡©§¦©©¨¦©¨¡Ÿ¤¤§¨§

éäìà 'ä úà äáäàì ,'eëïòîì ELôð ìëáe Eááì ìëa E §©£¨¤¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§©©
éiçéiç ìk àeä Bcáì 'ä ék ïòîì øîBìk ,"E,Lnî E- ©¤§©§©©¦§©¨©¤©¨

dad` `l` ,ytpdn cala ielibe gek `idy dad` didz `ly
eiig z` yibxn epi` mc`y myke .ynn jiig `idy ote`a
z` eyibxi `ly jk ,envr `ed df `l` ,epnn cxtp xack
.llk zybxp dpi`y zinvr dad`k `l` ,cxtp xack dad`d

àaìc à÷îòî àéä Bæ äáäà ïëlL,ald wnern d`a ± ¤¨¥©£¨¦¥¨§¨§¦¨
,ìéòì økæpk Lnî úéîéðt äc÷pî`ide -úðéçaî äìòîìe ¦§ª¨§¦¦©¨©¦§¨§¥§©§¨¦§¦©

.úòcä.dybxde dpadn dlrnl ±çqäa àa çéLî ïëìå ©©©§¨¥¨¦©¨§¤©
,ìàøNé úeììëì úòcägqida df didi l`xyi llka - ©©©¦§¨¦§¨¥

,zrcdàéäå,giynd z`ia ±úéîéðt äc÷ð úðéça éelb §¦¦§¦©§ª¨§¦¦
,úéììkä,l`xyi ipa lk ly -úéììkä äðéëMä úàéöéå± ©§¨¦¦¦©©§¦¨©§¨¦

,l`xyi llk ly.íéîìBò éîìBòìe ãòì ,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨¨©§§¥¨¦
± zihxtd dpikyd z`ivie zle`b iabl xaqen xacdy itk ±
± dbyde zrcn dlrnl ,zrcd gqida `idy ± iwl`d uevipd

,l`xyi llk ly zillkd dpikyd ly d`ivid iabl mb jk
le`be zelbdn dz`ivi didzgiynd ici lr l`xyi llk ly ez

"jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd zzin` .zrcd gqida
,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed ik jiwl` 'd z` dad`l"e
mb ,j` ,giynd z`iaa
dpyi ± oldl xiaqi ± zrk
ly zelbdn d`ivi
ly) zihxtd dpikyd
lk lr ± (iwl`d uevipd
± dry itl d`ivi mipt
oeylae .dltzd zceara

:owfd epaxõBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦
LôðaL äðéëMäî éèøt§¨¦¥©§¦¨¤§¤¤
ìàøNiî ãçà ìk̈¤¨¦¦§¨¥
äéáMäå úeìbäî úàöBé¥¥©¨§©¦§¨
"äòL éiç"a ,äòL éôì§¦¨¨§©¥¨¨

,älôz Bæitk - §¦¨
`xnbdy15z`xew

,"dry iig" dlitzl-åÎa §
à÷îòî álaL äãBáò£¨¤©¥¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
úéîéðtä äc÷ð úðéçaî¦§¦©§ª¨©§¦¦

,äìøòäî úéìâpä- ©¦§¥¥¨¨§¨
,dilr dqkndäìBòå§¨

Ba ä÷áãì ,äìòîì§©§¨§¨§¨
úðéçáa äfò ä÷eLúa¦§¨©¨¦§¦©

éiç ïòîì"."E± §©©©¤
,eiig lk `id zewl`dy

àeäådry itl d`ivid ± §
ziniptd dcewpd ly

`id ,dlitzd zcearaíb©
ïk,zillkd dle`bd enk ±ék ,íãàä úòc çqä úðéçáa ¥¦§¦©¤©©©¨¨¨¦

,'ä úlãâa BúeððBaúäå íãàä úòcî äìòîì àéä Bæ äðéça§¦¨¦§©§¨¦©©¨¨¨§¦§§¦§ª©
úøàäî ,íéîMä ïî 'ä úàî äðeúð äðzî úðéça àéä ÷ø©¦§¦©©¨¨§¨¥¥¦©¨©¦¥¤¨©

,íéðBéìòä íéðt úðéça,dlrnly zeiniptdn -Bîk §¦©¨¦¨¤§¦§
áeúkL16:åéðt 'ä øàé",ely zeiniptd ±éìàBîëe ,"E ¤¨¨¥¨¨¥¤§

é÷ìà 'ä ìîe" :áeúkL."'eë Emb xacd miiw dry itly ± ¤¨¨¡Ÿ¤
.dzràéä "àìéòìc àúeøòúà" ék ,úàæ úòãeî Cà©©©Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨¦

c "àzúìc àúeøòúà"a,à÷ådlrnln zexxerzd lk - §¦§¨¨¦§©¨©§¨
mc`dy zexxerzdd ici lr `wec d`a ,mc`l zkynpd

`ad oipr elit` ixd ,dhnl ezcear ici lr xxerndlrnln
geka oi`e ,`weclka ± df oipr jiyndle lertl mc`d zcear

,df beqn dkyndl mb dhnln zexxerzdl miwewf z`fúðéçáa¦§¦©
,"ïéá÷eð ïééî" úàìòä,lawnd cvn dweyzde zexxerzdd - ©£¨©©¦§¦

,ritynd on rtyd ± "oixkec oiin" zkyndl ilk zeedndBîk§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL17:úãøBé ätè ïéà" ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥¦¨¤¤

."'eë äìòîlî."miith dcbpk miler oi`y ±éøö ïëìåíãàä C ¦§©§¨§¨¥¨¦¨¨¨
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ùã÷ä úøâà
áìä úéîéðô úãå÷ð ïééãò óåñ óåñù éðôî ìî àì åìàë
äðäå .äéáùå úåìâ úðéçáá ÷ã ÷ù ùåáìá äñåëî àéä
íëááì úìøò úà íúìîå 'éúë ùîî äìøòä úìéî ìò
äù÷ä øáã åäæ ä÷ãä äôéì÷ä øéñäì êà íëîöòá íúà
úà êéäìà 'ä ìîå çéùîä úàéáá 'àð æ"òå íãàä ìò
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä
éë úàæ úòãåî êà .'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
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ו.14. ל, א.15.נצבים י, כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח"ג

a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ätì÷e álä úìøò øéñäì ,Bæ äìéî úlçz Bîöòa úBNòì©£§©§§¦©¦¨§¨¦¨§©©¥§¦¨
úéîéðt úc÷ð úðéça ìò úBqëîe úBLéaìnä ,äwãå äqbä©©¨§©¨©©§¦§©©§¦©§ª©§¦¦

àéäL ,álä`id ,ald zcewp zeinipt ±,'ä úáäà úðéça ©¥¤¦§¦©©£©
éiç ïòîì" úðéça,"E,eiig lk `id zewl`dy -úeìba àéäL §¦©§©©©¤¤¦©¨

,äfä íìBò úBåàúa§©£¨©¤
íäLod zee`zd ±ïk íb ¤¥©¥

úðéçáa- ly ote`ae ± ¦§¦©
éiç ïòîì"äæ"a "E §©©©¤§¤
,"äæ únòìcva - §ª©¤

`edy ,dyecwl cbepnd
ody cr zee`za rwyen

,eiig lk.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
iig lky mixac mpyiy
`ede ,mda miielz mc`d
zeinipt lka mda rewy

,eal,eðéäåzxqd - §©§
`id ,dxen`d dlxrdìò©

'äì ä÷ãvä úðéúð éãé§¥§¦©©§¨¨©
àeäL ,BðBînîoennd ± ¦¨¤

`ed.Búeiçepaxy itk ± ©
f"l wxta xiaqn owfd
lkay ,oey`xd wlgay
`ed epennay oeeik ± mc`
el ozepy xac zepwl leki
oennay ,ixd ,eytp iig

,d"awdl "eytp iig" ozep `ed ,dwcvl ozep `edyéî èøôáe¦§¨¦
,àáeè àzòL déì à÷éçãe íéîöîöî åéúBðBænLdryde - ¤§¨§ª§¨¦§¦¨¥©§¨¨

dze`a c`n el wegc ezqpxt avny ,daexn dcna el zwgec
,dry.Lnî åéiçî ïúBpLlr had ilan dwcv ozep `edyk ± ¤¥¥©¨©¨

,dywd eavníà úeèøôáe`ed ±,åétk òéâéî äðäð`edy - ¦§¨¦¤¡¤¦¦©©¨
ezk`lnn e` exgqnn "ig"íäa ÷ñò àlL øLôà-éàL¤¦¤§¨¤Ÿ¨©¨¤

,àaìc à÷îòî álä úéîéðt úc÷ð úðéçáa úBaø íéîòt§¨¦©¦§¦©§ª©§¦¦©¥¥¨§¨§¦¨

,ald wnern -éàäëe ïzîe àOîa íäé÷ñòa íìBòä âäðîk§¦§©¨¨§¦§¥¤§©¨©¨§©
,àðåbgieexdl mrt i` jka wqr i`ceay ixd mda `veike - ©§¨

,eal ly ziniptd dcewpd jezn etqkíòtä äzò éøäå©£¥©¨©©©
Bòéâéî øfônLk,ecnrn itl `ly ±äçîNa 'äì ïúBðå §¤§©¥¦¦§¥©§¦§¨

äæa äpä ¯ ááì áeèáe§¥¨¦¥¨¤
,úçMî BLôð äãBt¤©§¦©©

eðéäcdcet `edy ± §©§
úéîéðt úc÷ð úðéça§¦©§ª©§¦¦

äúéäL ,Bááìcr ± §¨¤¨§¨
,dry dze`lúðéçáa¦§¦©

CBúa äéáLå úeìb̈§¦§¨§
,äwc Bà äqb ätìwä©§¦¨©¨©¨

áeúkL Bîk18:ìkî" §¤¨¦¨
¯ "Eaì øöð øîLî¦§¨§Ÿ¦¤
úéa Leøt "øîLî"¦§¨¥¥

,íéøeñàäyexite - ¨£¦
xevp xnyn lkn" weqtd
jal z` xeny ± `ed "jal
xq`na oezp `di `ly
zetilwd jeza zelbae
cry ixd ,zee`zde
eal did dry dze`l

,diayae zelbaäzòå§©¨
äcôðzeinipt zcewp ± ¦§¤
,eaalíéðBöéçäî± ¥©¦¦

,zetilwdnì ïk íb äæå .Bæ ä÷ãöa"äòéøt" ïBLxaqenk ± ¦§¨¨§¤©¥§§¦¨
mya z`xwp ,zewcd zee`zd ,dwcd dtilwd zxqdy ,lirl

- "drixt" dlnd yexit ok mb df ixd ,"drixt"úòéøt ïéðò¦§©§¦©
áBç19úc÷ð ìò Ba eìLnL íéðBöéçì ãaòzLðå áiçúpL ,¤¦§©¥§¦§©§¥©¦¦¤¨§©§ª©

eäæå .Bááì úeiîéðtxne` weqtdy dn ±"ä÷ãöa äéáLå"± §¦¦§¨§¤§¨¤¨¦§¨¨
ici lr mil`bpe mictp ,diay zpigaa mipezp eidy dl` mby

.dwcv
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ùã÷ä úøâà
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå
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כג.18. ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בסופו תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין
ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ועיין

a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ätì÷e álä úìøò øéñäì ,Bæ äìéî úlçz Bîöòa úBNòì©£§©§§¦©¦¨§¨¦¨§©©¥§¦¨
úéîéðt úc÷ð úðéça ìò úBqëîe úBLéaìnä ,äwãå äqbä©©¨§©¨©©§¦§©©§¦©§ª©§¦¦

àéäL ,álä`id ,ald zcewp zeinipt ±,'ä úáäà úðéça ©¥¤¦§¦©©£©
éiç ïòîì" úðéça,"E,eiig lk `id zewl`dy -úeìba àéäL §¦©§©©©¤¤¦©¨

,äfä íìBò úBåàúa§©£¨©¤
íäLod zee`zd ±ïk íb ¤¥©¥

úðéçáa- ly ote`ae ± ¦§¦©
éiç ïòîì"äæ"a "E §©©©¤§¤
,"äæ únòìcva - §ª©¤

`edy ,dyecwl cbepnd
ody cr zee`za rwyen

,eiig lk.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
iig lky mixac mpyiy
`ede ,mda miielz mc`d
zeinipt lka mda rewy

,eal,eðéäåzxqd - §©§
`id ,dxen`d dlxrdìò©

'äì ä÷ãvä úðéúð éãé§¥§¦©©§¨¨©
àeäL ,BðBînîoennd ± ¦¨¤

`ed.Búeiçepaxy itk ± ©
f"l wxta xiaqn owfd
lkay ,oey`xd wlgay
`ed epennay oeeik ± mc`
el ozepy xac zepwl leki
oennay ,ixd ,eytp iig

,d"awdl "eytp iig" ozep `ed ,dwcvl ozep `edyéî èøôáe¦§¨¦
,àáeè àzòL déì à÷éçãe íéîöîöî åéúBðBænLdryde - ¤§¨§ª§¨¦§¦¨¥©§¨¨

dze`a c`n el wegc ezqpxt avny ,daexn dcna el zwgec
,dry.Lnî åéiçî ïúBpLlr had ilan dwcv ozep `edyk ± ¤¥¥©¨©¨

,dywd eavníà úeèøôáe`ed ±,åétk òéâéî äðäð`edy - ¦§¨¦¤¡¤¦¦©©¨
ezk`lnn e` exgqnn "ig"íäa ÷ñò àlL øLôà-éàL¤¦¤§¨¤Ÿ¨©¨¤

,àaìc à÷îòî álä úéîéðt úc÷ð úðéçáa úBaø íéîòt§¨¦©¦§¦©§ª©§¦¦©¥¥¨§¨§¦¨

,ald wnern -éàäëe ïzîe àOîa íäé÷ñòa íìBòä âäðîk§¦§©¨¨§¦§¥¤§©¨©¨§©
,àðåbgieexdl mrt i` jka wqr i`ceay ixd mda `veike - ©§¨

,eal ly ziniptd dcewpd jezn etqkíòtä äzò éøäå©£¥©¨©©©
Bòéâéî øfônLk,ecnrn itl `ly ±äçîNa 'äì ïúBðå §¤§©¥¦¦§¥©§¦§¨

äæa äpä ¯ ááì áeèáe§¥¨¦¥¨¤
,úçMî BLôð äãBt¤©§¦©©

eðéäcdcet `edy ± §©§
úéîéðt úc÷ð úðéça§¦©§ª©§¦¦

äúéäL ,Bááìcr ± §¨¤¨§¨
,dry dze`lúðéçáa¦§¦©

CBúa äéáLå úeìb̈§¦§¨§
,äwc Bà äqb ätìwä©§¦¨©¨©¨

áeúkL Bîk18:ìkî" §¤¨¦¨
¯ "Eaì øöð øîLî¦§¨§Ÿ¦¤
úéa Leøt "øîLî"¦§¨¥¥

,íéøeñàäyexite - ¨£¦
xevp xnyn lkn" weqtd
jal z` xeny ± `ed "jal
xq`na oezp `di `ly
zetilwd jeza zelbae
cry ixd ,zee`zde
eal did dry dze`l

,diayae zelbaäzòå§©¨
äcôðzeinipt zcewp ± ¦§¤
,eaalíéðBöéçäî± ¥©¦¦

,zetilwdnì ïk íb äæå .Bæ ä÷ãöa"äòéøt" ïBLxaqenk ± ¦§¨¨§¤©¥§§¦¨
mya z`xwp ,zewcd zee`zd ,dwcd dtilwd zxqdy ,lirl

- "drixt" dlnd yexit ok mb df ixd ,"drixt"úòéøt ïéðò¦§©§¦©
áBç19úc÷ð ìò Ba eìLnL íéðBöéçì ãaòzLðå áiçúpL ,¤¦§©¥§¦§©§¥©¦¦¤¨§©§ª©

eäæå .Bááì úeiîéðtxne` weqtdy dn ±"ä÷ãöa äéáLå"± §¦¦§¨§¤§¨¤¨¦§¨¨
ici lr mil`bpe mictp ,diay zpigaa mipezp eidy dl` mby
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ùã÷ä úøâà
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

כג.18. ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בסופו תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין
ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ועיין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dlibn(iying meil)

:df oipra xn`n `xnbd d`ian ,exizede eaba `ax ly epic ab`
,úøçà øéòì eëìäL øéòä éða ,øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¥¦§¥¨¦¤¨§§¦©¤¤

ïäéìò e÷ñôexir dze` iyp`ïéðúBð ,ä÷ãöly dwcv i`abl dze` ¨§£¥¤§¨¨§¦
mipzep mpi`y mecygi `ly ,my mixc mpi`y s` xirddwcv

,mdilr ewqtyïéàa ïäLëedwcvd z` miraez ,mxirl xefgl §¤¥¨¦
e epzpy.ïøéò éiðò da ïéñðøôîe ,ïänò dúBà ïéàéáî§¦¦¨¦¨¤§©§§¦¨£¦¥¦¨

:`ziixan di`x,éëä énð àéðzn dnkúøçà øéòì eëìäL øéòä éða ©§¨©¦¨¦§¥¨¦¤¨§§¦©¤¤
ïéàa ïäLëe ,ïéðúBð ,ä÷ãö ïäéìò e÷ñôemxirlïänò dúBà ïéàéáî ¨§£¥¤§¨¨§¦§¤¥¨¦§¦¦¨¦¨¤

.mxir iipr da miqpxtneåéìò e÷ñôe úøçà øéòì CìäL ãéçéå§¨¦¤¨©§¦©¤¤¨§¨¨
,ä÷ãö`l` ,exirl d`iadl dlhep epi` exirl xfegyke ,dpzep §¨¨

,øéòä dúBà éiðòì ïúpzcigi zwcv oice mewnd lv` lha cigidy ¦¨¥©£¦¥¨¨¦
.dil` jldy xird ipa ly zewcv x`yk

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàúéðòz øæb àðeä áøxeaivd lr ©¨¨©©£¦¨
.exira dzidy dxv lréàìéðç øa äðç áø déaâì ìòxc didy ©§©¥©¨¨©£¦©

,zxg` xiradéúî éða ìëåe ,[exir ipa-]eîødwcvd i`abeäééìò §¨§¥¨¥¨£©§
eáäéå ,ä÷ãö.mdleòa ékexir ipae dpg axéúéîì,mnewnleøîà §¨¨§¨£¦¨§¥¥¨§

déì,`ped axløî ïì dáúBð,epnrn dlawzpy dwcvd z`ìBæéðå ¥§¨¨©§¥
ïéúàî éiðò da ñðøôðe.[epxir-]àðéðz ,eäì øîà,`ziixaaäna §©§¥¨£¦¥¨¦¨©§¨¦¨©¤

øácíéøeîà íé,mxirl dwcvd migwel xird ipayíL ïéàLa §¨¦£¦§¤¥¨
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צט a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb jke ,sebd zlxr ,zinybd dlxrd zlin iabl oicd `ed
`ed oi` m`y ,("mkaal zlxr z` mzlne") zipgexd dlina
f` xqg ,drixtd oipr ,zewcd zee`zd ly dqknd z` xiqn

,dlind oipr lkálä úéîéðt úc÷ð ïéãò óBñ óBqL éðtî¦§¥¤£©¦§ª©§¦¦©¥
÷N Leáìa äqëî àéä¦§ª¨¦§©

,÷c,dtilw ly - ©
.äéáLå úeìb úðéçáa± ¦§¦©¨§¦§¨

ealay ziniptd dcewpd
zelba oiicr z`vnp
mb epyiyk `wece ,diaye
ly ,drixt ly oiprd
f` ± zewcd zee`zd
.ziniptd dcewpd zl`bp
äìøòä úìéî ìò ,äpäå§¦¥©¦©¨¨§¨

Lnîzee`zd zxqd ± ©¨
,zeqbdáéúk:aezk - §¦

úìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©
à ¯ "íëááìíz §©§¤©¤

.íëîöòa,"mzlne" ± §©§§¤
z`f z` ,elenz mz`y
icedi lk ly egeka
lr ,oky .envra zeyrl
lhan `ed daeyz ici
dqknd z` xiqne
zee`zdy xzqdde
lr zexizqne zeqkn
.alay ziniptd dcewpd
ätìwä øéñäì Cà©§¨¦©§¦¨

,äwcäzxvepd - ©©¨
,zewcd zee`zdneäæ¤

,íãàä ìò äLwä øác̈¨©¨¤©¨¨¨
øîàð äæ ìòå14éäìà 'ä ìîe" :çéLnä úàéáaEááì úà E §©¤¤¡©§¦©©¨¦©¨¡Ÿ¤¤§¨§

éäìà 'ä úà äáäàì ,'eëïòîì ELôð ìëáe Eááì ìëa E §©£¨¤¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§©©
éiçéiç ìk àeä Bcáì 'ä ék ïòîì øîBìk ,"E,Lnî E- ©¤§©§©©¦§©¨©¤©¨

dad` `l` ,ytpdn cala ielibe gek `idy dad` didz `ly
eiig z` yibxn epi` mc`y myke .ynn jiig `idy ote`a
z` eyibxi `ly jk ,envr `ed df `l` ,epnn cxtp xack
.llk zybxp dpi`y zinvr dad`k `l` ,cxtp xack dad`d

àaìc à÷îòî àéä Bæ äáäà ïëlL,ald wnern d`a ± ¤¨¥©£¨¦¥¨§¨§¦¨
,ìéòì økæpk Lnî úéîéðt äc÷pî`ide -úðéçaî äìòîìe ¦§ª¨§¦¦©¨©¦§¨§¥§©§¨¦§¦©

.úòcä.dybxde dpadn dlrnl ±çqäa àa çéLî ïëìå ©©©§¨¥¨¦©¨§¤©
,ìàøNé úeììëì úòcägqida df didi l`xyi llka - ©©©¦§¨¦§¨¥

,zrcdàéäå,giynd z`ia ±úéîéðt äc÷ð úðéça éelb §¦¦§¦©§ª¨§¦¦
,úéììkä,l`xyi ipa lk ly -úéììkä äðéëMä úàéöéå± ©§¨¦¦¦©©§¦¨©§¨¦

,l`xyi llk ly.íéîìBò éîìBòìe ãòì ,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨¨©§§¥¨¦
± zihxtd dpikyd z`ivie zle`b iabl xaqen xacdy itk ±
± dbyde zrcn dlrnl ,zrcd gqida `idy ± iwl`d uevipd

,l`xyi llk ly zillkd dpikyd ly d`ivid iabl mb jk
le`be zelbdn dz`ivi didzgiynd ici lr l`xyi llk ly ez

"jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd zzin` .zrcd gqida
,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed ik jiwl` 'd z` dad`l"e
mb ,j` ,giynd z`iaa
dpyi ± oldl xiaqi ± zrk
ly zelbdn d`ivi
ly) zihxtd dpikyd
lk lr ± (iwl`d uevipd
± dry itl d`ivi mipt
oeylae .dltzd zceara

:owfd epaxõBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦
LôðaL äðéëMäî éèøt§¨¦¥©§¦¨¤§¤¤
ìàøNiî ãçà ìk̈¤¨¦¦§¨¥
äéáMäå úeìbäî úàöBé¥¥©¨§©¦§¨
"äòL éiç"a ,äòL éôì§¦¨¨§©¥¨¨

,älôz Bæitk - §¦¨
`xnbdy15z`xew

,"dry iig" dlitzl-åÎa §
à÷îòî álaL äãBáò£¨¤©¥¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
úéîéðtä äc÷ð úðéçaî¦§¦©§ª¨©§¦¦

,äìøòäî úéìâpä- ©¦§¥¥¨¨§¨
,dilr dqkndäìBòå§¨

Ba ä÷áãì ,äìòîì§©§¨§¨§¨
úðéçáa äfò ä÷eLúa¦§¨©¨¦§¦©

éiç ïòîì"."E± §©©©¤
,eiig lk `id zewl`dy

àeäådry itl d`ivid ± §
ziniptd dcewpd ly

`id ,dlitzd zcearaíb©
ïk,zillkd dle`bd enk ±ék ,íãàä úòc çqä úðéçáa ¥¦§¦©¤©©©¨¨¨¦

,'ä úlãâa BúeððBaúäå íãàä úòcî äìòîì àéä Bæ äðéça§¦¨¦§©§¨¦©©¨¨¨§¦§§¦§ª©
úøàäî ,íéîMä ïî 'ä úàî äðeúð äðzî úðéça àéä ÷ø©¦§¦©©¨¨§¨¥¥¦©¨©¦¥¤¨©

,íéðBéìòä íéðt úðéça,dlrnly zeiniptdn -Bîk §¦©¨¦¨¤§¦§
áeúkL16:åéðt 'ä øàé",ely zeiniptd ±éìàBîëe ,"E ¤¨¨¥¨¨¥¤§

é÷ìà 'ä ìîe" :áeúkL."'eë Emb xacd miiw dry itly ± ¤¨¨¡Ÿ¤
.dzràéä "àìéòìc àúeøòúà" ék ,úàæ úòãeî Cà©©©Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨¦

c "àzúìc àúeøòúà"a,à÷ådlrnln zexxerzd lk - §¦§¨¨¦§©¨©§¨
mc`dy zexxerzdd ici lr `wec d`a ,mc`l zkynpd

`ad oipr elit` ixd ,dhnl ezcear ici lr xxerndlrnln
geka oi`e ,`weclka ± df oipr jiyndle lertl mc`d zcear

,df beqn dkyndl mb dhnln zexxerzdl miwewf z`fúðéçáa¦§¦©
,"ïéá÷eð ïééî" úàìòä,lawnd cvn dweyzde zexxerzdd - ©£¨©©¦§¦

,ritynd on rtyd ± "oixkec oiin" zkyndl ilk zeedndBîk§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL17:úãøBé ätè ïéà" ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥¦¨¤¤

."'eë äìòîlî."miith dcbpk miler oi`y ±éøö ïëìåíãàä C ¦§©§¨§¨¥¨¦¨¨¨
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ùã÷ä úøâà
áìä úéîéðô úãå÷ð ïééãò óåñ óåñù éðôî ìî àì åìàë
äðäå .äéáùå úåìâ úðéçáá ÷ã ÷ù ùåáìá äñåëî àéä
íëááì úìøò úà íúìîå 'éúë ùîî äìøòä úìéî ìò
äù÷ä øáã åäæ ä÷ãä äôéì÷ä øéñäì êà íëîöòá íúà
úà êéäìà 'ä ìîå çéùîä úàéáá 'àð æ"òå íãàä ìò
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä
éë úàæ úòãåî êà .'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
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ו.14. ל, א.15.נצבים י, כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח"ג

a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ätì÷e álä úìøò øéñäì ,Bæ äìéî úlçz Bîöòa úBNòì©£§©§§¦©¦¨§¨¦¨§©©¥§¦¨
úéîéðt úc÷ð úðéça ìò úBqëîe úBLéaìnä ,äwãå äqbä©©¨§©¨©©§¦§©©§¦©§ª©§¦¦

àéäL ,álä`id ,ald zcewp zeinipt ±,'ä úáäà úðéça ©¥¤¦§¦©©£©
éiç ïòîì" úðéça,"E,eiig lk `id zewl`dy -úeìba àéäL §¦©§©©©¤¤¦©¨

,äfä íìBò úBåàúa§©£¨©¤
íäLod zee`zd ±ïk íb ¤¥©¥

úðéçáa- ly ote`ae ± ¦§¦©
éiç ïòîì"äæ"a "E §©©©¤§¤
,"äæ únòìcva - §ª©¤

`edy ,dyecwl cbepnd
ody cr zee`za rwyen

,eiig lk.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
iig lky mixac mpyiy
`ede ,mda miielz mc`d
zeinipt lka mda rewy

,eal,eðéäåzxqd - §©§
`id ,dxen`d dlxrdìò©

'äì ä÷ãvä úðéúð éãé§¥§¦©©§¨¨©
àeäL ,BðBînîoennd ± ¦¨¤

`ed.Búeiçepaxy itk ± ©
f"l wxta xiaqn owfd
lkay ,oey`xd wlgay
`ed epennay oeeik ± mc`
el ozepy xac zepwl leki
oennay ,ixd ,eytp iig

,d"awdl "eytp iig" ozep `ed ,dwcvl ozep `edyéî èøôáe¦§¨¦
,àáeè àzòL déì à÷éçãe íéîöîöî åéúBðBænLdryde - ¤§¨§ª§¨¦§¦¨¥©§¨¨

dze`a c`n el wegc ezqpxt avny ,daexn dcna el zwgec
,dry.Lnî åéiçî ïúBpLlr had ilan dwcv ozep `edyk ± ¤¥¥©¨©¨

,dywd eavníà úeèøôáe`ed ±,åétk òéâéî äðäð`edy - ¦§¨¦¤¡¤¦¦©©¨
ezk`lnn e` exgqnn "ig"íäa ÷ñò àlL øLôà-éàL¤¦¤§¨¤Ÿ¨©¨¤

,àaìc à÷îòî álä úéîéðt úc÷ð úðéçáa úBaø íéîòt§¨¦©¦§¦©§ª©§¦¦©¥¥¨§¨§¦¨

,ald wnern -éàäëe ïzîe àOîa íäé÷ñòa íìBòä âäðîk§¦§©¨¨§¦§¥¤§©¨©¨§©
,àðåbgieexdl mrt i` jka wqr i`ceay ixd mda `veike - ©§¨

,eal ly ziniptd dcewpd jezn etqkíòtä äzò éøäå©£¥©¨©©©
Bòéâéî øfônLk,ecnrn itl `ly ±äçîNa 'äì ïúBðå §¤§©¥¦¦§¥©§¦§¨

äæa äpä ¯ ááì áeèáe§¥¨¦¥¨¤
,úçMî BLôð äãBt¤©§¦©©

eðéäcdcet `edy ± §©§
úéîéðt úc÷ð úðéça§¦©§ª©§¦¦

äúéäL ,Bááìcr ± §¨¤¨§¨
,dry dze`lúðéçáa¦§¦©

CBúa äéáLå úeìb̈§¦§¨§
,äwc Bà äqb ätìwä©§¦¨©¨©¨

áeúkL Bîk18:ìkî" §¤¨¦¨
¯ "Eaì øöð øîLî¦§¨§Ÿ¦¤
úéa Leøt "øîLî"¦§¨¥¥

,íéøeñàäyexite - ¨£¦
xevp xnyn lkn" weqtd
jal z` xeny ± `ed "jal
xq`na oezp `di `ly
zetilwd jeza zelbae
cry ixd ,zee`zde
eal did dry dze`l

,diayae zelbaäzòå§©¨
äcôðzeinipt zcewp ± ¦§¤
,eaalíéðBöéçäî± ¥©¦¦

,zetilwdnì ïk íb äæå .Bæ ä÷ãöa"äòéøt" ïBLxaqenk ± ¦§¨¨§¤©¥§§¦¨
mya z`xwp ,zewcd zee`zd ,dwcd dtilwd zxqdy ,lirl

- "drixt" dlnd yexit ok mb df ixd ,"drixt"úòéøt ïéðò¦§©§¦©
áBç19úc÷ð ìò Ba eìLnL íéðBöéçì ãaòzLðå áiçúpL ,¤¦§©¥§¦§©§¥©¦¦¤¨§©§ª©

eäæå .Bááì úeiîéðtxne` weqtdy dn ±"ä÷ãöa äéáLå"± §¦¦§¨§¤§¨¤¨¦§¨¨
ici lr mil`bpe mictp ,diay zpigaa mipezp eidy dl` mby
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היום יום . . . ק

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקטְֹנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים קֶֹדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפוְֹתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט 
דער עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ר  ַמִים, ִאם ָחֵסר ָהִעּקָ ת ֲחִסידּות ְוִיְרַאת ׁשָ ֻעּלַ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ַמִהי ּפְ ֵמי ֲאדִֹני ָאִבי ְזֵקִני מוִֹרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
לוֹם ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועוֹד ּגוֵֹרם ַחס־ְוׁשָ – ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ ַ עּוִרים ַהּשׁ ִ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

י  ה ְוסּוְגַית ַרּבִ ָאב ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לוֵֹמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי ְוַרּבִ
ָהָיה  ֵאיָכה.  אוֵֹמר  ָהָיה   – ם  ּלָ ּכֻ אוְֹמָרם  ָהָיה  ׁשֶ  – ינוֹת  ַהּקִ ֲאִמיַרת  ַאַחר  ּבֶֹקר  ּבַ ִקין.  ּזָ ַהּנִ ֶפֶרק  ּדְ יוָֹחָנן 

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ עוֶֹלה ַלּתוָֹרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה הי' אגה"ק קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י 
וגו'", ובזה נטע בהחסידים  ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים 

מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי 

מָאנט מדת אמת.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קי היום יום . . . 

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקטְֹנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאדִֹני ָאִבי ְזֵקִני מוִֹרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ "ּכַ ֲאָמר  ַהּמַ  – ִליָאְזָנא  ּבְ  – ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ דוֹל  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  כּו'",  ְנֵכָאה  "ְורּוַח 
ָנַטע  ּוָבֶזה  ְוגוֹ'",  ִנים  ַהּפָ י ַהאי –  בוֹת "ְוֻכּלֵ ַהּתֵ ַתְרּגּומוֹ, ָאז הוִֹסיף  ּכְ ְולֹא  "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּכְ ּגוֹ'  ִנים"  ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדוֹת טוֹבוֹת. ּבְ

י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקטְֹנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ לֹשׁ ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ
ת ֱאֶמת. י ּתוֵֹבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ ִ – ָהיּו לוֹ עוֹד ֲחִמּשׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ּבְ ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך  ׁשְ ּבִ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל  ּבְ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשוָֹנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכוֹ, ְוַרּבֵ ּתוֹ[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתוֹ ]=ִאׁשְ ּבֵ
"ַנֲחמּו  ָהָיה  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשוֹן  ֲאָמר  ְוַהּמַ ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ִאם  ק  ְמֻסּפָ ָהָיה  בּוַעִים  ׁשְ תקכ"ה.  ַסח  ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  ׁשֶ בּוַעִים  ְ ַהּשׁ ְלַאַחר  ָהִראׁשוֹן  אוֹ  ְלבוֹאוֹ,  ָהִראׁשוֹן  ֲאָמר  ַהּמַ הּוא  ִאם  ָסֵפק  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ַנֲחמּו". 

ר. ֵ ֵאר ְוִנְתַקּשׁ ָ ְלִהּשׁ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס 
וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט 
הָאלט א אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א 
חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא 

הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

ם־טוֹב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ל  מוֹ ׁשֶ ְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשׁ ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵקן – ָאַמר  ַהּזָ י – ַאְדמוֹ"ר  ָהַרּבִ
ר אוֲֹהִבים ְיהּוִדי, אוֲֹהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך":  רּוׁש  ּפֵ מוָֹך" הּוא  ּכָ ְלֵרֲעָך 
ֶאת  אוֲֹהִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲהֵרי  ַעל,  ִמּמַ ֱאלַֹקּה  ֵחֶלק  תוֹכוֹ  ּבְ ֲהֵרי  לוֹ  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דוֹׁש־ּבָ ַהּקָ

רּוְך־הּוא. דוֹׁש־ּבָ יָלא אוֲֹהִבים ֶאת ַהּקָ ּבוֹ, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר-ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תּוב  ִדְבֵרי תוָֹרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגוֹ'", ְוָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם־ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ְדֵרגוֹת:  ַהּמַ ל  ּכָ אן  ּכָ ּוְמָבֵאר  ַמְדֵרגוֹת,  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ּגּוָפא  ַהּתוָֹרה  ֵעֶסק  ּבְ ָאְמָנם  ר".  ְמַדּבֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ּתוָֹרה.  ם ּבַ ה, ְועוֶֹסֶקת ׁשָ מוֹת, קֶֹדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אוַֹצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ּבְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבוָֹאּה ְלַמּטָ ָמה יוֶֹרֶדת ֵמעוָֹלם ְלעוָֹלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ְבֶלְכּתְ
ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְיֵמי  ַעד  ֶזה  עוָֹלם  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ּוַמְתִחיל  ִמי,  ׁשְ ּגַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְחּתוֹן  ַהּתַ ָלעוָֹלם 
ּוְבקּוֶמָך  ָאבוֹת, ַעד  ּדְ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָעָליו  מֹר  ׁשְ ּתִ ַהּתוָֹרה  ה  ִהּנֵ ָאז  ְוַגם  תוֹ,  ֻקּדָ ּפְ ְיֵמי  בוֹא  ּבְ ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָאמּור "ַוֲהִקיצוָֹת ּגוֹ'". ּכָ

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

ובזמן  בו כותב שלומד שנה השני' בישיבה אבל לא קבל הרבה,  במענה למכתבו מר"ח מנחם, 

האחרון אינו לומד כי מבטל זמן וכו' ולכן ספק אצלו איך יסתדר ומה יעשה בעתיד הקרוב, וכותב סברות 

בזה והוא בגיל ט"ז.

והנה מובן וגם פשוט ע"פ הוראת תורתנו תורת חיים שעליו להמשיך בלימוד בישיבה בהתמדה 

ושקידה, כי כל הטעמים האמורים הן מפיתויי היצר המסית את האדם בכל מיני תחבולות ובלבד למנוע 

אותו להתנהג מתאים להוראות תורתנו תורת חיים. ומה שכותב שמבטל זמן וכו' הרי הודיעו חז"ל יגעת 

ולא מצאת אל תאמין, שלכן אם ירצה באמת לא לבד שלא יבטל זמנו אלא יצליח בלימוד יותר על הרגיל, 

כוונתי שבאם מנצלים אותם כדבעי הרי הם סוללים הדרך  ימי האושר,  והרי דוקא ימים שבגילו הם 

ידע ברור שרק בו הדבר תלוי, ובאם  וכאמור  יחד,  גם  וגשמי  לאשרו האמיתי של האדם, אושר רוחני 

יחליט באמת בזה בתוקף המתאים, הנה אף שאפשר שידמה לו שהתחלה באופן זה קשה, הרי מזמן לזמן 

יווכח שהקישוים בחלקם מדומים הם וגם החלק שישנו, אין קשה כ"כ להתגבר עליו, וכמאמר הידוע אין 

לך דבר העומד בפני הרצון.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  י"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו, בו כותב סברות שונות בהנוגע להסתדרותו בעתיד הכי קרוב.

וכיון שתלוי הדבר בכמה פרטים ופרטי פרטים, הנה יפרט המצב לפרטיו לפני שלשה מידידיו 

במקום ויהי רצון שיתן להם השי"ת הרעיון הנכון איך לייעצו.

בכל אופן ידוע השקפתי, כשמתחילים ללמוד מקצוע ובפרט כשכבר השקיעו בזה כמה מרץ וכמה 

זמן ויש תקוה שיוכל לנצלו, הרי אפילו את"ל שאין זה דבר בטוח במאה אחוז, בכל זה כדאי להשלים 

הלימוד והטעם מובן.

תקותי שיש לו קביעות עתים וקביעות גם בנפש וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן בזה, הן בנגלה 

והן בחסידות ומשתתף בהפצת המעינות, שהרי הם הן הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך 

לאדם הן בגשם והן ברוח.

המחכה לבשו"ט בכל האמור. 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  אב מנחם ז' ראשון יום תרומה? של באזוב להזות אין מדוע

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰äøLà ìL áBæà¥¤£¥¨
.äfé àì Z äøBäè äîeøz ìLå ,ìeñt ...úçcpä øéò ìLå§¤¦©¦©©¨§¤§¨§¨Ÿ©¤

שנינו המינים ארבעת נטילת ב)בדיני לד, ליטול (סוכה שאין
והטעם: טהורה, תרומה של אתרוג

כשנוטל  כלומר, שמכשירה". "מפני - אחת לדעה
טיפות, עליו ניטפים במים שנשרה הלולב עם האתרוג
דכתיב  לתרומה, טומאה לגרום ואסור לטומאה, ו"הוכשר

שימור" לה עשה רחמנא אמר תרומותי', שם)'משמרת .(רש"י
האתרוג  בנטילת כי שמפסידה", "מפני - שניה ולדעה
להפסיד  ואסור הידים, במשמוש נמאסת החיצונה "קליפתו

.(רש"י)תרומה"
המשנה  דין את הרע"ב פירש באזוב הזאה לענין והנה,

מ"ז) פי"א "מפני (פרה טהורה תרומה של באזוב יזה שלא ,
ciqtny נטילת לענין - הרמב"ם ואילו התרומה". את

כתב ה"ב)אתרוג, פ"ח לולב תרומה (הל' של אתרוג יטול שלא
"שמא  d`nehlטהורה exiyki כאן כתב הזאה בדין אך ,"

ותמה  הטעם. פירש ולא טהורה, תרומה של באזוב יזה שלא

תמרים' ב)ה'כפות לה, פירש (סוכה ולא הרמב"ם סתם מדוע
מינה' ו'נפקא שמפסידה' 'מפני או שמכשירה' 'מפני זהו אם
כבר  אם הרי – יכשירו שמא הוא החשש אם כי להלכה,

לכתחילה? בו להזות יוכל האזוב הוכשר
נפתוח' ה'מי סק"ד)ומבאר נד :(פרפר

כשהוא  אמור טהורה תרומה של באזוב להזות האיסור
מכביצה שיטמא פחות כיון בו להזות אסור הכי בלאו כביצה, הוא אם (כי

מ"ז) פי"א פרה יו"ט תוס' החטאת. מי בפחות את הרמב"ם ולדעת ,
טומאה  לקבל יכול אוכל אם (אף הכשר מקבל אינו מכביצה
להזות  שאין הרמב"ם כתב לא ולכן מכביצה) בפחות גם

מפני תרומה של אינו dxiyknyבאזוב מכביצה פחות שהרי ,
'מפני  הוא שהטעם הרע"ב פירש כך ומשום הכשר, מקבל

ciqtnyמפני' ולא התרומה' '.xiyknyאת
ה"ח), פ"ז לולב (הל' כביצה ששיעורו באתרוג אמנם,
"שמא  תרומה של אתרוג יטול שלא כתב כן הרמב"ם
יכול  כביצה ששיעורו האתרוג שהרי לטומאה" יכשירו

הכשר. לקבל

ה'תשע"ד  אב מנחם ח' שני יום 'מהדרין' בהכשר טריפה אכל

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïBlçî äfnä©©¤¥©
Ck øçàå ,Lc÷nì ñðëðå åéìò äfäå ,íéaøä ìò epnî ïéfnL¤©¦¦¤©¨©¦§ª¨¨¨§¦§©©¦§¨§©©¨
ïéfnL íénä ú÷æçL ;øeèt äæ éøä Z ïéìeñt íénä eàöîð¦§§©©¦§¦£¥¤¨¤¤§©©©¦¤©¦

.ñeðàk äæ éøäå ,ïéøLk ïäL íéaøä ìò ïäî¥¤©¨©¦¤¥§¥¦©£¥¤§¨
שאכלו  ואחר 'מהדרין' בהכשר בחנות בשר רכש אדם
או  לכפרה זקוק הוא האם טריפה. היה שהבשר התברר

לכפרה? זקוק ואינו גמור אונס שזהו
חטאת  ממי עליו שהזו שטמא מבואר זו בהלכה והנה,
למקדש, ונכנס ככשרים ומוחזקים הרבים לשימוש העומדים
להביא  צריך אינו פסולים, היו שהמים התברר מכן ולאחר
פי  על שנהג מי מדוע כן, ואם כאנוס. זה הרי כי קרבן,

קרבן? להביא צריך שטעו נודע כך ואחר דין בית הוראת
יואב' ה'חלקת צד)מבאר סי' :(ח"ב

קרבן  חובת יש אחד, לאדם אפילו ידועה העבירה כאשר
כשהאיסור  אך לאיסור, כלל מודע היה לא שהאוכל למרות
שעשה  יחיד ולכן, איסור, נחשב זה אין אדם, לאף ידוע אינו
שבית  היודעים חכמים יש הסתם שמן כיון דין, בית בהוראת

ממים  עליו שהזו בטמא אך קרבן, חייב טעו, הדין
ידוע  היה לא האיסור למקדש, ונכנס ככשרים המוחזקים

מקרבן. פטור ולכן אחד, לאף
שאכל  קודם אם – ידיעה מחוסר טרף שאכל מי זה, ולפי
מי  היה אם אך כפרה, צריך אין טריפה שזוהי ידע לא אדם אף
כפרה. וצריך כשוגג אלא כאנוס נחשב האוכל אין מכך שידע

החכמה' 'בצל קעג)ובשו"ת סי' אחר:(ח"ה באופן ביאר
אלא  כשרים היו אכן שמלכתחילה במים מדובר כאן
היה  ולא החזקה על סמך והאדם ומאחר נפסלו, מכן שלאחר
כפרה, צריך ואינו כאנוס הוא הרי שנפסלו, לחשוש צריך
זה  אין בכך, טעו רבים אם גם הרי טעות, אירעה כאשר אך

שגגה  אלא אונס
היא  טריפה ונמצא ככשר שהוחזק בשר אכילת זה, ולפי
שהרי  שנפסלו, והתברר כשרים שהוחזקו רבים של כמים
שנטרפה, ידוע אין עוד כל כשרה בחזקת עומדת הבהמה
זקוק  הוא הרי טמאה בהמה בשר שאכל יתברר אם אך

מלכתחילה. אסורה היתה שהרי לכפרה

ה'תשע"ד  אב מנחם ט' שלישי יום לישות  מקום נותן אינו נעלה אור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïáì øòO ÷ôñ̈¥¥¨¨¨
.àîè Bæ éøä Z äîã÷ úøäaä ÷ôñ íã÷̈©¨¥©©¤¤¨§¨£¥¨¥

וטמא  לבן לשער קדמה הבהרת האם ספק זו, בשאלה
דרקיעא: במתיבתא נחלקו וטהור, לבהרת קדם השיער או
טמא". אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור, אמר "קוב"ה
הכריע  והוא נשמתו, יציאת בעת נחמני בר רבה את שאלו

הקב"ה א)כדעת פו, מציעא .(בבא
על  תחלוק דרקיעא' ש'מתיבתא לומר שייך איך ותמוה:

הקב"ה?
המאורע. על בהיר אור מאירה החסידות תורת

' אלוקיות: דרגות בשתי זו yecwdמדובר הוא' ברוך
האלוקות כל zycewndדרגת 'סובב – מהעולם ומובדלת
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ה'תשע"ד  אב מנחם ז' ראשון יום תרומה? של באזוב להזות אין מדוע

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰äøLà ìL áBæà¥¤£¥¨
.äfé àì Z äøBäè äîeøz ìLå ,ìeñt ...úçcpä øéò ìLå§¤¦©¦©©¨§¤§¨§¨Ÿ©¤

שנינו המינים ארבעת נטילת ב)בדיני לד, ליטול (סוכה שאין
והטעם: טהורה, תרומה של אתרוג

כשנוטל  כלומר, שמכשירה". "מפני - אחת לדעה
טיפות, עליו ניטפים במים שנשרה הלולב עם האתרוג
דכתיב  לתרומה, טומאה לגרום ואסור לטומאה, ו"הוכשר

שימור" לה עשה רחמנא אמר תרומותי', שם)'משמרת .(רש"י
האתרוג  בנטילת כי שמפסידה", "מפני - שניה ולדעה
להפסיד  ואסור הידים, במשמוש נמאסת החיצונה "קליפתו

.(רש"י)תרומה"
המשנה  דין את הרע"ב פירש באזוב הזאה לענין והנה,

מ"ז) פי"א "מפני (פרה טהורה תרומה של באזוב יזה שלא ,
ciqtny נטילת לענין - הרמב"ם ואילו התרומה". את

כתב ה"ב)אתרוג, פ"ח לולב תרומה (הל' של אתרוג יטול שלא
"שמא  d`nehlטהורה exiyki כאן כתב הזאה בדין אך ,"

ותמה  הטעם. פירש ולא טהורה, תרומה של באזוב יזה שלא

תמרים' ב)ה'כפות לה, פירש (סוכה ולא הרמב"ם סתם מדוע
מינה' ו'נפקא שמפסידה' 'מפני או שמכשירה' 'מפני זהו אם
כבר  אם הרי – יכשירו שמא הוא החשש אם כי להלכה,

לכתחילה? בו להזות יוכל האזוב הוכשר
נפתוח' ה'מי סק"ד)ומבאר נד :(פרפר

כשהוא  אמור טהורה תרומה של באזוב להזות האיסור
מכביצה שיטמא פחות כיון בו להזות אסור הכי בלאו כביצה, הוא אם (כי

מ"ז) פי"א פרה יו"ט תוס' החטאת. מי בפחות את הרמב"ם ולדעת ,
טומאה  לקבל יכול אוכל אם (אף הכשר מקבל אינו מכביצה
להזות  שאין הרמב"ם כתב לא ולכן מכביצה) בפחות גם

מפני תרומה של אינו dxiyknyבאזוב מכביצה פחות שהרי ,
'מפני  הוא שהטעם הרע"ב פירש כך ומשום הכשר, מקבל

ciqtnyמפני' ולא התרומה' '.xiyknyאת
ה"ח), פ"ז לולב (הל' כביצה ששיעורו באתרוג אמנם,
"שמא  תרומה של אתרוג יטול שלא כתב כן הרמב"ם
יכול  כביצה ששיעורו האתרוג שהרי לטומאה" יכשירו

הכשר. לקבל

ה'תשע"ד  אב מנחם ח' שני יום 'מהדרין' בהכשר טריפה אכל

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïBlçî äfnä©©¤¥©
Ck øçàå ,Lc÷nì ñðëðå åéìò äfäå ,íéaøä ìò epnî ïéfnL¤©¦¦¤©¨©¦§ª¨¨¨§¦§©©¦§¨§©©¨
ïéfnL íénä ú÷æçL ;øeèt äæ éøä Z ïéìeñt íénä eàöîð¦§§©©¦§¦£¥¤¨¤¤§©©©¦¤©¦

.ñeðàk äæ éøäå ,ïéøLk ïäL íéaøä ìò ïäî¥¤©¨©¦¤¥§¥¦©£¥¤§¨
שאכלו  ואחר 'מהדרין' בהכשר בחנות בשר רכש אדם
או  לכפרה זקוק הוא האם טריפה. היה שהבשר התברר

לכפרה? זקוק ואינו גמור אונס שזהו
חטאת  ממי עליו שהזו שטמא מבואר זו בהלכה והנה,
למקדש, ונכנס ככשרים ומוחזקים הרבים לשימוש העומדים
להביא  צריך אינו פסולים, היו שהמים התברר מכן ולאחר
פי  על שנהג מי מדוע כן, ואם כאנוס. זה הרי כי קרבן,

קרבן? להביא צריך שטעו נודע כך ואחר דין בית הוראת
יואב' ה'חלקת צד)מבאר סי' :(ח"ב

קרבן  חובת יש אחד, לאדם אפילו ידועה העבירה כאשר
כשהאיסור  אך לאיסור, כלל מודע היה לא שהאוכל למרות
שעשה  יחיד ולכן, איסור, נחשב זה אין אדם, לאף ידוע אינו
שבית  היודעים חכמים יש הסתם שמן כיון דין, בית בהוראת

ממים  עליו שהזו בטמא אך קרבן, חייב טעו, הדין
ידוע  היה לא האיסור למקדש, ונכנס ככשרים המוחזקים

מקרבן. פטור ולכן אחד, לאף
שאכל  קודם אם – ידיעה מחוסר טרף שאכל מי זה, ולפי
מי  היה אם אך כפרה, צריך אין טריפה שזוהי ידע לא אדם אף
כפרה. וצריך כשוגג אלא כאנוס נחשב האוכל אין מכך שידע

החכמה' 'בצל קעג)ובשו"ת סי' אחר:(ח"ה באופן ביאר
אלא  כשרים היו אכן שמלכתחילה במים מדובר כאן
היה  ולא החזקה על סמך והאדם ומאחר נפסלו, מכן שלאחר
כפרה, צריך ואינו כאנוס הוא הרי שנפסלו, לחשוש צריך
זה  אין בכך, טעו רבים אם גם הרי טעות, אירעה כאשר אך

שגגה  אלא אונס
היא  טריפה ונמצא ככשר שהוחזק בשר אכילת זה, ולפי
שהרי  שנפסלו, והתברר כשרים שהוחזקו רבים של כמים
שנטרפה, ידוע אין עוד כל כשרה בחזקת עומדת הבהמה
זקוק  הוא הרי טמאה בהמה בשר שאכל יתברר אם אך

מלכתחילה. אסורה היתה שהרי לכפרה

ה'תשע"ד  אב מנחם ט' שלישי יום לישות  מקום נותן אינו נעלה אור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïáì øòO ÷ôñ̈¥¥¨¨¨
.àîè Bæ éøä Z äîã÷ úøäaä ÷ôñ íã÷̈©¨¥©©¤¤¨§¨£¥¨¥

וטמא  לבן לשער קדמה הבהרת האם ספק זו, בשאלה
דרקיעא: במתיבתא נחלקו וטהור, לבהרת קדם השיער או
טמא". אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור, אמר "קוב"ה
הכריע  והוא נשמתו, יציאת בעת נחמני בר רבה את שאלו

הקב"ה א)כדעת פו, מציעא .(בבא
על  תחלוק דרקיעא' ש'מתיבתא לומר שייך איך ותמוה:

הקב"ה?
המאורע. על בהיר אור מאירה החסידות תורת

' אלוקיות: דרגות בשתי זו yecwdמדובר הוא' ברוך
האלוקות כל zycewndדרגת 'סובב – מהעולם ומובדלת
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שבערך  האלוקות מאירה דרקיעא' ב'מתיבתא ואילו עלמין';
עלמין'. כל 'ממלא – העולם

טומאה  פנימית: משמעות יש ולטהרה לטומאה גם
מוחלטת. התבטלות מבטאת וטהרה ישות, הרגשת מבטאת
ישות  האם ספק יש כאשר הדין מה דיון: התעורר וכאן

לטמאו? כדי בה יש האדם
המתלבש  האור מצד שכן טמא, אמרו דרקיעא' 'מתיבתא

הוא' ברוך 'הקדוש ואילו לישות; מקום נתינת יש בעולמות
שום  נותן אינו מהעולמות שלמעלה האור כי טהור, אמר
נטמא  שהאדם בבירור נודע לא עוד כל ולכן לישות, מקום

טהור. הוא –
מפני  שטהור לפסוק אין היא', בשמים 'לא שתורה וכיון
לפסוק  הרמב"ם יכל כיצד יובן כך טהור. אומר שהקב"ה

שטמא.
(64 'nr ,ai ,zegiy ihewl ;b ,ak ,rixfz dxez ihewl)

ה'תשע"ד  אב מנחם י' רביעי יום ובגבחת  בקרחת שיער

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úçøwä©¨©©
ïéàL éôìe ...ïBéOôáe äéçîa :ïéðîéñ éðLa úBànhî úçabäå§©©©©¦©§¦§¥¦¨¦§¦§¨§¦§§¦¤¥

.ïäa äàîè ïîéñ ïálä øòOä ïéà ,øòO ïää¤¥¨¥©¥¨©¨¨¦©ª§¨¨¤
כהנים ה)בתורת פסקא דר"י ימרט (ברייתא כי "ואיש אמרו:

טומאה? מכל טהור יהא יכול הוא. טהור הוא קרח ראשו,
לבן  נגע בגבחת או בקרחת יהיה וכי – אומר כשהוא
אלא  טומאה מכל טהור שאינו מענינו הלמד דבר – אדמדם

בלבד". נתקים מטומאת
זו, מדרשה שיטתו את לומד אינו הרמב"ם ולכאורה
("וכי  הכתוב ממיעוט מטמא לא קרחת במקום לבן ששער
בהם  שאין "לפי הטעם מצד אלא אדמדם") לבן נגע יהיה...

המשניות בפירוש גם שכתב וכפי פ"ג שיער", "ולא )(נגעים :
מקום  הוא והגבחת שהקרחת לפי לבן שיער בכאן יצויר

שיער". בו שאין
משנה' ה'כסף שהתורה (שם)אך רבינו "וסובר מפרש:

הדרשה  טעם אכן שזהו כלומר שכתב". מהטעם מיעטה

שיער. שם אין כי לבן בשיער מטמאה שאינה כהנים בתורת
שערות  של מציאות שייכת כן הרמב"ם שיטת שלפי מכאן

זאת? למעט צורך יש למה כן לא שאם
שבדרך  כהנים, התורת דרשת את מסביר הר"ש ואמנם
שהם  אדם "בני אצל מצבים יש אך שיער, שם גדל לא כלל

שערות". ושלושה ב' במקומות שיש קרחה בעלי
בהם  שאין "ולפי הרמב"ם דברי את לפרש יש זה לפי
שבדרך  מאחר בהן": טומאה סימן הלבן השיער אין – שיער
שם  צומח שכן במקרה אפילו לכן, שיער בהם אין כלל

טומאה. סימן זה אין לבן, שיער
"ולא  המשניות: בפירוש הרמב"ם כוונת גם זוהי ואולי
כאן  יצויר שלא הכוונה אין לבן", שיער בכאן יצויר
טומאה  סימן כאן יצויר שלא אלא לבן, שיער של מציאות

לבן. שיער של
(95 'nr f"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  אב מנחם י"א חמישי יום הזה  בזמן בהרת קציצת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìBzäéðîéñ L ©¥¦¨¥
÷úpä úà çlâîä ïëå . . äOòú àìa øáBò äæ éøä ..äàîèª§¨£¥¤¥§Ÿ©£¤§¥©§©¥©¤©¤¤

.ä÷Bì Z¤
בזמן  נוהגים הנתק שער וגילוח נגע קציצת איסור האם

הזה?
בשמעתתא' תורה 'קנין בספר עו)כתב ע' "פליאה (ויקרא :

פעמים  שכמה . . הבהרת קציצת איסור בענין בעיני נשגבה
יודע  איתנו שאין ואף בגופו, בהרת איזהו לו שיש למי יארע
תורה  איסור ספק כאן יש . . בתורה האמורה נגע זהו אם
מעולם  שמענו לא זה כל ועם בהרת, קציצת איסור של
שכתב  החינוך מספר ומביא בזה", נזהר איש שום שיהיה

תקפד) זמן"!(מצוה ובכל מקום בכל זה איסור "ונוהג :
בדברי  לכאורה סתירה על העירו האחרונים אמנם

הנתק שער גילוח איסור שלגבי קע)ה'חינוך' כתב:(מצוה
mirbpd"ונוהגת... ze`xl mkg odk yiy onf lka כן ואם ,"

איסור. אין הנגעים, לראיית הכשר מיוחס כהן שאין בימינו
הרשב"א דברי לפי לומר יש הדבר א)ובטעם קלג, (שבת

אלא  הקציצה, מעשה בעצם אינו בהרת קציצת שאיסור
מאוד  לשמור . . הצרעת בנגע "השמר הכתוב כלשון
היינו  הלויים", הכהנים אתכם יורו אשר ככל ולעשות
על  ולא עצמאי באופן הנגע את המטהר דבר לעשות שאסור
ציווי  ואין מיוחס כהן אין ובימינו מאחר זה, ולפי הכהן. פי

בעצמו הנגע את לטהר איסור אין לכהן, מהרש"ם ללכת (שו"ת

ג) סי' פתיחה הדעת משנת בהרחבה וראה ר. .ג,
החינוך  כתב בהרת קציצת איסור שלגבי מאחר ואולם
הראוי  כהן בהימצאות זאת התנה ולא זמן בכל שנוהג
בין  שונים) (בנימוקים לחלק שכתבו יש הנגע, לראיית
האסור  הנתק שער לגילוח אופן בכל האסורה נגע קציצת

כהן כשיש ד)רק תזריע חמדה כלי שם. קע מצוה מנ"ח .(ראה
שכתבו יש רנ)אך ע' טו 'צהר' גשטטנר, בין (הגר"נ לחלק שאין

שכתב  ומה בהרת, קציצת גם הזה בזמן להתיר וויש הדינים
בזמן  תלוי הדין שאין כוונתו זמן" ובכל מקום "בכל החינוך
לדעתו  גם אך וכדומה, ישראל בארץ או קיים המקדש שבית
הנגעים. את לראות הראוי כהן אין כאשר נוהג האיסור אין
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ה'תשע"ד  אב מנחם י"ב שישי יום שנשחטה  מצורע ציפור ביטול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øBtvä©¦
äàðäa äøeñà äèeçMä.dúèéçL úòMî ?øñàz éúîéàîe . ©§¨£¨©£¨¨¥¥¨©¥¨¥¦§©§¦¨¨

רש"י שחיטה)לדעת משעת ד"ה א נז, הציפור (קדושין רק
המשולחת  הציפור אבל שחיטה, משעת נאסרת השחוטה

התוספות לדעת ואילו משעת)מותרת, ד"ה שחיטת (שם, משעת
שילוחה  עד נאסרת המשולחת הציפור גם השניה, הציפור
מלשון  זאת ומוכיחים האשה), את בה לקדש אפשר (ואי

מקודשת",ixetiva"המקדש...(שם)המשנה אינה מצורע...
לעיל  למלך (משנה בהנאה אסורות הציפורים ששתי היינו

ה"א).
אסורות מאכלות בהלכות ה"ז)והנה, הרמב"ם (פט"ז כתב

מצורע  צפור לפיכך... בטלין, ואינן הן חשובין חיים "בעלי
בהנאה". אסורין כולן צפרים... באלף [שנתערבה] השחוטה
אינה  מצורע ציפור כאן, הרמב"ם לדברי הרי להבין: וצריך
ומדוע  חי בעל איננה כבר ואז שחיטתה, משעת אלא אסורה

בטלה? אינה
נתנזון הגרי"ש מד):ומבאר סי' ב, תליתאה, (שו"מ

והיתר' ה'איסור ס"ב)כתב קי סי' יו"ד הרמ"א שבעלי (הביאו
לאחר  אף בטלים אינם להתכבד הראויה במידה שהם חיים
מצורע  ציפור הרמב"ם שלדעת לומר יש זה ולפי שחיטתם,
זה  ולענין להתכבד', הראויה 'חתיכה היא כי בטילה אינה
כדברי  (ולא שחיטה לאחר או בחיים היא אם הבדל אין

סק"ב)הט"ז ואף (שם חיותם מצד היא חיים בעלי שחשיבות
בטלים). אינם להתכבד' 'ראויים ואינם קטנים שהם

ציפורי  חשיבות הרמב"ם שלשיטת נקט וה'אחיעזר'
היותם מצד היא miigהמצורע ilra(הנ"ל הט"ז ומה (כדברי .

ציפורים  באלף שנתערבה מצורע שציפור הרמב"ם שכתב
כשהיתה  נתערבה שהציפור מדובר בהנאה, אסורות כולם
כי  בטילה, אינה (במזיד), שחטוה כך שאחר ואף בחיים

בחיים. היתה כשנתערבה בתחילה

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ג קודש שבת לשבטים  נתחלקה לא ירושלים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéìLeøé§¨©¦
õøà úéáa :øîàpL ;íéòâða ïéànhî ïéà õøàì äöeçå§¨¨¨¤¥¦©§¦¦§¨¦¤¤¡©§¥¤¤

.íéèáMì ä÷lçúð àì íéìLeøéå ,íëúfçà£ª©§¤¦¨©¦Ÿ¦§©§¨©§¨¦
לא  או לשבטים נתחלקה ירושלים האם תנאים נחלקו

א) יב, לשני (יומא מחולק הבית הר היה שנתחלקה, הדעה ולפי
מזבח  של המזרחי צידו עד ההר, של המזרחי הצד שבטים:
כולל  המערבי והחלק יהודה, של בחלקו היה החיצון,

הגמרא ואומרת בנימין. של בחלקו היה עצמו (זבחים המזבח

ב) בחלקו נג, ונכנסה יהודה של מחלקו יוצאה היתה "רצועה
המזבח, של התחתון החלק ה'יסוד', כלומר: בנימין". של
אמה  ואותה אמה, למזבח מחוץ בלט אמה בגובה שהיה
יהודה, של בחלקו היתה המזבח של והדרומי המזרחי בצידו
וכיון  בנימין. של לחלקו שנכנסה יהודה של הרצועה  והיא
'יסוד' היה לא בנימין, של בחלקו להיות צריך היה שהמזבח
של  בחלקו שהוא המזבח של והדרומי המזרחי בצידו

יהודה.
להקשות: יש זה ולפי

הבחירה בית ה"י)בהלכות "יסוד (פ"ב הרמב"ם: כתב
וכתב  יסוד", לה היה לא מזרחית דרומית וקרן המזבח...

הגמרא  משמעות על נסמכים הרמב"ם שדברי משנה' ה'כסף
של  חלקו שהוא כיוון יסוד היה לא אלו שבצדדים בזבחים
כאן  הרמב"ם פסק ואיך לשבטים, שנתחלק והיינו יהודה,
לשבטים'? נתחלקה 'לא כי בנגעים מטמאת אינה שירושלים

והביאור:
היא הרמב"ם ירושלים dligzayשיטת הדעות, לכל ,

ליהודה  הפסוקיםנתחלקה כמשמעות סג.ובנימין, טו, (יהושע

כא) א, הזמן:שופטים בהמשך היה מה היא והמחלוקת ,
וירושלים  מאחר כי לשבטים', נתחלקה 'לא אחת לדעה
יהודה  של זה חלק את הפקיעו ישראל, לכל נצרכה
נתחלקה  'ירושלים האומרים ואילו ישראל. לכל ובנימין
ובנימין  ליהודה ירושלים שחלוקת סוברים לשבטים'

תמיד. נשארה
לאחר  כי בנגעים, מיטמאת אינה ירושלים ולכן,
ארץ  'בית נחשבת אינה ובנימין מיהודה אותה שהפקיעו
החלוקה  שבעת כיון המזבח, יסוד לענין ואילו אחוזתכם'.
ואי  בנימין של בחלקו היו לא והדרומי המזרחי המזבח צידי

לתמיד. זה מצב נשאר - היסוד את לבנות היה אפשר
(` ,ai `nei wgvi giy)
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שבערך  האלוקות מאירה דרקיעא' ב'מתיבתא ואילו עלמין';
עלמין'. כל 'ממלא – העולם

טומאה  פנימית: משמעות יש ולטהרה לטומאה גם
מוחלטת. התבטלות מבטאת וטהרה ישות, הרגשת מבטאת
ישות  האם ספק יש כאשר הדין מה דיון: התעורר וכאן

לטמאו? כדי בה יש האדם
המתלבש  האור מצד שכן טמא, אמרו דרקיעא' 'מתיבתא

הוא' ברוך 'הקדוש ואילו לישות; מקום נתינת יש בעולמות
שום  נותן אינו מהעולמות שלמעלה האור כי טהור, אמר
נטמא  שהאדם בבירור נודע לא עוד כל ולכן לישות, מקום

טהור. הוא –
מפני  שטהור לפסוק אין היא', בשמים 'לא שתורה וכיון
לפסוק  הרמב"ם יכל כיצד יובן כך טהור. אומר שהקב"ה

שטמא.
(64 'nr ,ai ,zegiy ihewl ;b ,ak ,rixfz dxez ihewl)

ה'תשע"ד  אב מנחם י' רביעי יום ובגבחת  בקרחת שיער

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úçøwä©¨©©
ïéàL éôìe ...ïBéOôáe äéçîa :ïéðîéñ éðLa úBànhî úçabäå§©©©©¦©§¦§¥¦¨¦§¦§¨§¦§§¦¤¥

.ïäa äàîè ïîéñ ïálä øòOä ïéà ,øòO ïää¤¥¨¥©¥¨©¨¨¦©ª§¨¨¤
כהנים ה)בתורת פסקא דר"י ימרט (ברייתא כי "ואיש אמרו:

טומאה? מכל טהור יהא יכול הוא. טהור הוא קרח ראשו,
לבן  נגע בגבחת או בקרחת יהיה וכי – אומר כשהוא
אלא  טומאה מכל טהור שאינו מענינו הלמד דבר – אדמדם

בלבד". נתקים מטומאת
זו, מדרשה שיטתו את לומד אינו הרמב"ם ולכאורה
("וכי  הכתוב ממיעוט מטמא לא קרחת במקום לבן ששער
בהם  שאין "לפי הטעם מצד אלא אדמדם") לבן נגע יהיה...

המשניות בפירוש גם שכתב וכפי פ"ג שיער", "ולא )(נגעים :
מקום  הוא והגבחת שהקרחת לפי לבן שיער בכאן יצויר

שיער". בו שאין
משנה' ה'כסף שהתורה (שם)אך רבינו "וסובר מפרש:

הדרשה  טעם אכן שזהו כלומר שכתב". מהטעם מיעטה

שיער. שם אין כי לבן בשיער מטמאה שאינה כהנים בתורת
שערות  של מציאות שייכת כן הרמב"ם שיטת שלפי מכאן

זאת? למעט צורך יש למה כן לא שאם
שבדרך  כהנים, התורת דרשת את מסביר הר"ש ואמנם
שהם  אדם "בני אצל מצבים יש אך שיער, שם גדל לא כלל

שערות". ושלושה ב' במקומות שיש קרחה בעלי
בהם  שאין "ולפי הרמב"ם דברי את לפרש יש זה לפי
שבדרך  מאחר בהן": טומאה סימן הלבן השיער אין – שיער
שם  צומח שכן במקרה אפילו לכן, שיער בהם אין כלל

טומאה. סימן זה אין לבן, שיער
"ולא  המשניות: בפירוש הרמב"ם כוונת גם זוהי ואולי
כאן  יצויר שלא הכוונה אין לבן", שיער בכאן יצויר
טומאה  סימן כאן יצויר שלא אלא לבן, שיער של מציאות

לבן. שיער של
(95 'nr f"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  אב מנחם י"א חמישי יום הזה  בזמן בהרת קציצת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìBzäéðîéñ L ©¥¦¨¥
÷úpä úà çlâîä ïëå . . äOòú àìa øáBò äæ éøä ..äàîèª§¨£¥¤¥§Ÿ©£¤§¥©§©¥©¤©¤¤

.ä÷Bì Z¤
בזמן  נוהגים הנתק שער וגילוח נגע קציצת איסור האם

הזה?
בשמעתתא' תורה 'קנין בספר עו)כתב ע' "פליאה (ויקרא :

פעמים  שכמה . . הבהרת קציצת איסור בענין בעיני נשגבה
יודע  איתנו שאין ואף בגופו, בהרת איזהו לו שיש למי יארע
תורה  איסור ספק כאן יש . . בתורה האמורה נגע זהו אם
מעולם  שמענו לא זה כל ועם בהרת, קציצת איסור של
שכתב  החינוך מספר ומביא בזה", נזהר איש שום שיהיה

תקפד) זמן"!(מצוה ובכל מקום בכל זה איסור "ונוהג :
בדברי  לכאורה סתירה על העירו האחרונים אמנם

הנתק שער גילוח איסור שלגבי קע)ה'חינוך' כתב:(מצוה
mirbpd"ונוהגת... ze`xl mkg odk yiy onf lka כן ואם ,"

איסור. אין הנגעים, לראיית הכשר מיוחס כהן שאין בימינו
הרשב"א דברי לפי לומר יש הדבר א)ובטעם קלג, (שבת

אלא  הקציצה, מעשה בעצם אינו בהרת קציצת שאיסור
מאוד  לשמור . . הצרעת בנגע "השמר הכתוב כלשון
היינו  הלויים", הכהנים אתכם יורו אשר ככל ולעשות
על  ולא עצמאי באופן הנגע את המטהר דבר לעשות שאסור
ציווי  ואין מיוחס כהן אין ובימינו מאחר זה, ולפי הכהן. פי

בעצמו הנגע את לטהר איסור אין לכהן, מהרש"ם ללכת (שו"ת

ג) סי' פתיחה הדעת משנת בהרחבה וראה ר. .ג,
החינוך  כתב בהרת קציצת איסור שלגבי מאחר ואולם
הראוי  כהן בהימצאות זאת התנה ולא זמן בכל שנוהג
בין  שונים) (בנימוקים לחלק שכתבו יש הנגע, לראיית
האסור  הנתק שער לגילוח אופן בכל האסורה נגע קציצת

כהן כשיש ד)רק תזריע חמדה כלי שם. קע מצוה מנ"ח .(ראה
שכתבו יש רנ)אך ע' טו 'צהר' גשטטנר, בין (הגר"נ לחלק שאין

שכתב  ומה בהרת, קציצת גם הזה בזמן להתיר וויש הדינים
בזמן  תלוי הדין שאין כוונתו זמן" ובכל מקום "בכל החינוך
לדעתו  גם אך וכדומה, ישראל בארץ או קיים המקדש שבית
הנגעים. את לראות הראוי כהן אין כאשר נוהג האיסור אין
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ה'תשע"ד  אב מנחם י"ב שישי יום שנשחטה  מצורע ציפור ביטול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øBtvä©¦
äàðäa äøeñà äèeçMä.dúèéçL úòMî ?øñàz éúîéàîe . ©§¨£¨©£¨¨¥¥¨©¥¨¥¦§©§¦¨¨

רש"י שחיטה)לדעת משעת ד"ה א נז, הציפור (קדושין רק
המשולחת  הציפור אבל שחיטה, משעת נאסרת השחוטה

התוספות לדעת ואילו משעת)מותרת, ד"ה שחיטת (שם, משעת
שילוחה  עד נאסרת המשולחת הציפור גם השניה, הציפור
מלשון  זאת ומוכיחים האשה), את בה לקדש אפשר (ואי

מקודשת",ixetiva"המקדש...(שם)המשנה אינה מצורע...
לעיל  למלך (משנה בהנאה אסורות הציפורים ששתי היינו

ה"א).
אסורות מאכלות בהלכות ה"ז)והנה, הרמב"ם (פט"ז כתב

מצורע  צפור לפיכך... בטלין, ואינן הן חשובין חיים "בעלי
בהנאה". אסורין כולן צפרים... באלף [שנתערבה] השחוטה
אינה  מצורע ציפור כאן, הרמב"ם לדברי הרי להבין: וצריך
ומדוע  חי בעל איננה כבר ואז שחיטתה, משעת אלא אסורה

בטלה? אינה
נתנזון הגרי"ש מד):ומבאר סי' ב, תליתאה, (שו"מ

והיתר' ה'איסור ס"ב)כתב קי סי' יו"ד הרמ"א שבעלי (הביאו
לאחר  אף בטלים אינם להתכבד הראויה במידה שהם חיים
מצורע  ציפור הרמב"ם שלדעת לומר יש זה ולפי שחיטתם,
זה  ולענין להתכבד', הראויה 'חתיכה היא כי בטילה אינה
כדברי  (ולא שחיטה לאחר או בחיים היא אם הבדל אין

סק"ב)הט"ז ואף (שם חיותם מצד היא חיים בעלי שחשיבות
בטלים). אינם להתכבד' 'ראויים ואינם קטנים שהם

ציפורי  חשיבות הרמב"ם שלשיטת נקט וה'אחיעזר'
היותם מצד היא miigהמצורע ilra(הנ"ל הט"ז ומה (כדברי .

ציפורים  באלף שנתערבה מצורע שציפור הרמב"ם שכתב
כשהיתה  נתערבה שהציפור מדובר בהנאה, אסורות כולם
כי  בטילה, אינה (במזיד), שחטוה כך שאחר ואף בחיים

בחיים. היתה כשנתערבה בתחילה

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ג קודש שבת לשבטים  נתחלקה לא ירושלים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéìLeøé§¨©¦
õøà úéáa :øîàpL ;íéòâða ïéànhî ïéà õøàì äöeçå§¨¨¨¤¥¦©§¦¦§¨¦¤¤¡©§¥¤¤

.íéèáMì ä÷lçúð àì íéìLeøéå ,íëúfçà£ª©§¤¦¨©¦Ÿ¦§©§¨©§¨¦
לא  או לשבטים נתחלקה ירושלים האם תנאים נחלקו

א) יב, לשני (יומא מחולק הבית הר היה שנתחלקה, הדעה ולפי
מזבח  של המזרחי צידו עד ההר, של המזרחי הצד שבטים:
כולל  המערבי והחלק יהודה, של בחלקו היה החיצון,

הגמרא ואומרת בנימין. של בחלקו היה עצמו (זבחים המזבח

ב) בחלקו נג, ונכנסה יהודה של מחלקו יוצאה היתה "רצועה
המזבח, של התחתון החלק ה'יסוד', כלומר: בנימין". של
אמה  ואותה אמה, למזבח מחוץ בלט אמה בגובה שהיה
יהודה, של בחלקו היתה המזבח של והדרומי המזרחי בצידו
וכיון  בנימין. של לחלקו שנכנסה יהודה של הרצועה  והיא
'יסוד' היה לא בנימין, של בחלקו להיות צריך היה שהמזבח
של  בחלקו שהוא המזבח של והדרומי המזרחי בצידו

יהודה.
להקשות: יש זה ולפי

הבחירה בית ה"י)בהלכות "יסוד (פ"ב הרמב"ם: כתב
וכתב  יסוד", לה היה לא מזרחית דרומית וקרן המזבח...

הגמרא  משמעות על נסמכים הרמב"ם שדברי משנה' ה'כסף
של  חלקו שהוא כיוון יסוד היה לא אלו שבצדדים בזבחים
כאן  הרמב"ם פסק ואיך לשבטים, שנתחלק והיינו יהודה,
לשבטים'? נתחלקה 'לא כי בנגעים מטמאת אינה שירושלים

והביאור:
היא הרמב"ם ירושלים dligzayשיטת הדעות, לכל ,

ליהודה  הפסוקיםנתחלקה כמשמעות סג.ובנימין, טו, (יהושע

כא) א, הזמן:שופטים בהמשך היה מה היא והמחלוקת ,
וירושלים  מאחר כי לשבטים', נתחלקה 'לא אחת לדעה
יהודה  של זה חלק את הפקיעו ישראל, לכל נצרכה
נתחלקה  'ירושלים האומרים ואילו ישראל. לכל ובנימין
ובנימין  ליהודה ירושלים שחלוקת סוברים לשבטים'

תמיד. נשארה
לאחר  כי בנגעים, מיטמאת אינה ירושלים ולכן,
ארץ  'בית נחשבת אינה ובנימין מיהודה אותה שהפקיעו
החלוקה  שבעת כיון המזבח, יסוד לענין ואילו אחוזתכם'.
ואי  בנימין של בחלקו היו לא והדרומי המזרחי המזבח צידי

לתמיד. זה מצב נשאר - היסוד את לבנות היה אפשר
(` ,ai `nei wgvi giy)
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טהֹור ּכיצד ‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרין ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
קלחין בדים]ׁשלׁשה ּובכל [- אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב, ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ

נּדה  ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד. ּגבעֹול - ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבד
ּבּיֹום  הּכלים, על אֹו האדם על ּומּזה ּומתּכּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי,
הּזה  ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּבּיֹום  עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּׁשעלה
טהֹור  הּוא והרי ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבּיֹום; טֹובל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּׁשביעי,
את  ׁשּטבל אֹו ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה, האזֹוב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מטּמאין  והּמים ּפסּולה. הּזיתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאזֹוב
האזֹוב  טבילת ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר, ּכמֹו חּטאת, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
אחר  הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו והּזיתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָּבּמים
ּכׁשר  הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה ועׂשה עבר ואם החּמה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתנץ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
-מי ·. הּזיה ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

עליו  ּומּזין ימים; ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה להּזֹות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּיבֹוא
ּבּמה  ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ּובּׁשביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַּבּׁשליׁשי
אמר  ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם אמּורים? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים
נטמא; הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי' הּׁשליׁשי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'הּיֹום

חבר אבל ּבפנינּו. למנֹות צרי חכם]לפיכ תלמיד ׁשּבא [- ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו  ׁשהּזה מי מּיד. ּכליו על אֹו עליו מּזין ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻלהּזֹות,
טֹובל  - ימים ּכּמה וׁשהה ּבּׁשביעי, עליו הּזה ולא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻּבּׁשליׁשי,
ּומּזין  ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּׁשביעי, אחר ׁשּירצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבכל

טבילה; אחר ּבין טבילה קדם ּבין ּבּיֹום, טבל עליו אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עׂשירי ּבליל אֹו ּתׁשיעי, הנץ.ּבליל אחר למחר עליו מּזין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

נּדֹות ‚. וזבֹות זבים ּכיצד? הּזיה. מקּבלין הּטמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַויֹולדֹות
טמאין  ׁשהן ּפי על ואף מת, מּטמאת טהֹורין הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֻוהרי

ׁשּנאמר  אחרת, הּנה ּבטמאה - הּטמא" על הּטהר "והּזה : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
וכן  טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו, מֹועלת ׁשההּזיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדּת,
עליו  והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזיה. מקּבל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהערל
- ּוכׁשּיּמֹול מת; מּטמאת טהֹור זה הרי - ּוׁשביעי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֻׁשליׁשי

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל ְֳִֵֵֶֶַָָטֹובל,
ּגבעֹול „. וקלח קלח ּובכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות

ׁשנים ּוׁשיריו ּגבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו בד אחד; אבד [אם ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ
כשר] שאגדם אחר -אחד ואגדן ּבּתחּלה, ׁשנים לקח ואם ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ

מּכל  נׁשאר לא אפּלּו העלין, ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשר.
ּוׁשירי ּכׁשר; - ׁשהּוא ּכל אּלא מהם שארית]ּגבעֹול -] ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מפּסקן  - ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ׁשהּוא. ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאזֹוב,

אגּדה,[מפרידם] להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ולא  ּפּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נת ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאף
אגדֹו, ולא ּפּסקֹו ׁשּלא אֹו ּפּסקֹו, ולא ׁשאגדֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגדֹו,

אֹוגדֹו - הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו קושרו]והּזה על [- ּבחּוט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]הּכֹוׁש ואֹוחז [- ּומעלה, ּבּמים וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

הּכֹוׁש, מן אֹו הּזה, החּוט מן אם לֹו נסּתּפק ּומּזה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבאזֹוב
ּפסּולה. הּזיתֹו - הּגבעֹול מן ְְִִַַָָָאֹו

אּלא ‰. ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב, ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ּגמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו לא ּבּגבעֹולין. -] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור.בשלו] - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות, עליו ׁשהּזה ּומי .ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבאזֹוב? מּזין מי [הפרח]ּומאימתי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לוי  ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,
נוסף] ּביחּוד[- 'אזֹוב' אֹותֹו ׁשּקֹוראין  והאזֹוב ּפסּול; ,-] ְְְִִֵֵֶָָ

ּבעלי בלבד] אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא -ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
ּכחלית', ו'אזֹוב 'אזֹוביֹון', אֹותֹו ׁשּקֹוראין זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָבּתים.

ּפסּול. - רֹומי' ו'אזֹוב מדּברי', ְְְִִִֵֵָָו'אזֹוב
.Âאׁשרה ׁשל זרה]אזֹוב  לעבודה שניטע עיר [עץ וׁשל , ְֲִֵֵֶֶָ

ׁשל  ּפסּול. - טמאה ּתרּומה וׁשל זרה, עבֹודה וׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנּדחת,
ּכׁשר. הּזה, ואם יּזה; לא טהֹורה, ְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

.Êלעצים ׁשּלּקטֹו להסקה]אזֹוב -]- מׁשקין עליו ונפלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
לאכלין לּקטֹו להּזיה. ּכׁשר והּוא לאכילה]מנּגבֹו, ונפלּו[- , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ

להּזיה  נטמא ׁשהרי ּפסּול; ׁשּנּגבֹו, ּפי על אף - מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּכטמאין  הם הרי הּכלים, וכל האכלין וכל הּמׁשקין ׁשּכל -ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכנלקט  זה הרי לחּטאת, לּקטֹו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלענין

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו מׁשקין, עליו נפלּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצים;

יב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא אדם ‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו עלתה - טמא ׁשל ּבׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמי
ראׁש על אֹו אצּבעֹו, ראׁש על הּזיה נפלה אפּלּו ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּזיה;

שפתיו]ׂשפתֹו אף [- ּכלּום; אינּה ּבלׁשֹונֹו, נגעה אם אבל . ְְְְֲִִֵַָָָָָ
ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים ׁשהּלׁשֹון ּפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
וכן  ּוטבילה. הּזיה לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכלי  ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכלי

הּזיה. לֹו עלתה נּדה, מּמי ׁשהּוא ְִִֵֶַָָָָָָּכל
ׁשניהן ·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם, בני ׁשני אֹו כלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני

על  הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאחד,
מהּזית  עליו הּמים ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו; הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני

הּתמצית מן לא אחר]הּמּזה, ממקום שנתמצו על [- הּזה . ְִִִֶַַַַַָֹ
אֹו ּכאחד, ׁשניהן על הּזה אם לֹו ונסּתּפק כלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשני

ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה ְְֲִֵֵַָָָָָָמחברֹו
על ‚. ספק עליה, והּזה החרׂש, על נתּונה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט

ּפסּולה  הּזיתֹו - עליה נמצה החרׂש מן ספק הּזה, .הּמחט ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מחלקים]המפּצליןּכלים „. מורכבים זה [- מחּברין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻ
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מסּפרת ּכגֹון ּבמסמרין, מספריים]לזה ּפרקין[- [-ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
מלאכה,חלקים] ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל

חּבּור  אינן מלאכה, ּבׁשעת וׁשּלא ּולהּזיה; לטמאה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻחּבּור
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד להּזיה. ולא לטמאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹֻֻלא
ואם  הּׁשני; נטמא מלאכה, ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
הּזיה, לׁשניהן עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור אינן וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּוכאּלּו
נטמא  לא מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מהם אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאם
ׁשּלא  מהם אחד על והּזה ׁשניהם, נטמאּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחברֹו;
מחּברין. ׁשהם ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור  ׁשּיהיה ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
ׁשעת  מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
נטמא  מהם, ּבאחד טמאה נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה;
אפּלּו להּזיה, חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהם ּגזרּו וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו.
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבׁשעת

מהם, אחד על הּזה אם ׁשּיּזה ּולעֹולם עד חברֹו טהר לא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
'חּבּור  ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל למדּת, הּנה עליו. ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּגם
ּגזרה  אּלא זה אין - להּזיה' חּבּור ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻלטמאה,

ׁשּבארנּו. הּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמּדבריהם,
ׁשּתפר ׁשני ‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעׂשּו עד ׁשחּברן כלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לטמאה  חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו בגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני
אחד  ּככלי ׁשהן מּפני .ּולהּזיה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

.Â חלשה]ׁשלל תפירה ּתפּור [- ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין, ְְְִֶֶֶַַַָ
להּזיה, חּבּור אינן להּתירן, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבכלאים

ׁשּבּקנּתל הּסּלים וכן לטמאה. חּבּור הן [שקשורים והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
החמור] מצידי טרּבלומונחים ׁשל והּמּטה המסייע , כלי -] ְְִֶַַָָ

וקרןלדיש] רגל], ּכליבה[- מתים]ׁשל מיטת וקרנים[- ,-] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] וׁשלׁשלתכלי דרכים, יֹוצאי -]ׁשל בה [שתלויים ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי אּלא להּזיה, חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמפּתחֹות
ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, סל ּבכל הּמּזה מן הּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּיּגעּו
המפּצלת. זֹו מּמּטה וקֹורה קֹורה ּובכל וקרן, קרן ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּובכל

.Ê ּכסתֹותהמחּבר שמיכות]ׁשלׁש ׁשל [- וׁשׁש צמר, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי  - מטּפחֹות עׂשרה ׁשּתים אֹו סדינין, ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּפׁשּתן,
לטמאה, חּבּור - ּכן על יתר ּולהּזיה; לטמאה חּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאּלּו

אח  וטּלית אחד, חלּוק להּזיה. חּבּור ּוקלּובקרין ואינן ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ארּכין  היּו אפּלּו ּולהּזיה; לטמאה חּבּור הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻאחד
קלּובקרין? הּוא ואיזה ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּביֹותר,
אֹותן  ותֹופרין ּביניהן, ּגפן צמר ׁשּמּניחין בגדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוׂשין ְְְִִִֵֶַַַָָּכאחת,
.Á דוד]הּמחםּכּסּוי מחּבר[- ּבׁשלׁשלּתֹו[למיחם]ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָֻ

טהר  לא - הּכּסּוי על הּזה הּכל; טהר הּמחם, על הּזה -ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
עליו. ׁשּיּזה עד ֵֶֶַַַַָָהּמחם,

.Ëוהענּבל שלו]הּזּוג ולשונית הפעמון לטמאה [- חּבּור , ְְְְִִַָָָֻ
ׁשניהן. טהרּו מהן, אחד על הּזה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּולהּזיה;

.È טוויה]הּטוי כלי ּבֹו[- ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתן, ּבֹו ׁשּטוין ְְְִִִִֶַַָָ
הּטוּוי החבלים עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו; יׁש גּופין ׁשלׁשה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החוט] 'ּכֹוׁש'[- הּנקרא הּוא מקל], הּברזל [- אֹו והּנחׁשת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ

ּפֹותלין  ׁשּבּה 'צנירה', הּנקרא הּוא הּזה, העץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבראׁש
'ּפּקה'. הּנקראת והיא הּכֹוׁש, ׁשּבאמצע והרחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹווין;
על  לא יּזה לא - ׁשּנטמא החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹוׁש
על  הּזה ואם הּצנירה; על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּפּקה
אחת  על מּזה - ּפׁשּתן וׁשל הּכל. טהר מּׁשלׁשּתן, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד

חּבּור.מּׁשל  ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, ׁשּתן ְְְְְְִִִֶַָָָָָ
.‡Èעריסה ׁשל התינוק]עֹור עריסת ׁשהּוא [שבתחתית ֲִֶֶָ

לפּקֹות כפתורים]מחּבר ּולהּזיה;[- לטמאה חּבּור - ְְְְְִִַָָָָֻֻ
עץ]הּמלּבן ולא [של לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֻ

ְַָָלהּזיה.
.·Èהּקדּוחֹות הּכלים ידֹות קדח ּכל ע"י [שהחיבור ְְִֵַַָ

נּצבשבידית] ּכגֹון נקּוב [קת], ׁשהּנּצב ּבֹו, וכּיֹוצא הּסּכין ְְִִִֵֶַַַַַָָ
הּידֹות  אבל ּולהּזיה; לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻוהּברזל

שבידית]החדּוקֹות 'חדק' ע"י שהחיבור החנית [– עץ ּכגֹון , ְֲֲִֵַַ
להּזיה. חּבּור אינֹו - ּבּברזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהעץ

יג  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. החּטאת[- ּבטהרת עׂשּו פרה יתרֹות -] ְְֲֳֵַַַַָָָ

ועֹומד אדומה] לקדׁש, טבל אפּלּו הּטהֹור, ׁשהאדם :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולא  לחּטאת, טהֹור אינֹו - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּומׁשּמׁש

לקּדׁשן ולא הּמים, למּלּוי ולא האפר לׂשרפתּה, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
ּכלתוכן] ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ

- ׁשּבעזרה מזרק אפּלּו - הּכלים וכן לחּטאת. טהֹור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
ּכל  וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד לחּטאת, טהֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
לענין  הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף - והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלין

הּטמאין  ּומׁשקין ּכאכלין .החּטאת ְְֳִִִֵַַַַָָָ
למׁשּכב ּכל ·. הראּוי ׁשהּוא ּכלי ּפי על אף - למֹוׁשב אֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָ

הּזב ּכמדרס הּוא הרי - הּקדׁש לגּבי מושב טהֹור [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
הזב] ע"י שונים באופנים שנטמאו ומדרס עד מרכב ,ַ

חּטאת. לׁשם -]ׁשּיטּבילּוהּו היה [התנא ּגּודגדה ּבן יֹוחנן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מטּפחּתֹו[חולין]אֹוכל והיתה ימיו, ּכל הּקדׁש ּבטהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ

החּטאת. לענין הּזב ְְְְִִַַַַַָָּכמדרס
-]ולדּכל ‚. מן נולד ׁשאינֹו[- ּפי על אף - הּטמאֹות ְְִֵֶַַַַָֻ

הרי  - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ּכלים ולא אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמטּמא
'המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. וכלים אדם מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּוא
על  מׁשקין יּפלּו ׁשּמא - הּסנּדל' את ינעל לא חּטאת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
הן  טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא; הּסנּדל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּסנּדל,
ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלגּבי

טמאים. חּטאת מי ְְְְִִֵֵַָונמצאּו
הּידים,„. את המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי

ּפי  על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּיתּבאר  וצריּכמֹו חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכ נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו ּלֹו,טבילה; ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻ

לטמאה. ראׁשֹון הּוא ְְֲִֵַָֻוהרי
סֹופרים ‰. מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל

מי  הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
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טהֹור ּכיצד ‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרין ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
קלחין בדים]ׁשלׁשה ּובכל [- אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב, ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ

נּדה  ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד. ּגבעֹול - ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבד
ּבּיֹום  הּכלים, על אֹו האדם על ּומּזה ּומתּכּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי,
הּזה  ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּבּיֹום  עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּׁשעלה
טהֹור  הּוא והרי ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבּיֹום; טֹובל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּׁשביעי,
את  ׁשּטבל אֹו ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה, האזֹוב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מטּמאין  והּמים ּפסּולה. הּזיתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאזֹוב
האזֹוב  טבילת ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר, ּכמֹו חּטאת, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
אחר  הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו והּזיתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָּבּמים
ּכׁשר  הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה ועׂשה עבר ואם החּמה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתנץ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
-מי ·. הּזיה ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

עליו  ּומּזין ימים; ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה להּזֹות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּיבֹוא
ּבּמה  ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ּובּׁשביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַּבּׁשליׁשי
אמר  ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם אמּורים? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים
נטמא; הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי' הּׁשליׁשי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'הּיֹום

חבר אבל ּבפנינּו. למנֹות צרי חכם]לפיכ תלמיד ׁשּבא [- ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו  ׁשהּזה מי מּיד. ּכליו על אֹו עליו מּזין ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻלהּזֹות,
טֹובל  - ימים ּכּמה וׁשהה ּבּׁשביעי, עליו הּזה ולא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻּבּׁשליׁשי,
ּומּזין  ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּׁשביעי, אחר ׁשּירצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבכל

טבילה; אחר ּבין טבילה קדם ּבין ּבּיֹום, טבל עליו אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עׂשירי ּבליל אֹו ּתׁשיעי, הנץ.ּבליל אחר למחר עליו מּזין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

נּדֹות ‚. וזבֹות זבים ּכיצד? הּזיה. מקּבלין הּטמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַויֹולדֹות
טמאין  ׁשהן ּפי על ואף מת, מּטמאת טהֹורין הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֻוהרי

ׁשּנאמר  אחרת, הּנה ּבטמאה - הּטמא" על הּטהר "והּזה : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
וכן  טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו, מֹועלת ׁשההּזיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדּת,
עליו  והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזיה. מקּבל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהערל
- ּוכׁשּיּמֹול מת; מּטמאת טהֹור זה הרי - ּוׁשביעי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֻׁשליׁשי

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל ְֳִֵֵֶֶַָָטֹובל,
ּגבעֹול „. וקלח קלח ּובכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות

ׁשנים ּוׁשיריו ּגבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו בד אחד; אבד [אם ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ
כשר] שאגדם אחר -אחד ואגדן ּבּתחּלה, ׁשנים לקח ואם ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ

מּכל  נׁשאר לא אפּלּו העלין, ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשר.
ּוׁשירי ּכׁשר; - ׁשהּוא ּכל אּלא מהם שארית]ּגבעֹול -] ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מפּסקן  - ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ׁשהּוא. ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאזֹוב,

אגּדה,[מפרידם] להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ולא  ּפּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נת ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאף
אגדֹו, ולא ּפּסקֹו ׁשּלא אֹו ּפּסקֹו, ולא ׁשאגדֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגדֹו,

אֹוגדֹו - הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו קושרו]והּזה על [- ּבחּוט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]הּכֹוׁש ואֹוחז [- ּומעלה, ּבּמים וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

הּכֹוׁש, מן אֹו הּזה, החּוט מן אם לֹו נסּתּפק ּומּזה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבאזֹוב
ּפסּולה. הּזיתֹו - הּגבעֹול מן ְְִִַַָָָאֹו

אּלא ‰. ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב, ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ּגמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו לא ּבּגבעֹולין. -] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור.בשלו] - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות, עליו ׁשהּזה ּומי .ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבאזֹוב? מּזין מי [הפרח]ּומאימתי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לוי  ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,
נוסף] ּביחּוד[- 'אזֹוב' אֹותֹו ׁשּקֹוראין  והאזֹוב ּפסּול; ,-] ְְְִִֵֵֶָָ

ּבעלי בלבד] אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא -ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
ּכחלית', ו'אזֹוב 'אזֹוביֹון', אֹותֹו ׁשּקֹוראין זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָבּתים.

ּפסּול. - רֹומי' ו'אזֹוב מדּברי', ְְְִִִֵֵָָו'אזֹוב
.Âאׁשרה ׁשל זרה]אזֹוב  לעבודה שניטע עיר [עץ וׁשל , ְֲִֵֵֶֶָ

ׁשל  ּפסּול. - טמאה ּתרּומה וׁשל זרה, עבֹודה וׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנּדחת,
ּכׁשר. הּזה, ואם יּזה; לא טהֹורה, ְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

.Êלעצים ׁשּלּקטֹו להסקה]אזֹוב -]- מׁשקין עליו ונפלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
לאכלין לּקטֹו להּזיה. ּכׁשר והּוא לאכילה]מנּגבֹו, ונפלּו[- , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ

להּזיה  נטמא ׁשהרי ּפסּול; ׁשּנּגבֹו, ּפי על אף - מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּכטמאין  הם הרי הּכלים, וכל האכלין וכל הּמׁשקין ׁשּכל -ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכנלקט  זה הרי לחּטאת, לּקטֹו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלענין

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו מׁשקין, עליו נפלּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצים;

יב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא אדם ‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו עלתה - טמא ׁשל ּבׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמי
ראׁש על אֹו אצּבעֹו, ראׁש על הּזיה נפלה אפּלּו ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּזיה;

שפתיו]ׂשפתֹו אף [- ּכלּום; אינּה ּבלׁשֹונֹו, נגעה אם אבל . ְְְְֲִִֵַָָָָָ
ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים ׁשהּלׁשֹון ּפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
וכן  ּוטבילה. הּזיה לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכלי  ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכלי

הּזיה. לֹו עלתה נּדה, מּמי ׁשהּוא ְִִֵֶַָָָָָָּכל
ׁשניהן ·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם, בני ׁשני אֹו כלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני

על  הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאחד,
מהּזית  עליו הּמים ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו; הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני

הּתמצית מן לא אחר]הּמּזה, ממקום שנתמצו על [- הּזה . ְִִִֶַַַַַָֹ
אֹו ּכאחד, ׁשניהן על הּזה אם לֹו ונסּתּפק כלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשני

ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה ְְֲִֵֵַָָָָָָמחברֹו
על ‚. ספק עליה, והּזה החרׂש, על נתּונה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט

ּפסּולה  הּזיתֹו - עליה נמצה החרׂש מן ספק הּזה, .הּמחט ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מחלקים]המפּצליןּכלים „. מורכבים זה [- מחּברין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻ
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מסּפרת ּכגֹון ּבמסמרין, מספריים]לזה ּפרקין[- [-ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
מלאכה,חלקים] ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל

חּבּור  אינן מלאכה, ּבׁשעת וׁשּלא ּולהּזיה; לטמאה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻחּבּור
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד להּזיה. ולא לטמאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹֻֻלא
ואם  הּׁשני; נטמא מלאכה, ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
הּזיה, לׁשניהן עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור אינן וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּוכאּלּו
נטמא  לא מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מהם אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאם
ׁשּלא  מהם אחד על והּזה ׁשניהם, נטמאּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחברֹו;
מחּברין. ׁשהם ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור  ׁשּיהיה ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
ׁשעת  מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
נטמא  מהם, ּבאחד טמאה נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה;
אפּלּו להּזיה, חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהם ּגזרּו וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו.
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבׁשעת

מהם, אחד על הּזה אם ׁשּיּזה ּולעֹולם עד חברֹו טהר לא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
'חּבּור  ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל למדּת, הּנה עליו. ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּגם
ּגזרה  אּלא זה אין - להּזיה' חּבּור ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻלטמאה,

ׁשּבארנּו. הּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמּדבריהם,
ׁשּתפר ׁשני ‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעׂשּו עד ׁשחּברן כלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לטמאה  חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו בגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני
אחד  ּככלי ׁשהן מּפני .ּולהּזיה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

.Â חלשה]ׁשלל תפירה ּתפּור [- ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין, ְְְִֶֶֶַַַָ
להּזיה, חּבּור אינן להּתירן, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבכלאים

ׁשּבּקנּתל הּסּלים וכן לטמאה. חּבּור הן [שקשורים והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
החמור] מצידי טרּבלומונחים ׁשל והּמּטה המסייע , כלי -] ְְִֶַַָָ

וקרןלדיש] רגל], ּכליבה[- מתים]ׁשל מיטת וקרנים[- ,-] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] וׁשלׁשלתכלי דרכים, יֹוצאי -]ׁשל בה [שתלויים ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי אּלא להּזיה, חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמפּתחֹות
ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, סל ּבכל הּמּזה מן הּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּיּגעּו
המפּצלת. זֹו מּמּטה וקֹורה קֹורה ּובכל וקרן, קרן ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּובכל

.Ê ּכסתֹותהמחּבר שמיכות]ׁשלׁש ׁשל [- וׁשׁש צמר, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי  - מטּפחֹות עׂשרה ׁשּתים אֹו סדינין, ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּפׁשּתן,
לטמאה, חּבּור - ּכן על יתר ּולהּזיה; לטמאה חּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאּלּו

אח  וטּלית אחד, חלּוק להּזיה. חּבּור ּוקלּובקרין ואינן ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ארּכין  היּו אפּלּו ּולהּזיה; לטמאה חּבּור הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻאחד
קלּובקרין? הּוא ואיזה ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּביֹותר,
אֹותן  ותֹופרין ּביניהן, ּגפן צמר ׁשּמּניחין בגדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוׂשין ְְְִִִֵֶַַַָָּכאחת,
.Á דוד]הּמחםּכּסּוי מחּבר[- ּבׁשלׁשלּתֹו[למיחם]ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָֻ

טהר  לא - הּכּסּוי על הּזה הּכל; טהר הּמחם, על הּזה -ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
עליו. ׁשּיּזה עד ֵֶֶַַַַָָהּמחם,

.Ëוהענּבל שלו]הּזּוג ולשונית הפעמון לטמאה [- חּבּור , ְְְְִִַָָָֻ
ׁשניהן. טהרּו מהן, אחד על הּזה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּולהּזיה;

.È טוויה]הּטוי כלי ּבֹו[- ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתן, ּבֹו ׁשּטוין ְְְִִִִֶַַָָ
הּטוּוי החבלים עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו; יׁש גּופין ׁשלׁשה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החוט] 'ּכֹוׁש'[- הּנקרא הּוא מקל], הּברזל [- אֹו והּנחׁשת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ

ּפֹותלין  ׁשּבּה 'צנירה', הּנקרא הּוא הּזה, העץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבראׁש
'ּפּקה'. הּנקראת והיא הּכֹוׁש, ׁשּבאמצע והרחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹווין;
על  לא יּזה לא - ׁשּנטמא החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹוׁש
על  הּזה ואם הּצנירה; על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּפּקה
אחת  על מּזה - ּפׁשּתן וׁשל הּכל. טהר מּׁשלׁשּתן, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד

חּבּור.מּׁשל  ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, ׁשּתן ְְְְְְִִִֶַָָָָָ
.‡Èעריסה ׁשל התינוק]עֹור עריסת ׁשהּוא [שבתחתית ֲִֶֶָ

לפּקֹות כפתורים]מחּבר ּולהּזיה;[- לטמאה חּבּור - ְְְְְִִַָָָָֻֻ
עץ]הּמלּבן ולא [של לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֻ

ְַָָלהּזיה.
.·Èהּקדּוחֹות הּכלים ידֹות קדח ּכל ע"י [שהחיבור ְְִֵַַָ

נּצבשבידית] ּכגֹון נקּוב [קת], ׁשהּנּצב ּבֹו, וכּיֹוצא הּסּכין ְְִִִֵֶַַַַַָָ
הּידֹות  אבל ּולהּזיה; לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻוהּברזל

שבידית]החדּוקֹות 'חדק' ע"י שהחיבור החנית [– עץ ּכגֹון , ְֲֲִֵַַ
להּזיה. חּבּור אינֹו - ּבּברזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהעץ

יג  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. החּטאת[- ּבטהרת עׂשּו פרה יתרֹות -] ְְֲֳֵַַַַָָָ

ועֹומד אדומה] לקדׁש, טבל אפּלּו הּטהֹור, ׁשהאדם :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולא  לחּטאת, טהֹור אינֹו - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּומׁשּמׁש

לקּדׁשן ולא הּמים, למּלּוי ולא האפר לׂשרפתּה, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
ּכלתוכן] ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ

- ׁשּבעזרה מזרק אפּלּו - הּכלים וכן לחּטאת. טהֹור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
ּכל  וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד לחּטאת, טהֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
לענין  הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף - והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלין

הּטמאין  ּומׁשקין ּכאכלין .החּטאת ְְֳִִִֵַַַַָָָ
למׁשּכב ּכל ·. הראּוי ׁשהּוא ּכלי ּפי על אף - למֹוׁשב אֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָ

הּזב ּכמדרס הּוא הרי - הּקדׁש לגּבי מושב טהֹור [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
הזב] ע"י שונים באופנים שנטמאו ומדרס עד מרכב ,ַ

חּטאת. לׁשם -]ׁשּיטּבילּוהּו היה [התנא ּגּודגדה ּבן יֹוחנן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מטּפחּתֹו[חולין]אֹוכל והיתה ימיו, ּכל הּקדׁש ּבטהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ

החּטאת. לענין הּזב ְְְְִִַַַַַָָּכמדרס
-]ולדּכל ‚. מן נולד ׁשאינֹו[- ּפי על אף - הּטמאֹות ְְִֵֶַַַַָֻ

הרי  - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ּכלים ולא אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמטּמא
'המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. וכלים אדם מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּוא
על  מׁשקין יּפלּו ׁשּמא - הּסנּדל' את ינעל לא חּטאת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
הן  טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא; הּסנּדל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּסנּדל,
ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלגּבי

טמאים. חּטאת מי ְְְְִִֵֵַָונמצאּו
הּידים,„. את המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי

ּפי  על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּיתּבאר  וצריּכמֹו חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכ נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו ּלֹו,טבילה; ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻ

לטמאה. ראׁשֹון הּוא ְְֲִֵַָֻוהרי
סֹופרים ‰. מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל

מי  הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
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ואת  הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחּטאת,
הריקן  הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמים
לא  אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור

ּכּלֹו.ּבמּׂשא  את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
.Â ׁשּמֹונין אין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתרּומה
חּטאת  לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ׁשּנטמאת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבלבד,

לחּטאת  טמאין ּכּלם - מאה הם אפּלּו ּכלים ּבחברֹו, וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻ
נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ׁשּנטמא לחּטאת, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
מׁשקין  ׁשּנגעּו ּכגֹון חּטאת, לגּבי ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
נטמאּו - ּבׁשליׁשי וׁשני ׁשני, ּבכלי זה ּכלי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבאחֹוריו,

מאה. הן ואפּלּו חּטאת, לגּבי ּכּלן ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהּכלים
.Ê ׁשהּוא ּכל ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

הנידֹו אם לקדׁש, הזיזו]טהֹור נטמא,[- - לחּטאת הּטהֹור ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ
את  ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
את  אֹו רּקֹו, את ׁשהניד אֹו לחּטאת, טהֹור ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהאדם

זה  אדם ׁשל רגליו ּבֹו.מימי נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּטהֹור  את מטּמא אינֹו - למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא ְִֵֶַַָָָלחּטאת,
.Á טמאּכלי הּטהֹור [טומאת]הּטמא הנידֹו אם מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ

ּפי  על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹלחּטאת
מפּתח  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמא מת טמא ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
לחּטאת  הּטהֹור וסגר ּבּדלת, ּתלּוי ׁשהיה מת טמא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן  נטמא. הּטמא, הּמפּתח את והניד הֹואיל - הּדלת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
טמא  זה הרי - זרע ׁשכבת ואת הּׁשרץ את הסיט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאם
ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין אּלּו ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָלחּטאת,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë הּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור  ׁשהּוא ּפי על אף - 'מּדף' הּנקראין והם ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע  לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש,

לחּטאת  נטמא .ּבמּדף, ְְְִַַָָָ
.È ּבין הּטהֹור טמאין ּבין - ּומׁשקין ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

- טהֹורין אינם חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורין,
ּבידֹו ּבהם נגע ּבהם אם נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

- ּבהם נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ּכלים  מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור, ּבידֹו נגע אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור.

ּכּלֹו נטמא - לחּטאת טהֹורין ּברגלֹוׁשאינם נגע אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא הרי ְְֲֵֶֶַָָָָָּבהם,

.‡È מים הּטהֹור לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻ
ּומּדברי  ׁשאּובין, ׁשהם מּפני נטמא; - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו

נטמא  - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא ּכמֹוסֹופרים, , ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֻ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.·È הארץ הּכל עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על ;נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבּה; נזהרין הּכל בּה, ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּפני
למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
ּכלי  ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ למׁשמר. ראּויין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

- לחּטאת' טהֹור זה 'ּכלי ואמר: חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טהֹור  ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלי
'טהֹורין  ואמר: אצלֹו, חּטאת מי ׁשהיּו אֹו לחּטאת', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

ּבּה. מזלזל מּיׂשראל אדם ׁשאין נאמן, - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהן'

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ח' שני יום

יד  ¤¤ּפרק
חּטאתּכלי ‡. אפר ּבֹו ׁשהיה אדומה]חרׂש פרה ונגע [- , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין; - מּצּדֹו ׁשרץ ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבֹו
ּפי  על אף - הּׁשרץ ּגּבי על הּכלי הּניח חּטאת. לגּבי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפּלּו
מחּוץ  "והּניח ׁשּנאמר: טמא, האפר הרי הּכלי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּגּבי  על ולא טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּמחנה

ׁשני אכל ּגּבי על הּניחֹו אפּלּו אּלא ּבלבד, [-הּׁשרץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והן לטומאה] קּלה, טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ

"ּבמקֹום  ׁשּנאמר: האפר, נטמא הרי - סֹופרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
ּכלי  וכן ּבעֹולם. טמאה ׁשם ּגּבי על יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטהֹור",
טמא  ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת, אפר ּבֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻחרׂש

לּבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם שבבית]- הארובה -[לחלק ְְְִִִַַַָָָֻ
ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על אף האפר, חלל]נטמא טפח.[- ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

טמא. טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה אם - מׁשלׁשל היה לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻואם
ּבין היה ·. טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבן ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. האפר ּבּה, ֵֵֶֶָָָׁשאין
ּומּקף וכן ‚. מקּדׁשין, מים אֹו אפר, ּבֹו ׁשּיׁש חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי הרי [- - הּמת ּבאהל ונתּון , ְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
ּפתיל, ּבצמיד נּצלת החּטאת ׁשאין טמאים, והּמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר

טהֹור.ׁשּנאמר  מקֹום זה ואין טהֹור", "ּבמקֹום : ְְֱֵֶֶֶַָָָָ
ּבצמיד וכן „. נּצֹולין אינם קדׁש, ׁשל ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּטהֹור ּפתיל  ריקן ּוכלי מקּדׁשין, ׁשאינן מים אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ּבצמיד נּצל - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָלחּטאת
הּמים  נפסלּו הּבעלים, נטמאּו אם אבל טהֹורים; ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָהּבעלים
ּפתיל, צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהם. מקֹום ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבכל
מּבחּוץ, הּוא טמאים; ׁשניהם - הּמת ּבאהל והם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹוהּוא
הּוא  טהֹורין; ׁשניהם - מּבפנים מקּדׁשין ׁשאינם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻוהּמים
מימיו  ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ּבחּוץ והּמים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבפנים,

ְִּפסּולין.
וכּיֹוצא הּטהֹור ‰. הּתּנּור, ּגּבי על עֹומד  ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

לּתּנּור, חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת, טהֹורים ׁשאינם מּכלים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבי  על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוכלי
אחד  ּבֹו, ּתלּויין חּטאת מי ּבהם ׁשּיׁש כלים ּוׁשני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתּנּור,
ּבמקֹום  ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי - מּכאן ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּכאן
הן  הרי הּתּנּור, על נׁשענין והן והֹואיל לחּטאת; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּטהֹור

ּגּביו  על מּנחין ּובידֹוּכאּלּו הּתּנּור, על עֹומד היה אם אבל . ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
הרי  - מקּדׁשין ׁשאינם מים אֹו לחּטאת, הּטהֹור ריקן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכלי
יד  ּופׁשט לּתּנּור, חּוץ עֹומד היה ׁשהיּו; ּכמֹות טהֹורין ְְִֵֵֶַַַָָָָָאּלּו
ּגּבי  על והעבירֹו חּטאת, מי ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ונטל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּלֹון,
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טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה וכן טהֹור. זה הרי - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּתּנּור
ּומֹוׁשב מׁשּכב זב]ּכגֹון ּבה [של טהֹורה.וכּיֹוצא זֹו הרי - ן ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

.Â זה ּכלי ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ּכלי  אבל ּבֹו; ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי  נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
לחּטאת  הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש,
נטמא  הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהם ידיו ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבׁשניהם
הּכלי  ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ׁשהרי חּטאת; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, טהֹור מי ׁשאינֹו את וטּמא וחזר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ַָחּטאת.

.Êׁשל הגּביּה זה טמאין; ׁשניהם ידיו, ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
טהֹור  ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
טמא  והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת,
ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא, מטּמאין ׁשהם נּדה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנׂשיאת
קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחמת
החּטאת  והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרּו
ולא  ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבידֹו
ׁשל  היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם אבל לחּטאת. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאין  ׁשניהם ּבניר, .חּטאת ְְְִִֵֵֶַָָ
.Á הזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מטּמא  לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשניהם
היה  ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, הּטהֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבארנּו ּכמֹו למדרס, .ראּוי ְְְְִֵֶַָָ
.Ë ּכמֹוּכל תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ

ׁשּתֹולין ׁשּיתּבאר  הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים נֹולדּו[- אם - ְְֲִֵֶֶַָ

ּגּבי  על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבחּטאת,
ׁשהחּטאת  אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן הרי - עליהם [-נׁשּפכין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
מנסרים] לתרּומה רשתות טהֹורֹות הן והרי ּככלים, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָאינן

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èתאנים]ּדבלה גוש מי [- לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶָָָָ

טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ּונטלּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָחּטאת,
ׁשּכל  טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבין
והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל אפּלּו ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלין,
ּבמי  נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני - מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָחּיב
האכל  ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ּבּה אין ואם ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנּדה.
לתרּומה  ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמטּמא

לחּטאת. ּבין לקדׁש ְְֵֵֶַָֹּבין

טו  ¤¤ּפרק
ּבין הּנֹוגע ‡. אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, - ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכלים
ׁשּמי  למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ּבמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"והּנגע
ּבכל  מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּנּדה
ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם היה ואם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא.
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן אֹו ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּנֹוגע
ׁשּנאמר: מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו, ּבׁשעת אֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּגעֹו

על  ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס הּנּדה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּומּזה
טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, את טהר אם - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטמא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי "ּומּזה [ממשה ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
לׁשעּור אּלא נאמר לא הּנּדה", אֹו[טומאה]מי ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

- הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ׁשּיׁש הּנּדה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּנֹוׂשא
הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים, ּומטּמא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
ּדברים  ּבּמה ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
נׂשאם  אֹו ּבהם ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמּורים,
ׁשעׂשּו אחר אבל מצותם; ׁשּיעׂשּו קדם ,לצר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
האזֹוב  את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותם,
ׁשֹותתין  הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיה  ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
טהֹורים, הּמים אֹותם הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּבהם על והּנֹוגע להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוׂשאם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשרין  המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
מי  טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו מהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻלהּזֹות
היתה  הּטבילה ׁשהרי - מצותם עׂשּו ׁשּלא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחּטאת,

טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֵֶַָָָֻלׁשם
מצותם אין ·. ׁשּיעׂשּו קדם הּכל, את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

חּטאת  מי אבל להּזיה. ּוכׁשרין טהֹורין ׁשּיהיּו עד -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מהם  ׁשּׁשתת אֹו מים, ּבהם ׁשּנתערב ּכגֹון - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנפסלּו
נגע  אם - אֹותם הּפֹוסלין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהמה,
ׁשּנגע  ּבין ּבידיו, ׁשּנגע ּבין נטמא; לתרּומה, הּטהֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהם
ּבידיו  ואפּלּו לחּטאת, הּטהֹור אדם ּבהן נגע ּגּופֹו. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשאר

ׁשהיה  ּכמֹות טהֹור הּוא הרי -. ְֲֵֶָָָ
אדם מי ‚. ׁשּנטמאּו אחר ּבהם ונגע ׁשּנטמאּו, חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם  נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּטהֹור
הּוא  הרי ּגּופֹו, ּבׁשאר נגע נטמא; ּבידיו, לחּטאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
מי מי „. אֹו מקוה, מי אֹו מעין, מי לתֹוכם ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מי  רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין חּטאת, מי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹפרֹות
מטּמאין  למחצה, מחצה מטּמאין; אין ּפרה פרֹות, אפר . ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מקלה ּבאפר שריפה]ׁשּנתערב היה [- אם - ּבכּלן וקּדׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אפר  הרב היה ואם נּדה; ּכמי מטּמאין ּפרה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע, מטּמאין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה
ׁשּנת אפר ‰. לקּדׁשן,ּכׁשר ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על נֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

- ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה הּטהֹור ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה  הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהם נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
.Â יגּבלםמי לא ׁשּנפסלּו, יערבבם]חּטאת ׁשּלא [- - ּבטיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּמי  ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא לאחרים, ּתּקלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשם
היא". "חּטאת ׁשּנאמר: ּבטיט, ּבטלין אינם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף - ּפרה ׁשּׁשתאתן חּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ׁשעֹות וארּבע מהשתיה]עׂשרים ׁשּנאמר:[- טהֹור, ּבׂשרּה , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

ּבטלין; אינם ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
ּבטלּו - ּפרה אֹותן ׁשּׁשתאתן ּבזמן נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ׁשמּורין. אינן ְֲִֵֵֶָׁשהרי
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ואת  הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחּטאת,
הריקן  הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמים
לא  אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור

ּכּלֹו.ּבמּׂשא  את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
.Â ׁשּמֹונין אין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתרּומה
חּטאת  לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ׁשּנטמאת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבלבד,

לחּטאת  טמאין ּכּלם - מאה הם אפּלּו ּכלים ּבחברֹו, וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻ
נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ׁשּנטמא לחּטאת, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
מׁשקין  ׁשּנגעּו ּכגֹון חּטאת, לגּבי ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
נטמאּו - ּבׁשליׁשי וׁשני ׁשני, ּבכלי זה ּכלי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבאחֹוריו,

מאה. הן ואפּלּו חּטאת, לגּבי ּכּלן ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהּכלים
.Ê ׁשהּוא ּכל ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

הנידֹו אם לקדׁש, הזיזו]טהֹור נטמא,[- - לחּטאת הּטהֹור ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ
את  ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
את  אֹו רּקֹו, את ׁשהניד אֹו לחּטאת, טהֹור ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהאדם

זה  אדם ׁשל רגליו ּבֹו.מימי נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּטהֹור  את מטּמא אינֹו - למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא ְִֵֶַַָָָלחּטאת,
.Á טמאּכלי הּטהֹור [טומאת]הּטמא הנידֹו אם מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ

ּפי  על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹלחּטאת
מפּתח  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמא מת טמא ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
לחּטאת  הּטהֹור וסגר ּבּדלת, ּתלּוי ׁשהיה מת טמא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן  נטמא. הּטמא, הּמפּתח את והניד הֹואיל - הּדלת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
טמא  זה הרי - זרע ׁשכבת ואת הּׁשרץ את הסיט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאם
ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין אּלּו ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָלחּטאת,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë הּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור  ׁשהּוא ּפי על אף - 'מּדף' הּנקראין והם ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע  לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש,

לחּטאת  נטמא .ּבמּדף, ְְְִַַָָָ
.È ּבין הּטהֹור טמאין ּבין - ּומׁשקין ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

- טהֹורין אינם חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורין,
ּבידֹו ּבהם נגע ּבהם אם נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

- ּבהם נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ּכלים  מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור, ּבידֹו נגע אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור.

ּכּלֹו נטמא - לחּטאת טהֹורין ּברגלֹוׁשאינם נגע אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא הרי ְְֲֵֶֶַָָָָָּבהם,

.‡È מים הּטהֹור לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻ
ּומּדברי  ׁשאּובין, ׁשהם מּפני נטמא; - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו

נטמא  - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא ּכמֹוסֹופרים, , ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֻ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.·È הארץ הּכל עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על ;נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבּה; נזהרין הּכל בּה, ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּפני
למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
ּכלי  ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ למׁשמר. ראּויין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

- לחּטאת' טהֹור זה 'ּכלי ואמר: חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טהֹור  ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלי
'טהֹורין  ואמר: אצלֹו, חּטאת מי ׁשהיּו אֹו לחּטאת', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

ּבּה. מזלזל מּיׂשראל אדם ׁשאין נאמן, - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהן'

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ח' שני יום

יד  ¤¤ּפרק
חּטאתּכלי ‡. אפר ּבֹו ׁשהיה אדומה]חרׂש פרה ונגע [- , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין; - מּצּדֹו ׁשרץ ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבֹו
ּפי  על אף - הּׁשרץ ּגּבי על הּכלי הּניח חּטאת. לגּבי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפּלּו
מחּוץ  "והּניח ׁשּנאמר: טמא, האפר הרי הּכלי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּגּבי  על ולא טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּמחנה

ׁשני אכל ּגּבי על הּניחֹו אפּלּו אּלא ּבלבד, [-הּׁשרץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והן לטומאה] קּלה, טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ

"ּבמקֹום  ׁשּנאמר: האפר, נטמא הרי - סֹופרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
ּכלי  וכן ּבעֹולם. טמאה ׁשם ּגּבי על יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטהֹור",
טמא  ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת, אפר ּבֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻחרׂש

לּבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם שבבית]- הארובה -[לחלק ְְְִִִַַַָָָֻ
ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על אף האפר, חלל]נטמא טפח.[- ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

טמא. טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה אם - מׁשלׁשל היה לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻואם
ּבין היה ·. טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבן ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. האפר ּבּה, ֵֵֶֶָָָׁשאין
ּומּקף וכן ‚. מקּדׁשין, מים אֹו אפר, ּבֹו ׁשּיׁש חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי הרי [- - הּמת ּבאהל ונתּון , ְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
ּפתיל, ּבצמיד נּצלת החּטאת ׁשאין טמאים, והּמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר

טהֹור.ׁשּנאמר  מקֹום זה ואין טהֹור", "ּבמקֹום : ְְֱֵֶֶֶַָָָָ
ּבצמיד וכן „. נּצֹולין אינם קדׁש, ׁשל ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּטהֹור ּפתיל  ריקן ּוכלי מקּדׁשין, ׁשאינן מים אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ּבצמיד נּצל - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָלחּטאת
הּמים  נפסלּו הּבעלים, נטמאּו אם אבל טהֹורים; ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָהּבעלים
ּפתיל, צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהם. מקֹום ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבכל
מּבחּוץ, הּוא טמאים; ׁשניהם - הּמת ּבאהל והם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹוהּוא
הּוא  טהֹורין; ׁשניהם - מּבפנים מקּדׁשין ׁשאינם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻוהּמים
מימיו  ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ּבחּוץ והּמים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבפנים,

ְִּפסּולין.
וכּיֹוצא הּטהֹור ‰. הּתּנּור, ּגּבי על עֹומד  ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

לּתּנּור, חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת, טהֹורים ׁשאינם מּכלים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבי  על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוכלי
אחד  ּבֹו, ּתלּויין חּטאת מי ּבהם ׁשּיׁש כלים ּוׁשני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתּנּור,
ּבמקֹום  ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי - מּכאן ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּכאן
הן  הרי הּתּנּור, על נׁשענין והן והֹואיל לחּטאת; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּטהֹור

ּגּביו  על מּנחין ּובידֹוּכאּלּו הּתּנּור, על עֹומד היה אם אבל . ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
הרי  - מקּדׁשין ׁשאינם מים אֹו לחּטאת, הּטהֹור ריקן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכלי
יד  ּופׁשט לּתּנּור, חּוץ עֹומד היה ׁשהיּו; ּכמֹות טהֹורין ְְִֵֵֶַַַָָָָָאּלּו
ּגּבי  על והעבירֹו חּטאת, מי ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ונטל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּלֹון,
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טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה וכן טהֹור. זה הרי - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּתּנּור
ּומֹוׁשב מׁשּכב זב]ּכגֹון ּבה [של טהֹורה.וכּיֹוצא זֹו הרי - ן ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

.Â זה ּכלי ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ּכלי  אבל ּבֹו; ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי  נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
לחּטאת  הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש,
נטמא  הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהם ידיו ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבׁשניהם
הּכלי  ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ׁשהרי חּטאת; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, טהֹור מי ׁשאינֹו את וטּמא וחזר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ַָחּטאת.

.Êׁשל הגּביּה זה טמאין; ׁשניהם ידיו, ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
טהֹור  ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
טמא  והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת,
ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא, מטּמאין ׁשהם נּדה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנׂשיאת
קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחמת
החּטאת  והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרּו
ולא  ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבידֹו
ׁשל  היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם אבל לחּטאת. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאין  ׁשניהם ּבניר, .חּטאת ְְְִִֵֵֶַָָ
.Á הזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מטּמא  לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשניהם
היה  ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, הּטהֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבארנּו ּכמֹו למדרס, .ראּוי ְְְְִֵֶַָָ
.Ë ּכמֹוּכל תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ

ׁשּתֹולין ׁשּיתּבאר  הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים נֹולדּו[- אם - ְְֲִֵֶֶַָ

ּגּבי  על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבחּטאת,
ׁשהחּטאת  אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן הרי - עליהם [-נׁשּפכין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
מנסרים] לתרּומה רשתות טהֹורֹות הן והרי ּככלים, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָאינן

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èתאנים]ּדבלה גוש מי [- לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶָָָָ

טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ּונטלּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָחּטאת,
ׁשּכל  טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבין
והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל אפּלּו ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלין,
ּבמי  נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני - מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָחּיב
האכל  ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ּבּה אין ואם ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנּדה.
לתרּומה  ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמטּמא

לחּטאת. ּבין לקדׁש ְְֵֵֶַָֹּבין

טו  ¤¤ּפרק
ּבין הּנֹוגע ‡. אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, - ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכלים
ׁשּמי  למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ּבמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"והּנגע
ּבכל  מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּנּדה
ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם היה ואם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא.
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן אֹו ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּנֹוגע
ׁשּנאמר: מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו, ּבׁשעת אֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּגעֹו

על  ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס הּנּדה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּומּזה
טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, את טהר אם - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטמא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי "ּומּזה [ממשה ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
לׁשעּור אּלא נאמר לא הּנּדה", אֹו[טומאה]מי ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

- הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ׁשּיׁש הּנּדה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּנֹוׂשא
הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים, ּומטּמא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
ּדברים  ּבּמה ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
נׂשאם  אֹו ּבהם ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמּורים,
ׁשעׂשּו אחר אבל מצותם; ׁשּיעׂשּו קדם ,לצר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
האזֹוב  את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותם,
ׁשֹותתין  הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיה  ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
טהֹורים, הּמים אֹותם הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּבהם על והּנֹוגע להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוׂשאם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשרין  המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
מי  טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו מהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻלהּזֹות
היתה  הּטבילה ׁשהרי - מצותם עׂשּו ׁשּלא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחּטאת,

טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֵֶַָָָֻלׁשם
מצותם אין ·. ׁשּיעׂשּו קדם הּכל, את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

חּטאת  מי אבל להּזיה. ּוכׁשרין טהֹורין ׁשּיהיּו עד -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מהם  ׁשּׁשתת אֹו מים, ּבהם ׁשּנתערב ּכגֹון - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנפסלּו
נגע  אם - אֹותם הּפֹוסלין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהמה,
ׁשּנגע  ּבין ּבידיו, ׁשּנגע ּבין נטמא; לתרּומה, הּטהֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהם
ּבידיו  ואפּלּו לחּטאת, הּטהֹור אדם ּבהן נגע ּגּופֹו. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשאר

ׁשהיה  ּכמֹות טהֹור הּוא הרי -. ְֲֵֶָָָ
אדם מי ‚. ׁשּנטמאּו אחר ּבהם ונגע ׁשּנטמאּו, חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם  נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּטהֹור
הּוא  הרי ּגּופֹו, ּבׁשאר נגע נטמא; ּבידיו, לחּטאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
מי מי „. אֹו מקוה, מי אֹו מעין, מי לתֹוכם ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מי  רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין חּטאת, מי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹפרֹות
מטּמאין  למחצה, מחצה מטּמאין; אין ּפרה פרֹות, אפר . ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מקלה ּבאפר שריפה]ׁשּנתערב היה [- אם - ּבכּלן וקּדׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אפר  הרב היה ואם נּדה; ּכמי מטּמאין ּפרה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע, מטּמאין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה
ׁשּנת אפר ‰. לקּדׁשן,ּכׁשר ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על נֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

- ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה הּטהֹור ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה  הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהם נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
.Â יגּבלםמי לא ׁשּנפסלּו, יערבבם]חּטאת ׁשּלא [- - ּבטיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּמי  ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא לאחרים, ּתּקלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשם
היא". "חּטאת ׁשּנאמר: ּבטיט, ּבטלין אינם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף - ּפרה ׁשּׁשתאתן חּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ׁשעֹות וארּבע מהשתיה]עׂשרים ׁשּנאמר:[- טהֹור, ּבׂשרּה , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

ּבטלין; אינם ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
ּבטלּו - ּפרה אֹותן ׁשּׁשתאתן ּבזמן נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ׁשמּורין. אינן ְֲִֵֵֶָׁשהרי
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.Áהרּבים על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון והּזה [הטמאים]הּמּזה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרי  - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
ׁשהם  הרּבים, על מהם ׁשּמּזין הּמים ׁשחזקת ּפטּור; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
ׁשל  מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ּכאנּוס. זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשרין,
ּבקרּבן  חּיב - ּפסּולין הּמים ונמצאּו לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
ּכ ואחר הּמים, על לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני ויֹורד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעֹולה

ל  ּבארץ יּכנס ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו מחליקים ּמקּדׁש. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
רּבים ׁשל שם]מחּלֹון ונכנסים [שהוזו אֹותם, ודֹורסים , ְְְְִִִִֵֶַַָָ

הם. ּפסּולין ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין היּו ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלּמקּדׁש;
.Ë הּמּזה- ּכביצה ּבֹו יׁש אם - לחּטאת הּטמא ּבאזֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמים  - ּכביצה ּבֹו אין ּפסּולה; והּזיתֹו ּפסּולין, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים
וחברֹו חברֹו, מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. והּזיתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשרים,

מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו טומאה]לחברֹו, [דרגות ֲֲִִֵֵֵֵֶַָ
ְַָלחּטאת.

.È- הּזיה ּכדי מים עליו והרי עליו, ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה
מטּמאין  אינם מצותן ׁשעׂשּו ׁשהּמים ׁשּבארנּו.טהֹור; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּבצרעת  להֹורֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹמצוֹות
טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאדם
ּבקריעת  מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) הּנתק; יגּלח ׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ(ג)
צרעת; טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ְְֲֳִִַַַַַַָָָָָָָֹּבגדיו
צרעת  ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(ו)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבית. צרעת ּדין (ח) ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבגד;

ֵאּלּו.

א  ּפרק
-dxdhxtq הלכות טומאת צרעת

¤¤
ותהיה ‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא - הּבׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת

ּולמעלה ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום לבן הּלבנּונית -] ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
דההיותר] ׁשהיא לבנּונית אבל הּביצה [כהה]; מּקרּום ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּבהק אּלא צרעת, אינּה - הּוא.[פריחה]ּולמּטה ְֵֶַַַַָָָָֹ
לבן ·. הן: ואּלּו הּבׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוארּבע

הּבׂשר  ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ּביֹותר  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז
'ּבהרת' הּנקרא הּוא דההּכּׁשלג; ׁשהּוא ולבן מּזה [כהה]. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

הּנקרא  הּוא יֹומֹו; ּבן ּכבׂש ׁשל נקי ּכצמר ׁשּנראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל  ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת מן ׁשּדהה ולבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'ׂשאת'.

המקדש] 'סּפחת'[בבית ונקראת הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ;-] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] הּוא נספח והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'סּפחת' נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת הּוא ּביצה; .ּכקרּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
סּפחת  הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה למדּת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנה
הּׂשאת; סּפחת הּוא ּביצה, ּכקרּום ׁשהּוא והּמראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּבהרת,
חכמים: אמרּו מּכאן טפלה. אּלא סּפחת, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

ׁשנים - נגעים בתורה]'מראֹות ארּבעה:[המפורשים ׁשהן ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וסּפחּתּה'. ׂשאת וסּפחּתּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָּבהרת

ּבין ‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע

ראּית ּבתחּלת ּבין להחמיר, ּבין ּבסֹוף להקל ּבין הּנגע, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
ההסגרים]הּׁשבעה ׁשּנפטר[של לאחר ּבין הּמצרע [נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

נחלט נטמא]אֹו ּכׁשלג,[- לבן ּכּלֹו ׁשהיה נגע אחד ּכיצד? . ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואחד  ּביצה, ּכקרּום אֹו נקי, ּכצמר אֹו ההיכל, ּכסיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ּכמראה  ּומקצתֹו הּבהרת, ּכמראה הּלבן מקצת ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגע
הּוא  אחד ּכמראה הּכל - הּסּפחת ּכמראה ּומקצתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּׂשאת,
הּנגעים  'מראֹות ואמרּו חכמים, מנאּום לּמה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָחׁשּוב.
ׁשאינֹו ּכהן ׁשּכל ּבּמראֹות; להבין ּכדי ארּבעה'? ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנים
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ּכׁשּמלּמדין ּוׁשמֹותיהם ּבּמראֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמּכיר
הּבהרת, היא 'זֹו ויאמר: ויּכיר ׁשּיבין עד הּנגע, יראה לא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

סּפחּתּה'. היא וזֹו הּׂשאת, היא 'זֹו סּפחּתּה'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוזֹו
מקצת היה „. אּלּו, מראֹות מארּבעה הּלבן ּבמראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה  צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו מערבת ׁשּנאמר אדמימּות :ּוא, ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּולסּפחת  לּׂשאת, הּדין והּוא אדמּדמת"; לבנה ּבהרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"אֹו
המערב  הּזה והּמראה הּבהרת. ּולסּפחת ׂשאת ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשל

'ּפתּו' הּנקרא הּוא אדם, ּומעט מעורב]מּלבנּונית -]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
ּכאּלּו רֹואין אּלּו? מראֹות ּבארּבעה הּפתּו מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
ׁשני  הראׁשֹון ּבּכֹוס ונתערב חלב, מלאֹות כֹוסֹות ארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָהן
טּפין, ׁשמֹונה ּובּׁשליׁשי טּפין, ארּבעה ּובּׁשני דם, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָטּפי
ּכמראה  הּוא ׁשּבּבהרת, הּפתּו טּפין. עׂשרה ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוברביעי
ׁשליׁשי; ּכֹוס ּכמראה ׁשּבּׂשאת, והּפתּו הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּכֹוס
והּפתּו ׁשני; ּכֹוס ּכמראה הּבהרת, ׁשּבסּפחת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוהּפתּו

הראׁשֹון. הּכֹוס ּכמראה הּׂשאת, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָׁשּבסּפחת
עם ּכל ‰. זה מצטרפין - הּפתּו ּבין הּלבן ּבין הּמראֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לבן, ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין; הן אחד ּוכמראה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזה,
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר  ּבין להקל .ּבין ְְְִֵֵֵַָ
.Â ולא ּכל 'נגע' קרּויה אינּה - הּבׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּבׂשר  מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד לא מטּמאה, ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבמׁשיׁשתֹו למששו]עמק שניתן -]- העין ּבמראית אּלא , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ

היה  אם אבל הּצל; מן עמּקה לעין הּנראית החּמה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻּכמראה
ּב הּפתּו אֹו הּלבן מן מראה ּגבֹוּה אֹו העֹור, ׁשאר עם ׁשוה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּצמחים מן צמח ּכמֹו אּלא נגע, אינֹו - פריחה]העֹור -] ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּגּוף. ִַָהעֹולים

.Ê ּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור
ּכגריס פול]- חצי מקום]הּקלקי[= מרּבע;[שם ׁשהּוא ְְְִִִִֶַָֻ

וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבׂשר, מעֹור מרּבע מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻוהּוא
הּפחֹות  וכל רחב. ׂשערֹות וׁשׁש אר ׂשערֹות ׁשׁש ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹׂשערֹות,

צרעת. נגע אינֹו ִֵֶֶַַַָמּזה,
.Á היה אפּלּו - ׂשערֹות חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע

ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת, נגע ואינֹו טהֹור; זה הרי אּמה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו
ּכגריס  מּסיני.רּבּוע למׁשה הלכה הּׁשעּורין, וכל . ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹ

.Ë ארּבעה ּכל לׁשאר הּדין הּוא 'ּבהרת', ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגריס  הּנגע ׁשּיהיה - והּוא ;ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
קֹוראין  ׁשאנּו הּוא וזה הּבׂשר; מעֹור עמק ויהיה יתר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

סתם  'ּבהרת' ּבאדם אֹותֹו נראית ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיא ּבהרת . ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עּזה; ּבּכּוׁשי נראית ּכהה, ׁשהיא ּובהרת ּכהה; לבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
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ולא  לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל מׁשערין אין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלפיכ
ָֹׁשחר.

.È לבן,ׁשלׁשה ׂשער הּבׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
באמצעה]והּמחיה בריא בשר והּפׂשיֹון[- התפשטות , -] ְְְְִִַַָ
ּבֹוהצרעת] ׁשּנֹולדה מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּכהן, ּכׁשּיראהּו - חי ּבׂשר מחית אֹו לבן ׂשער ּובּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהרת,
- מחיה ולא לבן ׂשער בּה היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליטֹו
ּבּבהרת  נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָיסּגיר

ׁשּפׂשתה אֹו מחיה, אֹו לבן, פשטה]ׂשער הרי [- - והֹוסיפה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
ולא  לבן, ׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא מחלט; ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹֻזה
אחד  ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּבעֹור ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּפׂשתה
ויפטרּנּו, טהֹור זה הרי - לאו ואם מחליטֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשלׁשּתן,
ואם  ׁשבּועֹות; ׁשני על יתר הסּגר הּבׂשר עֹור ּבנגעי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע, ּפׂשה וטהר, ׁשּפטרֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאחר

לטמאה. מחלט זה הרי - מחיה ְְְְֲִֵֶָָָֻֻאֹו
.‡È ּכהה נעׂשת ההסּגר ּולאחר ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהרת

ונעׂשת  ּביצה, ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ּביצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכקרּום
סימן  הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכּׁשלג

ּכהּיתֹו ולא חולשתו]טמאה, אם [- אּלא טהרה; סימן ְְְֳִִִֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי  - ּביצה מּקרּום ּכהה ונעׂשת מראֹות, מארּבע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

ּבהק פריחה]נעׂשת זה [- הּוא מה ּכן, אם טהֹור. ּולפיכ , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
ּבעֹור  הּנגע פׂשה ולא הּנגע, ּכהה "והּנה ּבּתֹורה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
וכן  טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? וטהרֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא  לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹאם

טהֹור  זה הרי - .מחיה ְֲִֵֶָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּפחֹות ׂשער ‡. אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׂשערֹות  ּבזּוג מּׁשּתי נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מספריים] זה,[- מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה אחת [בשורשה]אֹו ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ
עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

מלּבין  עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

ׁשּיׁשׁשּתי ·. ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּנה  ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר -ׂשער ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן אּלּו [-הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

ׁשּתי בדיוק] ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום אין ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבסֹוף  ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשערֹות
מּבחּוץ  הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבהרת

הרי  ׁשּתי - ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּׂשערֹות

וׁשֹוכבֹות  לּנגע, חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה ְְְְֵֶַַָָָָוׁשֹוכבֹות
טמאה. סימן אינן - ְְִֵַָָֻּבתֹוכֹו

לבנֹות לבן ‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל [כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן
ׁשל אין „. ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת ּכיצד? מכה]ּבהרת. מכוה[- [-אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבהקכוויה] פריחה]אֹו מחית[- קרום]אֹו אֹו[- הּׁשחין ְְִִַַַֹ

אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי  טמאה; סימן אינֹו - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּמכוה
ּפי  על אף - ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
מחיתן  את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את מּקפת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּבהרת
ׁשחין  היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
הּׂשערֹות  ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשּתי  ּבין חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּלבנֹות,
הּבהרת  והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשערֹות

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
את הלכּו‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הּׁשבּוע  ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצאּו

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו טמא]הראׁשֹון, -]; ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
אֹותֹו יפטר להן, הלכּו לא .[הכהן]ואם ְְְִִֶָָֹֹ

.Â את אין הּבהרת ׁשּתקּדם עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  - הּלבן ׁשּתהפהּׂשער לבן", ׂשער הפכה "והיא : ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּבהרת לבן]אֹותֹו השער לבן [את ׂשער קדם אם אבל ; ֲִֵֶֶַַַָָָָָ
טמאה, סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת היא הרי - הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻאת

ְְִַויסּגיר.
.Ê ּבֹוהיתה והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, טמא]בֹו ,[נהיה ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ

וטהר, ּבמקֹומֹו, לבן ׂשער והּניחה הּבהרת, הלכה ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
הראׁשֹונה, הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת חזרה ּכ ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
ּפקּדה' 'ׂשער הּנקרא הּוא זה - ּבתֹוכּה הּלבן  הּׂשער ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוהרי

הראשונה] מהבהרת "פקדון" טמאה,[- סימן ואינֹו ,ְְִֵַָֻ
לא  היא, ׁשהפכּתּו - לבן" ׂשער הפכה "והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה. ְֲֲֶֶַָָׁשהפכּתּו
.Á והחלט,היתה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הּׂשערֹות  ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, ּגריס, ּכחצי מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל
זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר הּנׁשאר, גריס ׁשהל,ּבחצי ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

סימן  אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
אחת  ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיהפ עד .טמאה; ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

.Ë ּבהרת ּבהרת ּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהרת  להסּגיר; זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת לֹו ונֹולדה אחת, ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָגריס,
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.Áהרּבים על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון והּזה [הטמאים]הּמּזה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרי  - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
ׁשהם  הרּבים, על מהם ׁשּמּזין הּמים ׁשחזקת ּפטּור; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
ׁשל  מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ּכאנּוס. זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשרין,
ּבקרּבן  חּיב - ּפסּולין הּמים ונמצאּו לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
ּכ ואחר הּמים, על לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני ויֹורד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעֹולה

ל  ּבארץ יּכנס ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו מחליקים ּמקּדׁש. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
רּבים ׁשל שם]מחּלֹון ונכנסים [שהוזו אֹותם, ודֹורסים , ְְְְִִִִֵֶַַָָ

הם. ּפסּולין ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין היּו ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלּמקּדׁש;
.Ë הּמּזה- ּכביצה ּבֹו יׁש אם - לחּטאת הּטמא ּבאזֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמים  - ּכביצה ּבֹו אין ּפסּולה; והּזיתֹו ּפסּולין, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים
וחברֹו חברֹו, מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. והּזיתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשרים,

מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו טומאה]לחברֹו, [דרגות ֲֲִִֵֵֵֵֶַָ
ְַָלחּטאת.

.È- הּזיה ּכדי מים עליו והרי עליו, ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה
מטּמאין  אינם מצותן ׁשעׂשּו ׁשהּמים ׁשּבארנּו.טהֹור; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּבצרעת  להֹורֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹמצוֹות
טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאדם
ּבקריעת  מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) הּנתק; יגּלח ׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ(ג)
צרעת; טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ְְֲֳִִַַַַַַָָָָָָָֹּבגדיו
צרעת  ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(ו)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבית. צרעת ּדין (ח) ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבגד;

ֵאּלּו.

א  ּפרק
-dxdhxtq הלכות טומאת צרעת

¤¤
ותהיה ‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא - הּבׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת

ּולמעלה ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום לבן הּלבנּונית -] ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
דההיותר] ׁשהיא לבנּונית אבל הּביצה [כהה]; מּקרּום ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּבהק אּלא צרעת, אינּה - הּוא.[פריחה]ּולמּטה ְֵֶַַַַָָָָֹ
לבן ·. הן: ואּלּו הּבׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוארּבע

הּבׂשר  ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ּביֹותר  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז
'ּבהרת' הּנקרא הּוא דההּכּׁשלג; ׁשהּוא ולבן מּזה [כהה]. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

הּנקרא  הּוא יֹומֹו; ּבן ּכבׂש ׁשל נקי ּכצמר ׁשּנראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל  ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת מן ׁשּדהה ולבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'ׂשאת'.

המקדש] 'סּפחת'[בבית ונקראת הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ;-] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] הּוא נספח והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'סּפחת' נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת הּוא ּביצה; .ּכקרּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
סּפחת  הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה למדּת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנה
הּׂשאת; סּפחת הּוא ּביצה, ּכקרּום ׁשהּוא והּמראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּבהרת,
חכמים: אמרּו מּכאן טפלה. אּלא סּפחת, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

ׁשנים - נגעים בתורה]'מראֹות ארּבעה:[המפורשים ׁשהן ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וסּפחּתּה'. ׂשאת וסּפחּתּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָּבהרת

ּבין ‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע

ראּית ּבתחּלת ּבין להחמיר, ּבין ּבסֹוף להקל ּבין הּנגע, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
ההסגרים]הּׁשבעה ׁשּנפטר[של לאחר ּבין הּמצרע [נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

נחלט נטמא]אֹו ּכׁשלג,[- לבן ּכּלֹו ׁשהיה נגע אחד ּכיצד? . ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואחד  ּביצה, ּכקרּום אֹו נקי, ּכצמר אֹו ההיכל, ּכסיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ּכמראה  ּומקצתֹו הּבהרת, ּכמראה הּלבן מקצת ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגע
הּוא  אחד ּכמראה הּכל - הּסּפחת ּכמראה ּומקצתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּׂשאת,
הּנגעים  'מראֹות ואמרּו חכמים, מנאּום לּמה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָחׁשּוב.
ׁשאינֹו ּכהן ׁשּכל ּבּמראֹות; להבין ּכדי ארּבעה'? ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנים
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ּכׁשּמלּמדין ּוׁשמֹותיהם ּבּמראֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמּכיר
הּבהרת, היא 'זֹו ויאמר: ויּכיר ׁשּיבין עד הּנגע, יראה לא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

סּפחּתּה'. היא וזֹו הּׂשאת, היא 'זֹו סּפחּתּה'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוזֹו
מקצת היה „. אּלּו, מראֹות מארּבעה הּלבן ּבמראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה  צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו מערבת ׁשּנאמר אדמימּות :ּוא, ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּולסּפחת  לּׂשאת, הּדין והּוא אדמּדמת"; לבנה ּבהרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"אֹו
המערב  הּזה והּמראה הּבהרת. ּולסּפחת ׂשאת ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשל

'ּפתּו' הּנקרא הּוא אדם, ּומעט מעורב]מּלבנּונית -]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
ּכאּלּו רֹואין אּלּו? מראֹות ּבארּבעה הּפתּו מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
ׁשני  הראׁשֹון ּבּכֹוס ונתערב חלב, מלאֹות כֹוסֹות ארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָהן
טּפין, ׁשמֹונה ּובּׁשליׁשי טּפין, ארּבעה ּובּׁשני דם, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָטּפי
ּכמראה  הּוא ׁשּבּבהרת, הּפתּו טּפין. עׂשרה ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוברביעי
ׁשליׁשי; ּכֹוס ּכמראה ׁשּבּׂשאת, והּפתּו הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּכֹוס
והּפתּו ׁשני; ּכֹוס ּכמראה הּבהרת, ׁשּבסּפחת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוהּפתּו

הראׁשֹון. הּכֹוס ּכמראה הּׂשאת, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָׁשּבסּפחת
עם ּכל ‰. זה מצטרפין - הּפתּו ּבין הּלבן ּבין הּמראֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לבן, ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין; הן אחד ּוכמראה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזה,
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר  ּבין להקל .ּבין ְְְִֵֵֵַָ
.Â ולא ּכל 'נגע' קרּויה אינּה - הּבׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּבׂשר  מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד לא מטּמאה, ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבמׁשיׁשתֹו למששו]עמק שניתן -]- העין ּבמראית אּלא , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ

היה  אם אבל הּצל; מן עמּקה לעין הּנראית החּמה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻּכמראה
ּב הּפתּו אֹו הּלבן מן מראה ּגבֹוּה אֹו העֹור, ׁשאר עם ׁשוה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּצמחים מן צמח ּכמֹו אּלא נגע, אינֹו - פריחה]העֹור -] ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּגּוף. ִַָהעֹולים

.Ê ּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור
ּכגריס פול]- חצי מקום]הּקלקי[= מרּבע;[שם ׁשהּוא ְְְִִִִֶַָֻ

וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבׂשר, מעֹור מרּבע מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻוהּוא
הּפחֹות  וכל רחב. ׂשערֹות וׁשׁש אר ׂשערֹות ׁשׁש ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹׂשערֹות,

צרעת. נגע אינֹו ִֵֶֶַַַָמּזה,
.Á היה אפּלּו - ׂשערֹות חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע

ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת, נגע ואינֹו טהֹור; זה הרי אּמה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו
ּכגריס  מּסיני.רּבּוע למׁשה הלכה הּׁשעּורין, וכל . ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹ

.Ë ארּבעה ּכל לׁשאר הּדין הּוא 'ּבהרת', ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגריס  הּנגע ׁשּיהיה - והּוא ;ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
קֹוראין  ׁשאנּו הּוא וזה הּבׂשר; מעֹור עמק ויהיה יתר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

סתם  'ּבהרת' ּבאדם אֹותֹו נראית ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיא ּבהרת . ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עּזה; ּבּכּוׁשי נראית ּכהה, ׁשהיא ּובהרת ּכהה; לבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
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ולא  לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל מׁשערין אין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלפיכ
ָֹׁשחר.

.È לבן,ׁשלׁשה ׂשער הּבׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
באמצעה]והּמחיה בריא בשר והּפׂשיֹון[- התפשטות , -] ְְְְִִַַָ
ּבֹוהצרעת] ׁשּנֹולדה מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּכהן, ּכׁשּיראהּו - חי ּבׂשר מחית אֹו לבן ׂשער ּובּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהרת,
- מחיה ולא לבן ׂשער בּה היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליטֹו
ּבּבהרת  נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָיסּגיר

ׁשּפׂשתה אֹו מחיה, אֹו לבן, פשטה]ׂשער הרי [- - והֹוסיפה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
ולא  לבן, ׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא מחלט; ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹֻזה
אחד  ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּבעֹור ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּפׂשתה
ויפטרּנּו, טהֹור זה הרי - לאו ואם מחליטֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשלׁשּתן,
ואם  ׁשבּועֹות; ׁשני על יתר הסּגר הּבׂשר עֹור ּבנגעי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע, ּפׂשה וטהר, ׁשּפטרֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאחר

לטמאה. מחלט זה הרי - מחיה ְְְְֲִֵֶָָָֻֻאֹו
.‡È ּכהה נעׂשת ההסּגר ּולאחר ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהרת

ונעׂשת  ּביצה, ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ּביצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכקרּום
סימן  הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכּׁשלג

ּכהּיתֹו ולא חולשתו]טמאה, אם [- אּלא טהרה; סימן ְְְֳִִִֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי  - ּביצה מּקרּום ּכהה ונעׂשת מראֹות, מארּבע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

ּבהק פריחה]נעׂשת זה [- הּוא מה ּכן, אם טהֹור. ּולפיכ , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
ּבעֹור  הּנגע פׂשה ולא הּנגע, ּכהה "והּנה ּבּתֹורה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
וכן  טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? וטהרֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא  לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹאם

טהֹור  זה הרי - .מחיה ְֲִֵֶָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּפחֹות ׂשער ‡. אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׂשערֹות  ּבזּוג מּׁשּתי נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מספריים] זה,[- מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה אחת [בשורשה]אֹו ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ
עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

מלּבין  עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

ׁשּיׁשׁשּתי ·. ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּנה  ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר -ׂשער ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן אּלּו [-הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

ׁשּתי בדיוק] ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום אין ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבסֹוף  ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשערֹות
מּבחּוץ  הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבהרת

הרי  ׁשּתי - ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּׂשערֹות

וׁשֹוכבֹות  לּנגע, חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה ְְְְֵֶַַָָָָוׁשֹוכבֹות
טמאה. סימן אינן - ְְִֵַָָֻּבתֹוכֹו

לבנֹות לבן ‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל [כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן
ׁשל אין „. ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת ּכיצד? מכה]ּבהרת. מכוה[- [-אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבהקכוויה] פריחה]אֹו מחית[- קרום]אֹו אֹו[- הּׁשחין ְְִִַַַֹ

אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי  טמאה; סימן אינֹו - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּמכוה
ּפי  על אף - ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
מחיתן  את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את מּקפת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּבהרת
ׁשחין  היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
הּׂשערֹות  ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשּתי  ּבין חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּלבנֹות,
הּבהרת  והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשערֹות

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
את הלכּו‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הּׁשבּוע  ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצאּו

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו טמא]הראׁשֹון, -]; ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
אֹותֹו יפטר להן, הלכּו לא .[הכהן]ואם ְְְִִֶָָֹֹ

.Â את אין הּבהרת ׁשּתקּדם עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  - הּלבן ׁשּתהפהּׂשער לבן", ׂשער הפכה "והיא : ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּבהרת לבן]אֹותֹו השער לבן [את ׂשער קדם אם אבל ; ֲִֵֶֶַַַָָָָָ
טמאה, סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת היא הרי - הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻאת

ְְִַויסּגיר.
.Ê ּבֹוהיתה והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, טמא]בֹו ,[נהיה ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ

וטהר, ּבמקֹומֹו, לבן ׂשער והּניחה הּבהרת, הלכה ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
הראׁשֹונה, הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת חזרה ּכ ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
ּפקּדה' 'ׂשער הּנקרא הּוא זה - ּבתֹוכּה הּלבן  הּׂשער ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוהרי

הראשונה] מהבהרת "פקדון" טמאה,[- סימן ואינֹו ,ְְִֵַָֻ
לא  היא, ׁשהפכּתּו - לבן" ׂשער הפכה "והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה. ְֲֲֶֶַָָׁשהפכּתּו
.Á והחלט,היתה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הּׂשערֹות  ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, ּגריס, ּכחצי מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל
זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר הּנׁשאר, גריס ׁשהל,ּבחצי ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

סימן  אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
אחת  ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיהפ עד .טמאה; ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

.Ë ּבהרת ּבהרת ּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהרת  להסּגיר; זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת לֹו ונֹולדה אחת, ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָגריס,
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ּבּה ואין גריס, ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׂשערה
- ׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לֹו ונֹולדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּכלּום,
הּׂשערֹות  לׁשּתי הּבהרת קדמה ׁשהרי להחליט; זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

הרי הּלבנֹות  - קדמה הּבהרת ספק קדם, לבן ׂשער ספק . ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבספק. ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא; ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזה

ג  ¤¤ּפרק
הנגע]הּמחיהאין ‡. באמצע בריא בשר טמאה,[- סימן ְְִִֵַַָָֻ

ׁשעּורּה? וכּמה זה; על יתר אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעד
והּוא  רחב; ּוׁשּתים אר ׁשּתים ׂשערֹות, ארּבע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹּכדי

ּבאמצ  הּמחיה אֹותּהׁשּתהיה מּקפת והּבהרת הּבהרת, ע ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
והיא צד, ׁשּתי [הבהרת]מּכל רחב הּמחיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּבצד  הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו צד מּכל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׂשערֹות
ׁשהיה  ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה; סימן אינּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּבהרת,

ּכחרּדל חי קטן]ּבׂשר שיעור ּכחרּדל [- חי ּובׂשר זה ּבמקֹום ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינן  הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על אף - אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבמקֹום
ּבאמצע  אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד לכעדׁשה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפין

יתר. אֹו מרּבע ּכעדׁשה ְֲֵֶֶַַַָָָָֻהּבהרת,
הּמחיה הּמחיה ·. מראה ׁשהיה ּבין - מראה ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לבן  אֹו ׁשחר, אֹו מארּבע אדם, הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא, : ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַמראֹות

ּבהרת.אין ‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה, סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ׁשחין ּבאמצעּה ׁשהיה ּבהרת מכוה [מכה]ּכיצד? אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מחיתן[כוויה] שעליהם]אֹו קרום ּבהק[- פריחה]אֹו -], ְִַָָֹ
מחיתן  ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּמחיה
הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף - הּבהק ּבתֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאֹו
הּמכוה  אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה; סימן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה
את  הּׁשחין הּקיף אם וכן הּבהק. ּבתֹו אֹו מחיתן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹאֹו
אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה, את והּמכוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחיתֹו,

נצמד]ׁשּנסמ אחד [- ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה מהם אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ו  טמאה; סימן אינּה - לתֹוכּה ונכנס הּמחיה את הרי מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ויסּגיר סימן, ּבּה ׁשאין ּכבהרת ימים]זֹו להן [שבעה הלכּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהיּו אֹו הּמחיה, ּתחת ׁשהיה הּבהק אֹו הּמכוה אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשחין
לתֹוכּה, נכנסין ׁשהיּו אֹו אֹותּה, מּקיפין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבצּדּה,
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָונמצאת

יחליט זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הכהן]אֹו יטמאהו -]; ְְֲִִֵֵֶַַָ
יפטר. להן, הלכּו לא ְְְִִֶָָֹֹואם

את הּמחיה „. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
נאמר  ׁשּלא לפי הּמחיה; את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבהרת,

ׂשער ּבּה הפכה "והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה". "והיא : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לׂשער  לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת" חי ּבׂשר ּומחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבן,
ׂשער  נאמר ולא טמאה. סימן מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּולמחיה;
ׁשּתהיה  - לּמחיה ׁשעּור לּתן אּלא הּמחיה, עם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלבן

ׂשערֹות.[בגודלה] ׁשּתי ׁשהּוא לבן, ׂשער לקּבל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָּכדי
מצמצםּבהרת ‰. בדיוק]ּכגריס מחיה [- ּובאמצעּה , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

אֹו הּבהרת, נתמעטה מחלט. זה הרי - מצמצמת ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכעדׁשה
ּבהרת  ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן הּמחיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתמעטה

ׁשּתהיה  עד ּבמחיה, מטּמאה הּבהרת ׁשאין טהֹור; - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזֹו
הּמחיה  היתה צד. מּכל ׂשערֹות ׁשּתי רחב הּמחיה על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹיתרה

ורבת מּכעדׁשה, גדלה]ּפחּותה ׁשּנעׂשת [- עד הּמחיה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָ
ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה מחלט; זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכעדׁשה
סימן  ּכאן ואין ׁשהיה, ּכמֹות זה הרי - לּה ׁשהלכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

ְָֻטמאה.
.Â ורבּוּבהרת מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבהרת  ּתתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
ּתקרב  ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ולא ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּכגריס,

לסֹוף קצה]הּמחיה ׁשּתי [- צמיחת מּכדי ּבפחֹות הּבהרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָׂשערֹות,

.Ê אֹותּהּבהרת מּקיף יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובׂשר ּכגריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהרת  הרי - החי הּבׂשר את מּקפת ׁשנּיה ּובהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבחּוץ,
ּובהרת  טמאה; סימן ּבּה אין ׁשהרי להסּגיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּפנימית
הּבׂשר  נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצֹונה
וכלה  מתמעט ׁשהיה ּבין - ּכּלֹו ׁשהל אֹו ׁשּביניהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהחי
ּכבהרת  ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבפנים,

טמאה  סימן ּבּה ׁשאין .אחת ְִֵֶַַַָָֻ
Á והּמחיה האברים, מן אבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהרת

מּפני  טמאה; סימן אינּה - האבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשהּמחיה ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּנגעים  ונאמר מּכאן; ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו "וראהּומּכאן : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ראׁשי  הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה  עד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻהּכהן",
ידים  אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברים

החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי וראׁשי ורגלים, העטרה, וראׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
והיבלת איׁש, ׁשל הּדּדין ראׁשי אבל אּׁשה; ׁשל [-הּדּדין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

והּדלּדּוליןיבלת] בעור], ּבמחיה.[גידול מטּמאין - ְְְְְְִִִִַַָ
.Ëיֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו, אברים ראׁשי שטוח]וכל -] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; מטּמאין - [-ּכגריס ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָֹֻ
חטמֹו,טבע] ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. אדם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבני

ׁשּנאמר: טהֹור, - ואיל איל ׁשֹופעת אצּבעֹו, ּבראׁש ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ּכאחד. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד הּכהן", ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻ"וראהּו

ד  ¤¤ּפרק
הנגע]הּפׂשיֹון ‡. התפשטות והּוא,[- - ׁשהּוא ּבכל מטּמא ְְְְִֵֶַַָ

היה  אם אבל הּנגעים; מּמראֹות מאחד הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבהק מראה פריחה]הּפׂשיֹון הּפׂשיֹון [- ואין ּפׂשיֹון. אינֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לתֹו ּפׂשה אם אבל לּנגע; חּוץ ׁשּיפׂשה עד טמאה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻסימן
חי  ּבׂשר ּובתֹוכּה ּבהרת ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,

והסּגירּה[בריא] מּכעדׁשה, ימים]ּפחֹות שבעה ,[הכהן ְְֲִִִַָָָָ
ׁשהלּובס  אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה הּׁשבּוע ֹוף ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּפֹוׂשה  הּבהרת ׁשאין ּפׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו החי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבׂשר
לּה. לחּוצה אּלא ְְֶָָָָלתֹוכּה,

אבל אין ·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה, סימן הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
והֹול ּפֹוׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה, ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם

מחליט אינֹו מטמא]- הּׁשבּוע,[- סֹוף עד מסּגירֹו אּלא ; ְְִִֵֶַַַַַָָ
ְְִֶויראה.
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ּפֹוׂשהאין ‚. לפסיון]הּבהרת סימן מהווה הּׁשחין [- לתֹו ְְִֵֶֶַַַָ
מכה] הּמכוה[- לתֹו ולא כוויה], מחית[- לתֹו ולא ,-] ְְְְְְִִַַָֹֹ

ולא קרום] לראׁש ולא הּמכוה; מחית לתֹו ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹהּׁשחין,
"ואם  ׁשּנאמר: מהן, הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּזקן,
לתֹו ׁשּפׂשת הּבהרת אבל ּבעֹור". הּמסּפחת תפׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפׂשה

ּפׂשיֹון.[פריחה]הּבהק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ
הּמכוה,„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

חֹולקין האם[מפרידים]ׁשהיּו המקורית]ּבין הבהרת -] ְִֵֶָָֹ
ראשון]לּפׂשיֹון  הסגר הסּגירֹו[אחרי טמאה; סימן אינֹו - ְְְִִִִֵַַָֻ

שני] ל [הסגר והלכּו ,- לאם סמּו הּפׂשיֹון ׁשּנמצא עד הן ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
מחלט. זה ְֲֵֶָֻהרי

והלּבהרת ‰. ועֹוד, גריס ּכחצי ּופׂשתה [התרפא]ּכגריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
עם  האם מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף - גריס ּכחצי האם ְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹמן
ּופׂשת  ּכגריס, היתה טהֹור; זה הרי מּכגריס, יתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּפׂשיֹון

ּכּתחּלה [התפשטה] ּתראה - האם לּה והלכה ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכגריס
חדשה] ּבהרת [כבהרת ּבֹו היתה ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְִֶֶַַַַַַָָָָ

וחזרה הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה ּבהרת והסּגירֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות [אינה ּבמקֹומּה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ּכמֹות כחדשה] וחזרה ּופׂשתה הסּגר, ימי ּבתֹו נתמעטה ;ְְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּכמֹות  וחזרה הּפׂשיֹון, ונתמעט ׁשּפׂשתה אֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהיתה,

יפטור). (או יסּגיר זה הרי - ְְֲִֵֶֶַָָׁשהיתה
.Âמחיה ּבּפׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופׂשתה ּכגריס, [בשר ּבהרת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ

באמצעו] ּתראה בריא - האם לּה והלכה לבן, ׂשער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹאֹו
חדשה]ּכּתחּלה והסּגירֹו,[כבהרת ּכגריס ּבהרת ּבֹו היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ספק  היא, ׁשהיא ספק - ּכסלע היא והרי הּׁשבּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובסֹוף
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאחרת

.Êוחּוט ּכגריס, נגוע]ּבהרת דק יׁש[קטע אם - מּמּנה יֹוצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
זֹוקקּה - ׂשערֹות ׁשּתי רחב -]ּבֹו להיטמאות כדי [זקוקה ְְְֵַָָֹ

סימן  הּמחיה ׁשאין למחיה; לא אבל ּולפׂשיֹון, לבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשער
הּמחיה  סֹוף ּבין ויהיה הּבהרת, אֹותּה ׁשּתּקיף עד - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה
ּבהרֹות, ׁשּתי היּו ׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוסֹוף
מצרפן; ׂשערֹות, ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם - לזֹו מּזֹו יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹוחּוט
נֹולד  ולא ׁשבּוע, אחר ׁשבּוע הסּגירֹו מצרפן. אינֹו לאו, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹואם
ׁשהּוא  ּכל הּנגע ּפׂשה הפטר ּולאחר ּופטרֹו, טמאה סימן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלֹו

מחלט. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.Áׁשהלכּו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם  ּבּה מסּגירין אין - הּטמאה סימני .מּמּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר -], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ

לכמֹות  וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָּופׂשתה
ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ְְֲֳֵֶָָָָׁשהיתה

.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
טמא  - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמּפני
טמא  - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן הּׂשער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

לבן  ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה הּמחיה; .מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
.‡È ה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה מּפני ּבהרת, טמא - הּמחיה לכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לבן  ּבׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפׂשיֹון;

ׂשער ּובפׂשיֹון  ּבֹו וחזר הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
ׂשער  אֹו אחרת, מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמחיה,
וחזר  הּפׂשיֹון, והל ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלבן,
זה  הרי - לבן ׂשער אֹו מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו
אֹו ּבּתחּלה, ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר  אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא  עד טהֹור, אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהפטר
אחר. סימן ולא ּבֹו, ׁשהחלט סימן לא טמאה; סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻיּׁשאר

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
מחמת ‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת  ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

היתה  ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן  וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ  אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון  הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן , ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת [- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה  הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. נקרא
zrxvz̀nehzFkld-dxdhxtq

ְְִִָ
¦§ª§©̈©© מברזלּבן ·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ,[מעוגל]ׁשּפּוד ְְִִִֵַָָָָֹֹ

היא  אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו [פסולת מכוה ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשחין.זיתים] זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְֲִֵֵֶֶַָ
הן הּׁשחין ‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל  הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין ופשיון]ּדבר, מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת התחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת [- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן  ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת  ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי  אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף  ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם  יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער
חּלקן ‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין

זה  ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה,
ּובהרת  הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? לתֹוכן. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּפֹוׂשה

ּבׁשּתיהן מהן,[יחד]ּכגריס ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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ּבּה ואין גריס, ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׂשערה
- ׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לֹו ונֹולדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּכלּום,
הּׂשערֹות  לׁשּתי הּבהרת קדמה ׁשהרי להחליט; זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

הרי הּלבנֹות  - קדמה הּבהרת ספק קדם, לבן ׂשער ספק . ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבספק. ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא; ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזה

ג  ¤¤ּפרק
הנגע]הּמחיהאין ‡. באמצע בריא בשר טמאה,[- סימן ְְִִֵַַָָֻ

ׁשעּורּה? וכּמה זה; על יתר אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעד
והּוא  רחב; ּוׁשּתים אר ׁשּתים ׂשערֹות, ארּבע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹּכדי

ּבאמצ  הּמחיה אֹותּהׁשּתהיה מּקפת והּבהרת הּבהרת, ע ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
והיא צד, ׁשּתי [הבהרת]מּכל רחב הּמחיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּבצד  הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו צד מּכל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׂשערֹות
ׁשהיה  ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה; סימן אינּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּבהרת,

ּכחרּדל חי קטן]ּבׂשר שיעור ּכחרּדל [- חי ּובׂשר זה ּבמקֹום ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינן  הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על אף - אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבמקֹום
ּבאמצע  אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד לכעדׁשה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפין

יתר. אֹו מרּבע ּכעדׁשה ְֲֵֶֶַַַָָָָֻהּבהרת,
הּמחיה הּמחיה ·. מראה ׁשהיה ּבין - מראה ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לבן  אֹו ׁשחר, אֹו מארּבע אדם, הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא, : ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַמראֹות

ּבהרת.אין ‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה, סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ׁשחין ּבאמצעּה ׁשהיה ּבהרת מכוה [מכה]ּכיצד? אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מחיתן[כוויה] שעליהם]אֹו קרום ּבהק[- פריחה]אֹו -], ְִַָָֹ
מחיתן  ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּמחיה
הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף - הּבהק ּבתֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאֹו
הּמכוה  אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה; סימן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה
את  הּׁשחין הּקיף אם וכן הּבהק. ּבתֹו אֹו מחיתן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹאֹו
אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה, את והּמכוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחיתֹו,

נצמד]ׁשּנסמ אחד [- ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה מהם אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ו  טמאה; סימן אינּה - לתֹוכּה ונכנס הּמחיה את הרי מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ויסּגיר סימן, ּבּה ׁשאין ּכבהרת ימים]זֹו להן [שבעה הלכּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהיּו אֹו הּמחיה, ּתחת ׁשהיה הּבהק אֹו הּמכוה אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשחין
לתֹוכּה, נכנסין ׁשהיּו אֹו אֹותּה, מּקיפין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבצּדּה,
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָונמצאת

יחליט זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הכהן]אֹו יטמאהו -]; ְְֲִִֵֵֶַַָ
יפטר. להן, הלכּו לא ְְְִִֶָָֹֹואם

את הּמחיה „. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
נאמר  ׁשּלא לפי הּמחיה; את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבהרת,

ׂשער ּבּה הפכה "והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה". "והיא : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לׂשער  לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת" חי ּבׂשר ּומחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבן,
ׂשער  נאמר ולא טמאה. סימן מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּולמחיה;
ׁשּתהיה  - לּמחיה ׁשעּור לּתן אּלא הּמחיה, עם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלבן

ׂשערֹות.[בגודלה] ׁשּתי ׁשהּוא לבן, ׂשער לקּבל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָּכדי
מצמצםּבהרת ‰. בדיוק]ּכגריס מחיה [- ּובאמצעּה , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

אֹו הּבהרת, נתמעטה מחלט. זה הרי - מצמצמת ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכעדׁשה
ּבהרת  ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן הּמחיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתמעטה

ׁשּתהיה  עד ּבמחיה, מטּמאה הּבהרת ׁשאין טהֹור; - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזֹו
הּמחיה  היתה צד. מּכל ׂשערֹות ׁשּתי רחב הּמחיה על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹיתרה

ורבת מּכעדׁשה, גדלה]ּפחּותה ׁשּנעׂשת [- עד הּמחיה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָ
ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה מחלט; זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכעדׁשה
סימן  ּכאן ואין ׁשהיה, ּכמֹות זה הרי - לּה ׁשהלכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

ְָֻטמאה.
.Â ורבּוּבהרת מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבהרת  ּתתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
ּתקרב  ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ולא ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּכגריס,

לסֹוף קצה]הּמחיה ׁשּתי [- צמיחת מּכדי ּבפחֹות הּבהרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָׂשערֹות,

.Ê אֹותּהּבהרת מּקיף יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובׂשר ּכגריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהרת  הרי - החי הּבׂשר את מּקפת ׁשנּיה ּובהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבחּוץ,
ּובהרת  טמאה; סימן ּבּה אין ׁשהרי להסּגיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּפנימית
הּבׂשר  נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצֹונה
וכלה  מתמעט ׁשהיה ּבין - ּכּלֹו ׁשהל אֹו ׁשּביניהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהחי
ּכבהרת  ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבפנים,

טמאה  סימן ּבּה ׁשאין .אחת ְִֵֶַַַָָֻ
Á והּמחיה האברים, מן אבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהרת

מּפני  טמאה; סימן אינּה - האבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשהּמחיה ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּנגעים  ונאמר מּכאן; ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו "וראהּומּכאן : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ראׁשי  הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה  עד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻהּכהן",
ידים  אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברים

החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי וראׁשי ורגלים, העטרה, וראׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
והיבלת איׁש, ׁשל הּדּדין ראׁשי אבל אּׁשה; ׁשל [-הּדּדין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

והּדלּדּוליןיבלת] בעור], ּבמחיה.[גידול מטּמאין - ְְְְְְִִִִַַָ
.Ëיֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו, אברים ראׁשי שטוח]וכל -] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; מטּמאין - [-ּכגריס ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָֹֻ
חטמֹו,טבע] ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. אדם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבני

ׁשּנאמר: טהֹור, - ואיל איל ׁשֹופעת אצּבעֹו, ּבראׁש ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ּכאחד. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד הּכהן", ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻ"וראהּו

ד  ¤¤ּפרק
הנגע]הּפׂשיֹון ‡. התפשטות והּוא,[- - ׁשהּוא ּבכל מטּמא ְְְְִֵֶַַָ

היה  אם אבל הּנגעים; מּמראֹות מאחד הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבהק מראה פריחה]הּפׂשיֹון הּפׂשיֹון [- ואין ּפׂשיֹון. אינֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לתֹו ּפׂשה אם אבל לּנגע; חּוץ ׁשּיפׂשה עד טמאה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻסימן
חי  ּבׂשר ּובתֹוכּה ּבהרת ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,

והסּגירּה[בריא] מּכעדׁשה, ימים]ּפחֹות שבעה ,[הכהן ְְֲִִִַָָָָ
ׁשהלּובס  אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה הּׁשבּוע ֹוף ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּפֹוׂשה  הּבהרת ׁשאין ּפׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו החי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבׂשר
לּה. לחּוצה אּלא ְְֶָָָָלתֹוכּה,

אבל אין ·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה, סימן הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
והֹול ּפֹוׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה, ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם

מחליט אינֹו מטמא]- הּׁשבּוע,[- סֹוף עד מסּגירֹו אּלא ; ְְִִֵֶַַַַַָָ
ְְִֶויראה.

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

zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפֹוׂשהאין ‚. לפסיון]הּבהרת סימן מהווה הּׁשחין [- לתֹו ְְִֵֶֶַַַָ
מכה] הּמכוה[- לתֹו ולא כוויה], מחית[- לתֹו ולא ,-] ְְְְְְִִַַָֹֹ

ולא קרום] לראׁש ולא הּמכוה; מחית לתֹו ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹהּׁשחין,
"ואם  ׁשּנאמר: מהן, הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּזקן,
לתֹו ׁשּפׂשת הּבהרת אבל ּבעֹור". הּמסּפחת תפׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפׂשה

ּפׂשיֹון.[פריחה]הּבהק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ
הּמכוה,„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

חֹולקין האם[מפרידים]ׁשהיּו המקורית]ּבין הבהרת -] ְִֵֶָָֹ
ראשון]לּפׂשיֹון  הסגר הסּגירֹו[אחרי טמאה; סימן אינֹו - ְְְִִִִֵַַָֻ

שני] ל [הסגר והלכּו ,- לאם סמּו הּפׂשיֹון ׁשּנמצא עד הן ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
מחלט. זה ְֲֵֶָֻהרי

והלּבהרת ‰. ועֹוד, גריס ּכחצי ּופׂשתה [התרפא]ּכגריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
עם  האם מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף - גריס ּכחצי האם ְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹמן
ּופׂשת  ּכגריס, היתה טהֹור; זה הרי מּכגריס, יתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּפׂשיֹון

ּכּתחּלה [התפשטה] ּתראה - האם לּה והלכה ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכגריס
חדשה] ּבהרת [כבהרת ּבֹו היתה ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְִֶֶַַַַַַָָָָ

וחזרה הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה ּבהרת והסּגירֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות [אינה ּבמקֹומּה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ּכמֹות כחדשה] וחזרה ּופׂשתה הסּגר, ימי ּבתֹו נתמעטה ;ְְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּכמֹות  וחזרה הּפׂשיֹון, ונתמעט ׁשּפׂשתה אֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהיתה,

יפטור). (או יסּגיר זה הרי - ְְֲִֵֶֶַָָׁשהיתה
.Âמחיה ּבּפׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופׂשתה ּכגריס, [בשר ּבהרת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ

באמצעו] ּתראה בריא - האם לּה והלכה לבן, ׂשער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹאֹו
חדשה]ּכּתחּלה והסּגירֹו,[כבהרת ּכגריס ּבהרת ּבֹו היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ספק  היא, ׁשהיא ספק - ּכסלע היא והרי הּׁשבּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובסֹוף
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאחרת

.Êוחּוט ּכגריס, נגוע]ּבהרת דק יׁש[קטע אם - מּמּנה יֹוצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
זֹוקקּה - ׂשערֹות ׁשּתי רחב -]ּבֹו להיטמאות כדי [זקוקה ְְְֵַָָֹ

סימן  הּמחיה ׁשאין למחיה; לא אבל ּולפׂשיֹון, לבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשער
הּמחיה  סֹוף ּבין ויהיה הּבהרת, אֹותּה ׁשּתּקיף עד - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה
ּבהרֹות, ׁשּתי היּו ׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוסֹוף
מצרפן; ׂשערֹות, ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם - לזֹו מּזֹו יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹוחּוט
נֹולד  ולא ׁשבּוע, אחר ׁשבּוע הסּגירֹו מצרפן. אינֹו לאו, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹואם
ׁשהּוא  ּכל הּנגע ּפׂשה הפטר ּולאחר ּופטרֹו, טמאה סימן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלֹו

מחלט. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.Áׁשהלכּו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם  ּבּה מסּגירין אין - הּטמאה סימני .מּמּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר -], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ

לכמֹות  וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָּופׂשתה
ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ְְֲֳֵֶָָָָׁשהיתה

.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
טמא  - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמּפני
טמא  - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן הּׂשער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

לבן  ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה הּמחיה; .מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
.‡È ה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה מּפני ּבהרת, טמא - הּמחיה לכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לבן  ּבׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפׂשיֹון;

ׂשער ּובפׂשיֹון  ּבֹו וחזר הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
ׂשער  אֹו אחרת, מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמחיה,
וחזר  הּפׂשיֹון, והל ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלבן,
זה  הרי - לבן ׂשער אֹו מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו
אֹו ּבּתחּלה, ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר  אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא  עד טהֹור, אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהפטר
אחר. סימן ולא ּבֹו, ׁשהחלט סימן לא טמאה; סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻיּׁשאר

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
מחמת ‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת  ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

היתה  ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן  וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ  אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון  הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן , ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת [- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה  הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. נקרא
zrxvz̀nehzFkld-dxdhxtq

ְְִִָ
¦§ª§©̈©© מברזלּבן ·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ,[מעוגל]ׁשּפּוד ְְִִִֵַָָָָֹֹ

היא  אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו [פסולת מכוה ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשחין.זיתים] זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְֲִֵֵֶֶַָ
הן הּׁשחין ‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל  הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין ופשיון]ּדבר, מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת התחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת [- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן  ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת  ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי  אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף  ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם  יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער
חּלקן ‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין

זה  ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה,
ּובהרת  הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? לתֹוכן. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּפֹוׂשה

ּבׁשּתיהן מהן,[יחד]ּכגריס ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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היתה  טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו לּׁשנּיה, ְְְִֶַַָָָָָָָָָָּופׂשת
היה  ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּכּפֹו ידו]ּבתֹו כף ּכגריס [- ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין צרבת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ולא  לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלפׂשיֹון

.Â ּומכוה ׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
אם  ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשחין
ׁשאינן  לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא אחת; ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.מצטרפין  ְְִִָ
.Êעֹור הסּגירֹו נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף [- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ
ּכּתחּלה יראה - ׁשחין  נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á מחמת מי ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין  ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי  על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד  מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע [חוליה]ּולמּטה ְֲִֵַַַַָָָ
ּולמּטה  הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - צּואר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו, 'ּגּבח'.[מצחו]ׁשֹופע נקרא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ë ּבמחיה הּקרחת סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן  ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש :ּובפׂשיֹון, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אין  ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני  מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו
מחיה  בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È ׁשּנאמר הּקרחת זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן :והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּפֹוׂשֹות  ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו

לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה
.‡È ּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין
ּדבר  לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו אּלא ׁשהראׁש , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהן  ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין  וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער

הּבׂשר,[גידולים] ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש
האּׁשה  זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּומתטּמאין
ואם  הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, העלּו ׁשּלא עד - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּסריס
ּבנתקים  ׁשּמתטּמא - האיׁש ּכזקן הן הרי ׂשער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעלּו

ּבבהרת.[קרחת] מּטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

והּקמטין  הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעין,
וכף  הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, והּקמטין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשּבּבטן,
והּׁשחין  ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש והּצּפרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

הּמֹורדיןוה  הטריים]ּמכוה אין [- - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפין ואין ּבנגעים, ולא [לשיעור]מתטּמאין ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינן  מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנגע
לבן ּכּלֹו ההֹופ את "ּבעֹור [מליטהר]מעּכבין ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ

עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבׂשרֹו",
הּׂשפתים  ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

הּסתרים ּכבית פנימיים]נּדֹון מּטּמא [אברים ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַָ
ְִִָּבנגעים.

ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
ואינן [קרום]צרבת ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה עם זה נגע]מצטרפין הּבׂשר [לשיעור עֹור נגע ואין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
את  מעּכבין אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוׂשה

לבן ּכּלֹו [מליטהר]ההֹופ. ֵַָָֻ
הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא [- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכהן  "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור  לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון  וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ
ונתּגּיר,„. ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו

ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּבעּבר, ּובּזקן [נפשט]היתה ּבראׁש , ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונתּגּלתה  הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשהיה

מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין היתה ,[טריים]הּבהרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּבהרת  היתה אם וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי - צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעלּו
ׂשער  והעלּו מעֹולם, ׂשער ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבראׁש
מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל
ּפי  על אף - הּבׂשר ּבעֹור היא והרי וחיּו מכוה אֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחין
הרי  ּבינתים, טהֹורה והיתה הֹואיל - טמא וסֹופּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּתחּלתּה

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. האמורים]זֹו השינויים ּבין [אחר - ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]ׁשהעּזּו ּכּתחּלה[הלבינו יראּו ׁשּכהּו, [כבהרת ּבין ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּולאחר חדשה] ּביצה, ּכקרּום ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּיר  ּולאחר ּכּׁשלג, ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנתּגּיר
ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשת
ּובמכוה  ּובׁשחין ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹּובקמט
ואם  ּכּתחּלה; יראּו הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיּו

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, ְְֲִֵֵַֹלא
.‰- ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל

ׁשּלטהֹור  עד לטמאה, נזקק בוודאות]א נטמא לא אבל [- ; ְְְֲִֶַַָָָֹֻ
אצל  ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
הּׁשבּוע  ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
ּפׂשתה  מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ּכסלע ּבזה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי
ׁשאף  טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין אנׁשים, ּבׁשני ּבין -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
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איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ּפׂשה ׁשּוּדאי ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּבאיזה  ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ׁשּפׂשתה הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

טּמאֹו. ְִֶַנגע
.Â אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

ּובסֹוף  והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם  - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון  הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם  - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא  וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק ׁשהיתה ׁשאמרּו: מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן  וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ּבהרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבֹו

]ׁשהפכּתּו - ע"י ׁשּקדם [שנעשה זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ׂשער  ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן  ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ואינֹו מהן, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה,
.Ê ׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני  לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
סימני  ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

להם טמ  הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו וקדם אה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - טמאה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֻסימני
יפטר  הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיסּגיר;

.אֹותֹו

ז  ¤¤ּפרק
ּבין מי ‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר [כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהסּגר
ּפרחה  הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן לֹו נֹולד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻולא

מחלט. טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֵֵֶַַַָָָֻֻהּצרעת
מחיה הּבא ·. בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ

בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע  אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד  לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי  - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחת החליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את [מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה  הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת  ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין  עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר  ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
מראה  ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,

ׁשּבּלבן  מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחד,
ׁשּבּפתּו באדמומיות]ּובארּבעה הּכל [מעורבין - ְְֶַַַָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,
והחלט היתה ‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ּבכּלֹו,[- הּצרעת ּופרחה , ְְְִַַַַָָָָֻ
ואחר  ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָואחר
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכ
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה  יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיע בֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר  אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משום הסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] -התפשטות ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ואם ְְְִִִֵֵָָָטהֹור;
ׁשּבתֹואף „. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר  מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן  וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם  - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא  הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
ּבהק  ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד  טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי  ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבטהרתֹו.ּומקצ  הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק תּה ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
מּמּנּוּכל ‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

חזר  טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
ּפעמים  מאה אפּלּו נטמא; החי ונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,
מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Â את [מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל [מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה  ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי [טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה  הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין  חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח [קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּתי  בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצרעת
ּופרחה  טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻבהרֹות,
טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּטהֹורה
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היתה  טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו לּׁשנּיה, ְְְִֶַַָָָָָָָָָָּופׂשת
היה  ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּכּפֹו ידו]ּבתֹו כף ּכגריס [- ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין צרבת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ולא  לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלפׂשיֹון

.Â ּומכוה ׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
אם  ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשחין
ׁשאינן  לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא אחת; ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.מצטרפין  ְְִִָ
.Êעֹור הסּגירֹו נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף [- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ
ּכּתחּלה יראה - ׁשחין  נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á מחמת מי ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין  ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי  על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד  מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע [חוליה]ּולמּטה ְֲִֵַַַַָָָ
ּולמּטה  הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - צּואר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו, 'ּגּבח'.[מצחו]ׁשֹופע נקרא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ë ּבמחיה הּקרחת סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן  ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש :ּובפׂשיֹון, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אין  ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני  מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו
מחיה  בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È ׁשּנאמר הּקרחת זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן :והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּפֹוׂשֹות  ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו

לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה
.‡È ּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין
ּדבר  לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו אּלא ׁשהראׁש , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהן  ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין  וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער

הּבׂשר,[גידולים] ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש
האּׁשה  זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּומתטּמאין
ואם  הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, העלּו ׁשּלא עד - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּסריס
ּבנתקים  ׁשּמתטּמא - האיׁש ּכזקן הן הרי ׂשער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעלּו

ּבבהרת.[קרחת] מּטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

והּקמטין  הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעין,
וכף  הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, והּקמטין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשּבּבטן,
והּׁשחין  ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש והּצּפרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

הּמֹורדיןוה  הטריים]ּמכוה אין [- - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפין ואין ּבנגעים, ולא [לשיעור]מתטּמאין ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינן  מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנגע
לבן ּכּלֹו ההֹופ את "ּבעֹור [מליטהר]מעּכבין ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ

עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבׂשרֹו",
הּׂשפתים  ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

הּסתרים ּכבית פנימיים]נּדֹון מּטּמא [אברים ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַָ
ְִִָּבנגעים.

ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
ואינן [קרום]צרבת ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה עם זה נגע]מצטרפין הּבׂשר [לשיעור עֹור נגע ואין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
את  מעּכבין אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוׂשה

לבן ּכּלֹו [מליטהר]ההֹופ. ֵַָָֻ
הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא [- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכהן  "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור  לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון  וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ
ונתּגּיר,„. ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו

ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּבעּבר, ּובּזקן [נפשט]היתה ּבראׁש , ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונתּגּלתה  הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשהיה

מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין היתה ,[טריים]הּבהרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּבהרת  היתה אם וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי - צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעלּו
ׂשער  והעלּו מעֹולם, ׂשער ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבראׁש
מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל
ּפי  על אף - הּבׂשר ּבעֹור היא והרי וחיּו מכוה אֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחין
הרי  ּבינתים, טהֹורה והיתה הֹואיל - טמא וסֹופּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּתחּלתּה

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. האמורים]זֹו השינויים ּבין [אחר - ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]ׁשהעּזּו ּכּתחּלה[הלבינו יראּו ׁשּכהּו, [כבהרת ּבין ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּולאחר חדשה] ּביצה, ּכקרּום ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּיר  ּולאחר ּכּׁשלג, ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנתּגּיר
ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשת
ּובמכוה  ּובׁשחין ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹּובקמט
ואם  ּכּתחּלה; יראּו הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיּו

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, ְְֲִֵֵַֹלא
.‰- ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל

ׁשּלטהֹור  עד לטמאה, נזקק בוודאות]א נטמא לא אבל [- ; ְְְֲִֶַַָָָֹֻ
אצל  ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
הּׁשבּוע  ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
ּפׂשתה  מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ּכסלע ּבזה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי
ׁשאף  טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין אנׁשים, ּבׁשני ּבין -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
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איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ּפׂשה ׁשּוּדאי ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּבאיזה  ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ׁשּפׂשתה הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

טּמאֹו. ְִֶַנגע
.Â אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

ּובסֹוף  והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם  - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון  הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם  - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא  וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק ׁשהיתה ׁשאמרּו: מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן  וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ּבהרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבֹו

]ׁשהפכּתּו - ע"י ׁשּקדם [שנעשה זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ׂשער  ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן  ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ואינֹו מהן, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה,
.Ê ׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני  לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
סימני  ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

להם טמ  הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו וקדם אה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - טמאה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֻסימני
יפטר  הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיסּגיר;

.אֹותֹו

ז  ¤¤ּפרק
ּבין מי ‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר [כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהסּגר
ּפרחה  הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן לֹו נֹולד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻולא

מחלט. טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֵֵֶַַַָָָֻֻהּצרעת
מחיה הּבא ·. בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ

בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע  אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד  לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי  - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחת החליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את [מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה  הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת  ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין  עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר  ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
מראה  ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,

ׁשּבּלבן  מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחד,
ׁשּבּפתּו באדמומיות]ּובארּבעה הּכל [מעורבין - ְְֶַַַָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,
והחלט היתה ‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ּבכּלֹו,[- הּצרעת ּופרחה , ְְְִַַַַָָָָֻ
ואחר  ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָואחר
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכ
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה  יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיע בֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר  אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משום הסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] -התפשטות ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ואם ְְְִִִֵֵָָָטהֹור;
ׁשּבתֹואף „. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר  מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן  וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם  - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא  הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
ּבהק  ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד  טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי  ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבטהרתֹו.ּומקצ  הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק תּה ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
מּמּנּוּכל ‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

חזר  טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
ּפעמים  מאה אפּלּו נטמא; החי ונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,
מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Â את [מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל [מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה  ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי [טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה  הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין  חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח [קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּתי  בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצרעת
ּופרחה  טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻבהרֹות,
טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּטהֹורה
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היא  ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּפני
העליֹונה  ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּפרחה.

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו שפתיו]ואחת בשתי ּבׁשּתי [- אֹו , ְְְְִִֵַַַַָָ
לזה  זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו,
ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻנראין

.טהֹור  ָ
.Êלהראֹותֹויׁש ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד  לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק  ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

טהֹור  היה - הסּגר מּתֹו ׁשּבארנּו.ונהּפ ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"א חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי

ואין  'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
מּכגריס ּפחֹות פול]נתק ׁשהיה [=חצי ּבין - המרּבע ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

"עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ּבין עמק, ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹמראהּו
עמק ּמראה מה :ל לֹומר אּלא ּבידי [הוא]ּבנתקין, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ּבידי הּמּטּמא נתק אף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשמים,
ׂשער, זקנם ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאדם,

ּבנתקים. מּטּמא זה ְֲִִִֵֵֶַָהרי
ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים

הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשני [- הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
נתק  לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועֹות.
ּדּקין  צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו אֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבראׁשֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יתר, [יטמאהו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
יסּגיר הכהן] - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה לא .ְְִֵַָָָָָֹֹֹֹֹ

ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי אחד, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבּוע
ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ׁשּפׂשה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ׂשער  ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, לא אֹותֹו. ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, סביבֹות יגּלח - רצועה צהב -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הנתק] ּבסֹוף סביב ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָ

ּדק  צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ּפׂשה אם ׁשני: ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשבּוע
הסּגר  ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ּבֹו נֹולד לא יחליט; -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׂשער  ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיתר

יחליט  - ּפׂשה אֹו .צהב, ְִַָָָֹ
ׁשּתי ‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

הּפׂשיֹון  נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ותגלחּתֹוׂשערֹות . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבכל  ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ּבכל ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשרה
ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, היה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ

ּבּתֹורה „. האמּור צהב" ּכתבנית"ׂשער ׁשּיהיה הּוא ,-] ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
קצר כדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזהב.

השערות] ׁשהּוא [משאר ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָֹ
טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ּכתבנית ְְְִִֵַַַָָָָֹֻצהב

ּבין ‰. טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵַַַַָָֻֻׁשּתי
ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
הּנתק  ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין הּנתק, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבאמצע

הּנתק  את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין הּצהב, הּׂשער -את ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבזּוג  נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, טמאה; סימן הן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻהרי

הּלבן.[מספריים] ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְֵֵֶַַַָָָ
.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות [- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לכף  ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לע ּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין  ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
ּכדי  לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשער
ׂשערֹות  הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָצמיחת

ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד בקצהו]הּׁשחרֹות מּצילֹות.[- אינן - ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ׂשערֹות  ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
אֹו ּדק צהב ׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשחרֹות
ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּפׂשה,
ּומּצילֹות  הּנתק. טהר - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוצמח
ּבאמצע  ׁשּצמחּו ּבין - הּצהב הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּיד

ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין החלט]הּנתק, מּציל [אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
והּנׁשאר מקֹום, נשר]ּבכל שלא ׁשּיהיה [- עד מּציל אינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקמה מן הבריא]רחֹוק שער ׂשערֹות.[- ׁשּתי ְְִֵַָָָָ
.Êאֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי

מּצילֹות  אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת .צהּבה, ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻ
.Áׁשהחלט ונֹולד [נטמא]נתק ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

וט  ׁשחר ׂשער -ּבֹו הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - הר ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיּולד עד טהֹור, זה יפׂשה הרי אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"נרּפא  ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפׂשיֹון
-הּנתק  הּוא" טהֹור על - אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

טמאה ׁשּסימני נטמא]ּפי ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִִִֵֶָָָֻ
.Ëּבין החליטֹו ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהחליטֹו
מחלט  זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, צהב ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׂשער
ׁשבּוע  ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהיה.
והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון,
הרי  - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ּפׂשיֹון וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּפׂשיֹון,
עד  אֹו טמאה, סימן יּׁשאר ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻזה

ׁשחרֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו .ׁשּיצמח ְְְְִֵֶַָֹ
.È וׁשּטהׁשני זה, ּבצד זה ׁשחר [שורה]נתקים ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי  ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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צמיחת  מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
הרי  - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ׂשערֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתי

ׁשהּפ טמא; ׁשחר זה ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה רצה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ונתק  מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּדֹו,
ׁשּביניהם  הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את מּקיף ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
ׁשהרי  - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
מּׁשני  הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׂשער
הּנתק  ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
- ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק נעׂשּו והחיצֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפנימי
יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא,

.‡È חּוטנתק נגוע]ׁשהיה דק ׁשני [קטע וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָ
החּוט  ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנתקין

בנתק]הּנתּוק זֹוקקן [הנגוע - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִֵֵַַָָָ
ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ,[אם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבֹו ּבּצֹומח שחור]ּומּצילן הּנׁשאר [שער ׁשחר ׂשער אבל ; ְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו החּוט ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹּבאֹותֹו

.·È ראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי  - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר  הּפטּור, אם אחר וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, הּנתק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ׁשאין [ממשה ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי רבינו] טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשאם עֹור , תטּמא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ּבנגעי ׁשּנקרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּזקן
.‚È הּבא- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹ

נֹולד  לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיסּגיר
צהב  ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ׂשער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלֹו
ׂשער  הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּדק,
טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻצהב,
טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו ְְֵַַָָָָָָֹֹֻהּבא

ּפׂשיֹון  מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל ׁשּבארנּו; .ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
.„Èמצטרפין הראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם הראׁשזה "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", הּזקן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל הּפרק ּגרּגרת [חוליה]מן ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
החּוט [גרון] ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את מֹותח .ְִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

מּכלל  ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּולמעלה,
ַָָהּזקן.

ט  ¤¤ּפרק
והעבדים ‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל [גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות אדם [לבדוק]ּכׁשרין הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי חּוץ ְְִִֵֶַרֹואה,
הּטמאה ·. נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻאף

לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. ּתלּויה [-והּטהרה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
בקי] והּכהן אינו טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, החכם -ְְֱֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', 'אמר 'טמא'; ְֱֵֵֵֵַָָָֹֹאֹומר:
ריב  ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: - מסּגירֹו והּוא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָ'הסּגירֹו',
אֹומר  החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה אפּלּו נגע". ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּדברים  ּבּמה ּפֹוטר. אֹו מסּגיר אֹו מחליט והּוא ְְְְִִִֵֶַַַָלֹו,
אם  אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּבׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאמּורים?
נגע  לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיה
הּנגעים  ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמן
בּתים. ּובנגעי בגדים ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן,

עׂשה ‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשּנאמר  הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
עד  ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: לֹו אּתה'.ׁשּיאמר ֵֶַַַָָֹֹ
עיניו „. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

עד  לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו וכהן ׁשּיהיּו . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן  רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם  יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה  'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את  קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',
פסול]חלל‰. כהן "אחד [- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ

לראּית  ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו
סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת [עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו יראה [נחלש]מעיניו. לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת

.Â ּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא "ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּבתֹו

ּבּצהרים רֹואין?ולא ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבין  ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבנגעי
.Ê טֹוב ּבכל ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין חל יֹום . ְְְִִִֶַַָָָָ

מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי [דוחים]יֹום ְְְְֲִִִִִַַָ
ּביֹום  ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחריו;
ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; סימני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻלהם
לאחר  ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ואין טמאה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסימני

ַַָהּׁשּבת.
.Á הּמׁשּתה;חתן ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחר  עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
ׁשּנאמר:הּמׁשּתה  - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לדברי  ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה
מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,
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היא  ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּפני
העליֹונה  ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּפרחה.

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו שפתיו]ואחת בשתי ּבׁשּתי [- אֹו , ְְְְִִֵַַַַָָ
לזה  זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו,
ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻנראין

.טהֹור  ָ
.Êלהראֹותֹויׁש ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד  לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק  ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

טהֹור  היה - הסּגר מּתֹו ׁשּבארנּו.ונהּפ ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"א חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי

ואין  'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
מּכגריס ּפחֹות פול]נתק ׁשהיה [=חצי ּבין - המרּבע ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

"עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ּבין עמק, ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹמראהּו
עמק ּמראה מה :ל לֹומר אּלא ּבידי [הוא]ּבנתקין, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ּבידי הּמּטּמא נתק אף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשמים,
ׂשער, זקנם ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאדם,

ּבנתקים. מּטּמא זה ְֲִִִֵֵֶַָהרי
ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים

הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשני [- הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
נתק  לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועֹות.
ּדּקין  צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו אֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבראׁשֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יתר, [יטמאהו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
יסּגיר הכהן] - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה לא .ְְִֵַָָָָָֹֹֹֹֹ

ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי אחד, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבּוע
ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ׁשּפׂשה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ׂשער  ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, לא אֹותֹו. ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, סביבֹות יגּלח - רצועה צהב -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הנתק] ּבסֹוף סביב ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָ

ּדק  צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ּפׂשה אם ׁשני: ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשבּוע
הסּגר  ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ּבֹו נֹולד לא יחליט; -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׂשער  ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיתר

יחליט  - ּפׂשה אֹו .צהב, ְִַָָָֹ
ׁשּתי ‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

הּפׂשיֹון  נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ותגלחּתֹוׂשערֹות . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבכל  ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ּבכל ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשרה
ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, היה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ

ּבּתֹורה „. האמּור צהב" ּכתבנית"ׂשער ׁשּיהיה הּוא ,-] ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
קצר כדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזהב.

השערות] ׁשהּוא [משאר ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָֹ
טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ּכתבנית ְְְִִֵַַַָָָָֹֻצהב

ּבין ‰. טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵַַַַָָֻֻׁשּתי
ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
הּנתק  ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין הּנתק, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבאמצע

הּנתק  את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין הּצהב, הּׂשער -את ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבזּוג  נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, טמאה; סימן הן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻהרי

הּלבן.[מספריים] ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְֵֵֶַַַָָָ
.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות [- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לכף  ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לע ּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין  ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
ּכדי  לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשער
ׂשערֹות  הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָצמיחת

ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד בקצהו]הּׁשחרֹות מּצילֹות.[- אינן - ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ׂשערֹות  ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
אֹו ּדק צהב ׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשחרֹות
ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּפׂשה,
ּומּצילֹות  הּנתק. טהר - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוצמח
ּבאמצע  ׁשּצמחּו ּבין - הּצהב הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּיד

ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין החלט]הּנתק, מּציל [אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
והּנׁשאר מקֹום, נשר]ּבכל שלא ׁשּיהיה [- עד מּציל אינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקמה מן הבריא]רחֹוק שער ׂשערֹות.[- ׁשּתי ְְִֵַָָָָ
.Êאֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי

מּצילֹות  אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת .צהּבה, ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻ
.Áׁשהחלט ונֹולד [נטמא]נתק ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

וט  ׁשחר ׂשער -ּבֹו הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - הר ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיּולד עד טהֹור, זה יפׂשה הרי אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"נרּפא  ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפׂשיֹון
-הּנתק  הּוא" טהֹור על - אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

טמאה ׁשּסימני נטמא]ּפי ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִִִֵֶָָָֻ
.Ëּבין החליטֹו ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהחליטֹו
מחלט  זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, צהב ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׂשער
ׁשבּוע  ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהיה.
והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון,
הרי  - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ּפׂשיֹון וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּפׂשיֹון,
עד  אֹו טמאה, סימן יּׁשאר ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻזה

ׁשחרֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו .ׁשּיצמח ְְְְִֵֶַָֹ
.È וׁשּטהׁשני זה, ּבצד זה ׁשחר [שורה]נתקים ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי  ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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צמיחת  מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
הרי  - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ׂשערֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתי

ׁשהּפ טמא; ׁשחר זה ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה רצה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ונתק  מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּדֹו,
ׁשּביניהם  הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את מּקיף ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
ׁשהרי  - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
מּׁשני  הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׂשער
הּנתק  ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
- ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק נעׂשּו והחיצֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפנימי
יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא,

.‡È חּוטנתק נגוע]ׁשהיה דק ׁשני [קטע וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָ
החּוט  ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנתקין

בנתק]הּנתּוק זֹוקקן [הנגוע - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִֵֵַַָָָ
ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ,[אם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבֹו ּבּצֹומח שחור]ּומּצילן הּנׁשאר [שער ׁשחר ׂשער אבל ; ְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו החּוט ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹּבאֹותֹו

.·È ראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי  - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר  הּפטּור, אם אחר וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, הּנתק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ׁשאין [ממשה ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי רבינו] טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשאם עֹור , תטּמא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ּבנגעי ׁשּנקרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּזקן
.‚È הּבא- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹ

נֹולד  לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיסּגיר
צהב  ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ׂשער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלֹו
ׂשער  הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּדק,
טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻצהב,
טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו ְְֵַַָָָָָָֹֹֻהּבא

ּפׂשיֹון  מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל ׁשּבארנּו; .ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
.„Èמצטרפין הראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם הראׁשזה "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", הּזקן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל הּפרק ּגרּגרת [חוליה]מן ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
החּוט [גרון] ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את מֹותח .ְִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

מּכלל  ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּולמעלה,
ַָָהּזקן.

ט  ¤¤ּפרק
והעבדים ‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל [גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות אדם [לבדוק]ּכׁשרין הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי חּוץ ְְִִֵֶַרֹואה,
הּטמאה ·. נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻאף

לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. ּתלּויה [-והּטהרה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
בקי] והּכהן אינו טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, החכם -ְְֱֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', 'אמר 'טמא'; ְֱֵֵֵֵַָָָֹֹאֹומר:
ריב  ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: - מסּגירֹו והּוא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָ'הסּגירֹו',
אֹומר  החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה אפּלּו נגע". ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּדברים  ּבּמה ּפֹוטר. אֹו מסּגיר אֹו מחליט והּוא ְְְְִִִֵֶַַַָלֹו,
אם  אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּבׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאמּורים?
נגע  לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיה
הּנגעים  ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמן
בּתים. ּובנגעי בגדים ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן,

עׂשה ‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשּנאמר  הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
עד  ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: לֹו אּתה'.ׁשּיאמר ֵֶַַַָָֹֹ
עיניו „. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

עד  לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו וכהן ׁשּיהיּו . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן  רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם  יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה  'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את  קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',
פסול]חלל‰. כהן "אחד [- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ

לראּית  ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו
סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת [עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו יראה [נחלש]מעיניו. לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת

.Â ּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא "ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּבתֹו

ּבּצהרים רֹואין?ולא ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבין  ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבנגעי
.Ê טֹוב ּבכל ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין חל יֹום . ְְְִִִֶַַָָָָ

מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי [דוחים]יֹום ְְְְֲִִִִִַַָ
ּביֹום  ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחריו;
ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; סימני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻלהם
לאחר  ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ואין טמאה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסימני

ַַָהּׁשּבת.
.Á הּמׁשּתה;חתן ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחר  עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
ׁשּנאמר:הּמׁשּתה  - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לדברי  ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה
מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,
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.Ë מחליטיןאין ולא אּלא [מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני  ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון  ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי  ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים
.È ימי אין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ

הּמחלט  את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני  בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר  ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף  ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

ׁשני  אנׁשים ׁשבּוע ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È וׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּיד  לֹו נזקק הראׁשֹון,אּלא את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו . ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו
.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ

נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו אֹו[אשכיו], , ְֵֶַַָָָָ
מראה  "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא הּקמטים, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן". ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאם

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה -]ואם [או ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגה ּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

ּבית בעמידה] ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשחי.
אין  ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם טמא; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרי
נראה  הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָנזקקין

ּבׂשרֹו[כשיטהר]לתגלחּתֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

י  ¤¤ּפרק
הּכֹווה הּתֹולׁש‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ

מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין  לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר  זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר  הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה  אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק [מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד  חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על  ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני
ׁשּלא הּתֹולׁש·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט  אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי

וא  ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ׁשּתפרח ּבהן, עד טהרה לֹו ין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּכגריס  ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, .הּצרעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

קצצּהמי ‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה
ּבצמצּום  קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - הּׂשערה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָּכחּוט

אותה] רק ׁשּתפרח [בדיוק עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְֳִִֵֶַַָָָ
ְֻּבכּלֹו.

זה הּתֹולׁש„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה  הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּה[בשר ּכוה - ּכעדׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה  - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל
והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר

טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,
יּמֹול ‰. - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ׁשהיא מי ּפי על ואף , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה את [של ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
סימן  הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל תעׂשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלא

מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו מחלט ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה
.Â ימי מצות ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ
ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת  ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים  ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
מּתר  הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻהאּלּו
וזֹוקף  הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּברחיצה

העם ּכׁשאר מּטתֹו הופכה]את .[ולא ְִִֶָָָָ
.Ê ּדין- לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבעירֹות ׁשּנאמר  - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה "מחּוץ : ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד.הּמ יׂשראל ּבארץ חֹומה ּקפֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

.Á על עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
לאחרים  ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָׂשפם;

טמאה  את ׁשהיא המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאדם
ׁשהּוא  מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ׁשּנאמר: -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ֵָטמא.
.Ë נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסוטמטּום או זכר ספקי ּפֹורע [- ְְְְְִֵַַֻ

ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ועֹוטה ְְִֵֵֵֶֶַָָָּופֹורם
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.È מחלטאחד מצרע ואחד מסּגר הם]מצרע לענין [שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ
ּפריעה  אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
ּפטּור  הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
חּיב  החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן הּתגלחת ְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָמן

ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל וצּפרים. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבתגלחת
.‡È וכלים הּמצרע אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּומטּמא  ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,
ּומֹוׁשב  -]אפּלּומׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליה ּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ

דורך] ׁשּנאמר הוא - ּוכזבה וטהר";ּכזב ּבגדיו "וכּבס : ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי מׁשּכב [ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחמרה

לבית לבית  נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ּבימי ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּפי  על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
"מחּוץ  ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ּבהם, נגע ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
היה  טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - מֹוׁשבֹו" ֲֵֵֶַַַַָָָָָָלּמחנה
נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר האילן, ּתחת ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעֹומד
לא  - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהיה
ספק  מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - עמד ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָטּמאהּו;
ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - עמד לא ספק ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻעמד,
עֹוׂשין  - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ׁשּיׁש ּכל נטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלבית,
על  אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלֹו
ׁשּיהיה  ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַארּבע
אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם עם יעמד ולא לבּדֹו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמֹוׁשבֹו

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ב שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מצות טהרת ‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל [ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש -[ממשה חדׁש ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

מי  אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָונֹותן
צּפרים  ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, וׁשעּור ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַָחּטאת;
"ולקח  ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם טהֹורֹות, ְְְְֱֳֵֶֶַַַַַָָָּדרֹור

הּברּורה את וׁשֹוחט על [הבריאה]לּמּטהר". ׁשּבׁשּתיהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרׂש, ׁשּבכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמים
קּבלה  זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, הּצּפֹור וקֹובר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוחֹופר
אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפי

ּכרע ּכרביע לֹו[רגל]ועביֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; מּכרעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לוי נוסף]ׁשם ּוׁשני [- מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
צבוע]תֹולעת טעמֹו[צמר ואם - ׁשקל מׁשקלֹו צמר , [טבל ְְְִִֶֶַַָָ

בצבע] הּתכלתאחר ּכצביעת ּפסלֹו, ציצית], וכל [של . ְְְְִִֵֶַַָָ
החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח הלכה. ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשעּורין,
ואזֹוב  ארז ועץ זה. את זה מעּכבין אּלּו, מינין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַוארּבעת
ׁשל  ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתקּלפּו,

ּומּקיף מצמיד]זהֹורית, הּזנב [- וראׁש אגּפים ראׁשי להן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּובּדם  ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל

מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעליהן,
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא  לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ
ׁשּלחּה הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּמדּבר
ּכ ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוחזרה
על  ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹמגּלח
ּוׁשאר  הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּבׂשר "את [קרח]ּכל ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ׂשערֹו". ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לפי  החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
ויטהר  וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבביאה לבית]מּלטּמא ּומֹוׁשב.[בכניסה מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
החֹומה מן לפנים העיר]ויּכנס ימים.[של ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת אסּור ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָוהּוא
הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד לאהלֹו", ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָ"מחּוץ

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻוהּמצרעת,
מטּמא ּכל ·. הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

אֹומר  הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מלּמד  וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה
ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה
אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם מטּמא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכ
ּכתגלחת  ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָאֹוכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עׂשה  לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ׂשערֹות ּכלּום  ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּלא  לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר  הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת
את „. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות

מעּכבים  מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ
ּכל ‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר

ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר
.Â ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת

הּבית  ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
את  לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר  מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
עֹוׂשין  ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.

חבילֹותמצוֹו חבילֹות אחת]ת בבת -]. ְֲֲִִִ
.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ

אחרים  מצרעים ּבהן מּתר מטהר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּומּתרת  ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
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.Ë מחליטיןאין ולא אּלא [מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני  ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון  ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי  ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים
.È ימי אין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ

הּמחלט  את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני  בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר  ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף  ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

ׁשני  אנׁשים ׁשבּוע ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È וׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּיד  לֹו נזקק הראׁשֹון,אּלא את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו . ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו
.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ

נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו אֹו[אשכיו], , ְֵֶַַָָָָ
מראה  "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא הּקמטים, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן". ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאם

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה -]ואם [או ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגה ּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

ּבית בעמידה] ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשחי.
אין  ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם טמא; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרי
נראה  הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָנזקקין

ּבׂשרֹו[כשיטהר]לתגלחּתֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

י  ¤¤ּפרק
הּכֹווה הּתֹולׁש‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ

מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין  לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר  זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר  הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה  אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק [מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד  חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על  ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני
ׁשּלא הּתֹולׁש·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט  אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי

וא  ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ׁשּתפרח ּבהן, עד טהרה לֹו ין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּכגריס  ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, .הּצרעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

קצצּהמי ‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה
ּבצמצּום  קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - הּׂשערה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָּכחּוט

אותה] רק ׁשּתפרח [בדיוק עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְֳִִֵֶַַָָָ
ְֻּבכּלֹו.

זה הּתֹולׁש„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה  הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּה[בשר ּכוה - ּכעדׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה  - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל
והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר

טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,
יּמֹול ‰. - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ׁשהיא מי ּפי על ואף , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה את [של ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
סימן  הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל תעׂשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלא

מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו מחלט ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה
.Â ימי מצות ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ
ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת  ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים  ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
מּתר  הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻהאּלּו
וזֹוקף  הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּברחיצה

העם ּכׁשאר מּטתֹו הופכה]את .[ולא ְִִֶָָָָ
.Ê ּדין- לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבעירֹות ׁשּנאמר  - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה "מחּוץ : ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד.הּמ יׂשראל ּבארץ חֹומה ּקפֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

.Á על עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
לאחרים  ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָׂשפם;

טמאה  את ׁשהיא המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאדם
ׁשהּוא  מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ׁשּנאמר: -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ֵָטמא.
.Ë נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסוטמטּום או זכר ספקי ּפֹורע [- ְְְְְִֵַַֻ

ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ועֹוטה ְְִֵֵֵֶֶַָָָּופֹורם
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.È מחלטאחד מצרע ואחד מסּגר הם]מצרע לענין [שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ
ּפריעה  אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
ּפטּור  הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
חּיב  החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן הּתגלחת ְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָמן

ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל וצּפרים. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבתגלחת
.‡È וכלים הּמצרע אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּומטּמא  ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,
ּומֹוׁשב  -]אפּלּומׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליה ּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ

דורך] ׁשּנאמר הוא - ּוכזבה וטהר";ּכזב ּבגדיו "וכּבס : ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי מׁשּכב [ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחמרה

לבית לבית  נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ּבימי ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּפי  על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
"מחּוץ  ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ּבהם, נגע ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
היה  טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - מֹוׁשבֹו" ֲֵֵֶַַַַָָָָָָלּמחנה
נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר האילן, ּתחת ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעֹומד
לא  - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהיה
ספק  מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - עמד ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָטּמאהּו;
ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - עמד לא ספק ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻעמד,
עֹוׂשין  - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ׁשּיׁש ּכל נטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלבית,
על  אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלֹו
ׁשּיהיה  ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַארּבע
אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם עם יעמד ולא לבּדֹו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמֹוׁשבֹו

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ב שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מצות טהרת ‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל [ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש -[ממשה חדׁש ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

מי  אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָונֹותן
צּפרים  ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, וׁשעּור ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַָחּטאת;
"ולקח  ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם טהֹורֹות, ְְְְֱֳֵֶֶַַַַַָָָּדרֹור

הּברּורה את וׁשֹוחט על [הבריאה]לּמּטהר". ׁשּבׁשּתיהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרׂש, ׁשּבכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמים
קּבלה  זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, הּצּפֹור וקֹובר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוחֹופר
אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפי

ּכרע ּכרביע לֹו[רגל]ועביֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; מּכרעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לוי נוסף]ׁשם ּוׁשני [- מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
צבוע]תֹולעת טעמֹו[צמר ואם - ׁשקל מׁשקלֹו צמר , [טבל ְְְִִֶֶַַָָ

בצבע] הּתכלתאחר ּכצביעת ּפסלֹו, ציצית], וכל [של . ְְְְִִֵֶַַָָ
החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח הלכה. ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשעּורין,
ואזֹוב  ארז ועץ זה. את זה מעּכבין אּלּו, מינין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַוארּבעת
ׁשל  ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתקּלפּו,

ּומּקיף מצמיד]זהֹורית, הּזנב [- וראׁש אגּפים ראׁשי להן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּובּדם  ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל

מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעליהן,
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא  לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ
ׁשּלחּה הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּמדּבר
ּכ ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוחזרה
על  ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹמגּלח
ּוׁשאר  הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּבׂשר "את [קרח]ּכל ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ׂשערֹו". ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לפי  החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
ויטהר  וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבביאה לבית]מּלטּמא ּומֹוׁשב.[בכניסה מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
החֹומה מן לפנים העיר]ויּכנס ימים.[של ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת אסּור ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָוהּוא
הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד לאהלֹו", ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָ"מחּוץ

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻוהּמצרעת,
מטּמא ּכל ·. הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

אֹומר  הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מלּמד  וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה
ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה
אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם מטּמא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכ
ּכתגלחת  ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָאֹוכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עׂשה  לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ׂשערֹות ּכלּום  ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּלא  לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר  הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת
את „. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות

מעּכבים  מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ
ּכל ‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר

ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר
.Â ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת

הּבית  ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
את  לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר  מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
עֹוׂשין  ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.

חבילֹותמצוֹו חבילֹות אחת]ת בבת -]. ְֲֲִִִ
.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ

אחרים  מצרעים ּבהן מּתר מטהר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּומּתרת  ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
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ּומאימתי  ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ  ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה  ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור  ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר [ממשה ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
"טהֹורה  ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, הא - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכלּו"

ֲֵעׂשה.
.Á ולא אין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את  ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה הּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן [- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל  ּכׁשרֹות אּׁשה, ּבית לׁשם ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית  ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,
.Ë לּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

טרפה  ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה
ּבהנאה  מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח -. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתה נׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות  ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

יב  ¤¤ּפרק
ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבהן  יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. מּכגריס, ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻאבל
והּפׂשיֹון ואדמּדם, ירקרק, הצרעת]- ;[התפשטות ְְְְְֲִַַַַַַ

ׁשּבּירּקין, הּירק הּוא - ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻּוׁשלׁשּתם
ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הרּבה ירק ואדמּדם [ענפי]ׁשהּוא ּדקל; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁש ׁשּבאדּמים, האדם הּוא ּכזהֹורית- הרּבה אדם [צמר הּוא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
זה אדום] עם זה מצטרפין אּלּו, מראֹות ּוׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָיפה.

הּבגד.[לשיעור] את מסּגירין אדמּדם, אֹו ירקרק ּבמראה .ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַ
וכן  וׂשֹורפין; מחליטין ׁשבּועֹות, ׁשני זה ּבמראה עמד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
נגע  בֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? וׂשֹורפין. מחליטין ּפׂשה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאם
רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת מסּגירֹו - אדמּדם אֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָירקרק
ּפׂשה  לא ואם הּבגד. ּכל את וׂשֹורף מחליטֹו, - ּפׂשה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

וכהה ׁשּפׂשה אֹו ּבמראהּו, הּמראֹות [נחלש]ועמד מּׁשני ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולא  ּולהֹוריק להאּדים הּמראה ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהסּגר
ּובסֹוף  ׁשנית. ימים ׁשבעת ויסּגיר הּנגע, מקֹום יכּבס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפׂשה
ּכהה  אם רֹואה: עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ׁשני, ְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשבּוע
נׁשּתּנה  ואם וטהֹור. ּכּבּוס, טעּון זה הרי - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָלמראה
אֹו אדמּדם, ונעׂשה ירקרק ׁשהיה ּכגֹון - ּׁשהיה מּמה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּנגע
מה  וׂשֹורף הּנגע, מקֹום קֹורע - ירקרק ונעׂשה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָאדמּדם
הּבגד; ׁשאר ּופֹוטר ׁשּקרע, ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּקרע,

ּבּמראה  עמד ואם וטהר. ּומטּבילֹו ׁשני, ּכּבּוס ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומכּבסֹו
ּכּלֹו. את ויׂשרף יחליטֹו, - ּבּתחּלה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֻֻׁשהסּגר

ּופׂשה ·. אדמּדם, אֹו אדמּדם, ּופׂשה ירקרק, ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָָָנגע
ּפׂשיֹון  זה הרי - .ירקרק ְְְֲִֵֶַַ

הּנגע ‚. לֹו ּופׂשה נגע, ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע
לתֹוכֹו הּנגע ּפׂשּית ׁשאין לחּוץ; ׁשּיפׂשה עד ּפׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּב ּובּתים ּפׂשיֹון, ּבבגדים ּבין ּבאדם .ין ְְְִִִִֵֵָָָָ
.„הּסמּו ׁשהּוא[לנגע]הּפׂשיֹון ּכל בגדים, [הוי ּבנגעי ְְְְִִִֵֶַַָָָ

טומאה] ּבגד סימן ּכיצד? ּכגריס. החֹוזר, אֹו והרחֹוק ;ְְִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשהסּגר  הּנגע מן רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻׁשהסּגר,
אין  מּכגריס, ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפׂשיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבֹו
ׁשני  ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּגיחין
ׁשּפׂשה  ּבגד וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

יּׂשרף. ׁשּנפטר, אחר הּנגע ְִִֵֶֶַַַַַָּבֹו
ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע מקֹום את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּמכּבס

ׁשּנאמר  לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס צרי "את - : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
אֹותן, ּכׁשּמכּבסין בגדים, נגעי וכל הּנגע"; ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

סממנין ׁשבעת עליהן כביסה]מעבירין ׁשּמעבירין [חומרי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּכתם נידה]על נּדה.[של ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

.Âּכמֹו מטלית ותפר הּנגע, מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּבגד
הּמטלית  את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע וחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּבארנּו,
ׂשֹורף  הּמטלית, על הּנגע חזר הּבגד; ׁשאר וׂשֹורף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומּצילּה,

הּכל  .את ֶַֹ
.Êהּמסּגר מן מוסגר]הּטֹולה מבגד טלאי על [עושה ְִֶַַַָֻ

טהור]הּטהֹור על[בבגד נגע וחזר -[הראשון]הּבגד, ְֶֶֶַַַַַָָ
הּמטלית את הטלאי]ׂשֹורף הּבגד [- - הּמטלית על חזר . ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ׁשהיא  הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית יּׂשרף, הּמסּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהראׁשֹון
ּבסימנין ּבֹו המטלית]ּתפּורה בסימני עמד [יטמא אם ; ְְִִִַָָָ

הּכל. ׂשֹורפין - ּפׂשה אֹו ׁשבּועֹות, ׁשני ְְְִֵֵַָָָֹּבעינֹו
.Á מסּגירֹוּבגד אדמּדם, אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻ

יּׂשרף  ׁשבּועֹות, ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע; אחר אבל ׁשבּוע . ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ואדמּדם, ירקרק ונעׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופׂשה ׁשהסּגירֹו, ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי  - ואדמּדם ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו, ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. ּופׂשה, ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ë מֹוכיןּבגד האריג,[חוטין]ׁשהיּו מן ּפניו על יֹוצאין ְִִִִֶֶֶַָָָָָ

עד  מּטּמא אינֹו - נגע ּבֹו ונראה צמר, ׁשל סגֹוס ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכגֹון
עצמֹו ּובאריג ּבּמֹוכין הּנגע ׁשּנאמר [בשניהם]ׁשּיראה וזה . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּׁשחקים  אּלּו קרחּתֹו, - בגּבחּתֹו" אֹו "ּבקרחּתֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבבגדים:
ישנים] החדׁשים.[- אּלּו ּגּבחּתֹו, ;ְֲִֵַַַָ

.È ׁשהיּוהּבגדים ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועין, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לבנים  ׁשּיהיּו עד - ׁשמים ּבידי ּבין אדם, ּבידי .צבּועין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּׁשתיֹו שתי]ּבגד וערּבֹו[- ערב]צבּוע צבּוע [- ערּבֹו לבן, ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּנראה אחר הֹול הּכל - לבן לעין]וׁשתיֹו הבולט -]. ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אינֹו האריג, מן אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפחֹות
ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
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.‡È ונראה ּבגד ׁשלׁש, על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
טהֹור  - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ואחר נגע, .ּבֹו ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ

.·È על הּתֹופר ׁשלׁש מהן ואחת אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁשהּתפּור  ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהם ועׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש,

הּוא  אחד ּבגד וכּלֹו .ּכארּוג, ְְֶֶֶָָֻ
.‚È לבנים,ּבגד ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשני  עמד אם אֹותֹו: מסּגירין - ׁשּלֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּפׂשה אם וכן ּכּלֹו; וׂשֹורף ּכּלֹו, נטמא - [התפשט]ׁשבּועֹות ְְְִִֵֵָָָָֻֻ

ּפי  על אף ּפׂשיֹון, זה הרי - אחרת לבנה ּבמטלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּנגע
אפּלּו לבן אחד ּפס ּובֹו צבּוע, ּכּלֹו היה צבּוע. ּביניהם ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיׁש

ול  ּבעיניו, עמד ׁשאם יסּגיר; - נגע ּבֹו ונראה א ּכגריס, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּכהה ולא יּׂשרף.[נחלש]הֹוסיף - ׁשבּועֹות ׁשני ְְִִֵֵָָָָֹ

יג  ¤¤ּפרק
ּופׁשּתיםאין ‡. צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים [פשתן]מּטּמאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכלי  וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו הּׁשתי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשמים  ּבידי הּצבּוע העֹור אף קׁשה; ּבין ר ּבין ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹור,

והּלבדים[בטבעו] ּבנגעים. שנתחבר מּטּמא צמר [בגד ְְְִִִִֵַַָָ
מּטּמאין בכתישה] והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָֹּכבגדים,

עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים, צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים
חּוץ ּכל ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

הּגֹוים מן ּבגדים הּלֹוקח גֹוים; נגע]מּבגדי בהם יראּו[ויש , ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
והּפׁשּתים,[לכהן] הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבּתחּלה.

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן צמר ‚. רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מּטּמא  הרחלים, מן רב ואם ּבנגעים; מּטּמא אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּגמּלים,
הּדין  והּוא ּבנגעים. מּטּמא למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבנגעים;

וקּנּבס לפשתן]ּבפׁשּתן דומה ורחל [צמח ּבזה. זה ׁשּטרפן ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ׁשּלּה צמר אין עז, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבת
אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבס ׁשתיֹו אֹו קּנּבס, וערּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻֻּפׁשּתן
אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו היה אם וכן ּבנגעים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּטּמא
מּטּמא  אינֹו - ּבּה וכּיֹוצא עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצמר,

ְִִָּבנגעים.
העֹור העֹור „. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו מעּבד, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

מּטּמא  אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשּיעׂשה קדם ּגלם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹּכׁשהּוא
ׁשּנאמר  ּבין ּבנגעים, העֹור, ּכלי וכל העֹור"; "ּכלי : ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ

קיבול]ּפׁשּוטיהן בית ללא מקּבליהן[- בית ּבין עם -] ְְְֵֵֵֶֶַ
ּבנגעים.קיבול] מּטּמאין - ׁשהן ּכל ,ְְִִִִֵֶַָָ

מן עֹורֹות ‰. להם חּבר ּבנגעים; מּטּמאין אין ׁשּבּים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּיה
מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, אֹו[רצועה]הּגדל צמר ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ועׂשה  ׁשהן, ּכל מעּבדין חּיה אֹו ּבהמה עֹור אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּפׁשּתים,
ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא, ּבנגעים; מּטּמאין - ּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמהן

לטמאה בגדים תפירות]חּבּורי .[שתי ְְְִִֵָָֻ
.Â ּפי ּכל על אף - הּטמאֹות ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻ

מתטּמ אֹוׁשאינֹו למׁשּכב נעׂשה ׁשּלא מּפני הּזב, ּבמדרס א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
קלע ּכגֹון ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ׁשל [מפרש]למֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּוׁשביס והּפרכת, ׂשבכה[צעיף]ספינה, ראש]ׁשל ,[כיסוי ְְְִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ּורצּועֹות והאבנט, ספרים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומטּפחֹות
ּבנגעים; מּטּמאין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו הרי - ּכגריס רחב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבהן
החמת  ּוכסתֹות. ּכרים ּכגֹון הּכלים, ׁשאר לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואין

מּתֹוכן [ילקוט]והּתרמל[נוד] הּנגע ּופֹוׂשה ּכדרּכן; נראין , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ
מּכלי  ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהן,

הּכפּולין. ְִַָהעֹור
.Êנגעֹו את ורֹואין הּקמט, את מפׁשיטין - המקּמט .סדין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ
.Áוהערב וערב]הּׁשתי לשתי המיוחדים ׁשל [חוטים ּבין , ְְִֵֵֶֶַָ

מּׁשּיּטוּו מּיד ּבנגעים מּטּמאין - ּפׁשּתן ׁשל ּבין [הוכנו צמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשלקלתפירה] ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף [השרה], ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּבפקעת יהיה וכּמה חוטים]הּצמר. כדור טוי,[- ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
ׁשתי  ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה לארג ּכדי ּבנגעים? ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹותּטּמא
היתה  ערב; ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ׁשתי, ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻוערב,

ּפסּוקין מחּוטים מקּבצת מּטּמאה [חתוכים]הּפקעת אינּה , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ְִִָּבנגעים.

.Ë מערֹותׁשּתי ׁשהן וכן [מחוברות]ּפקעּיֹות ּבחּוט, ּבזֹו זֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
הּכבדהּׁשת  על לפּוף ׁשּמקצתֹו האריגה]י העליֹונה [קרש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדּפי ׁשני וכן הּתחּתֹונה, הּכבד על לפּוף [חלקי]ּומקצתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
- מהן ּבאחד הּנגע ונראה אחד, ּבחּוט מערֹות ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחלּוק
נראה  ּביניהן; מחּבר אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשני

הּמּסכת ּבנפׁש הערב]הּנגע העֹומד[חוט ּובּׁשתי [לאריגה], ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
זה  הרי ּבּׁשתי, ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על אף -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נראה  טהֹור; האריג לבּדֹו, העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
את  ׂשֹורף ּבּסדין, נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי לבּדֹו, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאריג

היוצאים]הּנימין טהֹור;[חוטים הּסדין ּבּנימין, נראה ; ְִִִִִִַַַָָָ
טמא.[התפשט]ּפׂשה הּסדין לּסדין, הּנימין מן ִִִִִֵַַַָָָָָ

.È האמרּיֹותחלּוק את מּציל נגע, ּבֹו שבשפת ׁשּנראה [בד ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
-הבגד] ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה היתה אפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָׁשּבֹו;

נׂשרפת. ואינּה ְְִִֵֶֶַָָמּצילּה,
.‡È טהֹור ּבגד - לגֹוי מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו, אם מסּגר וכן ; ְְְְְִֵֶֶֶָָָָֻ

מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו טהֹורין. ּכּלן ּבאחרים, [-נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻ
דקות] ּומּתר חתיכות טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ִַָָָָָֹֹֻּפחֹות

נגע  ּבּה ונראה ׁשלׁש, על ׁשלׁש אחת ּבהן היתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהניתֹו;
טמאה. לבּדּה היא -ְְִֵַָָ

.·È ויּׂשרפּו;ּבגד טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן  ואסּור טמאין, הם .הרי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָ
.‚È אֹואחד הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הּטמאֹות  מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֻֻֻהּמחלט
ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל מצרע, [-ּכאדם ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹ

לבית] האבן.בכניסה מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב מׁשּכב ועֹוׂשה ,ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכיצד?
אׁשר  ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו מהן ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהכניס
וכן  לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּבּבית,
מהן  ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה מֹוׁשב אֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמׁשּכב

הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן מן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמעלה
.„È ׁשלׁשמטלית על ׁשלׁש ּבּה על [אצבעות]ׁשּיׁש אף - ְִֵֶַַַַָָָֹֹ
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ּומאימתי  ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ  ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה  ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור  ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר [ממשה ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
"טהֹורה  ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, הא - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכלּו"

ֲֵעׂשה.
.Á ולא אין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את  ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה הּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן [- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל  ּכׁשרֹות אּׁשה, ּבית לׁשם ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית  ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,
.Ë לּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

טרפה  ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה
ּבהנאה  מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח -. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתה נׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות  ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

יב  ¤¤ּפרק
ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבהן  יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. מּכגריס, ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻאבל
והּפׂשיֹון ואדמּדם, ירקרק, הצרעת]- ;[התפשטות ְְְְְֲִַַַַַַ

ׁשּבּירּקין, הּירק הּוא - ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻּוׁשלׁשּתם
ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הרּבה ירק ואדמּדם [ענפי]ׁשהּוא ּדקל; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁש ׁשּבאדּמים, האדם הּוא ּכזהֹורית- הרּבה אדם [צמר הּוא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
זה אדום] עם זה מצטרפין אּלּו, מראֹות ּוׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָיפה.

הּבגד.[לשיעור] את מסּגירין אדמּדם, אֹו ירקרק ּבמראה .ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַ
וכן  וׂשֹורפין; מחליטין ׁשבּועֹות, ׁשני זה ּבמראה עמד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
נגע  בֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? וׂשֹורפין. מחליטין ּפׂשה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאם
רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת מסּגירֹו - אדמּדם אֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָירקרק
ּפׂשה  לא ואם הּבגד. ּכל את וׂשֹורף מחליטֹו, - ּפׂשה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

וכהה ׁשּפׂשה אֹו ּבמראהּו, הּמראֹות [נחלש]ועמד מּׁשני ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולא  ּולהֹוריק להאּדים הּמראה ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהסּגר
ּובסֹוף  ׁשנית. ימים ׁשבעת ויסּגיר הּנגע, מקֹום יכּבס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפׂשה
ּכהה  אם רֹואה: עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ׁשני, ְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשבּוע
נׁשּתּנה  ואם וטהֹור. ּכּבּוס, טעּון זה הרי - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָלמראה
אֹו אדמּדם, ונעׂשה ירקרק ׁשהיה ּכגֹון - ּׁשהיה מּמה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּנגע
מה  וׂשֹורף הּנגע, מקֹום קֹורע - ירקרק ונעׂשה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָאדמּדם
הּבגד; ׁשאר ּופֹוטר ׁשּקרע, ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּקרע,

ּבּמראה  עמד ואם וטהר. ּומטּבילֹו ׁשני, ּכּבּוס ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומכּבסֹו
ּכּלֹו. את ויׂשרף יחליטֹו, - ּבּתחּלה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֻֻׁשהסּגר

ּופׂשה ·. אדמּדם, אֹו אדמּדם, ּופׂשה ירקרק, ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָָָנגע
ּפׂשיֹון  זה הרי - .ירקרק ְְְֲִֵֶַַ

הּנגע ‚. לֹו ּופׂשה נגע, ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע
לתֹוכֹו הּנגע ּפׂשּית ׁשאין לחּוץ; ׁשּיפׂשה עד ּפׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּב ּובּתים ּפׂשיֹון, ּבבגדים ּבין ּבאדם .ין ְְְִִִִֵֵָָָָ
.„הּסמּו ׁשהּוא[לנגע]הּפׂשיֹון ּכל בגדים, [הוי ּבנגעי ְְְְִִִֵֶַַָָָ

טומאה] ּבגד סימן ּכיצד? ּכגריס. החֹוזר, אֹו והרחֹוק ;ְְִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשהסּגר  הּנגע מן רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻׁשהסּגר,
אין  מּכגריס, ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפׂשיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבֹו
ׁשני  ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּגיחין
ׁשּפׂשה  ּבגד וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

יּׂשרף. ׁשּנפטר, אחר הּנגע ְִִֵֶֶַַַַַָּבֹו
ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע מקֹום את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּמכּבס

ׁשּנאמר  לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס צרי "את - : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
אֹותן, ּכׁשּמכּבסין בגדים, נגעי וכל הּנגע"; ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

סממנין ׁשבעת עליהן כביסה]מעבירין ׁשּמעבירין [חומרי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּכתם נידה]על נּדה.[של ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

.Âּכמֹו מטלית ותפר הּנגע, מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּבגד
הּמטלית  את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע וחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּבארנּו,
ׂשֹורף  הּמטלית, על הּנגע חזר הּבגד; ׁשאר וׂשֹורף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומּצילּה,

הּכל  .את ֶַֹ
.Êהּמסּגר מן מוסגר]הּטֹולה מבגד טלאי על [עושה ְִֶַַַָֻ

טהור]הּטהֹור על[בבגד נגע וחזר -[הראשון]הּבגד, ְֶֶֶַַַַַָָ
הּמטלית את הטלאי]ׂשֹורף הּבגד [- - הּמטלית על חזר . ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ׁשהיא  הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית יּׂשרף, הּמסּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהראׁשֹון
ּבסימנין ּבֹו המטלית]ּתפּורה בסימני עמד [יטמא אם ; ְְִִִַָָָ

הּכל. ׂשֹורפין - ּפׂשה אֹו ׁשבּועֹות, ׁשני ְְְִֵֵַָָָֹּבעינֹו
.Á מסּגירֹוּבגד אדמּדם, אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻ

יּׂשרף  ׁשבּועֹות, ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע; אחר אבל ׁשבּוע . ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ואדמּדם, ירקרק ונעׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופׂשה ׁשהסּגירֹו, ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי  - ואדמּדם ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו, ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. ּופׂשה, ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ë מֹוכיןּבגד האריג,[חוטין]ׁשהיּו מן ּפניו על יֹוצאין ְִִִִֶֶֶַָָָָָ

עד  מּטּמא אינֹו - נגע ּבֹו ונראה צמר, ׁשל סגֹוס ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכגֹון
עצמֹו ּובאריג ּבּמֹוכין הּנגע ׁשּנאמר [בשניהם]ׁשּיראה וזה . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּׁשחקים  אּלּו קרחּתֹו, - בגּבחּתֹו" אֹו "ּבקרחּתֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבבגדים:
ישנים] החדׁשים.[- אּלּו ּגּבחּתֹו, ;ְֲִֵַַַָ

.È ׁשהיּוהּבגדים ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועין, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לבנים  ׁשּיהיּו עד - ׁשמים ּבידי ּבין אדם, ּבידי .צבּועין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּׁשתיֹו שתי]ּבגד וערּבֹו[- ערב]צבּוע צבּוע [- ערּבֹו לבן, ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּנראה אחר הֹול הּכל - לבן לעין]וׁשתיֹו הבולט -]. ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אינֹו האריג, מן אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפחֹות
ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
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.‡È ונראה ּבגד ׁשלׁש, על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
טהֹור  - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ואחר נגע, .ּבֹו ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ

.·È על הּתֹופר ׁשלׁש מהן ואחת אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁשהּתפּור  ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהם ועׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש,

הּוא  אחד ּבגד וכּלֹו .ּכארּוג, ְְֶֶֶָָֻ
.‚È לבנים,ּבגד ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשני  עמד אם אֹותֹו: מסּגירין - ׁשּלֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּפׂשה אם וכן ּכּלֹו; וׂשֹורף ּכּלֹו, נטמא - [התפשט]ׁשבּועֹות ְְְִִֵֵָָָָֻֻ

ּפי  על אף ּפׂשיֹון, זה הרי - אחרת לבנה ּבמטלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּנגע
אפּלּו לבן אחד ּפס ּובֹו צבּוע, ּכּלֹו היה צבּוע. ּביניהם ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיׁש

ול  ּבעיניו, עמד ׁשאם יסּגיר; - נגע ּבֹו ונראה א ּכגריס, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּכהה ולא יּׂשרף.[נחלש]הֹוסיף - ׁשבּועֹות ׁשני ְְִִֵֵָָָָֹ

יג  ¤¤ּפרק
ּופׁשּתיםאין ‡. צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים [פשתן]מּטּמאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכלי  וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו הּׁשתי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשמים  ּבידי הּצבּוע העֹור אף קׁשה; ּבין ר ּבין ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹור,

והּלבדים[בטבעו] ּבנגעים. שנתחבר מּטּמא צמר [בגד ְְְִִִִֵַַָָ
מּטּמאין בכתישה] והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָֹּכבגדים,

עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים, צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים
חּוץ ּכל ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

הּגֹוים מן ּבגדים הּלֹוקח גֹוים; נגע]מּבגדי בהם יראּו[ויש , ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
והּפׁשּתים,[לכהן] הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבּתחּלה.

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן צמר ‚. רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מּטּמא  הרחלים, מן רב ואם ּבנגעים; מּטּמא אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּגמּלים,
הּדין  והּוא ּבנגעים. מּטּמא למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבנגעים;

וקּנּבס לפשתן]ּבפׁשּתן דומה ורחל [צמח ּבזה. זה ׁשּטרפן ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ׁשּלּה צמר אין עז, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבת
אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבס ׁשתיֹו אֹו קּנּבס, וערּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻֻּפׁשּתן
אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו היה אם וכן ּבנגעים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּטּמא
מּטּמא  אינֹו - ּבּה וכּיֹוצא עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצמר,

ְִִָּבנגעים.
העֹור העֹור „. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו מעּבד, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

מּטּמא  אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשּיעׂשה קדם ּגלם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹּכׁשהּוא
ׁשּנאמר  ּבין ּבנגעים, העֹור, ּכלי וכל העֹור"; "ּכלי : ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ

קיבול]ּפׁשּוטיהן בית ללא מקּבליהן[- בית ּבין עם -] ְְְֵֵֵֶֶַ
ּבנגעים.קיבול] מּטּמאין - ׁשהן ּכל ,ְְִִִִֵֶַָָ

מן עֹורֹות ‰. להם חּבר ּבנגעים; מּטּמאין אין ׁשּבּים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּיה
מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, אֹו[רצועה]הּגדל צמר ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ועׂשה  ׁשהן, ּכל מעּבדין חּיה אֹו ּבהמה עֹור אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּפׁשּתים,
ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא, ּבנגעים; מּטּמאין - ּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמהן

לטמאה בגדים תפירות]חּבּורי .[שתי ְְְִִֵָָֻ
.Â ּפי ּכל על אף - הּטמאֹות ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻ

מתטּמ אֹוׁשאינֹו למׁשּכב נעׂשה ׁשּלא מּפני הּזב, ּבמדרס א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
קלע ּכגֹון ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ׁשל [מפרש]למֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּוׁשביס והּפרכת, ׂשבכה[צעיף]ספינה, ראש]ׁשל ,[כיסוי ְְְִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ּורצּועֹות והאבנט, ספרים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומטּפחֹות
ּבנגעים; מּטּמאין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו הרי - ּכגריס רחב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבהן
החמת  ּוכסתֹות. ּכרים ּכגֹון הּכלים, ׁשאר לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואין

מּתֹוכן [ילקוט]והּתרמל[נוד] הּנגע ּופֹוׂשה ּכדרּכן; נראין , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ
מּכלי  ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהן,

הּכפּולין. ְִַָהעֹור
.Êנגעֹו את ורֹואין הּקמט, את מפׁשיטין - המקּמט .סדין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ
.Áוהערב וערב]הּׁשתי לשתי המיוחדים ׁשל [חוטים ּבין , ְְִֵֵֶֶַָ

מּׁשּיּטוּו מּיד ּבנגעים מּטּמאין - ּפׁשּתן ׁשל ּבין [הוכנו צמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשלקלתפירה] ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף [השרה], ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּבפקעת יהיה וכּמה חוטים]הּצמר. כדור טוי,[- ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
ׁשתי  ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה לארג ּכדי ּבנגעים? ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹותּטּמא
היתה  ערב; ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ׁשתי, ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻוערב,

ּפסּוקין מחּוטים מקּבצת מּטּמאה [חתוכים]הּפקעת אינּה , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ְִִָּבנגעים.

.Ë מערֹותׁשּתי ׁשהן וכן [מחוברות]ּפקעּיֹות ּבחּוט, ּבזֹו זֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
הּכבדהּׁשת  על לפּוף ׁשּמקצתֹו האריגה]י העליֹונה [קרש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדּפי ׁשני וכן הּתחּתֹונה, הּכבד על לפּוף [חלקי]ּומקצתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
- מהן ּבאחד הּנגע ונראה אחד, ּבחּוט מערֹות ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחלּוק
נראה  ּביניהן; מחּבר אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשני

הּמּסכת ּבנפׁש הערב]הּנגע העֹומד[חוט ּובּׁשתי [לאריגה], ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
זה  הרי ּבּׁשתי, ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על אף -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נראה  טהֹור; האריג לבּדֹו, העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
את  ׂשֹורף ּבּסדין, נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי לבּדֹו, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאריג

היוצאים]הּנימין טהֹור;[חוטים הּסדין ּבּנימין, נראה ; ְִִִִִִַַַָָָ
טמא.[התפשט]ּפׂשה הּסדין לּסדין, הּנימין מן ִִִִִֵַַַָָָָָ

.È האמרּיֹותחלּוק את מּציל נגע, ּבֹו שבשפת ׁשּנראה [בד ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
-הבגד] ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה היתה אפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָׁשּבֹו;

נׂשרפת. ואינּה ְְִִֵֶֶַָָמּצילּה,
.‡È טהֹור ּבגד - לגֹוי מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו, אם מסּגר וכן ; ְְְְְִֵֶֶֶָָָָֻ

מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו טהֹורין. ּכּלן ּבאחרים, [-נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻ
דקות] ּומּתר חתיכות טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ִַָָָָָֹֹֻּפחֹות

נגע  ּבּה ונראה ׁשלׁש, על ׁשלׁש אחת ּבהן היתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהניתֹו;
טמאה. לבּדּה היא -ְְִֵַָָ

.·È ויּׂשרפּו;ּבגד טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן  ואסּור טמאין, הם .הרי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָ
.‚È אֹואחד הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הּטמאֹות  מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֻֻֻהּמחלט
ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל מצרע, [-ּכאדם ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹ

לבית] האבן.בכניסה מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב מׁשּכב ועֹוׂשה ,ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכיצד?
אׁשר  ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו מהן ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהכניס
וכן  לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּבּבית,
מהן  ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה מֹוׁשב אֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמׁשּכב

הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן מן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמעלה
.„È ׁשלׁשמטלית על ׁשלׁש ּבּה על [אצבעות]ׁשּיׁש אף - ְִֵֶַַַַָָָֹֹ
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טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּפי
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
- מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד  ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרי

והׁשוה ולּבי  ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ת", ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָ
הּמת  מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו אף ְְִִֵַַַַַּבכּזית,
.ÂË ּבין ּבגדים לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

ּבבגדים  חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
מוקפת]מּבאדם  מעיר רק .[שמשתלח ִָָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ג ש"ק יום

יד  ¤¤ּפרק
גריסין[שיעורה]ּבּתים,צרעת ‡. פולין]ּכׁשני זה [חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות  ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
והּפחֹות  ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, זה [למשה מּׁשעּור ְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.מסיני]

ירקרק,ׁשלׁשה ·. מראה - ּבבּתים יׁש טמאה סימני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
ּבּתֹורה  מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; אדמּדם, ּוׁשני ּומראה . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֻ
הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה מצטרפין [צמוד הּמראֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

אחרי לנגע] החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, ׁשהּוא; ּכל ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ
כדלקמן]הּטֹוח גריסין.[בעפר ּכׁשני , ְְִִִִֵַ

ׁשפל אין ‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשֹוקעֹות [עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי [מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,
ׁשּזה ּכׁשּיראה „. יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא  ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא וּדאי, ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹנגע
לי" נראה "ּכנגע לּכהן: את אֹומר ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יבֹוא  ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי אפּלּו - ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּבית"
הּנגע. את ויראה ויּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּכהן,

נגעֹו;ּובית ‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ
טהֹור  זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראה אּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבצד הּכה  הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹ
"ויצא  ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ויסּגיר ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֹהּמׁשקֹוף,
ׁשּיסּגיר  לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח אל הּבית מן ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹהּכהן

ּביתֹו ּבתֹו ּתחת [שלו]והּוא אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו , ְְְְִֵַַַַָֻ
אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ּפתחֹו. ּבצד אּלא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָהּמׁשקֹוף,

מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻׁשהל
.Â אּמֹות אין ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכתלים  ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע והּוא על ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
אבניו  "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
מארּבע  ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת עציו, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָואת
ׁשלׁשה  ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע על ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּתלּוי  אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל אֹו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָּכתלים,
קֹורֹות ארּבע היה [שבתקרה]על ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵַַַַָָָ

ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ארּבעה על ְְִִִִֵַַַַָָָָּבנּוי
.Ê ׁשּתי ּכּמה - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

ׁשאין  לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאבנים
מּטּמ על הּבית גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, א ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר  - אבנים הּנגע".ׁשּתי ּבהן אׁשר האבנים "את : ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? יהיּו עצים [לעכב וכּמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

לחברֹוהדלת] ּפּצים ּבין לתת ּכדי - ועפר שורות ; [בין ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
אינֹואבנים] אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו היה אם אבל .ֲִִִִֵֵָָָָ

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
.Á ׁשאחד הּלבנים ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחד  ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - .ּבעפר ְְִִִֵֵַָָָ

.Ë ונראה ּבית ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
הרי  - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר נגע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבֹו

טהֹור  .זה ֶָ
.È ּבּטלןּבית ּבזרעים, אוכל]ׁשּסּככֹו הֹואיל [מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ

הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È ירּוׁשלים- ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
נתחּלקה ׁשּנאמר  לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ "ּבבית : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

מּט אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ּובּתי ּמאין לׁשבטים; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִִָּבנגעים.

.·È הּגֹויםהּלֹוקח מן נגע]ּבּתים בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚È אחד ּבית צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו .ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבין  ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר
ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין אדם, ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועין

.„È ּבית ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מּטּמאין  - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש

.ּבנגעים  ְִִָ
.ÂË קירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות [-האבּוס ְְִִִֵַָָ

לבהמה] ּבנגעים.סככה מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

טו  ¤¤ּפרק
ׁשהן נגעי ‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ע  ויֹום ּתׁשעה ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָ
ׁשאם  למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום [צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה  ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,

הן קּבלה רבינו]ּדברי .[ממשה ְִֵֵַָָ
ּכוכל ·. קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:
ׁשּבארנּו ּכּלֹוּכמֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ
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אם  רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה
-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשעמד  מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָקֹולף
ּפׂשה ולא התפשט]ּבעיניו, ּוביֹום [- ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

קֹולף  - לֹו הל אֹו הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: עׂשר, ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
הּנגע  מצא ואם ּבצּפרים. הּבית את ּומטהר הּנגע, ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמקֹום
את  חֹולץ - ּבעיניו עמד אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּפׂשה

ּומקצה הּנגע, ּבהן אׁשר אל [מקלף]האבנים העפר את ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָמחּוץ
גריסין  ּכׁשני נגע ּבֹו חזר אם רֹואהּו: עׂשר, ּתׁשעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוביֹום
ואם  הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ׁשּיחזר זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו הּנגע, ּבֹו חזר ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַַָָֹֹלא
נראה  ואם יּנתץ; זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנגע

ּכּתחּלה  יראה ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ּפׂשה ּבֹו אם וכן . ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבהן  אׁשר האבנים את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנגע
ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, חּוץ העפר וקֹוצה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,
הרי  - גריסין ּכׁשני נגע בֹו מצא אם ורֹואהּו: ׁשני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשבּוע
חזר  לא ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזה
קדם  נגע ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו נגע, ְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
ׁשּטהרֹו אחר נגע בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָטהרה

ּכּתחּלה. יראה ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים,
חֹולץ ּכׁשהּוא ‚. אינֹו הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים, מּׁשּתי [של ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אחרֹות";הבית] אבנים "ולקחּו ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא ,ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא זה, מּצד עפר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - ּבעפר אּלא ּבסיד, טח ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּקח".
ׁשּתים  ּתחת אחת אבן מביא ואינֹו הּבית". את וטח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָיּקח,
מביא  אּלא חלּוצה, אחת אבן ּתחת ׁשּתים ולא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשחלץ,

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים להביא לֹו ויׁש ׁשּתים; ּתחת ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹׁשּתים
ּוׁשניהן „. חֹולצין, ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל  אבל אחרֹות; אבנים מביאין ּוׁשניהן העפר, את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצין
הנגע]הּבית העפר[שבו את מביא ׁשּנאמר:[לטוח]לבּדֹו - ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

עּמֹו"ועפר מּטּפל חברֹו אין הּבית", את וטח יּקח, אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ְִָּבטיחה.

אחר]ׁשּבזויתאבן ‰. בבית וחלקה המנוגע בבית [חלקה ְִֶֶֶָ
נֹותץ, ׁשהּוא ּובזמן ּכּלּה; את חֹולץ חֹולץ, ׁשהּוא ּבזמן -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אם  ספק, ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹותץ

יד ּכמ ֹו חברֹו, ׁשל זֹו ביתֿיד]ּתהיה ׁשּלֹו.[- לאבן ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָ
.Â נֹותן ּבית - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּקֹורֹות[מחשיב] התקרה]את ;[וטהורות]לעלּיה[של ֲִֶַָָ
על  עלּיה היתה לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן ּבעלּיה, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה
את  ּומּציל עּמֹו; נּתצין ּכּלן ועפרֹו, ועציו אבניו - ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּגּביו

סריגי ואת -]הּמלּבנין על שמניחים החּלֹונֹות.[שבכות ְְְְִִֵֶַַַַ
.Ê הּלֹוקח- טהֹור ּבבית אֹותן ּובנה מסּגר, מּבית אבנים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

נראה [אם] ׁשּבּטהֹור. האבנים את חֹולץ לּמסּגר, הּנגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחזר
- הּׁשני והּבית יּנתץ; הּמסּגר ׁשּבנה, האבנים על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻנגע

נגע  ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ּבנגע אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמסּגירין
ְִַָּכּתחּלה.

.Á החליצה ּכיצד אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֻ
ועץ  צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים מביא ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּטיחה?

ּכטהרת תֹולעת, ּוׁשני ואזֹוב ׁשּבארנּוארז ּדבר,אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע מּזה ׁשּבאדם ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ּפעמים ׁשבע מּזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּובבית

ׁשוין. מעׂשיהן ּכל ְֲִֵֶַָָָּוׁשאר

טז  ¤¤ּפרק
ּבֹו,ּבית ‡. הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב המנּגע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻ

אבנים יטמא  אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים וכן . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אבֹות  ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ועפר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻועצים
ּבמּגע  וכלים אדם מטּמא מהן, ּכּזית וכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאֹות;
טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ּכיצד? ּובביאה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא
מטּמאין  ׁשּכּלן - וכלים מאדם ּבּבית אׁשר ּכל  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻנטמא
ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ְְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָֹֻּבביאה,
"צרעת  ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור זה הרי - סיד מהם ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָועׂשה

מארה ּבֹו ּתן - קללה]ממארת" -]- וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל , ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

בדיקה]מסּגרּבית ·. לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד  יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
. . ממארת "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְִִִֵֶַַָָָָָּבּבית,
וכן  מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻֻטמאה

מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאבנים
ּבביאה אחד ‚. לטּמא והּמחלט, ּבית הּמסּגר ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ

מס ּבין [מכסה]ׁשהיה מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ
האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא אילן אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמסּגר,
הּטמא  והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - החיצֹון לּבית הּנכנס ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאֹו
והּנחה  לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן וכן אחד. אהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻֻּתחת
האילן, ּתחת מּנחת היתה ּבאהל. אׁשר ּכל נטמא - ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשם
האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא; - עֹובר ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהּטהֹור
ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; לא - מנּגעת ּבאבן אדם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻועבר
ּבין  ּכלים, ּבין אדם ּבין ּכמֹוהּו, - המנּגע ׁשּמֹוׁשב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו ְֲֲִֵַָָָאבנים
-הּמאהיל „. עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּיּגע  עד .טהֹור, ִֶַַָ
ּכּלֹוטהֹור ‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ

ׁשּנאמר  טהֹור, - מחטמֹו ּדרחּוץ הּבית"; אל "והּבא : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה

.Â נטמא טהֹור טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו טּלית ׁשהכניס וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
נטמאת. טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹטהֹורה
ׁשאר  אבל נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
נטמא  הּכלי, רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכלים,
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טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּפי
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
- מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד  ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרי

והׁשוה ולּבי  ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ת", ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָ
הּמת  מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו אף ְְִִֵַַַַַּבכּזית,
.ÂË ּבין ּבגדים לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

ּבבגדים  חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
מוקפת]מּבאדם  מעיר רק .[שמשתלח ִָָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ג ש"ק יום

יד  ¤¤ּפרק
גריסין[שיעורה]ּבּתים,צרעת ‡. פולין]ּכׁשני זה [חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות  ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
והּפחֹות  ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, זה [למשה מּׁשעּור ְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.מסיני]

ירקרק,ׁשלׁשה ·. מראה - ּבבּתים יׁש טמאה סימני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
ּבּתֹורה  מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; אדמּדם, ּוׁשני ּומראה . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֻ
הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה מצטרפין [צמוד הּמראֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

אחרי לנגע] החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, ׁשהּוא; ּכל ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ
כדלקמן]הּטֹוח גריסין.[בעפר ּכׁשני , ְְִִִִֵַ

ׁשפל אין ‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשֹוקעֹות [עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי [מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,
ׁשּזה ּכׁשּיראה „. יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא  ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא וּדאי, ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹנגע
לי" נראה "ּכנגע לּכהן: את אֹומר ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יבֹוא  ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי אפּלּו - ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּבית"
הּנגע. את ויראה ויּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּכהן,

נגעֹו;ּובית ‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ
טהֹור  זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראה אּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבצד הּכה  הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹ
"ויצא  ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ויסּגיר ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֹהּמׁשקֹוף,
ׁשּיסּגיר  לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח אל הּבית מן ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹהּכהן

ּביתֹו ּבתֹו ּתחת [שלו]והּוא אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו , ְְְְִֵַַַַָֻ
אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ּפתחֹו. ּבצד אּלא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָהּמׁשקֹוף,

מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻׁשהל
.Â אּמֹות אין ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכתלים  ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע והּוא על ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
אבניו  "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
מארּבע  ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת עציו, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָואת
ׁשלׁשה  ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע על ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּתלּוי  אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל אֹו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָּכתלים,
קֹורֹות ארּבע היה [שבתקרה]על ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵַַַַָָָ

ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ארּבעה על ְְִִִִֵַַַַָָָָּבנּוי
.Ê ׁשּתי ּכּמה - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

ׁשאין  לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאבנים
מּטּמ על הּבית גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, א ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר  - אבנים הּנגע".ׁשּתי ּבהן אׁשר האבנים "את : ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? יהיּו עצים [לעכב וכּמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

לחברֹוהדלת] ּפּצים ּבין לתת ּכדי - ועפר שורות ; [בין ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
אינֹואבנים] אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו היה אם אבל .ֲִִִִֵֵָָָָ

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
.Á ׁשאחד הּלבנים ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחד  ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - .ּבעפר ְְִִִֵֵַָָָ

.Ë ונראה ּבית ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
הרי  - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר נגע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבֹו

טהֹור  .זה ֶָ
.È ּבּטלןּבית ּבזרעים, אוכל]ׁשּסּככֹו הֹואיל [מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ

הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È ירּוׁשלים- ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
נתחּלקה ׁשּנאמר  לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ "ּבבית : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

מּט אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ּובּתי ּמאין לׁשבטים; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִִָּבנגעים.

.·È הּגֹויםהּלֹוקח מן נגע]ּבּתים בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚È אחד ּבית צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו .ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבין  ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר
ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין אדם, ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועין

.„È ּבית ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מּטּמאין  - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש

.ּבנגעים  ְִִָ
.ÂË קירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות [-האבּוס ְְִִִֵַָָ

לבהמה] ּבנגעים.סככה מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

טו  ¤¤ּפרק
ׁשהן נגעי ‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ע  ויֹום ּתׁשעה ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָ
ׁשאם  למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום [צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה  ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,

הן קּבלה רבינו]ּדברי .[ממשה ְִֵֵַָָ
ּכוכל ·. קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:
ׁשּבארנּו ּכּלֹוּכמֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ
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אם  רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה
-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשעמד  מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָקֹולף
ּפׂשה ולא התפשט]ּבעיניו, ּוביֹום [- ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

קֹולף  - לֹו הל אֹו הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: עׂשר, ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
הּנגע  מצא ואם ּבצּפרים. הּבית את ּומטהר הּנגע, ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמקֹום
את  חֹולץ - ּבעיניו עמד אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּפׂשה

ּומקצה הּנגע, ּבהן אׁשר אל [מקלף]האבנים העפר את ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָמחּוץ
גריסין  ּכׁשני נגע ּבֹו חזר אם רֹואהּו: עׂשר, ּתׁשעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוביֹום
ואם  הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ׁשּיחזר זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו הּנגע, ּבֹו חזר ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַַָָֹֹלא
נראה  ואם יּנתץ; זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנגע

ּכּתחּלה  יראה ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ּפׂשה ּבֹו אם וכן . ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבהן  אׁשר האבנים את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנגע
ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, חּוץ העפר וקֹוצה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,
הרי  - גריסין ּכׁשני נגע בֹו מצא אם ורֹואהּו: ׁשני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשבּוע
חזר  לא ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזה
קדם  נגע ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו נגע, ְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
ׁשּטהרֹו אחר נגע בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָטהרה

ּכּתחּלה. יראה ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים,
חֹולץ ּכׁשהּוא ‚. אינֹו הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים, מּׁשּתי [של ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אחרֹות";הבית] אבנים "ולקחּו ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא ,ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא זה, מּצד עפר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - ּבעפר אּלא ּבסיד, טח ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּקח".
ׁשּתים  ּתחת אחת אבן מביא ואינֹו הּבית". את וטח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָיּקח,
מביא  אּלא חלּוצה, אחת אבן ּתחת ׁשּתים ולא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשחלץ,

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים להביא לֹו ויׁש ׁשּתים; ּתחת ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹׁשּתים
ּוׁשניהן „. חֹולצין, ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל  אבל אחרֹות; אבנים מביאין ּוׁשניהן העפר, את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצין
הנגע]הּבית העפר[שבו את מביא ׁשּנאמר:[לטוח]לבּדֹו - ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

עּמֹו"ועפר מּטּפל חברֹו אין הּבית", את וטח יּקח, אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ְִָּבטיחה.

אחר]ׁשּבזויתאבן ‰. בבית וחלקה המנוגע בבית [חלקה ְִֶֶֶָ
נֹותץ, ׁשהּוא ּובזמן ּכּלּה; את חֹולץ חֹולץ, ׁשהּוא ּבזמן -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אם  ספק, ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹותץ

יד ּכמ ֹו חברֹו, ׁשל זֹו ביתֿיד]ּתהיה ׁשּלֹו.[- לאבן ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָ
.Â נֹותן ּבית - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּקֹורֹות[מחשיב] התקרה]את ;[וטהורות]לעלּיה[של ֲִֶַָָ
על  עלּיה היתה לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן ּבעלּיה, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה
את  ּומּציל עּמֹו; נּתצין ּכּלן ועפרֹו, ועציו אבניו - ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּגּביו

סריגי ואת -]הּמלּבנין על שמניחים החּלֹונֹות.[שבכות ְְְְִִֵֶַַַַ
.Ê הּלֹוקח- טהֹור ּבבית אֹותן ּובנה מסּגר, מּבית אבנים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

נראה [אם] ׁשּבּטהֹור. האבנים את חֹולץ לּמסּגר, הּנגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחזר
- הּׁשני והּבית יּנתץ; הּמסּגר ׁשּבנה, האבנים על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻנגע

נגע  ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ּבנגע אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמסּגירין
ְִַָּכּתחּלה.

.Á החליצה ּכיצד אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֻ
ועץ  צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים מביא ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּטיחה?

ּכטהרת תֹולעת, ּוׁשני ואזֹוב ׁשּבארנּוארז ּדבר,אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע מּזה ׁשּבאדם ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ּפעמים ׁשבע מּזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּובבית

ׁשוין. מעׂשיהן ּכל ְֲִֵֶַָָָּוׁשאר

טז  ¤¤ּפרק
ּבֹו,ּבית ‡. הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב המנּגע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻ

אבנים יטמא  אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים וכן . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אבֹות  ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ועפר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻועצים
ּבמּגע  וכלים אדם מטּמא מהן, ּכּזית וכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאֹות;
טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ּכיצד? ּובביאה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא
מטּמאין  ׁשּכּלן - וכלים מאדם ּבּבית אׁשר ּכל  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻנטמא
ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ְְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָֹֻּבביאה,
"צרעת  ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור זה הרי - סיד מהם ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָועׂשה

מארה ּבֹו ּתן - קללה]ממארת" -]- וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל , ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

בדיקה]מסּגרּבית ·. לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד  יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
. . ממארת "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְִִִֵֶַַָָָָָּבּבית,
וכן  מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻֻטמאה

מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאבנים
ּבביאה אחד ‚. לטּמא והּמחלט, ּבית הּמסּגר ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ

מס ּבין [מכסה]ׁשהיה מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ
האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא אילן אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמסּגר,
הּטמא  והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - החיצֹון לּבית הּנכנס ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאֹו
והּנחה  לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן וכן אחד. אהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻֻּתחת
האילן, ּתחת מּנחת היתה ּבאהל. אׁשר ּכל נטמא - ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשם
האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא; - עֹובר ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהּטהֹור
ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; לא - מנּגעת ּבאבן אדם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻועבר
ּבין  ּכלים, ּבין אדם ּבין ּכמֹוהּו, - המנּגע ׁשּמֹוׁשב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו ְֲֲִֵַָָָאבנים
-הּמאהיל „. עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּיּגע  עד .טהֹור, ִֶַַָ
ּכּלֹוטהֹור ‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ

ׁשּנאמר  טהֹור, - מחטמֹו ּדרחּוץ הּבית"; אל "והּבא : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה

.Â נטמא טהֹור טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו טּלית ׁשהכניס וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
נטמאת. טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹטהֹורה
ׁשאר  אבל נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
נטמא  הּכלי, רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכלים,
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ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּנכנסּו[בגדים]מּיד. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
אדם]חלּוצין על לבושים אינם מּיׂשראל [- אדם אבל . ְֲֲִִִֵָָָָ

ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא מנּגע, לבית ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנכנס
טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי - ּבידיו ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָוטּבעֹותיו
ּפת  ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעד
ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּטים
,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את יכ ּבס ּבּבית, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהאכל
ׁשעּור  לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין, ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם  - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב

נטמ  האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ּבגדיו.ׁשהה אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם  לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Á לּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט  ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ׁשם  ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֻידֹו
ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, אכילת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹּכדי

.טהֹורֹות  ְ
.Ë ּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל [- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ
הרי  המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
אדמה  ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? טהֹור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ּבהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
צמיד  מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ּבבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻמכּסין

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה וכל הם בור ּפתיל, -] ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הקרקע] ע"ג מגּלין,בנוי ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ׁשּבתֹוכם ְְִִֵֶָּכלים
.È הרּבה הּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי  'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור  הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי  ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות  הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם

ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָקירֹות
ׁשהּוא  ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ׁשהּתץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻעד
ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. וׁשֹוכב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָיֹוׁשב
יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיּׂשרפּו, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ּבׂשיחת  יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מבּדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻויהיה
מזהיר  הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשעים,
אׁשר  את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ואֹומר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, אלהי ה' ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשה
ּגדֹולה  ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, למרים ארע ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמה
להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על וגּדלּתּו ּבׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה לא והיא הּים; ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹמן
הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד לא והּוא נביאים. ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹלׁשאר
מּיד  כן, ּפי על ואף מאד". ענו מׁשה "והאיׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
הּטּפׁשים, הרׁשעים אדם לבני וחמר קל ּבצרעת. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנענׁשה
ׁשרצה  למי ראּוי ,לפיכ ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמרּבים
ּכדי  עּמהם, ּומּלדּבר מיׁשיבתם להתרחק ארחֹותיו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכּון
ּדר הּוא וזה וסכלּותם. רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
הבאי, ּבדברי מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָיׁשיבת
ּבאין  ּכ ּומּתֹו ּדברים"; ּברב ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָֹּכענין
ׂשפתי  "ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
הרּגל  להם יהיה ּכ ּומּתֹו עתק"; צּדיק על הּדברֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשקר,
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלדּבר
ּומּתעּתעים  ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָָֹמלעבים
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו";
כן  לא אׁשר ּדברים יׂשראל ּבני "ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכענין
בּׁשמים  "ׁשּתּו ּבהם: אֹומר הּוא והרי אלהיהם". ה' ֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ּבּׁשמים  לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ". ּתהל ּולׁשֹונם ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפיהם,
ׂשיחת  היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ׁשהּלכה לׁשֹונם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּפיהם?
ׁשל  ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות, יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרׁשעים
אבל  ׁשכר. ׁשֹותי עם מׁשּתאֹות ּבּתי ויׁשיבת הארץ, ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעּמי
תֹורה  ּבדברי אּלא אינּה וצּדיקיהם יׂשראל ּכׁשרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׂשיחת
ידם, על עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולפיכ חכמה; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָודברי
א  איׁש ה' יראי נדּברּו "אז ׁשּנאמר: - ּבּה אֹותם ל ּומזּכה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ליראי  לפניו, זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה', וּיקׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָרעהּו,
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ְְְֵה'
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ב  ¤¤ּפרק
אם ‡. - חֹובֹו את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין

לֹו מסּדרין - נכסים לּלוה חיוניים]נמצאּו ונֹותנין [דברים , ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
לּלוה  נמצא לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשאר, את חֹוב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלבעל
הּלוה  יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין דברים לֹו נמצא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום,

'הב  לֹו: אֹומרין ואין אֹותֹו, אֹוסרין ואין ראיה לדרּכֹו. א ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
הּגֹויים, ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו מׁשּביעין ולא עני', ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאּתה
'אם  לּמלוה: אֹומרין אּלא ּכנׁשה"; לֹו תהיה "לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:

אֹותן'. ּותפׂש ל ,ל המחּיב לזה נכסים יֹודע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאּתה
לֹו[המלווה]טען·. והרי [ללווה]ׁשּיׁש אֹותן, והחּביא ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ולא  הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין מן אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹהן
"ּבחּוץ  ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ׁשהּתֹורה ּדין; ּבית ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשליח

מחרימין אבל סתמי]ּתעמד". חרם ׁשּיׁש[מטילים מי על ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
הראׁשֹונים  הּגאֹונים ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלֹו
ּדלת  וננעלה הרּמאים ׁשרּבּו הּתלמּוד, חּבּור אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעמדּו

לוין להלוות]ּבפני הּלוה [שפחדו את ׁשּמׁשּביעין התקינּו , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹ
חפץ ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשאין [קדוש]ׁשבּועה , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּביד  החּביא וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשבּועה  וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹאחרים,
מאׁשר  לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח, ׁשּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום, מּמּנּו יאכיל לא - ידֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹּתּׂשיג
לאדם  מּתנה יּתן ולא ּבהם, יּטּפל ולא אֹותם, ילּביׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹולא
יֹום  ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא אּלא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבעֹולם,
לֹו הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֵֶָָָָָָָֹּוכסּות
ולא  מלכים, ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים אכילת לא -ְְְְְְֲִִִִֵַַַָֹֹ

והּסגנים הּפחֹות מלוכה]מלּבּוׁשי וכל [שרי ּכדרּכֹו. אּלא , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
עד  ראׁשֹון, ראׁשֹון חֹובֹו לבעל יּתן - צרּכֹו על ְְִִִֵֵַַַַַָָהּיתר
לפלֹוני  ׁשּידע מי על ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיגּבּנּו
אחר  ּגם הּדין. לבית יֹודיע ולא טמּונין אֹו ּגלּויין ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹנכסים
ׁשל  ּביתֹו לתֹו להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתּקנה
ּגּוף  לעקר ּתּקנּו ׁשּלא ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹֹֹלוה,
וכ ּכ' יאמר: אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתֹורה.

הראּוי מּניחין לי'; ׁשּיׁש הּׁשאר,[הדרוש]הּוא ויֹוציא לֹו, ְְִִִִֵֶַַָָָ
נראה  מקֹומֹותם. ּבכל יׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויּׁשבע

'ׁשל [אצלו]לֹו ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ְְְִֶֶַַַַָָָממֹון
עד  לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי' הּוא 'עסק אֹו הּוא', ְְֲִִִֵֵֵֶַָאחרים

רּבֹותי. הֹורּו וכן ראיה; ְְִֵֶַַָָָׁשּיביא
ּׁשּירויח ‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבא  חֹובֹות מּבעלי ואחד אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּתן
ותּקנת  החֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ׁשּׁשבּועה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומׁשּביעֹו;

להקל  אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין היא, .אחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּגלּוי „. והּדבר ּבתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

ּבתּקנה  להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
זה ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע והחזק שעני זֹו, לו [ודאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֻ

ּולבּיׁשֹוהוא] לֹו ּולהצר זֹו ּבׁשבּועה לצערֹו רֹוצה אּלא ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּכד  הּגֹויים ּברּבים מן וילוה ׁשּיל ּכדי אֹו מּמּנּו, להּנקם י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּׁשבּועה  ׁשּיּנצל עד לזה, ויּתן אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית
ׁשבּועה  להׁשּביעֹו ׁשמים ירא לדּין ׁשאסּור לי יראה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
תהיה  "לא ּתֹורה, ׁשל תעׂשה לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹזֹו;
ּולטרדֹו ּבּתֹובע לגער לּדּין ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה". ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלֹו

ׁשּלא [לגרשו] לּבֹו; ּבׁשרירּות והֹול עּור ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹ
נאמר: והרי הרּמאין; מּפני אּלא זֹו, ּתּקנה ּגאֹונים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתּקנּו
רּמאי  אם אחי את ׁשּתדרׁש עד - אתֹו" אחי ּדרׁש ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"עד
וׁשאינֹו עני, ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי. אינֹו אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּוא,
רּמאי  ׁשהחזק ׁשּמי אֹומר, אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻרּמאי
לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּודרכיו
ּבתּקנה  להּׁשבע רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָממֹון,
לעּׂשֹותֹו ּבּדּין ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו; ראּוי ׁשאין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹזֹו

-[לכופו] ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע ְְִִֵֶֶַַַַַַעד
מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד: ׁשהּוא מאחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָיעּׂשה,
וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכללֹו

לעבר ולא לרדפֹו ׁשּנצטּוינּו ּבלבד הּצדק [להטות]לרּדף ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּומקּבל  לעׂשֹות מרׁשה זה הרי - דינין מּבעלי אחד על ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּדין

ׁשמים. לׁשם מעׂשיו ׁשּיהיּו והּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָׂשכר;
ׁשט ‰. מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב והֹודה מי ׁשעליו, חֹוב ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים
למחיתו] הּיתר[- יּטל לא צרכיו]- על העודף אּלא [הכסף ִֵֶַָָֹֹ

קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, הּׁשטרֹות עׂשה [תחבולה]ּבעלי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
זה. ׁשל נכסיו על ְְֶֶַָָָָּבהֹודאתֹו

.Â מאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לׁשמעֹון  ונֹותנין מּלוי, מֹוציאין לראּובן - אין אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ

אמנה  'ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנכסים,
הלווהו] לא -[עדיין ראּובן לֹו והֹודה הּוא', 'ּפרּוע ְְֵַָָהּוא',

קנּוניא ׁשּמא הֹודאתֹו; על מׁשּגיחין הן [תחבולה]אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויּטל  ׁשמעֹון יּׁשבע אּלא ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו לאּבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹעֹוׂשין

טֹורף ּכל ּכדין ממשועבדים]מּלוי, נפרע [גובה ׁשאינֹו , ְְִִִִֵֵֵֶָָ
והֹודה  חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם - אחר ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על  קנּוניא יעׂשּו ׁשּלא ּבלבד; הּׁשטר ּבעל ּגֹובה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם,

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Ê לתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור
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ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּנכנסּו[בגדים]מּיד. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
אדם]חלּוצין על לבושים אינם מּיׂשראל [- אדם אבל . ְֲֲִִִֵָָָָ

ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא מנּגע, לבית ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנכנס
טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי - ּבידיו ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָוטּבעֹותיו
ּפת  ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעד
ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּטים
,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את יכ ּבס ּבּבית, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהאכל
ׁשעּור  לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין, ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם  - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב

נטמ  האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ּבגדיו.ׁשהה אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם  לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Á לּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט  ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ׁשם  ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֻידֹו
ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, אכילת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹּכדי

.טהֹורֹות  ְ
.Ë ּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל [- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ
הרי  המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
אדמה  ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? טהֹור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ּבהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
צמיד  מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ּבבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻמכּסין

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה וכל הם בור ּפתיל, -] ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הקרקע] ע"ג מגּלין,בנוי ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ׁשּבתֹוכם ְְִִֵֶָּכלים
.È הרּבה הּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי  'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור  הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי  ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות  הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם

ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָקירֹות
ׁשהּוא  ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ׁשהּתץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻעד
ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. וׁשֹוכב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָיֹוׁשב
יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיּׂשרפּו, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ּבׂשיחת  יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מבּדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻויהיה
מזהיר  הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשעים,
אׁשר  את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ואֹומר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, אלהי ה' ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשה
ּגדֹולה  ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, למרים ארע ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמה
להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על וגּדלּתּו ּבׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה לא והיא הּים; ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹמן
הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד לא והּוא נביאים. ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹלׁשאר
מּיד  כן, ּפי על ואף מאד". ענו מׁשה "והאיׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
הּטּפׁשים, הרׁשעים אדם לבני וחמר קל ּבצרעת. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנענׁשה
ׁשרצה  למי ראּוי ,לפיכ ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמרּבים
ּכדי  עּמהם, ּומּלדּבר מיׁשיבתם להתרחק ארחֹותיו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכּון
ּדר הּוא וזה וסכלּותם. רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
הבאי, ּבדברי מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָיׁשיבת
ּבאין  ּכ ּומּתֹו ּדברים"; ּברב ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָֹּכענין
ׂשפתי  "ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
הרּגל  להם יהיה ּכ ּומּתֹו עתק"; צּדיק על הּדברֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשקר,
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלדּבר
ּומּתעּתעים  ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָָֹמלעבים
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו";
כן  לא אׁשר ּדברים יׂשראל ּבני "ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכענין
בּׁשמים  "ׁשּתּו ּבהם: אֹומר הּוא והרי אלהיהם". ה' ֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ּבּׁשמים  לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ". ּתהל ּולׁשֹונם ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפיהם,
ׂשיחת  היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ׁשהּלכה לׁשֹונם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּפיהם?
ׁשל  ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות, יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרׁשעים
אבל  ׁשכר. ׁשֹותי עם מׁשּתאֹות ּבּתי ויׁשיבת הארץ, ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעּמי
תֹורה  ּבדברי אּלא אינּה וצּדיקיהם יׂשראל ּכׁשרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׂשיחת
ידם, על עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולפיכ חכמה; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָודברי
א  איׁש ה' יראי נדּברּו "אז ׁשּנאמר: - ּבּה אֹותם ל ּומזּכה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ליראי  לפניו, זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה', וּיקׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָרעהּו,
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ְְְֵה'
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ב  ¤¤ּפרק
אם ‡. - חֹובֹו את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין

לֹו מסּדרין - נכסים לּלוה חיוניים]נמצאּו ונֹותנין [דברים , ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
לּלוה  נמצא לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשאר, את חֹוב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלבעל
הּלוה  יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין דברים לֹו נמצא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום,

'הב  לֹו: אֹומרין ואין אֹותֹו, אֹוסרין ואין ראיה לדרּכֹו. א ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
הּגֹויים, ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו מׁשּביעין ולא עני', ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאּתה
'אם  לּמלוה: אֹומרין אּלא ּכנׁשה"; לֹו תהיה "לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:

אֹותן'. ּותפׂש ל ,ל המחּיב לזה נכסים יֹודע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאּתה
לֹו[המלווה]טען·. והרי [ללווה]ׁשּיׁש אֹותן, והחּביא ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ולא  הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין מן אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹהן
"ּבחּוץ  ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ׁשהּתֹורה ּדין; ּבית ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשליח

מחרימין אבל סתמי]ּתעמד". חרם ׁשּיׁש[מטילים מי על ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
הראׁשֹונים  הּגאֹונים ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלֹו
ּדלת  וננעלה הרּמאים ׁשרּבּו הּתלמּוד, חּבּור אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעמדּו

לוין להלוות]ּבפני הּלוה [שפחדו את ׁשּמׁשּביעין התקינּו , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹ
חפץ ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשאין [קדוש]ׁשבּועה , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּביד  החּביא וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשבּועה  וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹאחרים,
מאׁשר  לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח, ׁשּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום, מּמּנּו יאכיל לא - ידֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹּתּׂשיג
לאדם  מּתנה יּתן ולא ּבהם, יּטּפל ולא אֹותם, ילּביׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹולא
יֹום  ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא אּלא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבעֹולם,
לֹו הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֵֶָָָָָָָֹּוכסּות
ולא  מלכים, ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים אכילת לא -ְְְְְְֲִִִִֵַַַָֹֹ

והּסגנים הּפחֹות מלוכה]מלּבּוׁשי וכל [שרי ּכדרּכֹו. אּלא , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
עד  ראׁשֹון, ראׁשֹון חֹובֹו לבעל יּתן - צרּכֹו על ְְִִִֵֵַַַַַָָהּיתר
לפלֹוני  ׁשּידע מי על ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיגּבּנּו
אחר  ּגם הּדין. לבית יֹודיע ולא טמּונין אֹו ּגלּויין ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹנכסים
ׁשל  ּביתֹו לתֹו להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתּקנה
ּגּוף  לעקר ּתּקנּו ׁשּלא ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹֹֹלוה,
וכ ּכ' יאמר: אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתֹורה.

הראּוי מּניחין לי'; ׁשּיׁש הּׁשאר,[הדרוש]הּוא ויֹוציא לֹו, ְְִִִִֵֶַַָָָ
נראה  מקֹומֹותם. ּבכל יׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויּׁשבע

'ׁשל [אצלו]לֹו ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ְְְִֶֶַַַַָָָממֹון
עד  לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי' הּוא 'עסק אֹו הּוא', ְְֲִִִֵֵֵֶַָאחרים

רּבֹותי. הֹורּו וכן ראיה; ְְִֵֶַַָָָׁשּיביא
ּׁשּירויח ‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבא  חֹובֹות מּבעלי ואחד אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּתן
ותּקנת  החֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ׁשּׁשבּועה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומׁשּביעֹו;

להקל  אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין היא, .אחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּגלּוי „. והּדבר ּבתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

ּבתּקנה  להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
זה ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע והחזק שעני זֹו, לו [ודאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֻ

ּולבּיׁשֹוהוא] לֹו ּולהצר זֹו ּבׁשבּועה לצערֹו רֹוצה אּלא ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּכד  הּגֹויים ּברּבים מן וילוה ׁשּיל ּכדי אֹו מּמּנּו, להּנקם י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּׁשבּועה  ׁשּיּנצל עד לזה, ויּתן אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית
ׁשבּועה  להׁשּביעֹו ׁשמים ירא לדּין ׁשאסּור לי יראה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
תהיה  "לא ּתֹורה, ׁשל תעׂשה לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹזֹו;
ּולטרדֹו ּבּתֹובע לגער לּדּין ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה". ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלֹו

ׁשּלא [לגרשו] לּבֹו; ּבׁשרירּות והֹול עּור ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹ
נאמר: והרי הרּמאין; מּפני אּלא זֹו, ּתּקנה ּגאֹונים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתּקנּו
רּמאי  אם אחי את ׁשּתדרׁש עד - אתֹו" אחי ּדרׁש ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"עד
וׁשאינֹו עני, ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי. אינֹו אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּוא,
רּמאי  ׁשהחזק ׁשּמי אֹומר, אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻרּמאי
לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּודרכיו
ּבתּקנה  להּׁשבע רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָממֹון,
לעּׂשֹותֹו ּבּדּין ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו; ראּוי ׁשאין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹזֹו

-[לכופו] ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע ְְִִֵֶֶַַַַַַעד
מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד: ׁשהּוא מאחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָיעּׂשה,
וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכללֹו

לעבר ולא לרדפֹו ׁשּנצטּוינּו ּבלבד הּצדק [להטות]לרּדף ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּומקּבל  לעׂשֹות מרׁשה זה הרי - דינין מּבעלי אחד על ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּדין

ׁשמים. לׁשם מעׂשיו ׁשּיהיּו והּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָׂשכר;
ׁשט ‰. מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב והֹודה מי ׁשעליו, חֹוב ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים
למחיתו] הּיתר[- יּטל לא צרכיו]- על העודף אּלא [הכסף ִֵֶַָָֹֹ

קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, הּׁשטרֹות עׂשה [תחבולה]ּבעלי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
זה. ׁשל נכסיו על ְְֶֶַָָָָּבהֹודאתֹו

.Â מאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לׁשמעֹון  ונֹותנין מּלוי, מֹוציאין לראּובן - אין אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ

אמנה  'ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנכסים,
הלווהו] לא -[עדיין ראּובן לֹו והֹודה הּוא', 'ּפרּוע ְְֵַָָהּוא',

קנּוניא ׁשּמא הֹודאתֹו; על מׁשּגיחין הן [תחבולה]אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויּטל  ׁשמעֹון יּׁשבע אּלא ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו לאּבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹעֹוׂשין

טֹורף ּכל ּכדין ממשועבדים]מּלוי, נפרע [גובה ׁשאינֹו , ְְִִִִֵֵֵֶָָ
והֹודה  חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם - אחר ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על  קנּוניא יעׂשּו ׁשּלא ּבלבד; הּׁשטר ּבעל ּגֹובה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם,

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Ê לתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור
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ּבׁשטר, והּמלוה הּמׁשּכֹון; על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמים,
"ולפני  מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יתר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשּבח

מכׁשל" תּתן לא לעצמֹועּור קללה וגֹורם ,. ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹ
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

ּכלּום  עליו להם אין - ּגרׁשּה ּכ ּׁשּקנה ואחר מה ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבעלּה ּבחזקת האּׁשה, ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו; קנה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעבד,

מּנדּוניתּה ׁשהן ראיה הביאה ּכן אם אּלא [שהביאה - ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.לחתונתה]

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ח' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
אין ‡. עׁשירה, ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה

ּבׁשעת  ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד  תחבל "ולא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה  ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין חבל, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה".
נׂשרף  אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. ּתכּפר, ואם ּתׁשּלם; ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו,

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ְִֶֶֶַֹקדם
ּבין ·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין - חברֹו את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל  לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
והערבֹות  הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים

ׁשל [קערות] וסּכינין ּבהן, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות עץ, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
ואם  חבל". הּוא נפׁש "ּכי ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיטה,
קדם  נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ואם ּכרחֹו; ּבעל מחזיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹחבל,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ערבה ‚. ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחבל

ׁשני  אפּלּו עצמֹו; ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - וסּכין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויֹורה
ׁשני  מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוׂשין ׁשהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלים

ׁשניהם  על ׁשּתים ולֹוקה רחים ּכלים, יחבל "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבפני  הרחים ועל עצמֹו, ּבפני הרכב על לחּיב - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָורכב"
ּומׁשּמׁשין  ּכלים ׁשני מיחדין, והרחים ׁשהרכב ּכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעצמֹו.
עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב אחת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
אחת, מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ׁשני ּכל ּכ -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
חבל  אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב

ׁשּתים. לֹוקה החֹורׁש, ּבקר ְִֵֶֶֶַַָָצמד
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא  - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשלּוח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
נכנס  והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּכנס

ּתעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, לֹו ּומֹוציא אם לביתֹו, . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹ
ּדין  ּבית ׁשּׁשלּוח ּדין? ּבית לׁשלּוח חֹוב ּבעל ּבין מה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּכן,
לּמלוה; ונֹותנֹו ּבזרֹוע, הּלוה מּיד הּמׁשּכֹון לּקח לֹו יׁש -ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַֹ
הּלוה  לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון, לּקח לֹו אין - חֹוב ְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹּובעל
אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ונכנס חֹוב, ּבעל עבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹמּדעּתֹו.

ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשהרי [בכח]ׁשחטף לֹוקה, אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ואם  העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: לעׂשה, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנּתק

לֹוקה. - נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ׁשאבד ּכגֹון ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
הּמׁשּכֹון ּדמי מהחוב]ּומחּׁשב ּבּדין.[מנכהו הּׁשאר ותֹובע , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָ

ּבידֹו‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין, ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
ּדבר  ּומׁשּכנֹו הּוא, עני איׁש אם - הּלוה מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע,
ּבעת  העבֹוט לֹו להחזיר מצוה זה הרי - לֹו צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו; צרי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו, ּבּה לעׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום  ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"הׁשב
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּיֹום
ּכסּות  זֹו ,אצל ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא - ּבעבטֹו" תׁשּכב ְְְְְֲֲִִֶַַַַֹֹֹ"לא
לֹובׁשן  אֹו ּבּיֹום, מלאכּתֹו ּבהן עֹוׂשה ׁשהּוא ּובכלים ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלילה;
מלּמד  לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד אֹומר: הּוא -ְְִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּבעת  הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן אם הּיֹום. ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמחזירֹו
מה  - לֹו צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ולֹוקח לֹו, צרי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

יּׁשמט ׁשּלא ּכדי הּמׁשּכֹון? ּבּׁשביעית,[יתבטל]ּיֹועיל החֹוב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
יעׂשה ּבניו[החוב]ולא אצל גובין מּטלטלין [ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מיתומים] ׁשּמת מטלטלין אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ,ְִִֵֶֶַַַַַָָ
צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ׁשהממׁשּכן למדּת, הא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּלוה.
ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ּבזמּנֹו לֹו החזירֹו ולא ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹלֹו
את  לֹו ּתׁשיב "הׁשב ּומּׁשּום ּביתֹו", אל תבא "לא ִִִֵֵֶֶָָָֹֹמּׁשּום
ּדברים  ּבּמה ּבעבטֹו". תׁשּכב "לא ּומּׁשּום ְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹהעבֹוט",
מׁשּכנֹו אם אבל הלואתֹו. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹאמּורים?
עֹובר  ואינֹו ּכלל, לֹו להחזיר חּיב אינֹו - הלואתֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשעת

האּלּו.[בלאו]ּבׁשם הּׁשמֹות מן ְִֵֵֵַָ
.Â ׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשלּוח

מׁשּכֹון  אֹותן לּתן לאדם ּוכלי אפׁשר ׁשעליו, ּבגד ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּומּטה  לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו; וכּיֹוצא ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

זול]ּומּפץ לֹו[מצע יׁש מאּלּו, חּוץ ּבידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ויחזיר ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָלמׁשּכנֹו;
מתי  עד אחד. ּומחזיר אחד, נֹוטל - ּכלים ׁשני לפניו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּמׁשּכֹון  היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? להחזיר חּיב ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָהּוא

אֹות  מּניחין ואין להם, צרי ׁשאינֹו הרי מּדברים - לּלוה ן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אצלֹו, מּניחן ׁשלׁשים זה ּולהּלן,עד יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום; ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

לבניו; מחזיר אינֹו הּלוה, מת ּדין. ּבבית הּמׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמֹוכר
ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ׁשהׁשיב אחר הּלוה [לוקח]מת ְְִֵֵֶֶַַַַַֹ

מחזיר. ואינֹו ּבניו, מעל ְְְִֵֵֶַַַַָָהּמלוה
.Ê[את],לביתֹו ּולה ּכנס ּבזרֹוע, למׁשּכנֹו מּתר - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻהערב

מי  וכן זר". ערב ּכי ּבגדֹו, "לקח ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולּטל
ׂשכר  ּבין מלאכּתֹו, ׂשכר ּבין - חברֹו אצל ׂשכר לֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
ׁשּלא  למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ׂשכר ּבין וכליו, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבהמּתֹו
ואם  ּבׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ונכנס ּדין, ּבית ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָעל

"ּכי [החשיב]זקף ׁשּנאמר: אסּור, - ּבמלוה עליו הּׂשכר ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וגֹו'. מאּומה" מּׁשאת ברע ְְְֲֵֶַַַָתּׁשה

.Áׂשכרֹו היה אם - עני ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה [דמי מי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] ּפחתֹוהשימוש על שימוש]יתר קרּדם [מרוב ּכגֹון , ְְְֵַָָֹֻ
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ּומנּכה  להׂשּכירֹו, מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומּסר
צרי ואין אבדה, ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּתמיד, מחֹובֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׂשכרֹו

ּבעלים. ְְִָרׁשּות

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡תּתן נׁש לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: הּוא, אחד - ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ּבנׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
ולּמה  ."יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל, נׁש ּכסף, נׁש"ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
חברֹו את ׁשּמצער ,ּכנֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?'נׁש' ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָנקרא
ּבׁשני  עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ּבׂשרֹו. את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ִָלאוין.
ללוֹות ·. לּלֹוקח אסּור ּכ להלוֹות, לּנֹותן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר

הּׁשמּועה  מּפי - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּברּבית,
וכן  .לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמדּו,

להתעּסק לעזר]אסּור וכל [להיות ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עֹובר  זה הרי - ּביניהן עד אֹו סֹופר, אֹו ערב, ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
אזהרה  זֹו ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
ּברּבית  ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ולערב לעדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ּכסּפ "את ּכנׁשה", לֹו תהיה "לא - לאוין ׁשּׁשה על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹעֹובר

ת  לא "ּובמרּבית ,"ּבנׁש לֹו תּתן ּתּקח לא "אל ,"אכל ּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
עּור  "ולפני ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ותרּבית", נׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמאּתֹו
תּׁשי "לא - ּבׁשנים עֹובר והּלוה מכׁשל". תּתן ְְְִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹֹלא
ועדים, ערב, מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני ,"ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָֹֹלאחי
עליו  תׂשימּון "לא מּׁשּום אּלא עֹוברין אין - ּבהן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

סרסּור ׁשהיה מי וכל ."ׁשּסּיע [מתווך]נׁש אֹו ׁשניהם, ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הֹורהּו אֹו מהן, לו]אחד עּור [הורה "ולפני מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ

מכׁשל". תּתן ְִִֵֹֹלא
הּלאוין,‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף 

להּׁשבֹון  ׁשּנּתן מּפני לֹוקין, -אינן ּברּבית הּמלוה ׁשּכל ; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קצּוצה רּבית היתה הלוואה]אם משעת ׁשהיא [קצובה , ְְִִִִֶָָָ

יֹוצאה זֹו הרי - הּתֹורה מן המלווה]אסּורה ּבּדּינין [מידי ְֲֲִִֵַַַָָָָ
בבי"ד] לּלוה;[- ּומחזירין הּמלוה, מן אֹותּה ּומֹוציאין ,ְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

הּבנים. מּיד מֹוציאין אין הּמלוה, מת ְְִִִִִֵֵֶַַַַָואם
ׁשהן „. ּפי על אף - רּבית ׁשל מעֹות אביהן להן ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח

ּפרה  להן הּניח להחזיר. חּיבין אינן רּבית, ׁשל ׁשהן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעין
מּפני  להחזיר, חּיבין - המסּים ּדבר וכל רּבית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
ולא  ּתׁשּובה ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהם. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד
אין  - ּתׁשּובה עׂשה לא אם אבל ׁשּמת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהסּפיק

מחזירין  אין המסּים ּדבר ואפּלּו לכבֹודֹו, .חֹוׁשׁשין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֻ
.‰- ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי מהן,הּגזלנין מקּבלין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

רּוח  אין מהן, המקּבל וכל לתׁשּובה; ּדר להן לפּתח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
ּדבר  והרּבית קּימת, הּגזלה היתה ואם הימּנּו. נֹוחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמים

הּוא[חפץ] והרי מהן.[קיים]מסּים, מקּבלין - ּבעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֻ
.Â ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין רּבית, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשטר

קדם [מדרבנן] הרּבית. את ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה -ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אבק  אבל הּקצּוצה; הרּבית מּמּנּו מֹוציאין הּכל, ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה
ּגֹובה אינֹו - מּדבריהם ׁשהּוא דין]רּבית, הּלוה [בית מן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַֹ

לּלוה. הּמלוה מן אֹותֹו מחזירין ואין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹלּמלוה,
.Ê עליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי רּבית, ׁשטר הּכֹותב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכל

הּלוה [עלֿעצמו] ּכל וכן יׂשראל. אלהי ּבה' ׁשּכפר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדים
ּבה' ּככֹופרין ׁשניהם - עצמן לבין ּבינן ּברּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומלוה
ּכסּפ "את ׁשּנאמר: מצרים, ּביציאת וכפרּו יׂשראל, ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאלהי

ה  אׁשר אלהיכם ה' אני . . ּבנׁש לֹו תּתן אתכם לא ֹוצאתי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ
מצרים". ְִִֵֶֶָמארץ

.Á על אף ּברּבית; ביתֹו ּובני מּבניו ללוֹות לאדם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאסּור
אסּור, זה הרי - להן ׁשּנֹותן הּוא ּומּתנה מקּפיד, ׁשאינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי

זה  ּבדבר ירּגילן .ׁשּמא ְְִֵֶֶַָָָ
.Ë מה על יתר לֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתלמידי

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּׁשּלוה
הרּבית  אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחֹובֹו לֹו ׁשהחזיר אֹו יתר, הּלוה ּומצא חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלוה
נֹוטה ׁשהּדעת ּבכדי אם - יתר לטעות]ּומצא חּיב [יכולה - ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

היתה  ּגזלה אֹו לֹו, ׁשּנתן הּוא מּתנה - לאו ואם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהחזיר;
והבליע ּבידֹו ּבחׁשּבֹון[הכניס]לֹו שוויה]לֹו אחר [את אֹו , ְְְְִִֵֶַַַָ

אֹו ּובׁשּתים ּבאחת נֹוטה? הּדעת ּבכּמה לֹו. להבליע ְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָצּוהּו
עׂשרה  אֹו מנה, חמּׁשה חמּׁשה ׁשּמא ּבעׂשרה, אֹו ֲֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבחמּׁשה

ּבהם מנה בטעות]עׂשרה מנין [והוסיף יתר מצא אם וכן . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
לֹו, להחזיר חּיב - אחד אחד העׂשרֹות מנין אֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהחמיׁשּיֹות

ּבהם מֹונה ׁשהיה האחדים ידם]ׁשּמא אֹו[על החמיׁשּיֹות ֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
עּמהן. נתערבּו ְְֲִִֶָָָָהעׂשרֹות

.‡Èהּמטּבע על חברֹו את מסויים]הּמלוה מטבע ,[שיחזיר ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ
מׁשקלֹו, ּופרׁש ידּוע, מטּבע ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

מחמת [המדינה]והֹוסיפּו הּפרֹות הּוזלּו אם - מׁשקלֹו על ְְְֲִִִֵֵַַַָ
למטבע]הּתֹוספת הּתֹוספת,[שנוספה ׁשעּור לֹו מנּכה - ְִֶֶֶֶֶַַַ

מחמת  הּוזלּו לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹואפּלּו
הּיֹוצא  מּמטּבע לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתֹוספת
עד  עליו ּבׁשהֹוסיפּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשעה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה
אם  אבל חמּׁשה. ועׂשּוהּו ארּבעה ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָחמיׁשיתֹו,
הּתֹוספת, ּכל לֹו מנּכה - חמיׁשיתֹו על יתר עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהֹוסיפּו
על  למלוה הּדין והּוא הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹאף

מּמּנּו. ּופחתּו ְֲִִֵֶַַַהּמטּבע
.·Èונפסל הּמטּבע, על חברֹו את מהשוק]הּמלוה -[יצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

לאֹותּה ּדר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה להֹוציאֹו יכֹול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָאם
ל' לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע לֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמדינה
לֹו נֹותן לׁשם, ּדר לֹו אין ואם ּפלֹוני'; ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶָָוהֹוציאֹו

ּבכתּבה וכן  ׁשעה. ּבאֹותּה הּיֹוצא אשה]מּמטּבע .[של ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ
.‚È ּברּבית לּמלוה ׁשּמחל ׁשּלוה הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהֹורּו

ׁשּקנּו ּפי על אף - מּמּנּו לּקח ׁשעתיד אֹו מּמּנּו, ִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלקח
רּבית  ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו מּתנה, נתן אֹו ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּידֹו
ואסרה  מחלה, לא הּתֹורה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם
אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ּולפיכ זֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה

ּדבריהם ּברּבי  ׁשל אּלא ת נכֹונה; זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
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ּבׁשטר, והּמלוה הּמׁשּכֹון; על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמים,
"ולפני  מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יתר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשּבח

מכׁשל" תּתן לא לעצמֹועּור קללה וגֹורם ,. ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹ
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

ּכלּום  עליו להם אין - ּגרׁשּה ּכ ּׁשּקנה ואחר מה ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבעלּה ּבחזקת האּׁשה, ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו; קנה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעבד,

מּנדּוניתּה ׁשהן ראיה הביאה ּכן אם אּלא [שהביאה - ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.לחתונתה]

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ח' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
אין ‡. עׁשירה, ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה

ּבׁשעת  ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד  תחבל "ולא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה  ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין חבל, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה".
נׂשרף  אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. ּתכּפר, ואם ּתׁשּלם; ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו,

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ְִֶֶֶַֹקדם
ּבין ·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין - חברֹו את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל  לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
והערבֹות  הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים

ׁשל [קערות] וסּכינין ּבהן, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות עץ, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
ואם  חבל". הּוא נפׁש "ּכי ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיטה,
קדם  נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ואם ּכרחֹו; ּבעל מחזיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹחבל,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ערבה ‚. ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחבל

ׁשני  אפּלּו עצמֹו; ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - וסּכין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויֹורה
ׁשני  מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוׂשין ׁשהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלים

ׁשניהם  על ׁשּתים ולֹוקה רחים ּכלים, יחבל "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבפני  הרחים ועל עצמֹו, ּבפני הרכב על לחּיב - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָורכב"
ּומׁשּמׁשין  ּכלים ׁשני מיחדין, והרחים ׁשהרכב ּכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעצמֹו.
עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב אחת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
אחת, מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ׁשני ּכל ּכ -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
חבל  אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב

ׁשּתים. לֹוקה החֹורׁש, ּבקר ְִֵֶֶֶַַָָצמד
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא  - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשלּוח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
נכנס  והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּכנס

ּתעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, לֹו ּומֹוציא אם לביתֹו, . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹ
ּדין  ּבית ׁשּׁשלּוח ּדין? ּבית לׁשלּוח חֹוב ּבעל ּבין מה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּכן,
לּמלוה; ונֹותנֹו ּבזרֹוע, הּלוה מּיד הּמׁשּכֹון לּקח לֹו יׁש -ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַֹ
הּלוה  לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון, לּקח לֹו אין - חֹוב ְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹּובעל
אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ונכנס חֹוב, ּבעל עבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹמּדעּתֹו.

ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשהרי [בכח]ׁשחטף לֹוקה, אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ואם  העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: לעׂשה, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנּתק

לֹוקה. - נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ׁשאבד ּכגֹון ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
הּמׁשּכֹון ּדמי מהחוב]ּומחּׁשב ּבּדין.[מנכהו הּׁשאר ותֹובע , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָ

ּבידֹו‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין, ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
ּדבר  ּומׁשּכנֹו הּוא, עני איׁש אם - הּלוה מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע,
ּבעת  העבֹוט לֹו להחזיר מצוה זה הרי - לֹו צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו; צרי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו, ּבּה לעׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום  ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"הׁשב
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּיֹום
ּכסּות  זֹו ,אצל ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא - ּבעבטֹו" תׁשּכב ְְְְְֲֲִִֶַַַַֹֹֹ"לא
לֹובׁשן  אֹו ּבּיֹום, מלאכּתֹו ּבהן עֹוׂשה ׁשהּוא ּובכלים ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלילה;
מלּמד  לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד אֹומר: הּוא -ְְִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּבעת  הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן אם הּיֹום. ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמחזירֹו
מה  - לֹו צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ולֹוקח לֹו, צרי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

יּׁשמט ׁשּלא ּכדי הּמׁשּכֹון? ּבּׁשביעית,[יתבטל]ּיֹועיל החֹוב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
יעׂשה ּבניו[החוב]ולא אצל גובין מּטלטלין [ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מיתומים] ׁשּמת מטלטלין אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ,ְִִֵֶֶַַַַַָָ
צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ׁשהממׁשּכן למדּת, הא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּלוה.
ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ּבזמּנֹו לֹו החזירֹו ולא ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹלֹו
את  לֹו ּתׁשיב "הׁשב ּומּׁשּום ּביתֹו", אל תבא "לא ִִִֵֵֶֶָָָֹֹמּׁשּום
ּדברים  ּבּמה ּבעבטֹו". תׁשּכב "לא ּומּׁשּום ְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹהעבֹוט",
מׁשּכנֹו אם אבל הלואתֹו. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹאמּורים?
עֹובר  ואינֹו ּכלל, לֹו להחזיר חּיב אינֹו - הלואתֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשעת

האּלּו.[בלאו]ּבׁשם הּׁשמֹות מן ְִֵֵֵַָ
.Â ׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשלּוח

מׁשּכֹון  אֹותן לּתן לאדם ּוכלי אפׁשר ׁשעליו, ּבגד ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּומּטה  לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו; וכּיֹוצא ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

זול]ּומּפץ לֹו[מצע יׁש מאּלּו, חּוץ ּבידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ויחזיר ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָלמׁשּכנֹו;
מתי  עד אחד. ּומחזיר אחד, נֹוטל - ּכלים ׁשני לפניו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּמׁשּכֹון  היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? להחזיר חּיב ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָהּוא

אֹות  מּניחין ואין להם, צרי ׁשאינֹו הרי מּדברים - לּלוה ן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אצלֹו, מּניחן ׁשלׁשים זה ּולהּלן,עד יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום; ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

לבניו; מחזיר אינֹו הּלוה, מת ּדין. ּבבית הּמׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמֹוכר
ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ׁשהׁשיב אחר הּלוה [לוקח]מת ְְִֵֵֶֶַַַַַֹ

מחזיר. ואינֹו ּבניו, מעל ְְְִֵֵֶַַַַָָהּמלוה
.Ê[את],לביתֹו ּולה ּכנס ּבזרֹוע, למׁשּכנֹו מּתר - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻהערב

מי  וכן זר". ערב ּכי ּבגדֹו, "לקח ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולּטל
ׂשכר  ּבין מלאכּתֹו, ׂשכר ּבין - חברֹו אצל ׂשכר לֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
ׁשּלא  למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ׂשכר ּבין וכליו, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבהמּתֹו
ואם  ּבׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ונכנס ּדין, ּבית ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָעל

"ּכי [החשיב]זקף ׁשּנאמר: אסּור, - ּבמלוה עליו הּׂשכר ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וגֹו'. מאּומה" מּׁשאת ברע ְְְֲֵֶַַַָתּׁשה

.Áׂשכרֹו היה אם - עני ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה [דמי מי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] ּפחתֹוהשימוש על שימוש]יתר קרּדם [מרוב ּכגֹון , ְְְֵַָָֹֻ
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ּומנּכה  להׂשּכירֹו, מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומּסר
צרי ואין אבדה, ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּתמיד, מחֹובֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׂשכרֹו

ּבעלים. ְְִָרׁשּות

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡תּתן נׁש לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: הּוא, אחד - ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ּבנׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
ולּמה  ."יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל, נׁש ּכסף, נׁש"ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
חברֹו את ׁשּמצער ,ּכנֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?'נׁש' ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָנקרא
ּבׁשני  עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ּבׂשרֹו. את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ִָלאוין.
ללוֹות ·. לּלֹוקח אסּור ּכ להלוֹות, לּנֹותן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר

הּׁשמּועה  מּפי - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּברּבית,
וכן  .לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמדּו,

להתעּסק לעזר]אסּור וכל [להיות ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עֹובר  זה הרי - ּביניהן עד אֹו סֹופר, אֹו ערב, ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
אזהרה  זֹו ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
ּברּבית  ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ולערב לעדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ּכסּפ "את ּכנׁשה", לֹו תהיה "לא - לאוין ׁשּׁשה על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹעֹובר

ת  לא "ּובמרּבית ,"ּבנׁש לֹו תּתן ּתּקח לא "אל ,"אכל ּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
עּור  "ולפני ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ותרּבית", נׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמאּתֹו
תּׁשי "לא - ּבׁשנים עֹובר והּלוה מכׁשל". תּתן ְְְִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹֹלא
ועדים, ערב, מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני ,"ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָֹֹלאחי
עליו  תׂשימּון "לא מּׁשּום אּלא עֹוברין אין - ּבהן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

סרסּור ׁשהיה מי וכל ."ׁשּסּיע [מתווך]נׁש אֹו ׁשניהם, ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הֹורהּו אֹו מהן, לו]אחד עּור [הורה "ולפני מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ

מכׁשל". תּתן ְִִֵֹֹלא
הּלאוין,‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף 

להּׁשבֹון  ׁשּנּתן מּפני לֹוקין, -אינן ּברּבית הּמלוה ׁשּכל ; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קצּוצה רּבית היתה הלוואה]אם משעת ׁשהיא [קצובה , ְְִִִִֶָָָ

יֹוצאה זֹו הרי - הּתֹורה מן המלווה]אסּורה ּבּדּינין [מידי ְֲֲִִֵַַַָָָָ
בבי"ד] לּלוה;[- ּומחזירין הּמלוה, מן אֹותּה ּומֹוציאין ,ְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

הּבנים. מּיד מֹוציאין אין הּמלוה, מת ְְִִִִִֵֵֶַַַַָואם
ׁשהן „. ּפי על אף - רּבית ׁשל מעֹות אביהן להן ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח

ּפרה  להן הּניח להחזיר. חּיבין אינן רּבית, ׁשל ׁשהן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעין
מּפני  להחזיר, חּיבין - המסּים ּדבר וכל רּבית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
ולא  ּתׁשּובה ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהם. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד
אין  - ּתׁשּובה עׂשה לא אם אבל ׁשּמת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהסּפיק

מחזירין  אין המסּים ּדבר ואפּלּו לכבֹודֹו, .חֹוׁשׁשין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֻ
.‰- ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי מהן,הּגזלנין מקּבלין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

רּוח  אין מהן, המקּבל וכל לתׁשּובה; ּדר להן לפּתח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
ּדבר  והרּבית קּימת, הּגזלה היתה ואם הימּנּו. נֹוחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמים

הּוא[חפץ] והרי מהן.[קיים]מסּים, מקּבלין - ּבעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֻ
.Â ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין רּבית, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשטר

קדם [מדרבנן] הרּבית. את ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה -ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אבק  אבל הּקצּוצה; הרּבית מּמּנּו מֹוציאין הּכל, ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה
ּגֹובה אינֹו - מּדבריהם ׁשהּוא דין]רּבית, הּלוה [בית מן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַֹ

לּלוה. הּמלוה מן אֹותֹו מחזירין ואין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹלּמלוה,
.Ê עליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי רּבית, ׁשטר הּכֹותב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכל

הּלוה [עלֿעצמו] ּכל וכן יׂשראל. אלהי ּבה' ׁשּכפר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדים
ּבה' ּככֹופרין ׁשניהם - עצמן לבין ּבינן ּברּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומלוה
ּכסּפ "את ׁשּנאמר: מצרים, ּביציאת וכפרּו יׂשראל, ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאלהי

ה  אׁשר אלהיכם ה' אני . . ּבנׁש לֹו תּתן אתכם לא ֹוצאתי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ
מצרים". ְִִֵֶֶָמארץ

.Á על אף ּברּבית; ביתֹו ּובני מּבניו ללוֹות לאדם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאסּור
אסּור, זה הרי - להן ׁשּנֹותן הּוא ּומּתנה מקּפיד, ׁשאינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי

זה  ּבדבר ירּגילן .ׁשּמא ְְִֵֶֶַָָָ
.Ë מה על יתר לֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתלמידי

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּׁשּלוה
הרּבית  אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחֹובֹו לֹו ׁשהחזיר אֹו יתר, הּלוה ּומצא חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלוה
נֹוטה ׁשהּדעת ּבכדי אם - יתר לטעות]ּומצא חּיב [יכולה - ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

היתה  ּגזלה אֹו לֹו, ׁשּנתן הּוא מּתנה - לאו ואם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהחזיר;
והבליע ּבידֹו ּבחׁשּבֹון[הכניס]לֹו שוויה]לֹו אחר [את אֹו , ְְְְִִֵֶַַַָ

אֹו ּובׁשּתים ּבאחת נֹוטה? הּדעת ּבכּמה לֹו. להבליע ְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָצּוהּו
עׂשרה  אֹו מנה, חמּׁשה חמּׁשה ׁשּמא ּבעׂשרה, אֹו ֲֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבחמּׁשה

ּבהם מנה בטעות]עׂשרה מנין [והוסיף יתר מצא אם וכן . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
לֹו, להחזיר חּיב - אחד אחד העׂשרֹות מנין אֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהחמיׁשּיֹות

ּבהם מֹונה ׁשהיה האחדים ידם]ׁשּמא אֹו[על החמיׁשּיֹות ֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
עּמהן. נתערבּו ְְֲִִֶָָָָהעׂשרֹות

.‡Èהּמטּבע על חברֹו את מסויים]הּמלוה מטבע ,[שיחזיר ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ
מׁשקלֹו, ּופרׁש ידּוע, מטּבע ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

מחמת [המדינה]והֹוסיפּו הּפרֹות הּוזלּו אם - מׁשקלֹו על ְְְֲִִִֵֵַַַָ
למטבע]הּתֹוספת הּתֹוספת,[שנוספה ׁשעּור לֹו מנּכה - ְִֶֶֶֶֶַַַ

מחמת  הּוזלּו לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹואפּלּו
הּיֹוצא  מּמטּבע לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתֹוספת
עד  עליו ּבׁשהֹוסיפּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשעה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה
אם  אבל חמּׁשה. ועׂשּוהּו ארּבעה ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָחמיׁשיתֹו,
הּתֹוספת, ּכל לֹו מנּכה - חמיׁשיתֹו על יתר עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהֹוסיפּו
על  למלוה הּדין והּוא הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹאף

מּמּנּו. ּופחתּו ְֲִִֵֶַַַהּמטּבע
.·Èונפסל הּמטּבע, על חברֹו את מהשוק]הּמלוה -[יצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

לאֹותּה ּדר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה להֹוציאֹו יכֹול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָאם
ל' לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע לֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמדינה
לֹו נֹותן לׁשם, ּדר לֹו אין ואם ּפלֹוני'; ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶָָוהֹוציאֹו

ּבכתּבה וכן  ׁשעה. ּבאֹותּה הּיֹוצא אשה]מּמטּבע .[של ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ
.‚È ּברּבית לּמלוה ׁשּמחל ׁשּלוה הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהֹורּו

ׁשּקנּו ּפי על אף - מּמּנּו לּקח ׁשעתיד אֹו מּמּנּו, ִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלקח
רּבית  ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו מּתנה, נתן אֹו ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּידֹו
ואסרה  מחלה, לא הּתֹורה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם
אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ּולפיכ זֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה

ּדבריהם ּברּבי  ׁשל אּלא ת נכֹונה; זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
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ׁשּדבר  הּמלוה וידע לֹו', 'החזר לּמלוה ׁשאֹומרים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר
לֹו וׁשּיׁש עׂשה, הלווה]אּסּור רצה [יכול אם - מּמּנּו לּטל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ

חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּגזלנין

להן. מֹועלת ׁשהּמחילה ְְִִֶֶֶֶַָָָמּכלל
.„Èאֹותן לּתן מּתר - יתֹומים מסחר]נכסי בהם [שיעשה ְְִִִֵֵָָֻ

טֹובים נכסים לֹו ׁשּיׁש נאמן לׂשכר [רווחיים]לאדם קרֹוב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ
להפסד נֹוׂשא [כדלהלן]ורחֹוק 'ּתהיה לֹו: אֹומרין ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

הרוח, מן חלקם להם ּתן רוח, ׁשם היה אם - ּבהן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונֹותן
הּוא, רּבית ּכאבק ׁשּזה ;'לבּד ּתפסיד הפסד, ׁשם יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָואם
ּובנכסי  מּדבריהם, אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּגזרּו. לא ְְִָֹיתֹומים

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּתֹוׁשב‡. וגר מצוות]הּגֹוי ז' שקיבל ּומלוין [גוי מהן לוין , ְְִִֵֵֶַַָֹ

נׁש - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹאֹותן
להּׁשי עׂשה ּומצות מּתר. העֹולם ולׁשאר אסּור, "לאחי"ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻ
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "ּתּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָלּגֹוי,

ּתֹורה. ּדין הּוא וזה עׂשה; ְְֲִִֵֶַָמצות
ּברּבית ·. הּגֹוי את מלוה יׂשראלי ׁשּיהיה חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסרּו

הלוואה]קצּוצה משעת חּייו[קצובה ּבכדי אּלא .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ
מּתר  ,לפיכ עּמֹו; יׁשיבתֹו ּברב מּמעׂשיו, ילמד ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹֻּגזרּו
ואינֹו מּלפניו, ּבֹורח הּוא ׁשהרי ּברּבית, הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָללוֹות
מּמעׂשיו, ללמד ּבא ׁשאינֹו חכמים, ותלמיד אצלֹו. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹרגיל
רּבית  אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית, לגֹוי להלוֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָֻמּתר

לּכל. מּתרת הּגֹויים, ִִֶֶַַֹֻעם
להחזירם ‚. ּובּקׁש ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

אעלה  ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָלֹו
רּבית [במקומו]ל זֹו הרי - לֹו' מעלה ׁשאּתה ּכדר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָ

הּגֹוי אצל העמידֹו אפּלּו הסכים]קצּוצה, ׁשּיּטל [והגוי עד ; ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
האחר. הּיׂשראלי ּביד ויּתנם ויחזר מעֹותיו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּגֹוי

לֹו„. להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מּתר;[במקומך] זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
העמידֹו הגוי]ואם את יׂשראל[הביא [והסכים אצל ְְֱִִִֵֵֶֶָ

שיחליפו] -היהודי ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ּומּדעת ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהֹואיל

לתלֹות‰. ליׂשראל ּגֹויים,[להפקיד]אסּור ּביד מעֹותיו ְְְְְִִִֵַָָָ
יׂשראל  את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן להלוֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכדי
ׁשּכיון  ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את ׁשּתֹובע הלווה]ׁשּדיניהם נמצא [לפני , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל את ּתֹובע ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהערב
ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי עליו קּבל אם ,ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפיכ

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה את יׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ההלוואה] לתוך עד הריבית אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵַַָָָעליו
ואת  הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּגֹובה  ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבית;
את  עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ּגֹוי אבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהרּבית.
ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על אף - ּבמלוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהרּבית
מעֹותיו  'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא הרּבית, ואת הּקרן את ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּגֹובה
מעֹות  ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו הּיׂשראל וגֹובה זה'; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנתּגּיר

ּגֹוי. ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב ְְִִִֵֶֶֶַָָָָהרּבית
.Ê הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית  ְִִ
.Áמעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה [שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין  נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד  קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן  ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק [שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

.Èלֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו]עסק מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא [הרווח]- ְֵֵֶַָָָֹ

לידי  ּבאין ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעם
ויכּתב  ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻרּבית.
וגֹובה  הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹותן

הרּבית. את ִִֶָּבֹו
.‡È?ּכיצד אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאסּור

סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות עיניו [מתנות]נתן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
והחזיר  מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ׁשּילוהּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבׁשביל
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מעֹותיו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלֹו
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
הּמלוה  את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. דברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָאפּלּו
רגיל  היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ּתלמּוד, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמקרא

מּקדם  ּדבר".ּבזה ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.‚Èאיׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', מּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּפלֹוני
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּכראּוי'; ְֵֵֶַָָָֹ

.„È ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדם יׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות [שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי [משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
רּבית  אּלא ּתֹורה, אסרה ׁשּלא ּדינרין; מאה לפלֹוני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּילוה
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ל 'הא לחברֹו: אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבאה
ׂשכר  אּלא לֹו נתן ׁשּלא ׁשּילוני'; לפלֹוני ואמר זה, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדינר

ֲִָאמירה.
.ÂË הערמת מּפני לעׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

אין  'מנה לֹו: אמר מנה', 'הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
ּולקחן  וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן לי', יׁש ּבמנה חּטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלי,
הערמת  מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ּבתׁשעים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּמּנּו
ועׂשה  עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים, לֹו נתן ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָרּבית;
רּבית  אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, הּמאה מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכזה

ּכאן  לא אין - ּבידֹו ממׁשּכנת חברֹו ׂשדה ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל אֹותּה ויׂשּכיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹיחזר
חדׁש ּבכל ׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ּבׂשדהּו עֹומד זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ׁשהלוהּו. מעֹותיו ְְְִִִֶָָּבׁשביל
.ÊËלהׂשּכיר שכירות]אסּור בלשון הּדינרין,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ

ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי הּכלי; את למׂשּכיר ּדֹומה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין
אבק  זה ונמצא אחרֹות, ּדינרין ּומביא אּלּו מֹוציא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

ִִרּבית.
.ÊÈ ּכל על הּקצּוב הּמכס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל

ידי על ואיׁש ונתן [בעבוד]איׁש ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן, ׁשּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הרי  מּדינר, יתר ּבֹו ׁשּמׁשעּבד ּפי על אף - ּדינר ידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶֶַָָֹֻזה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"א חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
חברֹו‡. את דינרים]סלעהּמלוה ד' ּדינרים [- ּבחמּׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'] תמורת ּבסלע [- סלע אֹו ּבׁשלׁש, חּטים סאתים אֹו ,ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ּדבר, ׁשל ּכללֹו - ודינר סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ְְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹּוסאה,
ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל ּבתֹוספת הלואה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

המלווה]ויֹוצאה מידי בבי"ד]ּבּדּינין[- את [- הּמלוה וכן . ְְְְִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו והתנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחברֹו,
לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר וקצב ּבפחֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהלואתֹו,
מקֹום  ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד הּׂשכר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמן
מנת  על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון הלואתֹו, ּבעת מצּויין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּפרֹותיו
ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - חּנם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּידּור

ּבאסמכּתא חצר אֹו ׂשדה הּמֹוכר שאיננה וכן [בהקניה ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ
מוחלטים] לא והסתייגויות תנאים עם הֹואיל מוחלטת, -ִ

הּפר  ּכל הרי - הּגּוף קנה ּומחזיר ולא רּבית, ׁשאכל ֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּתחּלה, ּגמּור קנין קנה ׁשּלא מי לכל הּדין והּוא ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹאֹותן.
זֹו הרי הּפרֹות, אכל ׁשאם מּפני הּפרֹות, את מחזיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
חּוץ  רּבית, מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל ְִִִִִֶֶָָָָָרּבית
לרּבית  יבֹוא ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאּלּו
ּבּדּינין. יֹוצא ואינֹו רּבית', 'אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשל

עבּדֹו·. ימׁש לא - חברֹו את לווה]הּמלוה ּכדי [של ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ
ולא  ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף מלאכה, ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעׂשה
לׂשכר  עׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ּבחּנם, ּבחצרֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידּור

ּדר,[להשכירה] ואם להׂשּכירן. החצר ּבעל ּדר ואין ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אבק  זה הרי - לֹו העלה לא ואם ׂשכר; ל ֹו להעלֹות ְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹצרי
,לפיכ ּבחצרֹו. וידּור ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹרּבית,
ׁשּדר  החצר ׂשכר לנּכֹות ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
מנּכה  אינֹו - החֹוב ּכנגד הּׂשכר היה אם - החֹוב מן ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּה
ּבלא  אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכל,
אינּה רּבית ואבק ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכלּום,

ּבּדּינין. ְִַַָָיֹוצאה
ּתבע ‚. זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו

'חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי 'ּדּור הּלוה: לֹו ואמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹחֹובֹו,
הלואה  ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי -, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

."ּבנׁש לֹו תּתן "לא ְֱִֵֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּתחזיר הּמלוה „. לא 'אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

קנה, לא זה הרי - ׁשּלי' היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלי
אסמכּתא ׁשהיא להקנותו]מּפני דעת גמירות לפיכ[ואין ; ְְְְִִִֵֶַַָָ

אבל  ּתֹורה. ׁשל רּבית ׁשהיא מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּכה
ׁשנים, ׁשלׁש עד ל אחזיר לא 'אם הּמֹוכר: לֹו אמר ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹאם
ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ּבתֹו לֹו והביא מעכׁשו', אֹותּה ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹקנה

לּלֹוקח. הּפרֹות ּכל הרי ׁשלׁש, ּבתֹו לֹו הביא ְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹלא
'לכׁשּיהיּו‰. לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשאכל  הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי' לי ּתחזיר מעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלי
אֹותּה ּומֹוציאין קצּוצה, רּבית הּלֹוקח - לֹו אמר אם אבל . ְֲִִִִִֵַַַָָָָ

זה  - קרקע' ל אחזיר אני מעֹות ל 'ּכׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמּדעּתֹו:
מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות, אֹוכל והּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻמּתר;

.Â אמר אם - הּדמים מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר
מּׁשניהם  אחד ּכל - 'מעֹותי ּכׁשעּור 'קנה הּמֹוכר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ּפרֹות ְְִֵֵֵֵַַַַָָאֹוכל
אסּורין  ׁשניהן - מעכׁשו' ּתקנה הּמעֹות, ׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'לכׁשּתביא
ׁשאר  הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור הּמֹוכר מּיד: הּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
הּפרֹות  אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמעֹות,
אסּור  הּלֹוקח וכן הּלֹוקח. אצל לֹו ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשביל
הּמעֹות  מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ונמצא יביא, לא ׁשּמא -ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ידי  על הּפרֹות את מּניחין לפיכ הּמֹוכר. אצל לֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיׁש

שלישי]ׁשליׁש לֹו,[אדם אמר מהן. לאחד ׁשּיּנתנּו עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּמֹוכר  הרי - ּתקנה' הּמעֹות, ׁשאר 'לכׁשּתביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר:
מֹוציאין  הּלֹוקח, אכל ואם הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹוכל
הרי  הּמעֹות ּוׁשאר מעכׁשו, 'קנה הּמֹוכר: לֹו אמר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּמּנּו.
אכל  ואם הּפרֹות; אֹוכל הּלֹוקח הרי - 'אצל חֹוב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָהן

ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין ִִִֵֶֶַַַָָהּמֹוכר,
.Ê על ׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ּפי  על אף - הּמׁשּכֹונה ימי ּכל ּפרֹותיה ּכל ׁשּיאכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמנת
יֹוצאה  ואינּה רּבית, אבק זה הרי - ּכלּום לֹו מנּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

המלווה] הּׂשדה [בבי"ד]ּבּדּינין[מידי את הממׁשּכן ׁשאין ; ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבעת  מצּויין ּפרֹות ּבּׂשדה אין ׁשהרי חצרֹו, לממׁשּכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּדֹומה
ׁשּיפסיד  ואפׁשר ּפרֹות, ׁשם ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההלואה,

רּבית. אבק היא ּולפיכ ועבֹודתּה; אין ּבזריעתּה וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשהּמֹוכר  - ּבאסמכּתא ׁשּמכר למי ּדֹומה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכֹונה
ּגּוף  והקנהּו ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, ּגמר לא ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹּבאסמכּתא
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ׁשּדבר  הּמלוה וידע לֹו', 'החזר לּמלוה ׁשאֹומרים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר
לֹו וׁשּיׁש עׂשה, הלווה]אּסּור רצה [יכול אם - מּמּנּו לּטל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ

חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּגזלנין

להן. מֹועלת ׁשהּמחילה ְְִִֶֶֶֶַָָָמּכלל
.„Èאֹותן לּתן מּתר - יתֹומים מסחר]נכסי בהם [שיעשה ְְִִִֵֵָָֻ

טֹובים נכסים לֹו ׁשּיׁש נאמן לׂשכר [רווחיים]לאדם קרֹוב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ
להפסד נֹוׂשא [כדלהלן]ורחֹוק 'ּתהיה לֹו: אֹומרין ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

הרוח, מן חלקם להם ּתן רוח, ׁשם היה אם - ּבהן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונֹותן
הּוא, רּבית ּכאבק ׁשּזה ;'לבּד ּתפסיד הפסד, ׁשם יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָואם
ּובנכסי  מּדבריהם, אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּגזרּו. לא ְְִָֹיתֹומים

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּתֹוׁשב‡. וגר מצוות]הּגֹוי ז' שקיבל ּומלוין [גוי מהן לוין , ְְִִֵֵֶַַָֹ

נׁש - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹאֹותן
להּׁשי עׂשה ּומצות מּתר. העֹולם ולׁשאר אסּור, "לאחי"ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻ
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "ּתּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָלּגֹוי,

ּתֹורה. ּדין הּוא וזה עׂשה; ְְֲִִֵֶַָמצות
ּברּבית ·. הּגֹוי את מלוה יׂשראלי ׁשּיהיה חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסרּו

הלוואה]קצּוצה משעת חּייו[קצובה ּבכדי אּלא .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ
מּתר  ,לפיכ עּמֹו; יׁשיבתֹו ּברב מּמעׂשיו, ילמד ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹֻּגזרּו
ואינֹו מּלפניו, ּבֹורח הּוא ׁשהרי ּברּבית, הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָללוֹות
מּמעׂשיו, ללמד ּבא ׁשאינֹו חכמים, ותלמיד אצלֹו. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹרגיל
רּבית  אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית, לגֹוי להלוֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָֻמּתר

לּכל. מּתרת הּגֹויים, ִִֶֶַַֹֻעם
להחזירם ‚. ּובּקׁש ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

אעלה  ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָלֹו
רּבית [במקומו]ל זֹו הרי - לֹו' מעלה ׁשאּתה ּכדר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָ

הּגֹוי אצל העמידֹו אפּלּו הסכים]קצּוצה, ׁשּיּטל [והגוי עד ; ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
האחר. הּיׂשראלי ּביד ויּתנם ויחזר מעֹותיו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּגֹוי

לֹו„. להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מּתר;[במקומך] זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
העמידֹו הגוי]ואם את יׂשראל[הביא [והסכים אצל ְְֱִִִֵֵֶֶָ

שיחליפו] -היהודי ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ּומּדעת ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהֹואיל

לתלֹות‰. ליׂשראל ּגֹויים,[להפקיד]אסּור ּביד מעֹותיו ְְְְְִִִֵַָָָ
יׂשראל  את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן להלוֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכדי
ׁשּכיון  ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את ׁשּתֹובע הלווה]ׁשּדיניהם נמצא [לפני , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל את ּתֹובע ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהערב
ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי עליו קּבל אם ,ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפיכ

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה את יׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ההלוואה] לתוך עד הריבית אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵַַָָָעליו
ואת  הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּגֹובה  ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבית;
את  עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ּגֹוי אבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהרּבית.
ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על אף - ּבמלוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהרּבית
מעֹותיו  'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא הרּבית, ואת הּקרן את ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּגֹובה
מעֹות  ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו הּיׂשראל וגֹובה זה'; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנתּגּיר

ּגֹוי. ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב ְְִִִֵֶֶֶַָָָָהרּבית
.Ê הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית  ְִִ
.Áמעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה [שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין  נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד  קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן  ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק [שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

.Èלֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו]עסק מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא [הרווח]- ְֵֵֶַָָָֹ

לידי  ּבאין ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעם
ויכּתב  ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻרּבית.
וגֹובה  הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹותן

הרּבית. את ִִֶָּבֹו
.‡È?ּכיצד אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאסּור

סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות עיניו [מתנות]נתן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
והחזיר  מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ׁשּילוהּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבׁשביל
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מעֹותיו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלֹו
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
הּמלוה  את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. דברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָאפּלּו
רגיל  היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ּתלמּוד, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמקרא

מּקדם  ּדבר".ּבזה ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.‚Èאיׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', מּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּפלֹוני
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּכראּוי'; ְֵֵֶַָָָֹ

.„È ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדם יׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות [שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי [משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
רּבית  אּלא ּתֹורה, אסרה ׁשּלא ּדינרין; מאה לפלֹוני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּילוה
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ל 'הא לחברֹו: אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבאה
ׂשכר  אּלא לֹו נתן ׁשּלא ׁשּילוני'; לפלֹוני ואמר זה, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדינר

ֲִָאמירה.
.ÂË הערמת מּפני לעׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

אין  'מנה לֹו: אמר מנה', 'הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
ּולקחן  וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן לי', יׁש ּבמנה חּטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלי,
הערמת  מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ּבתׁשעים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּמּנּו
ועׂשה  עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים, לֹו נתן ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָרּבית;
רּבית  אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, הּמאה מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכזה

ּכאן  לא אין - ּבידֹו ממׁשּכנת חברֹו ׂשדה ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל אֹותּה ויׂשּכיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹיחזר
חדׁש ּבכל ׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ּבׂשדהּו עֹומד זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ׁשהלוהּו. מעֹותיו ְְְִִִֶָָּבׁשביל
.ÊËלהׂשּכיר שכירות]אסּור בלשון הּדינרין,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ

ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי הּכלי; את למׂשּכיר ּדֹומה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין
אבק  זה ונמצא אחרֹות, ּדינרין ּומביא אּלּו מֹוציא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

ִִרּבית.
.ÊÈ ּכל על הּקצּוב הּמכס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל

ידי על ואיׁש ונתן [בעבוד]איׁש ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן, ׁשּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הרי  מּדינר, יתר ּבֹו ׁשּמׁשעּבד ּפי על אף - ּדינר ידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶֶַָָֹֻזה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"א חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
חברֹו‡. את דינרים]סלעהּמלוה ד' ּדינרים [- ּבחמּׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'] תמורת ּבסלע [- סלע אֹו ּבׁשלׁש, חּטים סאתים אֹו ,ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ּדבר, ׁשל ּכללֹו - ודינר סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ְְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹּוסאה,
ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל ּבתֹוספת הלואה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

המלווה]ויֹוצאה מידי בבי"ד]ּבּדּינין[- את [- הּמלוה וכן . ְְְְִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו והתנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחברֹו,
לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר וקצב ּבפחֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהלואתֹו,
מקֹום  ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד הּׂשכר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמן
מנת  על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון הלואתֹו, ּבעת מצּויין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּפרֹותיו
ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - חּנם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּידּור

ּבאסמכּתא חצר אֹו ׂשדה הּמֹוכר שאיננה וכן [בהקניה ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ
מוחלטים] לא והסתייגויות תנאים עם הֹואיל מוחלטת, -ִ

הּפר  ּכל הרי - הּגּוף קנה ּומחזיר ולא רּבית, ׁשאכל ֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּתחּלה, ּגמּור קנין קנה ׁשּלא מי לכל הּדין והּוא ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹאֹותן.
זֹו הרי הּפרֹות, אכל ׁשאם מּפני הּפרֹות, את מחזיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
חּוץ  רּבית, מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל ְִִִִִֶֶָָָָָרּבית
לרּבית  יבֹוא ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאּלּו
ּבּדּינין. יֹוצא ואינֹו רּבית', 'אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשל

עבּדֹו·. ימׁש לא - חברֹו את לווה]הּמלוה ּכדי [של ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ
ולא  ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף מלאכה, ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעׂשה
לׂשכר  עׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ּבחּנם, ּבחצרֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידּור

ּדר,[להשכירה] ואם להׂשּכירן. החצר ּבעל ּדר ואין ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אבק  זה הרי - לֹו העלה לא ואם ׂשכר; ל ֹו להעלֹות ְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹצרי
,לפיכ ּבחצרֹו. וידּור ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹרּבית,
ׁשּדר  החצר ׂשכר לנּכֹות ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
מנּכה  אינֹו - החֹוב ּכנגד הּׂשכר היה אם - החֹוב מן ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּה
ּבלא  אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכל,
אינּה רּבית ואבק ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכלּום,

ּבּדּינין. ְִַַָָיֹוצאה
ּתבע ‚. זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו

'חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי 'ּדּור הּלוה: לֹו ואמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹחֹובֹו,
הלואה  ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי -, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

."ּבנׁש לֹו תּתן "לא ְֱִֵֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּתחזיר הּמלוה „. לא 'אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

קנה, לא זה הרי - ׁשּלי' היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלי
אסמכּתא ׁשהיא להקנותו]מּפני דעת גמירות לפיכ[ואין ; ְְְְִִִֵֶַַָָ

אבל  ּתֹורה. ׁשל רּבית ׁשהיא מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּכה
ׁשנים, ׁשלׁש עד ל אחזיר לא 'אם הּמֹוכר: לֹו אמר ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹאם
ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ּבתֹו לֹו והביא מעכׁשו', אֹותּה ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹקנה

לּלֹוקח. הּפרֹות ּכל הרי ׁשלׁש, ּבתֹו לֹו הביא ְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹלא
'לכׁשּיהיּו‰. לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשאכל  הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי' לי ּתחזיר מעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלי
אֹותּה ּומֹוציאין קצּוצה, רּבית הּלֹוקח - לֹו אמר אם אבל . ְֲִִִִִֵַַַָָָָ

זה  - קרקע' ל אחזיר אני מעֹות ל 'ּכׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמּדעּתֹו:
מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות, אֹוכל והּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻמּתר;

.Â אמר אם - הּדמים מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר
מּׁשניהם  אחד ּכל - 'מעֹותי ּכׁשעּור 'קנה הּמֹוכר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ּפרֹות ְְִֵֵֵֵַַַַָָאֹוכל
אסּורין  ׁשניהן - מעכׁשו' ּתקנה הּמעֹות, ׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'לכׁשּתביא
ׁשאר  הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור הּמֹוכר מּיד: הּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
הּפרֹות  אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמעֹות,
אסּור  הּלֹוקח וכן הּלֹוקח. אצל לֹו ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשביל
הּמעֹות  מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ונמצא יביא, לא ׁשּמא -ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ידי  על הּפרֹות את מּניחין לפיכ הּמֹוכר. אצל לֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיׁש

שלישי]ׁשליׁש לֹו,[אדם אמר מהן. לאחד ׁשּיּנתנּו עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּמֹוכר  הרי - ּתקנה' הּמעֹות, ׁשאר 'לכׁשּתביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר:
מֹוציאין  הּלֹוקח, אכל ואם הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹוכל
הרי  הּמעֹות ּוׁשאר מעכׁשו, 'קנה הּמֹוכר: לֹו אמר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּמּנּו.
אכל  ואם הּפרֹות; אֹוכל הּלֹוקח הרי - 'אצל חֹוב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָהן

ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין ִִִֵֶֶַַַָָהּמֹוכר,
.Ê על ׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ּפי  על אף - הּמׁשּכֹונה ימי ּכל ּפרֹותיה ּכל ׁשּיאכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמנת
יֹוצאה  ואינּה רּבית, אבק זה הרי - ּכלּום לֹו מנּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

המלווה] הּׂשדה [בבי"ד]ּבּדּינין[מידי את הממׁשּכן ׁשאין ; ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבעת  מצּויין ּפרֹות ּבּׂשדה אין ׁשהרי חצרֹו, לממׁשּכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּדֹומה
ׁשּיפסיד  ואפׁשר ּפרֹות, ׁשם ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההלואה,

רּבית. אבק היא ּולפיכ ועבֹודתּה; אין ּבזריעתּה וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשהּמֹוכר  - ּבאסמכּתא ׁשּמכר למי ּדֹומה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכֹונה
ּגּוף  והקנהּו ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, ּגמר לא ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹּבאסמכּתא
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אבק  ׁשהּמׁשּכֹונה הּתלמּוד, מן יראה וכזה לפרֹותיו. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
ׁשהֹורּו ּכמֹו ׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּבית,
ׁשהיא  מׁשּכֹונה הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרּבֹותי.
ּומׁשּכֹונה  רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונה קצּוצה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָרּבית
ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמּתרת.
זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו מרחץ אֹו חצר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָּכגֹון
ּפרֹות  ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ׂשדה לֹו מׁשּכן קצּוצה. ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָרּבית
וכּיֹוצא  חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית; אבק זֹו הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָואכלן

ה  ּבנּכּוי, זה ּבּה הרי ּבנּכּוי, ׂשדהּו מׁשּכן רּבית. אבק זֹו רי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומׁשּכן  ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון הּנּכּוי? הּוא ּכיצד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּתר.
מנּכה  'הריני הּמלוה: לֹו ואמר ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ּבהן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
ּפרֹותיה  ׁשּיהיּו ּכדי ,קרקע ּבׂשכר ׁשנה ּבכל ּכסף מעה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָל
מּתר. ּבּה, וכּיֹוצא ּובׂשדה אסּור; ּבּה, וכּיֹוצא ּבחצר - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּלי'

.Á,ּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונה ׁשּכל ּגאֹונים, מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
לעמק  ירדּו ולא ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין קצּוצה רּבית זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרי
ּדברי  להם נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ׂשדה ּבין להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר,
- ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונה, ׁשּכל הֹורּו, וכן ּתלמּוד. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָחכמי
מּתרת  מׁשּכֹונה להם ואין ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאסּורה,

הּזאת  ּבּדר ּדינרין,אּלא מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ּכיצד? : ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עׂשר  ׁשאחר עּמֹו והתנה ׂשדה, אֹו ּבית ּבהן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּכן
לאכל  מּתר זה הרי - חּנם לבעליה זֹו קרקע ּתחזר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשנים
ּדינר  אלף ׁשוה ׂשכרּה היה אפּלּו ׁשנים, עׂשר ּכל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּפרֹותיה
אם  וכן ּבפחֹות. ׁשּׂשכר ּכמי אּלא זה ׁשאין ׁשנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
לֹו יחּׁשב מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל עּמֹו, הּׂשדה ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהתנה

ׁשנה ּבכל שנה]עׂשר כל זה [תמורת הרי - מּמּנה ויסּלקֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מה  לֹו מחּׁשב ׁשּירצה זמן ׁשּכל הּלוה, התנה אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר.
מּתר; זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּדר
ּכמֹו קּים ׁשּבׂשכירּות ּתנאי וכל ּכׂשכירּות, אּלא זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין

ּומּתר. ְֵֶַָֻׁשּבארנּו,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ב שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
קצּוב,‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּכל  אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא  אֹותֹו מסּלקין אין חֹובֹו, ּכׁשעּור אכל אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה
ׁשהֹוציא  ּכמֹו זה הרי מעֹות, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹּכלּום;
מעֹותיו, על יתר אכל ׁשאם לֹומר צרי ואין ּבדּינין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
לׁשטר  מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָאין

מיד] ּבידֹו[כדמפרש הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָֻּבמׁשּכֹונה.
ּכלּום. ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ׁשעּור ואכל יתֹומים, ְְְְְְִִִֶַַָֹׁשל
לֹו ּומחּׁשבין הּיתר, מֹוציאין אין - חֹובֹו על יתר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָאכל
ׁשהיתה  הרי לׁשטר? מּׁשטר מחּׁשבין ּכיצד לׁשטר. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּׁשטר
ממׁשּכנת  אחרת וׂשדה דינרין, ּבמאה לֹו ממׁשּכנת זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻׂשדה
אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינרין, ּבמאה אחר ּבׁשטר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה  ּומּפרֹות ּבחמּׁשים האחת הּׂשדה מּפרֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואכל
ּבמאתים  הּפרֹות מן 'אכלּת לֹו: אֹומרין - וחמּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבמאה

ּומׁשּכֹונה  אחד ׁשטר הּׁשטרֹות ׁשני ּוכאּלּו ּכלּום, ל ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָואין
ַַאחת'.

הּמלוה·. לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן [משדה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
צרי[מתי] ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיביא

עד  הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפרׁש
הממׁשּכן  וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - הּמׁשּכֹונה זמן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָסֹוף

תאריך]סתם חדׁש[ללא עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הּלוה,‚. ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמקֹום

- הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה עּמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוהתנה
הּמלוה  ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול אינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
עת  ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּלק

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - מעֹותיו לֹו סודר]ׁשּיביא [בקנין ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.ּכ ַָעל

עת „. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכֹונה
לֹו ּגֹובה [הלווה]ׁשּיביא מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - מעֹותיו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה ּכדר מלווה]מּמּנה [של ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, ּפי ּבּה הלוואתה]נֹוטל .[את ְְְְִִִִֵַַַָָ

ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו אֹותֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָּוכׁשּמסּלק
ּומקֹום  אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן הגּביּה ואם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלארץ;
מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ּבּה נֹוטל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוהּבכֹור
ּכמֹו‰. רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואבק  הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת  ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
.Â ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

מעת  ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא הּיׂשראלי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּקנה
ּברׁשּות  היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות את ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגֹוי

ּבדיניהם הגויים]הממׁשּכן מעֹותיו [של את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְְִֵַויסּתּלק.

.Ê הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
קרקע  'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, האֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
ואם  אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ּתמּכרּנה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹזֹו,
מלוה  אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה 'לא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמר:

מּתר  זה הרי - 'אֹות. ְֲֵֶָֻ
.Á את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי  חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר  זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ׁשאם  מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה את וכן [רווח]ּפרנס יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו הׂשּכיר ואמר אם לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָ

ואצּירּנה  זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי 'ּתן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו:
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ּכלי [אייפנה]ואכּירּנה וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
- ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל אעלה ואני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתׁשמיׁשיה,
ּכדי  מאתים לי 'ּתן לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה אֹוציאם אֹו ּבחנּות, ּבהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלהתעּסק
אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל אעלה ואני מּלחים, ּבהן ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׂשּכר

.È עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
עּמ אעׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי

ׁשּתים'. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע
.‡È,'עּמ ואנּכׁש עּמי 'נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּומּתר

עּמי  'נּכׁש לֹו: יאמר לא אבל ;'עּמ ואעּדר עּמי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ'עדר
ּגריד ימי  ּכל .'עּמ ואנּכׁש עּמי 'עדר ,'עּמ [קיץ]ואעּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

שווה]אחד רביעה[דינם ימי וכל יאמר [חורף], לא אחד. ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהרי  ּברביעה', עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי 'חרׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ּבימֹות החריׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹטרח

.·È הּקר ּבימי עּמֹו לעׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
הּׂשכר לֹו ונתן יֹום, ּבכל עכשיו]ּבדינר ׂשכרֹו[כבר והרי , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

סלע החרף ּבימי דינרים]ׁשוה אסּור,[ד' זה הרי - יֹום ּבכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכרֹו. לֹו ׁשּיּזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני
ּבדינר  ּפלֹוני זמן עד מהּיֹום עּמי 'ּתעׂשה אמר: אם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאבל
זה  הרי יֹום, ּבכל סלע ׂשכרֹו ׁשּׁשוה ּפי על אף - יֹום' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
נראה  אינֹו מעּתה, לעׂשֹות מתחיל והּוא הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻמּתר;

ּבׂשכרֹו. לֹו ּונתנן ׁשהקּדים מעֹותיו ׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכנֹוטל

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
קרקע ‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור

לי  ּתּתן מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר מּטלטלין, אֹו עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָאֹו
הן  הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה, ׁשּל הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּדמים,
ּדֹומה  ׁשּזה רּבית; אבק זה הרי - ועׂשרים' ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּל
ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ּבׁשביל עׂשרים ׁשּנֹוטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמי
אּלא  לֹו לּתן חּיב אינֹו ּבּדין, ּוכׁשּיתּבעּנּו ּפלֹוני . זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

יחזיר אֹו הּממּכר; ּבׁשעת ׁשוה ּׁשהיה יקח מה [המוכר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
לֹובחזרה] מכר אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָָממּכרֹו

למי  ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמּטלטלין
נֹותן  ואינֹו אסּור, זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּקֹונה
היתה  אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים; אּלא ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו

ֶֶַקּימת.
לֹו·. ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו, חפץ מחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח

הכספית] התמורה -[את חדׁש עׂשר ׁשנים ועד ְְִֵֶַָָָֹמּכאן
ואינֹו ּבפחֹות', מּיד לי 'ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

רּבית. מּׁשּום ִִִֵחֹוׁשׁש
ּבׁשּתים ‚. לֹו ּומכרּה ּדינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית

הּקיץ ישלמנה]עד ּתּקלה,[ואז ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על , ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ
זה  הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד הּמֹוכר ּברׁשּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהרי
לא  ואם ּכלּום; מׁשּלם אינֹו נׁשּברה, אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמּתר;
וכן  לּבעלים. להחזירּה לֹו היה ּבּה, ּולהרויח למכרּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָמצא

יהיה  הּׁשּתים על 'הּיתר לֹו: ואמר ּבׁשּתים, לֹו מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
למּכר  ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׂשכר
על  אף מּתר; זה הרי - לי' החזירה ׁשּתרצה, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות  ּתהיה החמיצה, אֹו נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָּפי

ֵַַהּלֹוקח.
ּדמיהן „. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ּתבע ואם ּבעׂשרה, מֹוכרן הּלֹוקח [רצה]מּיד, אֹותן ְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
הרי  - עׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד הּמעֹות ויּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלקנֹותן,
ׁשאפּלּו חדׁש; עׂשר ׁשנים עד עׂשר, ּבׁשנים למכרן מּתר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה
וכן  אֹותן. קֹונה היה עׂשר ּבׁשנים עּתה, מעֹותיו זה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהביא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּפני ‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס, ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור

עׂשרים  ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעׂשר, עּתה ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה  אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר;
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל והיה ּבזֹול, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעגל
ּדבר  והּמיתה הּוא; הּלֹוקח ּברׁשּות ּכחׁש, אֹו מת אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ּתמיד  .מצּוי ִָָ
.Â,הּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

אֹותן קֹונין והן ּביקר, ׁשוין עד [כעת]ּוכׁשּיּכרתּו ּבזֹול ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
להּפ צרי זה הרי - ויּכרתּו ּכׁשהן [לטפל]ׁשּייבׁשּו ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

,הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ּכקֹונה ׁשּנמצא ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹֻמחּברין,
ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן הלואה, הּמעֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָנמצאּו

ְָואסּור.
.Ê מן ּבזֹול ּבׂשכרן החּטים להן ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹומרי

ּבמלאכה  עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּגרן
זמן  ּבסֹוף ׁשּנטלּו, האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּגרן,
אצל  הּׂשכירּות נמצאת - ּכן עׂשּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּׂשכירּות.
עד  ׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול, ׁשּלקחּו וזה ּכמלוה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבעלים

.הּגרן  ֶַֹ
.Áיבול]אריסין תמורת הּׂשדֹות [העובדים ּבעלי ׁשהיּו ֲֲִִֵֶַַָָ

ּבכל  האריסין להם ונֹותנין ּבניסן, הּׂשדה מן אֹותם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָמסּלקין
חמר שטח]זרע ּבתֹו[מידת אריסין זה והּניח סאין, ארּבע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹ

ואין  מּתר, זה הרי - סאין ׁשׁש מהם ונטל אּיר, עד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׂשדהּו
רּבית. ׁשם ִִֵָּכאן

.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח
הֹוסיף  זמן, לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
הֹוסיף  ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ּבּמּדה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹו

ר  ואּלּו ּתנאי לֹו, ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - .צה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
.È:לֹו ולֹומר לחברֹו, יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

אבל  ,ּברׁשּות היא הרי ּפלֹוני, יֹום עד מּכאן החמיצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָ'אם
עליו  ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי'; היא הרי הֹוקירה, אֹו הּוזלה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאם

ּולהפסד  לׂשכר קרֹוב זה הרי ּבזה.הּזֹול, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יין  ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו לקנֹות לאדם מּתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻוכן
ּומחזיר  ּבֹודק - ּוכׁשּנֹוטלן טבת, עד נֹוטלן ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּבדינר,
ואּלּו יין, אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא הּטֹוב; הּיין ולֹוקח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהחמץ

מּתחּלה בתשרי]ׁשהחמיצּו להחמיץ [כבר ראּויין היּו ְְְְְִִִִִֶֶַָָ
היו] זמן.[מקולקלים אחר עד הּדבר יּודע לא אבל ,ְֲִַַַַַַָָָָֹ
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אבק  ׁשהּמׁשּכֹונה הּתלמּוד, מן יראה וכזה לפרֹותיו. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
ׁשהֹורּו ּכמֹו ׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּבית,
ׁשהיא  מׁשּכֹונה הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרּבֹותי.
ּומׁשּכֹונה  רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונה קצּוצה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָרּבית
ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמּתרת.
זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו מרחץ אֹו חצר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָּכגֹון
ּפרֹות  ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ׂשדה לֹו מׁשּכן קצּוצה. ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָרּבית
וכּיֹוצא  חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית; אבק זֹו הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָואכלן

ה  ּבנּכּוי, זה ּבּה הרי ּבנּכּוי, ׂשדהּו מׁשּכן רּבית. אבק זֹו רי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומׁשּכן  ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון הּנּכּוי? הּוא ּכיצד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּתר.
מנּכה  'הריני הּמלוה: לֹו ואמר ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ּבהן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
ּפרֹותיה  ׁשּיהיּו ּכדי ,קרקע ּבׂשכר ׁשנה ּבכל ּכסף מעה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָל
מּתר. ּבּה, וכּיֹוצא ּובׂשדה אסּור; ּבּה, וכּיֹוצא ּבחצר - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּלי'

.Á,ּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונה ׁשּכל ּגאֹונים, מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
לעמק  ירדּו ולא ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין קצּוצה רּבית זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרי
ּדברי  להם נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ׂשדה ּבין להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר,
- ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונה, ׁשּכל הֹורּו, וכן ּתלמּוד. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָחכמי
מּתרת  מׁשּכֹונה להם ואין ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאסּורה,

הּזאת  ּבּדר ּדינרין,אּלא מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ּכיצד? : ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עׂשר  ׁשאחר עּמֹו והתנה ׂשדה, אֹו ּבית ּבהן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּכן
לאכל  מּתר זה הרי - חּנם לבעליה זֹו קרקע ּתחזר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשנים
ּדינר  אלף ׁשוה ׂשכרּה היה אפּלּו ׁשנים, עׂשר ּכל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּפרֹותיה
אם  וכן ּבפחֹות. ׁשּׂשכר ּכמי אּלא זה ׁשאין ׁשנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
לֹו יחּׁשב מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל עּמֹו, הּׂשדה ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהתנה

ׁשנה ּבכל שנה]עׂשר כל זה [תמורת הרי - מּמּנה ויסּלקֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מה  לֹו מחּׁשב ׁשּירצה זמן ׁשּכל הּלוה, התנה אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר.
מּתר; זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּדר
ּכמֹו קּים ׁשּבׂשכירּות ּתנאי וכל ּכׂשכירּות, אּלא זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין

ּומּתר. ְֵֶַָֻׁשּבארנּו,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ב שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
קצּוב,‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּכל  אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא  אֹותֹו מסּלקין אין חֹובֹו, ּכׁשעּור אכל אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה
ׁשהֹוציא  ּכמֹו זה הרי מעֹות, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹּכלּום;
מעֹותיו, על יתר אכל ׁשאם לֹומר צרי ואין ּבדּינין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
לׁשטר  מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָאין

מיד] ּבידֹו[כדמפרש הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָֻּבמׁשּכֹונה.
ּכלּום. ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ׁשעּור ואכל יתֹומים, ְְְְְְִִִֶַַָֹׁשל
לֹו ּומחּׁשבין הּיתר, מֹוציאין אין - חֹובֹו על יתר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָאכל
ׁשהיתה  הרי לׁשטר? מּׁשטר מחּׁשבין ּכיצד לׁשטר. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּׁשטר
ממׁשּכנת  אחרת וׂשדה דינרין, ּבמאה לֹו ממׁשּכנת זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻׂשדה
אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינרין, ּבמאה אחר ּבׁשטר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה  ּומּפרֹות ּבחמּׁשים האחת הּׂשדה מּפרֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואכל
ּבמאתים  הּפרֹות מן 'אכלּת לֹו: אֹומרין - וחמּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבמאה

ּומׁשּכֹונה  אחד ׁשטר הּׁשטרֹות ׁשני ּוכאּלּו ּכלּום, ל ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָואין
ַַאחת'.

הּמלוה·. לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן [משדה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
צרי[מתי] ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיביא

עד  הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפרׁש
הממׁשּכן  וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - הּמׁשּכֹונה זמן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָסֹוף

תאריך]סתם חדׁש[ללא עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הּלוה,‚. ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמקֹום

- הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה עּמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוהתנה
הּמלוה  ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול אינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
עת  ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּלק

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - מעֹותיו לֹו סודר]ׁשּיביא [בקנין ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.ּכ ַָעל

עת „. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכֹונה
לֹו ּגֹובה [הלווה]ׁשּיביא מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - מעֹותיו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה ּכדר מלווה]מּמּנה [של ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, ּפי ּבּה הלוואתה]נֹוטל .[את ְְְְִִִִֵַַַָָ

ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו אֹותֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָּוכׁשּמסּלק
ּומקֹום  אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן הגּביּה ואם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלארץ;
מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ּבּה נֹוטל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוהּבכֹור
ּכמֹו‰. רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואבק  הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת  ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
.Â ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

מעת  ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא הּיׂשראלי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּקנה
ּברׁשּות  היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות את ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגֹוי

ּבדיניהם הגויים]הממׁשּכן מעֹותיו [של את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְְִֵַויסּתּלק.

.Ê הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
קרקע  'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, האֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
ואם  אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ּתמּכרּנה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹזֹו,
מלוה  אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה 'לא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמר:

מּתר  זה הרי - 'אֹות. ְֲֵֶָֻ
.Á את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי  חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר  זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ׁשאם  מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה את וכן [רווח]ּפרנס יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו הׂשּכיר ואמר אם לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָ

ואצּירּנה  זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי 'ּתן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו:
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ּכלי [אייפנה]ואכּירּנה וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
- ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל אעלה ואני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתׁשמיׁשיה,
ּכדי  מאתים לי 'ּתן לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה אֹוציאם אֹו ּבחנּות, ּבהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלהתעּסק
אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל אעלה ואני מּלחים, ּבהן ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׂשּכר

.È עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
עּמ אעׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי

ׁשּתים'. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע
.‡È,'עּמ ואנּכׁש עּמי 'נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּומּתר

עּמי  'נּכׁש לֹו: יאמר לא אבל ;'עּמ ואעּדר עּמי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ'עדר
ּגריד ימי  ּכל .'עּמ ואנּכׁש עּמי 'עדר ,'עּמ [קיץ]ואעּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

שווה]אחד רביעה[דינם ימי וכל יאמר [חורף], לא אחד. ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהרי  ּברביעה', עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי 'חרׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ּבימֹות החריׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹטרח

.·È הּקר ּבימי עּמֹו לעׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
הּׂשכר לֹו ונתן יֹום, ּבכל עכשיו]ּבדינר ׂשכרֹו[כבר והרי , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

סלע החרף ּבימי דינרים]ׁשוה אסּור,[ד' זה הרי - יֹום ּבכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכרֹו. לֹו ׁשּיּזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני
ּבדינר  ּפלֹוני זמן עד מהּיֹום עּמי 'ּתעׂשה אמר: אם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאבל
זה  הרי יֹום, ּבכל סלע ׂשכרֹו ׁשּׁשוה ּפי על אף - יֹום' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
נראה  אינֹו מעּתה, לעׂשֹות מתחיל והּוא הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻמּתר;

ּבׂשכרֹו. לֹו ּונתנן ׁשהקּדים מעֹותיו ׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכנֹוטל

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
קרקע ‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור

לי  ּתּתן מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר מּטלטלין, אֹו עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָאֹו
הן  הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה, ׁשּל הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּדמים,
ּדֹומה  ׁשּזה רּבית; אבק זה הרי - ועׂשרים' ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּל
ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ּבׁשביל עׂשרים ׁשּנֹוטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמי
אּלא  לֹו לּתן חּיב אינֹו ּבּדין, ּוכׁשּיתּבעּנּו ּפלֹוני . זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

יחזיר אֹו הּממּכר; ּבׁשעת ׁשוה ּׁשהיה יקח מה [המוכר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
לֹובחזרה] מכר אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָָממּכרֹו

למי  ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמּטלטלין
נֹותן  ואינֹו אסּור, זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּקֹונה
היתה  אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים; אּלא ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו

ֶֶַקּימת.
לֹו·. ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו, חפץ מחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח

הכספית] התמורה -[את חדׁש עׂשר ׁשנים ועד ְְִֵֶַָָָֹמּכאן
ואינֹו ּבפחֹות', מּיד לי 'ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

רּבית. מּׁשּום ִִִֵחֹוׁשׁש
ּבׁשּתים ‚. לֹו ּומכרּה ּדינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית

הּקיץ ישלמנה]עד ּתּקלה,[ואז ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על , ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ
זה  הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד הּמֹוכר ּברׁשּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהרי
לא  ואם ּכלּום; מׁשּלם אינֹו נׁשּברה, אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמּתר;
וכן  לּבעלים. להחזירּה לֹו היה ּבּה, ּולהרויח למכרּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָמצא

יהיה  הּׁשּתים על 'הּיתר לֹו: ואמר ּבׁשּתים, לֹו מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
למּכר  ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׂשכר
על  אף מּתר; זה הרי - לי' החזירה ׁשּתרצה, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות  ּתהיה החמיצה, אֹו נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָּפי

ֵַַהּלֹוקח.
ּדמיהן „. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ּתבע ואם ּבעׂשרה, מֹוכרן הּלֹוקח [רצה]מּיד, אֹותן ְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
הרי  - עׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד הּמעֹות ויּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלקנֹותן,
ׁשאפּלּו חדׁש; עׂשר ׁשנים עד עׂשר, ּבׁשנים למכרן מּתר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה
וכן  אֹותן. קֹונה היה עׂשר ּבׁשנים עּתה, מעֹותיו זה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהביא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּפני ‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס, ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור

עׂשרים  ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעׂשר, עּתה ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה  אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר;
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל והיה ּבזֹול, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעגל
ּדבר  והּמיתה הּוא; הּלֹוקח ּברׁשּות ּכחׁש, אֹו מת אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ּתמיד  .מצּוי ִָָ
.Â,הּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

אֹותן קֹונין והן ּביקר, ׁשוין עד [כעת]ּוכׁשּיּכרתּו ּבזֹול ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
להּפ צרי זה הרי - ויּכרתּו ּכׁשהן [לטפל]ׁשּייבׁשּו ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

,הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ּכקֹונה ׁשּנמצא ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹֻמחּברין,
ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן הלואה, הּמעֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָנמצאּו

ְָואסּור.
.Ê מן ּבזֹול ּבׂשכרן החּטים להן ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹומרי

ּבמלאכה  עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּגרן
זמן  ּבסֹוף ׁשּנטלּו, האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּגרן,
אצל  הּׂשכירּות נמצאת - ּכן עׂשּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּׂשכירּות.
עד  ׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול, ׁשּלקחּו וזה ּכמלוה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבעלים

.הּגרן  ֶַֹ
.Áיבול]אריסין תמורת הּׂשדֹות [העובדים ּבעלי ׁשהיּו ֲֲִִֵֶַַָָ

ּבכל  האריסין להם ונֹותנין ּבניסן, הּׂשדה מן אֹותם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָמסּלקין
חמר שטח]זרע ּבתֹו[מידת אריסין זה והּניח סאין, ארּבע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹ

ואין  מּתר, זה הרי - סאין ׁשׁש מהם ונטל אּיר, עד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׂשדהּו
רּבית. ׁשם ִִֵָּכאן

.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח
הֹוסיף  זמן, לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
הֹוסיף  ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ּבּמּדה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹו

ר  ואּלּו ּתנאי לֹו, ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - .צה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
.È:לֹו ולֹומר לחברֹו, יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

אבל  ,ּברׁשּות היא הרי ּפלֹוני, יֹום עד מּכאן החמיצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָ'אם
עליו  ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי'; היא הרי הֹוקירה, אֹו הּוזלה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאם

ּולהפסד  לׂשכר קרֹוב זה הרי ּבזה.הּזֹול, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יין  ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו לקנֹות לאדם מּתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻוכן
ּומחזיר  ּבֹודק - ּוכׁשּנֹוטלן טבת, עד נֹוטלן ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּבדינר,
ואּלּו יין, אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא הּטֹוב; הּיין ולֹוקח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהחמץ

מּתחּלה בתשרי]ׁשהחמיצּו להחמיץ [כבר ראּויין היּו ְְְְְִִִִִֶֶַָָ
היו] זמן.[מקולקלים אחר עד הּדבר יּודע לא אבל ,ְֲִַַַַַַָָָָֹ
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wfg zxecdn jezn

.‡È ואם ׂשכרּה, ולּטל הּספינה לׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹמקֹום
הרי  - הּׂשכר על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ׁשמין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנׁשּברה
ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להׂשּכיר מּתר וכן מּתר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻזה

מּמׁשקלֹו ּׁשּפחת מה ּודמי הּׂשכר ּכּיֹוצא ונֹוטל ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ֶָּבזה.

.·È אבק ׁשהּוא מּפני מּיׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרּבית.
והחלב  והּגּזֹות הּולדֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקּבלן
ּכמֹו ׁשנתים עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו לׁשליׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלאמצע
מׁשּלם  המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ּביניהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשהתנּו

הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, זה הרי - לׂשכר ּדמיהן קרֹוב ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
להפסד ברווח]ורחֹוק רק עליו [שמתחלק קּבל אם ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

אם  אֹו ּברׁשּותֹו, הן הרי הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹּבעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן  הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻנטרפּו
.‚È עלי היא הרי מתה, 'אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם

מּתר, - חדׁש' ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבׁשלׁשים
מיתה  לאחר אּלא ּדמים עׂשיּה ׁשּלא .לפי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

.„È הּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומׂשּכרת
שני]ּבׁשני רּבית.[תמורת חׁשׁש ּכאן ואין ּבׁשנה, אפרֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÂË ונתן רּבית, ׁשל דינרין ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

מֹוציאין  מּמּנּו, ּכׁשּמֹוציאין - חמּׁשה ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
חמּׁשה  נתן מּמּנּו אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

עצמֹו הּכלי אֹותֹו מּמּנּו מֹוציאין ּכלי, אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְִִִִִֶֶַַָלֹו
ׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הׂשּכיר עצמּה. הּכסּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָואֹותּה
ׁשהרי  ארּבעה, מּמּנּו מֹוציאין ּכׁשּמֹוציאין, - ּדינרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה

עליו. קּבל והרי מּמּנּו, זה מקֹום ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd a`Îmgpn b"iÎ'f -

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ז' ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי ז 'ֿ ט 'מנחם ֿ אב 

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

- zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl - ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל - ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מינים מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי - מהם ֿ מין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
ּומּסכת טהרֹות מּסכת מהן - מּסכּתֹות להם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנתיחּדּו
ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמכׁשירין
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַַָָֻטמאת
אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבהם
מצות ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבמקרה.
יׁש ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻּגם
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ח' שני יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

- הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, - ההסּגר עם ּׁשּצרי (aiaqn)ּומה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
xry)הּנתק mewna `edyk rbp ly eny)מּפרטי זה וזּולת - ְְִֵֶֶֶַַָ

טמאתּה. ואיכּות ְְִֵֶָָָֻּדיניה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט' שלישי יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ֿ הּצרעת" ּבנגע g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)- ְִֶֶַַַַָָ
הּמׁשנה ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". c)ּבלא dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ
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a`Îmgpn a"iÎ'i iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ הּמחיה את והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ֿ תעׂשה" ּבלא עֹובר ׁשּנתּבאר- ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ְִּבמקֹומֹו.

- הש"ז הּנתקהּמצוה ׂשער מּלגּלח ׁשהזהרנּו (rbpהאזהרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
(xrya"יגּלח לא ֿ הּנתק "ואת אמרֹו: והּוא ,(bl ,bi `xwie). ְְְְֵֶֶֶַַַָֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)טמאה סימני לתֹולׁש "מּנין : ְְְְִִִִֵֵַָָָֻ
לא ֿ הּנתק ואת ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר נתקֹו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹמּתֹו

ְֵַַיגּלח".

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י' רביעי יום
יום רביעי ֿ שישי י 'ֿ י "ב מנחם ֿ אב 

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקי"ב ּבּמצרעהּמצוה הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

אׁשרֿ "והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדי
ֿ ׂשפם ועל פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבֹו

יקרא" טמא וטמא dn)יעטה ,bi `xwie)ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה ׁשּנאמר(rixfz)מצות "לפי : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(lecb odka)"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא k`,"ראׁשֹו my) ְְְִִָָָֹֹֹ
(iּבגדיו" מקּים: אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יכֹול ,ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ

מּכהן חּוץ ֿ אדם ּבכל פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹיהיּו
ּגדֹול ּכהן אף - הּנגע" ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ְֲֵֶֶַַַַַָָֹּגדֹול,
יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹיהיּו

xt`)ּפרע lcbd xry `xwp jk)ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, . ְִִֵֶֶַָָ
אצלנּו: הּוא והּכלל ֿ תעׂשה, ּבלא ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו
יכֹול אּתה אם ֿ תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה ֿ מקֹום ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם מּוטב; ֿ ׁשניהם את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים
ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ׁשּמצאנּו וכיון ֿ תעׂשה". ֿ לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאת
עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ּפֹורע נצטרע אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּגדֹול
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו נמסר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר

מהם אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ּולׁשֹוןלעׂשֹות . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אתֿ(my)ספרא ֿ המטּמאין וכל נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ענינֹו: יקרא". טמא וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהאדם
ֿ טמא mxet)ּכל epi`y)ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צרי ְְְִִֵֶַַַָָָ

והּוא: ln`,טמא, dta fixkiy e` ,xnelk xkid oikixvy) ְֵָ
"fixki"y rxevnak e` ,zrxevnae mi`nh x`ya epiide

fixkdl jxev `l` oi` f`y dnixte drixt ipniq zervn`a

(dta ynnטמא ׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׂשים
נתּבאר ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשהּנֹוגע

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה zexkidd)ׁשהּכר ipniq lk)חֹובה ְֵֵֶֶֶֶָָֹֻ
אמרם והּוא bk.)לנׁשים, dheq)ואין ּופֹורם ּפֹורע "האיׁש : ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

עֹוטה אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת dicbaa)האּׁשה dqkn)על ֲִֶֶַַַָָָָ
עצמּה על ּומֹודיעה dta)ׂשפם ynn dfxkda)ּכׁשאר ְְִִַַָָָָָ

dpi`cהּטמאים wqt d dkld e wxt zrxv z`neh 'ldae) ְִֵַ
(dher.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"א חמישי יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- ועׂשר מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

המפרׁש הּמעׂשה ידי על ֿ הּצרעת מן הּטהרה ְְְֲֳִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּתהא
ci)ּבּמקרא `xwie)ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

mixibxbn `veid - mec` uina dreav xnv zqit)
(- cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd
ֿ ּׁשּנזּכר. מה ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ֿ הּטמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמן

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים -ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֿ טמא ׁשּכל ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי - הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר mrאחר d`fd in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt`הּׁשליׁשי והּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְְִִִֵַַַָָָֻֻ

חּיים. ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַעץ
זֹו, מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻוהּוא

נגעים ּבמּסכת - הראׁשֹונה מצרע טהרת ci)ּכלֹומר: wxt). ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ב שישי יום

.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקי"א והיאהּמצוה להתּגּלח, הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה iwלֹו devna x`eany dn ixg` .ipy aly) ְֳִַַָָָ
(fhw xeriy נגעים- ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,(ci wxt)והּוא , ְְְְְִִֵֶָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: h)אמרֹו ,ci `xwie). ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
מּקדם הזּכרנּו bv)ּוכבר dyr zevn)ּדבריהם ֿ (xtq`את ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ

(h ,ci `xwieהּנזיר מצוה: ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹוהמצרע
מצרע ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנגעים.
עצמּה ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמצוה

(fr dyr zevn)ּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו bv)והבאת dyr zevn)- ְְְְֲִַַַַָָָָ

ּתגל ּבין קׁשר אין קרּבנֹותיו,ׁשהּמצרע, להבאת חּתֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמּׂשגת הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻוהּתכלית
ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת

miycw)ּבתגלחּתֹו lek`l - dpey dxhnl eizepaxw z`ade). ְְְִַ
מּנזירּות ו' למצרע?(cn:)ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה exfp)אּלא inia),הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר - הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
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קלג a`Îmgpn 'hÎ'f iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‡È ואם ׂשכרּה, ולּטל הּספינה לׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹמקֹום
הרי  - הּׂשכר על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ׁשמין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנׁשּברה
ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להׂשּכיר מּתר וכן מּתר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻזה

מּמׁשקלֹו ּׁשּפחת מה ּודמי הּׂשכר ּכּיֹוצא ונֹוטל ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ֶָּבזה.

.·È אבק ׁשהּוא מּפני מּיׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרּבית.
והחלב  והּגּזֹות הּולדֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקּבלן
ּכמֹו ׁשנתים עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו לׁשליׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלאמצע
מׁשּלם  המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ּביניהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשהתנּו

הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, זה הרי - לׂשכר ּדמיהן קרֹוב ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
להפסד ברווח]ורחֹוק רק עליו [שמתחלק קּבל אם ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

אם  אֹו ּברׁשּותֹו, הן הרי הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן ְְְֲִִִֵֵֶַַַֹּבעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן  הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻנטרפּו
.‚È עלי היא הרי מתה, 'אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם

מּתר, - חדׁש' ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבׁשלׁשים
מיתה  לאחר אּלא ּדמים עׂשיּה ׁשּלא .לפי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

.„È הּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומׂשּכרת
שני]ּבׁשני רּבית.[תמורת חׁשׁש ּכאן ואין ּבׁשנה, אפרֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÂË ונתן רּבית, ׁשל דינרין ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

מֹוציאין  מּמּנּו, ּכׁשּמֹוציאין - חמּׁשה ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
חמּׁשה  נתן מּמּנּו אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

עצמֹו הּכלי אֹותֹו מּמּנּו מֹוציאין ּכלי, אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְִִִִִֶֶַַָלֹו
ׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הׂשּכיר עצמּה. הּכסּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָואֹותּה
ׁשהרי  ארּבעה, מּמּנּו מֹוציאין ּכׁשּמֹוציאין, - ּדינרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה

עליו. קּבל והרי מּמּנּו, זה מקֹום ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd a`Îmgpn b"iÎ'f -

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ז' ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי ז 'ֿ ט 'מנחם ֿ אב 

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

- zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl - ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל - ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מינים מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי - מהם ֿ מין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
ּומּסכת טהרֹות מּסכת מהן - מּסכּתֹות להם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנתיחּדּו
ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמכׁשירין
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַַָָֻטמאת
אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבהם
מצות ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבמקרה.
יׁש ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻּגם
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ח' שני יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

- הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, - ההסּגר עם ּׁשּצרי (aiaqn)ּומה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
xry)הּנתק mewna `edyk rbp ly eny)מּפרטי זה וזּולת - ְְִֵֶֶֶַַָ

טמאתּה. ואיכּות ְְִֵֶָָָֻּדיניה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט' שלישי יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ֿ הּצרעת" ּבנגע g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)- ְִֶֶַַַַָָ
הּמׁשנה ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". c)ּבלא dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ
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wfg zxecdn jezn

ֿ הּמחיה את והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ֿ תעׂשה" ּבלא עֹובר ׁשּנתּבאר- ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ְִּבמקֹומֹו.

- הש"ז הּנתקהּמצוה ׂשער מּלגּלח ׁשהזהרנּו (rbpהאזהרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
(xrya"יגּלח לא ֿ הּנתק "ואת אמרֹו: והּוא ,(bl ,bi `xwie). ְְְְֵֶֶֶַַַָֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)טמאה סימני לתֹולׁש "מּנין : ְְְְִִִִֵֵַָָָֻ
לא ֿ הּנתק ואת ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר נתקֹו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹמּתֹו

ְֵַַיגּלח".

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י' רביעי יום
יום רביעי ֿ שישי י 'ֿ י "ב מנחם ֿ אב 

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקי"ב ּבּמצרעהּמצוה הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

אׁשרֿ "והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדי
ֿ ׂשפם ועל פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבֹו

יקרא" טמא וטמא dn)יעטה ,bi `xwie)ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה ׁשּנאמר(rixfz)מצות "לפי : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(lecb odka)"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא k`,"ראׁשֹו my) ְְְִִָָָֹֹֹ
(iּבגדיו" מקּים: אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יכֹול ,ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ

מּכהן חּוץ ֿ אדם ּבכל פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹיהיּו
ּגדֹול ּכהן אף - הּנגע" ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ְֲֵֶֶַַַַַָָֹּגדֹול,
יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹיהיּו

xt`)ּפרע lcbd xry `xwp jk)ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, . ְִִֵֶֶַָָ
אצלנּו: הּוא והּכלל ֿ תעׂשה, ּבלא ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו
יכֹול אּתה אם ֿ תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה ֿ מקֹום ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם מּוטב; ֿ ׁשניהם את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים
ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ׁשּמצאנּו וכיון ֿ תעׂשה". ֿ לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאת
עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ּפֹורע נצטרע אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּגדֹול
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו נמסר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר

מהם אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ּולׁשֹוןלעׂשֹות . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אתֿ(my)ספרא ֿ המטּמאין וכל נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ענינֹו: יקרא". טמא וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהאדם
ֿ טמא mxet)ּכל epi`y)ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צרי ְְְִִֵֶַַַָָָ

והּוא: ln`,טמא, dta fixkiy e` ,xnelk xkid oikixvy) ְֵָ
"fixki"y rxevnak e` ,zrxevnae mi`nh x`ya epiide

fixkdl jxev `l` oi` f`y dnixte drixt ipniq zervn`a

(dta ynnטמא ׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׂשים
נתּבאר ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשהּנֹוגע

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה zexkidd)ׁשהּכר ipniq lk)חֹובה ְֵֵֶֶֶֶָָֹֻ
אמרם והּוא bk.)לנׁשים, dheq)ואין ּופֹורם ּפֹורע "האיׁש : ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

עֹוטה אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת dicbaa)האּׁשה dqkn)על ֲִֶֶַַַָָָָ
עצמּה על ּומֹודיעה dta)ׂשפם ynn dfxkda)ּכׁשאר ְְִִַַָָָָָ

dpi`cהּטמאים wqt d dkld e wxt zrxv z`neh 'ldae) ְִֵַ
(dher.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"א חמישי יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- ועׂשר מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

המפרׁש הּמעׂשה ידי על ֿ הּצרעת מן הּטהרה ְְְֲֳִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּתהא
ci)ּבּמקרא `xwie)ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

mixibxbn `veid - mec` uina dreav xnv zqit)
(- cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd
ֿ ּׁשּנזּכר. מה ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ֿ הּטמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמן

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים -ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֿ טמא ׁשּכל ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי - הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר mrאחר d`fd in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt`הּׁשליׁשי והּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְְִִִֵַַַָָָֻֻ

חּיים. ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַעץ
זֹו, מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻוהּוא

נגעים ּבמּסכת - הראׁשֹונה מצרע טהרת ci)ּכלֹומר: wxt). ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ב שישי יום

.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקי"א והיאהּמצוה להתּגּלח, הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה iwלֹו devna x`eany dn ixg` .ipy aly) ְֳִַַָָָ
(fhw xeriy נגעים- ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,(ci wxt)והּוא , ְְְְְִִֵֶָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: h)אמרֹו ,ci `xwie). ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
מּקדם הזּכרנּו bv)ּוכבר dyr zevn)ּדבריהם ֿ (xtq`את ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ

(h ,ci `xwieהּנזיר מצוה: ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹוהמצרע
מצרע ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנגעים.
עצמּה ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמצוה

(fr dyr zevn)ּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו bv)והבאת dyr zevn)- ְְְְֲִַַַַָָָָ

ּתגל ּבין קׁשר אין קרּבנֹותיו,ׁשהּמצרע, להבאת חּתֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמּׂשגת הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻוהּתכלית
ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת

miycw)ּבתגלחּתֹו lek`l - dpey dxhnl eizepaxw z`ade). ְְְִַ
מּנזירּות ו' למצרע?(cn:)ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה exfp)אּלא inia),הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר - הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
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a`Îmgpnקלד b"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא
ויֹולדת lek`lוזבה ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְְֶֶָָ

(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaקדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ
dr)לכן dyr zevn)מחּסרי "ארּבעה ֿ ּדבריהם: את ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",
ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחת(cgia)אֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ

מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים - קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבח(en.)נזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
הּנה לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּפסּול ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹונמצא
מּתנאיה. והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנתּבאר

ּבּתֹוספּתא עֹוד eh.)ונתּבאר xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
(eniizqdy)ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ֿ אֹותם ּכל ׁשּיעׂשה עד (zepaxwd,לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
(mi`xwp,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ הּקרּבנֹות, את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאת(l"fgy)ּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ

ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. (xifpהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
(:`i - d dpyn a wxt(oeyla `hazny in)ועלי נזיר ְֲִִֵַָָ"הריני

נזיר נזיר(`xg)לגּלח קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבעדֹו xg`d)ויקריבם xifpd)ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ֿ ידי ועל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, bv)מהלכֹות dyr zevn). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

.‚˜ .·˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ב טמאהּמצוה מנּגע ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

אי ּבגדים: צרעת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ[מטּמא].
קריעה אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּטּמאים
ֿ ּׁשּנאמר מה מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה i`)ּבּכתּוב wxt mirbp zkqn). ִֶַַַַָָָָ

- הק"ג טמאהּמצוה מנּגע ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
צרי מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ[מטּמא]
ואי מּטּמא ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻהסּגר

ְֵַמטּמא.
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èé:eùò øLà ìàøNé úBwça eëìiå íäéäìà ýåýé úåöî-úà øîL àì äãeäé-íbëýåýé ñàîiå ©§¾̈´Ÿ¨©½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¥¤®©¥´§½§ª¬¦§¨¥−£¤¬¨«Ÿ©¦§©̧§Ÿ̈¹
:åéðtî íëéìLä øLà ãò íéñL-ãéa íðziå ípòéå ìàøNé òøæ-ìëaàëãåc úéa ìòî ìàøNé òø÷-ék §¨¤³©¦§¨¥Æ©§©¥½©«¦§¥−§©Ÿ¦®©²£¤¬¦§¦−̈¦¨¨«¦«¨©´¦§¨¥À¥©Æ¥´¨¦½

àciå èáð-ïa íòáøé-úà eëéìîiå(éø÷ çciå):äìBãâ äàèç íàéèçäå ýåýé éøçàî ìàøNé-úà íòáøé ©©§¦−¤¨¨§¨´¤§¨®©©©̧©©©̧¨¨§¨³¤¦§¨¥Æ¥©£¥´§Ÿ̈½§¤¡¦−̈£¨¨¬§¨«
áë:äpnî eøñ-àì äùò øLà íòáøé úåàhç-ìëa ìàøNé éða eëìiåâëäåäé øéñä-øLà ãò ©¥«§Æ§¥´¦§¨¥½§¨©¬Ÿ¨¨§−̈£¤´¨¨®ŸŸ−̈¦¤«¨©Â£¤¥¦̧§Ÿ̈³

íBiä ãò äøeMà Búîãà ìòî ìàøNé ìâiå íéàéápä åéãáò-ìk ãéa øac øLàk åéðt ìòî ìàøNé-úà¤¦§¨¥Æ¥©´¨½̈©£¤´¦¤½§©−¨£¨¨´©§¦¦®©¦̧¤¦§¨¥¹¥©³©§¨Æ©½¨©−©¬
ô :äfäãëíéåøôñe úîçîe àeòîe äúekîe ìáaî øeMà-Cìî àáiå(éø÷ íéåøôñîe)ïBøîL éøòa áLiå ©¤«©¨¥´¤«¤©¿¦¨¤¿Â¦Â¨¥©¨³¥«£¨Æ§©§©½¦¦§©§©½¦©Æ¤Æ§¨¥´«Ÿ§½

:äéøòa eáLiå ïBøîL-úà eLøiå ìàøNé éða úçzäëýåýé-úà eàøé àì íL ízáL úlçúa éäéå ©−©§¥´¦§¨¥®©¦«§Æ¤´Ÿ§½©¥«§−§¨¤«¨©§¦À¦§¦©Æ¦§¨´½̈¬Ÿ¨§−¤§Ÿ̈®
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i"yx
(ÊË).ÌÈÏ‚Ú È˘:ובדן אל ‰·ÏÚ.בבית ˙‡

בעל: ששמה זרה מכרו Â¯ÎÓ˙ÈÂ.(ÊÈ)עבודה
לכך: ÂÈÙ.(ÁÈ)עצמן ÏÚÓ Ì¯ÒÈÂ עם שגלו

אלה: בן Ï‡¯˘È.(Î‚)הושע Ï‚ÈÂ נקוד זה
הגלה: לשון ואינו גלה, לשון שהוא בחיר''ק,

(‰Î).'‰ ˙‡ Â‡¯È ‡Ï עובדי שהעמים פי על אף
דאלהיא, אלהא ליה וקרו מפניו, יראים הם גלולים

שנאמר יד)כענין  א ואלו (מלאכי בגוים, נורא ושמי :
נתן  לא יראה, בו היתה אילו אמרו כי יראוני, לא

לגלות: עמו

cec zcevn
(„È).ÌÙ¯Ú ˙‡ Â˘˜ÈÂנתקשה כאילו הרחקה , מלשון הוא 

הנביא: מול לפנות  לאחור, להחזיר יוכלו  מבלי Û¯ÂÚÎהעורף ,
.Ì˙Â·‡:במדבר העגל  עובדי  Î¯˙.(ÂË)הם  קיום‡˘¯ על 
ÂÈ˙Â„Ú.התורה: ˙‡Âהיו ולא  בהם, שהתרה בהתראות מאסו 

להם: לעבודתÂÏ·‰ÈÂ.חוששין ואדוקים הבל , בעלי נעשו
דרך È¯Á‡Â.גלולים : אחרי שהלכו לומר 'וילכו ', על מוסב

וכו': ÂÎÂ'.(ÊË)העמים ‰ÎÒÓ Ì‰Ï Â˘ÚÈÂלעצמם יצקו 
·‡˘.(ÊÈ)העגלים: 'ÂÎÂ Â¯È·ÚÈÂ: המולך עבודת  לכך :Â¯ÎÓ˙ÈÂ.זהו עצמם מכרו כאילו הרע, לעשות התמידו כך  כל

(ÁÈ).'‰ Û‡˙ÈÂ:'ה התאנף  זאת כל  ÂÈÙ.ובעבור  ÏÚÓ:מארצו לומר: ˘‡¯.רצה ‡Ï:בארצם(ËÈ).‰„Â‰È Ì‚:לומר רצה
וכו': שמר לא יהודה שגם  Â˘Ú.אף ישראל:‡˘¯ עשו אשר  רקÒ‡ÓÈÂ.(Î)החוקים  עתה מאס לא  זאת כל עם  לומר: רצה

Ï‡¯˘È.(Î‡)מארצו:ÂÈÙÓ.בישראל: Ú¯˜ ÈÎמעצמם הם כי בעבירה , התחילו ישראל כל  אשר בעבור  וזהו לומר : רצה
שאלו: לא ה' ופי דוד , בית ממלכות  ונפרדו  ÌÚ·¯È.קרעו  Á„ÈÂבראותו כי הזהב, בעגלי ירבעם שהדיחם סיבה  היתה וזה

כמו לירושלים מלכת למנעם העגלים , עשה ולזה לירושלים, יבואו כאשר ימרדו בו גם פן חשש  דוד, בית במלכות שמרדו
א במלכים כח)שנאמר כו זה :(יב לכלל  בא היה לא  פיו , על  ומלך  ה', בדבר  שואלים  היו  אם אבל  ,(·Î).‰ÓÓ Â¯Ò ‡Ïאף

עצמם: מדעת  ממנה, סרו לא זאת כל  עם  השומרים , את הושע  שבטל  ‡˘¯.(Î‚)אחר  „Úהחטא שגרם עד הרשיעו , כך כל 
פניו: מאל  ה' ‰Ê‰.והסירם ÌÂÈ‰ „Úחוזר זה וכל  יהודה, כמו  השני  בבית חזרו ולא הזה, היום עד  שם  והנם  לומר: רצה

ישראל  כל ידי שעל  לפי ואמר להם , אחד דרך  והלא ליהודה , אף האריך  ועדיין  בישראל, ה ' אף חרה מדוע טעם ליתן  למעלה,
אנשי אבל  השני. בבית  חזרה ומבלי אותם, והגלה  בם חרה ולזה מכריח , מבלי מעצמם אחזו ולבסוף  התקלה , מתחילה  באה 
נתמלא לא עדיין ולזה ה ', בדרך עדיין אחזו המכריח, ובסור המכריחו, המלכים ידי על  אם  כי ידם, על התקלה בא  לא יהודה
שבאה כדרך ידם, על  באה לא התקלה תחילת כי ישראל, לחטא  בחטאם ידמו לא כי השני, בבית  חזרו שגלו אחר  [ואף  סאתם.

ישראל ]: ידי ˘ÔÂ¯Ó.(Î„)על  È¯Ú·:לשמרון הסמוכים בהערים 

oeiv zcevn
(„È).ÌÙ¯Ú:הראש אחורי הם:Ì‰Î.(ÂË)הוא  כמו 
(ÊË).‰ÎÒÓכמו מתכת, יציקת יט)ענין מ נסך (ישעיהו הפסל  :

Â˘ÁÈÂ.(ÊÈ)חרש : 'Â‚Â ÂÓÒ˜ÈÂ:וניחוש כשוף ענין 
(ÁÈ).Û‡˙ÈÂכמו וחימה, אף  מו)מלשון ח א ואנפת(מלכים :
עינוי:ÌÚÈÂ.(Î)בם : כמו˘ÌÈÒÂ.מלשון א בוזזים, (שמואל

א) שוסים:כג והמה  :

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין. 

שלום וברכה!

ואי הנעימות בדבר מוכרחני להודיע  ולמרות רצוני  נסיעה לכאן,  ...כותב בתחלת מכתבו ע"ד 

המבואר  ע"פ  ובפרט  ערוך  שולחן  ע"פ  להתנהג  מוכרח  מאתנו  כאו"א  אשר  בזה,  השקפתי  הפעם  עוד 

בזה בתורת החסידות, בהנ"ל מבואר אשר עניני פרנסה הם מחובת האדם לב"ב וגם לעצמו, ומבואר 

ג"כ שפרנסה בעולם הזה קשורה היא בעשי' וביגיעה, ומקרא מלא דבר הכתוב, וברכך ה"א בכל אשר 

תעשה )יעוין קונטרס ומעין מאמר כ"ג ואילך ובכ"מ( עוד מבואר בהנ"ל אשר פרעון חוב מוכרחי הוא 

ומהם  מהם,  להמנע  שאפשר  להוצאות  מקום  שום  שאין  בהחלט  מבואר  הנ"ל  וע"פ  עצמו...  מצד  גם 

היפך  הוא  זה  שגם  שבועות,  או  ימים  איזה  למשך  רק  היתה  באם  ואפילו  האמורה,  נסיעה  הוצאות 

הפס"ד בנגלה וחסידות בפרט, ואם באמת יש לו משלו על הכרטיסים, הרי לכל לראש יתחיל בסילוק 

החובות האמורים. אפשר ג"כ שיכתוב לי, שהנסיעה מוכרחת בשביל מי שהוא מהמשפחה ועניני', ועונה 

אני על זה טרם ישאל, שאין זה אלא "תירוץ" נוסף על שאין זה מוכרח כלל גם להמשפחה כו'.

הרי  בזה,  דעתי  לדעת  שרוצה  זה  לפרש  יש  שלכאורה  אלי,  שכותב  שבמה  בהאמור,  המורם 

ברורה היא, שימשיך עבודתו בקדש הפצת המעינות ועניניהם וחיזוק מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר ב... 

ולכשיבוא הזמן שתהי' עבודה מסודרת ובהרחבה לכשירחיב היציאה מהחובות וכו' אזי יתענין בנסיעה 

לכאן, והלואי שיקבל דברים אלו כמו שנאמרו, ז.א. בהעדר כוונות וכו' ורק בשביל הטוב לפניו ולפני ב"ב 

שי' באמת, אלא שביחד עם זה נוגע זה גם לענינים הכללים, והלואי שיבשר טוב בכל האמור ובקרוב.

בברכה לבשו"ט.
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זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא
ויֹולדת lek`lוזבה ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְְֶֶָָ

(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaקדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ
dr)לכן dyr zevn)מחּסרי "ארּבעה ֿ ּדבריהם: את ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",
ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחת(cgia)אֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ

מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים - קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבח(en.)נזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
הּנה לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּפסּול ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹונמצא
מּתנאיה. והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנתּבאר

ּבּתֹוספּתא עֹוד eh.)ונתּבאר xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
(eniizqdy)ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ֿ אֹותם ּכל ׁשּיעׂשה עד (zepaxwd,לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
(mi`xwp,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ הּקרּבנֹות, את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאת(l"fgy)ּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ

ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. (xifpהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
(:`i - d dpyn a wxt(oeyla `hazny in)ועלי נזיר ְֲִִֵַָָ"הריני

נזיר נזיר(`xg)לגּלח קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבעדֹו xg`d)ויקריבם xifpd)ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ֿ ידי ועל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, bv)מהלכֹות dyr zevn). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

.‚˜ .·˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הק"ב טמאהּמצוה מנּגע ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

אי ּבגדים: צרעת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ[מטּמא].
קריעה אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּטּמאים
ֿ ּׁשּנאמר מה מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה i`)ּבּכתּוב wxt mirbp zkqn). ִֶַַַַָָָָ

- הק"ג טמאהּמצוה מנּגע ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
צרי מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ[מטּמא]
ואי מּטּמא ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻהסּגר

ְֵַמטּמא.
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ãé:íäéäìà ýåýéa eðéîàä àì øLà íúåáà óøòk ítøò-úà eL÷iå eòîL àìååèåéwç-úà eñàîiå §−Ÿ¨¥®©©§³¤¨§¨Æ§´Ÿ¤£Ÿ½̈£¤Æ´Ÿ¤¡¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¥¤«©¦§£´¤ªÀ̈
úøk øLà Búéøa-úàåíéBbä éøçàå eìaäiå ìáää éøçà eëìiå ía ãéòä øLà åéúåãò úàå íúBáà-úà §¤§¦Æ£¤´¨©´¤£½̈§¥Æ¥«§Ÿ½̈£¤¬¥¦−¨®©¥̧§¹©£¥³©¤Æ¤Æ©¤§½̈§©£¥³©¦Æ

:íäk úBùò ézìáì íúà ýåýé äeö øLà íúáéáñ øLàæèeùòiå íäéäìà ýåýé úåöî-ìk-úà eáæòiå £¤´§¦«Ÿ½̈£¤̧¦¨³§Ÿ̈ÆŸ½̈§¦§¦−£¬Ÿ¨¤«©©©§À¤¨¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¥¤½©©£¬Ÿ
íéðL äëqî íäì(éø÷ éðL):ìòaä-úà eãáòiå íéîMä àáö-ìëì eåçzLiå äøéLà eùòiå íéìâò ¨¤²©¥−̈§¥´§¥´£¨¦®©©£´Ÿ£¥À̈©¦«§©£Æ§¨§¨´©¨©½¦©©©§−¤©¨«©

æéýåýé éðéòa òøä úBùòì eøkîúiå eLçðéå íéîñ÷ eîñ÷iå Làa íäéúBða-úàå íäéða-úà eøéáòiå©«Â©£¦¤§¥¤³§¤§«¥¤Æ¨¥½©¦§§¬§¨¦−©§©¥®©¦«§©§À©£¬Ÿ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈−
:Bñéòëäìçépàúiå:Bcáì äãeäé èáL ÷ø øàLð àì åéðt ìòî íøñéå ìàøNéa ãàî äåäé ó §©§¦«©¦§©©̧§Ÿ̈³§ŸÆ§¦§¨¥½©§¦¥−¥©´¨¨®´Ÿ¦§©½©²¥¬¤§−̈§©«

èé:eùò øLà ìàøNé úBwça eëìiå íäéäìà ýåýé úåöî-úà øîL àì äãeäé-íbëýåýé ñàîiå ©§¾̈´Ÿ¨©½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¥¤®©¥´§½§ª¬¦§¨¥−£¤¬¨«Ÿ©¦§©̧§Ÿ̈¹
:åéðtî íëéìLä øLà ãò íéñL-ãéa íðziå ípòéå ìàøNé òøæ-ìëaàëãåc úéa ìòî ìàøNé òø÷-ék §¨¤³©¦§¨¥Æ©§©¥½©«¦§¥−§©Ÿ¦®©²£¤¬¦§¦−̈¦¨¨«¦«¨©´¦§¨¥À¥©Æ¥´¨¦½

àciå èáð-ïa íòáøé-úà eëéìîiå(éø÷ çciå):äìBãâ äàèç íàéèçäå ýåýé éøçàî ìàøNé-úà íòáøé ©©§¦−¤¨¨§¨´¤§¨®©©©̧©©©̧¨¨§¨³¤¦§¨¥Æ¥©£¥´§Ÿ̈½§¤¡¦−̈£¨¨¬§¨«
áë:äpnî eøñ-àì äùò øLà íòáøé úåàhç-ìëa ìàøNé éða eëìiåâëäåäé øéñä-øLà ãò ©¥«§Æ§¥´¦§¨¥½§¨©¬Ÿ¨¨§−̈£¤´¨¨®ŸŸ−̈¦¤«¨©Â£¤¥¦̧§Ÿ̈³

íBiä ãò äøeMà Búîãà ìòî ìàøNé ìâiå íéàéápä åéãáò-ìk ãéa øac øLàk åéðt ìòî ìàøNé-úà¤¦§¨¥Æ¥©´¨½̈©£¤´¦¤½§©−¨£¨¨´©§¦¦®©¦̧¤¦§¨¥¹¥©³©§¨Æ©½¨©−©¬
ô :äfäãëíéåøôñe úîçîe àeòîe äúekîe ìáaî øeMà-Cìî àáiå(éø÷ íéåøôñîe)ïBøîL éøòa áLiå ©¤«©¨¥´¤«¤©¿¦¨¤¿Â¦Â¨¥©¨³¥«£¨Æ§©§©½¦¦§©§©½¦©Æ¤Æ§¨¥´«Ÿ§½

:äéøòa eáLiå ïBøîL-úà eLøiå ìàøNé éða úçzäëýåýé-úà eàøé àì íL ízáL úlçúa éäéå ©−©§¥´¦§¨¥®©¦«§Æ¤´Ÿ§½©¥«§−§¨¤«¨©§¦À¦§¦©Æ¦§¨´½̈¬Ÿ¨§−¤§Ÿ̈®
:íäa íéâøä eéäiå úBéøàä-úà íäa äåäé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈³¨¤Æ¤¨´£¨½©¦«§¬Ÿ§¦−¨¤«

i"yx
(ÊË).ÌÈÏ‚Ú È˘:ובדן אל ‰·ÏÚ.בבית ˙‡

בעל: ששמה זרה מכרו Â¯ÎÓ˙ÈÂ.(ÊÈ)עבודה
לכך: ÂÈÙ.(ÁÈ)עצמן ÏÚÓ Ì¯ÒÈÂ עם שגלו

אלה: בן Ï‡¯˘È.(Î‚)הושע Ï‚ÈÂ נקוד זה
הגלה: לשון ואינו גלה, לשון שהוא בחיר''ק,

(‰Î).'‰ ˙‡ Â‡¯È ‡Ï עובדי שהעמים פי על אף
דאלהיא, אלהא ליה וקרו מפניו, יראים הם גלולים

שנאמר יד)כענין  א ואלו (מלאכי בגוים, נורא ושמי :
נתן  לא יראה, בו היתה אילו אמרו כי יראוני, לא

לגלות: עמו

cec zcevn
(„È).ÌÙ¯Ú ˙‡ Â˘˜ÈÂנתקשה כאילו הרחקה , מלשון הוא 

הנביא: מול לפנות  לאחור, להחזיר יוכלו  מבלי Û¯ÂÚÎהעורף ,
.Ì˙Â·‡:במדבר העגל  עובדי  Î¯˙.(ÂË)הם  קיום‡˘¯ על 
ÂÈ˙Â„Ú.התורה: ˙‡Âהיו ולא  בהם, שהתרה בהתראות מאסו 

להם: לעבודתÂÏ·‰ÈÂ.חוששין ואדוקים הבל , בעלי נעשו
דרך È¯Á‡Â.גלולים : אחרי שהלכו לומר 'וילכו ', על מוסב

וכו': ÂÎÂ'.(ÊË)העמים ‰ÎÒÓ Ì‰Ï Â˘ÚÈÂלעצמם יצקו 
·‡˘.(ÊÈ)העגלים: 'ÂÎÂ Â¯È·ÚÈÂ: המולך עבודת  לכך :Â¯ÎÓ˙ÈÂ.זהו עצמם מכרו כאילו הרע, לעשות התמידו כך  כל

(ÁÈ).'‰ Û‡˙ÈÂ:'ה התאנף  זאת כל  ÂÈÙ.ובעבור  ÏÚÓ:מארצו לומר: ˘‡¯.רצה ‡Ï:בארצם(ËÈ).‰„Â‰È Ì‚:לומר רצה
וכו': שמר לא יהודה שגם  Â˘Ú.אף ישראל:‡˘¯ עשו אשר  רקÒ‡ÓÈÂ.(Î)החוקים  עתה מאס לא  זאת כל עם  לומר: רצה

Ï‡¯˘È.(Î‡)מארצו:ÂÈÙÓ.בישראל: Ú¯˜ ÈÎמעצמם הם כי בעבירה , התחילו ישראל כל  אשר בעבור  וזהו לומר : רצה
שאלו: לא ה' ופי דוד , בית ממלכות  ונפרדו  ÌÚ·¯È.קרעו  Á„ÈÂבראותו כי הזהב, בעגלי ירבעם שהדיחם סיבה  היתה וזה

כמו לירושלים מלכת למנעם העגלים , עשה ולזה לירושלים, יבואו כאשר ימרדו בו גם פן חשש  דוד, בית במלכות שמרדו
א במלכים כח)שנאמר כו זה :(יב לכלל  בא היה לא  פיו , על  ומלך  ה', בדבר  שואלים  היו  אם אבל  ,(·Î).‰ÓÓ Â¯Ò ‡Ïאף

עצמם: מדעת  ממנה, סרו לא זאת כל  עם  השומרים , את הושע  שבטל  ‡˘¯.(Î‚)אחר  „Úהחטא שגרם עד הרשיעו , כך כל 
פניו: מאל  ה' ‰Ê‰.והסירם ÌÂÈ‰ „Úחוזר זה וכל  יהודה, כמו  השני  בבית חזרו ולא הזה, היום עד  שם  והנם  לומר: רצה

ישראל  כל ידי שעל  לפי ואמר להם , אחד דרך  והלא ליהודה , אף האריך  ועדיין  בישראל, ה ' אף חרה מדוע טעם ליתן  למעלה,
אנשי אבל  השני. בבית  חזרה ומבלי אותם, והגלה  בם חרה ולזה מכריח , מבלי מעצמם אחזו ולבסוף  התקלה , מתחילה  באה 
נתמלא לא עדיין ולזה ה ', בדרך עדיין אחזו המכריח, ובסור המכריחו, המלכים ידי על  אם  כי ידם, על התקלה בא  לא יהודה
שבאה כדרך ידם, על  באה לא התקלה תחילת כי ישראל, לחטא  בחטאם ידמו לא כי השני, בבית  חזרו שגלו אחר  [ואף  סאתם.

ישראל ]: ידי ˘ÔÂ¯Ó.(Î„)על  È¯Ú·:לשמרון הסמוכים בהערים 

oeiv zcevn
(„È).ÌÙ¯Ú:הראש אחורי הם:Ì‰Î.(ÂË)הוא  כמו 
(ÊË).‰ÎÒÓכמו מתכת, יציקת יט)ענין מ נסך (ישעיהו הפסל  :

Â˘ÁÈÂ.(ÊÈ)חרש : 'Â‚Â ÂÓÒ˜ÈÂ:וניחוש כשוף ענין 
(ÁÈ).Û‡˙ÈÂכמו וחימה, אף  מו)מלשון ח א ואנפת(מלכים :
עינוי:ÌÚÈÂ.(Î)בם : כמו˘ÌÈÒÂ.מלשון א בוזזים, (שמואל

א) שוסים:כג והמה  :



lwÎlw`קלו wxt mildz - miaezk

.ì÷gÎ`

àéúàø÷ íéwîònî úBìònä øéL:ýåýé Eáéðæà äðééäz éìB÷á äòîL éðãà:éðeðçz ìB÷ì úBáM÷ E ¦¬©©«£®¦©«£©¦−§¨¦´§Ÿ̈«£Ÿ¨»¦§¨¶§Å¦¬¦«§¤´¨−¨§¤©ª®¹§À©«£¨«
â:ãîòé éî éðãà dé-øîLz úBðåò-íàã:àøez ïòîì äçéìqä Enò-ékäéLôð äúe÷ ýåýé éúée÷ ¦£Ÿ¬¦§¨¨®£¹ŸÀ̈¦´©«£«Ÿ¦¦§¬©§¦¨®§¹©©À¦¨¥«¦¦´¦−§Ÿ̈¦§¨´©§¦®

:ézìçBä Bøáãìåå:ø÷aì íéøîL ø÷aì íéøîMî éðãàì éLôðæýåýé-íò-ék äåäé-ìà ìàøNé ìçé §«¦§¨¬¨«§¦©§¦¬©«Ÿ¨®¦«Ÿ§¦¬©¹ÀŸ¤«Ÿ§¦¬©«Ÿ¤©¥¬¦§¨¥À¤§ÅŸ̈¬¦«¦§Ÿ̈¬
:úeãô Bnò äaøäå ãñçäç:åéúðåò ìkî ìàøNé-úà äcôé àeäå ©¤®¤§©§¥−¦´§«−§¦§¤´¤¦§¨¥®¹¦ÀŸ£«ŸŸ¨«

.àì÷bÎ`

à:épnî úBàìôðáe úBìãâa | ézëlä-àìå éðéò eîø-àìå éaì dáâ-àì | ýåýé ãåãì úBìònä øéL¦¬©©«£À§Å̈¦¬§Ÿ̈³Ÿ¨©´−¦¦§Ÿ¨´¥©®§Ÿ¦©Ã§¦¦§Ÿ−§¦§¨´¦¤«¦
á:éLôð éìò ìîbk Bnà éìò ìîâk éLôð ézîîBãå | éúéeL àì-íàâäzòî ýåýé-ìà ìàøNé ìçé ¦³Ÿ¦¦̧¦§©À§¦©Å§¦¬−§¨ª£¥´¦®©¨ª−¨©´©§¦«©¥´−¦§¨¥¤§Ÿ̈®¥« ¹©À̈

:íìBò-ãòå§©¨«

i"yx
(„).‰ÁÈÏÒ‰ ÍÓÚ ÈÎ לסלוח לשליח רשות נתת לא

שנאמר כג)כמו לפשעכם:(שמות ישא לא ÔÚÓÏכי
.‡¯Â˙:אחר סליחת על בטוח אדם יהא שלא זאת על

(‰).È˘Ù ‰˙Â˜ '‰ È˙ÈÂ˜כעין קווי אחר (לעיל קווי

משומרים כ"ז) כעין וקוה, לבך ויאמץ חזק  ה' אל קוה
לבקר: שומרים Ï·˜¯.(Â)לבקר ÌÈ¯ÓÂ˘Ó '‰Ï È˘Ù

לגאולה: המצפים מן Ï·˜¯.הריני ÌÈ¯ÓÂ˘ מצפין

קץ, אחר קץ ומצפין ‚·‰(‡):(מצאתי)וחוזרין ‡Ï '‰
.'Â‚Â È·Ï תענ גדולות עשיתי לא שררה, נהגתי וגות לא

שאין  כמי עליך הנני בני שעשה כעין ונטיעות בנינים
לנגדך מוטל כגולם ורגלים ידים ˘È˙ÈÂ(·):(סא"א)לו

.È˙ÓÓÂ„Â,אמו עלי נתון שהוא כגמול נפשי עליך
שדים: יונק ÈÏÚגמול ÏÂÓ‚ÎÈ˘Ù בקרבי נפשי .

אמו: שדי כיונק לנגדך

cec zcevn
(‡).ÌÈ˜ÓÚÓÓ:' ה לך  קראתי הצרות עומק  ‡Ì(‚)מתוך 

.¯Ó˘˙ ˙ÂÂÚעליהם להפרע אותם ותשמור תמחול  לא  אם
מאוד : רבו הלא כי ולהתקיים לעמוד  יוכל  מי ÈÎ(„)גמול

.‰ÁÈÏÒ‰ ÍÓÚמהמלאכים לאחד  העון  סליחת מסרת ולא 
לפשעכם  ישא לא  כי כג)כמ"ש  ˙Â¯‡.:(שמות ÔÚÓÏמסר כ "א 

יתפייס המלאך לומר האדם  לה נפתה היה  המלאך אל  הסליחה
המקום: ביראת  ממעט והיה העון את וישא חטאנו לו ולא הואיל  ‰'.(‰)לנו È˙ÈÂ˜:' ה אל  È˘Ù.קויתי ‰˙Â˜הדבר כפל

Ï‡¯˘È.(Ê)להתמדתו: ÏÁÈ: החסד עמו כי ה' אל  קוה  ישראל אותך Â‰¯·‰.אתה יפדה כן וכמו  פעמים  רבות אותך פדה  הלא 
עמו: הרבה  כי פדות לו יחסר לא כי עתה Â‚Â'.(Á)גם  Ï‡¯˘È ˙‡ ‰„ÙÈ ‡Â‰Âהוא כי  הגאולה יעכב  לא העון גם הנה ר"ל

העין : מן פדוי  הוא והרי לו  והלך העון  נתמרק כבר  כי העונות מן  ישראל  את È·Ï.(‡)יפדה  ‰·‚ ‡Ïהייתי לא  הלב במחשבת 
ÈÈÚ.מתגאה : ÂÓ¯ ‡ÏÂ:הרוח גסי כדרך למעלה עין להרים  ביותר להשתרר  ·‚„ÂÏÂ˙.במעשה  È˙ÎÏ‰ ‡ÏÂדברים עשיתי לא

לי : ומהראוי  מהצורך  יותר ר"ל , ממני וכבוד גדולה  להראות  גבוהים ומגדלים  נאים  בבניינים ונפלאים Ï‡.(·)גדולים  Ì‡
אמר: ולא  וגזם  כזאת  עונש  עלי  יבא כן עשיתי לא אם  כאומר שבועה  ענין È˙ÓÓÂ„Â.הוא È˙ÈÂ˘ הנגמל כתנוק נפשי המשלתי 

בה ': בטחוני  כל  כן אמו על בטחונו שכל  אמו È˘Ù.משדי  ÈÏÚ ÏÂÓ‚Îהדבר וכפל הנגמל  כתנוק הוא ובקרבי  עלי אשר הנפש 
Ï‡¯˘È.(‚)להתמדתו: ÏÁÈ:עולם ועד מעתה  ה' אל וקוו אתם  גם  עשו וכן ראו ממני ר"ל

oeiv zcevn
(·).˙Â·Â˘˜:שמיעה מורא:˙Â¯‡.(„)ענין מל'
(Â).ÌÈ¯ÓÂ˘Óכמו והמתנה תקוה ענין  הוא או שומר מל '

הדבר  את שמר  לז)ואביו שוה:˘È˙ÈÂ.(·):(בראשית מל '
.È˙ÓÓÂ„Â:דמיון מקרובÏÂÓ‚Î.מל' הנעתק  תינוק ענינו 

ויגמל  הילד  ויגדל כמו האם כא)משדי :(שם

xe` ldi
כי טעםד דנותן מובן  אינו לכאורה תורא . למען הסליחה  עמך

שאם להיפך  נותנת הסברא והרי ממנו. שיראו כדי  לשיסלח .
מלחטוא כ "כ יתייראו לא לסלוח  להרבות  במדה"ר הכל  יתנהג 
לעשות בידו מספיקין אין  ואשוב  אחטא  שהאומר דהגם
יהי' לא עכ"פ ואשוב  אחטא יאמר שלא  נהי מ"מ  תשובה
פ' במד "ר  בהדיא מבואר וכן החטא. על  כ "כ גדולה היראה 
העולם את בורא אני אם  הקב "ה אמר י "ב ס"פ  בראשית
הקב "ה האומר כל  ארז"ל ועד "ז סגיאין חטיוה  הוי  במדה "ר
שכאשר דהכוונה ספורנו במ "ע  ופי' מעוהי. יוותרון  וותרן
מצרים מארץ  צאתך  כימי ע"ד ויושיעם  ישורון  לעדת  יסלח 
וירא בקי"ס כמ "ש  בישראל  היראה יומשך  אזי נפלאות. אראנו 

י "ה. תשמר עונות  אם  וזהו ה'. את העם וייראו כו' ישראל

הסליחה. נמשך  לא שלם. השם אין  שזהו  לבד  י"ה  מבחי ' ר"ל 
הוא ששם שלם בשם  היינו עמך  פי' הסליחה עמך כי אלא

גמורים: רחמים מדת 
כימיקיצור יומשך  הסליחה שע"י והתירוץ בהפסוק. קושיא 

כו' ישראל  וירא כמ "ש היראה יומשך  ומזה כו ' מאמ "צ  צאתך
העם: וייראו

אשתך בגפניםג יבול  ואין ע "פ א ' נ "ט  פנ"ג וירא רבות כגפן.
ד '. קל"ג ט"ז ר "פ  בא  סדר כו'. כגפן אשתך  המד "א שרה זו 

כו': כגפן אשתך  שנאמר  גפן  נקראת  האשה

     

       
             

           
             

  
            

                   
                     

                         
                       

                        
                      

                       
                    

             
                  

 

       

            
           
           

            
            
            
           

             
            

              
             

               
          

           

            
            
            

            

           
            

          

       
         

         
         

     
         

         

        
        

           
          

         
         

          
      

          
        

          
        

        
          

          

          
          

         
           

        
         

           
          

        
         

           

         
         

       
        

        
         

         
         

       

      

         
        

        
           
         

           
          

           
         

   



קלז `lwÎlw wxt mildz - miaezk

.ì÷gÎ`

àéúàø÷ íéwîònî úBìònä øéL:ýåýé Eáéðæà äðééäz éìB÷á äòîL éðãà:éðeðçz ìB÷ì úBáM÷ E ¦¬©©«£®¦©«£©¦−§¨¦´§Ÿ̈«£Ÿ¨»¦§¨¶§Å¦¬¦«§¤´¨−¨§¤©ª®¹§À©«£¨«
â:ãîòé éî éðãà dé-øîLz úBðåò-íàã:àøez ïòîì äçéìqä Enò-ékäéLôð äúe÷ ýåýé éúée÷ ¦£Ÿ¬¦§¨¨®£¹ŸÀ̈¦´©«£«Ÿ¦¦§¬©§¦¨®§¹©©À¦¨¥«¦¦´¦−§Ÿ̈¦§¨´©§¦®

:ézìçBä Bøáãìåå:ø÷aì íéøîL ø÷aì íéøîMî éðãàì éLôðæýåýé-íò-ék äåäé-ìà ìàøNé ìçé §«¦§¨¬¨«§¦©§¦¬©«Ÿ¨®¦«Ÿ§¦¬©¹ÀŸ¤«Ÿ§¦¬©«Ÿ¤©¥¬¦§¨¥À¤§ÅŸ̈¬¦«¦§Ÿ̈¬
:úeãô Bnò äaøäå ãñçäç:åéúðåò ìkî ìàøNé-úà äcôé àeäå ©¤®¤§©§¥−¦´§«−§¦§¤´¤¦§¨¥®¹¦ÀŸ£«ŸŸ¨«

.àì÷bÎ`

à:épnî úBàìôðáe úBìãâa | ézëlä-àìå éðéò eîø-àìå éaì dáâ-àì | ýåýé ãåãì úBìònä øéL¦¬©©«£À§Å̈¦¬§Ÿ̈³Ÿ¨©´−¦¦§Ÿ¨´¥©®§Ÿ¦©Ã§¦¦§Ÿ−§¦§¨´¦¤«¦
á:éLôð éìò ìîbk Bnà éìò ìîâk éLôð ézîîBãå | éúéeL àì-íàâäzòî ýåýé-ìà ìàøNé ìçé ¦³Ÿ¦¦̧¦§©À§¦©Å§¦¬−§¨ª£¥´¦®©¨ª−¨©´©§¦«©¥´−¦§¨¥¤§Ÿ̈®¥« ¹©À̈

:íìBò-ãòå§©¨«

i"yx
(„).‰ÁÈÏÒ‰ ÍÓÚ ÈÎ לסלוח לשליח רשות נתת לא

שנאמר כג)כמו לפשעכם:(שמות ישא לא ÔÚÓÏכי
.‡¯Â˙:אחר סליחת על בטוח אדם יהא שלא זאת על

(‰).È˘Ù ‰˙Â˜ '‰ È˙ÈÂ˜כעין קווי אחר (לעיל קווי

משומרים כ"ז) כעין וקוה, לבך ויאמץ חזק  ה' אל קוה
לבקר: שומרים Ï·˜¯.(Â)לבקר ÌÈ¯ÓÂ˘Ó '‰Ï È˘Ù

לגאולה: המצפים מן Ï·˜¯.הריני ÌÈ¯ÓÂ˘ מצפין

קץ, אחר קץ ומצפין ‚·‰(‡):(מצאתי)וחוזרין ‡Ï '‰
.'Â‚Â È·Ï תענ גדולות עשיתי לא שררה, נהגתי וגות לא

שאין  כמי עליך הנני בני שעשה כעין ונטיעות בנינים
לנגדך מוטל כגולם ורגלים ידים ˘È˙ÈÂ(·):(סא"א)לו

.È˙ÓÓÂ„Â,אמו עלי נתון שהוא כגמול נפשי עליך
שדים: יונק ÈÏÚגמול ÏÂÓ‚ÎÈ˘Ù בקרבי נפשי .

אמו: שדי כיונק לנגדך

cec zcevn
(‡).ÌÈ˜ÓÚÓÓ:' ה לך  קראתי הצרות עומק  ‡Ì(‚)מתוך 

.¯Ó˘˙ ˙ÂÂÚעליהם להפרע אותם ותשמור תמחול  לא  אם
מאוד : רבו הלא כי ולהתקיים לעמוד  יוכל  מי ÈÎ(„)גמול

.‰ÁÈÏÒ‰ ÍÓÚמהמלאכים לאחד  העון  סליחת מסרת ולא 
לפשעכם  ישא לא  כי כג)כמ"ש  ˙Â¯‡.:(שמות ÔÚÓÏמסר כ "א 

יתפייס המלאך לומר האדם  לה נפתה היה  המלאך אל  הסליחה
המקום: ביראת  ממעט והיה העון את וישא חטאנו לו ולא הואיל  ‰'.(‰)לנו È˙ÈÂ˜:' ה אל  È˘Ù.קויתי ‰˙Â˜הדבר כפל

Ï‡¯˘È.(Ê)להתמדתו: ÏÁÈ: החסד עמו כי ה' אל  קוה  ישראל אותך Â‰¯·‰.אתה יפדה כן וכמו  פעמים  רבות אותך פדה  הלא 
עמו: הרבה  כי פדות לו יחסר לא כי עתה Â‚Â'.(Á)גם  Ï‡¯˘È ˙‡ ‰„ÙÈ ‡Â‰Âהוא כי  הגאולה יעכב  לא העון גם הנה ר"ל

העין : מן פדוי  הוא והרי לו  והלך העון  נתמרק כבר  כי העונות מן  ישראל  את È·Ï.(‡)יפדה  ‰·‚ ‡Ïהייתי לא  הלב במחשבת 
ÈÈÚ.מתגאה : ÂÓ¯ ‡ÏÂ:הרוח גסי כדרך למעלה עין להרים  ביותר להשתרר  ·‚„ÂÏÂ˙.במעשה  È˙ÎÏ‰ ‡ÏÂדברים עשיתי לא

לי : ומהראוי  מהצורך  יותר ר"ל , ממני וכבוד גדולה  להראות  גבוהים ומגדלים  נאים  בבניינים ונפלאים Ï‡.(·)גדולים  Ì‡
אמר: ולא  וגזם  כזאת  עונש  עלי  יבא כן עשיתי לא אם  כאומר שבועה  ענין È˙ÓÓÂ„Â.הוא È˙ÈÂ˘ הנגמל כתנוק נפשי המשלתי 

בה ': בטחוני  כל  כן אמו על בטחונו שכל  אמו È˘Ù.משדי  ÈÏÚ ÏÂÓ‚Îהדבר וכפל הנגמל  כתנוק הוא ובקרבי  עלי אשר הנפש 
Ï‡¯˘È.(‚)להתמדתו: ÏÁÈ:עולם ועד מעתה  ה' אל וקוו אתם  גם  עשו וכן ראו ממני ר"ל

oeiv zcevn
(·).˙Â·Â˘˜:שמיעה מורא:˙Â¯‡.(„)ענין מל'
(Â).ÌÈ¯ÓÂ˘Óכמו והמתנה תקוה ענין  הוא או שומר מל '

הדבר  את שמר  לז)ואביו שוה:˘È˙ÈÂ.(·):(בראשית מל '
.È˙ÓÓÂ„Â:דמיון מקרובÏÂÓ‚Î.מל' הנעתק  תינוק ענינו 

ויגמל  הילד  ויגדל כמו האם כא)משדי :(שם

xe` ldi
כי טעםד דנותן מובן  אינו לכאורה תורא . למען הסליחה  עמך

שאם להיפך  נותנת הסברא והרי ממנו. שיראו כדי  לשיסלח .
מלחטוא כ "כ יתייראו לא לסלוח  להרבות  במדה"ר הכל  יתנהג 
לעשות בידו מספיקין אין  ואשוב  אחטא  שהאומר דהגם
יהי' לא עכ"פ ואשוב  אחטא יאמר שלא  נהי מ"מ  תשובה
פ' במד "ר  בהדיא מבואר וכן החטא. על  כ "כ גדולה היראה 
העולם את בורא אני אם  הקב "ה אמר י "ב ס"פ  בראשית
הקב "ה האומר כל  ארז"ל ועד "ז סגיאין חטיוה  הוי  במדה "ר
שכאשר דהכוונה ספורנו במ "ע  ופי' מעוהי. יוותרון  וותרן
מצרים מארץ  צאתך  כימי ע"ד ויושיעם  ישורון  לעדת  יסלח 
וירא בקי"ס כמ "ש  בישראל  היראה יומשך  אזי נפלאות. אראנו 

י "ה. תשמר עונות  אם  וזהו ה'. את העם וייראו כו' ישראל

הסליחה. נמשך  לא שלם. השם אין  שזהו  לבד  י"ה  מבחי ' ר"ל 
הוא ששם שלם בשם  היינו עמך  פי' הסליחה עמך כי אלא

גמורים: רחמים מדת 
כימיקיצור יומשך  הסליחה שע"י והתירוץ בהפסוק. קושיא 

כו' ישראל  וירא כמ "ש היראה יומשך  ומזה כו ' מאמ "צ  צאתך
העם: וייראו

אשתך בגפניםג יבול  ואין ע "פ א ' נ "ט  פנ"ג וירא רבות כגפן.
ד '. קל"ג ט"ז ר "פ  בא  סדר כו'. כגפן אשתך  המד "א שרה זו 

כו': כגפן אשתך  שנאמר  גפן  נקראת  האשה
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
זהורית: של לשון קשירת בענין ברייתא מביאה הגמרא א. עמוד סז ïðaø,דף eðz̈©¨¨

ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ה ìúéøBäæאת ìL ïBLהמקדש íìeàäבבית çút ìò ¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©¨¨
,õeçaî או עוונותיהם שנמחלו לסימן הלשון הלבין אם לראות יכולים העם כל והיו ¦©
אם ïéçîN,לא, eéä ïéaìäואם,ïéLéiaúîe ïéáöò eéä ïéaìä àìלכןeðé÷úä ¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦¦§©§¦¦§¦

ïéøLB÷ eéäiL הלשון çútאת ìò הeéä ïééãòå ,íéðôaî íìeàהעםïéöéöî ¤¦§§¦©¤©¨¦¦§¦©£©¦¨§¦¦
האולם ïéçîN,אםïéàBøå,לתוך eéä ïéaìä ואם,ïéáöò eéä ïéaìä àì לכן §¦¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦

BúBà ïéøLB÷ eéäiL eðé÷úä,הצוק ליד ÷åéðø.במדבר ïéa Béöçå òìqa Béöç ¦§¦¤¦§§¦¤§©¤©§¤§¥©§¨
הלשון: קשירת בטעם לבאר מוסיפה éaøהגמרא íeMî àtt øa íeçð éaø øîà̈©©¦©©¨¨¦©¦

ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ,øtwä øæòìàíìeà çút ìò úéøBäæ ìL ïBL ¤§¨¨©©¨¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©¨
eòãéå ,ïéaìî äéä øaãnì øéòN òébäL ïåéëå ,íéðôaîהמקדש úéNòpLבבית ¦¦§¦§¥¨¤¦¦©¨¦©¦§¨¨¨©§¦§¨§¤©£¥

Búåöî לישראל והתכפר כמצותו, השעיר את ודחה לצוק המשלח הגיע שכבר - ¦§¨
כמו הוא העוונות לכפרת האדומה הלשון בהלבנת והרמז בנבואת øîàpLבמיתתו, ¤¤¡©

יח)ישעיה א eðéaìé',(ישעיה âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà' אם שאף היינו ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦
צבועים  [-חוטים שנים של כאדמימות לפני מוכתמים שיהיו כך כדי עד חטאיכם יהיו

כשלג. אלבינם בתשובה תחזרו אם באדום],

במשנה: äéäשנינו àì[השעיר]øää úéöçîì òébî.אברים אברים שנעשה עד Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨
נפילתו: לאחר השעיר איברי בדין דנה eäìהגמרא àéòaéà,הישיבה בני נסתפקו - ¦©§¨§

íéøáà ïúBà,בצוק שנדחה השעיר äàðäaשל ïä äî מותרים הם בהנאה האם ¨¥¨¦¨¥©£¨¨
זה בדין נחלקו אסורים. או לבהמות, להאכילם ïéøzeîכגון ,øîà ãç ,ìàeîLe áø©§¥©¨©¨¦

ïéøeñàבהנאה, ,øîà ãçå.בהנאה §©¨©£¦
מחלוקתם: טעמי את מבארת ïéøzeî,הגמרא øîàc ïàî©§¨©¨¦

משום טעמו ב: עמוד סז כב)áéúëcדף טז הׂשעיר (ויקרא את בפסוק øaãna','וׁשּלח נאמר שכבר כיון מיותרות, אלו ותיבות ¦§¦ְִִֶַַָ©¦§¨
הפקר. שהוא היינו כמדבר, השעיר שדין ללמד ובאו הּמדּברה', עּתי איׁש ּביד 'וׁשּלח ïéøeñà,הקודם øîàc ïàîe משום טעמו ְְְִִִִִַַַָָ©§¨©£¦

áéúëc(שם) ארץ אל וגו' עליו הׂשעיר בהנאה.äøæb','ונׂשא להתירו ואין ואיסור חומר יש שבשילוחו ומשמע ¦§¦ְִֶֶֶַָָָָָ§¥¨
הגמרא: שואלת השני. הפסוק את מהם אחד כל יפרש איך מבררת ãéáòהגמרא éàî 'øaãî' éàä ,ïéøeñà øîàc ïàîe©§¨©£¦©¦§¨©¨¦

déì:הגמרא משיבה 'במדבר'. מהריבוי ילמד מה -déì éòaéîלו נצרך זה פסוק -àéðúãëì,נאמר בברייתא פעמים שלוש ¥¦¨¥¥§¦§©§¨
למדבר, השעיר את לשלח שצריך י)בתורה טז לעזאזל(ויקרא אֹותֹו כא)äøaãnä','לׁשּלח עּתי (שם איש ּביד äøaãnä','וׁשּלח ְֲֵַַַָ©¦§¨¨ְְִִִִַַ©¦§¨¨

כב) הׂשעיר (שם את úBaøì'וׁשּלח ,'øaãna ב מועד אוהל כשהיה íéîìBòשגם úéáe ,äìéL ,ïBòáâå áBð,[המקדש [-בית ְִִֶַַָ©¦§¨§©§¦§¦Ÿ¥¨¦
הגמרא: שואלת למדבר. השעיר את לשלח צריכים אלו מותרין,Cãéàåבכל דאמר מאן -déì ãéáò éàî 'äøéæb' éàä מה - §¦¨©§¥¨©¨¦¥

הגמרא: משיבה 'גזירה'. מתיבת déìילמד éòaéîלו נצרך זה פסוק -àéðúãëì נאמר ש 'äøéæb',בברייתא, 'äøéæb'ולומדים ïéà ¦¨¥¥§¦§©§¨§¥¨¥§¥¨
,äëeúç àlà.משופע ולא בזקיפה, וחתוך גזור להיות צריך הצוק ãøBéå,כלומר øæbúnä øác àlà 'äøéæb' ïéà ,øçà øác ¤¨£¨¨¨©¥¥§¥¨¤¨¨¨©¦§©¥§¥

בו. כשידחה אברים לאברים בו ויתחלק יתגזר שהשעיר מקום להיות צריך הצוק 'äøéæb'כלומר ,øçà øác וגזירה חוק מלשון ¨¨©¥§¥¨
וכדלהלן, ה' גזר øîàzשכך ànLלצוק השעיר שילוח eäzשמצות äNòî[שוא-],àeä כיצד ותאמר תהרהר שמא כלומר ¤¨Ÿ©©£¥Ÿ

השעיר, את בו כשידחו זה מצוק תהיה תועלת ואיזו כפרה, לידי מביא לעזאזל השעיר øîBìשילוח ãeîìz הפסוקים בהמשך ©§©
ב) יח åézøæb(ויקרא 'ä éðà ,à''ä éðà',לצוק השעיר שילוח ïäa.את øäøäì úeLø Eì ïéàå £¦£¦§©§¦§¥§§§©§¥¨¤

ושמואל: רב במחלוקת רבא הכרעת את מביאה øîàcהגמרא ïàîk àøazñî ,àáø øîà שדחפוהו לאחר השעיר שאברי ¨©¨¨¦§©§¨§©§¨©
ïéøzeî ש משום çlLבהנאה, äøBz äøîà àìיבואו כך ידי אברי äìwúìועל שאלו ידעו ולא האברים את אחרים כשימצאו ¨¦Ÿ¨§¨¨©©§©¨¨

מאבריו. ויהנו לעזאזל שנשלח השעיר

'עזאזל': בשם השעיר דחיית מקום נקרא מדוע המבארות נוספות ברייתות מביאה ïðaøהגמרא eðz,בברייתא'ìæàæò' שציותה ¨©¨¨£¨¥
משמעותו השעיר, את בו לדחות äL÷åהתורה æò àäiL הוא ו'אל' 'אל', 'עזז' בדרך זו תיבה ונדרשת ונוקשת, חזקה קרקע - ¤§¥©§¨¤

הברייתא: מבררת וחוזק. קושי מקוםìBëéמלשון אותו øîBìיהא ãeîìz ,áeMia(כב טז מקום 'øaãna',(ויקרא שאינו ¨©¦©§©©¦§¨
הברייתא: שואלת אדם. בני Lישוב ïépîe הוא שילוחו באלכסון,eöa÷מקום מתארך שיפועו ואין לגובה, ומזדקף תלול ששיפועו ¦©¦¤§

øîBì ãeîìz(שם)'äøéæb'.קצר בשיפוע ויורד חתוך הר שיהיה דהיינו חתוכה, מלשון ©§©§¥¨

i"yx

:á ãåîò æñ óãøáãîá áéúëã.
`xwie) xacna xiryd z` glye
yxcnl `ed `xizi `xwe (fh

:xacnk xwtd `diyäøéæâoeyl .
:xeqi`e xnegäøáãîä äøáãîä

øáãîáoipra ze`xwn yly .
dxacnd lf`frl eze` glyl
dxacnd izr yi` cia glye

:xacna xiryd z` glyeäëåúç.
lk rteyn `le dtiwfa jezg wev

:jkãøåéå øæâúîä øáãxiryd .
:mixai` mixai` da xfbznàîù

íä åäú äùòî øîàúdxtk dn .
df wev cia yi dne df geliya yi

:liredläì÷úìmc` m`vniy .
on eidy rci `ly mdn dpdie

:xirydäù÷å æò àäéùoeyl l` .
:dyw÷åöáù ïééðîå:sewf xd .

äøéæâ:dkezg .

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך במנחם, תשי"ח

ברוקלין.

האברך שלום שי'

שלום וברכה! 

הוא  יהיו  החתונה  אחר  אשר  דעתי,  להם  נמסר  אשר  ותוכנו  מנ"א,  מכ"ה  למכתבו  במענה 

ויתעסקו שם בעבודת הק' חינוך עטה"ק ביחד עם אנ"ש שי'  וזוגתו שתליט"א במרוקה קסבלנקה, 

הנמצאים שם.

לאבינו  בנ"י  לב  המקרב  חינוך  היפה,  חלק  על  העמידתם  העליונה  שהשגחה  חלקם  ואשרי 

שבשמים, אשר גודל השכר אין די באר, נוסף על עיקר ותכלית השכר, שכר מצוה מצוה, ועוד זאת, 

אשר הנ"ל הוא מהדברים עליהם נאמר שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב, שהרי 

כולל בתוכו ת"ת וגמ"ח, אשר ת"ת כנגד כולם, וגמ"ח הגדולה גם מצדקה, ה"ה עיקר עבודת ה' בעתים 

רבנו  וכסיום  דילה,  לנהורא  ולהפכא חשוכא  בה' באמת  והיא הדרך לדבקה  הללו בעקבות משיחא, 

הזקן באגה"ק )סוף סי' ט'(, יזכו לראות עין בעין בשוב ה' ציון כו'.

בברכת הצלחה בכל האמור. 

נ.ב. באופן העבודה והפרטים התלוים בזה, עוד יבואו עמו בכתובים.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
זהורית: של לשון קשירת בענין ברייתא מביאה הגמרא א. עמוד סז ïðaø,דף eðz̈©¨¨

ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ה ìúéøBäæאת ìL ïBLהמקדש íìeàäבבית çút ìò ¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©¨¨
,õeçaî או עוונותיהם שנמחלו לסימן הלשון הלבין אם לראות יכולים העם כל והיו ¦©
אם ïéçîN,לא, eéä ïéaìäואם,ïéLéiaúîe ïéáöò eéä ïéaìä àìלכןeðé÷úä ¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦¦§©§¦¦§¦

ïéøLB÷ eéäiL הלשון çútאת ìò הeéä ïééãòå ,íéðôaî íìeàהעםïéöéöî ¤¦§§¦©¤©¨¦¦§¦©£©¦¨§¦¦
האולם ïéçîN,אםïéàBøå,לתוך eéä ïéaìä ואם,ïéáöò eéä ïéaìä àì לכן §¦¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦

BúBà ïéøLB÷ eéäiL eðé÷úä,הצוק ליד ÷åéðø.במדבר ïéa Béöçå òìqa Béöç ¦§¦¤¦§§¦¤§©¤©§¤§¥©§¨
הלשון: קשירת בטעם לבאר מוסיפה éaøהגמרא íeMî àtt øa íeçð éaø øîà̈©©¦©©¨¨¦©¦

ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ,øtwä øæòìàíìeà çút ìò úéøBäæ ìL ïBL ¤§¨¨©©¨¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©¨
eòãéå ,ïéaìî äéä øaãnì øéòN òébäL ïåéëå ,íéðôaîהמקדש úéNòpLבבית ¦¦§¦§¥¨¤¦¦©¨¦©¦§¨¨¨©§¦§¨§¤©£¥

Búåöî לישראל והתכפר כמצותו, השעיר את ודחה לצוק המשלח הגיע שכבר - ¦§¨
כמו הוא העוונות לכפרת האדומה הלשון בהלבנת והרמז בנבואת øîàpLבמיתתו, ¤¤¡©

יח)ישעיה א eðéaìé',(ישעיה âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà' אם שאף היינו ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦
צבועים  [-חוטים שנים של כאדמימות לפני מוכתמים שיהיו כך כדי עד חטאיכם יהיו

כשלג. אלבינם בתשובה תחזרו אם באדום],

במשנה: äéäשנינו àì[השעיר]øää úéöçîì òébî.אברים אברים שנעשה עד Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨
נפילתו: לאחר השעיר איברי בדין דנה eäìהגמרא àéòaéà,הישיבה בני נסתפקו - ¦©§¨§

íéøáà ïúBà,בצוק שנדחה השעיר äàðäaשל ïä äî מותרים הם בהנאה האם ¨¥¨¦¨¥©£¨¨
זה בדין נחלקו אסורים. או לבהמות, להאכילם ïéøzeîכגון ,øîà ãç ,ìàeîLe áø©§¥©¨©¨¦

ïéøeñàבהנאה, ,øîà ãçå.בהנאה §©¨©£¦
מחלוקתם: טעמי את מבארת ïéøzeî,הגמרא øîàc ïàî©§¨©¨¦

משום טעמו ב: עמוד סז כב)áéúëcדף טז הׂשעיר (ויקרא את בפסוק øaãna','וׁשּלח נאמר שכבר כיון מיותרות, אלו ותיבות ¦§¦ְִִֶַַָ©¦§¨
הפקר. שהוא היינו כמדבר, השעיר שדין ללמד ובאו הּמדּברה', עּתי איׁש ּביד 'וׁשּלח ïéøeñà,הקודם øîàc ïàîe משום טעמו ְְְִִִִִַַַָָ©§¨©£¦

áéúëc(שם) ארץ אל וגו' עליו הׂשעיר בהנאה.äøæb','ונׂשא להתירו ואין ואיסור חומר יש שבשילוחו ומשמע ¦§¦ְִֶֶֶַָָָָָ§¥¨
הגמרא: שואלת השני. הפסוק את מהם אחד כל יפרש איך מבררת ãéáòהגמרא éàî 'øaãî' éàä ,ïéøeñà øîàc ïàîe©§¨©£¦©¦§¨©¨¦

déì:הגמרא משיבה 'במדבר'. מהריבוי ילמד מה -déì éòaéîלו נצרך זה פסוק -àéðúãëì,נאמר בברייתא פעמים שלוש ¥¦¨¥¥§¦§©§¨
למדבר, השעיר את לשלח שצריך י)בתורה טז לעזאזל(ויקרא אֹותֹו כא)äøaãnä','לׁשּלח עּתי (שם איש ּביד äøaãnä','וׁשּלח ְֲֵַַַָ©¦§¨¨ְְִִִִַַ©¦§¨¨

כב) הׂשעיר (שם את úBaøì'וׁשּלח ,'øaãna ב מועד אוהל כשהיה íéîìBòשגם úéáe ,äìéL ,ïBòáâå áBð,[המקדש [-בית ְִִֶַַָ©¦§¨§©§¦§¦Ÿ¥¨¦
הגמרא: שואלת למדבר. השעיר את לשלח צריכים אלו מותרין,Cãéàåבכל דאמר מאן -déì ãéáò éàî 'äøéæb' éàä מה - §¦¨©§¥¨©¨¦¥

הגמרא: משיבה 'גזירה'. מתיבת déìילמד éòaéîלו נצרך זה פסוק -àéðúãëì נאמר ש 'äøéæb',בברייתא, 'äøéæb'ולומדים ïéà ¦¨¥¥§¦§©§¨§¥¨¥§¥¨
,äëeúç àlà.משופע ולא בזקיפה, וחתוך גזור להיות צריך הצוק ãøBéå,כלומר øæbúnä øác àlà 'äøéæb' ïéà ,øçà øác ¤¨£¨¨¨©¥¥§¥¨¤¨¨¨©¦§©¥§¥

בו. כשידחה אברים לאברים בו ויתחלק יתגזר שהשעיר מקום להיות צריך הצוק 'äøéæb'כלומר ,øçà øác וגזירה חוק מלשון ¨¨©¥§¥¨
וכדלהלן, ה' גזר øîàzשכך ànLלצוק השעיר שילוח eäzשמצות äNòî[שוא-],àeä כיצד ותאמר תהרהר שמא כלומר ¤¨Ÿ©©£¥Ÿ

השעיר, את בו כשידחו זה מצוק תהיה תועלת ואיזו כפרה, לידי מביא לעזאזל השעיר øîBìשילוח ãeîìz הפסוקים בהמשך ©§©
ב) יח åézøæb(ויקרא 'ä éðà ,à''ä éðà',לצוק השעיר שילוח ïäa.את øäøäì úeLø Eì ïéàå £¦£¦§©§¦§¥§§§©§¥¨¤

ושמואל: רב במחלוקת רבא הכרעת את מביאה øîàcהגמרא ïàîk àøazñî ,àáø øîà שדחפוהו לאחר השעיר שאברי ¨©¨¨¦§©§¨§©§¨©
ïéøzeî ש משום çlLבהנאה, äøBz äøîà àìיבואו כך ידי אברי äìwúìועל שאלו ידעו ולא האברים את אחרים כשימצאו ¨¦Ÿ¨§¨¨©©§©¨¨

מאבריו. ויהנו לעזאזל שנשלח השעיר

'עזאזל': בשם השעיר דחיית מקום נקרא מדוע המבארות נוספות ברייתות מביאה ïðaøהגמרא eðz,בברייתא'ìæàæò' שציותה ¨©¨¨£¨¥
משמעותו השעיר, את בו לדחות äL÷åהתורה æò àäiL הוא ו'אל' 'אל', 'עזז' בדרך זו תיבה ונדרשת ונוקשת, חזקה קרקע - ¤§¥©§¨¤

הברייתא: מבררת וחוזק. קושי מקוםìBëéמלשון אותו øîBìיהא ãeîìz ,áeMia(כב טז מקום 'øaãna',(ויקרא שאינו ¨©¦©§©©¦§¨
הברייתא: שואלת אדם. בני Lישוב ïépîe הוא שילוחו באלכסון,eöa÷מקום מתארך שיפועו ואין לגובה, ומזדקף תלול ששיפועו ¦©¦¤§

øîBì ãeîìz(שם)'äøéæb'.קצר בשיפוע ויורד חתוך הר שיהיה דהיינו חתוכה, מלשון ©§©§¥¨

i"yx

:á ãåîò æñ óãøáãîá áéúëã.
`xwie) xacna xiryd z` glye
yxcnl `ed `xizi `xwe (fh

:xacnk xwtd `diyäøéæâoeyl .
:xeqi`e xnegäøáãîä äøáãîä

øáãîáoipra ze`xwn yly .
dxacnd lf`frl eze` glyl
dxacnd izr yi` cia glye

:xacna xiryd z` glyeäëåúç.
lk rteyn `le dtiwfa jezg wev

:jkãøåéå øæâúîä øáãxiryd .
:mixai` mixai` da xfbznàîù

íä åäú äùòî øîàúdxtk dn .
df wev cia yi dne df geliya yi

:liredläì÷úìmc` m`vniy .
on eidy rci `ly mdn dpdie

:xirydäù÷å æò àäéùoeyl l` .
:dyw÷åöáù ïééðîå:sewf xd .

äøéæâ:dkezg .



xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dlibn(oey`x meil)

ééeìöà éìöîc àáøå,mit` zlitp zrya mciv lr mihep eidy - §¨¨§©§¥©§¥
.ynn mdipt lr miltep mpi`e

:dpyna epipy'åë äML íéøetkä íBéa ,äMîç áBè íBéazayae §£¦¨§©¦¦¦¨
:`xnbd zl`ey .odilr mitiqen la` mdn oizget oi` dray

épî ïéúéðúî,epzpyn dzpyp in zhiyk -àìkàìå ìàòîLé éaø ©§¦¦©¦Ÿ©¦¦§¨¥§Ÿ
káBè íBéa ,àéðúc .àáé÷ò éaømi`xewäML íéøetkä íBéáe ,äMîç ©¦£¦¨§©§¨§£¦¨§©¦¦¦¨

ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ïäî ïéúçBt ïéà ,äòáL úaLáe,mi`xewéøác §©¨¦§¨¥£¦¥¤§¥¦¦£¥¤¦§¥
Béáe äMîç áBè íBéa øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaøíéøetkä í ©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§£¦¨§©¦¦

.ïäéìò ïéôéñBî ìáà ïäî ïéúçBt ïéà ,äML úaLáe äòáLok m`e ¦§¨§©¨¦¨¥£¦¥¤£¨¦¦£¥¤
epzpynìàòîLé éaø éà ,épîdyy mixetikd meiay xaeqy ©¦¦©¦¦§¨¥

mewn lkn ,epzpynk dray zayae,úôñBz àéL÷iax ixdy ©§¨¤¤
.mitiqeny epipy dpynae ,mdilr mitiqen oi`y xaeq l`rnyi

eàáé÷ò éaø éàlkn ,mdilr siqedl xzeny epzpynk xaeqy ¦©¦£¦¨
mewn,äòáLå äML àéL÷mi`xew mixetikd meia `aiwr iaxly ©§¨¦¨§¦§¨

:`xnbd daiyn .jtidl epipy epzpynae ,dyy zayae dray
,àáø øîàepzpyn ly `pzdéác àðz[ly eyxcn zian-]éaø ¨©¨¨¨¨§¥©¦

íBéa äMîç áBè íBéa ìàòîLé éaø éác àðúc ,àéä ìàòîLé¦§¨¥¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§£¦¨§
,ïäéìò ïéôéñBî ìáà ïäî ïéúçBt ïéà ,äòáL úaLa äML íéøetkä©¦¦¦¨§©¨¦§¨¥£¦¥¤£¨¦¦£¥¤

.ìàòîLé éaø éøác.ezhiyk epzpyne ¦§¥©¦¦§¨¥
:`xnbd dywnìàòîLé éaøcà ìàòîLé éaøc àéL÷zeywdl yi ± ©§¨§©¦¦§¨¥©§©¦¦§¨¥

dpy dpey`xd `ziixaay ,envr l`rnyi iax ixaca dxizq
.oitiqeny epy l`rnyi iax iac `pzae ,mdilr oitiqen oi`y

:`xnbd zvxznìàòîLé éaøc àaélà éàpz éøzmi`pz zwelgn ± §¥©¨¥©¦¨§©¦¦§¨¥
.l`rnyi iax zhiya `id

:oipr eze`a ztqep `ziixa lr dpc `xnbd,àéðúc àäì àðz ïàî©¨¨§¨§©§¨
áBè íBéazixgyaïéøçàîmrdàBáìmicexhy itl ,zqpkd zial §§©£¦¨

,aeh mei zcerq oikdl dlitzd mcew mziaaúàöì ïéøäîîeick §©£¦¨¥
.i`cn xzei dltza jix`dl oi`e ,aeh mei zcerq lek`líBéa§

íéøetkä,dcerq oi`yúaLáe .úàöì ïéøçàîe àBáì ïéøäîîs`y ©¦¦§©£¦¨§©£¦¨¥§©¨
eyrp dcerqd jxevl zepkdd lke ,dxeq` ytp lke` zk`ln

,zay axrn xakàBáì ïéøäîîzial mcwen `eal oekpe dti - §©£¦¨
,oiwizek rny z` `exwl ick zqpkdúàöì ïéøäîîebper meyn §©£¦¨¥

xzei dlitza mikix`n mixetkd meiay epcnl ef `ziixaae .zay
:`xnbd zl`ey .zaynàîéìzhiyay xn`p m`d -àáé÷ò éaø ¥¨©¦£¦¨

,`idàøéúé àøáb déì úéàcmeia sqep dler yi ezhiyly - §¦¥©§¨§¥¨
mei zlitz ly zekix`d `id efe ,zayn xzei mixetikd

:`xnbd dgec .mixetikdàîéz eléôàk zxaeq ef `ziixayéaø £¦¥¨©¦
ìàòîLélkne ,zayan zegt cg` `xew yi mixetikd meiay ¦§¨¥

meyn zay zlitzn dkex` mixetkd mei zlitz mewnLéôðc§¨¦
àîBéc àøecéñ.ely meid xcq daexny - ¦¨§¨

:dxeza mi`xewd xtqn z` epwiz dn cbpk zx`an `xnbdéðä̈¥
ìLäLe legd zenia mi`xewdäMîçaeh meiayäòáLå,zayay §Ÿ¨£¦¨§¦§¨

éî ãâðk.mze` epwzdénòc ãçå éðîçð øa ÷çöé éaø da éâéìt- §¤¤¦§¦¥¨©¦¦§¨©©§¨¦§©§¦¥
enr didy xg` `xen`epîe`xen` eze` `ed in ±ïa ïBòîL éaø ©©¦¦§¤

dì éøîàå .éftdfa ewlgpy ,zxg` oeyla mixne` yieïBòîL éaø ©¦§¨§¥¨©¦¦§
dì éøîàå ,éðîçð øa ÷çöé éaø epîe ,dénòc ãçå éft ïa`xen`dy ¤©¦§©§¦¥©©¦¦§¨©©§¨¦§¨§¥¨

`ed ift oa oerny iax mr wlgpyøîà ãç .éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦©¨©
ãâðkay zeaizd xtqn,íéðäk úkøaweqta zeaiz dyly mdy §¤¤¦§©Ÿ£¦

.iyilya draye ipy weqta dynge ,oey`x,øîà ãçådyly §©¨©

ìL ãâðkóqä éøîBL äLcbpk dyng ,ediwcv zeklna epivny - §¤¤§Ÿ¨§¥©©
äMîçmiaeygdCìnä éðt éàBøîmr cinz miayeid mixydn - £¦¨¥¥§¥©¤¤

d cbpk dray ,jlndäòáLmixy.Cìnä éðt éàBø ¦§¨¥§¥©¤¤
:`ziixan mi`xen`d zwelgna drixkn `xnbdóñBé áø éðz̈¥©¥

,dipyd drck `ziixaaìL,äòáLå äMîç äLcbpkìLéøîBL äL §Ÿ¨£¦¨§¦§¨§Ÿ¨§¥
éiaà déì øîà .Cìnä éðt éàBø äòáL ,Cìnä éðt éàBøî äMîç ,óqä©©£¦¨¥¥§¥©¤¤¦§¨¥§¥©¤¤¨©¥©©¥

sqei axlàðãéàä ãòeiykr cr ±øî ïì Léøt àì àîòè éàîmrh ©¨¦§¨©©£¨Ÿ¨¦¨©
.dfdéì øîàiia`l sqei axdéì ezëéøöc àðòãé äåä àì`l - ¨©¥Ÿ£¨¨©§¨¦§¦§¥

,eze` mircei mkpi`e df yexitl mz` mikixvy izrcieúéòa éîe¦¨¦
eëì éøîà àìå àúléî éàpéîxac dfi` mrt ipnn mzl`y ike - ¦¨¥¦§¨§Ÿ¨§¦§

.mkl izxn` `le
:mixetikd meia mi`xew dyyd mrh `xnbd zx`an zrkøîà̈©

äML éðä ,äãeäé áøì äàpéî á÷òé déìmi`xewãâðk íéøetkä íBéc ¥©£Ÿ¦¨¨§©§¨¨¥¦¨§©¦¦§¤¤
éî.mepwizäMLå àøæò ìL Bðéîéî eãîòL äML ãâðk ,déì øîà ¦¨©¥§¤¤¦¨¤¨§¦¦¤¤§¨§¦¨

øîàpL ,BìàîNî(c g dingp)øLà õò ìcâî ìò øôqä àøæò ãîòiå' ¦§Ÿ¤¤¡©©©£Ÿ¤§¨©Ÿ¥©¦§©¥£¤
äéNòîe äi÷ìçå äiøeàå äéðòå òîLå äéúzî Bìöà ãîòiå ,øácì eNò̈©¨¨©©£Ÿ¤§©¦§¨§¤©©£¨¨§¦¨§¦§¦¨©£¥¨
äéøëæ äðcaLçå íLçå äikìîe ìàLéîe äéãt BìàîNîe ,Bðéîé ìò©§¦¦§Ÿ§¨¨¦¨¥©§¦¨§¨ª§©§©¨¨§©§¨

'ílLî:`xnbd dywn .éðäel`nyn ecnry mze` -eåä äòáL §ª¨¨¥¦§¨£
:`xnbd zvxzn .dyy `le,ílLî eðééä äéøëæ eðééäcg` mc` ©§§©§¨©§§ª¨

,dixkf did enye ,didBàø÷ éànàåweqtd,ílLîmeyníìMéîc §©©§¨§ª¨§¦©©
déãáBòa.eiyrna mlye minz dixkf didy - §¨¥

mi`xewd zray lr zepnidl miie`xd md in zxxan `xnbd
:zaya dxezaïéìBò ìkä ,ïðaø eðzmilydläòáL ïéðîìmi`xew ¨©¨¨©Ÿ¦§¦§©¦§¨
,zaya dxezaäMà íéîëç eøîà ìáà .äMà eléôàå ïè÷ eléôàå©£¦¨¨©£¦¦¨£¨¨§£¨¦¦¨

éðtî ,äøBza àø÷z àìdf oi`yãBákd.øeaö Ÿ¦§¨©¨¦§¥§¦
,eäì àéòaéàdøéèôîdxeza ok iptl `xew mb `edy `iapa ¦©§¨§©§¦

,onwlck,äòáL ïéðîì äìòiL eäîdnilyn ez`ixw oi` `ny e` ©¤©£¤§¦§©¦§¨
d`ian `xnbd .ecaln dray e`xwiy jixve mi`xewd oipn z`

:df oecipa zwelgnàaà øa äéîøé éaøå àðeä áø,dfa ewlgpãç ©¨§©¦¦§§¨©©¨©
øîàxihtndyäìBò,dray oipnløîà ãçåyäìBò Bðéàzx`an . ¨©¤§©¨©¥¤

:mnrh `xnbd,äìBò øîàc ïàî`ed enrhéø÷ àäc`ed ixdy - ©§¨©¤§¨¨¥
.`iapa jk xg` xihtn mb `ed m` rxbi recne dxeza `xewïàîe©

,äìBò Bðéà øîàcenrhàìeòãkzray z`ixw oia lcad yiy §¨©¥¤¦§¨
,xihtnd z`ixwl milerdäî éðtî àìeò øîàcminkg epwiz §¨©¨¦§¥¨

yéøö àéáða øéèônä,älçz äøBza àø÷iL Coipn e`xw xak `ld ©©§¦§¨¦¨¦¤¦§¨©¨§¦¨
`l` ,meid z`ixwl mikxvpd mi`xewdéðtî`diy evxyãBák ¦§¥§

äøBz.`iap lyn xzeic ïåéëåwxãBák íeMîdàeä äøBzda `xew ¨§¥¨§¦§¨
,daeg meyn epi`e÷éìñ àì àðéðîì,dray oipnl dler epi` - §¦§¨¨Ÿ¨¦

siqei mdixg`e ,daeg myl dray e`xwiy ,dpwzd dzid jky
.dxez ceak meyn `l` daeg myl dpi`y ztqep d`ixw xihtnd
oipnl milyn epi` xihtndy xaeqd lr `ziixan dywn `xnbd

:dray,ïé÷eñt ãçàå íéøNòî úBçôé àì ,àéáða øéèônä ,éáéúéî¥¦¥©©§¦§¨¦Ÿ¦§¥¤§¦§¤¨§¦
ãâðkd ly miweqtd oipn,äøBza eàøwL äòáLmdn cg` lky §¤¤¦§¨¤¨§©¨

.cg`e mixyr md cgie ,miweqt dyly zegtd lkl `xwíàå§¦
àúéàdpeny mpyiy `vnpe drayd oipnl dler xihtnd oi`y ¦¨

ixd ,dxeza mi`xewïééåä äòaøàå íéøNòe`xwy dxezd iweqt - ¤§¦§©§¨¨©§¨
.xihtnd liaya miweqt dyly etqep ixdy ,od drax`e mixyr

:`xnbd zvxznc ïåékwx dxeza xihtnd z`ixwãBák íeMî ¥¨§¦§
,àeä äøBz,el dey `iapd `di `ly ¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

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

cvik zeiprz xcq` cenr bk sc ± iyily wxtziprz
ééåìöà éìöîãÐi`yx aeyg mc` oi`y itl ,ynn odipt lr oiltep `le ,odiciv lr

.eipt lr letilïðéñøâ éëäÐ.`id l`rnyi iax iac `pzàáì ïéøçàî áåè íåéáÐzial

.['c `i wxta] mixteq zkqna yxetn jk ,aeh mei zcerqa gexhl jixvy ,zqpkd

úàöì ïéøäîîåÐ.aeh mei zgny meynàáì ïéøäîî úáùáåÐlkd epwiz xaky

rny zexwl oz`ia xdnl dtie ,zay axrn

.oiwizeekúàöì ïéøäîîåÐ.zay bper meyn

íéðäë úëøáÐ,oey`x weqta zeaiz dyly

.iyily weqta draye ,ipy weqta dynge

êìîä éðô éàåø äòáùå êìîä éðô éàåøî äùîç
Ð."icne qxt ixy zray" aizkck ,md dray

.mikln seqa aizkck miaeyg dyng yi mdne

ocbpke ,mikln xtq seqa "sqd ixney dyly"

.zekln xac oirn el` epwizäéãáåòá íìùéîã
Ð.eiyrna minzäøåú ãåáë éðôîÐ`ly

meync oeike ,dey `iap ceake dxez ceak `di

e`l daeg meyn `le `ed dxez ceakÐ

.`ed `pipnnäøåúá åàø÷ù äòáù ãâðëÐ`l

.miweqt dylyn cg` lk zgitàúéà íàåÐ

oipnd on dler epi`cÐe`xwy dpeny edl eed

.`iapa opira drax`e mixyre ,dxeza
åãâðë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

éðä:`iyw Ð onwl cr ira `l mixetkd mei ly dyyn la` .in cbpk dynge dyly

:xnel yie ?cren ly eleg ly oke ,in cbpk ycg y`x ly drax`n ira `l i`n`

meiae aeh meia jk lk iiethl la` ,`xab cg iiethl aiyg sqenc `nrhc dil miwc

.in cbpk opigkyn `l i` ,dliwqe zxk meyn jzrc `wlq `l ± zayae mixetkd

äòáùqxhpewd yxit Ð jlnd ipt i`ex

cbpk minkg epwzy xnel `iywe .yexeyg`c

oze` :mz epax yxit jkl !ryx eze` ly epipr

aizk (dk a) miklnae ,(ap) dinxi xtqa miaezkd

exkfed `ly mipydy yxtn inlyexiae .dying

.oipiicd ixteq md miklnaøîàÐ awri

,awri exikfn did `l oin ded m`y opiqxb drvn

:(i ilyn) "awxi miryx my" aizk `dcãçxn`

`niiwc :mz epax wqt .dler oi` xn` cge dler

zeiprza oibdep ep` jkle .dler xn`c o`nk ol

meia oke .xihtn iyilydy a`a dryzae dgpna

miaeh miniae zezaya la` ,dgpna mixetkd

on ied `l xihtnd Ð zixgy mixetkd meiae

ep` oileki mdilr siqedl xzeny oeikc ,oipnd

ied i`c .`nlr ilekc `ail` epibdpn zeyrl

,xity opicar ± dler oi` xn`c o`nk dkld

lkn ± dler xn`c o`nk dkld inp ied elit`e

ab lr s`e .siqedl xzen ixdy ,yegl oi` mewn

devz dz`ea zeidl lg (a,hk) onwl opixn`c

± "`yz ik"a cge "devz dz`e"a `ziy oixew

`edy xihtnd zexwl eiykr ebdp mewn lkn

xnbe drhy ofge .epibdpn bedpl ick df lk ,ipiny

m` oke ,iriayd `xwie xefgi ± zay ly xcqd lk

gkye ,jixv `edy oipnd lk `xwe aeh mei `ed

xg` `xwie dxez xtq xefgi ± meid zaega zexwl

o`nk ied mcew `xwy oexg`e .meid zaega

ycg y`xa e` dkepg ly zaya la` .dizilc

"epcnli"a `zi`ck ,jixv oi` ± dkepg ly

.xwir lk dkepga oigibyn oi` `zkldc dkepgc

.mcew yicw xneb sqen oaxw oda yiy minie

sqen oaxw oda oi`y miniae dxez xtq `iveiy

zegt `xwi `l zayae mcew yicw xneb oi`

cg lk ,mc` ipa drayl miweqt mixyre cg`n

iyingae ipyae dgpnae miweqt dyly cge

xefgi ± jk lk `xw `le gky m`e .miweqt dxyr

.`xwieïåéëinp ecbpk `ed dxez ceak meync

we Ð ira `llka oibdep ep`y epibdpn itl :`iy

e`xwy dn `xewe xfeg xihtndy dpyd zezay

i`n ok m` ,jk xg` llk `xew oi`e ,mipey`xd

inp ecbpk `ed dxezd ceak meync oeik ipyn `w

`l` `xew oi`c xnel el did ,daxc` ?opira `l

`l` .opira `l ecbpk ± mipey`xd e`xwy dn

dn `xew xihtnd did mi`pzd iniac dpin rny

epiwzcn rnyn inp ikde .mipey`xd e`xw `ly

oibdep ep` oi` dnl :dyw ok m`e .mipey`xd e`xw `ly dn `xew `edy dpin rny ok m` .jenqa opixn`ck ,dler xn`c o`nl dxeza `xwy dn cbpk `iapa xihtnl ecbpk miweqt dyly

mze` oia yicw xnel epwze cenlzd xcqpy xg` la` .miiqn xihtnd did jkle ,xihtnde xihtnd mcew e`xwy oze` oia yicw mixne` eid `l minkgd iniay itl d`xpe ?ok zeyrl

inp ikde ,zeyx ziaxr zltzy ricedl edepwz mde ,mi`pzd inia mixne` eid `ly epaikyd xg` "epipir e`xi"e "on`e on` mlerl 'd jexa" xnel epwzy enk ,xihtnde dpey`x e`xwy

mipey`xd e`xwiy df bdpn bdep ± dyly e` zexez ixtq ipy oi`ivenyk elit`y exir ipa z` bidpd edil` epax axde .drayd oipnn epi`y ricedl xihtnl drayd oia yicw xnel epwz

lka zexez ixtq ipy oi`iven oi`y `de .mz epaxe eizeaxe i"yx bdpn z` epiye .ztxv lka eiykr oibdep oke .mlyn epiax bidpd oke .mipey`xd e`xwy dnn `xewe xfeg xihtnde ,lkd

miiql e` dlrnly dyxta ligzdl oi`e ,miweqt 'bn zegt dxeza oixew oi`e ,miweqt ipy `l` dyxta oi`y itl d`xp ± aeh meia oiyery enk "zayd meiae" dipya `exwl zezayd

,zaya epiide ,dipin wilqca xihtdl jixv `di ok m` ± zay lya opixw i`e .mei ly epiprn zay lka xihtdl jixvy itl :xnel yi cere .mei ly epiprn ied `lc meyn dhnly dyxta

meia oda oixewy (`,`l) "xird ipa" wxt onwl yxitck ,dxtkl oi`ay oze`a `l` zepaxwa ipy dxez xtqa oixew oi` mlerly itl :xnel yi cere .cg` oiprn zexhtdd lk edi ok m`e

.oda oixew oi` ikd meyne ,dxtkl oi`a opi` ± zay zepaxw la` .meaixwd eli`k l`xyil ipdne ,aeh
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eyrp dcerqd jxevl zepkdd lke ,dxeq` ytp lke` zk`ln
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`ed ift oa oerny iax mr wlgpyøîà ãç .éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦©¨©
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dylye oikxra dyly ,zeycwd zyxta

eda inlync oeike ,zerwxwa drax`e dndaa

dxyrÐ.ixab dxyr opiraäéôåâì ãçÐodkc

.opiraíéìàøùé äùîçå íéðäë äùîç àîéàå
Ð,`ed herin xg` herin meyn `nrhc oeik

zyxcc oeike .herin xg` herin epi` iyilyd

herin xg` herin ipy dilÐ,l`xyil iaxzi`

odk iedilc opireny` iyily odk `z` xcd ik

.iriyz oke iriay oke iying oke ,l`xyi `le

úåò÷ø÷ì ù÷úéà ãáòÐmzlgpzde" xn`py

mlerl dfeg` zyxl mkixg` mkipal mze`

."ecearzmdaäðùîøúåéïîâøåúîìàø÷éàìå
ãçà ÷åñôîÐ(on) onbxezn drhi `ly

.dt lr mbxznd
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àìzexhtd oinbxzn ep` oi`y oikneq ep` df lre Ð oinbxzn oi`y mewna `l` epy

.zeiyxtd oke ,dpyd zeni lkay

ïéàe`vie dxyra eligzd m`y yxtn inlyexia Ð dxyrn zegt rny lr oiqxet

oke ,(` diryi) "elki 'd iafere" xne` `ed mi`veid lre ,oixneb ikd elit` ± ozvwn

.dkld

ïéàåipa :yxit qxhpewd Ð rny lr oiqxet

elltzdy xg` zqpkd ziaa e`ay mc`

.dxyr jixv ± ekxae yicw xnel mivexe ,xeavd

yly mr erny `ly drayac :yxit mz epaxe

:mixteq zkqna `zi` inp ikde .ibq mixg`

mrh mipzepe ,draya mixne` axrnay epizeax

l`xyia zerxt rexta" aizkc ,mdixacl

ray `ki`c (d mihtey) "'d ekxa mr acpzda

"ekxa"c meyn ,dyya elit` mixne` yie .zeaiz

,dynga :xyid xtqa azk mz epaxe .iyyd ied

d`xpe ."ekxa" cr zeaiz yng `l` `kilc meyn

eyexit ikde .erny `ly dylya elit` il

dn eyr `ly ,l`xyia zerxt rexta :`xwc

,'d jxal mrd acpzi f` ± zeyrl mdilr lheny

icinlze .acpzda cr zeaiz yly `l` `kile

`ly cg` liaya elit`c enyn eyxit i"yx

eze` elit`e ,rny lr qextl md mileki rny

enk .erny `ly oze` `ivedl leki xak rnyy

lltzdy it lr s`y ,xeav gily mi`ex ep`y

lltzne xfeg ± ygla zekxa dxyr dpenyd xak

lkn ,eiykr oiriwa epleky it lr s`e ,mx lewa

ip`yc ,jk lk dii`x df oi`c xnel yi mewn

lltzn did m` ixdy zekxa dxyr dpenyd

ribdl mal epeeki `l `ny ± mx lewa dligzn

mz epaxe .micene dyecw mewna xeav gily mr

.envrl elit` zeyrl dvex did `l

øîàåmila` zkxa opgei iax xn` wgvi ax

ixiin `lc wgvi epiax yxit Ð dxyra

,xird aegxa dzid `l ixdy ,oefnd zkxaa

`l` .(mye a,g) zeaezkc `nw wxt yxitck

xird aegxa mixne` eidy zekxaa ixiin

lya la` ,mila` mgpl oiyer eidy .zecnrna

,sxhvn envr `ede dylya ibq oefnd zkxa

.my mrhd yxitckäøùò`iyw Ð 'ek mipdk

lewy oic zia oi`c ,xyr cg` ira `l i`n` il

cnery ielz `edy xac lka.zrcd lewya

íãàå`nw wxt qxhpewd yxit Ð yecw in

okl cark weya xknp oi` `de :(`,eh) oixcdpqc

cara ixiinc xn`w `l i`n` :`iywe .yecw oi`

iprpk car `dc .eyicwdl mc` lekiy ,iprpk

oihib) "gleyd" wxt opixn`ck ,mc` iexw xity

`l mc`d on mxgi xy` mxg lk" :(mye a,gl

:xnel yie !miprpkd ezgtye ecar zeaxl ± "dcti

la` ,dylya ibq iprpk cara ixiinc `zi` i`c

`ny dxfb inlyexia `zi`ck .`l dxyra

`iddc `ni` :xn`z m`e .egxaie ernyi

`pica la` ,opaxc `pica ixii` inlyexi

oiiyew xcd ok m`e ,dxyr jixv `ziixe`c

:cere .dylya ded `d cara ixii`c `zi` i` ok m`e ,zeyrl jixvy oipicd ipze aiyg oizipznc dil `hiytc :xnel yie !iprpk cara ixiinc ipyil ± yicw in mc` jixt ikc ,dizkecl

.(`,eh oixcdpq zetqez oiire) .micarde zerwxwd mewn lka ipzwck ,odke dryz micarde zerwxwd `icda iyextl dil ded ± cara ixiinc `zi` i`c oywnl dil xaqc d`xp

ïéîùmiqkp dl ded dy`c (mye `,f) oiyecwc `nw wxt rnyn inp ikde ,zerwxwl ywzi` ixar carc rnyn Ð 'ebe "mze` mzlgpzde" aizkc zerwxwl ywzi` care cark eze`

yi oiyecwc `idd i`ce !rwxwl ywzi`c llk epivn `l ixar car la` ,"mzlgpzde"c `xw aizk dilrc iprpk car `weec epiidc :`iywe .rwxwl ywzi` carc mrhn zeixg` odl yiy

.`iyw `kd la` ,my izyxitck zegcl
`iapae
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מגילה. הקורא עומד - פרק שלישי דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dlibn(oey`x meil)

éòa àì énð Bãâðkcbpk `iapa miweqt dyly ekixvd `l mb - §¤§©¦Ÿ¨¥
.xihtnd z`ixw

miweqt cg`e mixyrn zegtl oi`y `ziixad oic lr dywn `ax
:dxhtdaé÷úîéøäå ,àáø dì ózxhtd'eôñ íëéúBìò'dinxia ©§¦¨¨¨©£¥Ÿ¥¤§

ãçå ïéøNò ïééåä àìc,miweqtïðéø÷åzvxzn .ev zyxta dze` §Ÿ©§¨¤§¦§©§¨¦©
:`xnbdíúä éðàL,ef dxhtda xacd dpey -oeikàðééðò ÷éìñc ©¦¨¨§¨¦¦§¨¨

ekixvd `le ,miweqt cg`e mixyrn zegta oiprd miizqny -
.oipnd milydl ick ycg oipr ligzdl

:`xnbd dywnàðééðò ÷éìñ àìc àëéäåcg`e mixyrn zegta §¥¨§Ÿ¨¦¦§¨¨
miweqtàì,df oipnn zegtl xeq` ok` m`d ±ìàeîL áø øîàäå Ÿ§¨¨©©§¥

ïéàébñ ïéðîæ ,àaà øazeax minrt -ïðçBé éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä ©©¨¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨©¥§©¦¨¨
,dxhtdd z`ixw zrya opgei iax iptl izcnr -ïðéø÷ äåä éëå§¦£¨¨¦¨

é÷eñt äøNòmiweqt dxyr mi`xew epiidy xg`le -ïì øîà £¨¨§¥¨©¨
,e÷éñôà:`xnbd zvxzn .oipr rvn`a elit`eïîbøez LiL íB÷î ©§¦¨¤¥§§¨

weqt lk mbxznd,éðàLenkeeðL àì ,ìàeîL øa àôéìçz áø éðúc ©¦§¨¥©©£¦¨©§¥Ÿ¨
cg`e mixyrn oizget oi`yìáà ,ïîbøez ïéàL íB÷îa àlà¤¨§¨¤¥§§¨£¨

a÷ñBt ïîbøez LiL íB÷î.xeaivd gxeh meyn ,df oipn iptl s` ¨¤¥§§¨¥

äðùî
:dxyrn zegta miyrp mpi`y mixac dpen dpyndìò ïéñøBt ïéà¥§¦©

òîL,zqpkd zial `eal mixg`nd jxevléðôì ïéøáBò ïéàå §©§¥§¦¦§¥
äáézär dpeny zlitz xefgl xeaiv gily zeidl -lewa dxy ©¥¨

,mxïéàåmipdkdíäétk úà ïéàNBð,mrd z` jxalïéøB÷ ïéàå §¥§¦¤©¥¤§¥¦
äøBza,xeaivaàéáða ïéøéèôî ïéàå,dxeza d`ixwd xg`lïéàå ©¨§¥©§¦¦§¨¦§¥

áLBîe ãîòî ïéNBò,znd zieela,íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå ¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦
íéìáà éîeçðúå,dxeawdn mzxfgaíéðúç úkøáezekxad ray - §©§¥£¥¦¦§©£¨¦

,mipzgl mikxanyåokíMa ïéðnæî ïéàoenifd zkxaa xnel - §¥§©§¦©¥
miyer oi` el`d mixacd lk ,'epiwel` jxap' dcerqd xg`l

cnrna mze`äøNòî úBçt.miyp` ¨¥£¨¨
áezneyúBò÷ø÷ipa dxyr jixv ,ycwdd on mzectl mi`ayk §©§¨

,mc`äòLzmil`xyi zeidl mileki mdnåzeidl jixv cg`.ïäk ¦§¨§Ÿ¥
åzney s`ïäa àöBik íãàeze` miny 'ilr inc' xn`y mc` ± §¨¨©¥¨¤

.zerwxw oick ,odk mdn cg`e dxyra

àøîâ
dyecway xac oi`y dpyna x`eand oicl xewn zpzep `xnbd

:dxyrn zegtaéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -øîà §¨¨¥¦¥¨©
àø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø(al ak `xwie)ézLc÷ðå' ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¨§¦§©§¦

,'ìàøNé éða CBúay micnel o`kneìkzxkfdäMeã÷aL øác §§¥¦§¨¥¨¨¨¤¦§¨
['d z` ea oiycwny-]àäé àìmr xn`päøNòî úBçt.miyp` Ÿ§¥¨¥£¨¨

:`xnbd zx`aneòîLî éàî'l`xyi ipa jeza'y rnyn cvik - ©©§©
,dxyr mdàéúà ,àéiç éaø éðúcdey dxifba z`f micnel -'CBz' §¨¥©¦¦¨¨§¨

íúä áéúëe ,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå' àëä áéúk ,'CBz'zyxta §¦¨¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦¨¨
gxw(`k fh xacna),'äãòä CBzî eìãaä'xn`p gxw zyxtay enke ¦¨§¦¨¥¨

,dcra `l` epi` 'izycwpe'a xn`py 'jez'd s` ,dcra 'jez'
ådcr `id dnkàéúàdey dxifbaíúä áéúëc ,'äãò' 'äãò' §¨§¨¥¨¥¨¦§¦¨¨

milbxnd zyxta(fk ci my)äî ,'úàfä äòøä äãòì éúî ãò''dcr' ©¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ©
dxen`dïläll dpeekd milbxnaäøNòglyy xyr mipyd jezn §©¨£¨¨

,[miwicv eidy alke ryedi mdn e`vi ixdy] epiax dynóà©
'dcr' aezkykïàkl dpeekd ,gxw zyxta,äøNòmicnel aeye ¨£¨¨

,miyp` dxyrl dpeekd 'l`xyi ipa jeza'y dey dxifbn
.lirlck

:dpyna epipyáLBîe ãîòî ïéNBò ïéàåaäøNòî úBçtzx`an . §¥¦©£¨¨¨¥£¨¨

:`xnbdøîéîì éòác ïåékxnel xeaiv gilyd jixvy xg`n - ¥¨§¨¥§¥©
àòøà çøBà åàì äøNòî øéöa ,eáL íéø÷é eáL ,eãBîò íéø÷é eãîò¦§§¨¦£§§¨¦§¨¦¥£¨¨¨©©§¨

.gilyd z` gixhdl ux` jxc df oi` miyp` dxyrn zegta -
:dpyna epipy('eëå) íéðúç úkøáe íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå§¥§¦¦§©£¥¦¦§©£¨¦§

:`xnbd zx`an .dxyrn zegtaäáçø úkøa ,íéìáà úkøa éàî©¦§©£¥¦¦§©§¨¨
.xird aegxa mixne` eidy zekxa ±éaø øîà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨©©¦

úkøa ,ïðçBéíéìáàdze` mixne`äøNòa,miyp`ïî íéìáà ïéàå ¨¨¦§©£¥¦©£¨¨§¥£¥¦¦
,ïéðnäs`e ,mzlef dxyr jixv `l`íéðúç úkøamikxan oi` ©¦§¨¦§©£¨¦

`l`äøNòa,miyp`ïéðnä ïî íéðúçå.dxyrd oipnl mitxhvn - ©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨
.dxyrn zegta mepwiz `le ,mze` epwiz minkg el` zekxae

:dpyna epipyíMa ïBænä ìò ïéðnæî ïéàåa('eëå) äøNòî úBçt. §¥§©§¦©©¨©¥¨¥£¨¨§
:`xnbd zx`anøîéîì éòác ïåékxnel jixv `edy xg`n ±Cøáð ¥¨§¨¥§¥©§¨¥

àòøà çøBà åàì äøNòî øéöa ,eðéäìàìxikfdl ux` jxc df oi` - ¥Ÿ¥¨¦¥£¨¨¨©©§¨
.miyp` dxyrn zegta miny my

:dpyna epipy('eëå) ïäa àöBik íãàå ïäëå äòLz úBò÷øwäå. §©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤§
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

cg` didiye ,miyp` dxyr jixv ycwd ly zerwxw zkxrday
:`xnbd daiyn .odk mdníéáeúk íéðäk äøNò ,ìàeîL øîà- ¨©§¥£¨¨Ÿ£¦§¦

'odk' aezk minrt dxyräLøta,ycwd oeicta zwqerd ©¨¨¨
wx mle` .ycwd oeicta miyp` dxyr mikixvy dfn micnele

y meyn ,odk zeidl jixv mdn cg`déôeâì ãçoey`xd odkd - ©§¥
,l`xyi hrnne odk `weec jixvy epcnln ok` dyxta azkpy

Cãéàå ,(éèeòîì ãçå),odk aezky minrtd x`ye -øçà èeòéî éåä §©§©¥§¦¨£¥¦©©
,èeòéîaey ipyd odkde ,l`xyi hrin xak oey`xd odkd ixdy ¦

,l`xyi hrnnåy `ed llkd,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà §¥¦©©¦¤¨§©
yiy `vnp ,xyk l`xyi s`y miaxn elld miherind lk ok m`e
ici lr ziyrp ycwd rwxw zkxrdy epcnle ,cg` herin wx

.ïäk ãçå íéìàøNé äòLz¦§¨¦§§¥¦§©Ÿ¥
:`xnbd dywnàîéàåjixvy xn`z ±äMîçå íéðäk äMîç §¥¨£¦¨Ÿ£¦©£¦¨

,íéìàøNéixdy ,herin mdl mcwy miherin dyng wx mpyi oky ¦§§¥¦
`ed iyilydy `vnp ,l`xyi s` daix ipyd 'odk'dy xg`l
itl d`ld oke ,l`xyi hrnl eheytk yxcpe ,ieaix xg` herin
`vnpe .ieaix `ed eixg` `ade ,eheytk hrnn cg` ,dfd xcqd
dyng jixv oi` recne ,miieaix dynge miherin dyng yiy

:`xnbd zniiqn .mipdkàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:dpyna epipyïäa àöBik íãàå-dxyra ezneyy ,zerwxwk §¨¨©¥¨¤

ly epeict cvik epipyy jkn :`xnbd zl`ey .odk mdn cg`e
dywe ,ycwd zeidl leki mc`y rnyn mc`LBã÷ éî íãàike - ¨¨¦¨

:`xnbd daiyn .ezectl jxhvie eteb z` yicwdl mc` lekiøîà̈©
éìò éîc øîBàa ,eäaà éaø,'ilr inc' xn`y mc`a xaecn - ©¦©¨§¥¨©¨©

k `ed epice ,eieey inc ycwdl ozil dfa aiigznyøîBàä ,àéðúc§©§¨¨¥
BúBà ïéîL ,éìò éîcweya df mc` xkni dnka,ãáòk.eieey edfe ¨©¨©¨¦§¤¤

åixdy ,zerwxw zneyk epic cark ezneyy xg`nL÷zéà ãáò §¤¤¦§©
áéúëc ,úBò÷ø÷ì(en dk `xwie)íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå' §©§¨¦§¦§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤

'äfçà úLøìzneyy myke ,dfeg`l micar aezkd yiwd - ¨¤¤£ª¨
.miyp` dxyra cark mc` zney ok enk ,dxyra zerwxw

äðùî
úBçôé àì ,äøBza àøBwäzegt `xwi `l -ìMîàìå .íé÷eñt äL ©¥©¨Ÿ¦§¦§Ÿ¨§¦§Ÿ

ïîbøeúnì àø÷é[mrd epiaiy ick miweqtd z` mbxznd-]øúBé ¦§¨©§§§¨¥
ãçà ÷eñtîxzei zg` mrta onbxeznd mbxzi m`y ,zg` mrta ¦¨¤¨

,dt lr mbxzny itl onbxeznd drhiy yegl yi ,cg` weqtn
cr weqt lk ixg` wzey `l` ,elykie dti epiai `l mirneyde

znd eze` mbxziy.`xewe xfege ,onbxe
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קני
cvik zeiprz xcqa cenr bk sc ± iyily wxtziprz

ïðéòá àì éîð åãâðëÐ.dxeza xihtnd `xewy oze` cbpk `iapa miweqt dyly reawl

éðàù ïîâøåú ùéù íå÷îÐ.xeavl gxeh yiyäðùîòîù ìò ïéñøåô ïéàÐ`ad oipn

dkxae ekxae yicw xne`e cg` cner ,rny z` xeavd e`xwy xg`l zqpkd zial

rny z`ixway dpey`xÐ.xacd ivg oeyl oiqxetäáéúä éðôì ïéøáåò ïéàåÐgily

.xeavïäéôë ïéàùåð ïéàåÐ.mipdkdïéøå÷ ïéà
äøåúáÐ.xeavaáùåîå ãîòî ïéùåò ïéàÐ

oiayei eid exaewl znd z` oi`yepyk ,znl

ecteql dvexde ,znd z` zekal minrt ray

Ðoi` :(a ,w `xza `aa) `ipz ikde .cetqi

oebk znl zeayene zecnrn drayn oizget:

.eay mixwi eay ,ecenr mixwi ecnrúëøá
íéìáàÐ.`xnba yxtníéìáà éîåçðúåÐ

z` oingpne oicner zexawd on oixfegyk

zkqna ,dxyrn dzegt dxey oi`e .la`d

.(` ,hi) oixcdpqíùá ïåæîä ìò ïéðîæî ïéàåÐ

"."epidl` jxapúåò÷ø÷äåÐ`ad ,ycwd ly

.odk odn cg`e ,dxyr jixv ozectlíãàå
ïäá àöåéëÐ.ycwd cin zectl `a m`

.dl yxtn `xnbaeàøîâäãòÐdzegt oi`

"z`fd drxd dcrl izn cr" xn`py dxyrn

.alke ryedi e`viàòøà çøåà åàìÐgixhdl

zgpd dn ok m`c ,mixwi ozexwle jkl gily

oiaexnl?ïéðîä ïî íéìáà ïéàÐ`ed ixdy

onvr ipta mingpnl dkxa xne`lra ,epig` :

'd dz` jexa ,aehd mklenb mkl mlyi lenbd

onvr ipta mila`le .lenbd mlynlra epig` :

.mila` mgpn 'd dz` jexa ,mkz` mgpi zengp

.cgi ollek epi`eíéáåúë íéðäë äøùòÐ

dylye oikxra dyly ,zeycwd zyxta

eda inlync oeike ,zerwxwa drax`e dndaa

dxyrÐ.ixab dxyr opiraäéôåâì ãçÐodkc

.opiraíéìàøùé äùîçå íéðäë äùîç àîéàå
Ð,`ed herin xg` herin meyn `nrhc oeik

zyxcc oeike .herin xg` herin epi` iyilyd

herin xg` herin ipy dilÐ,l`xyil iaxzi`

odk iedilc opireny` iyily odk `z` xcd ik

.iriyz oke iriay oke iying oke ,l`xyi `le

úåò÷ø÷ì ù÷úéà ãáòÐmzlgpzde" xn`py

mlerl dfeg` zyxl mkixg` mkipal mze`

."ecearzmdaäðùîøúåéïîâøåúîìàø÷éàìå
ãçà ÷åñôîÐ(on) onbxezn drhi `ly

.dt lr mbxznd
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àìzexhtd oinbxzn ep` oi`y oikneq ep` df lre Ð oinbxzn oi`y mewna `l` epy

.zeiyxtd oke ,dpyd zeni lkay

ïéàe`vie dxyra eligzd m`y yxtn inlyexia Ð dxyrn zegt rny lr oiqxet

oke ,(` diryi) "elki 'd iafere" xne` `ed mi`veid lre ,oixneb ikd elit` ± ozvwn

.dkld

ïéàåipa :yxit qxhpewd Ð rny lr oiqxet

elltzdy xg` zqpkd ziaa e`ay mc`

.dxyr jixv ± ekxae yicw xnel mivexe ,xeavd

yly mr erny `ly drayac :yxit mz epaxe

:mixteq zkqna `zi` inp ikde .ibq mixg`

mrh mipzepe ,draya mixne` axrnay epizeax

l`xyia zerxt rexta" aizkc ,mdixacl

ray `ki`c (d mihtey) "'d ekxa mr acpzda

"ekxa"c meyn ,dyya elit` mixne` yie .zeaiz

,dynga :xyid xtqa azk mz epaxe .iyyd ied

d`xpe ."ekxa" cr zeaiz yng `l` `kilc meyn

eyexit ikde .erny `ly dylya elit` il

dn eyr `ly ,l`xyia zerxt rexta :`xwc

,'d jxal mrd acpzi f` ± zeyrl mdilr lheny

icinlze .acpzda cr zeaiz yly `l` `kile

`ly cg` liaya elit`c enyn eyxit i"yx

eze` elit`e ,rny lr qextl md mileki rny

enk .erny `ly oze` `ivedl leki xak rnyy

lltzdy it lr s`y ,xeav gily mi`ex ep`y

lltzne xfeg ± ygla zekxa dxyr dpenyd xak

lkn ,eiykr oiriwa epleky it lr s`e ,mx lewa

ip`yc ,jk lk dii`x df oi`c xnel yi mewn

lltzn did m` ixdy zekxa dxyr dpenyd

ribdl mal epeeki `l `ny ± mx lewa dligzn

mz epaxe .micene dyecw mewna xeav gily mr

.envrl elit` zeyrl dvex did `l

øîàåmila` zkxa opgei iax xn` wgvi ax

ixiin `lc wgvi epiax yxit Ð dxyra

,xird aegxa dzid `l ixdy ,oefnd zkxaa

`l` .(mye a,g) zeaezkc `nw wxt yxitck

xird aegxa mixne` eidy zekxaa ixiin

lya la` ,mila` mgpl oiyer eidy .zecnrna

,sxhvn envr `ede dylya ibq oefnd zkxa

.my mrhd yxitckäøùò`iyw Ð 'ek mipdk

lewy oic zia oi`c ,xyr cg` ira `l i`n` il

cnery ielz `edy xac lka.zrcd lewya

íãàå`nw wxt qxhpewd yxit Ð yecw in

okl cark weya xknp oi` `de :(`,eh) oixcdpqc

cara ixiinc xn`w `l i`n` :`iywe .yecw oi`

iprpk car `dc .eyicwdl mc` lekiy ,iprpk

oihib) "gleyd" wxt opixn`ck ,mc` iexw xity

`l mc`d on mxgi xy` mxg lk" :(mye a,gl

:xnel yie !miprpkd ezgtye ecar zeaxl ± "dcti

la` ,dylya ibq iprpk cara ixiinc `zi` i`c

`ny dxfb inlyexia `zi`ck .`l dxyra

`iddc `ni` :xn`z m`e .egxaie ernyi

`pica la` ,opaxc `pica ixii` inlyexi

oiiyew xcd ok m`e ,dxyr jixv `ziixe`c

:cere .dylya ded `d cara ixii`c `zi` i` ok m`e ,zeyrl jixvy oipicd ipze aiyg oizipznc dil `hiytc :xnel yie !iprpk cara ixiinc ipyil ± yicw in mc` jixt ikc ,dizkecl

.(`,eh oixcdpq zetqez oiire) .micarde zerwxwd mewn lka ipzwck ,odke dryz micarde zerwxwd `icda iyextl dil ded ± cara ixiinc `zi` i`c oywnl dil xaqc d`xp

ïéîùmiqkp dl ded dy`c (mye `,f) oiyecwc `nw wxt rnyn inp ikde ,zerwxwl ywzi` ixar carc rnyn Ð 'ebe "mze` mzlgpzde" aizkc zerwxwl ywzi` care cark eze`

yi oiyecwc `idd i`ce !rwxwl ywzi`c llk epivn `l ixar car la` ,"mzlgpzde"c `xw aizk dilrc iprpk car `weec epiidc :`iywe .rwxwl ywzi` carc mrhn zeixg` odl yiy

.`iyw `kd la` ,my izyxitck zegcl
`iapae

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

é÷úî .éòa àì éîð Bcâðkéøäå :àáø dì óíëéúBìò" §¤§©¦¨¨¥©§¦¨¨¨©£¥Ÿ¥¤
"eôñíúä éðàL !ïðéø÷å ,ãçå ïéøNò ïééåä àìc §§¨¨§¨¤§¦§©§¨¥©¨¥¨¨

øîàäå ?àì àðééðò ÷éìñ àìc àëéäå .àðééðò ÷éìñc¦§¦¦§¨¨§¥¨§¨§¦¦§¨¨¨§¨¨©
dén÷ àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîæ :àaà øa ìàeîL áø©§¥©©¨¦§¦©¦¦£¨¨¥§¨©¥

ïðéø÷ äåä éëå ,ïðçBé éaøcïì øîà ,é÷eñt äøNò §©¦¨¨§¦£¨¨¥©£¨¨§¥¨©¨
e÷éñôààôéìçz áø éðúc ,éðàL ïîbøez LiL íB÷î ! ©§¦¨¤¥§§¨¨¥§¨¥©©£¦¨

eðL àì :ìàeîL øaìáà ,ïîbøez ïéàL íB÷îa àlà ©§¥Ÿ¨¤¨§¨¤¥§§¨£¨
.÷ñBt ïîbøez LiL íB÷îäðùîìò íéñøBt ïéà ¨¤¥§§¨¥¥§¦©

,òîLäáézä éðôì íéøáBò ïéàåïéàåúà íéàNBð §©§¥§¦¦§¥©¥¨§¥§¦¤
,àéápa ïéøéèôî ïéàå ,äøBza ïéàøB÷ ïéàå ,íäétk©¥¤§¥§¦©¨§¥©§¦¦©¨¦

áLBîe ãîòî íéNBò ïéàåíéìáà úkøa íéøîBà ïéàå §¥¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦
íéìáà éîeçðúåíéðnæî ïéàå ,íéðúç úkøaåíLa §©§¥£¥¦§¦§©£¨¦§¥§©§¦§¥
.äøNòî úBçtúBò÷ø÷áeäòLz,ïäkåàöBik íãàå ¨¥£¨¨§©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥

.ïäaàøîâàaà øa àéiç éaø øîà ?éléî éðä àðî ¨¤§¨¨¥¦¥¨©©¦¦¨©©¨
éða CBúa ézLc÷ðå" :àø÷ øîà :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©§¨§¦§©§¦§§¥

"ìàøNé¯.äøNòî úBçt àäé àì äMeã÷aL øác ìk ¦§¨¥¨¨¨¤¦§¨Ÿ§¥¨¥£¨¨
?òîLî éàî.'CBz' 'CBz' àéúà :àéiç éaø éðúc ©©§©§¨¥©¦¦¨¨§¨

áéúëe ,"ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå" :àëä áéúk§¦¨¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦
."äãòä CBzî eìãaä" :íúä,"äãò" "äãò" àéúàå ¨¨¦¨§¦¨¥¨§¨§¨¥¨¥¨

."úàfä äòøä äãòì éúî ãò" :íúä áéúëcäî ¦§¦¨¨©¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ©
ïläl,äøNòïàk óà.äøNò"ãîòî íéNBò ïéàå §©¨£¨¨©¨£¨¨§¥¦©£¨

".äøNòî úBçt áLBîeeãîò" øîéîì éòác ïåék ¨¨¥£¨¨¥¨§¨¥§¥©¦§
åàì äøNòî øéöa ,"eáL íéø÷é eáL ,eãBîò íéø÷é§¨¦£§§¨¦§§¦¥£¨¨¨
úkøáe íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå" .àòøà çøBà©©§¨§¥§¦¦§©£¥¦¦§©

'åëå íéðúç.",äáçø úkøa ?íéìáà úkøa éàî £¨¦©¦§©£¥¦¦§©§¨¨
íéìáà úkøa :ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦§©£¥¦

;ïéðnä ïî íéìáà ïéàå ,äøNòaíéðúç úkøa,äøNòa ©£¨¨§¥£¥¦¦©¦§¨¦§©£¨¦©£¨¨
íLa ïBænä ìò íéðnæî ïéàå" .ïéðnä ïî íéðúçå§£¨¦¦©¦§¨§¥§©§¦©©¨§¥
,"eðéäìàì Cøáð" øîéîì éòác ïåék ".äøNòî úBçẗ¥£¨¨¥¨§¨¥§¥©§¨¥¥Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dlibn(oey`x meil)

éòa àì énð Bãâðkcbpk `iapa miweqt dyly ekixvd `l mb - §¤§©¦Ÿ¨¥
.xihtnd z`ixw

miweqt cg`e mixyrn zegtl oi`y `ziixad oic lr dywn `ax
:dxhtdaé÷úîéøäå ,àáø dì ózxhtd'eôñ íëéúBìò'dinxia ©§¦¨¨¨©£¥Ÿ¥¤§

ãçå ïéøNò ïééåä àìc,miweqtïðéø÷åzvxzn .ev zyxta dze` §Ÿ©§¨¤§¦§©§¨¦©
:`xnbdíúä éðàL,ef dxhtda xacd dpey -oeikàðééðò ÷éìñc ©¦¨¨§¨¦¦§¨¨

ekixvd `le ,miweqt cg`e mixyrn zegta oiprd miizqny -
.oipnd milydl ick ycg oipr ligzdl

:`xnbd dywnàðééðò ÷éìñ àìc àëéäåcg`e mixyrn zegta §¥¨§Ÿ¨¦¦§¨¨
miweqtàì,df oipnn zegtl xeq` ok` m`d ±ìàeîL áø øîàäå Ÿ§¨¨©©§¥
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,e÷éñôà:`xnbd zvxzn .oipr rvn`a elit`eïîbøez LiL íB÷î ©§¦¨¤¥§§¨

weqt lk mbxznd,éðàLenkeeðL àì ,ìàeîL øa àôéìçz áø éðúc ©¦§¨¥©©£¦¨©§¥Ÿ¨
cg`e mixyrn oizget oi`yìáà ,ïîbøez ïéàL íB÷îa àlà¤¨§¨¤¥§§¨£¨

a÷ñBt ïîbøez LiL íB÷î.xeaivd gxeh meyn ,df oipn iptl s` ¨¤¥§§¨¥

äðùî
:dxyrn zegta miyrp mpi`y mixac dpen dpyndìò ïéñøBt ïéà¥§¦©

òîL,zqpkd zial `eal mixg`nd jxevléðôì ïéøáBò ïéàå §©§¥§¦¦§¥
äáézär dpeny zlitz xefgl xeaiv gily zeidl -lewa dxy ©¥¨

,mxïéàåmipdkdíäétk úà ïéàNBð,mrd z` jxalïéøB÷ ïéàå §¥§¦¤©¥¤§¥¦
äøBza,xeaivaàéáða ïéøéèôî ïéàå,dxeza d`ixwd xg`lïéàå ©¨§¥©§¦¦§¨¦§¥

áLBîe ãîòî ïéNBò,znd zieela,íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå ¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦
íéìáà éîeçðúå,dxeawdn mzxfgaíéðúç úkøáezekxad ray - §©§¥£¥¦¦§©£¨¦

,mipzgl mikxanyåokíMa ïéðnæî ïéàoenifd zkxaa xnel - §¥§©§¦©¥
miyer oi` el`d mixacd lk ,'epiwel` jxap' dcerqd xg`l

cnrna mze`äøNòî úBçt.miyp` ¨¥£¨¨
áezneyúBò÷ø÷ipa dxyr jixv ,ycwdd on mzectl mi`ayk §©§¨

,mc`äòLzmil`xyi zeidl mileki mdnåzeidl jixv cg`.ïäk ¦§¨§Ÿ¥
åzney s`ïäa àöBik íãàeze` miny 'ilr inc' xn`y mc` ± §¨¨©¥¨¤

.zerwxw oick ,odk mdn cg`e dxyra

àøîâ
dyecway xac oi`y dpyna x`eand oicl xewn zpzep `xnbd

:dxyrn zegtaéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -øîà §¨¨¥¦¥¨©
àø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø(al ak `xwie)ézLc÷ðå' ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¨§¦§©§¦

,'ìàøNé éða CBúay micnel o`kneìkzxkfdäMeã÷aL øác §§¥¦§¨¥¨¨¨¤¦§¨
['d z` ea oiycwny-]àäé àìmr xn`päøNòî úBçt.miyp` Ÿ§¥¨¥£¨¨

:`xnbd zx`aneòîLî éàî'l`xyi ipa jeza'y rnyn cvik - ©©§©
,dxyr mdàéúà ,àéiç éaø éðúcdey dxifba z`f micnel -'CBz' §¨¥©¦¦¨¨§¨

íúä áéúëe ,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå' àëä áéúk ,'CBz'zyxta §¦¨¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦¨¨
gxw(`k fh xacna),'äãòä CBzî eìãaä'xn`p gxw zyxtay enke ¦¨§¦¨¥¨

,dcra `l` epi` 'izycwpe'a xn`py 'jez'd s` ,dcra 'jez'
ådcr `id dnkàéúàdey dxifbaíúä áéúëc ,'äãò' 'äãò' §¨§¨¥¨¥¨¦§¦¨¨

milbxnd zyxta(fk ci my)äî ,'úàfä äòøä äãòì éúî ãò''dcr' ©¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ©
dxen`dïläll dpeekd milbxnaäøNòglyy xyr mipyd jezn §©¨£¨¨

,[miwicv eidy alke ryedi mdn e`vi ixdy] epiax dynóà©
'dcr' aezkykïàkl dpeekd ,gxw zyxta,äøNòmicnel aeye ¨£¨¨

,miyp` dxyrl dpeekd 'l`xyi ipa jeza'y dey dxifbn
.lirlck

:dpyna epipyáLBîe ãîòî ïéNBò ïéàåaäøNòî úBçtzx`an . §¥¦©£¨¨¨¥£¨¨

:`xnbdøîéîì éòác ïåékxnel xeaiv gilyd jixvy xg`n - ¥¨§¨¥§¥©
àòøà çøBà åàì äøNòî øéöa ,eáL íéø÷é eáL ,eãBîò íéø÷é eãîò¦§§¨¦£§§¨¦§¨¦¥£¨¨¨©©§¨

.gilyd z` gixhdl ux` jxc df oi` miyp` dxyrn zegta -
:dpyna epipy('eëå) íéðúç úkøáe íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå§¥§¦¦§©£¥¦¦§©£¨¦§

:`xnbd zx`an .dxyrn zegtaäáçø úkøa ,íéìáà úkøa éàî©¦§©£¥¦¦§©§¨¨
.xird aegxa mixne` eidy zekxa ±éaø øîà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨©©¦

úkøa ,ïðçBéíéìáàdze` mixne`äøNòa,miyp`ïî íéìáà ïéàå ¨¨¦§©£¥¦©£¨¨§¥£¥¦¦
,ïéðnäs`e ,mzlef dxyr jixv `l`íéðúç úkøamikxan oi` ©¦§¨¦§©£¨¦

`l`äøNòa,miyp`ïéðnä ïî íéðúçå.dxyrd oipnl mitxhvn - ©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨
.dxyrn zegta mepwiz `le ,mze` epwiz minkg el` zekxae

:dpyna epipyíMa ïBænä ìò ïéðnæî ïéàåa('eëå) äøNòî úBçt. §¥§©§¦©©¨©¥¨¥£¨¨§
:`xnbd zx`anøîéîì éòác ïåékxnel jixv `edy xg`n ±Cøáð ¥¨§¨¥§¥©§¨¥

àòøà çøBà åàì äøNòî øéöa ,eðéäìàìxikfdl ux` jxc df oi` - ¥Ÿ¥¨¦¥£¨¨¨©©§¨
.miyp` dxyrn zegta miny my

:dpyna epipy('eëå) ïäa àöBik íãàå ïäëå äòLz úBò÷øwäå. §©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤§
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

cg` didiye ,miyp` dxyr jixv ycwd ly zerwxw zkxrday
:`xnbd daiyn .odk mdníéáeúk íéðäk äøNò ,ìàeîL øîà- ¨©§¥£¨¨Ÿ£¦§¦

'odk' aezk minrt dxyräLøta,ycwd oeicta zwqerd ©¨¨¨
wx mle` .ycwd oeicta miyp` dxyr mikixvy dfn micnele

y meyn ,odk zeidl jixv mdn cg`déôeâì ãçoey`xd odkd - ©§¥
,l`xyi hrnne odk `weec jixvy epcnln ok` dyxta azkpy

Cãéàå ,(éèeòîì ãçå),odk aezky minrtd x`ye -øçà èeòéî éåä §©§©¥§¦¨£¥¦©©
,èeòéîaey ipyd odkde ,l`xyi hrin xak oey`xd odkd ixdy ¦

,l`xyi hrnnåy `ed llkd,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà §¥¦©©¦¤¨§©
yiy `vnp ,xyk l`xyi s`y miaxn elld miherind lk ok m`e
ici lr ziyrp ycwd rwxw zkxrdy epcnle ,cg` herin wx

.ïäk ãçå íéìàøNé äòLz¦§¨¦§§¥¦§©Ÿ¥
:`xnbd dywnàîéàåjixvy xn`z ±äMîçå íéðäk äMîç §¥¨£¦¨Ÿ£¦©£¦¨

,íéìàøNéixdy ,herin mdl mcwy miherin dyng wx mpyi oky ¦§§¥¦
`ed iyilydy `vnp ,l`xyi s` daix ipyd 'odk'dy xg`l
itl d`ld oke ,l`xyi hrnl eheytk yxcpe ,ieaix xg` herin
`vnpe .ieaix `ed eixg` `ade ,eheytk hrnn cg` ,dfd xcqd
dyng jixv oi` recne ,miieaix dynge miherin dyng yiy

:`xnbd zniiqn .mipdkàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:dpyna epipyïäa àöBik íãàå-dxyra ezneyy ,zerwxwk §¨¨©¥¨¤

ly epeict cvik epipyy jkn :`xnbd zl`ey .odk mdn cg`e
dywe ,ycwd zeidl leki mc`y rnyn mc`LBã÷ éî íãàike - ¨¨¦¨

:`xnbd daiyn .ezectl jxhvie eteb z` yicwdl mc` lekiøîà̈©
éìò éîc øîBàa ,eäaà éaø,'ilr inc' xn`y mc`a xaecn - ©¦©¨§¥¨©¨©

k `ed epice ,eieey inc ycwdl ozil dfa aiigznyøîBàä ,àéðúc§©§¨¨¥
BúBà ïéîL ,éìò éîcweya df mc` xkni dnka,ãáòk.eieey edfe ¨©¨©¨¦§¤¤

åixdy ,zerwxw zneyk epic cark ezneyy xg`nL÷zéà ãáò §¤¤¦§©
áéúëc ,úBò÷ø÷ì(en dk `xwie)íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå' §©§¨¦§¦§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤

'äfçà úLøìzneyy myke ,dfeg`l micar aezkd yiwd - ¨¤¤£ª¨
.miyp` dxyra cark mc` zney ok enk ,dxyra zerwxw

äðùî
úBçôé àì ,äøBza àøBwäzegt `xwi `l -ìMîàìå .íé÷eñt äL ©¥©¨Ÿ¦§¦§Ÿ¨§¦§Ÿ

ïîbøeúnì àø÷é[mrd epiaiy ick miweqtd z` mbxznd-]øúBé ¦§¨©§§§¨¥
ãçà ÷eñtîxzei zg` mrta onbxeznd mbxzi m`y ,zg` mrta ¦¨¤¨

,dt lr mbxzny itl onbxeznd drhiy yegl yi ,cg` weqtn
cr weqt lk ixg` wzey `l` ,elykie dti epiai `l mirneyde

znd eze` mbxziy.`xewe xfege ,onbxe
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dlibn(ipy meil)

e`xewyk,àéápaelit` `exwl `ed i`yxìLäLcgia miweqt ©¨¦§Ÿ¨
minkg ecitwd `le dyrnl ze`xed oi` `iapay itl ,mnbxzle

m` mle` .drhi m`ìL eéäïzLmiweqtd zyely -ìLúBiLøt L ¨§¨§¨¨Ÿ¨¨¦
`iapa s` if` ,dnvr ipta dyxt `ed weqt lky ,zecxtpïéøB÷¦

miweqtd z` onbxeznl,ãçà ãçàoipr `ed weqt lky xg`ny ¤¨¤¨
.jka zerhl xacd aexw ,envr ipta

:sqep oicàéápa ïéâlãîzg` dyxtn blcl i`yx `iapa xihtnd - §©§¦©¨¦
.xcqd lr `weec `exwl jixv epi`e ,dpnid dwegx zxg` dyxtl

,äøBza ïéâlãî ïéàåmewnl mewnn utew `xewd z` rneydy itl §¥§©§¦©¨
.renyl zayein ezrc oi`änk ãòåzeiyxtâlãî àeäi`yx-] §©©¨§©¥

,`iapa [blclL éãk ãòmewnl xtqd z` lelbl `xewd miiqiy cr ©§¥¤
belicdoiicr÷Bñôé àl[miiqi-]ïîbøeúnäweqtd z` mbxzl Ÿ¦§©§§§¨
.mcewd

àøîâ
,dxeza miweqt dylyn zegtl oi`y dklda dgzt dpynd

:`xnbd zx`anìL éðäéî ãâðk ,ïé÷eñt äL.minkg mepwizøîà ¨¥§Ÿ¨§¦§¤¤¦¨©
.íéáeúëe íéàéáð äøBz ãâðk ,éqà áø©©¦§¤¤¨§¦¦§¦

:dpyna epipyàéápáe ,ãçà ÷eñtî øúBé ïîbøeúnì àø÷é àìå§Ÿ¦§¨©§§§¨¥¦¨¤¨©¨¦
ìLìL eéä íàå ,íé÷eñt äLìL ïzLãçà ãçà àøB÷ ,úBiLøt L. §Ÿ¨§¦§¦¨§¨§¨¨Ÿ¨¨¦¥¤¨¤¨

dyly mdy mitevx miweqt dylyl `nbec zpzep `xnbd
:mipiiprïBâk(dÎb ap diryi)ízøkîð ípç 'ä øîà äë ék'sqka `le §¦Ÿ¨©¦¨¦§©§¤§Ÿ§¤¤

El`BYäðLàøá énò ãøé íéøöî íéäìà 'ä øîà äë ék' .'mW xEbl ¦¨¥¦Ÿ¨©¡Ÿ¦¦§©¦¨©©¦¨¦Ÿ¨¨¨
FwWr qt`A xEX`e'ä íàð äô él äî äzòå' .'mPg iOr gTl iM §©§¤¤£¨§©¨©¦Ÿ§ª¦ª©©¦¦¨

u`Pn inW mFId lM cinze 'd m`p Elilidi eilWn.' Ÿ§¨§¥¦§ª§¨¦¨©§¦¦Ÿ¨
:dpyna epipyäøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî.:`xnbd dywn §©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨

éäðéîøeepipyy .zxg` dpynn ef dpynl dxizq zeywdl yi - §¦§¦
`neia(:gq)lecb odkdyàøB÷zcear xcq z` mixetikd meia ¥

zyxtay meid'úBî éøçà'(fh `xwie),åzeevn z` `xew jk xg` ©£¥§
zyxtay meid'øBNòa Cà'(alÎek bk my).âlãî à÷ àäålecb odkd ©¤¨§¨¨§©¥

.ok zeyrl dxq` epizpyne ,zeiyxtd izy oiay miweqtd lr
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîàzxqe`d epizpyna - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

`edy wegx mewnl belica xaecn ,dxeza blcl÷BñôiL éãëa¦§¥¤¦§
[miiqiy-]ïîbøezä,dlilbd rvn`a mcewd weqtd mbxzl ©§§¨

.dwizya oizndl xeaivd jxhvieïàëåmeia lecb odkd belic - §¨
`ed ,mixetikdïîbøezä ÷Bñôé àlL éãëa,dlilbd rvn`a ¦§¥¤Ÿ¦§©§§¨

[xen` zyxtay] 'xeyra j`' zyxte 'zen ixg`' zyxty
zyxtn oexg`d weqtd z` mbxzl xenbiy cre ,efl ef zekenq
epi`e ,'xeyra j`'l xtqd z` lelbl odkd xenbi ,'zen ixg`'

.oizndl xeaivd z` gixhn
`ly icka dxeza blcl xzeny xne` dz` cvik :`xnbd dgec

,onbxeznd weqtidìò àäåéðz÷epizpynaïéàå àéápa ïéâlãî §¨£¨¨¨¥§©§¦©¨¦§¥
âlãî àeä änk ãòå ,äøBza ïéâlãî,`iapa÷Bñôé àlL éãk ãò §©§¦©¨§©©¨§©¥©§¥¤Ÿ¦§

.ïîbøezäxzid iabl wx df xeriy dpynd dxikfdy oeikne ©§§¨
,`iapa belicdììkîrnyn -ììk äøBzáce,àì ììkelit`e ¦§¨§©¨§¨§¨Ÿ

.blcl exq` onbxeznd weqti `ly icka da yiy dkenq dyxtl
.mixetikd meia lecbd odkd blic ji` dyw aeye
:xg` uexiz zvxzne digcd z` zlawn `xnbd,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

ïàk ,àéL÷ àìdyxtn did mixetikd meia lecb odkd belic - Ÿ©§¨¨
zewqer mdizyy dyxtlãçà ïéðòajka oi`e ,[mixetikd mei-] §¦§¨¤¨

e .mirneyl lealaïàkelit` dxeza blcl zxqe`d epizpyna - ¨
zewqerd zeiyxta xaecn ,dkenq dyxtl,úBðééðò ézLa¦§¥¦§¨

df uexizl reiq d`ian `xnbd .mirneyd zrc lalazze
:`ziixanàéðúäå,`ziixaa epcnl mb jke -ïéðòa äøBza ïéâlãî §¨©§¨§©§¦©¨§¦§¨

àéápáe ,ãçàelit`,ïéðééðò éðLaj`ïàëå ïàkoipra] dxeza oia - ¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦¨§¨
wx `ed xzidd [mipiipr ipya] `iapa oiae [cg`÷Bñôé àlL éãëa¦§¥¤Ÿ¦§

.ïîbøezä©§§¨
:`iapa belicd xzid oipra ztqep `ziixalãî ïéà ,Cãéà àéðzïéâ ©§¨¦¨¥§©§¦

àéáðì àéápîyiy meyn ,mihteyl ryedin oebk ,xtql xtqn - ¦¨¦§¨¦
.i`cn xzei zrcd leala dfaøNò íéðL ìL àéáðáeixz xtqa - §¨¦¤§¥¨¨

,miphw mi`iap ixtq xyr mipy llek `edy xyrâlãî`iapn s` §©¥
.cg` xtqk miaygp mdy meyn ,`iaplâlãé àlL ãáìáerxtnl ¦§¨¤Ÿ§©¥

ì øôqä óBqîcv.Búléçú ¦©¥¤¦§¦¨

äðùî
àéápa øéèônäy minkg epwiz ,`iapa xihtdl libxy in -àeä ©©§¦©¨¦

àeäå ,òîL ìò ñøBtmbäáézä éðôì øáBòxeaiv gily zeidl ¥©§©§¥¦§¥©¥¨
,dyecwa xeaivd z` `ivedlàeäåmbåétk úà àNBð`ed m` §¥¤©¨

.odkíàå`iapa xihtnd,ïè÷ äéälk z` zeyrl leki epi`y §¦¨¨¨¨
,elld mixacdBãé ìò ïéøáBò Baø Bà åéáàcner -mixac ziiyrl oi ¨¦©§¦©¨

.eliaya el`
äøBza àøB÷ ïè÷,zexwle dxezl zelrl leki -å`edy oky lk ¨¨¥©¨§

d zeidl i`yxéðôì øáBò Bðéàå ,òîL ìò ñøBt Bðéà ìáà .íbøúî§©§¥£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥
,äáézäepi`y oeike ,mzaeg ici miaxd z` `ivedl `a `edy itl ©¥¨

.miaxd z` `ivedl leki epi` el` mixaca aiegnåokàNBð Bðéà §¥¥
åétk úàmitetk zeidl xeaivd ceak df oi`y ,odk `ed m` ¤©¨

.ohw zkxal
ççBt,mi`xp eirxke sgi `edy mc` -,òîL úà ñøBt`edy oeik ¥©¥¤§©

,mixg` `ivedl `ed leki xaca aiegnàøB÷ Bðéà ìáà .íbøúîe§©§¥£¨¥¥
,äøBza,dxezd ceak df oi`yàNBð Bðéàå ,äáézä éðôì øáBò Bðéàå ©¨§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥

,åétk úà.xeaivl i`pb dfa yiyàîeñ,d`ex epi`y -úà ñøBt ¤©¨¨¥¤
Bðéà åéîiî úBøBàî äàø àlL ìk ,øîBà äãeäé éaø .íbøúîe ,òîL§©§©§¥©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨§¦¨¨¥

,òîL ìò ñøBtleki epi` zexe`ndn dpdp `l mlerny oeiky ¥©§©
.mdilr jxal

àøîâ
:`xnbd zl`eyàîòè éàîdqixta dkef dxeza xihtndy epwiz ©©£¨

:`xnbd daiyn .mitk z`iype daizd iptl xearle rny lráø©
ãBák íeMî ,øîà àttepi`y xacl mikqne qiitzn `edy oeik - ¨¨¨©¦¨

.ecakl ick el` mixac el epwiz ,eceaklíeMî ,øîà éîéL øa äaø©¨©¦¦¨©¦
ééeöðéàì éúàcmr daixn icil `eai xihtndy eyyg minkg - §¨¥§¦§¥

,xky lawn epi` `ede ,ezlitz lr xky lawnd xeaiv gilyd
jkle ,`iapa xihtz dz`e daizd iptl xearl ipevx el xn`ie
zxxan .mixacd x`ye daizd iptl xeari mb xihtndy epwiz

:`xnbdeäééðéa éàî.minrhd oia dyrnl lcadd edn -àkéà ©¥©§¦¨
ípça ãéáòc eäééðéalhep epi` daizd iptl xaerdy mewna - ¥©§§¨¦§¦¨

,`tt ax ly enrh jiiy oiicr j` ,o`k oi` daixn yygy ,xky
.ceak meyn

:epizpynn iniy xa dax lr dywn `xnbdäéä íàå ,ïðzxihtnd §©§¦¨¨
`iapa.Bãé ìò ïéøáBò Baø Bà åéáà ,ïè÷ezøîà éàepwizy mrhdy ¨¨¨¦©§¦©¨¦¨§©§

`ed el` lk z` xihtnlàeä ééevð øa ïè÷ ,ééevð íeMîohw ike - ¦¦¥¨¨©¦¥
epwiz recn jkl yeygl oi`y xg`ne ,milecbd mr aixl `eai

eci lr xaer eia`y:`xnbd daiyn .éàî àlàjzrcl dn - ¤¨©
,mrhd,ãBák íeMîike dywi jilr mb ixd,àeä ãBák øa ïè÷ixd ¦¨¨¨©¨

,epeifaa yibxn epi`àlàeia`y epwizy xnel mikixv jgxk lr ¤¨
c meyn eci lr mixaer eax e`,Baø ãBáëe åéáà ãBák àkéàmdy ¦¨§¨¦§©
,`iapa xihtn `edyk mifazn
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cvik zeiprz xcq` cenr ck sc ± iyily wxtziprz
äùìù àéáðáåÐ.d`xed dipin `wtp `lc ,drhi m` ol ztki` `le ,dvxi m`íàå
'åë ïúùìù åéäÐ.oitevx dl zgkyn `kid yxtn `xnbaàéáðá ïéâìãîÐdyxtn

.dyxtläøåúá ïéâìãî ïéàåÐayein eal oi` mewnl mewnn utewd z` rneydy

.renylâìãî àåä äîë ãòåÐ.`iapaïîâøåúä ÷åñôé àìùÐmewnn blci `ly

xtqd z` lebl lkeiy ick `l` `xew `edy

bxezd xenbiy mcew belicd mewna zexwleon

ceak oi`y meyn df blciy `xwnd mebxz

.dwizya my cenrl xeavàøîâàøå÷Ð

dpyn .mixetkd meia "zen ixg`" lecb odk

yie ."ycegl xeyra j`e" ,`nei zkqna `id

"iriayd ycgl xeyra j`" zyxtc ,belic o`k

."mipdkd l` xen`" zyxtaàìù éãëá ïàë
ïîâøåúîä ÷åñôéÐweqti `ly icka i`de

.od oikenq ixdy ,`edéðú÷ àäåÐ,opiqxb

.dlr opiqxb `leãçà ïéðòáÐoixacn odipyy

ik ,jkld .zrcd sexih o`k oi`e ,cg` xaca

onbxez wiqtn `lÐoipra odipy ixdy ,blcn

`l llk ipzwc oizipzne .mixacn mixetkd mei

Ðzyxtl mirbp zyxtn oebk ,mipipr ipya

.oiafàéðúäåÐ.`zegipaàéáðî ïéâìãî ïéà
àéáðìÐ.i`cn xzei sexih o`k yiyóåñî

åúìéçúì øôñäÐ.rxtnläðùîøéèôîä
àéáðáÐminkg epwz ,`iapa xihtdl libxy in

.rny z` qxet `diyäáéúä éðôì øáåò àåä
Ð.dltzay dyecwa xeavd z` `ivedlìò
åãéÐ.eliayaòîù ìò ñøåô åðéà ïè÷Ð

oeike .ozaeg ici miax `ivedl `a `edy itl

xaca aiegn epi`yÐici mixg` `iven epi`

.ozaegåéôë úà àùåð åðéàåÐ,`ed odk m`

.ezkxal oitetk zeidl xeav ly ceak oi`y

ççåôÐyxtn mixteq zkqnaeirxky lk :

mbxzn "sgie mexr" .oi`xpggte i`lihxr :

.(k diryi)òîù úà ñøåôÐaiegn `dc

.dkxaaäøåúá àøå÷ åðéà ìáàÐceak meyn

mitk ze`iypa oke ,daizd iptl oke .dxezÐ

.xeavl `ed i`pbàøîâãåáë íåùîÐ

envr `ivnne li`ed ,daizd iptl xiardl

.ceakl ef el epwiz ,eceak epi`y xaclíåùî
ééåöðéàÐzwelgn icil `a xacdxihtn ip` :

.daizd iptl xearz dz`eíðçá ãéáò à÷ã
Ð,xky lhep epi` daizd iptl xearl `ad
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àéáðáå`ly ,cg` weqt `l` `iapa elit` onbxeznl oixwn ep` oi` eiykre Ð dyly

ok ik ricedl ,onbxeznl dyly oixwn ep` dxhtdd zligza wx .zerhl `ai

.drhiy opiyiigc `l i` ,oicdíàåÐ cg` cg` oixew zeiyxt yly ly ozyly eid

dyly my yie (b ryedi) "eycwzd mrd l` ryedi xn`ie" oinbxzn ep`y dn lr `iyw

mbxznl oze` oixwne ,`idd zra cr miweqt

ipy seqa dyxt yiy it lr s`e ,cgia ozyly

gqt ly zexhtd oinbxzn ep`y `de .miweqt

zexacn ody itl ± aeh mei x`yn ith zxvre

ick dxez ozna oke ,qpd mqxtl ick ,meid qpa

.qpd mqxtl

ìáàdcedi iaxl elit`e Ð rny lr qxet epi`

`kd Ð (a,hi) lirl dlibna dil xiyknc

xaca ozaeg ici mixg` `ivei `ly dcen

,opaxc ixz `ki` ohwac meyn .dyecway

dlibna la` .dcedi iaxc opaxl lirl ziyixtck

bexdl"c wtqa eid miype shy itl ,lwdl yi

.lecbk dcedi iax e`yr jkitl "cinydle

ççåôopinbxzn qxhpewd yxit sgie mexr

ly mebxz `ed igtc ,`zile .igte i`lihxr

yealy eze` edf igtc qtl` ax yxit oke .mexr

zkqnc `nw wxt rnyn inp ikde ,oirexw micba

.oiyeciw

åðéàå`ixi` i`n :dyw Ð daizd iptl xaer

iptl xaer epi` inp lecb elit` !ohw

wxt seq `ipzck ,epwf `lnzp ok m` `l` daizd

ie`x ± epwf `lnzp :(mye a,ck) oilegc `nw

la` ,daizd iptl cxile ,xeav gily zeyrl

ziprza ixiin mzdc :xnel yie !`l xg` oipra

iptl oicixen oi`c (.fh sc) ziprza opzck ,xeav

ine (epwf `lnzpy ine) libxe owf `l` daizd

epwf `lnzp iab mzd ipzwc `de .daexn elethy

gily zeidl epiid Ð xeaiv gily zeyrl ie`x

leki ± `nlra i`xw`a la` ,zeriawa xeaiv

yxity enk `le .zexry izy `iadyn zeidl

zepndle xtey zriwzl ixiinc yxitc ,my i"yx

.zecple zewldle xeavd lr qpxtïéàå`yep

`yi ± zexry izy `iad m` `d :rnyn .eitk

a,ck) oilegc `nw wxt seq `dc :dywe .eitk

!epwf `lnziy cr eitk z` `yep oi`c xn` (mye

dkeq) "lefbd alel" wxt seq rnync :dyw cere

el oiwleg eitk z` `yil rceid ohw (`,an

`iddc :xnel yie !ynn ohw eit`e ,oxeba dnexz

cenll ,milecb mipdk mr ixiin "lefbd alel"c

oi`ya ixiin ± ohw `kd opilqtc `de .jpgzdle

owf ieln irac oilegc `idde .enr oilecbixiin ±

`nlra i`xw`a la` ,zeriawa xicz eitk `yil

`lnzp `ly it lr s` eitk `yil `ed leki ±

.ipdka diytp iwefg`l ick epwféîd`x `ly

mzqpe zexe`n d`x elit` ± `neqa `kd ixii` i` ,ok m`e .zevnd lkn xeht `neq :(mye `,ft `nw `aa) "laegd" wxt xn`c `ed dcedi iax `dc :dyw Ð rny lr qexti `l zexe`n

elit`e .aiig `din opaxcn la` ,dxezd on epiid ± `neq mzd opixhtc `de ,`neqa xity ixiinc :xnel yi cere .lt` ziaa `edy ixiin `l` ,ynn `neqa ixiin `lc ,inlyexia yxtne !inp

,opaxcn `l` opi`y oze`n elit` ,`nxb onfdy dyr zevnn mixehtc miypl inc `lc .llk icedi zc ea bdep `di `le ,ixkpk `di `ly ,opaxcn `ed aiig mewn lkn ± clepyn `nzqp

± `nxb onfdy dyr zevn lkn oze` xehtp elit`y `nrh epiid mzd ± qpd eze`a eid ody itl `l` iaiign `l opaxcn `l` eed `lc dlibn `xwnae zeqek rax`ae dkepg xpa ixdy

opaxcn ixz zi`c ohwc lirl izyxitc ab lr s`e .ixkpk aeyg `di ok m` ± opaxcn `l` opi`y oze`n elit` ,zevn lkn eze` xehtp m` `neq la` .zeax zevn odl yi oiicr mewn lkn

oeikc ,mixg`d xity `ivei opaxcn ixz ea yiy `neq ,ikd elit` ,rny zqixt ± opaxc cg `l` `kilc ,milecb mixg` `ivedl leki oi` opaxcn `l` ied `lc rny zqixte ohw `edy

.ohwn ith sicr ± zrc xae lecb `edy
dz`yk
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dlibn(ipy meil)

e`xewyk,àéápaelit` `exwl `ed i`yxìLäLcgia miweqt ©¨¦§Ÿ¨
minkg ecitwd `le dyrnl ze`xed oi` `iapay itl ,mnbxzle

m` mle` .drhi m`ìL eéäïzLmiweqtd zyely -ìLúBiLøt L ¨§¨§¨¨Ÿ¨¨¦
`iapa s` if` ,dnvr ipta dyxt `ed weqt lky ,zecxtpïéøB÷¦

miweqtd z` onbxeznl,ãçà ãçàoipr `ed weqt lky xg`ny ¤¨¤¨
.jka zerhl xacd aexw ,envr ipta

:sqep oicàéápa ïéâlãîzg` dyxtn blcl i`yx `iapa xihtnd - §©§¦©¨¦
.xcqd lr `weec `exwl jixv epi`e ,dpnid dwegx zxg` dyxtl

,äøBza ïéâlãî ïéàåmewnl mewnn utew `xewd z` rneydy itl §¥§©§¦©¨
.renyl zayein ezrc oi`änk ãòåzeiyxtâlãî àeäi`yx-] §©©¨§©¥

,`iapa [blclL éãk ãòmewnl xtqd z` lelbl `xewd miiqiy cr ©§¥¤
belicdoiicr÷Bñôé àl[miiqi-]ïîbøeúnäweqtd z` mbxzl Ÿ¦§©§§§¨
.mcewd

àøîâ
,dxeza miweqt dylyn zegtl oi`y dklda dgzt dpynd

:`xnbd zx`anìL éðäéî ãâðk ,ïé÷eñt äL.minkg mepwizøîà ¨¥§Ÿ¨§¦§¤¤¦¨©
.íéáeúëe íéàéáð äøBz ãâðk ,éqà áø©©¦§¤¤¨§¦¦§¦

:dpyna epipyàéápáe ,ãçà ÷eñtî øúBé ïîbøeúnì àø÷é àìå§Ÿ¦§¨©§§§¨¥¦¨¤¨©¨¦
ìLìL eéä íàå ,íé÷eñt äLìL ïzLãçà ãçà àøB÷ ,úBiLøt L. §Ÿ¨§¦§¦¨§¨§¨¨Ÿ¨¨¦¥¤¨¤¨

dyly mdy mitevx miweqt dylyl `nbec zpzep `xnbd
:mipiiprïBâk(dÎb ap diryi)ízøkîð ípç 'ä øîà äë ék'sqka `le §¦Ÿ¨©¦¨¦§©§¤§Ÿ§¤¤

El`BYäðLàøá énò ãøé íéøöî íéäìà 'ä øîà äë ék' .'mW xEbl ¦¨¥¦Ÿ¨©¡Ÿ¦¦§©¦¨©©¦¨¦Ÿ¨¨¨
FwWr qt`A xEX`e'ä íàð äô él äî äzòå' .'mPg iOr gTl iM §©§¤¤£¨§©¨©¦Ÿ§ª¦ª©©¦¦¨

u`Pn inW mFId lM cinze 'd m`p Elilidi eilWn.' Ÿ§¨§¥¦§ª§¨¦¨©§¦¦Ÿ¨
:dpyna epipyäøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî.:`xnbd dywn §©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨

éäðéîøeepipyy .zxg` dpynn ef dpynl dxizq zeywdl yi - §¦§¦
`neia(:gq)lecb odkdyàøB÷zcear xcq z` mixetikd meia ¥

zyxtay meid'úBî éøçà'(fh `xwie),åzeevn z` `xew jk xg` ©£¥§
zyxtay meid'øBNòa Cà'(alÎek bk my).âlãî à÷ àäålecb odkd ©¤¨§¨¨§©¥

.ok zeyrl dxq` epizpyne ,zeiyxtd izy oiay miweqtd lr
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîàzxqe`d epizpyna - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

`edy wegx mewnl belica xaecn ,dxeza blcl÷BñôiL éãëa¦§¥¤¦§
[miiqiy-]ïîbøezä,dlilbd rvn`a mcewd weqtd mbxzl ©§§¨

.dwizya oizndl xeaivd jxhvieïàëåmeia lecb odkd belic - §¨
`ed ,mixetikdïîbøezä ÷Bñôé àlL éãëa,dlilbd rvn`a ¦§¥¤Ÿ¦§©§§¨

[xen` zyxtay] 'xeyra j`' zyxte 'zen ixg`' zyxty
zyxtn oexg`d weqtd z` mbxzl xenbiy cre ,efl ef zekenq
epi`e ,'xeyra j`'l xtqd z` lelbl odkd xenbi ,'zen ixg`'

.oizndl xeaivd z` gixhn
`ly icka dxeza blcl xzeny xne` dz` cvik :`xnbd dgec

,onbxeznd weqtidìò àäåéðz÷epizpynaïéàå àéápa ïéâlãî §¨£¨¨¨¥§©§¦©¨¦§¥
âlãî àeä änk ãòå ,äøBza ïéâlãî,`iapa÷Bñôé àlL éãk ãò §©§¦©¨§©©¨§©¥©§¥¤Ÿ¦§

.ïîbøezäxzid iabl wx df xeriy dpynd dxikfdy oeikne ©§§¨
,`iapa belicdììkîrnyn -ììk äøBzáce,àì ììkelit`e ¦§¨§©¨§¨§¨Ÿ

.blcl exq` onbxeznd weqti `ly icka da yiy dkenq dyxtl
.mixetikd meia lecbd odkd blic ji` dyw aeye
:xg` uexiz zvxzne digcd z` zlawn `xnbd,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

ïàk ,àéL÷ àìdyxtn did mixetikd meia lecb odkd belic - Ÿ©§¨¨
zewqer mdizyy dyxtlãçà ïéðòajka oi`e ,[mixetikd mei-] §¦§¨¤¨

e .mirneyl lealaïàkelit` dxeza blcl zxqe`d epizpyna - ¨
zewqerd zeiyxta xaecn ,dkenq dyxtl,úBðééðò ézLa¦§¥¦§¨

df uexizl reiq d`ian `xnbd .mirneyd zrc lalazze
:`ziixanàéðúäå,`ziixaa epcnl mb jke -ïéðòa äøBza ïéâlãî §¨©§¨§©§¦©¨§¦§¨

àéápáe ,ãçàelit`,ïéðééðò éðLaj`ïàëå ïàkoipra] dxeza oia - ¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦¨§¨
wx `ed xzidd [mipiipr ipya] `iapa oiae [cg`÷Bñôé àlL éãëa¦§¥¤Ÿ¦§

.ïîbøezä©§§¨
:`iapa belicd xzid oipra ztqep `ziixalãî ïéà ,Cãéà àéðzïéâ ©§¨¦¨¥§©§¦

àéáðì àéápîyiy meyn ,mihteyl ryedin oebk ,xtql xtqn - ¦¨¦§¨¦
.i`cn xzei zrcd leala dfaøNò íéðL ìL àéáðáeixz xtqa - §¨¦¤§¥¨¨

,miphw mi`iap ixtq xyr mipy llek `edy xyrâlãî`iapn s` §©¥
.cg` xtqk miaygp mdy meyn ,`iaplâlãé àlL ãáìáerxtnl ¦§¨¤Ÿ§©¥

ì øôqä óBqîcv.Búléçú ¦©¥¤¦§¦¨

äðùî
àéápa øéèônäy minkg epwiz ,`iapa xihtdl libxy in -àeä ©©§¦©¨¦

àeäå ,òîL ìò ñøBtmbäáézä éðôì øáBòxeaiv gily zeidl ¥©§©§¥¦§¥©¥¨
,dyecwa xeaivd z` `ivedlàeäåmbåétk úà àNBð`ed m` §¥¤©¨

.odkíàå`iapa xihtnd,ïè÷ äéälk z` zeyrl leki epi`y §¦¨¨¨¨
,elld mixacdBãé ìò ïéøáBò Baø Bà åéáàcner -mixac ziiyrl oi ¨¦©§¦©¨

.eliaya el`
äøBza àøB÷ ïè÷,zexwle dxezl zelrl leki -å`edy oky lk ¨¨¥©¨§

d zeidl i`yxéðôì øáBò Bðéàå ,òîL ìò ñøBt Bðéà ìáà .íbøúî§©§¥£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥
,äáézäepi`y oeike ,mzaeg ici miaxd z` `ivedl `a `edy itl ©¥¨

.miaxd z` `ivedl leki epi` el` mixaca aiegnåokàNBð Bðéà §¥¥
åétk úàmitetk zeidl xeaivd ceak df oi`y ,odk `ed m` ¤©¨

.ohw zkxal
ççBt,mi`xp eirxke sgi `edy mc` -,òîL úà ñøBt`edy oeik ¥©¥¤§©

,mixg` `ivedl `ed leki xaca aiegnàøB÷ Bðéà ìáà .íbøúîe§©§¥£¨¥¥
,äøBza,dxezd ceak df oi`yàNBð Bðéàå ,äáézä éðôì øáBò Bðéàå ©¨§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥

,åétk úà.xeaivl i`pb dfa yiyàîeñ,d`ex epi`y -úà ñøBt ¤©¨¨¥¤
Bðéà åéîiî úBøBàî äàø àlL ìk ,øîBà äãeäé éaø .íbøúîe ,òîL§©§©§¥©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨§¦¨¨¥

,òîL ìò ñøBtleki epi` zexe`ndn dpdp `l mlerny oeiky ¥©§©
.mdilr jxal

àøîâ
:`xnbd zl`eyàîòè éàîdqixta dkef dxeza xihtndy epwiz ©©£¨

:`xnbd daiyn .mitk z`iype daizd iptl xearle rny lráø©
ãBák íeMî ,øîà àttepi`y xacl mikqne qiitzn `edy oeik - ¨¨¨©¦¨

.ecakl ick el` mixac el epwiz ,eceaklíeMî ,øîà éîéL øa äaø©¨©¦¦¨©¦
ééeöðéàì éúàcmr daixn icil `eai xihtndy eyyg minkg - §¨¥§¦§¥

,xky lawn epi` `ede ,ezlitz lr xky lawnd xeaiv gilyd
jkle ,`iapa xihtz dz`e daizd iptl xearl ipevx el xn`ie
zxxan .mixacd x`ye daizd iptl xeari mb xihtndy epwiz

:`xnbdeäééðéa éàî.minrhd oia dyrnl lcadd edn -àkéà ©¥©§¦¨
ípça ãéáòc eäééðéalhep epi` daizd iptl xaerdy mewna - ¥©§§¨¦§¦¨

,`tt ax ly enrh jiiy oiicr j` ,o`k oi` daixn yygy ,xky
.ceak meyn

:epizpynn iniy xa dax lr dywn `xnbdäéä íàå ,ïðzxihtnd §©§¦¨¨
`iapa.Bãé ìò ïéøáBò Baø Bà åéáà ,ïè÷ezøîà éàepwizy mrhdy ¨¨¨¦©§¦©¨¦¨§©§

`ed el` lk z` xihtnlàeä ééevð øa ïè÷ ,ééevð íeMîohw ike - ¦¦¥¨¨©¦¥
epwiz recn jkl yeygl oi`y xg`ne ,milecbd mr aixl `eai

eci lr xaer eia`y:`xnbd daiyn .éàî àlàjzrcl dn - ¤¨©
,mrhd,ãBák íeMîike dywi jilr mb ixd,àeä ãBák øa ïè÷ixd ¦¨¨¨©¨

,epeifaa yibxn epi`àlàeia`y epwizy xnel mikixv jgxk lr ¤¨
c meyn eci lr mixaer eax e`,Baø ãBáëe åéáà ãBák àkéàmdy ¦¨§¨¦§©
,`iapa xihtn `edyk mifazn
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cvik zeiprz xcq` cenr ck sc ± iyily wxtziprz
äùìù àéáðáåÐ.d`xed dipin `wtp `lc ,drhi m` ol ztki` `le ,dvxi m`íàå
'åë ïúùìù åéäÐ.oitevx dl zgkyn `kid yxtn `xnbaàéáðá ïéâìãîÐdyxtn

.dyxtläøåúá ïéâìãî ïéàåÐayein eal oi` mewnl mewnn utewd z` rneydy

.renylâìãî àåä äîë ãòåÐ.`iapaïîâøåúä ÷åñôé àìùÐmewnn blci `ly

xtqd z` lebl lkeiy ick `l` `xew `edy

bxezd xenbiy mcew belicd mewna zexwleon

ceak oi`y meyn df blciy `xwnd mebxz

.dwizya my cenrl xeavàøîâàøå÷Ð

dpyn .mixetkd meia "zen ixg`" lecb odk

yie ."ycegl xeyra j`e" ,`nei zkqna `id

"iriayd ycgl xeyra j`" zyxtc ,belic o`k

."mipdkd l` xen`" zyxtaàìù éãëá ïàë
ïîâøåúîä ÷åñôéÐweqti `ly icka i`de

.od oikenq ixdy ,`edéðú÷ àäåÐ,opiqxb

.dlr opiqxb `leãçà ïéðòáÐoixacn odipyy

ik ,jkld .zrcd sexih o`k oi`e ,cg` xaca

onbxez wiqtn `lÐoipra odipy ixdy ,blcn

`l llk ipzwc oizipzne .mixacn mixetkd mei

Ðzyxtl mirbp zyxtn oebk ,mipipr ipya

.oiafàéðúäåÐ.`zegipaàéáðî ïéâìãî ïéà
àéáðìÐ.i`cn xzei sexih o`k yiyóåñî

åúìéçúì øôñäÐ.rxtnläðùîøéèôîä
àéáðáÐminkg epwz ,`iapa xihtdl libxy in

.rny z` qxet `diyäáéúä éðôì øáåò àåä
Ð.dltzay dyecwa xeavd z` `ivedlìò
åãéÐ.eliayaòîù ìò ñøåô åðéà ïè÷Ð

oeike .ozaeg ici miax `ivedl `a `edy itl

xaca aiegn epi`yÐici mixg` `iven epi`

.ozaegåéôë úà àùåð åðéàåÐ,`ed odk m`

.ezkxal oitetk zeidl xeav ly ceak oi`y

ççåôÐyxtn mixteq zkqnaeirxky lk :

mbxzn "sgie mexr" .oi`xpggte i`lihxr :

.(k diryi)òîù úà ñøåôÐaiegn `dc

.dkxaaäøåúá àøå÷ åðéà ìáàÐceak meyn

mitk ze`iypa oke ,daizd iptl oke .dxezÐ

.xeavl `ed i`pbàøîâãåáë íåùîÐ

envr `ivnne li`ed ,daizd iptl xiardl

.ceakl ef el epwiz ,eceak epi`y xaclíåùî
ééåöðéàÐzwelgn icil `a xacdxihtn ip` :

.daizd iptl xearz dz`eíðçá ãéáò à÷ã
Ð,xky lhep epi` daizd iptl xearl `ad

àëäã
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àéáðáå`ly ,cg` weqt `l` `iapa elit` onbxeznl oixwn ep` oi` eiykre Ð dyly

ok ik ricedl ,onbxeznl dyly oixwn ep` dxhtdd zligza wx .zerhl `ai

.drhiy opiyiigc `l i` ,oicdíàåÐ cg` cg` oixew zeiyxt yly ly ozyly eid

dyly my yie (b ryedi) "eycwzd mrd l` ryedi xn`ie" oinbxzn ep`y dn lr `iyw

mbxznl oze` oixwne ,`idd zra cr miweqt

ipy seqa dyxt yiy it lr s`e ,cgia ozyly

gqt ly zexhtd oinbxzn ep`y `de .miweqt

zexacn ody itl ± aeh mei x`yn ith zxvre

ick dxez ozna oke ,qpd mqxtl ick ,meid qpa

.qpd mqxtl

ìáàdcedi iaxl elit`e Ð rny lr qxet epi`

`kd Ð (a,hi) lirl dlibna dil xiyknc

xaca ozaeg ici mixg` `ivei `ly dcen

,opaxc ixz `ki` ohwac meyn .dyecway

dlibna la` .dcedi iaxc opaxl lirl ziyixtck

bexdl"c wtqa eid miype shy itl ,lwdl yi

.lecbk dcedi iax e`yr jkitl "cinydle

ççåôopinbxzn qxhpewd yxit sgie mexr

ly mebxz `ed igtc ,`zile .igte i`lihxr

yealy eze` edf igtc qtl` ax yxit oke .mexr

zkqnc `nw wxt rnyn inp ikde ,oirexw micba

.oiyeciw

åðéàå`ixi` i`n :dyw Ð daizd iptl xaer

iptl xaer epi` inp lecb elit` !ohw

wxt seq `ipzck ,epwf `lnzp ok m` `l` daizd

ie`x ± epwf `lnzp :(mye a,ck) oilegc `nw

la` ,daizd iptl cxile ,xeav gily zeyrl

ziprza ixiin mzdc :xnel yie !`l xg` oipra

iptl oicixen oi`c (.fh sc) ziprza opzck ,xeav

ine (epwf `lnzpy ine) libxe owf `l` daizd

epwf `lnzp iab mzd ipzwc `de .daexn elethy

gily zeidl epiid Ð xeaiv gily zeyrl ie`x

leki ± `nlra i`xw`a la` ,zeriawa xeaiv

yxity enk `le .zexry izy `iadyn zeidl

zepndle xtey zriwzl ixiinc yxitc ,my i"yx

.zecple zewldle xeavd lr qpxtïéàå`yep

`yi ± zexry izy `iad m` `d :rnyn .eitk

a,ck) oilegc `nw wxt seq `dc :dywe .eitk

!epwf `lnziy cr eitk z` `yep oi`c xn` (mye

dkeq) "lefbd alel" wxt seq rnync :dyw cere

el oiwleg eitk z` `yil rceid ohw (`,an

`iddc :xnel yie !ynn ohw eit`e ,oxeba dnexz

cenll ,milecb mipdk mr ixiin "lefbd alel"c

oi`ya ixiin ± ohw `kd opilqtc `de .jpgzdle

owf ieln irac oilegc `idde .enr oilecbixiin ±

`nlra i`xw`a la` ,zeriawa xicz eitk `yil

`lnzp `ly it lr s` eitk `yil `ed leki ±

.ipdka diytp iwefg`l ick epwféîd`x `ly

mzqpe zexe`n d`x elit` ± `neqa `kd ixii` i` ,ok m`e .zevnd lkn xeht `neq :(mye `,ft `nw `aa) "laegd" wxt xn`c `ed dcedi iax `dc :dyw Ð rny lr qexti `l zexe`n

elit`e .aiig `din opaxcn la` ,dxezd on epiid ± `neq mzd opixhtc `de ,`neqa xity ixiinc :xnel yi cere .lt` ziaa `edy ixiin `l` ,ynn `neqa ixiin `lc ,inlyexia yxtne !inp

,opaxcn `l` opi`y oze`n elit` ,`nxb onfdy dyr zevnn mixehtc miypl inc `lc .llk icedi zc ea bdep `di `le ,ixkpk `di `ly ,opaxcn `ed aiig mewn lkn ± clepyn `nzqp

± `nxb onfdy dyr zevn lkn oze` xehtp elit`y `nrh epiid mzd ± qpd eze`a eid ody itl `l` iaiign `l opaxcn `l` eed `lc dlibn `xwnae zeqek rax`ae dkepg xpa ixdy

opaxcn ixz zi`c ohwc lirl izyxitc ab lr s`e .ixkpk aeyg `di ok m` ± opaxcn `l` opi`y oze`n elit` ,zevn lkn eze` xehtp m` `neq la` .zeax zevn odl yi oiicr mewn lkn

oeikc ,mixg`d xity `ivei opaxcn ixz ea yiy `neq ,ikd elit` ,rny zqixt ± opaxc cg `l` `kilc ,milecb mixg` `ivedl leki oi` opaxcn `l` ied `lc rny zqixte ohw `edy

.ohwn ith sicr ± zrc xae lecb `edy
dz`yk
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.åétk úà àNBð Bðéàåàîeñ.íbøúîe òîL úà ñøBt §¥¥¤©¨¨¥¤§©§©§¥
,åéîiî úBøBàî äàø àlL ìk :øîBà äãeäé éaøBðéà ©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨§¦¨¨¥

.òîL ìò ñøBtàøîâàîòè éàî:øîà àtt áø ? ¥©§©©©§¨©©¨¨©
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קנד
cvik zeiprz xcqa cenr ck sc ± iyily wxtziprz

.`ki` ceak meyn `kil iievpi` `kdcäøåúá àø÷éù åäî ççåô ïè÷Ð`ed gget lecb

`l `nlc e` ,xdfen epi` ohw la` ,(bk mixac) "xac zexr ja d`xi `le" meyn xeq`c

.lecbl ohw oia oizipzn biltäáëøîá ùåøãìÐ.l`wfgicíéúçô=.zeneb

äðùîïéîåî åéãéá ùéù ïäëÐ,fh) dbibg zkqna opixn`e ,ea oilkzqn mrdy itl

(`oditk z` oi`yepy drya mipdka lkzqnd :

.odici lr dxey dpikydy itl zedk eipir

àøîâúåéð÷äåá* =.frla y"iihpelúåîå÷ò
=.zetetkúåùå÷òÐ.odicivléðùéáå éðôéçÐ

.o`y zia iyp`ne dtig iyp`n `edy odk

.od opeyla oinbnbnoipiir oitl`l oixewy iptn

oitl` oipiirleÐmipdk zkxa oiyer eid m`e

x`i mixne` eidÐdllw oeyle ,eipt 'd xri

ipt" enk ,qrk oeyl eyxtziy mipt yi ik .`ed

opinbxzne (k `xwie) "ipt z`" (bl zeny) "ekli

.ozltz oinbete ,o"itl` oiyer o"irne .ifbex zi

oixew xfrl` iax iac (` ,al zekxa) opixn`ce

oitl` oipiirle oipiir oitl`lÐ.dyxca `edd

åéìâøå åéãé åéðôÐuleg eitk z` `yepd

men ea yi m`e (` ,n dheq) `ipzck ,eilrpn

.eici z` oi`ex jk jezne ,ea elkzqiêì÷ éáòã
Ð(` ,ck oileg) "oihgey lkd"a `ipzedliya :

.lewa oilqtp mield minler ziaaeéúéëçå ìöà
'äìÐ.diryi xtqa df `xwnóøçî úàöîð àì

óãâîåÐd`xp ,o"idid o"izigl `xew didy

.izikde xne`kïâìáæÐ.drnc zetlef eipiràì
åéôë úà àùéÐ.ea oilkzqny itlåøéòá ùã

äåäÐeid `le exir iyp` oilibx eid xak

ycc oeik enk ,libxn oeyl yc .cer ea oilkzqn

.(a ,ep oihiba) yc= ñéèñ*.b"exw

äðùîøåáòé àì íéðáìá óàÐ`nrh

.`xnba yxtnäìåâò åúìôú äùåòäÐoilitz

.feb`ke dviak dlebr ,ey`xayäðëñÐ`ly

.ey`xa qpkzäåöî äá ïéàåÐzeraexnc

.opiraåçöî ìò äðúðÐlr ci lye ,y`x ly

.eci qtúåðéîä êøã åæ éøäÐyxcn oifany

oia ornynk ,rnynd xg` oiklede minkg

eyxc epizeaxe ,ynn jci lre ,ynn jipir

jipir oia dey dxifba (a ,fl) zegpnaÐdf

jci lre .qtex wepiz ly egeny mewn ,cwcwÐ

dniy `dzy ,rexfd y`xa zxeaiw ,cid daeb

.ald cbpkéì÷ðåà úéá ìòÐeyeal ci zia lr

.ueganíéðåöéç êøã äæ éøäÐmc` ipa

,minkg zrcn ueg mzrc ixg` mikledd

.(my) ze`l mixg`l `le "ze`l jl" opirac

áäæ ïôéöÐ'd zxez didz ornl" aizk inp

iy (bi zeny) "jita.dxedh dndan lkd `d

àøîâåá ä÷øæð úåðéî àîùÐoixnek

.jka oicitwn ixvepd eyi icinlzïøôúá
ïðåñëìàáåÐjixv oayen zia xtez `edyk
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:ééaàî áø øa àleò dépéî àòa" ".'åëå òîL ìò©§©§¨¦¥¨©©¥©©¥
éòaúå :déì øîà ?äøBza àø÷iL eäî ççBt ïè÷̈¨¥©©¤¦§¨©¨¨©¥§¦¨¥

?íeøò Cì;øeaö ãBák íeMî ?àì àîòè éàî íeøò ¨¨¨©©§¨Ÿ¦§¦
òîL ìò ñøBt àîeñ" .øeaö ãBák íeMî éîð àëä̈¨©¦¦§¦¨¥©§©

".'åëåLBøãì eôö äaøä :äãeäé éaøì Bì eøîà ,àéðz©§¨¨§§©¦§¨©§¥¨¦§
äákønaíúä :äãeäé éaøå .íäéîéî dúBà eàø àìå ©¤§¨¨§Ÿ¨¨¦¥¤§©¦§¨¨¨

;òãéå ïéekéî à÷ àäå ,àúléî àéìz àaéìc àzðáàa©£©§¨§¦¨©§¨¦§¨§¨¨¦©¥§¨©
:ïðaøå .äàðä déì úéì àäå ,àeä äàðä íeMî àëä̈¨¦£¨¨§¨¥¥£¨¨§©¨©

,äàðä déì úéà:éñBé éaø øîà ,àéðúc .éñBé éaøë ¦¥£¨¨§©¦¥§©§¨¨©©¦¥
äæ àø÷î ìò øòèöî éúééä éîé ìkLMîî úééäå" ¨¨©¨¦¦¦§©¥©¦§¨¤§¨¦¨§©¥
".äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøävaútëà äî éëå ©¨¢©¦©£¤§©¥¨¦¥¨£¥¨§¦¨¦§©

ïBLéàa Cläî éúééä úçà íòt .éãéì äNòî àaL ãò ?äøBàì äìéôà ïéa øeòì déìäìéì ¥§¦¥¥£¥¨§¨©¤¨©£¤§¨¦©©©©¨¦¦§©¥§¦©§¨
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úBòeáö åéãé eéäLñéèñ,åétk úà àOé àì.Ba íéìkzñî íòäL éðtîàøîâíéîeî :àðz ¤¨¨¨§¨¦Ÿ¦¨¤©¨¦§¥¤¨¨¦§©§¦¨¨¦
eøîàL.åéìâøå åéãé ,åéðôaúBið÷äBa åéãé :éåì ïa òLBäé éaø øîàk úà àOé àìàéðz .åét ¤¨§§¨¨¨¨§©§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨£¨¦Ÿ¦¨¤©¨©§¨

,úBne÷ò .åétk úà àOé àì úBið÷äBa åéãé :éëä éîðúBLe÷òáø øîà .åétk úà àOé àì ©¦¨¦¨¨£¨¦Ÿ¦¨¤©¨££Ÿ¦¨¤©¨¨©©
éðéLáe éðôéç :éñà.åétk úà àOé àìéLðà àì äáézä éðôì íéãéøBî ïéà :éëä éîð àéðz ©¦¥¨¦¥¨¦Ÿ¦¨¤©¨©§¨©¦¨¦¥¦¦¦§¥©¥¨Ÿ©§¥
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ìöà òébî äzàLk :déì àîéà ìéæ :déì øîà .deáàì déì øîà àúà .Cì÷ éáòcéúékçå" ©£¥¨¨£¨¨©¥©£¨©¥¦¥¨¥¤¤©¨©¦©¥¤§¦¦¦
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מגילה. הקורא עומד - פרק שלישי דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dlibn(ipy meil)

ok m`énð àëärepnl ok epwizy dax ly enrh oiprl ,o`k mb - ¨¨©¦
,daixnBaø ééevðå åéáà ééevð àkéàe`eai eax e` eia`y yyg yi - ¦¨¦¥¨¦§¦¥©

.ohwd xear el` miceaika zekfl mzevxa aixl
:dpyna epipy'eëå òîL ìò ñøBt ççBt.dxeza `xew epi` la` ¥©¥©§©§

:`xnbd zl`eyeäî ççBt ïè÷ ,éiaàî áø øa àìeò dépéî àòa§¨¦¥¨©©¥©©¥¨¨¥©©
,äøBza àø÷iLewlig `ly e` ,`xew epi` gget lecb `weec m`d ¤¦§¨©¨

:`xnbd daiyn .ohwl lecb oia minkgdéì øîà,iia`Cì éòaéúå ¨©¥§¦¨¥¨
íeøòmexr dxeza `exwl leki ohw m` mb le`yl jl did - ¨

`l` ,ixnblàì àîòè éàî íeøòmexr oi`y jl heyt recn - ¨©©£¨Ÿ
,`xewíeMîa mbet `edyãBákd,øeaöok m`nð àëäéo`k mb - ¦§¦¨¨©¦

`exwl el oi` ,gget ohw oiprlãBák íeMîd.øeaö ¦§¦
:dpyna epipy,'eëå òîL ìò ñøBt àîeñ`ly lk xne` dcedi iax ¨¥©§©§

.rny lr qxet epi` einin zexe`n d`xBì eøîà ,àéðzminkg ©§¨¨§
eôö äaøä ,äãeäé éaøìmzrca eppeazd -a LBøãìdyrnäákøn §©¦§¨©§¥¨¦§§¤§¨¨

l`wfgi `iapay(`"t),,íäéîéî dúBà eàø àìådrici zkiiyy ixd §Ÿ¨¨¦¥¤
s` xe`d zlrn rcie ,ecnll xyt` df mc` ok enke ,dii`x `la
:`xnbd zx`an .mdilr jxal lkeie ,einin zexe`n d`x `ly

äãeäé éaøå,mdipia lcad yiy xaeqíúädakxn dyrna - §©¦§¨¨¨
àúléî àéìz àaéìc àzðáàa,xacd ielz ald zpada -à÷ àäå ©£©§¨§¦¨©§¨¦§¨§¨¨

.òãéå ïéekéîla`àeä äàðä íeMî àëädpwzp zexe`nd zkxa - ¦©¥§¨©¨¨¦£¨¨
,dricid mvr lr `le mxe`n d`pdd lrdéì úéì àäå`neql §¨¥¥

.äàðä£¨¨
ïðaøå`neq s`y mixaeqäàðä déì úéàe ,zexe`nd onkixacéaø §©¨¨¦¥£¨¨§©¦

øòèöî éúééä éîé ìk ,éñBé éaø øîà ,àéðúc ,éñBécenrl [rbiizn-] ¥§©§¨¨©©¦¥¨¨©¨¦¦¦§©¥
ìòzpeekäæ àø÷î`az ik zyxtay dgkeza xen`d(hk gk mixac), ©¦§¨¤

,'äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå'dnl izdnze §¨¦¨§©¥©¨¢©¦©£¤§©¥¨¦¥¨£¥¨
,'dlit`a' xn`pdéì útëà äî éëåel yi lcad dn -ïéa øeòì §¦¨¦§©¥§¦¥¥

,äøBàì äìéôà.jyegak xe`a yynn `ed ixdäNòî àaL ãò £¥¨§¨©¤¨©£¤
,éãéìyïBLéàa Cläî éúééä úçà íòt[zkyg-],äìôàå äìéì §¨¦©©©©¨¦¦§©¥§¦©§¨©£¥¨

ä÷eáàå Cøca Cläî äéäL àîeñ éúéàøåzwlec [citl-],Bãéa §¨¦¦¨¤¨¨§©¥©¤¤©£¨§¨
éða Bì ézøîàd`ex jpi`y xg`nìk ,éì øîà ,Eì änì Bæ ä÷eáà ¨©§¦§¦£¨¨¨§¨©¦¨

ïéúçtä ïî éúBà ïéìévîe éúBà ïéàBø íãà éða éãéa ä÷eáàL ïîæ§©¤£¨§¨¦§¥¨¨¦¦©¦¦¦¦©§¨¦
[zexea-]ïéð÷øaä ïîe ïéöBwä ïîeizpad df dyrnne .[mivew oin-] ¦©¦¦©©§¨¦

oiicr d`ex epi`y s` xe`a ik ,dlecb dllw `id dlit`a xeiry
,zexe`ndn dpdp `neq s`y ixd .elivdl jxc ixaer mileki

.mdilr jxal el ie`xy minkg mixaeq jk iptne

äðùî
åétk úà àNé àì ,ïéîeî åéãéa LiL ïäk.mrd z` jxaläãeäé éaø Ÿ¥¤¥§¨¨¦Ÿ¦¨¤©¨©¦§¨

úBòeáö åéãé eéäL éî óà ,øîBàañéèñ,mec` rav -úà àNé àì ¥©¦¤¨¨¨§¨¦Ÿ¦¨¤
.åétk,el` ipy mrheBa ïéìkzñî íòäL éðtîlkzqdl mikynp - ©¨¦§¥¤¨¨¦§©§¦

.dkxad zrya eici lr

àøîâ
eøîàL ïéîeî ,àðzmdyk epiid ,eitk z` odkd `yi `l mzngny ¨¨¦¤¨§

mi`vnpåéðôaa e`å åéãéa ok,åéìâøekyni eilbxa e` eipta s`y §¨¨¨¨§©§¨
.eicia s` lkzqdl e`eai jk jezne ,lkzqdl

:mitk z`iypl odkd z` milqetd minen d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,éåì ïa òLBäéy odkúBið÷äBa åéãézewc zecewpa zexnepn - §ª©¤¥¦¨¨£¨¦

,zepal,éëä énð àéðz .åétk úà àNé àìy odkàì ,úBið÷äBa åéãé Ÿ¦¨¤©¨©§¨©¦¨¦¨¨£¨¦Ÿ
,åétk úà àNéeici eid m` okeúBne÷òe` ,zetetk -úBLe÷ò- ¦¨¤©¨££

,miccvl zenwern,åétk úà àNé àì.ea oilkzqny iptn Ÿ¦¨¤©¨
[éðLéáe] (éðéùáå) éðôéç ,éqà áø øîàdtig iyp`n `edy odk - ¨©©©¦¥¨¦©§¨¦

,o`y zia e`,åétk úà àNé àìmpi`e mpeyla minbnbn eidy oeik Ÿ¦¨¤©¨
`ziixaa x`eaiy enk ,mpewizk zeize`d z` ze`hal mileki

.jenqaäáézä éðôì ïéãéøBî ïéà ,éëä énð àéðz,xeaiv gily zeidl ©§¨©¦¨¦¥¦¦¦§¥©¥¨
ïéðBòáè éLðà àìå ,äôéç úéa éLðà àìå ,ïàL úéa éLðà àìmy-] Ÿ©§¥¥§¨§Ÿ©§¥¥¥¨§Ÿ©§¥¦§¦

,[mewnïéôìà ïéðééòìe ïéðééò ïéôìàì ïéøBwL éðtîmitilgn eidy - ¦§¥¤¦§¨§¦©§¦§©§¦¨§¦
.mzlitz z` minbete o"ir ze`l s"l` ze` oia mz`ixwa

:zeize`d ziibd iepiy oipra dyrn d`ian `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

éåì äzà éìîìà ,éaø øa ïBòîL éaøì àéiç,iel ziid eli` -ìeñt ¦¨§©¦¦§©©¦¦§¨¥©¨¥¦¨
ïëecä ïî äzà,okecd lr ycwnd ziaa xiyln leqt ziid -íeMî ©¨¦©¨¦

Cì÷ éáòc.dar jlewy -àúàe oerny iaxäeáàì déì øîà- §¨¦¨¨¨¨¨©¥©£¨
,`iig iax el xn`y dn z` [iax] eia`ldéì øîà,oerny iaxl iax ¨©¥

déì àîéà ìéæenk z"ig ze` `xew dz` ,`iig iaxl el xen` jl - ¦¥¨¥
e ,`"dòébî äzàLkwajz`ixìöàweqtd(fi g diryi),''äì éúékçå' §¤©¨©¦©¥¤§¦¦¦©

m`d,ócâîe óøçî úàöîð àì.'ebe izikde xne`k rnyp ik Ÿ¦§¥¨§¨¥§©¥
ïâìáæ ,àðeä áø øîà,zernc zeblef eipiry in -åétk úà àNé àì ¨©©¨©§§¨Ÿ¦¨¤©¨

:`xnbd dywn .ea milkzqny itlàeää àäåodk eze` ixde - §¨©
oblafàðeä áøc déúeááéLa äåäcax ly ezpekya xc didy - ©£¨§¦¨¥§©¨
,`peddéãé ñéøt äåäåax el gipd ji`e ,eitk z` `yep dide - ©£¨¨¦¨¥

:`xnbd zvxzn .eitk z` `yi `l oblafy xn` `ed `ld ,`ped
àeää,odk eze` -äåä Bøéòa Lc`edy exir ipa ea milbxen eid - ©¨§¦£¨

.ea lkzqdl mikynp eid `l xake ,oblafàì ïâìáæ ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©§§¨Ÿ
.øzeî Bøéòa Lc äéä íàå ,åétk úà àNé¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨

àîeñ ,ïðçBé éaø øîàelit` d`ex epi`y -àNé àì ,åéðéòî úçàa ¨©©¦¨¨¨§©©¥¥¨Ÿ¦¨
,åétk úà:`xnbd dywn .ea milkzqny iptnàeää àäåodk ¤©¨§¨©

,zg` epira `neq didydéúeááéLa äåäcezpekya xc didy - ©£¨§¦¨¥
,déãé ñéøt äåäc ,ïðçBé éaøczvxzn .opgei iax el gipd ji`e §©¦¨¨©£¨¨¦¨¥

:`xnbdåéðéòî úçàa àîeñ ,éëä énð àéðz .äåä Bøéòa Lc àeää©¨§¦£¨©§¨©¦¨¦¨§©©¥¥¨
.øzeî Bøéòa Lc äéä íàå åétk úà àNé àìŸ¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨

:dpyna epipyúà àNé àì úBòeáö åéãé eéäL éî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¤¨¨¨§Ÿ¦¨¤
Cëa ïzëàìî øéòä éLðà áBø íà ,àðz .åétk,zereav mdicieøzeî ©¨¨¨¦©§¥¨¦§©§¨§¨¨

.ea milkzqn mpi`e ,jka milbxen exir ipay oeik ,eitk z` `yil

äðùî
:mze` mibdepd lr zepin cyg milihnd mibdpn dpen dpynd

a äáézä éðôì øáBò éðéà øîBàämicbaa óà ,ïéòeáömicbaíéðáì ¨¥¥¦¥¦§¥©¥¨¦§¦©¦§¨¦
,øBáòé àìxne`d okeøáBò éðéà ìcðña,daizd iptlàì óçé óà Ÿ©£§©§¨¥¦¥©¨¥Ÿ

.øBáòé©£
Búlôz äNBòäy`x ly oilitz -äðkñ ,äleâò`ny ,dgipdl `id ¨¤§¦¨£¨©¨¨

,ey`xa qpkizïéàå`veidad zaeg iciäåöî.oilitz zgpd ly §¥¨¦§¨
Bà ,Bçöî ìò dðúðci ly dlitzd z` ozpyñt ìò[sk-]éøä ,Bãé §¨¨©¦§©©¨£¥
,úeðénä Cøc Bæ,minkg zeyxca mipin`n mpi` mipindy ¤¤©¦

.eheytk 'jipir oia'e 'jci lr ze`l' aezkd z` miyxtneïtéö¦¨
a oilitzd izalBlL éì÷ðeà úéa ìò dðúðe ,áäæz` gipdy e` - ¨¨§¨¨©¥§§¦¤

cbpk dpzpy it lr s`] ewelg ly ci zia lr ci ly dlitzd
,[zxeaiwd,íéðBöéçä Cøc äæ éøämpi`e mzrc xg` mikledy £¥¤¤¤©¦¦

.minkg eyxcy mixaca mixdfp

àøîâ
:mipey`xd mipicd ipy z` zx`an `xnbdàîòè éàîxne`dy ©©£¨

,sgie mipala s` xaer epi` milcpqa e` mireava xaer ipi`
,Ba ä÷øæð úeðéî ànL ïðéLééçlr citwdl `id mipind jxcy oeik ©§¦¨¤¨¦¦§§¨

.el` mixac
:dpyna epipy.äåöî da ïéàå äðkñ äleâò Búlôz äNBòäzl`ey ¨¤§¦¨£¨©¨¨§¥¨¦§¨

:`xnbdY ïðaø eðúc àäì àðéðz àîéìdpyna epipyy xn`p m`d ¥¨¨¦¨§¨§¨©¨¨
y ,`ziixaa epipyy dnïélôzzeidl zekixväëìä úBòaeøî §¦¦§¨£¨¨
,àáø øîàå .éðéqî äLîìxdfidl jixvy `id dpeekdyïøôúa- §Ÿ¤¦¦©§¨©¨¨§¦§¨

heg zkiyna reaixd lwlwzi `ly oilitzd z` xtezyk
,dxitzdåxdfidl yi okïðBñëìàádidi reaixd oeqkl`y - §©£©§¨

:`xnbd dgec .zeiying ipy cere reaixd ly eagexk exeriy
àæebîà ék àãéáòc ïéúéðúî ,àtt áø øîàdxq`y epizpyn - ¨©©¨¨©§¦¦©£¦¨¦©§¨

oi`e dlebr ezizgz mby feb`k zelebrl dzpeek ,zelebr oilitz
.zexyk dycrk zelebry okzi oiicr j` ,gehy ayen el

.zeraexn `weec jixvy zycgn `ziixade

äðùî
eit xenyle ezlitza xdfil mc`d jixvy zx`an dpynd
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קנה
cvik zeiprz xcqa cenr ck sc ± iyily wxtziprz

.`ki` ceak meyn `kil iievpi` `kdcäøåúá àø÷éù åäî ççåô ïè÷Ð`ed gget lecb

`l `nlc e` ,xdfen epi` ohw la` ,(bk mixac) "xac zexr ja d`xi `le" meyn xeq`c

.lecbl ohw oia oizipzn biltäáëøîá ùåøãìÐ.l`wfgicíéúçô=.zeneb

äðùîïéîåî åéãéá ùéù ïäëÐ,fh) dbibg zkqna opixn`e ,ea oilkzqn mrdy itl

(`oditk z` oi`yepy drya mipdka lkzqnd :

.odici lr dxey dpikydy itl zedk eipir

àøîâúåéð÷äåá* =.frla y"iihpelúåîå÷ò
=.zetetkúåùå÷òÐ.odicivléðùéáå éðôéçÐ

.o`y zia iyp`ne dtig iyp`n `edy odk

.od opeyla oinbnbnoipiir oitl`l oixewy iptn

oitl` oipiirleÐmipdk zkxa oiyer eid m`e

x`i mixne` eidÐdllw oeyle ,eipt 'd xri

ipt" enk ,qrk oeyl eyxtziy mipt yi ik .`ed

opinbxzne (k `xwie) "ipt z`" (bl zeny) "ekli

.ozltz oinbete ,o"itl` oiyer o"irne .ifbex zi

oixew xfrl` iax iac (` ,al zekxa) opixn`ce

oitl` oipiirle oipiir oitl`lÐ.dyxca `edd

åéìâøå åéãé åéðôÐuleg eitk z` `yepd

men ea yi m`e (` ,n dheq) `ipzck ,eilrpn

.eici z` oi`ex jk jezne ,ea elkzqiêì÷ éáòã
Ð(` ,ck oileg) "oihgey lkd"a `ipzedliya :

.lewa oilqtp mield minler ziaaeéúéëçå ìöà
'äìÐ.diryi xtqa df `xwnóøçî úàöîð àì

óãâîåÐd`xp ,o"idid o"izigl `xew didy

.izikde xne`kïâìáæÐ.drnc zetlef eipiràì
åéôë úà àùéÐ.ea oilkzqny itlåøéòá ùã

äåäÐeid `le exir iyp` oilibx eid xak

ycc oeik enk ,libxn oeyl yc .cer ea oilkzqn

.(a ,ep oihiba) yc= ñéèñ*.b"exw

äðùîøåáòé àì íéðáìá óàÐ`nrh

.`xnba yxtnäìåâò åúìôú äùåòäÐoilitz

.feb`ke dviak dlebr ,ey`xayäðëñÐ`ly

.ey`xa qpkzäåöî äá ïéàåÐzeraexnc

.opiraåçöî ìò äðúðÐlr ci lye ,y`x ly

.eci qtúåðéîä êøã åæ éøäÐyxcn oifany

oia ornynk ,rnynd xg` oiklede minkg

eyxc epizeaxe ,ynn jci lre ,ynn jipir

jipir oia dey dxifba (a ,fl) zegpnaÐdf

jci lre .qtex wepiz ly egeny mewn ,cwcwÐ

dniy `dzy ,rexfd y`xa zxeaiw ,cid daeb

.ald cbpkéì÷ðåà úéá ìòÐeyeal ci zia lr

.ueganíéðåöéç êøã äæ éøäÐmc` ipa

,minkg zrcn ueg mzrc ixg` mikledd

.(my) ze`l mixg`l `le "ze`l jl" opirac

áäæ ïôéöÐ'd zxez didz ornl" aizk inp

iy (bi zeny) "jita.dxedh dndan lkd `d

àøîâåá ä÷øæð úåðéî àîùÐoixnek

.jka oicitwn ixvepd eyi icinlzïøôúá
ïðåñëìàáåÐjixv oayen zia xtez `edyk

heg zkiyna oreaix lwlwi `ly xdfil

.oeqkl`a oiyneg ipye rav` `idy jxe`ae agexa rav` `dzy jixv ,raexna ezkldk oeqkl` odl `diy jixve ,dxitzdàæåâîà éëÐdycrke dviak dlebr la` .feb`k zelebr

Ðoizipznn `ziixal `riiqz `le ,inc xity.
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äúàùëj`id ok m` z"ig xnel leki did `ly oeik :dyw Ð 'dl izikge lv` ribn

`aa) "milretd z` xkeyd"a `zi`ck ,ziprz xfbyk daizd iptl iax ecixed

oitl`l oi`xewy itl o`y zia iyp`n `le dtig iyp`n `l oicixen oi` `de ,(a,dt `rivn

ici lr xity dze` `xew z"igd zexwl oiekzn didykc :xnel yie !oitl` oipiirle oipiir

edil` dil xn`y itle .lwa did `l la` ,gxeh

.ecixed jkitl ± dle`bd xdnz eci lry

íà,eciay oinena elit`e .xzen exira yc did

`ckdici eedc odk `edda inlyexia xn

oeik :dil xn` ilztp iaxc dinwl `z` ,iyiwr

.xzen ± jxira yc dz`y

äðëñzrya ::mz epiax yxit .devn da oi`e

eilr oibz `le ,oda okzqdl leki dpkqd

lra ryil`l enk qp el dyri `le ,devnd

.(`,hn zay) mitpkd

ïøôúájixv mayen zia xtez `edyk Ð

xzei dxitzd heg jeyni `ly xdfil

jixvc :yxit mz epiaxe .reaixd lwlwzie i`cn

.raexn envr xtzd `diy
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ñøBt ççBt" .Baø ééeöðe åéáà ééeöð àkéà éîð àëä̈¨©¦¦¨§¥¨¦§¥©¥©¥
:ééaàî áø øa àleò dépéî àòa" ".'åëå òîL ìò©§©§¨¦¥¨©©¥©©¥
éòaúå :déì øîà ?äøBza àø÷iL eäî ççBt ïè÷̈¨¥©©¤¦§¨©¨¨©¥§¦¨¥

?íeøò Cì;øeaö ãBák íeMî ?àì àîòè éàî íeøò ¨¨¨©©§¨Ÿ¦§¦
òîL ìò ñøBt àîeñ" .øeaö ãBák íeMî éîð àëä̈¨©¦¦§¦¨¥©§©

".'åëåLBøãì eôö äaøä :äãeäé éaøì Bì eøîà ,àéðz©§¨¨§§©¦§¨©§¥¨¦§
äákønaíúä :äãeäé éaøå .íäéîéî dúBà eàø àìå ©¤§¨¨§Ÿ¨¨¦¥¤§©¦§¨¨¨

;òãéå ïéekéî à÷ àäå ,àúléî àéìz àaéìc àzðáàa©£©§¨§¦¨©§¨¦§¨§¨¨¦©¥§¨©
:ïðaøå .äàðä déì úéì àäå ,àeä äàðä íeMî àëä̈¨¦£¨¨§¨¥¥£¨¨§©¨©

,äàðä déì úéà:éñBé éaø øîà ,àéðúc .éñBé éaøë ¦¥£¨¨§©¦¥§©§¨¨©©¦¥
äæ àø÷î ìò øòèöî éúééä éîé ìkLMîî úééäå" ¨¨©¨¦¦¦§©¥©¦§¨¤§¨¦¨§©¥
".äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøävaútëà äî éëå ©¨¢©¦©£¤§©¥¨¦¥¨£¥¨§¦¨¦§©

ïBLéàa Cläî éúééä úçà íòt .éãéì äNòî àaL ãò ?äøBàì äìéôà ïéa øeòì déìäìéì ¥§¦¥¥£¥¨§¨©¤¨©£¤§¨¦©©©©¨¦¦§©¥§¦©§¨
ä÷eáàå Cøca Cläî äéäL àîeñ éúéàøå ,äìôàå?Eì änì Bæ ä÷eáà ,éða :Bì ézøîà .Bãéa ©£¥¨§¨¦¦¨¤¨¨§©¥©¤¤©£¨§¨¨©§¦§¦£¨¨¨§

ø íãà éða ,éãéa ä÷eáàL ïîæ ìk :éì øîàïéúçtä ïî éúBà íéìévîe éúBà íéàBïéöBwä ïîe ¨©¦¨§©¤£¨§¨¦§¥¨¨¦¦©¦¦¦¦©§¨¦¦©¦
.ïéð÷øaä ïîeäðùî.åétk úà àOé àì ïéîeî åéãéa LiL ïäkéî óà :øîBà äãeäé éaø ¦©©§¨¦Ÿ¥¤¥§¨¨¦Ÿ¦¨¤©¨©¦§¨¥©¦

úBòeáö åéãé eéäLñéèñ,åétk úà àOé àì.Ba íéìkzñî íòäL éðtîàøîâíéîeî :àðz ¤¨¨¨§¨¦Ÿ¦¨¤©¨¦§¥¤¨¨¦§©§¦¨¨¦
eøîàL.åéìâøå åéãé ,åéðôaúBið÷äBa åéãé :éåì ïa òLBäé éaø øîàk úà àOé àìàéðz .åét ¤¨§§¨¨¨¨§©§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨£¨¦Ÿ¦¨¤©¨©§¨

,úBne÷ò .åétk úà àOé àì úBið÷äBa åéãé :éëä éîðúBLe÷òáø øîà .åétk úà àOé àì ©¦¨¦¨¨£¨¦Ÿ¦¨¤©¨££Ÿ¦¨¤©¨¨©©
éðéLáe éðôéç :éñà.åétk úà àOé àìéLðà àì äáézä éðôì íéãéøBî ïéà :éëä éîð àéðz ©¦¥¨¦¥¨¦Ÿ¦¨¤©¨©§¨©¦¨¦¥¦¦¦§¥©¥¨Ÿ©§¥

.ïéôìà ïéðééòìe ïéðééò ïéôìàì ïéøB÷L éðtî ïéðBòáè éLðà àìå äôéç úéá éLðà àìå ïàL úéá¥§¨§Ÿ©§¥¥¥¨§Ÿ©§¥¦§¦¦§¥¤¦§¨§¦©§¦§©§¦¨§¦
:éaø øa ïBòîL éaøì àéiç éaø déì øîàäzà éìîìàïëecä ïî äzà ìeñt éåìíeMî ¨©¥©¦¦¨§©¦¦§©©¦¦§¨¥©¨¥¦¨©¨¦©¨¦

ìöà òébî äzàLk :déì àîéà ìéæ :déì øîà .deáàì déì øîà àúà .Cì÷ éáòcéúékçå" ©£¥¨¨£¨¨©¥©£¨©¥¦¥¨¥¤¤©¨©¦©¥¤§¦¦¦
"'äìócâîe óøçî úàöîð àìøîà !?äåäc àeää àäå .åétk úà àOé àì ïâìáæ :àðeä áø ©Ÿ¦§¥¨§¨¥§©¥¨©©¨©§§¨Ÿ¦¨¤©¨§¨©©£¨

àOé àì ïâìáæ :éëä éîð àéðz .äåä Bøéòa Lc àeää !déãé ñéøt äåäå àðeä áøc dúeááLa§¦§¦§©¨©£¨¨¥§¥©¨§¦£¨©§¨©¦¨¦©§§¨Ÿ¦¨
úà àOé àì åéðéòî úçàa àîeñ :ïðçBé éaø øîà .øzeî Bøéòa Lc äéä íàå ;åétk úà¤©¨§¦¨¨¨§¦¨¨©©¦¨¨¨§©©¥¥¨Ÿ¦¨¤

.åétkàéðz .äåä Bøéòa Lc àeää !déãé ñéøt äåäc ïðçBé éaøc déúeááéLa äåäc àeää àäå ©¨§¨©©£¨§¦¨¥§©¦¨¨©£¨¨¥§¥©¨§¦£¨©§¨
äãeäé éaø" .øzeî Bøéòa Lc äéä íàå ;åétk úà àOé àì åéðéòî úçàa àîeñ :éëä éîð©¦¨¦¨§©©¥¥¨Ÿ¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨©¦§¨
Cëa ízëàìî øéòä éLðà áBø íà :àðz ".åétk úà àOé àì úBòeáö åéãé eéäL éî :øîBà¥¦¤¨¨¨§Ÿ¦¨¤©¨¨¨¦©§¥¨¦§©§¨§¨

.øzeîäðùî"ïéòeáöa äáézä éðôì øáBò éðéà" :øîBàä¯.øBáòé àì íéðáìa óàìcðña" ¨¨¥¥¦¥¦§¥©¥¨¦§¦©¦§¨¦Ÿ©£§©§¨
"øáBò éðéà¯.øBáòé àì óçé óàBúlôz äNBòääleâò¯,äðkñ.äåöî da ïéàådðúðìò ¥¦¥©¨¥Ÿ©£¨¤§¦¨£¨©¨¨§¥¨¦§¨§¨¨©

BçöîBàBãé ñt ìòïtéö .úeðénä Cøc Bæ éøä,áäædðúðeéì÷ðeà úéa ìòBlLBæ éøä ¦§©©¨£¥¤¤©¦¦¨¨¨§¨¨©¥§§¦¤£¥
.íéðBöéçä Cøcàøîâäleâò Búlôz äNBòä" .Ba ä÷øæð úeðéî ànL ïðéLééç ?àîòè éàî¯ ¤¤©¦¦©©§¨¨§¦©¤¨¦¦§§¨¨¤§¦¨£¨

!éðéqî äLîì äëìä úBòaeøî ïélôz :ïðaø eðúc àäì àðéðz àîéì ".äåöî da ïéàå äðkñ©¨¨§¥¨¦§¨¥¨¨¥¨§¨§¨©¨©§¦¦§¨£¨¨§¤¦¦©
?ïðBñëìàáe ïøôúa :àáø øîàå.àæebîà ék àãéáòc ïéúéðúî :àtt áø øîàäðùîøîBàä §¨©¨¨§¦§¨©£©§¨¨©©©¨©§¦¦©£¦¨¦©§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dlibn(ipy meil)

ok m`énð àëärepnl ok epwizy dax ly enrh oiprl ,o`k mb - ¨¨©¦
,daixnBaø ééevðå åéáà ééevð àkéàe`eai eax e` eia`y yyg yi - ¦¨¦¥¨¦§¦¥©

.ohwd xear el` miceaika zekfl mzevxa aixl
:dpyna epipy'eëå òîL ìò ñøBt ççBt.dxeza `xew epi` la` ¥©¥©§©§

:`xnbd zl`eyeäî ççBt ïè÷ ,éiaàî áø øa àìeò dépéî àòa§¨¦¥¨©©¥©©¥¨¨¥©©
,äøBza àø÷iLewlig `ly e` ,`xew epi` gget lecb `weec m`d ¤¦§¨©¨

:`xnbd daiyn .ohwl lecb oia minkgdéì øîà,iia`Cì éòaéúå ¨©¥§¦¨¥¨
íeøòmexr dxeza `exwl leki ohw m` mb le`yl jl did - ¨

`l` ,ixnblàì àîòè éàî íeøòmexr oi`y jl heyt recn - ¨©©£¨Ÿ
,`xewíeMîa mbet `edyãBákd,øeaöok m`nð àëäéo`k mb - ¦§¦¨¨©¦

`exwl el oi` ,gget ohw oiprlãBák íeMîd.øeaö ¦§¦
:dpyna epipy,'eëå òîL ìò ñøBt àîeñ`ly lk xne` dcedi iax ¨¥©§©§

.rny lr qxet epi` einin zexe`n d`xBì eøîà ,àéðzminkg ©§¨¨§
eôö äaøä ,äãeäé éaøìmzrca eppeazd -a LBøãìdyrnäákøn §©¦§¨©§¥¨¦§§¤§¨¨

l`wfgi `iapay(`"t),,íäéîéî dúBà eàø àìådrici zkiiyy ixd §Ÿ¨¨¦¥¤
s` xe`d zlrn rcie ,ecnll xyt` df mc` ok enke ,dii`x `la
:`xnbd zx`an .mdilr jxal lkeie ,einin zexe`n d`x `ly

äãeäé éaøå,mdipia lcad yiy xaeqíúädakxn dyrna - §©¦§¨¨¨
àúléî àéìz àaéìc àzðáàa,xacd ielz ald zpada -à÷ àäå ©£©§¨§¦¨©§¨¦§¨§¨¨

.òãéå ïéekéîla`àeä äàðä íeMî àëädpwzp zexe`nd zkxa - ¦©¥§¨©¨¨¦£¨¨
,dricid mvr lr `le mxe`n d`pdd lrdéì úéì àäå`neql §¨¥¥

.äàðä£¨¨
ïðaøå`neq s`y mixaeqäàðä déì úéàe ,zexe`nd onkixacéaø §©¨¨¦¥£¨¨§©¦

øòèöî éúééä éîé ìk ,éñBé éaø øîà ,àéðúc ,éñBécenrl [rbiizn-] ¥§©§¨¨©©¦¥¨¨©¨¦¦¦§©¥
ìòzpeekäæ àø÷î`az ik zyxtay dgkeza xen`d(hk gk mixac), ©¦§¨¤

,'äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå'dnl izdnze §¨¦¨§©¥©¨¢©¦©£¤§©¥¨¦¥¨£¥¨
,'dlit`a' xn`pdéì útëà äî éëåel yi lcad dn -ïéa øeòì §¦¨¦§©¥§¦¥¥

,äøBàì äìéôà.jyegak xe`a yynn `ed ixdäNòî àaL ãò £¥¨§¨©¤¨©£¤
,éãéìyïBLéàa Cläî éúééä úçà íòt[zkyg-],äìôàå äìéì §¨¦©©©©¨¦¦§©¥§¦©§¨©£¥¨

ä÷eáàå Cøca Cläî äéäL àîeñ éúéàøåzwlec [citl-],Bãéa §¨¦¦¨¤¨¨§©¥©¤¤©£¨§¨
éða Bì ézøîàd`ex jpi`y xg`nìk ,éì øîà ,Eì änì Bæ ä÷eáà ¨©§¦§¦£¨¨¨§¨©¦¨

ïéúçtä ïî éúBà ïéìévîe éúBà ïéàBø íãà éða éãéa ä÷eáàL ïîæ§©¤£¨§¨¦§¥¨¨¦¦©¦¦¦¦©§¨¦
[zexea-]ïéð÷øaä ïîe ïéöBwä ïîeizpad df dyrnne .[mivew oin-] ¦©¦¦©©§¨¦

oiicr d`ex epi`y s` xe`a ik ,dlecb dllw `id dlit`a xeiry
,zexe`ndn dpdp `neq s`y ixd .elivdl jxc ixaer mileki

.mdilr jxal el ie`xy minkg mixaeq jk iptne

äðùî
åétk úà àNé àì ,ïéîeî åéãéa LiL ïäk.mrd z` jxaläãeäé éaø Ÿ¥¤¥§¨¨¦Ÿ¦¨¤©¨©¦§¨

úBòeáö åéãé eéäL éî óà ,øîBàañéèñ,mec` rav -úà àNé àì ¥©¦¤¨¨¨§¨¦Ÿ¦¨¤
.åétk,el` ipy mrheBa ïéìkzñî íòäL éðtîlkzqdl mikynp - ©¨¦§¥¤¨¨¦§©§¦

.dkxad zrya eici lr

àøîâ
eøîàL ïéîeî ,àðzmdyk epiid ,eitk z` odkd `yi `l mzngny ¨¨¦¤¨§

mi`vnpåéðôaa e`å åéãéa ok,åéìâøekyni eilbxa e` eipta s`y §¨¨¨¨§©§¨
.eicia s` lkzqdl e`eai jk jezne ,lkzqdl

:mitk z`iypl odkd z` milqetd minen d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,éåì ïa òLBäéy odkúBið÷äBa åéãézewc zecewpa zexnepn - §ª©¤¥¦¨¨£¨¦

,zepal,éëä énð àéðz .åétk úà àNé àìy odkàì ,úBið÷äBa åéãé Ÿ¦¨¤©¨©§¨©¦¨¦¨¨£¨¦Ÿ
,åétk úà àNéeici eid m` okeúBne÷òe` ,zetetk -úBLe÷ò- ¦¨¤©¨££

,miccvl zenwern,åétk úà àNé àì.ea oilkzqny iptn Ÿ¦¨¤©¨
[éðLéáe] (éðéùáå) éðôéç ,éqà áø øîàdtig iyp`n `edy odk - ¨©©©¦¥¨¦©§¨¦

,o`y zia e`,åétk úà àNé àìmpi`e mpeyla minbnbn eidy oeik Ÿ¦¨¤©¨
`ziixaa x`eaiy enk ,mpewizk zeize`d z` ze`hal mileki

.jenqaäáézä éðôì ïéãéøBî ïéà ,éëä énð àéðz,xeaiv gily zeidl ©§¨©¦¨¦¥¦¦¦§¥©¥¨
ïéðBòáè éLðà àìå ,äôéç úéa éLðà àìå ,ïàL úéa éLðà àìmy-] Ÿ©§¥¥§¨§Ÿ©§¥¥¥¨§Ÿ©§¥¦§¦

,[mewnïéôìà ïéðééòìe ïéðééò ïéôìàì ïéøBwL éðtîmitilgn eidy - ¦§¥¤¦§¨§¦©§¦§©§¦¨§¦
.mzlitz z` minbete o"ir ze`l s"l` ze` oia mz`ixwa

:zeize`d ziibd iepiy oipra dyrn d`ian `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

éåì äzà éìîìà ,éaø øa ïBòîL éaøì àéiç,iel ziid eli` -ìeñt ¦¨§©¦¦§©©¦¦§¨¥©¨¥¦¨
ïëecä ïî äzà,okecd lr ycwnd ziaa xiyln leqt ziid -íeMî ©¨¦©¨¦

Cì÷ éáòc.dar jlewy -àúàe oerny iaxäeáàì déì øîà- §¨¦¨¨¨¨¨©¥©£¨
,`iig iax el xn`y dn z` [iax] eia`ldéì øîà,oerny iaxl iax ¨©¥

déì àîéà ìéæenk z"ig ze` `xew dz` ,`iig iaxl el xen` jl - ¦¥¨¥
e ,`"dòébî äzàLkwajz`ixìöàweqtd(fi g diryi),''äì éúékçå' §¤©¨©¦©¥¤§¦¦¦©

m`d,ócâîe óøçî úàöîð àì.'ebe izikde xne`k rnyp ik Ÿ¦§¥¨§¨¥§©¥
ïâìáæ ,àðeä áø øîà,zernc zeblef eipiry in -åétk úà àNé àì ¨©©¨©§§¨Ÿ¦¨¤©¨

:`xnbd dywn .ea milkzqny itlàeää àäåodk eze` ixde - §¨©
oblafàðeä áøc déúeááéLa äåäcax ly ezpekya xc didy - ©£¨§¦¨¥§©¨
,`peddéãé ñéøt äåäåax el gipd ji`e ,eitk z` `yep dide - ©£¨¨¦¨¥

:`xnbd zvxzn .eitk z` `yi `l oblafy xn` `ed `ld ,`ped
àeää,odk eze` -äåä Bøéòa Lc`edy exir ipa ea milbxen eid - ©¨§¦£¨

.ea lkzqdl mikynp eid `l xake ,oblafàì ïâìáæ ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©§§¨Ÿ
.øzeî Bøéòa Lc äéä íàå ,åétk úà àNé¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨

àîeñ ,ïðçBé éaø øîàelit` d`ex epi`y -àNé àì ,åéðéòî úçàa ¨©©¦¨¨¨§©©¥¥¨Ÿ¦¨
,åétk úà:`xnbd dywn .ea milkzqny iptnàeää àäåodk ¤©¨§¨©

,zg` epira `neq didydéúeááéLa äåäcezpekya xc didy - ©£¨§¦¨¥
,déãé ñéøt äåäc ,ïðçBé éaøczvxzn .opgei iax el gipd ji`e §©¦¨¨©£¨¨¦¨¥

:`xnbdåéðéòî úçàa àîeñ ,éëä énð àéðz .äåä Bøéòa Lc àeää©¨§¦£¨©§¨©¦¨¦¨§©©¥¥¨
.øzeî Bøéòa Lc äéä íàå åétk úà àNé àìŸ¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨

:dpyna epipyúà àNé àì úBòeáö åéãé eéäL éî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¤¨¨¨§Ÿ¦¨¤
Cëa ïzëàìî øéòä éLðà áBø íà ,àðz .åétk,zereav mdicieøzeî ©¨¨¨¦©§¥¨¦§©§¨§¨¨

.ea milkzqn mpi`e ,jka milbxen exir ipay oeik ,eitk z` `yil

äðùî
:mze` mibdepd lr zepin cyg milihnd mibdpn dpen dpynd

a äáézä éðôì øáBò éðéà øîBàämicbaa óà ,ïéòeáömicbaíéðáì ¨¥¥¦¥¦§¥©¥¨¦§¦©¦§¨¦
,øBáòé àìxne`d okeøáBò éðéà ìcðña,daizd iptlàì óçé óà Ÿ©£§©§¨¥¦¥©¨¥Ÿ

.øBáòé©£
Búlôz äNBòäy`x ly oilitz -äðkñ ,äleâò`ny ,dgipdl `id ¨¤§¦¨£¨©¨¨

,ey`xa qpkizïéàå`veidad zaeg iciäåöî.oilitz zgpd ly §¥¨¦§¨
Bà ,Bçöî ìò dðúðci ly dlitzd z` ozpyñt ìò[sk-]éøä ,Bãé §¨¨©¦§©©¨£¥
,úeðénä Cøc Bæ,minkg zeyxca mipin`n mpi` mipindy ¤¤©¦

.eheytk 'jipir oia'e 'jci lr ze`l' aezkd z` miyxtneïtéö¦¨
a oilitzd izalBlL éì÷ðeà úéa ìò dðúðe ,áäæz` gipdy e` - ¨¨§¨¨©¥§§¦¤

cbpk dpzpy it lr s`] ewelg ly ci zia lr ci ly dlitzd
,[zxeaiwd,íéðBöéçä Cøc äæ éøämpi`e mzrc xg` mikledy £¥¤¤¤©¦¦

.minkg eyxcy mixaca mixdfp

àøîâ
:mipey`xd mipicd ipy z` zx`an `xnbdàîòè éàîxne`dy ©©£¨

,sgie mipala s` xaer epi` milcpqa e` mireava xaer ipi`
,Ba ä÷øæð úeðéî ànL ïðéLééçlr citwdl `id mipind jxcy oeik ©§¦¨¤¨¦¦§§¨

.el` mixac
:dpyna epipy.äåöî da ïéàå äðkñ äleâò Búlôz äNBòäzl`ey ¨¤§¦¨£¨©¨¨§¥¨¦§¨

:`xnbdY ïðaø eðúc àäì àðéðz àîéìdpyna epipyy xn`p m`d ¥¨¨¦¨§¨§¨©¨¨
y ,`ziixaa epipyy dnïélôzzeidl zekixväëìä úBòaeøî §¦¦§¨£¨¨
,àáø øîàå .éðéqî äLîìxdfidl jixvy `id dpeekdyïøôúa- §Ÿ¤¦¦©§¨©¨¨§¦§¨

heg zkiyna reaixd lwlwzi `ly oilitzd z` xtezyk
,dxitzdåxdfidl yi okïðBñëìàádidi reaixd oeqkl`y - §©£©§¨

:`xnbd dgec .zeiying ipy cere reaixd ly eagexk exeriy
àæebîà ék àãéáòc ïéúéðúî ,àtt áø øîàdxq`y epizpyn - ¨©©¨¨©§¦¦©£¦¨¦©§¨

oi`e dlebr ezizgz mby feb`k zelebrl dzpeek ,zelebr oilitz
.zexyk dycrk zelebry okzi oiicr j` ,gehy ayen el

.zeraexn `weec jixvy zycgn `ziixade

äðùî
eit xenyle ezlitza xdfil mc`d jixvy zx`an dpynd

:ze`ibynøîBàäezlitza ¨¥

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



xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dlibn(iyily meil)

,úeðénä Cøc Bæ éøä ,íéáBè Eeëøáémiwicvd wxy xne`k `edy §¨§¦£¥¤¤©¦
,ezlitza xne`d .'d z` jxal miie`xéîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE- ©©¦©¦©£¤

ok mipad lr m`d gwil zxq`e xetiv ow lr jingx eribdy myk
,epilr mgxe qegåxne`d okEîL øëfé áBè ìòjizeaeh lr - §©¦¨¥§¤

d`cedd zkxaa xne`d oke ,jl dcep epnr zlnby,íéãBî íéãBî¦¦
.BúBà ïé÷zLî.mrhd x`azi `xnbae §©§¦

:dkldk `ly yxtln xdfil yi dxez ixaca mby x`an `pzd
úBéøòa äpënädexry xne`y ,iepika zeixr zyxt z` yxecd - ©§©¤©£¨

,oelwl iepik `ed.BúBà ïé÷zLîeøîBàäweqtd z` yxtnd - §©§¦¨¥
(`k gi `xwie)'CìBnì øéáòäì ïzú àì Eòøfîe'`id dpeekdyïzz àì ¦©§£Ÿ¦¥§©£¦©¤Ÿ¦¥

àúeiîøàa àøaòàìoa dpnn cileze zixkpd lr `az l` - §©§¨¨©£¨¦¨
,dxf dcearläôéæða BúBà ïé÷zLîdxrba -z` xwery iptn , §©§¦¦§¦¨

.ernynn aezkd

àøîâ
mpi` dpynd dxikfdy dlitzd ze`gqep recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .mipebdàîìLaxne`díéãBî íéãBîjixvy oaen ¦§¨¨¦¦
meyn ,ewizydlúBieLø ézLk éæçéîcizyl dcenk d`xpy - §¤¡¥¦§¥¨

.melye qg zedl`åxne`d okénð ,EîL øëfé áBè ìòmiwzyn §©¦¨¥§¤©¦
meyn ,eze`òîLîceixacnàì òø ìòå ïéà áBè ìòlr wxy - §©§©©¦§©©Ÿ

,drxd lr `le 'dl zecedl yi daehdeixdïðú(.cp zekxa)áéiç §©©¨
Cøáì íãà[zn`d oiic jexa]Cøáî àeäL íLk äòøä ìòjexa] ¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥

[aihnde aehdàlà .äáBhä ìòxne`déîçø eòébé øBtö ï÷ ìò,E ©©¨¤¨©©¦©¦©£¤
àîòè éàîezepngx zxkfda yi mbt dfi` ,eze` miwzyn recn - ©©£¨

.d"awd ly
:`xnbd zx`anàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt,l`xyi ux`a - §¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨

mdeøîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaøeze` miwzyn ©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©
úéLàøa äNòîa äàð÷ ìéènL éðtîqg d"awdy xne`k `edy - ¦§¥¤¥¦¦§¨§©£¥§¥¦

zeterd lr wx.åéúBcî äNBòL éðtî øîà ãçå[eizeevn-]ìL §©¨©¦§¥¤¤¦¨¤
íéîçø àeä Ceøa LBãwämeyn `ed devnd mrhy xne`y - ©¨¨©£¦

,zepngxåzeevnd zn`aúBøéæb àlà ïðéàricedl ,epilr lihdy §¥¨¤¨§¥
.oaen mnrh oi`yk s` eizeevn mixneye eicar ep`y

úéçðc àeäädaizd iptl cxi -,äaøc dén÷eìò zñç äzà øîà ©§¨¦©¥§©¨¨©©¨©§¨©
,Bða úàå BúBà ìò zñç äzà) eðéìò íçøå ñeç äzà ,øBtö ï÷©¦©¨§©¥¨¥©¨©§¨©§¤§

,cg` meia mhgyl zxq`yänk ,äaø øîà ,(eðéìò íçøå ñeç äzà©¨§©¥¨¥¨©©¨©¨
déøîì ééevøì ïðaøî éàä òãéz` zevxl df mkg rcei dnk - ¨©©¥©¨¨§©¥§¨¥

.d"awd iptl ie`xk lltzny ,epec`éiaà déì øîàdaxlàäå ¨©¥©©¥§¨
ïðz BúBà ïé÷zLî:`xnbd zxne` .egayn dz` ji`e ,epizpyna §©§¦§©

daøå,egaiyyàòác àeä éiaàì éãecçìia` z` ccgl dvx -i §©¨§©¥§©©¥¦§¨
.dpyndn el aiyiy

:sqep dyrndén÷ úéçðc àeää[iptl daizl cxi-],àðéðç éaøc ©§¨¦©¥§©¦£¦¨
eøîàdxyr dpeny ly dpey`x dkxaaàøBpäå øBabä ìBãbä ìàä ¨©¨¥©¨©¦§©¨

déì øîà .õénàäå ÷æçäå øécàä,`pipg iaxì eäðézîéiñdéçáL ¨©¦§¤¨¨§¨©¦¨©¥¦©§¦§¦§¨¥
Cøîcjkny ,d"awd ly eigay lk z` zepnl zniiq m`d - §¨¨

lk z` mixne` ep`y xeaq jpidy rnyn epwizy dn lr ztqedy
gaya s` ixde ,egayl dna cer z`vn dz`e d"awd ly egay

,egay seql ribdl dleki dixa mey oi` cg`àúìz éðä àzLä- ©§¨¨¥§¨¨
,mixikfn ep`y '`xepde xeaibd lecbd' el` dyly s` ixdåàì éà¦¨

àúééøBàa äLî eäðéáúëc,dxeza mazk epiax dyny `l m` - §©§¦§Ÿ¤§¨§¨
eúàåiyp`eäðéð÷úå äìBãbä úñðk,dlitzd jeza el` migayl §¨§¤¤©§¨§©§¦§

eäì ïðéøîà àì ïðàepiid `le ,epzrcn mze` mixne` epiid `l - £¨Ÿ©§¦¨§
,d"awd ly eigay z` llk mihxtnéàä élek zøîà zàåji`e - §©§¨§©§¥©

jl leyn` ,el` lk z` jzrcn siqen dz`ìLîxacd dnl ¨¨
,dnecïéñl÷î eéäå ,áäæ éøðéc íéôìà éôìà óìà Bì eéäL íãàì- §¨¨¤¨¤¤©§¥£¨¦¦§¥¨¨§¨§©§¦

migaynóìàa) BúBàmitl` itl`,óñk éøðéc (m`dàeä éàðb àì §¤¤¦§¥¤¤Ÿ§©
.Bì.epwiz mdy dn lr migay siqedl oi` ok lre

:`pipg iax ly ztqep `xniníéîL éãéa ìkä ,àðéðç éaø øîà- ¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦
,'dn eilr xfbp mc`d rahl rbepd lk,íéîL úàøiî õeç`idy ¦¦§©¨©¦

,ryx e` wicv zeidl m` dxigad eciae ,mc`d cia dxeqn
øîàpL(ai i mixac)éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå'íà ék Cnòî ìàBL E ¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥¥¦¨¦¦
,'äàøéì.jcia dfe ecia lkdy itl jnn l`ey `ed ecal df xac §¦§¨

:`xnbd dywnàéä éúøèeæ àúléî äàøéc ììkîoeyln rnyn - ¦§¨§¦§¨¦§¨§§¥¦
ywan dze` wxy ,ohw xac `id miny z`xiy 'd`xil m` ik'

:`xnbd zvxzn .ohw xac `id zn`a m`de ,mc`dn d"awdïéà¦
ok -eðéaø äLî éaâìdbiyd xaky,àéä éúøèeæ àúléîxn` okle §©¥Ÿ¤©¥¦§¨§§¥¦

.ef oeylaBì Léå ìBãb éìk epîéä ïéLwánL íãàì ìLîdf ilk ¨¨§¨¨¤§©§¦¥¤§¦¨§¥
,ezeyxa,ïè÷ éìëk åéìò äîBc,ebiydl gexhl jixv epi`y itl ¤¨¨¦§¦¨¨
,jtidleilk epnn miywan m`åéìò äîBc ,Bì ïéàå ïè÷yweand ¨¨§¥¤¨¨

ìBãb éìëkdynl dzidy xg`n ok enk .ebiydl gexhl jixvy ¦§¦¨
.ohw xack el dnec ,ef dcn epiax

øîBàä ,àøéæ éaø øîàrny z`ixwa,òîL òîLlawnk d`xp ¨©©¦¥¨¨¥§©§©
e ,zeieyx izy eilréîc íéãBî íéãBî øîBàk.eze` miwzyne §¥¦¦¨¥

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipydìôBëå òîL úà àøBwä ¥¦¥©¥¤§©§§¨
.äpeâî äæ éøäok dyerdy rnyne,éåäc àeä äpeâîj`àì é÷eúL £¥¤§¤§¤§¨¥§¥Ÿ
déì ïðé÷zLî:`xnbd zvxzn .àä ,àéL÷ àìxn`py dn - §©§¦¨¥Ÿ©§¨¨

a `ed ,dpebn `l` epi`y `ziixaadì éðúå àúléî àúléî øîàc§¨©¦§¨¦§¨§¨¥¨
e .d`ad daizl jiynny iptl cin dlteke daiz lk xne`y -àä̈

,eze` miwzyny `xif iax xn`y dn -éðúå à÷eñt à÷eñt øîàc§¨©§¨§¨§¨¥
dìd`xp `ed df ote`ay ,elteke zenilya weqtd lk xne`y - ¨

.zeieyx izy lawnk
,àáøì àtt áø déì øîàzyxt iweqt ltekd z` miwzyn recn ¨©¥©¨¨§¨¨

,rnyàøwéòî àîìãådpey`x mrta -dézòc ïåék àìdnl §¦§¨¥¦¨¨Ÿ¦¥©§¥
,xn`yàzLäåtekykldéì øîà .dézòc ïåék,`axétìk àúeøáç §©§¨¦¥©§¥¨©¥©§¨§©¥

àiîLedrxl yi` xack ,zexiag bdpn miny itlk bdep ike - §©¨
,eixac lr xfege exeaica xdfp epi`yàðéçî ,dézòc ïéeëî àì éà¦Ÿ§©¥©§¥§¦¨

àçôðc àzôæøàa déìmigtp ly yihta ezekdl yi -ïéeëîc ãò ¥§©§©§¨§©§¨©¦§©¥
,dézòc.oiekl eze` micnln ,xnelk ©§¥

:dpyna epipy,óñBé áø àðz .BúBà ïé÷zLî úBéøòa äpënäiepik ©§©¤©£¨§©§¦¨¨©¥
weqtd x`any `ed df(f gi `xwie)`l LO` zexre Lia` zexr'¤§©¨¦§¤§©¦§Ÿ

mixg`l zelbl xeq`y 'dNbz.ånà ïBì÷e åéáà ïBì÷ §©¥§¨¦§¦
:dpyna epipyéaø éác àðz .'eëå 'øéáòäì ïzú àì Eòøfîe' øîBàä̈¥¦©§£Ÿ¦¥§©£¦§¨¨§¥©¦

,ìàòîLéxne` xy`k `ed eze` oiwzyny dpynd dxn`y dn ¦§¨¥
yáeúkä äøæ äãBáòì ïa äpnî ãéìBäå úéúekä ìò àaä ìàøNéa§¦§¨¥©¨©©¦§¦¦¤¨¥©£¨¨¨©¨

.øaãî§©¥

äðùî
mze` minbxzn oi`y dxeza zeiyxt lr cnll d`a dpynd

:xeaivaïáeàø äNòîàø÷ð ,,xeaivaíbøzî àìåonbxeznd oi`e - ©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥
mpn` .zinx`a eze` mbxznøîz äNòîding dcediegl ziy`xa) ©£¥¨¨

(ekÎfh,ïBLàøä ìâò äNòî .íbøzîe àø÷ðzra oiprd xetiq epiidc ¦§¨¦©§¥©£¥¥¤¨¦
didy(kÎ` al zeny),éðMäå .íbøzîe àø÷ðoxd` xtiqy dn - ¦§¨¦©§¥§©¥¦

lbrd dyrp j`id dynl(dkÎ`k al my),.íbøzî àìå àø÷ðzyxt ¦§¨§Ÿ¦©§¥
íéðäk úkøa(ekÎck e xacna)e ,ïBðîàå ãåc äNòîezeg` xnz mr epa ¦§©Ÿ£¦©£¥¨¦§©§

(hiÎ` bi 'a l`eny),a ïéøéèôî ïéà .ïéîbøzî àìå ïéàø÷ðly d`eap ¦§¨¦§Ÿ¦©§§¦¥©§¦¦©
dyrnäákøn(` l`wfgi).øézî äãeäé éaøå.dakxna xihtdléaø ¤§¨¨§©¦§¨©¦©¦

ìLeøé úà òãBä'a ïéøéèôî ïéà ,øîBà øæòéìà.'í ¡¦¤¤¥¥©§¦¦§©¤§¨©¦

àøîâ
ïéø÷ð Lé ,ïðaø eðz[mi`xwp-],ïéîbøzî àìå ïéø÷ð Léå ,ïéîbøzîe ¨©¨¨¥¦§¦¦©§§¦§¥¦§¦§Ÿ¦©§§¦

ä"ôùð ï"÷ò ú"ìá ,ïéîbøzîe ïéø÷ð elà .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð àì Léå§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦¥¦§¦¦©§§¦
úéLàøa äNòî :ïîéñini zyya mlerd z`ixa zyxt - ¦¨©£¥§¥¦

,ziy`xaíbøzîe àø÷ð:`xnbd zl`ey .,àèéLtmrh dfi` ike ¦§¨¦©§¥§¦¨
:`xnbd daiyn .enbxzl `ly yiàîéúc eäîdyxt enbxzi `ly ©§¥¨

c meyn efì eúàäìòîl äî éìeiLzeig iy`x lry riwxdn ¨§©¥©§©§¨
e ycewdähîl äî,mdn ©§©¨

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

cvik zeiprz xcq` cenr dk sc ± iyily wxtziprz
äðùîúåðéî êøã äæ éøä íéáåè êåëøáéÐ,mewn ly egaya miryx llek epi`y

,zxehwd ipnnq oia aezkd d`pne rx dgixy dpalgn (a ,e zezixk) ecnl minkge

.zg` dceb`a ozeidl oz`vxda aezkd okixvnyêéîçø åòéâé øåôö ï÷ ìòÐoeylk

.epilr mgxe qeg jk ,xetv ow lr oiribn jingx :dfdêîù øëæé áåè ìòåÐjizeaeh lr

`edyk 'micen' minrt ipy xn`y e` .jl dcep

rxekÐ.dl yxtn `xnbae .eze` oiwzyn

úåéøòá äðëîäÐzyxt yxecy yxtn `xnba

xaic ynn dexr `l :xne`e ,iepika zeixr

dze` `xwe epeyla aezkd dpik `l` ,aezkd

iepik .miaxa en` oelwe eia` oelw dlbnd ,dexr

e` gayl exeaic jtdny ,jtid oeyl ,`ed

dtq`" :ixtqa minkg oeyla yi daxde .i`pbl

d`x` l`e" (`i xacna) "yi` miray il

(my) "izrxaÐ`l` ,xnel el did mzrxa

mceak z` exinie" xaca `veik .aezkd dpiky

iceak ,(ew mildz) "ayr lke` xey zipaza

.aezkd dpiky `l` ,xnel el didøîåàä
êìåîì øéáòäì ïúú àì êòøæîåÐlr `az `l

.dxf dcearl oa cileze diebdåúåà ïé÷úùî
äôéæðáÐ`edy ernynn aezkd xwery

,y`l odipa xiardl miixen`l weg zcear

lr z`hg aiigne ,diebd lr `al zxk ozepe

d`xzda cifnd lr oic zia zzine bbeyd.

àøîâúåéåùø éúùëÐdel` dcene lawne

.del` xg`äòøä ìòÐ."zn`d oiic jexa"ìò
äáåèäÐ."aihnde aehd jexa"äàð÷ ìéèîÐ

epi` zeige zendad lre ,qg zeterd lr :xnel

.qgêìî úøéæâ àìà ïðéàåÐ,eler epilr lihdl

.eizevn ixneye eicar epgp`y ricedl

äøåúá äùî åäðéáúëãÐxeabd lecbd l`d"

.(i mixac) "mipt `yi `l xy` `xepdeéùðà
äìåãâä úñðëÐdzre" (h dingp) `xfr xtqa

zixad xney `xepde xeabd lecbd l`d epidl`

."cqgdeíéîù úàøéî õåçÐdxeqn dze`

s` .jkl eal oikn envr `ed `diy ,mc` icia

aizkc ,eil` epaal oikdl ecia zlekidy ab lr

zia icia mz` ok xveid cia xnegk dpd"

al z` izexiqde" xne`e (gi dinxi) "l`xyi

.(el l`wfgi) "mkxyan oa`dàúìéî øîà
äì éðúå àúìéîÐdpeye xne` daiz lkÐoi`

lkqe dpebn `l` ,zeieyx izy zernyn o`k

`ed.àéîù éôìë àúåøáçÐexiag bdpnk ike

`ly eiptl xacl `ed jexa yecwda bdep

oeik `ly elteka el d`xne xfege ,oiekzna

?dpey`xaàúôæøî=z` myze" .frla l"ihxn

.(c mihtey) `ztfxn :opinbxzn "zawndéðú
óñåé áøÐmbxznck ,oizipznc dpkn iyextl

"jn` zexre jia` zexr"Ð`plwe jea`c `plw

.oday oelw xac mey dlbz `le ,jn`càðú
ìàòîùé éáø éáãÐl`xyia oizipzn yxtl

xacn aezkd diebd lr `ad.äðùîäùòî
ïáåàøÐ"eia` yblit ddla z` akyie"

.(dl ziy`xa)àø÷ðÐ.zqpkd ziaaàìå
íâøúîÐ.ezepbl opiyiigøîú äùòîÐ

.dcedieïåùàøä ìâò äùòîåÐ."dfd lbrd `vie" ea aezky `ed ,"ipyd lbr dyrn" iexw `ed dyrnd xtqe oxd` xfgy dne .(al zeny) "y`a edkily`e" cr lbrd zyxt lk

.oipian oi` `xwnd la` .eil`n `viy ea did ynn exn`ie ux`d inr erhi ot ,mbxzi `leíìùåøé úà òãåä"Ðl`wfgia `id dyxt ,"dizearez z`.àøîâàìå ïéø÷ð àì ùéå
ïéîâøúîÐ.dxhtda oixwp `l oepn`e cec dyrn :`tiqa yxtn'åë úéùàøá äùòîÐmzde ,mlerl `a `l eli`k el ie`x mixac drax`a lkzqnd (a ,`i) dbibg zkqna opixn`e

.'ek dty` lr eny exikfiy jln ly epevx oi` :`nrh yxtn
à÷

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

êåëøáéizyk ifgnc meyn :inp i` .llkd on miryetd z` `iveny :yexit Ð miaeh

.miaeh midl` :xnelk ,zeieyx

éðôîaxdl dyw Ð zexifb `l` mpi` ode mingx `ed jexa ycecwd ly eizecn dyery

ewcv :gqt ly ipy meia mixne` ep`y ezyecwa xilwd cqiy dn lr opgl` epiax

rnync .cg` meia ehgyz `l epa z`e eze`

eze` lr qg `ed jexa yecwdy xnel dvexy

.dxifb `l` epi` `ede ,epa z`e

ìëä:dyw Ð miny z`xin ueg miny icia

`,l zeaezk) "zexrp el`" wxta `dc

!migte mipvn ueg miny icia lkd :opixn` (mye

didi m` ,mc`d zecleza ixiin `kdc d`xpe

lkdc ,ylg e` xeab xiyr e` ipr yth e` mkg

lldzi l`" aizkck ,d`xid on ueg eilr xfbp

z`fa m` ik ezxeaba xeabde exyra xiyr

.(h dinxi) "ize` recie lkyd lldznd lldzi

`al zecizrd mc`d zerxe`na ixiin mzde

mipvn ueg miny icia md mby ,clepy xg` eil`

`dn dyw `le .megde xewd :yexit .migte

ikdc ,(fnw mildz) "cenri in ezxw iptl" aizkc

y`xa aizkck .zg` mrta dpglyi m` :eyexit

`dn dyw `l mbe ."miztk egxw jilyn" weqtd

`iddc ± (hi my) "ezngn xzqp oi`e" aizkc

`edy onf lk la` ,xn`wc `ed mikxc ixaera

.epnn lvpil `ed leki i`ce ± eziaa

ïéà.xizn dcedi iaxe dakxna oixihtn

.dcedi 'xk ol `niiwe
dn

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

;úeðénä Cøc Bæ éøä "íéáBè Eeëøáé"øBtö ï÷ ìò" §¨§¦£¥¤¤©¦©©¦
éîçø eòébé,"E'íéãBî' 'íéãBî' ,"EîL øëfé áBè ìò" ©¦©£¤©¦¨¥§¤¦¦

.BúBà ïé÷zLî,úBéøòa äpëîä.BúBà ïé÷zLî §©§¦©§©¤©£¨§©§¦
:øîBàä"Cìnì øéáòäì ïzú àì Eòøfîe"¯ïzz àì" ¨¥¦©§£Ÿ¦¥§©£¦©Ÿ¤Ÿ¦¥

.äôéæða BúBà ïé÷zLî ,"àúeiîøàa àøaòàìàøîâ §©§¨¨©£¨¦¨§©§¦¦§¦¨
'íéãBî' 'íéãBî' àîìLa.úBieLø ézL éæçéîcìò" ¦§¨¨¦¦§¤¡¦§¥¨©

áBè ìò :òîLîc ,éîð ,"EîL øëfé áBè¯òø ìò ,ïéà ¦¨¥§¤©¦§©§©©¦©©
¯àeäL íLk äòøä ìò Cøáì íãà áéiç :ïðúe .àìŸ§©©¨¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤

àlà .äáBhä ìò Cøáîéîçø eòébé øBtö ï÷ ìò","E §¨¥©©¨¤¨©©¦©¦©£¤
éaø :àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt ?àîòè éàî©©§¨§¦¦¨§¥¨¨¥§©©§¨©¦
éðtî :øîà ãç .àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©¦§¥

,úéLàøá äNòîa äàð÷ ìéhnLéðtî :øîà ãçå ¤©¦¦§¨§©£¥§¥¦§©¨©¦§¥
íéîçø àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî äNBòLïðéàå ¤¤¦¨¤©¨¨©£¦§¥¨

.úBøéæb àlà:øîà ,äaøc dén÷ úéçðc àeäääzà ¤¨§¥©§¨¥©¥§©¨¨©©¨
zñç äzà !eðéìò íçøå ñeç äzà ,øBtö ï÷ ìò zñç©§¨©©¦©¨§©¥¨¥©¨©§¨

,"Bða úàå BúBà" ìòøîà .eðéìò íçøå ñeç äzà ©§¤§©¨§©¥¨¥¨©
déì øîà !déøîì ééevøì ïðaøî éàä òãé änk :äaø©¨©¨¨©©¥©¨©§¦¥§¨¥¨©¥

äaøå !ïðz "BúBà ïé÷zLî" àäå :ééaàééaà éãecçì ©©¥§¨§©§¦§©§©¨§©¥©©¥
:øîà ,àðéðç éaøc dén÷ úéçðc àeää .àòác àeä÷æçäå øécàä àøBpäå øBabä ìBãbä ìàä" ¦§¨©§¨¥©¥§©¦£¦¨¨©¨¥©¨©¦§©¨¨©¦§¤¨¨

ì eäðézîéiñ :déì øîà ."õénàäåäLî eäðéáúëc åàì éà àúìz éðä àzLä ?Cøîc déçáL §¨©¦¨©¥¦©§¦§¦§¨¥§¨¨¨§¨¨¥§¨¨¦¨¦§©¦§¤
eúàå àúééøBàaìLî !éàä élek zøîà zàå ,eäì ïðéøîà àì ïðà ,eäðéð÷úå äìBãbä úñðk §©§¨§¨§¤¤©§¨§©§¦§£©Ÿ¨§¦©§§©§¨§©§¥©¨¨

ïéñl÷î eéäå áäæ éøðéc íéôìà éôìà óìà Bì eéäL íãàìóñë éøðéc óìàa BúBàéàðb àì §¨¨¤¨¤¤©§¥£¨¦¦¨¥¨¨§¨§©§¦§¤¤¦§¥¤¤Ÿ§©
?Bì àeäøîà,íéîL úàøiî õeç íéîL éãéa ìkä :àðéðç éaøäî ìàøNé äzòå" :øîàpL ¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨
éäìà 'ä".äàøéì íà ék Cnòî ìàL EììkîäLî éaâì ,ïéà !?àéä ézøèeæ àúléî äàøéc ¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¦§¨§¦§¨¦§¨©§¦¦¦§©¥¤

íéLwánL íãàì ìLî .àéä àzøèeæ àúléî eðéaø,Bì Léå ìBãb éìk;ïè÷ éìëk åéìò äîBc ©¥¦§¨©§¨¦¨¨§¨¨¤§©§¦§¦¨§¥¤¨¨¦§¦¨¨
'íéãBî' øîBàk 'òîL' 'òîL' øîBàä :àøéæ éaø øîà .ìBãb éìëk åéìò äîBc Bì ïéàå ïè÷̈¨§¥¤¨¨¦§¦¨¨©©¦¥¨¨¥§©§©§¥¦

.äpeâî äæ éøä dìôBëå òîL úà àøBwä :éáéúéî .éîc 'íéãBî'àì é÷ezL ,éåäc àeä äpeâî ¦¨¥¥¦¦©¥¤§©§§¨£¥¤§¤§¤§¨¥©¥¨
éðúå à÷eñt à÷eñt øîàc àä ,dì éðúå àúléî àúléî øîàc àä :àéL÷ àì !déì ïðé÷zLî§©§¦©¥¨©§¨¨§¨©¦§¨¦§¨§¨¥¨¨§¨©§¨§¨§¨¥

àøwéòî àîìãå :àáøì àtt áø déì øîà .dìàzLäå ,déúòc ïåék àìøîà ?déúòc ïeék ¨¨©¥©©¨§¨¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦¥©£¥§¨§¨¦¥©£¥¨©
ïéeëîc ãò àçtðc àzôæøàa déì àðéçî déúòc ïéeëî àì éà !àiîL étìk àúeøáç :déì¥©§¨§©¥§©¨¦¨§©¥©£¥¨¥¨¥§©§©§¨§©¨¨©¦§©¥

úBiøòa äpëîä" .déúòc:øîBàä .Bnà ïBì÷e åéáà ïBì÷ :óñBé áø àðz ".BúBà íé÷zLî ©£¥©§©¤©£¨§©§¦¨¨©¥§¨¦§¦¨¥
.'åëå øéáòäì ïzú àì Eòøfî""dpnî ãéìBäå äéBbä ìò àaä ìàøNéa :ìàòîLé éaø éác àðz ¦©§£Ÿ¦¥§©£¦¨¨§¥©¦¦§¨¥§¦§¨¥©¨©©¨§¦¦¤¨
.øacî áeúkä äøæ äãBáòì ïaäðùî,ïáeàø äNòîàø÷ðå.íbøzî àìøîz äNòîàø÷ð ¥©£¨¨¨©¨§©¥©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥©£¥¨¨¦§¨
,ïBLàøä ìâò äNòî .íbøzîe,éðMäå ,íbøzîe àø÷ð,íéðäk úkøa .íbøzî àìå àø÷ðäNòî ¦©§¥©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥§©¥¦¦§¨§Ÿ¦©§¥¦§©Ÿ£¦©£¥

ïBðîàå ãåc.äákøîa ïéøéèôî ïéà .ïéîbøzî àìå ïéàø÷ð:øîBà øæòéìà éaø .øézî äãeäé éaøå ¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¦©§§¦¥©§¦¦§¤§¨¨§©¦§¨©¦©¦¡¦¤¤¥
.íéìLeøé úà òãBä"a íéøéèôî ïéà"àøîâLé :ïðaø eðzàìå ïéø÷ð Léå ,ïéîbøzîe ïéø÷ð ¥©§¦¦§©¤§¨©¦¨©¨©¥¦§¦¦©§§¦§¥¦§¦§Ÿ

:ïéîbøzîe ïéø÷ð elà .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð àì Léå ,ïéîbøzî.ïîéñ ,ä"ôùð ï"÷ò ú"ìáäNòî ¦©§§¦§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦¥¦§¦¦©§§¦¦¨©£¥
ì eúà :àîéúc eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð úéLàøá,ähîl äîe äìòîl äî éìeiL §¥¦¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨¨§©¥©§©§¨©§©¨

äîå

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



קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dlibn(iyily meil)

,úeðénä Cøc Bæ éøä ,íéáBè Eeëøáémiwicvd wxy xne`k `edy §¨§¦£¥¤¤©¦
,ezlitza xne`d .'d z` jxal miie`xéîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE- ©©¦©¦©£¤

ok mipad lr m`d gwil zxq`e xetiv ow lr jingx eribdy myk
,epilr mgxe qegåxne`d okEîL øëfé áBè ìòjizeaeh lr - §©¦¨¥§¤

d`cedd zkxaa xne`d oke ,jl dcep epnr zlnby,íéãBî íéãBî¦¦
.BúBà ïé÷zLî.mrhd x`azi `xnbae §©§¦

:dkldk `ly yxtln xdfil yi dxez ixaca mby x`an `pzd
úBéøòa äpënädexry xne`y ,iepika zeixr zyxt z` yxecd - ©§©¤©£¨

,oelwl iepik `ed.BúBà ïé÷zLîeøîBàäweqtd z` yxtnd - §©§¦¨¥
(`k gi `xwie)'CìBnì øéáòäì ïzú àì Eòøfîe'`id dpeekdyïzz àì ¦©§£Ÿ¦¥§©£¦©¤Ÿ¦¥

àúeiîøàa àøaòàìoa dpnn cileze zixkpd lr `az l` - §©§¨¨©£¨¦¨
,dxf dcearläôéæða BúBà ïé÷zLîdxrba -z` xwery iptn , §©§¦¦§¦¨

.ernynn aezkd

àøîâ
mpi` dpynd dxikfdy dlitzd ze`gqep recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .mipebdàîìLaxne`díéãBî íéãBîjixvy oaen ¦§¨¨¦¦
meyn ,ewizydlúBieLø ézLk éæçéîcizyl dcenk d`xpy - §¤¡¥¦§¥¨

.melye qg zedl`åxne`d okénð ,EîL øëfé áBè ìòmiwzyn §©¦¨¥§¤©¦
meyn ,eze`òîLîceixacnàì òø ìòå ïéà áBè ìòlr wxy - §©§©©¦§©©Ÿ

,drxd lr `le 'dl zecedl yi daehdeixdïðú(.cp zekxa)áéiç §©©¨
Cøáì íãà[zn`d oiic jexa]Cøáî àeäL íLk äòøä ìòjexa] ¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥

[aihnde aehdàlà .äáBhä ìòxne`déîçø eòébé øBtö ï÷ ìò,E ©©¨¤¨©©¦©¦©£¤
àîòè éàîezepngx zxkfda yi mbt dfi` ,eze` miwzyn recn - ©©£¨

.d"awd ly
:`xnbd zx`anàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt,l`xyi ux`a - §¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨

mdeøîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaøeze` miwzyn ©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©
úéLàøa äNòîa äàð÷ ìéènL éðtîqg d"awdy xne`k `edy - ¦§¥¤¥¦¦§¨§©£¥§¥¦

zeterd lr wx.åéúBcî äNBòL éðtî øîà ãçå[eizeevn-]ìL §©¨©¦§¥¤¤¦¨¤
íéîçø àeä Ceøa LBãwämeyn `ed devnd mrhy xne`y - ©¨¨©£¦

,zepngxåzeevnd zn`aúBøéæb àlà ïðéàricedl ,epilr lihdy §¥¨¤¨§¥
.oaen mnrh oi`yk s` eizeevn mixneye eicar ep`y

úéçðc àeäädaizd iptl cxi -,äaøc dén÷eìò zñç äzà øîà ©§¨¦©¥§©¨¨©©¨©§¨©
,Bða úàå BúBà ìò zñç äzà) eðéìò íçøå ñeç äzà ,øBtö ï÷©¦©¨§©¥¨¥©¨©§¨©§¤§

,cg` meia mhgyl zxq`yänk ,äaø øîà ,(eðéìò íçøå ñeç äzà©¨§©¥¨¥¨©©¨©¨
déøîì ééevøì ïðaøî éàä òãéz` zevxl df mkg rcei dnk - ¨©©¥©¨¨§©¥§¨¥

.d"awd iptl ie`xk lltzny ,epec`éiaà déì øîàdaxlàäå ¨©¥©©¥§¨
ïðz BúBà ïé÷zLî:`xnbd zxne` .egayn dz` ji`e ,epizpyna §©§¦§©

daøå,egaiyyàòác àeä éiaàì éãecçìia` z` ccgl dvx -i §©¨§©¥§©©¥¦§¨
.dpyndn el aiyiy

:sqep dyrndén÷ úéçðc àeää[iptl daizl cxi-],àðéðç éaøc ©§¨¦©¥§©¦£¦¨
eøîàdxyr dpeny ly dpey`x dkxaaàøBpäå øBabä ìBãbä ìàä ¨©¨¥©¨©¦§©¨

déì øîà .õénàäå ÷æçäå øécàä,`pipg iaxì eäðézîéiñdéçáL ¨©¦§¤¨¨§¨©¦¨©¥¦©§¦§¦§¨¥
Cøîcjkny ,d"awd ly eigay lk z` zepnl zniiq m`d - §¨¨

lk z` mixne` ep`y xeaq jpidy rnyn epwizy dn lr ztqedy
gaya s` ixde ,egayl dna cer z`vn dz`e d"awd ly egay

,egay seql ribdl dleki dixa mey oi` cg`àúìz éðä àzLä- ©§¨¨¥§¨¨
,mixikfn ep`y '`xepde xeaibd lecbd' el` dyly s` ixdåàì éà¦¨

àúééøBàa äLî eäðéáúëc,dxeza mazk epiax dyny `l m` - §©§¦§Ÿ¤§¨§¨
eúàåiyp`eäðéð÷úå äìBãbä úñðk,dlitzd jeza el` migayl §¨§¤¤©§¨§©§¦§

eäì ïðéøîà àì ïðàepiid `le ,epzrcn mze` mixne` epiid `l - £¨Ÿ©§¦¨§
,d"awd ly eigay z` llk mihxtnéàä élek zøîà zàåji`e - §©§¨§©§¥©

jl leyn` ,el` lk z` jzrcn siqen dz`ìLîxacd dnl ¨¨
,dnecïéñl÷î eéäå ,áäæ éøðéc íéôìà éôìà óìà Bì eéäL íãàì- §¨¨¤¨¤¤©§¥£¨¦¦§¥¨¨§¨§©§¦

migaynóìàa) BúBàmitl` itl`,óñk éøðéc (m`dàeä éàðb àì §¤¤¦§¥¤¤Ÿ§©
.Bì.epwiz mdy dn lr migay siqedl oi` ok lre

:`pipg iax ly ztqep `xniníéîL éãéa ìkä ,àðéðç éaø øîà- ¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦
,'dn eilr xfbp mc`d rahl rbepd lk,íéîL úàøiî õeç`idy ¦¦§©¨©¦

,ryx e` wicv zeidl m` dxigad eciae ,mc`d cia dxeqn
øîàpL(ai i mixac)éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå'íà ék Cnòî ìàBL E ¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥¥¦¨¦¦
,'äàøéì.jcia dfe ecia lkdy itl jnn l`ey `ed ecal df xac §¦§¨

:`xnbd dywnàéä éúøèeæ àúléî äàøéc ììkîoeyln rnyn - ¦§¨§¦§¨¦§¨§§¥¦
ywan dze` wxy ,ohw xac `id miny z`xiy 'd`xil m` ik'

:`xnbd zvxzn .ohw xac `id zn`a m`de ,mc`dn d"awdïéà¦
ok -eðéaø äLî éaâìdbiyd xaky,àéä éúøèeæ àúléîxn` okle §©¥Ÿ¤©¥¦§¨§§¥¦

.ef oeylaBì Léå ìBãb éìk epîéä ïéLwánL íãàì ìLîdf ilk ¨¨§¨¨¤§©§¦¥¤§¦¨§¥
,ezeyxa,ïè÷ éìëk åéìò äîBc,ebiydl gexhl jixv epi`y itl ¤¨¨¦§¦¨¨
,jtidleilk epnn miywan m`åéìò äîBc ,Bì ïéàå ïè÷yweand ¨¨§¥¤¨¨

ìBãb éìëkdynl dzidy xg`n ok enk .ebiydl gexhl jixvy ¦§¦¨
.ohw xack el dnec ,ef dcn epiax

øîBàä ,àøéæ éaø øîàrny z`ixwa,òîL òîLlawnk d`xp ¨©©¦¥¨¨¥§©§©
e ,zeieyx izy eilréîc íéãBî íéãBî øîBàk.eze` miwzyne §¥¦¦¨¥

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipydìôBëå òîL úà àøBwä ¥¦¥©¥¤§©§§¨
.äpeâî äæ éøäok dyerdy rnyne,éåäc àeä äpeâîj`àì é÷eúL £¥¤§¤§¤§¨¥§¥Ÿ
déì ïðé÷zLî:`xnbd zvxzn .àä ,àéL÷ àìxn`py dn - §©§¦¨¥Ÿ©§¨¨

a `ed ,dpebn `l` epi`y `ziixaadì éðúå àúléî àúléî øîàc§¨©¦§¨¦§¨§¨¥¨
e .d`ad daizl jiynny iptl cin dlteke daiz lk xne`y -àä̈

,eze` miwzyny `xif iax xn`y dn -éðúå à÷eñt à÷eñt øîàc§¨©§¨§¨§¨¥
dìd`xp `ed df ote`ay ,elteke zenilya weqtd lk xne`y - ¨

.zeieyx izy lawnk
,àáøì àtt áø déì øîàzyxt iweqt ltekd z` miwzyn recn ¨©¥©¨¨§¨¨

,rnyàøwéòî àîìãådpey`x mrta -dézòc ïåék àìdnl §¦§¨¥¦¨¨Ÿ¦¥©§¥
,xn`yàzLäåtekykldéì øîà .dézòc ïåék,`axétìk àúeøáç §©§¨¦¥©§¥¨©¥©§¨§©¥

àiîLedrxl yi` xack ,zexiag bdpn miny itlk bdep ike - §©¨
,eixac lr xfege exeaica xdfp epi`yàðéçî ,dézòc ïéeëî àì éà¦Ÿ§©¥©§¥§¦¨

àçôðc àzôæøàa déìmigtp ly yihta ezekdl yi -ïéeëîc ãò ¥§©§©§¨§©§¨©¦§©¥
,dézòc.oiekl eze` micnln ,xnelk ©§¥

:dpyna epipy,óñBé áø àðz .BúBà ïé÷zLî úBéøòa äpënäiepik ©§©¤©£¨§©§¦¨¨©¥
weqtd x`any `ed df(f gi `xwie)`l LO` zexre Lia` zexr'¤§©¨¦§¤§©¦§Ÿ

mixg`l zelbl xeq`y 'dNbz.ånà ïBì÷e åéáà ïBì÷ §©¥§¨¦§¦
:dpyna epipyéaø éác àðz .'eëå 'øéáòäì ïzú àì Eòøfîe' øîBàä̈¥¦©§£Ÿ¦¥§©£¦§¨¨§¥©¦

,ìàòîLéxne` xy`k `ed eze` oiwzyny dpynd dxn`y dn ¦§¨¥
yáeúkä äøæ äãBáòì ïa äpnî ãéìBäå úéúekä ìò àaä ìàøNéa§¦§¨¥©¨©©¦§¦¦¤¨¥©£¨¨¨©¨

.øaãî§©¥

äðùî
mze` minbxzn oi`y dxeza zeiyxt lr cnll d`a dpynd

:xeaivaïáeàø äNòîàø÷ð ,,xeaivaíbøzî àìåonbxeznd oi`e - ©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥
mpn` .zinx`a eze` mbxznøîz äNòîding dcediegl ziy`xa) ©£¥¨¨

(ekÎfh,ïBLàøä ìâò äNòî .íbøzîe àø÷ðzra oiprd xetiq epiidc ¦§¨¦©§¥©£¥¥¤¨¦
didy(kÎ` al zeny),éðMäå .íbøzîe àø÷ðoxd` xtiqy dn - ¦§¨¦©§¥§©¥¦

lbrd dyrp j`id dynl(dkÎ`k al my),.íbøzî àìå àø÷ðzyxt ¦§¨§Ÿ¦©§¥
íéðäk úkøa(ekÎck e xacna)e ,ïBðîàå ãåc äNòîezeg` xnz mr epa ¦§©Ÿ£¦©£¥¨¦§©§

(hiÎ` bi 'a l`eny),a ïéøéèôî ïéà .ïéîbøzî àìå ïéàø÷ðly d`eap ¦§¨¦§Ÿ¦©§§¦¥©§¦¦©
dyrnäákøn(` l`wfgi).øézî äãeäé éaøå.dakxna xihtdléaø ¤§¨¨§©¦§¨©¦©¦

ìLeøé úà òãBä'a ïéøéèôî ïéà ,øîBà øæòéìà.'í ¡¦¤¤¥¥©§¦¦§©¤§¨©¦

àøîâ
ïéø÷ð Lé ,ïðaø eðz[mi`xwp-],ïéîbøzî àìå ïéø÷ð Léå ,ïéîbøzîe ¨©¨¨¥¦§¦¦©§§¦§¥¦§¦§Ÿ¦©§§¦

ä"ôùð ï"÷ò ú"ìá ,ïéîbøzîe ïéø÷ð elà .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð àì Léå§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦¥¦§¦¦©§§¦
úéLàøa äNòî :ïîéñini zyya mlerd z`ixa zyxt - ¦¨©£¥§¥¦

,ziy`xaíbøzîe àø÷ð:`xnbd zl`ey .,àèéLtmrh dfi` ike ¦§¨¦©§¥§¦¨
:`xnbd daiyn .enbxzl `ly yiàîéúc eäîdyxt enbxzi `ly ©§¥¨

c meyn efì eúàäìòîl äî éìeiLzeig iy`x lry riwxdn ¨§©¥©§©§¨
e ycewdähîl äî,mdn ©§©¨

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

cvik zeiprz xcq` cenr dk sc ± iyily wxtziprz
äðùîúåðéî êøã äæ éøä íéáåè êåëøáéÐ,mewn ly egaya miryx llek epi`y

,zxehwd ipnnq oia aezkd d`pne rx dgixy dpalgn (a ,e zezixk) ecnl minkge

.zg` dceb`a ozeidl oz`vxda aezkd okixvnyêéîçø åòéâé øåôö ï÷ ìòÐoeylk

.epilr mgxe qeg jk ,xetv ow lr oiribn jingx :dfdêîù øëæé áåè ìòåÐjizeaeh lr

`edyk 'micen' minrt ipy xn`y e` .jl dcep

rxekÐ.dl yxtn `xnbae .eze` oiwzyn

úåéøòá äðëîäÐzyxt yxecy yxtn `xnba

xaic ynn dexr `l :xne`e ,iepika zeixr

dze` `xwe epeyla aezkd dpik `l` ,aezkd

iepik .miaxa en` oelwe eia` oelw dlbnd ,dexr

e` gayl exeaic jtdny ,jtid oeyl ,`ed

dtq`" :ixtqa minkg oeyla yi daxde .i`pbl

d`x` l`e" (`i xacna) "yi` miray il

(my) "izrxaÐ`l` ,xnel el did mzrxa

mceak z` exinie" xaca `veik .aezkd dpiky

iceak ,(ew mildz) "ayr lke` xey zipaza

.aezkd dpiky `l` ,xnel el didøîåàä
êìåîì øéáòäì ïúú àì êòøæîåÐlr `az `l

.dxf dcearl oa cileze diebdåúåà ïé÷úùî
äôéæðáÐ`edy ernynn aezkd xwery

,y`l odipa xiardl miixen`l weg zcear

lr z`hg aiigne ,diebd lr `al zxk ozepe

d`xzda cifnd lr oic zia zzine bbeyd.

àøîâúåéåùø éúùëÐdel` dcene lawne

.del` xg`äòøä ìòÐ."zn`d oiic jexa"ìò
äáåèäÐ."aihnde aehd jexa"äàð÷ ìéèîÐ

epi` zeige zendad lre ,qg zeterd lr :xnel

.qgêìî úøéæâ àìà ïðéàåÐ,eler epilr lihdl

.eizevn ixneye eicar epgp`y ricedl

äøåúá äùî åäðéáúëãÐxeabd lecbd l`d"

.(i mixac) "mipt `yi `l xy` `xepdeéùðà
äìåãâä úñðëÐdzre" (h dingp) `xfr xtqa

zixad xney `xepde xeabd lecbd l`d epidl`

."cqgdeíéîù úàøéî õåçÐdxeqn dze`

s` .jkl eal oikn envr `ed `diy ,mc` icia

aizkc ,eil` epaal oikdl ecia zlekidy ab lr

zia icia mz` ok xveid cia xnegk dpd"

al z` izexiqde" xne`e (gi dinxi) "l`xyi

.(el l`wfgi) "mkxyan oa`dàúìéî øîà
äì éðúå àúìéîÐdpeye xne` daiz lkÐoi`

lkqe dpebn `l` ,zeieyx izy zernyn o`k

`ed.àéîù éôìë àúåøáçÐexiag bdpnk ike

`ly eiptl xacl `ed jexa yecwda bdep

oeik `ly elteka el d`xne xfege ,oiekzna

?dpey`xaàúôæøî=z` myze" .frla l"ihxn

.(c mihtey) `ztfxn :opinbxzn "zawndéðú
óñåé áøÐmbxznck ,oizipznc dpkn iyextl

"jn` zexre jia` zexr"Ð`plwe jea`c `plw

.oday oelw xac mey dlbz `le ,jn`càðú
ìàòîùé éáø éáãÐl`xyia oizipzn yxtl

xacn aezkd diebd lr `ad.äðùîäùòî
ïáåàøÐ"eia` yblit ddla z` akyie"

.(dl ziy`xa)àø÷ðÐ.zqpkd ziaaàìå
íâøúîÐ.ezepbl opiyiigøîú äùòîÐ

.dcedieïåùàøä ìâò äùòîåÐ."dfd lbrd `vie" ea aezky `ed ,"ipyd lbr dyrn" iexw `ed dyrnd xtqe oxd` xfgy dne .(al zeny) "y`a edkily`e" cr lbrd zyxt lk

.oipian oi` `xwnd la` .eil`n `viy ea did ynn exn`ie ux`d inr erhi ot ,mbxzi `leíìùåøé úà òãåä"Ðl`wfgia `id dyxt ,"dizearez z`.àøîâàìå ïéø÷ð àì ùéå
ïéîâøúîÐ.dxhtda oixwp `l oepn`e cec dyrn :`tiqa yxtn'åë úéùàøá äùòîÐmzde ,mlerl `a `l eli`k el ie`x mixac drax`a lkzqnd (a ,`i) dbibg zkqna opixn`e

.'ek dty` lr eny exikfiy jln ly epevx oi` :`nrh yxtn
à÷

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

êåëøáéizyk ifgnc meyn :inp i` .llkd on miryetd z` `iveny :yexit Ð miaeh

.miaeh midl` :xnelk ,zeieyx

éðôîaxdl dyw Ð zexifb `l` mpi` ode mingx `ed jexa ycecwd ly eizecn dyery

ewcv :gqt ly ipy meia mixne` ep`y ezyecwa xilwd cqiy dn lr opgl` epiax

rnync .cg` meia ehgyz `l epa z`e eze`

eze` lr qg `ed jexa yecwdy xnel dvexy

.dxifb `l` epi` `ede ,epa z`e

ìëä:dyw Ð miny z`xin ueg miny icia

`,l zeaezk) "zexrp el`" wxta `dc

!migte mipvn ueg miny icia lkd :opixn` (mye

didi m` ,mc`d zecleza ixiin `kdc d`xpe

lkdc ,ylg e` xeab xiyr e` ipr yth e` mkg

lldzi l`" aizkck ,d`xid on ueg eilr xfbp

z`fa m` ik ezxeaba xeabde exyra xiyr

.(h dinxi) "ize` recie lkyd lldznd lldzi

`al zecizrd mc`d zerxe`na ixiin mzde

mipvn ueg miny icia md mby ,clepy xg` eil`

`dn dyw `le .megde xewd :yexit .migte

ikdc ,(fnw mildz) "cenri in ezxw iptl" aizkc

y`xa aizkck .zg` mrta dpglyi m` :eyexit

`dn dyw `l mbe ."miztk egxw jilyn" weqtd

`iddc ± (hi my) "ezngn xzqp oi`e" aizkc

`edy onf lk la` ,xn`wc `ed mikxc ixaera

.epnn lvpil `ed leki i`ce ± eziaa

ïéà.xizn dcedi iaxe dakxna oixihtn

.dcedi 'xk ol `niiwe
dn

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

;úeðénä Cøc Bæ éøä "íéáBè Eeëøáé"øBtö ï÷ ìò" §¨§¦£¥¤¤©¦©©¦
éîçø eòébé,"E'íéãBî' 'íéãBî' ,"EîL øëfé áBè ìò" ©¦©£¤©¦¨¥§¤¦¦

.BúBà ïé÷zLî,úBéøòa äpëîä.BúBà ïé÷zLî §©§¦©§©¤©£¨§©§¦
:øîBàä"Cìnì øéáòäì ïzú àì Eòøfîe"¯ïzz àì" ¨¥¦©§£Ÿ¦¥§©£¦©Ÿ¤Ÿ¦¥

.äôéæða BúBà ïé÷zLî ,"àúeiîøàa àøaòàìàøîâ §©§¨¨©£¨¦¨§©§¦¦§¦¨
'íéãBî' 'íéãBî' àîìLa.úBieLø ézL éæçéîcìò" ¦§¨¨¦¦§¤¡¦§¥¨©

áBè ìò :òîLîc ,éîð ,"EîL øëfé áBè¯òø ìò ,ïéà ¦¨¥§¤©¦§©§©©¦©©
¯àeäL íLk äòøä ìò Cøáì íãà áéiç :ïðúe .àìŸ§©©¨¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤

àlà .äáBhä ìò Cøáîéîçø eòébé øBtö ï÷ ìò","E §¨¥©©¨¤¨©©¦©¦©£¤
éaø :àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt ?àîòè éàî©©§¨§¦¦¨§¥¨¨¥§©©§¨©¦
éðtî :øîà ãç .àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©¦§¥

,úéLàøá äNòîa äàð÷ ìéhnLéðtî :øîà ãçå ¤©¦¦§¨§©£¥§¥¦§©¨©¦§¥
íéîçø àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBcî äNBòLïðéàå ¤¤¦¨¤©¨¨©£¦§¥¨

.úBøéæb àlà:øîà ,äaøc dén÷ úéçðc àeäääzà ¤¨§¥©§¨¥©¥§©¨¨©©¨
zñç äzà !eðéìò íçøå ñeç äzà ,øBtö ï÷ ìò zñç©§¨©©¦©¨§©¥¨¥©¨©§¨

,"Bða úàå BúBà" ìòøîà .eðéìò íçøå ñeç äzà ©§¤§©¨§©¥¨¥¨©
déì øîà !déøîì ééevøì ïðaøî éàä òãé änk :äaø©¨©¨¨©©¥©¨©§¦¥§¨¥¨©¥

äaøå !ïðz "BúBà ïé÷zLî" àäå :ééaàééaà éãecçì ©©¥§¨§©§¦§©§©¨§©¥©©¥
:øîà ,àðéðç éaøc dén÷ úéçðc àeää .àòác àeä÷æçäå øécàä àøBpäå øBabä ìBãbä ìàä" ¦§¨©§¨¥©¥§©¦£¦¨¨©¨¥©¨©¦§©¨¨©¦§¤¨¨

ì eäðézîéiñ :déì øîà ."õénàäåäLî eäðéáúëc åàì éà àúìz éðä àzLä ?Cøîc déçáL §¨©¦¨©¥¦©§¦§¦§¨¥§¨¨¨§¨¨¥§¨¨¦¨¦§©¦§¤
eúàå àúééøBàaìLî !éàä élek zøîà zàå ,eäì ïðéøîà àì ïðà ,eäðéð÷úå äìBãbä úñðk §©§¨§¨§¤¤©§¨§©§¦§£©Ÿ¨§¦©§§©§¨§©§¥©¨¨

ïéñl÷î eéäå áäæ éøðéc íéôìà éôìà óìà Bì eéäL íãàìóñë éøðéc óìàa BúBàéàðb àì §¨¨¤¨¤¤©§¥£¨¦¦¨¥¨¨§¨§©§¦§¤¤¦§¥¤¤Ÿ§©
?Bì àeäøîà,íéîL úàøiî õeç íéîL éãéa ìkä :àðéðç éaøäî ìàøNé äzòå" :øîàpL ¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨
éäìà 'ä".äàøéì íà ék Cnòî ìàL EììkîäLî éaâì ,ïéà !?àéä ézøèeæ àúléî äàøéc ¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¦§¨§¦§¨¦§¨©§¦¦¦§©¥¤

íéLwánL íãàì ìLî .àéä àzøèeæ àúléî eðéaø,Bì Léå ìBãb éìk;ïè÷ éìëk åéìò äîBc ©¥¦§¨©§¨¦¨¨§¨¨¤§©§¦§¦¨§¥¤¨¨¦§¦¨¨
'íéãBî' øîBàk 'òîL' 'òîL' øîBàä :àøéæ éaø øîà .ìBãb éìëk åéìò äîBc Bì ïéàå ïè÷̈¨§¥¤¨¨¦§¦¨¨©©¦¥¨¨¥§©§©§¥¦

.äpeâî äæ éøä dìôBëå òîL úà àøBwä :éáéúéî .éîc 'íéãBî'àì é÷ezL ,éåäc àeä äpeâî ¦¨¥¥¦¦©¥¤§©§§¨£¥¤§¤§¤§¨¥©¥¨
éðúå à÷eñt à÷eñt øîàc àä ,dì éðúå àúléî àúléî øîàc àä :àéL÷ àì !déì ïðé÷zLî§©§¦©¥¨©§¨¨§¨©¦§¨¦§¨§¨¥¨¨§¨©§¨§¨§¨¥

àøwéòî àîìãå :àáøì àtt áø déì øîà .dìàzLäå ,déúòc ïåék àìøîà ?déúòc ïeék ¨¨©¥©©¨§¨¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦¥©£¥§¨§¨¦¥©£¥¨©
ïéeëîc ãò àçtðc àzôæøàa déì àðéçî déúòc ïéeëî àì éà !àiîL étìk àúeøáç :déì¥©§¨§©¥§©¨¦¨§©¥©£¥¨¥¨¥§©§©§¨§©¨¨©¦§©¥

úBiøòa äpëîä" .déúòc:øîBàä .Bnà ïBì÷e åéáà ïBì÷ :óñBé áø àðz ".BúBà íé÷zLî ©£¥©§©¤©£¨§©§¦¨¨©¥§¨¦§¦¨¥
.'åëå øéáòäì ïzú àì Eòøfî""dpnî ãéìBäå äéBbä ìò àaä ìàøNéa :ìàòîLé éaø éác àðz ¦©§£Ÿ¦¥§©£¦¨¨§¥©¦¦§¨¥§¦§¨¥©¨©©¨§¦¦¤¨
.øacî áeúkä äøæ äãBáòì ïaäðùî,ïáeàø äNòîàø÷ðå.íbøzî àìøîz äNòîàø÷ð ¥©£¨¨¨©¨§©¥©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥©£¥¨¨¦§¨
,ïBLàøä ìâò äNòî .íbøzîe,éðMäå ,íbøzîe àø÷ð,íéðäk úkøa .íbøzî àìå àø÷ðäNòî ¦©§¥©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥§©¥¦¦§¨§Ÿ¦©§¥¦§©Ÿ£¦©£¥

ïBðîàå ãåc.äákøîa ïéøéèôî ïéà .ïéîbøzî àìå ïéàø÷ð:øîBà øæòéìà éaø .øézî äãeäé éaøå ¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¦©§§¦¥©§¦¦§¤§¨¨§©¦§¨©¦©¦¡¦¤¤¥
.íéìLeøé úà òãBä"a íéøéèôî ïéà"àøîâLé :ïðaø eðzàìå ïéø÷ð Léå ,ïéîbøzîe ïéø÷ð ¥©§¦¦§©¤§¨©¦¨©¨©¥¦§¦¦©§§¦§¥¦§¦§Ÿ

:ïéîbøzîe ïéø÷ð elà .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð àì Léå ,ïéîbøzî.ïîéñ ,ä"ôùð ï"÷ò ú"ìáäNòî ¦©§§¦§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦¥¦§¦¦©§§¦¦¨©£¥
ì eúà :àîéúc eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð úéLàøá,ähîl äîe äìòîl äî éìeiL §¥¦¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨¨§©¥©§©§¨©§©¨

äîå

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

מגילה. הקורא עומד - פרק שלישי דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קנח
cvik zeiprz xcqa cenr dk sc ± iyily wxtziprz

àåä åçáù ïì òîùî à÷Ð.diixwd dcedil `ed gayéãåàãÐ.e`hgn [lr] dcedy

äáäàîÐ.zekxa lyäàøéîåÐ.minyl oal oi`e ,zellw lyåäééúòã éâééôÐyelgi

li`ed ,eppevx lka dfd mlerd on zepdil aeh :exn`ie ,oiyprp ediy ernyiyk ozrc

.ypril epteqeïåøçà àìà íâøúú ìàÐwqtp dfd weqtde "xyr mipy awri ipa eidie"

`ed eli`k oexg` edxew jkl ,dyxt wqtda

.envrl weqtøîàéå ïîïøäà ìà äùîÐdn"

."dfd mrd jl dyrïéðéîä åø÷ôÐefird

.dxf dceara ynn yi xnel ,mdiptàùé íåùî
Ðexn`i `lyodl `yep `ed jexa yecwd :

odl z`yl l`xyi od i`cky oircei opi`e .mipt

md i`ck `l :(a ,k) zekxaa opixn`ck ,mipt

zlk`e" izxn` ip` ?mipt odl z`yl l`xyi

lr oixingn ode (g mixac) "zkxae zraye

.dviak cr zifk cr onvräðìâùéÐoeyl

dingp) "elv` zayei lbyde" aizkck ,akyn

.`zalk :miyxtn yie .(aíéìåôòáÐoeyl

awpa odipye ,mixeghn xzei i`pbl `ed yxetn

.irixd ziaíéðåéøçÐ.irix oeyl ixgíéðåéáã
Ð,mipeid on afdl`xyi eidy yxtl `ly

.oexneya odillb oilke`íäéøåç úàÐirix

.awpd jxc `veidíäéðéù éîéîÐyi mipiy

inin diexw dkxe dgl d`eve ,`zykxkl

.odipiyúåàøçîìÐaizk dxf dcear iab

.`ed irix `ven oeyl xeg ik ,mikln xtqa

ïåà úéá úåìâòìÐlr d`ad drenyd lewl

la` ik ,oexneyay mdipiky exebi oe` zia ilbr

.lbrd lr eilråìéâé åéìò (øùà) åéøîëåÐ

lr ela`zi dzr ,eilr genyl oilibx eid xy`

.epnn dlb ik eceakåãéáë àìàÐe`yn caek

el dnece .eizeabr caeke ,ea didz irix ly

hln elki `l eicgi [erxk eqxw"] diryi xtqa

izeaxe .irix ly `yn `ed Ð 'ebe "`yn

elibi eilr eixnke oiyxtnÐdgny oeyl ,ynn

,ok yxtl oi` la` .odly ie`yn lwidy

.aixgpq elhpy cg`k dlb elek lbrdyï"éù
å"éúåÐ"mixvn zexr zy iteyge" oeyl

.(k diryi)äéðòîåù éðñãÐeilr ze`veiy

.s`ep `edy ,ze`epye zerx zerenyì"îéâá
ï"éùåÐ`zxib xaÐmy = `iixq dny ,dpef

zefal xzen .mipe`bd zeaeyza `ed jk .gxqen

`teib :miyxtn izeaxe .ezcliy en` z` mb

.`iihy `hiiy

äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä
ãîåò

éðá.øéò ìù äáåçø åøëîù øéòäea yi

oilltzne li`ed 'nba yxtnck dyecw

:zecnrnae zeiprza ea
ïéç÷åì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

äîdid dn :inp i` .axrnle gxfnl mlerd ileab seqa dn :yexit Ð xeg`l dn miptl

`xwp ipyd lbr ly dyrn :mlerd dlkiy xg` didi dne ,ziy`xa ini zyy mcew

."dfd lbrd `vie" oxd` xn`wcn ,ea did zeynn exn`i `ly :i"yx yxit .mbxzn `le

"mdinwa dvnyl cr" xn`ie on xn`c o`n `ki`e ,i`xen` ibilt inlyexia `dc :dywe¥

`xwc ditiq epiide ,ipyd lbr dyrn (`ed) (did)

cr `l` xnel el did `l i"yxtle ,"dyn `xie"c

,inlyexia yxtnck d`xp okl !weqtd zlgz

,cigia cigi ly i`pb dnec oi`y itl ied mrhdc

,xeava cigi ly i`pbl ,xeava xeav ly e`

.mbxzl evx `l oxd` ly eceak meyne

äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä
ãîåò

éðáxirdea oilltzn mrde li`edzeiprza

zecnrnaeiab ixdy ,zecnrnae qxb `l .

eid zqpkd zial `l` ,aegx epivn `l zecnrn

.ek sc) ziprzc `xza 'ta `ipzck ,oikled(:
oeik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.øBçàl äîe íéðôl äîeèBì äNòî .ïì òîLî à÷ ©§¨¦©§¨¨©§©¨©£¥
:àîéúc eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð åéúBðá ézLe§¥§¨¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨

.íäøáàc BãBáëì Leçéðøîú äNòî .ïì òîLî à÷ ¥¦§§©§¨¨¨©§©¨©£¥¨¨
Leçéì :àîéúc eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð äãeäéå¦¨¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨¥
.éãBàc àeä déçáL :ïì òîLî à÷ .äãeäéc BãBáëì¦§¦§¨¨©§©¨§¨¥§¥
eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð ïBLàø ìâò äNòî©£¥¥¤¦¦§¨¦©§¥§¦¨©
:ïì òîLî à÷ .ìàøNé ìL íãBáëì Leçéì :àîéúc§¥¨¥¦§¨¤¦§¨¥¨©§©¨
úBëøáe úBìì÷ .äøtk eäì àéåäc eäì àçéðc ïkL ìk̈¤¥§¦¨§§¨§¨§©¨¨§¨§¨
àîìc Leçéð :àîéúc eäî !àèéLt .ïéîbøzîe ïéàø÷ð¦§¨¦¦©§§¦§¦¨©§¥¨¥¦§¨
úBøäæà .ïì òîLî à÷ .àøeaöc eäééúòc àâéét©§¨©£©§§¦¨¨©§©¨©§¨

!àèéLt .ïéîbøzîe ïéàø÷ð ïéLðBòå:àîéúc eäî §¨¦¦§¨¦¦©§§¦§¦¨©§¥¨
ïì òîLî à÷ .äàøiî ãáòîì eúà àîìc Leçéð. ¥¦§¨¨§¤¡©¦¦§¨¨©§©¨

!àèéLt .[íbøzîe àø÷ð íBìLáà äNòî] ,íbøzîe àø÷ð øîúå ïBðîà äNòî:àîéúc eäî ©£¥©§§¨¨¦§¨¦©§¥©£¥©§¨¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨
!àèéLt .íbøzîe àø÷ð äòába Lâìét äNòî .ïì òîLî à÷ .ãåãc déø÷éì Leçéìeäî ¥¦¨¥§¨¦¨©§©¨©£¥¦¤¤©¦§¨¦§¨¦©§¥§¦¨©

.ïéîéðác BãBáëì Leçéì :àîéúc.ïì òîLî à÷"äéúBáòBz úà íéìLeøé úà òãBä"àø÷ð §¥¨¥¦§§¦§¨¦¨©§©¨©¤§¨©¦¤£¤¨¦§¨
.øæòéìà éaøcî é÷etàì !àèéLt .íbøzîe:àéðúcäìòîì àøB÷ äéäL ãçà íãàa äNòî ¦©§¥§¦¨§©¥¦§©¦¡¦¤¤§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¥§©§¨

øæòéìà éaøî:Bì øîà ."äéúBáòBz úà íéìLeøé úà òãBä"úBáòBúa ÷ãBa äzàL ãò ¥©¦¡¦¤¤©¤§¨©¦¤£¤¨¨©©¤©¨¥§£
e÷ãa .Enà úBáòBúa ÷Bãáe àö íéìLeøéõîL Ba eàöîe.ìeñtelàå,ïéîbøzî àìå ïéàø÷ð §¨©¦¥§§£¦§¨§¨§¤¤§§¥¦§¨¦§Ÿ¦©§§¦

.ïîéñ ï"ãáòøïáeàø äNòî,ìeáëì CìäL ìàéìîb ïa àðéðç éaøa äNòîe .íbøzî àìå àø÷ð ¦¨©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥©£¤§©¦£¦¨¤©§¦¥¤¨©§¨
ïfç àøB÷ äéäåìàøNé ïkLa éäéå" úñðkä."àlà íbøúz ìà ,÷ñôä :ïîbøeúnì Bì øîàå §¨¨¥©©©§¤¤©§¦¦§Ÿ¦§¨¥§¨©©§§§¨©§¥©§©§¥¤¨

,ïBøçàïî ?éðMä ìâò äNòî äæéà .íbøzî àìå àø÷ð éðMä ìâò äNòî .íéîëç eäeçaéLå ©£§¦§£¨¦©£¥¥¤©¥¦¦§¨§Ÿ¦©§¥¥¤©£¥¥¤©¥¦¦
äLî øîàiå""øéäæ íãà àäé íìBòì :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz ."äLî àøiå" ãò ©Ÿ¤¤©©©§¤©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨§¥¨¨¨¦
,åéúBáeLúaeø÷t äLîì ïøäà BáéLäL äáeLz CBznL:øîàpL ,ïéðénäLàá eäëìLàå" ¦§¨¤¦§¨¤¥¦©£Ÿ§¤¨§©¦¦¤¤¡©¨©§¦¥¨¥

.ïéîbøzî àìå ïéø÷ð íéðäk úkøa ."äfä ìâòä àöiåàOé" :áéúëc íeMî ?àîòè éàî."äNòî ©¥¥¨¥¤©¤¦§©Ÿ£¦¦§¦§Ÿ¦©§§¦©©§¨¦¦§¦¦¨©£¥
:àéL÷ àì !íbøzîe àø÷ð øîúå ïBðîà äNòî zøîà àäå .ïéîâøzî àìå ïéø÷ð àì ïBðîàå ãåc̈¦§©§Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦§¨¨§©§©£¥©§§¨¨¦§¨¦©§¥¨©§¨

àä¯,"ãåc ïa ïBðîà" :áéúëcàä¯.àîúñ "ïBðîà" áéúëcíéáeúkä úBàø÷nä ìk :ïðaø eðz ¨¦§¦©§¤¨¦¨¦§¦©§§¨¨¨©¨©¨©¦§¨©§¦
éàðâì äøBzaïúBà ïéøB÷ì,çáLïBâk"äpìbLé"¯"íéìôòa" ;"äpákLé"¯."íéøBçha" ©¨¦§©¦¨§¤©§¦§¨¤¨¦§¨¤¨©§Ÿ¦©§¦

"íéðBéøç"¯ìå íäéøBç úà ìëàì" ;"íéðBéác""íäépéL éîéî úà úBzL¯íúàBö úà ìBëàì" ¦§¦¦§¦¤¡Ÿ¤¥¤§¦§¤¥¥¦¥¤¤¡¤¨¨
ìå;"íäéìâø éîéî úà úBzL""úBàøçîì¯:øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø ."úBàöBîì" §¦§¤¥¥©§¥¤§©£¨§¨©¦§ª©¤¨§¨¥

"úBàøçîì",ïîLk.äøæ äãBáòì éàðb àeäL éðtîøa àøéñà àúeðöéì ìk :ïîçð áø øîà §©£¨¦§¨¦§¥¤§©©£¨¨¨¨©©©§¨¨¥¨¨£¦¨©
:áéúëe ,"Báð ñø÷ ìa òøk" :áéúëc ,àéøLc äøæ äãBáòc àúeðöélîàì åcçé eòøë eñø÷" ¦¥¨¨©£¨¨¨§©§¨¦§¦¨©¥Ÿ¥§¦§¦¨§¨§©§¨Ÿ

"...'åëå àOî èlî eìëéìáà ék ïBøîL ïëL eøeâé ïåà úéa úBìâòì" :àëäî øîà éàpé éaø ¨§©¥©¨©¦©©¨©¥¨¨§¤§¥¨¤¨§©Ÿ§¦¨©
ék BãBák ìò eìéâé åéìò åéøîëe Bnò åéìò".epnî äìâ."Bãéák" àlà "BãBák" éø÷z ìàøîà ¨¨©§¨¨¨¨¨¦©§¦¨¨¦¤©¦§¥§¤¨§¥¨©

øáì déì éøL :à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áødéì øîéîì ìàøNé ©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©¦¨¨¥¥§©¦§¨¥§¥©¥
déðòîeL éàðñc ïàî éàä :éLà áø øîà .BlL åéz ïéLa déçðàå äøæ äãBáò déì÷L :éBâì§§©¥£¨¨¨§©§¥§¦¨¤¨©©©¦©©¦§©§¨¥

.ï"éNå ì"îéâa dééefáì déì éøLì éøL déðòîeL øétLc ïàî éàäBçeðé déçaLc ïàîe ,déçeaL ¨¥¥§©¥§¦¤§¦©©§©¦§¨¥¨¥§©¥©§©§¥¨
!BLàø ìò úBëøa Bì§¨©Ÿ

ãîåò äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä

éðaúBçtèî ,úBçtèî ïéç÷Bì Y äáéz ,äáéz ïéç÷Bì Y úñðkä úéa ,úñðkä úéa åéîãa ïéç÷Bì Y øéò ìL dáBçø eøënL øéòä §¥¨¦¤¨§§¨¤¦§¦§¨¨¥©§¤¤¥©§¤¤§¦¥¨¥¨§¦¦§§¦§§
åç÷é

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

מגילה. הקורא עומד - פרק שלישי דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dlibn(iyily meil)

íéðôl äîe,mlerd z`ixa mcew did dn -øBçàl äîecizr dn - ©§¨¦©§¨
.mze` le`yl xeq` el` mixace .mlerd dlkiy xg`l zeidlà÷̈

ïì òîLî.el`yiy miyyeg oi`y ©§©¨
Le èBì äNòîåéúBða éz(elÎal hi ziy`xa),íbøzîe àø÷ðzl`ey . ©£¥§¥§¨¦§¨¦©§¥

:`xnbdàèéLt:daiyne .àîéúc eäîmeyn dyrnd mbxzp `l §¦¨©§¥¨
cíäøáàc BãBáëì Leçéðmipebn miyrn mqxtl `ly ,epia` ¥¦§§©§¨¨

,eaexw dyry.ïì òîLî à÷̈©§©¨
íbøzîe àø÷ð äãeäéå øîz äNòî:`xnbd zl`ey .àèéLt. ©£¥¨¨¦¨¦§¨¦©§¥§¦¨

:daiyneäãeäéc BãBáëì Leçéì àîéúc eäî,enbxzp `leà÷ ©§¥¨¥¦§¦¨¨
ïì òîLîdf dyrn daxc`yàeä déçáLdcedil `ed gay - ©§©¨§¨¥

meynéãBàc.ipnn dwcv xn`e e`hg lr dcedy - §¦
ïBLàøä ìâò äNòîlbrd dyrn xetiq lk -íbøzîe àø÷ð. ©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥

:`xnbd zl`eyàèéLt:daiyne .ìL ïãBáëì Leçéì àîéúc eäî §¦¨©§¥¨¥¦§¨¤
ìàøNé,m`hg mqxtp `leïì òîLî à÷mi`xew daxc`y ¦§¨¥¨©§©¨

y meyn minbxzneeäì àçéðc ïkL ìk,xacd mqxtziy l`xyil ¨¤¥§¦¨§
meynäøtk eäì àéåäc.`hg eze` lr dxtk mdl didzy - §©§¨§©¨¨

úBëøáe úBìì÷`az ik zyxtae izewega zyxtayïéø÷ð §¨§¨¦§¦
ïéîbøzîe:`xnbd zl`ey .àèéLt:daiyne .mnbxzl yiyeäî ¦©§§¦§¦¨©

àøeaöc eäéézòc àâéét àîìc Leçéð àîéúcmzrc ylgiz `ny - §¥¨¥¦§¨©§¨©§©§§¦¨
eticrie dxezd z` xenyln ey`iizie ,zellwd z` ernyiyk

,mail zee`zk dfd mlerdn zepdle mail zexixya bedplà÷̈
ïì òîLî.jkl oiyyeg oi`y ©§©¨

úBøäæàdxezd dxidfdyïéLðBòå,odilr exn`pyïéîbøzîe ïéø÷ð. ©§¨§¨¦¦§¦¦©§§¦
:`xnbd zl`eyàèéLtelkeie epiai lkdy ick mbxzl yiy §¦¨
:daiyne .miiwlãáòîì eúà àîìc Leçéð àîéúc eäîzeevnd z` ©§¥¨¥¦§¨¨§¤¡©

äàøiî,miny myl `le yperd z`xin -ïì òîLî à÷mi`xewy ¦¦§¨¨©§©¨
myl zeyrl e`eai miny myl `ly eyriy jezny ,minbxzne

.miny
ïBðîà äNòîcec oaøîúå,ezeg`àø÷ðdxhtdläNòî] .íbøzîe ©£¥©§§¨¨¦§¨¦©§¥©£¥

íBìLáàeia` iyp mr[íbøzîe àø÷ð:`xnbd zl`ey .àèéLt. ©§¨¦§¨¦©§¥§¦¨
:daiyneãåãc déø÷éì Leçéì àîéúc eäî,mdia` cec ceakl -à÷ ©§¥¨¥¦¨¥§¨¦¨

.ïì òîLî©§©¨
àø÷ð ,äòáâa Lâìét äNòîdxhtdlíbøzîe:`xnbd zl`ey . ©£¥¦¤¤§¦§¨¦§¨¦©§¥

àèéLt:daiyne .c BãBáëì Leçéì àîéúc eäîhayà÷ ,ïéîéðá §¦¨©§¥¨¥¦§§¦§¨¦¨
.ïì òîLî©§©¨

ìLeøé úà òãBä'àø÷ð ,'äéúBáòBz úà ídxhtdlíbøzîezl`ey . ©¤§¨©¦¤£¤¨¦§¨¦©§¥
:`xnbdàèéLtz`f xnel jxev yi :daiyne .éaøcî é÷etàì §¦¨§©¥¦§©¦
øæòéìà.l`xyi ceak iptn mbxzne `xwp oi`y xaeqy,àéðúc ¡¦¤¤§©§¨

äìòîì àøB÷ äéäL ãçà íãàa äNòî[iptl-]òãBä' øæòéìà éaøî ©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¥§©§¨¥©¦¡¦¤¤©
ìLeøé úàBì øîà ,'äéúBáòBz úà íxfril` iax÷ãBa äzàL ãò ¤§¨©¦¤£¤¨¨©©¤©¨¥

íéìLeøé úBáòBúa,ef dyxta mixkfend,Enà úBáòBúa ÷Bãáe àö §£§¨©¦¥§§£¦§
ìeñt õîL Ba eàöîe åéøçà e÷ãadpi` eply `ziixade .zexfnn - ¨§©£¨¨§¤¤§

.xfril` iaxk zxaeq
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdïéîbøzî àìå ïéø÷ð elàå§¥¦§¦§Ÿ¦©§§¦

ïáeàø äNòî :(ïîéñ ï"ãáòø)(ak dl ziy`xa),íbøzî àìå àø÷ð. ¦¨©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥
:df oicl rbepd dyrn `ziixad d`ianïa àðéðç éaøa äNòîe©£¤§©¦£¦¨¤

ìeáëì CìäL ìàéìîâ,[mewn my-]éäéå' úñðkä ïfç àøB÷ äéäå ©§¦¥¤¨©§¨§¨¨¥©©©§¤¤©§¦
'ìàøNé ïBkLa,oae`x dyrn xn`p df weqtay -Bì øîàåiax ¦§¦§¨¥§¨©

l`ilnb oa `pipgíbøúz ìà (÷ñôä) ïîbøeúnìly oey`xd eivg ©§§§¨©§¥©§©§¥
,weqtdïBøçà àlàmipW awri ipa EidIe' ipyd eivg z` wx - ¤¨©£©¦§§¥©£Ÿ§¥

,'xUreäeçaéLå[`pipg iax z`-]íéîëç.jk lr ¨¨§¦§£¨¦
ïî ,éðMä ìâò äNòî äæéà .íbøzî àìå àø÷ð éðMä ìâò äNòî©£¥¥¤©¥¦¦§¨§Ÿ¦©§¥¥¤©£¥¥¤©¥¦¦

'äLî àøiå' ãò 'äLî øîàiå'(dkÎ`k al zeny)oxd` xetiq mdy , ©Ÿ¤Ÿ¤©©©§Ÿ¤
cnlp dkezny `ziixa `xnbd d`iane .lbrd dyrp j`id dynl

:el` miweqt minbxzn oi`y mrhdøæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨
åéúBáeLúa øéäæ íãà àäé íìBòì ,øîBà,mixg`läáeLz CBznL ¥§¨§¥¨¨¨¦¦§¨¤¦§¨

äLîì ïøäà BáéLäL,'dfd mrd jl dyr dn' el`yy lreø÷t ¤¡¦©£Ÿ§Ÿ¤¨§
íéøòøònäz`fe ,dxf dceara ynn yiy exn`e mdipt efird - ©§©§£¦

dnn,'äfä ìâòä àöiå Làá eäëéìLàå' øîàpLyne`viy rn ¤¤¡©¨©§¦¥¨¥©¥¥¨¥¤©¤
.dlilge qg ynn ea yiy aeygl erh jk meyne envrn lbrd

.el` miweqt enbxzi `ly exn` df mrhne

áéúëc íeMî ,àîòè éàî .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð íéðäk úkøada ¦§©Ÿ£¦¦§¦§Ÿ¦©§§¦©©£¨¦¦§¦
àNé'yiy ux`d inr epiai df weqt enbxzi m`e ,'Lil` eipR 'd ¦¨¨¨¥¤

.mi`hegyk l`xyil xzeen `ede mipt `eyn jxazi eiptl
ïéîbøzî àìå ïéø÷ð àì ïBðîàå ãåc äNòîcec ly eceak meyn ©£¥¨¦§©§Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦

:dxizq `xnbd dywn .jlndzøîà àäålirl `ziixaaäNòî §¨¨§©§©£¥
íbøzîe àø÷ð øîúå ïBðîà:`xnbd zvxzn .àä ,àéL÷ àìdn - ©§§¨¨¦§¨¦©§¥Ÿ©§¨¨

oepn` dyrna oey`xd weqta wx epiid llk oixwp oi`y epipyy
áéúëcea(` bi '` l`eny),'ãåc ïa ïBðîà'miyyeg cec xkfedy oeiky ¦§¦©§¤¨¦

,ezepblàädyrnd x`ya ,mbxzne `xwpy epipyy dn -áéúëc ¨¦§¦
àîúñ ïBðîà.cec xkfen `le ©§§¨¨

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdúBàø÷nä ìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©¦§¨
éàðâì äøBza ïéáeúkäe mipyn i`pb md ycewd oeylay -ïéøB÷ ©§¦©¨¦§©¦

ì ïúBàçáL.gay oeyla -ïBâkaezkd(l gk mixac)xg` yi`e' ¨¦§©§§¦©¥
'dpìâLéxg` yi`e' mi`xew.'dpákLéoke(fk weqt my)'d dkMi' ¦§¨¤¨¦§¨¤¨©§¨

E mixvn oigyA'íéìBtòami`xew.'íéøBçha'mewnae'íéðBéøç' ¦§¦¦§©¦©§¦©§¦¦§¦
(dk e 'a mikln)mi`xew.'íéðBéác'mewnaeìå íäéøBç úà ìBëàì'úBzL ¦§¦¤¡¤¥¤§¦§

'íäéðéL éîéî úà(fk gi my)mi`xew ,ìå íúàBö úà ìBëàì'úà úBzL ¤¥¥¦¥¤¤¡¤¨¨§¦§¤
,'íäéìâø éîéîmewnae .diwp xzei oeyl `edy'EdnUie'úBàøçîì ¥¥©§¥¤©§¦ª§Ÿ§¨

(fk i my)mi`xew'úBàöBîì'yl `edympn` .diwp oeïa òLBäé éaø §¨©¦§ª©¤
,øîBà äçø÷df weqt `exwl yiyïîLk úBàøçîì,aezky enk - ¨§¨¥§Ÿ§¨¦§¨

L éðtîze`xgenl oeyl,íéáëBk úãBáòì éàðb àeädzepbl aehe ¦§¥¤§©©£©¨¦
df oirke .oldlckàøéñà àúeðöéì ìk ,ïîçð áø øîàzepvil lk - ¨©©©§¨¨¥¨¨£¦¨

,dxeq`àéøLc íéáëBk úãBáòc àúeðöélî øalr zepviln ueg - ©¦¥¨¨©£©¨¦§¨§¨
dcearn uvelzn weqtdy ep`vn oky .zxzen `idy dxf dcear

,dxfáéúëc(` en diryi)áéúëe ,'Báð ñø÷ ìa òøk'(a weqt my)eñø÷' ¦§¦¨©¥Ÿ¥§§¦¨§
,'Bâå 'àNî èlî eìëé àì åcçé eòøkmdidel` mdy eape la ,xnelk ¨§©§¨Ÿ¨§©¥©¨§

ayil witqn epi`y miirn ileg el yiy ink eqxwe erxk laa ly
.dxf dcearn wegy oeyl `ede ,irxd z`ved iptl `qkd ziaa

:zxzen dxf dcearn zepvily ztqep dgked,øîà éàpé éaø©¦©©¨©
,àëäîxn`py(d i ryed)ïBøîBL ïëL eøeâé ïåà úéa úBìâòì'lr - ¥¨¨§¤§¥¨¤¨§©§

eb`ci ,iaya egwlie ,l` ziaa eidy dxf dcear ly milbr ipy
,oexney ipkeyBnò åéìò ìáà ékla`zi lbra oin`dy mrd - ¦¨©¨¨©

,eilreìéâé åéìò åéøîëedzr ela`zi ,enir egnyy eixnk mbe - §¨¨¨¨¨¦
.'epnî äìâ ék BãBák ìò,yexcl yie,Bãéák àlà 'BãBák' éø÷z ìà ©§¦¨¨¦¤©¦§¥§¤¨§¥

.dxf dcearl i`pb oeyl `ede .mdly irxd `yn caek epiidc
déì éøL ,à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà̈©©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©¦¨¨¦¥

íéáëBk ãáBòì déì øîéîì ìàøNé øáì,iebl xnel l`xyil xzen - §©¦§¨¥§¥©¥§¥¨¦
íéáëBk úãBáòì déì÷Ljly dxf dceard z` gw -ïéLa déçðàå ©§¥©£©¨¦§©§¥§¦

BlL åéz.jly irxd `ven ziaa dze` gipze - ¨¤
déðòîBL éàðñc ïàî éàä ,éMà áø øîà,drx ezrenyy in - ¨©©©¦©©¦§©§¨¥

,s`ep `edy zereny eilr e`viy,ï"éLå ì"îéâa dééefáì déì éøL̈¥¥§©¥§¦¤§¦
df znerle .ezcliy en` z` mb zefal xzen ,xnelkïàî éàä©©

déðòîBL øétLczereny eilr ze`veiy xnelk ,d`p ezrenyy - §©¦§¨¥
,miaeh miyrn lyì éøLdéçeaL,egayl xzen -déçaLc ïàîe- ¨¦§©¥©§©§¥

egaiyy ine.BLàø ìò úBëøa Bì eçeðé̈§¨©Ÿ

ãîåò äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä

øéòä éðá ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
mdiyinyze dxez xtqe zqpkd zia zyecw ipic zx`an epzpyn

aex :mzxikneøéò ìL dáBçø eøënL øéòä éðaea elltzdy §¥¨¦¤¨§§¨¤¦
zeiprza(.eh ziprz d`x)einca ynzydl xeq`e dyecw ea yi ,

`l` ,micixen oi`e ycewa milrny ,oileglúéa åéîãa ïéç÷Bì§¦§¨¨¥
úñðkäz` exkn m` df mrhne .xzei dxeng ezyecwyúéa ©§¤¤¥

ïéç÷Bì ,úñðkäwx eincaäáézxtq ea migipny ycewd oex` - ©§¤¤§¦¥¨
d z` exkn m` oke .xzei dlecb dzyecwy dxezïéç÷Bì ,äáéz¥¨§¦

wx dincaúBçtèî.xzei dlecb mzyecwy dxez ixtq ilirn - ¦§¨
exkn m`e,úBçtèî¦§¨

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



קנט
cvik zeiprz xcqa cenr dk sc ± iyily wxtziprz

àåä åçáù ïì òîùî à÷Ð.diixwd dcedil `ed gayéãåàãÐ.e`hgn [lr] dcedy

äáäàîÐ.zekxa lyäàøéîåÐ.minyl oal oi`e ,zellw lyåäééúòã éâééôÐyelgi

li`ed ,eppevx lka dfd mlerd on zepdil aeh :exn`ie ,oiyprp ediy ernyiyk ozrc

.ypril epteqeïåøçà àìà íâøúú ìàÐwqtp dfd weqtde "xyr mipy awri ipa eidie"

`ed eli`k oexg` edxew jkl ,dyxt wqtda

.envrl weqtøîàéå ïîïøäà ìà äùîÐdn"

."dfd mrd jl dyrïéðéîä åø÷ôÐefird

.dxf dceara ynn yi xnel ,mdiptàùé íåùî
Ðexn`i `lyodl `yep `ed jexa yecwd :

odl z`yl l`xyi od i`cky oircei opi`e .mipt

md i`ck `l :(a ,k) zekxaa opixn`ck ,mipt

zlk`e" izxn` ip` ?mipt odl z`yl l`xyi

lr oixingn ode (g mixac) "zkxae zraye

.dviak cr zifk cr onvräðìâùéÐoeyl

dingp) "elv` zayei lbyde" aizkck ,akyn

.`zalk :miyxtn yie .(aíéìåôòáÐoeyl

awpa odipye ,mixeghn xzei i`pbl `ed yxetn

.irixd ziaíéðåéøçÐ.irix oeyl ixgíéðåéáã
Ð,mipeid on afdl`xyi eidy yxtl `ly

.oexneya odillb oilke`íäéøåç úàÐirix

.awpd jxc `veidíäéðéù éîéîÐyi mipiy

inin diexw dkxe dgl d`eve ,`zykxkl

.odipiyúåàøçîìÐaizk dxf dcear iab

.`ed irix `ven oeyl xeg ik ,mikln xtqa

ïåà úéá úåìâòìÐlr d`ad drenyd lewl

la` ik ,oexneyay mdipiky exebi oe` zia ilbr

.lbrd lr eilråìéâé åéìò (øùà) åéøîëåÐ

lr ela`zi dzr ,eilr genyl oilibx eid xy`

.epnn dlb ik eceakåãéáë àìàÐe`yn caek

el dnece .eizeabr caeke ,ea didz irix ly

hln elki `l eicgi [erxk eqxw"] diryi xtqa

izeaxe .irix ly `yn `ed Ð 'ebe "`yn

elibi eilr eixnke oiyxtnÐdgny oeyl ,ynn

,ok yxtl oi` la` .odly ie`yn lwidy

.aixgpq elhpy cg`k dlb elek lbrdyï"éù
å"éúåÐ"mixvn zexr zy iteyge" oeyl

.(k diryi)äéðòîåù éðñãÐeilr ze`veiy

.s`ep `edy ,ze`epye zerx zerenyì"îéâá
ï"éùåÐ`zxib xaÐmy = `iixq dny ,dpef

zefal xzen .mipe`bd zeaeyza `ed jk .gxqen

`teib :miyxtn izeaxe .ezcliy en` z` mb

.`iihy `hiiy

äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä
ãîåò

éðá.øéò ìù äáåçø åøëîù øéòäea yi

oilltzne li`ed 'nba yxtnck dyecw

:zecnrnae zeiprza ea
ïéç÷åì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

äîdid dn :inp i` .axrnle gxfnl mlerd ileab seqa dn :yexit Ð xeg`l dn miptl

`xwp ipyd lbr ly dyrn :mlerd dlkiy xg` didi dne ,ziy`xa ini zyy mcew

."dfd lbrd `vie" oxd` xn`wcn ,ea did zeynn exn`i `ly :i"yx yxit .mbxzn `le

"mdinwa dvnyl cr" xn`ie on xn`c o`n `ki`e ,i`xen` ibilt inlyexia `dc :dywe¥

`xwc ditiq epiide ,ipyd lbr dyrn (`ed) (did)

cr `l` xnel el did `l i"yxtle ,"dyn `xie"c

,inlyexia yxtnck d`xp okl !weqtd zlgz

,cigia cigi ly i`pb dnec oi`y itl ied mrhdc

,xeava cigi ly i`pbl ,xeava xeav ly e`

.mbxzl evx `l oxd` ly eceak meyne

äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä
ãîåò

éðáxirdea oilltzn mrde li`edzeiprza

zecnrnaeiab ixdy ,zecnrnae qxb `l .

eid zqpkd zial `l` ,aegx epivn `l zecnrn

.ek sc) ziprzc `xza 'ta `ipzck ,oikled(:
oeik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.øBçàl äîe íéðôl äîeèBì äNòî .ïì òîLî à÷ ©§¨¦©§¨¨©§©¨©£¥
:àîéúc eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð åéúBðá ézLe§¥§¨¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨

.íäøáàc BãBáëì Leçéðøîú äNòî .ïì òîLî à÷ ¥¦§§©§¨¨¨©§©¨©£¥¨¨
Leçéì :àîéúc eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð äãeäéå¦¨¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨¥
.éãBàc àeä déçáL :ïì òîLî à÷ .äãeäéc BãBáëì¦§¦§¨¨©§©¨§¨¥§¥
eäî !àèéLt .íbøzîe àø÷ð ïBLàø ìâò äNòî©£¥¥¤¦¦§¨¦©§¥§¦¨©
:ïì òîLî à÷ .ìàøNé ìL íãBáëì Leçéì :àîéúc§¥¨¥¦§¨¤¦§¨¥¨©§©¨
úBëøáe úBìì÷ .äøtk eäì àéåäc eäì àçéðc ïkL ìk̈¤¥§¦¨§§¨§¨§©¨¨§¨§¨
àîìc Leçéð :àîéúc eäî !àèéLt .ïéîbøzîe ïéàø÷ð¦§¨¦¦©§§¦§¦¨©§¥¨¥¦§¨
úBøäæà .ïì òîLî à÷ .àøeaöc eäééúòc àâéét©§¨©£©§§¦¨¨©§©¨©§¨

!àèéLt .ïéîbøzîe ïéàø÷ð ïéLðBòå:àîéúc eäî §¨¦¦§¨¦¦©§§¦§¦¨©§¥¨
ïì òîLî à÷ .äàøiî ãáòîì eúà àîìc Leçéð. ¥¦§¨¨§¤¡©¦¦§¨¨©§©¨

!àèéLt .[íbøzîe àø÷ð íBìLáà äNòî] ,íbøzîe àø÷ð øîúå ïBðîà äNòî:àîéúc eäî ©£¥©§§¨¨¦§¨¦©§¥©£¥©§¨¦§¨¦©§¥§¦¨©§¥¨
!àèéLt .íbøzîe àø÷ð äòába Lâìét äNòî .ïì òîLî à÷ .ãåãc déø÷éì Leçéìeäî ¥¦¨¥§¨¦¨©§©¨©£¥¦¤¤©¦§¨¦§¨¦©§¥§¦¨©

.ïéîéðác BãBáëì Leçéì :àîéúc.ïì òîLî à÷"äéúBáòBz úà íéìLeøé úà òãBä"àø÷ð §¥¨¥¦§§¦§¨¦¨©§©¨©¤§¨©¦¤£¤¨¦§¨
.øæòéìà éaøcî é÷etàì !àèéLt .íbøzîe:àéðúcäìòîì àøB÷ äéäL ãçà íãàa äNòî ¦©§¥§¦¨§©¥¦§©¦¡¦¤¤§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¥§©§¨

øæòéìà éaøî:Bì øîà ."äéúBáòBz úà íéìLeøé úà òãBä"úBáòBúa ÷ãBa äzàL ãò ¥©¦¡¦¤¤©¤§¨©¦¤£¤¨¨©©¤©¨¥§£
e÷ãa .Enà úBáòBúa ÷Bãáe àö íéìLeøéõîL Ba eàöîe.ìeñtelàå,ïéîbøzî àìå ïéàø÷ð §¨©¦¥§§£¦§¨§¨§¤¤§§¥¦§¨¦§Ÿ¦©§§¦

.ïîéñ ï"ãáòøïáeàø äNòî,ìeáëì CìäL ìàéìîb ïa àðéðç éaøa äNòîe .íbøzî àìå àø÷ð ¦¨©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥©£¤§©¦£¦¨¤©§¦¥¤¨©§¨
ïfç àøB÷ äéäåìàøNé ïkLa éäéå" úñðkä."àlà íbøúz ìà ,÷ñôä :ïîbøeúnì Bì øîàå §¨¨¥©©©§¤¤©§¦¦§Ÿ¦§¨¥§¨©©§§§¨©§¥©§©§¥¤¨

,ïBøçàïî ?éðMä ìâò äNòî äæéà .íbøzî àìå àø÷ð éðMä ìâò äNòî .íéîëç eäeçaéLå ©£§¦§£¨¦©£¥¥¤©¥¦¦§¨§Ÿ¦©§¥¥¤©£¥¥¤©¥¦¦
äLî øîàiå""øéäæ íãà àäé íìBòì :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz ."äLî àøiå" ãò ©Ÿ¤¤©©©§¤©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨§¥¨¨¨¦
,åéúBáeLúaeø÷t äLîì ïøäà BáéLäL äáeLz CBznL:øîàpL ,ïéðénäLàá eäëìLàå" ¦§¨¤¦§¨¤¥¦©£Ÿ§¤¨§©¦¦¤¤¡©¨©§¦¥¨¥

.ïéîbøzî àìå ïéø÷ð íéðäk úkøa ."äfä ìâòä àöiåàOé" :áéúëc íeMî ?àîòè éàî."äNòî ©¥¥¨¥¤©¤¦§©Ÿ£¦¦§¦§Ÿ¦©§§¦©©§¨¦¦§¦¦¨©£¥
:àéL÷ àì !íbøzîe àø÷ð øîúå ïBðîà äNòî zøîà àäå .ïéîâøzî àìå ïéø÷ð àì ïBðîàå ãåc̈¦§©§Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦§¨¨§©§©£¥©§§¨¨¦§¨¦©§¥¨©§¨

àä¯,"ãåc ïa ïBðîà" :áéúëcàä¯.àîúñ "ïBðîà" áéúëcíéáeúkä úBàø÷nä ìk :ïðaø eðz ¨¦§¦©§¤¨¦¨¦§¦©§§¨¨¨©¨©¨©¦§¨©§¦
éàðâì äøBzaïúBà ïéøB÷ì,çáLïBâk"äpìbLé"¯"íéìôòa" ;"äpákLé"¯."íéøBçha" ©¨¦§©¦¨§¤©§¦§¨¤¨¦§¨¤¨©§Ÿ¦©§¦

"íéðBéøç"¯ìå íäéøBç úà ìëàì" ;"íéðBéác""íäépéL éîéî úà úBzL¯íúàBö úà ìBëàì" ¦§¦¦§¦¤¡Ÿ¤¥¤§¦§¤¥¥¦¥¤¤¡¤¨¨
ìå;"íäéìâø éîéî úà úBzL""úBàøçîì¯:øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø ."úBàöBîì" §¦§¤¥¥©§¥¤§©£¨§¨©¦§ª©¤¨§¨¥

"úBàøçîì",ïîLk.äøæ äãBáòì éàðb àeäL éðtîøa àøéñà àúeðöéì ìk :ïîçð áø øîà §©£¨¦§¨¦§¥¤§©©£¨¨¨¨©©©§¨¨¥¨¨£¦¨©
:áéúëe ,"Báð ñø÷ ìa òøk" :áéúëc ,àéøLc äøæ äãBáòc àúeðöélîàì åcçé eòøë eñø÷" ¦¥¨¨©£¨¨¨§©§¨¦§¦¨©¥Ÿ¥§¦§¦¨§¨§©§¨Ÿ

"...'åëå àOî èlî eìëéìáà ék ïBøîL ïëL eøeâé ïåà úéa úBìâòì" :àëäî øîà éàpé éaø ¨§©¥©¨©¦©©¨©¥¨¨§¤§¥¨¤¨§©Ÿ§¦¨©
ék BãBák ìò eìéâé åéìò åéøîëe Bnò åéìò".epnî äìâ."Bãéák" àlà "BãBák" éø÷z ìàøîà ¨¨©§¨¨¨¨¨¦©§¦¨¨¦¤©¦§¥§¤¨§¥¨©

øáì déì éøL :à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áødéì øîéîì ìàøNé ©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©¦¨¨¥¥§©¦§¨¥§¥©¥
déðòîeL éàðñc ïàî éàä :éLà áø øîà .BlL åéz ïéLa déçðàå äøæ äãBáò déì÷L :éBâì§§©¥£¨¨¨§©§¥§¦¨¤¨©©©¦©©¦§©§¨¥

.ï"éNå ì"îéâa dééefáì déì éøLì éøL déðòîeL øétLc ïàî éàäBçeðé déçaLc ïàîe ,déçeaL ¨¥¥§©¥§¦¤§¦©©§©¦§¨¥¨¥§©¥©§©§¥¨
!BLàø ìò úBëøa Bì§¨©Ÿ

ãîåò äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä

éðaúBçtèî ,úBçtèî ïéç÷Bì Y äáéz ,äáéz ïéç÷Bì Y úñðkä úéa ,úñðkä úéa åéîãa ïéç÷Bì Y øéò ìL dáBçø eøënL øéòä §¥¨¦¤¨§§¨¤¦§¦§¨¨¥©§¤¤¥©§¤¤§¦¥¨¥¨§¦¦§§¦§§
åç÷é

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dlibn(iyily meil)

íéðôl äîe,mlerd z`ixa mcew did dn -øBçàl äîecizr dn - ©§¨¦©§¨
.mze` le`yl xeq` el` mixace .mlerd dlkiy xg`l zeidlà÷̈

ïì òîLî.el`yiy miyyeg oi`y ©§©¨
Le èBì äNòîåéúBða éz(elÎal hi ziy`xa),íbøzîe àø÷ðzl`ey . ©£¥§¥§¨¦§¨¦©§¥

:`xnbdàèéLt:daiyne .àîéúc eäîmeyn dyrnd mbxzp `l §¦¨©§¥¨
cíäøáàc BãBáëì Leçéðmipebn miyrn mqxtl `ly ,epia` ¥¦§§©§¨¨

,eaexw dyry.ïì òîLî à÷̈©§©¨
íbøzîe àø÷ð äãeäéå øîz äNòî:`xnbd zl`ey .àèéLt. ©£¥¨¨¦¨¦§¨¦©§¥§¦¨

:daiyneäãeäéc BãBáëì Leçéì àîéúc eäî,enbxzp `leà÷ ©§¥¨¥¦§¦¨¨
ïì òîLîdf dyrn daxc`yàeä déçáLdcedil `ed gay - ©§©¨§¨¥

meynéãBàc.ipnn dwcv xn`e e`hg lr dcedy - §¦
ïBLàøä ìâò äNòîlbrd dyrn xetiq lk -íbøzîe àø÷ð. ©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥

:`xnbd zl`eyàèéLt:daiyne .ìL ïãBáëì Leçéì àîéúc eäî §¦¨©§¥¨¥¦§¨¤
ìàøNé,m`hg mqxtp `leïì òîLî à÷mi`xew daxc`y ¦§¨¥¨©§©¨

y meyn minbxzneeäì àçéðc ïkL ìk,xacd mqxtziy l`xyil ¨¤¥§¦¨§
meynäøtk eäì àéåäc.`hg eze` lr dxtk mdl didzy - §©§¨§©¨¨

úBëøáe úBìì÷`az ik zyxtae izewega zyxtayïéø÷ð §¨§¨¦§¦
ïéîbøzîe:`xnbd zl`ey .àèéLt:daiyne .mnbxzl yiyeäî ¦©§§¦§¦¨©

àøeaöc eäéézòc àâéét àîìc Leçéð àîéúcmzrc ylgiz `ny - §¥¨¥¦§¨©§¨©§©§§¦¨
eticrie dxezd z` xenyln ey`iizie ,zellwd z` ernyiyk

,mail zee`zk dfd mlerdn zepdle mail zexixya bedplà÷̈
ïì òîLî.jkl oiyyeg oi`y ©§©¨

úBøäæàdxezd dxidfdyïéLðBòå,odilr exn`pyïéîbøzîe ïéø÷ð. ©§¨§¨¦¦§¦¦©§§¦
:`xnbd zl`eyàèéLtelkeie epiai lkdy ick mbxzl yiy §¦¨
:daiyne .miiwlãáòîì eúà àîìc Leçéð àîéúc eäîzeevnd z` ©§¥¨¥¦§¨¨§¤¡©

äàøiî,miny myl `le yperd z`xin -ïì òîLî à÷mi`xewy ¦¦§¨¨©§©¨
myl zeyrl e`eai miny myl `ly eyriy jezny ,minbxzne

.miny
ïBðîà äNòîcec oaøîúå,ezeg`àø÷ðdxhtdläNòî] .íbøzîe ©£¥©§§¨¨¦§¨¦©§¥©£¥

íBìLáàeia` iyp mr[íbøzîe àø÷ð:`xnbd zl`ey .àèéLt. ©§¨¦§¨¦©§¥§¦¨
:daiyneãåãc déø÷éì Leçéì àîéúc eäî,mdia` cec ceakl -à÷ ©§¥¨¥¦¨¥§¨¦¨

.ïì òîLî©§©¨
àø÷ð ,äòáâa Lâìét äNòîdxhtdlíbøzîe:`xnbd zl`ey . ©£¥¦¤¤§¦§¨¦§¨¦©§¥

àèéLt:daiyne .c BãBáëì Leçéì àîéúc eäîhayà÷ ,ïéîéðá §¦¨©§¥¨¥¦§§¦§¨¦¨
.ïì òîLî©§©¨

ìLeøé úà òãBä'àø÷ð ,'äéúBáòBz úà ídxhtdlíbøzîezl`ey . ©¤§¨©¦¤£¤¨¦§¨¦©§¥
:`xnbdàèéLtz`f xnel jxev yi :daiyne .éaøcî é÷etàì §¦¨§©¥¦§©¦
øæòéìà.l`xyi ceak iptn mbxzne `xwp oi`y xaeqy,àéðúc ¡¦¤¤§©§¨

äìòîì àøB÷ äéäL ãçà íãàa äNòî[iptl-]òãBä' øæòéìà éaøî ©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¥§©§¨¥©¦¡¦¤¤©
ìLeøé úàBì øîà ,'äéúBáòBz úà íxfril` iax÷ãBa äzàL ãò ¤§¨©¦¤£¤¨¨©©¤©¨¥

íéìLeøé úBáòBúa,ef dyxta mixkfend,Enà úBáòBúa ÷Bãáe àö §£§¨©¦¥§§£¦§
ìeñt õîL Ba eàöîe åéøçà e÷ãadpi` eply `ziixade .zexfnn - ¨§©£¨¨§¤¤§

.xfril` iaxk zxaeq
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdïéîbøzî àìå ïéø÷ð elàå§¥¦§¦§Ÿ¦©§§¦

ïáeàø äNòî :(ïîéñ ï"ãáòø)(ak dl ziy`xa),íbøzî àìå àø÷ð. ¦¨©£¥§¥¦§¨§Ÿ¦©§¥
:df oicl rbepd dyrn `ziixad d`ianïa àðéðç éaøa äNòîe©£¤§©¦£¦¨¤

ìeáëì CìäL ìàéìîâ,[mewn my-]éäéå' úñðkä ïfç àøB÷ äéäå ©§¦¥¤¨©§¨§¨¨¥©©©§¤¤©§¦
'ìàøNé ïBkLa,oae`x dyrn xn`p df weqtay -Bì øîàåiax ¦§¦§¨¥§¨©

l`ilnb oa `pipgíbøúz ìà (÷ñôä) ïîbøeúnìly oey`xd eivg ©§§§¨©§¥©§©§¥
,weqtdïBøçà àlàmipW awri ipa EidIe' ipyd eivg z` wx - ¤¨©£©¦§§¥©£Ÿ§¥

,'xUreäeçaéLå[`pipg iax z`-]íéîëç.jk lr ¨¨§¦§£¨¦
ïî ,éðMä ìâò äNòî äæéà .íbøzî àìå àø÷ð éðMä ìâò äNòî©£¥¥¤©¥¦¦§¨§Ÿ¦©§¥¥¤©£¥¥¤©¥¦¦

'äLî àøiå' ãò 'äLî øîàiå'(dkÎ`k al zeny)oxd` xetiq mdy , ©Ÿ¤Ÿ¤©©©§Ÿ¤
cnlp dkezny `ziixa `xnbd d`iane .lbrd dyrp j`id dynl

:el` miweqt minbxzn oi`y mrhdøæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨
åéúBáeLúa øéäæ íãà àäé íìBòì ,øîBà,mixg`läáeLz CBznL ¥§¨§¥¨¨¨¦¦§¨¤¦§¨

äLîì ïøäà BáéLäL,'dfd mrd jl dyr dn' el`yy lreø÷t ¤¡¦©£Ÿ§Ÿ¤¨§
íéøòøònäz`fe ,dxf dceara ynn yiy exn`e mdipt efird - ©§©§£¦

dnn,'äfä ìâòä àöiå Làá eäëéìLàå' øîàpLyne`viy rn ¤¤¡©¨©§¦¥¨¥©¥¥¨¥¤©¤
.dlilge qg ynn ea yiy aeygl erh jk meyne envrn lbrd

.el` miweqt enbxzi `ly exn` df mrhne

áéúëc íeMî ,àîòè éàî .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð íéðäk úkøada ¦§©Ÿ£¦¦§¦§Ÿ¦©§§¦©©£¨¦¦§¦
àNé'yiy ux`d inr epiai df weqt enbxzi m`e ,'Lil` eipR 'd ¦¨¨¨¥¤

.mi`hegyk l`xyil xzeen `ede mipt `eyn jxazi eiptl
ïéîbøzî àìå ïéø÷ð àì ïBðîàå ãåc äNòîcec ly eceak meyn ©£¥¨¦§©§Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦

:dxizq `xnbd dywn .jlndzøîà àäålirl `ziixaaäNòî §¨¨§©§©£¥
íbøzîe àø÷ð øîúå ïBðîà:`xnbd zvxzn .àä ,àéL÷ àìdn - ©§§¨¨¦§¨¦©§¥Ÿ©§¨¨

oepn` dyrna oey`xd weqta wx epiid llk oixwp oi`y epipyy
áéúëcea(` bi '` l`eny),'ãåc ïa ïBðîà'miyyeg cec xkfedy oeiky ¦§¦©§¤¨¦

,ezepblàädyrnd x`ya ,mbxzne `xwpy epipyy dn -áéúëc ¨¦§¦
àîúñ ïBðîà.cec xkfen `le ©§§¨¨

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdúBàø÷nä ìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©¦§¨
éàðâì äøBza ïéáeúkäe mipyn i`pb md ycewd oeylay -ïéøB÷ ©§¦©¨¦§©¦

ì ïúBàçáL.gay oeyla -ïBâkaezkd(l gk mixac)xg` yi`e' ¨¦§©§§¦©¥
'dpìâLéxg` yi`e' mi`xew.'dpákLéoke(fk weqt my)'d dkMi' ¦§¨¤¨¦§¨¤¨©§¨

E mixvn oigyA'íéìBtòami`xew.'íéøBçha'mewnae'íéðBéøç' ¦§¦¦§©¦©§¦©§¦¦§¦
(dk e 'a mikln)mi`xew.'íéðBéác'mewnaeìå íäéøBç úà ìBëàì'úBzL ¦§¦¤¡¤¥¤§¦§

'íäéðéL éîéî úà(fk gi my)mi`xew ,ìå íúàBö úà ìBëàì'úà úBzL ¤¥¥¦¥¤¤¡¤¨¨§¦§¤
,'íäéìâø éîéîmewnae .diwp xzei oeyl `edy'EdnUie'úBàøçîì ¥¥©§¥¤©§¦ª§Ÿ§¨

(fk i my)mi`xew'úBàöBîì'yl `edympn` .diwp oeïa òLBäé éaø §¨©¦§ª©¤
,øîBà äçø÷df weqt `exwl yiyïîLk úBàøçîì,aezky enk - ¨§¨¥§Ÿ§¨¦§¨

L éðtîze`xgenl oeyl,íéáëBk úãBáòì éàðb àeädzepbl aehe ¦§¥¤§©©£©¨¦
df oirke .oldlckàøéñà àúeðöéì ìk ,ïîçð áø øîàzepvil lk - ¨©©©§¨¨¥¨¨£¦¨

,dxeq`àéøLc íéáëBk úãBáòc àúeðöélî øalr zepviln ueg - ©¦¥¨¨©£©¨¦§¨§¨
dcearn uvelzn weqtdy ep`vn oky .zxzen `idy dxf dcear

,dxfáéúëc(` en diryi)áéúëe ,'Báð ñø÷ ìa òøk'(a weqt my)eñø÷' ¦§¦¨©¥Ÿ¥§§¦¨§
,'Bâå 'àNî èlî eìëé àì åcçé eòøkmdidel` mdy eape la ,xnelk ¨§©§¨Ÿ¨§©¥©¨§

ayil witqn epi`y miirn ileg el yiy ink eqxwe erxk laa ly
.dxf dcearn wegy oeyl `ede ,irxd z`ved iptl `qkd ziaa

:zxzen dxf dcearn zepvily ztqep dgked,øîà éàpé éaø©¦©©¨©
,àëäîxn`py(d i ryed)ïBøîBL ïëL eøeâé ïåà úéa úBìâòì'lr - ¥¨¨§¤§¥¨¤¨§©§

eb`ci ,iaya egwlie ,l` ziaa eidy dxf dcear ly milbr ipy
,oexney ipkeyBnò åéìò ìáà ékla`zi lbra oin`dy mrd - ¦¨©¨¨©

,eilreìéâé åéìò åéøîëedzr ela`zi ,enir egnyy eixnk mbe - §¨¨¨¨¨¦
.'epnî äìâ ék BãBák ìò,yexcl yie,Bãéák àlà 'BãBák' éø÷z ìà ©§¦¨¨¦¤©¦§¥§¤¨§¥

.dxf dcearl i`pb oeyl `ede .mdly irxd `yn caek epiidc
déì éøL ,à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà̈©©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©¦¨¨¦¥

íéáëBk ãáBòì déì øîéîì ìàøNé øáì,iebl xnel l`xyil xzen - §©¦§¨¥§¥©¥§¥¨¦
íéáëBk úãBáòì déì÷Ljly dxf dceard z` gw -ïéLa déçðàå ©§¥©£©¨¦§©§¥§¦

BlL åéz.jly irxd `ven ziaa dze` gipze - ¨¤
déðòîBL éàðñc ïàî éàä ,éMà áø øîà,drx ezrenyy in - ¨©©©¦©©¦§©§¨¥

,s`ep `edy zereny eilr e`viy,ï"éLå ì"îéâa dééefáì déì éøL̈¥¥§©¥§¦¤§¦
df znerle .ezcliy en` z` mb zefal xzen ,xnelkïàî éàä©©

déðòîBL øétLczereny eilr ze`veiy xnelk ,d`p ezrenyy - §©¦§¨¥
,miaeh miyrn lyì éøLdéçeaL,egayl xzen -déçaLc ïàîe- ¨¦§©¥©§©§¥

egaiyy ine.BLàø ìò úBëøa Bì eçeðé̈§¨©Ÿ

ãîåò äìéâîä úà àøå÷ä êìò ïøãä

øéòä éðá ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
mdiyinyze dxez xtqe zqpkd zia zyecw ipic zx`an epzpyn

aex :mzxikneøéò ìL dáBçø eøënL øéòä éðaea elltzdy §¥¨¦¤¨§§¨¤¦
zeiprza(.eh ziprz d`x)einca ynzydl xeq`e dyecw ea yi ,

`l` ,micixen oi`e ycewa milrny ,oileglúéa åéîãa ïéç÷Bì§¦§¨¨¥
úñðkäz` exkn m` df mrhne .xzei dxeng ezyecwyúéa ©§¤¤¥

ïéç÷Bì ,úñðkäwx eincaäáézxtq ea migipny ycewd oex` - ©§¤¤§¦¥¨
d z` exkn m` oke .xzei dlecb dzyecwy dxezïéç÷Bì ,äáéz¥¨§¦

wx dincaúBçtèî.xzei dlecb mzyecwy dxez ixtq ilirn - ¦§¨
exkn m`e,úBçtèî¦§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dlibn(iriax meil)

eçwéwx odincaíéøôñdxeng mzyecwy miaezke mi`iap ixtq - ¦§§¨¦
exkn m` oke .zegthnnïéç÷Bì ,íéøôñxtq odincaBzäø §¨¦§¦¨

.xzei dxeng ezyecwy
:jetdd oicd z` zx`an dpyndeøëî íà ìáàxtqàì ,äøBz £¨¦¨§¨Ÿ

eçwéeinca,íéøôñcixeny `vnpe ,ezyecwn dzegt mzyecwy ¦§§¨¦
exkn m` df mrhne .ezyecwneçwé àì ,íéøôñodinca.úBçtèî §¨¦Ÿ¦§¦§¨

exkn m`eeçwé àì ,úBçtèîodinca.äáézexkn m`eàì ,äáéz ¦§¨Ÿ¦§¥¨¥¨Ÿ
.úñðkä úéa eçwéexkn m`eeçwé àì úñðkä úéaeinca.áBçøä úà ¦§¥©§¤¤¥©§¤¤Ÿ¦§¤¨§

xac einca migwel oi` ,xzei dlecb ezyecwy xac lk oke
.xzei dzegt ezyecwy

:dpynd dtiqenïëåoicd,ïäéøúBîael` mixacn cg` exknyk §¥§¨¥¤
xzen lr mb ezyecw dlg ,xzei yecw xac eincn wlga epwe
milrny ,xzei dzegt ezyecwy xac mda zepwl oi`e ,mincd

.micixen oi`e ycewa

àøîâ
:dpyna epipyøéò ìL dáBçø eøënL øéòä éðazia einca oigwel §¥¨¦¤¨§§¨¤¦

.zqpkd
:dfa zwelgn d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

,xir ly daegx inca oileg ixac zepwl oi`y epipyy dnéøác Bæ¦§¥
Ba ïéà áBçøä íéøîBà íéîëç ìáà ,äàzîeúñ éñBé øa íçðî éaø©¦§©¥©¥§§¨¨£¨£¨¦§¦¨§¥

,äMeã÷ íeMîzx`an .oileg ixac s` einca zepwl xzene ¦§¨
:`xnbddéîòè éàî éñBé øa íçðî éaøåly daegxa dyecw yiy §©¦§©¥©¥©©£¥

,xirúBiðòúa Ba ïéìltúî íòäå ìéàBäminyb zxivr lrziprz) ¦§¨¨¦§©§¦§©£¦
(.eh,,úBãîòîáecinzd zaxwda cenrl mpnf ribdy mil`xyiy §©£¨

dyrna e`xwe mdixra eqpkzd ,milyexil zelrl elki `le
ziy`xa(.ek my).oevxl oaxwd dlriy elltzde eprzde ,ïðaøå§©¨¨

,el` micrena aegxa elltzdy s`y ,exaqàîìòa éàø÷à àeää©©§¨¦§¨§¨
einc `ivedl xzene dyecw ea oi` okle ,xicz ea milltzn mpi`e

.oilegl
:dpyna epipy.äáéz ïéç÷Bì úñðkä úéa¥©§¤¤§¦¥¨

:z`f dliabn `xnbd .zqpkd zia xeknl xzeny dpyna x`ean
eðL àì ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàxeknl xzeny ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨Ÿ¨

íéøôk ìL úñðkä úéa àlàwx dpape xtkd ipa wx ea milltzny ¤¨¥©§¤¤¤§¨¦
,mzrc lrïéëøk ìL úñðkä úéa ìáà,zelecb zexiir -ïåék £¨¥©§¤¤¤§¨¦¥¨

déì eúà àîìòîcxird ipan mpi`y miax myl mivawzny oeik - §¥¨§¨¨¥
,ea milltznedéì éðaæî eöî àìmeyn ,llkdéì äåäczqpkd zia Ÿ¨§©§¥¥©£¨¥

íéaøc.exkenl mileki mpi`e ,xird ipa ly wx `le §©¦
:ef dkldl dlabdàéñçî àúîc àzLéðk éa éàä ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©¥§¦§¨§¨¨§©§¨

,eax ip`y `iqgn xird ly zqpkd ziaeúà àîìòîc áb ìò óà©©©§¥¨§¨¨
,dìmewn lkneúà÷ éãéc àzòcàc ïåéklr eixrya miqpkpy - ¨¥¨§©©§¨¦¦¨¨

okl ,izrcdì àðéðaæî àðéòa éà.exkenl lke` dvx` m` - ¦§¦¨§©§¦¨¨
:ozpei iax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøîà ¥¦¥¨©

íéiñøeè ìL úñðkä úéáa äNòî ,äãeäé éaø[zyegp itxev-]äéäL ©¦§¨©£¤§¥©§¤¤¤§¦¦¤¨¨
.åéëøö ìk da äNòå øæòéìà éaøì äeøënL ,íéìLeøéa,dyweàäå ¦¨©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§¨¨¨¨§¨¨§¨

íúäzqpkd zia,äåä íéëøëc,xfril` iaxl dexkn ok it lr s`e ¨¨¦§¨¦£¨
:`xnbd zvxzn .xzeny gkeneeäðéàå äåä éèeæ àzLéðk éa àéää©¦¥§¦§¨¥£¨§¦§

äeãáò,mnvr xear miiqxehd ede`pae ,ohw did df zqpk zia - £¨¨
.jxka df didy s` exkenl mdl xzed okle

:ztqep `iyew,éáéúéîmiza irbpa xn`p ,`ziixaa epipyci `xwie) ¥¦¥
(clzrxv rbp iYzpe','íëúfeçà õøà úéáazia wxy miyxece §¨©¦¤©¨©©§¥¤¤£©§¤

íëúfeçà`l zkiiyd dlgp -hayl e` mcïéàå ,íéòâða ànhéî £©§¤¦©¥¦§¨¦§¥

,íéòâða ànhéî íéìLeøé`l` mihayd on cg`l dewlig `ly oeik §¨©¦¦©¥¦§¨¦
:zwleg drc .l`xyi lkl zkiiyézòîL àì éðà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦

mirbpa `nhp oi`y,ãáìa Lc÷î íB÷î àlàxn`py(dl ci my)`aE' ¤¨§¦§¨¦§¨¨
ycwnd zia hrnle ,eikxvl ynynd zia epiidc ,'ziAd Fl xW £̀¤©©¦
ziae mihayl dwlgzp milyexi j` ,eikxvl ea ynzydl oi`y
epi` ycwnd mewn `weec ,`xnbd zwiicn .mirbpa `nhp day

,`nhpúBLøãî ézáe úBiñðk éza àämilyexiay,ïéàîhéîdywe ¨¨¥§¥¦¨¥¦§¨¦©§¦
eåä ïéëøëc àä ,éànàhrnzdl mdilre ,l`xyi lkl mikiiye ©©¨¦§¨¦£

.'mkzfeg`'n
:`xnbd zvxznàîéà,`ziixaaézòîL àì éðà äãeäé éaø øîà ¥¨¨©©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦

,ãáìa Lce÷î íB÷î àlàmiycewnd zenewnd lk xnelk ¤¨¨§¨¦§¨
mdy oeik ,mirbpa mi`nhn mpi` zeiqpk iza s`e milyexiay

.'mkzfeg`'n mihrnzne l`xyi lkl mikiiy
:dcedi iaxe `nw `pz zwelgn z` zx`an `xnbd,éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥

,íéèáMì íéìLeøé ä÷lçúð àì ,øáñ àn÷ àpzday mizad lke ©¨©¨¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦
.mirbpa mi`nhp mpi`e 'mkzfeg`' llka mpi`,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©

,íéèáMì íéìLeøé ä÷lçúðueg ,mirbpa mi`nhp miza mzq okle ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦
.'mkzfeg`' llka epi`y ycewn mewnn

:`xnbd dtiqenedielz mzwelgnéàpz éðäc àzâeìôázeziixaa ¦§§¨§¨¥©¨¥
mihayd oia dwlgzd milyexiy epipy zg` `ziixaay .oldl

,oinipae dcediìL B÷ìça äéä äî ,àéðúchayäãeäéziad xda §©§¨¤¨¨§¤§¤§¨
,ycwndelä ,úéaä øäúBëL,ligd mewn jeza ycwnd ziaay ©©©¦©§¨
úBøæòäågztn eidy ,mipdk zxfre l`xyi zxfre miyp zxfr - §¨£¨

.gafnd mewn cre ziadìL B÷ìça äéä äîehayíìeà ,ïéîéða ¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨
,íéLãwä éLã÷ úéáe ìëéäå.ycwnd zia ly iaxrnd ewlga eidy §¥¨¥¨§¥©¢¨¦

äòeöøedn` lyäãeäé ìL B÷ìçî úàöBé äúéämipdk zxfray §¨¨§¨¥¥¤§¤§¨
ïéîéða ìL B÷ìça úñðëðå,gafnd gxfnadáely igxfnd ceqid §¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦¨

déeða çaæî,zepadl crein -÷écvä ïéîéða äéäågexa dtev ¦§¥©¨§¨¨¦§¨¦©©¦
dide ,zeidl cizr jky ycewddòìBáì íBé ìëa äéìò øòèöî¦§©¥¨¤¨§¨§§¨

,ewlga `dz ef drevx mbyøîàpLmixac)(ai blìk åéìò óôç' ¤¤¡©Ÿ¥¨¨¨
,'íBiäe ,eicbaa [jkgzn-] stegy xrhvnd mc`k epiidcCëéôì ©§¦¨

ïëæétLeà äNòðå ïéîéða äëæ[oern-],äðéëMìcnred oex`dy ¨¨¦§¨¦§©£¨§¦§¨©§¦¨
.oinipa hayl dcedi hay oia dwlgzp milyexiy x`eane .ewlga

:zwlegd drcd,íéèáMì íéìLeøé ä÷lçúð àì øáñ àpz éàäå§©©¨¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦
àéðúc,`ziixaaïéàmiza ilraíéìLeøéa íéza íéøékNîilerl §©§¨¥©§¦¦¨¦¦¨©¦

,mpiga xecl mdl mipzep `l` ,milbxïälL ïðéàL éðtîly - ¦§¥¤¥¨¤¨¤
.mizad ilraàì óà ,øîBà [ïBòîL éaøa] (÷åãö øá) øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥©Ÿ

mdl mixikyn,úBhîmilyexiay milhlhnd z` s`y xnelk ¦
e .mixikyn oi`Cëéôìy ,minkg epwzúBøBòzenda lyíéLã÷ §¦¨¢¨¦

,mdilra ly mdy milwïéæétLeà éìòamilyexiay [dipqk`-] ©£¥§¦¦
òBøæa ïúBà ïéìèBðlr mipyiy xkya ,milrad ly mgxk lra - §¦¨¦§©

`l` ,llk mihayl dwlgzp `l milyexiy x`eane .mdizehn
.l`xyi lkl zkiiy

:dpexg`d dpwzd on cenil d`ian `xnbd,dpéî òîL ,éiaà øîà̈©©©¥§©¦¨
déæétLeàa àëLîe àôìeb Lpéà ÷aLéîì àòøà çøBàjxc - ©©§¨§¦§©¦¨§¨©§¨§§¦¥

qxg owpw xi`yn jledyk ,dipqk`a gx`znd mc`y ,mlerd
.hren mkxry oeik ,hgyy dndan xere ea ynzyny

yi ,zqpkd zia e` xird aegx z` exkn m`y ,dpyna epipy
dliabn `xnbd .xzei dxeng dyecwl wx mdinca ynzydl

:ef dkldeðL àì ,àáø øîà,oilegl mda ynzydl oi`yàlà ¨©¨¨Ÿ¨¤¨
keøëî àlLmze`ìáà ,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáLm` ¤Ÿ¨§¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦£¨

,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáL eøëî`l llk dyecw oi` ¨§¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦
e ,eikxv lk mda zeyrl xzene ,einca `le xknpd xacaeléôà£¦
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cvik zeiprz xcq` cenr ek sc ± iyily wxtziprz
íéøôñ ïéç÷åìÐ.miaezke mi`iap'åë äøåú åøëî ìáàÐoicixen `le ycwa oilrny

Ð,dyr l`lva .(n zeny) "okynd z` dyn mwie" aizkc "ycwa oilrn" :`ztqez

dl`d mi`hgd zezgn z`" aizkc Ð micixen `le .eniwd epnn lecb didy dyne

xacna) 'ebe "eycwie 'd iptl meaixwd ik gafnl ietv migt irewx mze` eyre mzeytpa

eycwedy oeik (fiÐ.o`k cr .eycwedïëå
ïäéøúåîáÐzvwnn egwle mixtq exkn

dxez mincdÐxac xzend on egwi `l

dzegt ezyecwy.àøîâíçðî éáø éøáã åæ
'åëÐwxt) dlibnc `ztqeza opixn` `icda

.dxn` `edc (aåá íéììôúî íòäå ìéàåä
úåãîòîáå úåéðòúáÐzeiprz zkqna opzck

eprp `le el` exar :(` ,eh)Ðz` oi`iven

xir ly daegxl daizdÐ.`ztqez

dyrna oixewe odixra oiqpkzn :opz zecnrnae

oiqpkp cnrn iyp` :`xnba `ipze .ziy`xa

.zaya zeiprz rax` oiayeie zqpkd zial

ly daegxa reaw mdl did zqpkd zia xyt`

epipyy jxck ,elek cnrnd my oiqpkzne xir

zexiird lk :(a dpyn b wxt) mixekiaa

oiple ,cnrn ly zexiirl oiqpkzn cnrnay

oiple mizal oiqpkp eid `le xir ly daegxa

l` oeiv dlrpe enew" xne` dpennd dide ,my

aegxa zexiir qepik :zcnl `d ."epidl` 'd

xfeg epi` dfd cnrny ,ied i`xw`e ,dzid

ilgield wgvi epiax icinlzae .dpy ivg cr dl

`ly yxtne ,opiqxb `l zecnrnae iz`vn

.o`k cr .aegxa ozltz dzidàîìòá éàø÷àÐ

.xicz epi`åðù àìÐzia xeknl oilekic

.oixtk ly `l` zqpkdïéëøë ìù ìáàÐded

ipa oi`e ,odilra lkde ,miaxc zeiqpk iza edl

.mdl milra mcal xirdíééñøåè=itxev

.zyegpíéòâðá äàîèî íéìùåøé ïéàåÐe`lc

i`dl dil `xiaqc ,onwl opixn`ck ,`id dfeg`

dltp `le ,mihayl milyexi dwlgzp `l `pz

.oinipal `le dcedil `l lxebaéúòîù àì éðà
Ð,cala ycwn mewn `l` `nhin `di `ly

`ae" mirbp iabe ,`ed ycew ly ziac meyn

milyexi la` .opira (ci `xwie) "ziad el xy`

,mihayl dwlgzp xaqc ,mirbpa `nhin

dcedi iaxl zdin ipzw .dil `pixw "mkzfeg`"e

,ycwn mewn `l` epy `l dwlgzp dil zi`c

day zeyxcn izae zeiqpk iza la`Ðx`yk

.`ed jxk lyc ab lr s`e ,xird izaùãå÷îÐ

.rnyn zeiqpk iza s`úéáä øäÐezqipka

xd iexw iept my yiy dn lk ,gxfnd cvn

.xg` my dl oi`y ,ziadúåëùìäåÐjezay

.ligdúåøæòäåÐzxfre miyp zxfr ,ozyly

oi`yx l`xyiy dn` dxyr zg` od l`xyi

axrn cvl mdixg`e ,xryd on miptl qpkil

zqixc oiay dn` dxyr zg` mipdk zxfrl

.oevigd gafnl l`xyi ilbxìëéäå íìåà ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä äîåÐdn` mizye mixyr gafnde mle`d oiae ,dn` mizye miyly gafnd mewn miizpa xzei eiykr .axrn cvn¨

eaxrne enexce gafn ly epetv la` ,dcedil dcal ef drevx :o`k jcnil ,'ek d`vei drevx yxite xfg .`ed in ly yxit `lyÐdcedil oi`y opixn` migaf zkqnae .oinipa ly

.gafn ly egxfnl ceqi did `l jkle ,ceqid mewn zigxfnd `l` drevxd dze`a÷éãöä ïéîéðá äéäåÐ.dilr xrhvne ,zeidl cizr oky ycwd gexa dtevåéìò óôåçÐmc`

.(` ,an xifp) qtqtne steg xifp :enk ,seyty oeyl .eicbaa jkgzne steg xrhvndïëæéôùåàÐ.ewlga oex` didy'åë øáñ àðú éàäåÐ.lirl oxn`c i`pz epiideïéøéëùî ïéàÐ

.okezl oiqpkpe ,odl oipzep mpga `l` ,milbx ilerl mdiza z` miza ilraíéùã÷ úåøåòÐ.milral zexerdy ,minlye dcezàôìåâÐ.ea ynzypy qxg ly owpwàëùîåÐm`

.dnda hgyåðù àìÐcner ezeaiyga zqpkd ziae ozyecwn minc oicixen oi`c.oziieda mixtq bidpn dlde ,dxez xtq oda gwel mixtqc `inec ,gwel cia s`åøëî àìù àìà
Ð['eke exkn m` la`] .mrd zeyxa miaehdÐedn `zyipk iac `liz lr iy` axn `piax dipin `rac epiide .mpevx lk odn zeyrl xzene ,mincd one utgd on dyecw drwt

.iniiw ediizyecwa zernde ziad edc lk xkna ,`nl` .drxfinl
àúùéîì
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ïåéëmy zkll milibx mc` ipa aexy oeik :ikd yxtl d`xp Ð dl ez`w `nlrnc

miax oze` zrclc oeik mewn lkn ± epipaa melk mipzep oi`y it lr s` ,lltzdl

epipaa mipzep miaxy oeik :yxtl yi cere .exkenl oileki opi`e ezyecw dxeng ± dyrp

ea mipzepy dnn epiid ± ez`w icic `zrc`c iy` ax xn`wc ,inp jenqae .eikxv x`yae

.epevx zeyrl

éàîàå`xiaqc rnyn Ð edpip mikxkc `de

oi`c ipacfin `lc oeikc oywnl dil

"mkzfeg`" ixwin `lc meyn ,mirbpa `nhil odl

`dc :dywe ."ziad el xy`" dia opixw `l mbe

zia xi`n iax aiign (`,`i) `neic `nw wxta

`ziixa iwen mbe ,dfefna mikxk ly zqpkd

mirbpa `nhin zqpkd ziac xn`wc mzdc

`dc ?mikxk ly hwp i`n` :dyw cere !dizeek

lyl mikxk ly oia mzd biltn `l (xi`n iax)

i`cec :xnel yie !dfefne mirbp oiprl mixtk

mikxk oia welig oi`c `cg :izxza drh oywnd

,xi`n iaxc opaxl mzd wiqnck mixtk lyl

`lc ab lr s`c ,`da drh mbe .dcedi iax epiidc

.xi`n iaxl mirbpa `nhil odl yi ± ipacfin

äòåöøådae oinipa wlgl dcedi wlgn d`vei

wxta `dc :dyw Ð iepa gafn did

zinexc oxwac xn` (a,bp migaf) "onewn edfi`"

eqi did `l zigxfn`l` ceqi did `ly itl ,c

a`f oinipa" aizkc ,oinipa ± sxeh ly ewlga

iepa gafnd lky `nl` ,(hn ziy`xa) "sxhi

zinexc oxw eze` :xnel yie !oinipa ly ewlga

lr dcedi wlga didy ceqi ea did `ly zigxfn

lk `diy ick ,drleal oinipa xrhvn did df

.ewlga gafndóàaxd yxit Ð zehnd `l

mewn rwxwdy oeikc dil `xiaqc :sqei epiax

mcia gk did `l ,milral cgein did `l zehnd

zngn ,mewn lkne .mly zexiky mxikydl

.miycwd zexer oilhep eid mdilhlhn
dxebe`
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äøBz¯íéøôñ ;íéøôñ eç÷é àì¯;úBçtèî eç÷é àì ¨Ÿ¦§§¨¦§¨¦Ÿ¦§¦§¨

úBçtèî¯äáéz ;äáéz eç÷é àì¯úéa eç÷é àì ¦§¨Ÿ¦§¥¨¥¨Ÿ¦§¥
úñðkä úéa ;úñðkä¯ïëå .áBçøä úà eç÷é àì ©§¤¤¥©§¤¤Ÿ¦§¤¨§§¥

.ïäéøúBîaàøîâ"".øéò ìL dáBçø eøënL øéòä éða §§¥¤§¥¨¦¤¨§§¨¤¦
Bæ :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàíçðî éaø ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¦§©¥

ïéà áBçøä :íéøîBà íéîëç ìáà ,äàzîeúñ éñBé øa©¥§§¨¨£¨£¨¦§¦¨§¥
Ba.äMeã÷ íeMî?déîòè éàî ,éñBé øa íçðî éaøå ¦§¨§©¦§©¥©¥©©§¥

.úBãîòîáe úBiðòúa Ba íéìltúî íòäå ìéàBä¦§¨¨¦§©§¦§©£¦§©£¨
,àeää :ïðaøåúñðkä úéa" .àîìòa éàø÷à¯ïéç÷Bì §©¨©©©§©§¨§¨¥©§¤¤§¦

:ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ".äáéz¥¨¨©©¦§¥©©£¨¦¨©©¦¨¨
eðL àì,íéøôk ìL úñðkä úéa àlàúéa ìáà Ÿ¨¤¨¥©§¤¤¤§¨¦£¨¥

eöî àì ,déì eúà àîìòîc ïåék ,íékøk ìL úñðkä©§¤¤¤§©¦¥¨§¥¨§¨¨¥¨¨
éa éàä :éLà áø øîà .íéaøc déì äåäc ,déì éðaæî§©§¥¥©£¨¥§©¦¨©©©¦©¥
eúà àîìòîc áb ìò óà ,àéñçî àúîc àzLéðë§¦§¨¦§¨§©§¨©©©§¥¨§¨¨
àðéðaæî àðéòa éà ,eúà÷ éãéc àúòcàc ïåék ,dì̈¥¨§©©£¨¦¦¨¨¦¨¥¨§©§¦¨
úñðkä úéáa äNòî :äãeäé éaø øîà :éáéúéî .dì̈¥¦¦¨©©¦§¨©£¤§¥©§¤¤

íéiñøeè ìLøæòéìà éaøì äeøënL íéìLeøéa äéäL ¤§¦¦¤¨¨¦¨©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤
!äåä íékøk íúä àäå .åéëøö ìk da äNòå,àéää §¨¨¨¨§¨¨§¨¨¨§©¦£¨©¦
:éáéúéî .äeãáò eäðéàå ,äåä éèeæ àzLéðë éa"úéáa ¥§¦§¨¥£¨§¦§¨§¨¥¦¦§¥

"íëúfçà õøà¯,íéòâða ànhéî ,íëúfeçàïéàå ¤¤£ª©§¤£©§¤¦©¥¦§¨¦§¥
àì éðà :äãeäé éaø øîà .íéòâða ànhéî íéìLeøé§¨©¦¦©¨¦§¨¦¨©©¦§¨£¦Ÿ

ézòîL.ãáìa Lc÷î íB÷î àlàúBiñðë éza àä ¨©§¦¤¨§¦§¨¦§©¨¨¥§¥¦
úBLøãî ézáe.íéànhéî!eåä ïékøëc àä ?éànà ¨¥¦§¨¦©§¦©©¨¦§©¦¨

:àîéà?ébìtéî÷ éàîa .ãáìa Lce÷î íB÷î àlà ézòîL àì éðà :äãeäé éaø øîà ¥¨¨©©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦¤¨¨§¨¦§©§©¨¦©§¦
àn÷ àpz:øáñì íéìLeøé ä÷lçúð àì.íéèáLíéìLeøé ä÷lçúð :øáñ äãeäé éaøå ©¨©¨¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦¦§¨¦§©¦§¨¨©¦§©§¨§¨©¦

ì.íéèáLúéaä øä ?äãeäé ìL B÷ìça äéä äî :àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôaläúBëL ¦§¨¦¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨¤¨¨§¤§¤§¨©©©¦©§¨
äúéä äòeöøe .íéLãwä éLã÷ úéáe ,ìëéäå ,íìeà ?ïéîéða ìL B÷ìça äéä äîe .úBøæòäå§¨£¨¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨§¥¨¥¨§¥©¢¨¦§¨¨§¨

dáe ,ïéîéða ìL B÷ìça úñðëðå äãeäé ìL B÷ìçî úàöBé÷écvä ïéîéða äéäå .éeða çaæî ¥¥¤§¤§¨§¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦¨¦§¥©¨§¨¨¦§¨¦©©¦
,dòìBáì íBé ìëa äéìò øòèöîíBiä ìk åéìò óôç" :øîàpL."CëéôìäNòðå ïéîéða äëæ ¦§©¥¨¤¨§¨§§¨¤¤¡©Ÿ¥¨¨¨©§¦¨¨¨¦§¨¦§©£¨

ïëæétLeà.äðéëMì:øáñ àpz éàäåì íéìLeøé ä÷lçúð àìïéøékNî ïéà :àéðúc .íéèáL §¦§¨©§¦¨§©©¨¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦¦§¨¦§©§¨¥©§¦¦
.íälL ïðéàL éðtî ,íéìLeøéa íézaàì óà :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø,Cëéôì .úBhî ¨¦¦¨©¦¦§¥¤¥¨¤¨¤©¦¤§¨¨©¨¥©Ÿ¦§¦¨

íéLã÷ úBøBòïéæétLeà éìòa.òBøæa íúBà íéìèBðàòøà çøBà dpéî òîL :ééaà øîà ¨¨¦©£¥§¦¦§¦¨¦§©¨©©©¥§©¦¨©©§¨
eðL àì :àáø øîà .déæétLeàa àëLîe àôìeb Lðéà ÷aLéîìäòáL eøëî àlL àlà §¦§©¡¨§¨©§¨§§¦¥¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨§¦§¨

øéòä éáBèãîòîaeléôà ,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáL eøëî ìáà ,øéòä éLðà ¥¨¦§©£©©§¥¨¦£¨¨§¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦£¦
àúùéîì
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dlibn(iriax meil)

eçwéwx odincaíéøôñdxeng mzyecwy miaezke mi`iap ixtq - ¦§§¨¦
exkn m` oke .zegthnnïéç÷Bì ,íéøôñxtq odincaBzäø §¨¦§¦¨

.xzei dxeng ezyecwy
:jetdd oicd z` zx`an dpyndeøëî íà ìáàxtqàì ,äøBz £¨¦¨§¨Ÿ

eçwéeinca,íéøôñcixeny `vnpe ,ezyecwn dzegt mzyecwy ¦§§¨¦
exkn m` df mrhne .ezyecwneçwé àì ,íéøôñodinca.úBçtèî §¨¦Ÿ¦§¦§¨

exkn m`eeçwé àì ,úBçtèîodinca.äáézexkn m`eàì ,äáéz ¦§¨Ÿ¦§¥¨¥¨Ÿ
.úñðkä úéa eçwéexkn m`eeçwé àì úñðkä úéaeinca.áBçøä úà ¦§¥©§¤¤¥©§¤¤Ÿ¦§¤¨§

xac einca migwel oi` ,xzei dlecb ezyecwy xac lk oke
.xzei dzegt ezyecwy

:dpynd dtiqenïëåoicd,ïäéøúBîael` mixacn cg` exknyk §¥§¨¥¤
xzen lr mb ezyecw dlg ,xzei yecw xac eincn wlga epwe
milrny ,xzei dzegt ezyecwy xac mda zepwl oi`e ,mincd

.micixen oi`e ycewa

àøîâ
:dpyna epipyøéò ìL dáBçø eøënL øéòä éðazia einca oigwel §¥¨¦¤¨§§¨¤¦

.zqpkd
:dfa zwelgn d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

,xir ly daegx inca oileg ixac zepwl oi`y epipyy dnéøác Bæ¦§¥
Ba ïéà áBçøä íéøîBà íéîëç ìáà ,äàzîeúñ éñBé øa íçðî éaø©¦§©¥©¥§§¨¨£¨£¨¦§¦¨§¥

,äMeã÷ íeMîzx`an .oileg ixac s` einca zepwl xzene ¦§¨
:`xnbddéîòè éàî éñBé øa íçðî éaøåly daegxa dyecw yiy §©¦§©¥©¥©©£¥

,xirúBiðòúa Ba ïéìltúî íòäå ìéàBäminyb zxivr lrziprz) ¦§¨¨¦§©§¦§©£¦
(.eh,,úBãîòîáecinzd zaxwda cenrl mpnf ribdy mil`xyiy §©£¨

dyrna e`xwe mdixra eqpkzd ,milyexil zelrl elki `le
ziy`xa(.ek my).oevxl oaxwd dlriy elltzde eprzde ,ïðaøå§©¨¨

,el` micrena aegxa elltzdy s`y ,exaqàîìòa éàø÷à àeää©©§¨¦§¨§¨
einc `ivedl xzene dyecw ea oi` okle ,xicz ea milltzn mpi`e

.oilegl
:dpyna epipy.äáéz ïéç÷Bì úñðkä úéa¥©§¤¤§¦¥¨

:z`f dliabn `xnbd .zqpkd zia xeknl xzeny dpyna x`ean
eðL àì ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàxeknl xzeny ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨Ÿ¨

íéøôk ìL úñðkä úéa àlàwx dpape xtkd ipa wx ea milltzny ¤¨¥©§¤¤¤§¨¦
,mzrc lrïéëøk ìL úñðkä úéa ìáà,zelecb zexiir -ïåék £¨¥©§¤¤¤§¨¦¥¨

déì eúà àîìòîcxird ipan mpi`y miax myl mivawzny oeik - §¥¨§¨¨¥
,ea milltznedéì éðaæî eöî àìmeyn ,llkdéì äåäczqpkd zia Ÿ¨§©§¥¥©£¨¥

íéaøc.exkenl mileki mpi`e ,xird ipa ly wx `le §©¦
:ef dkldl dlabdàéñçî àúîc àzLéðk éa éàä ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©¥§¦§¨§¨¨§©§¨

,eax ip`y `iqgn xird ly zqpkd ziaeúà àîìòîc áb ìò óà©©©§¥¨§¨¨
,dìmewn lkneúà÷ éãéc àzòcàc ïåéklr eixrya miqpkpy - ¨¥¨§©©§¨¦¦¨¨

okl ,izrcdì àðéðaæî àðéòa éà.exkenl lke` dvx` m` - ¦§¦¨§©§¦¨¨
:ozpei iax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøîà ¥¦¥¨©

íéiñøeè ìL úñðkä úéáa äNòî ,äãeäé éaø[zyegp itxev-]äéäL ©¦§¨©£¤§¥©§¤¤¤§¦¦¤¨¨
.åéëøö ìk da äNòå øæòéìà éaøì äeøënL ,íéìLeøéa,dyweàäå ¦¨©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§¨¨¨¨§¨¨§¨

íúäzqpkd zia,äåä íéëøëc,xfril` iaxl dexkn ok it lr s`e ¨¨¦§¨¦£¨
:`xnbd zvxzn .xzeny gkeneeäðéàå äåä éèeæ àzLéðk éa àéää©¦¥§¦§¨¥£¨§¦§

äeãáò,mnvr xear miiqxehd ede`pae ,ohw did df zqpk zia - £¨¨
.jxka df didy s` exkenl mdl xzed okle

:ztqep `iyew,éáéúéîmiza irbpa xn`p ,`ziixaa epipyci `xwie) ¥¦¥
(clzrxv rbp iYzpe','íëúfeçà õøà úéáazia wxy miyxece §¨©¦¤©¨©©§¥¤¤£©§¤

íëúfeçà`l zkiiyd dlgp -hayl e` mcïéàå ,íéòâða ànhéî £©§¤¦©¥¦§¨¦§¥

,íéòâða ànhéî íéìLeøé`l` mihayd on cg`l dewlig `ly oeik §¨©¦¦©¥¦§¨¦
:zwleg drc .l`xyi lkl zkiiyézòîL àì éðà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦

mirbpa `nhp oi`y,ãáìa Lc÷î íB÷î àlàxn`py(dl ci my)`aE' ¤¨§¦§¨¦§¨¨
ycwnd zia hrnle ,eikxvl ynynd zia epiidc ,'ziAd Fl xW £̀¤©©¦
ziae mihayl dwlgzp milyexi j` ,eikxvl ea ynzydl oi`y
epi` ycwnd mewn `weec ,`xnbd zwiicn .mirbpa `nhp day

,`nhpúBLøãî ézáe úBiñðk éza àämilyexiay,ïéàîhéîdywe ¨¨¥§¥¦¨¥¦§¨¦©§¦
eåä ïéëøëc àä ,éànàhrnzdl mdilre ,l`xyi lkl mikiiye ©©¨¦§¨¦£

.'mkzfeg`'n
:`xnbd zvxznàîéà,`ziixaaézòîL àì éðà äãeäé éaø øîà ¥¨¨©©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦

,ãáìa Lce÷î íB÷î àlàmiycewnd zenewnd lk xnelk ¤¨¨§¨¦§¨
mdy oeik ,mirbpa mi`nhn mpi` zeiqpk iza s`e milyexiay

.'mkzfeg`'n mihrnzne l`xyi lkl mikiiy
:dcedi iaxe `nw `pz zwelgn z` zx`an `xnbd,éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥

,íéèáMì íéìLeøé ä÷lçúð àì ,øáñ àn÷ àpzday mizad lke ©¨©¨¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦
.mirbpa mi`nhp mpi`e 'mkzfeg`' llka mpi`,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©

,íéèáMì íéìLeøé ä÷lçúðueg ,mirbpa mi`nhp miza mzq okle ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦
.'mkzfeg`' llka epi`y ycewn mewnn

:`xnbd dtiqenedielz mzwelgnéàpz éðäc àzâeìôázeziixaa ¦§§¨§¨¥©¨¥
mihayd oia dwlgzd milyexiy epipy zg` `ziixaay .oldl

,oinipae dcediìL B÷ìça äéä äî ,àéðúchayäãeäéziad xda §©§¨¤¨¨§¤§¤§¨
,ycwndelä ,úéaä øäúBëL,ligd mewn jeza ycwnd ziaay ©©©¦©§¨
úBøæòäågztn eidy ,mipdk zxfre l`xyi zxfre miyp zxfr - §¨£¨

.gafnd mewn cre ziadìL B÷ìça äéä äîehayíìeà ,ïéîéða ¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨
,íéLãwä éLã÷ úéáe ìëéäå.ycwnd zia ly iaxrnd ewlga eidy §¥¨¥¨§¥©¢¨¦

äòeöøedn` lyäãeäé ìL B÷ìçî úàöBé äúéämipdk zxfray §¨¨§¨¥¥¤§¤§¨
ïéîéða ìL B÷ìça úñðëðå,gafnd gxfnadáely igxfnd ceqid §¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦¨

déeða çaæî,zepadl crein -÷écvä ïéîéða äéäågexa dtev ¦§¥©¨§¨¨¦§¨¦©©¦
dide ,zeidl cizr jky ycewddòìBáì íBé ìëa äéìò øòèöî¦§©¥¨¤¨§¨§§¨

,ewlga `dz ef drevx mbyøîàpLmixac)(ai blìk åéìò óôç' ¤¤¡©Ÿ¥¨¨¨
,'íBiäe ,eicbaa [jkgzn-] stegy xrhvnd mc`k epiidcCëéôì ©§¦¨

ïëæétLeà äNòðå ïéîéða äëæ[oern-],äðéëMìcnred oex`dy ¨¨¦§¨¦§©£¨§¦§¨©§¦¨
.oinipa hayl dcedi hay oia dwlgzp milyexiy x`eane .ewlga

:zwlegd drcd,íéèáMì íéìLeøé ä÷lçúð àì øáñ àpz éàäå§©©¨¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦
àéðúc,`ziixaaïéàmiza ilraíéìLeøéa íéza íéøékNîilerl §©§¨¥©§¦¦¨¦¦¨©¦

,mpiga xecl mdl mipzep `l` ,milbxïälL ïðéàL éðtîly - ¦§¥¤¥¨¤¨¤
.mizad ilraàì óà ,øîBà [ïBòîL éaøa] (÷åãö øá) øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥©Ÿ

mdl mixikyn,úBhîmilyexiay milhlhnd z` s`y xnelk ¦
e .mixikyn oi`Cëéôìy ,minkg epwzúBøBòzenda lyíéLã÷ §¦¨¢¨¦

,mdilra ly mdy milwïéæétLeà éìòamilyexiay [dipqk`-] ©£¥§¦¦
òBøæa ïúBà ïéìèBðlr mipyiy xkya ,milrad ly mgxk lra - §¦¨¦§©

`l` ,llk mihayl dwlgzp `l milyexiy x`eane .mdizehn
.l`xyi lkl zkiiy

:dpexg`d dpwzd on cenil d`ian `xnbd,dpéî òîL ,éiaà øîà̈©©©¥§©¦¨
déæétLeàa àëLîe àôìeb Lpéà ÷aLéîì àòøà çøBàjxc - ©©§¨§¦§©¦¨§¨©§¨§§¦¥

qxg owpw xi`yn jledyk ,dipqk`a gx`znd mc`y ,mlerd
.hren mkxry oeik ,hgyy dndan xere ea ynzyny

yi ,zqpkd zia e` xird aegx z` exkn m`y ,dpyna epipy
dliabn `xnbd .xzei dxeng dyecwl wx mdinca ynzydl

:ef dkldeðL àì ,àáø øîà,oilegl mda ynzydl oi`yàlà ¨©¨¨Ÿ¨¤¨
keøëî àlLmze`ìáà ,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáLm` ¤Ÿ¨§¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦£¨

,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáL eøëî`l llk dyecw oi` ¨§¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦
e ,eikxv lk mda zeyrl xzene ,einca `le xknpd xacaeléôà£¦
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cvik zeiprz xcq` cenr ek sc ± iyily wxtziprz
íéøôñ ïéç÷åìÐ.miaezke mi`iap'åë äøåú åøëî ìáàÐoicixen `le ycwa oilrny

Ð,dyr l`lva .(n zeny) "okynd z` dyn mwie" aizkc "ycwa oilrn" :`ztqez

dl`d mi`hgd zezgn z`" aizkc Ð micixen `le .eniwd epnn lecb didy dyne

xacna) 'ebe "eycwie 'd iptl meaixwd ik gafnl ietv migt irewx mze` eyre mzeytpa

eycwedy oeik (fiÐ.o`k cr .eycwedïëå
ïäéøúåîáÐzvwnn egwle mixtq exkn

dxez mincdÐxac xzend on egwi `l

dzegt ezyecwy.àøîâíçðî éáø éøáã åæ
'åëÐwxt) dlibnc `ztqeza opixn` `icda

.dxn` `edc (aåá íéììôúî íòäå ìéàåä
úåãîòîáå úåéðòúáÐzeiprz zkqna opzck

eprp `le el` exar :(` ,eh)Ðz` oi`iven

xir ly daegxl daizdÐ.`ztqez

dyrna oixewe odixra oiqpkzn :opz zecnrnae

oiqpkp cnrn iyp` :`xnba `ipze .ziy`xa

.zaya zeiprz rax` oiayeie zqpkd zial

ly daegxa reaw mdl did zqpkd zia xyt`

epipyy jxck ,elek cnrnd my oiqpkzne xir

zexiird lk :(a dpyn b wxt) mixekiaa

oiple ,cnrn ly zexiirl oiqpkzn cnrnay

oiple mizal oiqpkp eid `le xir ly daegxa

l` oeiv dlrpe enew" xne` dpennd dide ,my

aegxa zexiir qepik :zcnl `d ."epidl` 'd

xfeg epi` dfd cnrny ,ied i`xw`e ,dzid

ilgield wgvi epiax icinlzae .dpy ivg cr dl

`ly yxtne ,opiqxb `l zecnrnae iz`vn

.o`k cr .aegxa ozltz dzidàîìòá éàø÷àÐ

.xicz epi`åðù àìÐzia xeknl oilekic

.oixtk ly `l` zqpkdïéëøë ìù ìáàÐded

ipa oi`e ,odilra lkde ,miaxc zeiqpk iza edl

.mdl milra mcal xirdíééñøåè=itxev

.zyegpíéòâðá äàîèî íéìùåøé ïéàåÐe`lc

i`dl dil `xiaqc ,onwl opixn`ck ,`id dfeg`

dltp `le ,mihayl milyexi dwlgzp `l `pz

.oinipal `le dcedil `l lxebaéúòîù àì éðà
Ð,cala ycwn mewn `l` `nhin `di `ly

`ae" mirbp iabe ,`ed ycew ly ziac meyn

milyexi la` .opira (ci `xwie) "ziad el xy`

,mihayl dwlgzp xaqc ,mirbpa `nhin

dcedi iaxl zdin ipzw .dil `pixw "mkzfeg`"e

,ycwn mewn `l` epy `l dwlgzp dil zi`c

day zeyxcn izae zeiqpk iza la`Ðx`yk

.`ed jxk lyc ab lr s`e ,xird izaùãå÷îÐ

.rnyn zeiqpk iza s`úéáä øäÐezqipka

xd iexw iept my yiy dn lk ,gxfnd cvn

.xg` my dl oi`y ,ziadúåëùìäåÐjezay

.ligdúåøæòäåÐzxfre miyp zxfr ,ozyly

oi`yx l`xyiy dn` dxyr zg` od l`xyi

axrn cvl mdixg`e ,xryd on miptl qpkil

zqixc oiay dn` dxyr zg` mipdk zxfrl

.oevigd gafnl l`xyi ilbxìëéäå íìåà ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä äîåÐdn` mizye mixyr gafnde mle`d oiae ,dn` mizye miyly gafnd mewn miizpa xzei eiykr .axrn cvn¨

eaxrne enexce gafn ly epetv la` ,dcedil dcal ef drevx :o`k jcnil ,'ek d`vei drevx yxite xfg .`ed in ly yxit `lyÐdcedil oi`y opixn` migaf zkqnae .oinipa ly

.gafn ly egxfnl ceqi did `l jkle ,ceqid mewn zigxfnd `l` drevxd dze`a÷éãöä ïéîéðá äéäåÐ.dilr xrhvne ,zeidl cizr oky ycwd gexa dtevåéìò óôåçÐmc`

.(` ,an xifp) qtqtne steg xifp :enk ,seyty oeyl .eicbaa jkgzne steg xrhvndïëæéôùåàÐ.ewlga oex` didy'åë øáñ àðú éàäåÐ.lirl oxn`c i`pz epiideïéøéëùî ïéàÐ

.okezl oiqpkpe ,odl oipzep mpga `l` ,milbx ilerl mdiza z` miza ilraíéùã÷ úåøåòÐ.milral zexerdy ,minlye dcezàôìåâÐ.ea ynzypy qxg ly owpwàëùîåÐm`
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."oitzeyd"aàúåòéùô íåùîÐ.xg` dpai `le ,y`iizie (`l`) ryti `ny

éàî àðååâ éàä éëÐ`l` ezxizq oi`y
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ilk lke" aizkc .d`neh oiprl wyl ur ilk
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.leflf meyn ,cigic ied ± `zpkyn
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,éLà áøc dén÷ì àúà .àzLéðë éác àléz àeää©¦¨§¥§¦§¨£¨§©¥§©©¦
déðáæ ìéæ :déì øîà ?dòøæéîì eäî :déì øîà̈©¥©§¦§§¨¨©¥¦§¨¥

.dòøæe øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáMîéîø ¦¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦§¨¨¨¦
àéää äåä .àzLéðë éa éða à÷ äåä àaà øa©©¨£¨¨¨¥¥§¦§¨£¨©¦
éðáéì ééezàìe déøzñéîì éòa äåä ,à÷ézò àzLéðk§¦§¨©¦¨£¨¨¥§¦§§¥§©¥¦§¥
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àttøîà .déì øñàå àðeä áøc dén÷ì ,déì øñàå ©¨§¨©¥§©¥§©¨§¨©¥¨©
døeâBà ;éøL dðeaæå dôelç ,àzLéðë éa éàä :àáø̈¨©¥§¦§¨¦¨§©¨¨¥¨
éðáéì .éà÷ dúMeã÷a ?àîòè éàî .øeñà dðekLîe©§¨¨©©§¨¦§¨¨¨¥¦§¥

eäðéðeaæå eäðéôelç ,éîðéðä .øeñà eäðéôBæBà ;éøL ©¦©¦§§©¦§¨¥¦§¨¨¥
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âøBàä ïBâk éléî éðä ,àéä àúléî äðîæä øîàc ïàîì§©§¨©©§¨¨¦§¨¦¨¥¦¥§¨¥
,úîì ãâa,éîc âéøàì éeåèk àëä ìáàïàîì àkéìå ¤¤§¥£¨¨¨§¨§¨¦¨¦§¥¨§©

,øñà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt ,äðzî .øîàc§¨©©¨¨§¦¦¨©©¨§¨¦¨©¨©
øñàc ïàî .éøL ãçå¯!?dúMeã÷ ò÷ôz éàäa §©¨¥©©£©§©¦§©§¨¨

éøLc ïàîe¯àì dépéî äàðä déì äåäc åàì éà ©§¨¥¦¨©£¨¥£¨¨¦¥Ÿ
.éðéáæk äðzî déì äåä øãä ;déì áéäé äåäeðz £¨¨¥¥¨©£¨¥©¨¨¦§¦¥¨

,äåöî éLéîLz :ïðaø,ïé÷øæð,äMeã÷ éLéîLz.ïéæðâð ©¨©©§¦¥¦§¨¦§¨¦©§¦¥§¨¦§¨¦
.úéöéö ,øôBL ,áìeì ,äkeñ :äåöî éLéîLz ïä elàå§¥¥©§¦¥¦§¨¨¨¨¦¦

éî÷ñeìc :äMeã÷ éLéîLz íä elàå÷éúå ,úBæeæîe ïéléôz ,íéøôñ÷ézøðå ,äøBz øôñ ìL §¥¥©§¦¥§¨§§§¥§¨¦§¦¦§§¦¤¥¤¨§©§¦
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àñéøt éàä :àðéîà äåä Léøî :àáø¯LéîLzLéîLzcdéì éôééòc àðéæçc ïåék .àeä ¨¨¥¥£¨¨¦¨©§¦¨©§¦§©§¦¥¨§¨¥¨§¨§¦¥
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:àîéúc eäî !àèéLt .ïéæðâðå eäðéð äMeã÷.éãéáò àîìòa éøehðì ,ïãéáò ãBáëì åàì éðä §¨¦§§¦§¨¦§¦¨©§¥¨¨¥¨¦§£¦¨§©¥§¨§¨£¦¦
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,úçðì éeNò õò éìk déì äåäc ,äeáúBàäàîeè ìa÷î Bðéà ,úçðì éeNòä õò éìkeõöBçå §¨©£¨¥§¦¥¨§©©§¦¥¤¨§©©¥§©¥§¨§¥
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ìöà BúBà.úBëìä äðBL eléôàå ,íëç ãéîìz:øîàpL ,ñøç éìëáe :á÷òé øa àçà áø øîà ¥¤©§¦¨¨§£¦¤£¨¨©©©¨©©£Ÿ¦§¦¤¤¤¤¡©
".íéaø íéîé eãîòé ïòîì ñøç éìëa ízúðe"åéáì àzLéðë éaî :àáøc déîMî étt áø øîà §©¨¦§¦¤¤§©©©©§¨¦©¦©£©©©¦¦§¥§¨¨¦¥§¦§¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dlibn(iriax meil)

àøëéL déa àzLéîì,zezyl xkiy einca zepwl -.éîc øétL §¦§¨¥¦§¨©¦¨¥
:df oipra dyrnàzLéðk éác àìéz àeää déì äåä àðéáøzia - ¨¦¨£¨¥©¦¨§¥§¦§¨

,ezeyxa qexd zqpkéMà áøc dén÷ì àúàeeäî ,déì øîà ¨¨§©¥§©©¦¨©¥©
dòøæéîì.zqpkd zia mewn lr rexfl xzen m`d -déì øîàax §¦§§¨¨©¥

,iy`å ,øéòä éLðà ãîòîa øéòä éáBè äòáMî déðaæ ìéælkez ¦©§¥¦¦§¨¥¨¦§©£©©§¥¨¦§
l.dòøæ§¨¨

:zqpk zia zxizq oipra sqep dyrnéa éða à÷ äåä àaà øa éîø̈¥©©¨£¨¨¨¥¥
,àzLéðkeäåäexiraà÷ézò àzLéðk àéääie`x oiicry [oyi-] §¦§¨£¨©¦§¦§¨©¦¨

e ,ea lltzdldéøzñéîì éòa äåä,[exaeyl-]éøeLëe éðáéì ééBúàìe £¨¨¥§¦§§¥§¨¥¦§¥§¥
íúäì éìeiòå dpéîzqpkd zia ziipal zexewe mipal epnn lehile - ¦¨§©¥§¨¨

e ,ycgddéì àéòaéî à÷å áéúéaàä[epic-]áø øîàc ,àcñç áøc ¨¦§¨¦©§¨¥¨§©¦§¨§¨©©
,éúéøçà àzLéðk éa éðác ãò àzLéðk éa øBzñéì àì àcñçwtzqpe ¦§¨Ÿ¦§¥§¦§¨©§¨¥¥§¦§¨©£¦¥

`weec df oic xn` m`díeMî ,íúäl miyyegy,àúeòéLt`ny ¨¨¦§¦¨
a mle` ,dpai `le ryti xezqiy xg`làðååb éàä ékxzeqy ¦©©§¨

,ryti `ny yyg oi` ,ycgd zqpkd zial mipale zexew jxevl
,éàî.xzen df ote`a m`dàúà`a` xa inx,àtt áøc dén÷ì ©¨¨§©¥§©¨¨

déì øñàå`a oke ,exzeql.déì øñàå àðeä áøc dén÷ì §¨©¥§©¥§©¨§¨©¥
:zqpk zia zxikn oicl zxfeg `xnbd,àzLéðk éa éàä ,àáø øîà̈©¨¨©¥§¦§¨

dðeaæå dôelçexkenl e` xg` xaca etilgdl -,éøLs` epiide ¦¨§©¨¨¥
lr e` slgend xacd lr ezyecw dlgy ,oilegl ynzydl

j` ,ezyecwn `vi `ede ,mincddðekLîe døeâBàe` exikydl - ¨©§¨
,oileg ikxvl d`eld lr epkynløeñàzx`an .ote` lka ¨

:`xnbdàîòè éàîel` mipte`ay ,xeq` epkynl e` exikydl ©©£¨
éà÷ dúMeã÷aoi`e xknp `l utgd seby ,ezyecwa x`yp - ¦§¨¨¨¥

.ycewa ynzyn xkeyde ,eilr lEgl xg` xac dyecwl
:`ax siqenéðáéìzqpkd zian eltpy mipal -eäðéôelç ,énð ¦§¥©¦©¦§

éøL eäðéðeaæåj` ,oileg jxevl s`eäðéôBæBàoli`ydl -,øeñà §¦¦§¨¥¦§¨
e .yecw x`ypy xaca miynzynyàz÷ézòa éléî éðämipal - ¨¥¦¥§©¦§¨

,ltpe miiw didy epiidc ,oyi zqpk zianàúãça ìáàziaa - £¨©£¨¨
,eziipal mipald z` eyicwdy ycg zqpkda ïì úéì,xeq`l ¥¨¨

.dyecw odilr oi` oiicryå`ed df oicàøîàc ïàîì eléôiabl §£¦§©§¨©
znd ikixkz,àéä àúléî äðîæämpinfdyk d`pda mixq`py ©§¨¨¦§¨¦

oky ,jkléléî éðäcala dpnfda mixeq`y,úîì ãâa âøBàä ïBâk ¨¥¦¥§¨¥¤¤§¥
xg`l dyrn xqegn epi`y ,znd lr eyxetl cin ie`xy

,dpnfddàëä ìáàmziipa dyrn mixqegny ,lzekl mipala £¨¨¨
,lzekaâéøàì éeåèkjxevl bix` epnn zeyrl eze` eehy xnvk - §¨§¨¦

mikixkzøîàc ïàîì àkéìå ,éîc.ezxqe` znl ezpnfdy ¨¥§¥¨§©§¨©
zia xird ipa epzp :zqpk zia zxard ly sqep ote`a dpc `xnbd

a zqpkäðzî,oileg jxevløñà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt ©¨¨§¦¥¨©©¨§¨¦¨©¨©
,ea ynzydléøL ãçå:`xnbd zx`an .øñàc ïàîoky ,enrh §©¨¥©§¨©

,dúMeã÷ ò÷ôz [éàîa] (éàäá)oi`e ,ezxenz minc ozp `l ixd §©¦§©§¨¨
.ezyecwa x`yp zqpkd ziae lEgl dn lr dyecwléøLc ïàîe©§¨¥

,xaqdéì äåäc åàì éàxird ipa epiidc ozepldépéî äàpäon - ¦¨©£¨¥©¨¨¦¥
,lawnddéì áéäé äåä àìe ,zqpkd zia z`déì äåä øãädxfg - Ÿ£¨¨¦¥¨©£¨¥

zeidl,éðéáæk äðzîdyecwde ,dxikn inck zaygp ef d`pdy ©¨¨¦§¦¥
.d`pda xzen zqpkd ziae ,dilr dlg

x`y iabl `ziixa z`aen ,zqpk ziaa yeniya oecipd ab`
:dyecwe devn iyinyzäåöî éLéîLz ,ïðaø eðzmixac - ¨©¨¨©§¦¥¦§¨

mdilr oi` mzevn dxary xg`l ,devnl mda eynzydy
e dyecwïé÷øæðe ,dty`läMeã÷ éLéîLzmixac iyinyz - ¦§¨¦©§¦¥§¨

,dyecw ixac mdilr miaezkyïéæðâðzx`an .mwxefl xeq`e ¦§¨¦
:`ziixad,äåöî éLéîLz ïä elàåoebkøôBL ,áìeì ,äkeñe.úéöéö §¥¥©§¦¥¦§¨¨¨¨¦¦

,äMeã÷ éLéîLz ïä elàåoebkéî÷ñeìcea gipdl wy -íéøôñ §¥¥©§¦¥§¨§§§¥§¨¦
,ïéléôz ìL ÷ézøðå ,äøBz øôñ ìL ÷éúå ,úBæeæîe ïéléôz§¦¦§§¦¤¥¤¨§©§¦¤§¦¦

ïäéúBòeöøe.oilitzd ly §¥¤
:dyecw iyinyza mipic dnkLéøî ,àáø øîà[dligzn-]äåä ¨©¨¨¥¥£¨

àiñøek éàä ,àðéîàdtn dilr miqxety zqpkd zia znia - £¦¨©§©¨
,dxez xtq dilr migipne,àeä LéîLúc LéîLzxtq ixdy ©§¦§©§¦

,dtnd ly yinyz `id dniade ,dtnd lr gpen dxezdéøLå§¨¥
j` ,yeniyd xg`l dwxeflc àðéæçc ïåékminrtldéålò éáúBî- ¥¨©£¦¨§§¥¦¨¥

dilräøBz øôñ,dtn `laàðéîà`id mby,àeä äMeã÷ LéîLz ¥¤¨£¦¨©§¦§¨
øeñàå.zfpbp `l` ,dwxefl §¨

àñéøt éàä ,àðéîà äåä Léøî ,àáø øîàå[oelie-] ca zrixi - §¨©¨¨¥¥£¨£¦¨©§¦¨
,ycewd oex`a miqxety,àeä LéîLúc LéîLzwx zynyny ©§¦§©§¦

j` ,dwxefl xzen dzlay xg`le ,dxezd xtql `le oex`lïåék¥¨
c àðéæçcminrtldéì éôééòoex`d ileya dze` miltek -éçðîe ©£¦¨§©§¥¥©§¥

àðéîà ,déålò àøôéñyøeñàå ,àeä äMeã÷ LéîLz.dkilydl ¦§¨¦¨¥£¦¨©§¦§¨§¨
ètøéàc àúeáéz éàä ,àáø øîàå,lwlwzpy ycew oex` -äãáòéî §¨©¨¨©¥¨§¦§¨¥¨§¨

éúøèeæ äáéz,xzei ohw ycew oex` epnn zeyrl -,éøLx`ypy ¥¨§§¥¨¥
zeyrl j` ,dpey`xd ezyecwaàéiñøek[dnia-],øéñà §©¨¨¦

dxez xtq dilr migipn minrtl wxy dzegt dzyecwycixene ,
.ezyecwn oex`d

àñéøt éàä ,àáø øîàåycewd oex`a miqxety drixid -,äìác §¨©¨¨©§¦¨§¨¨
éøôñì àñéøt déãáòéîìdxez xtql lirn -,éøLdcixen epi`y §¥¨§¥§¦¨§¦§¥¨¥
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j` ,xeknl xzene welig oi` okle ,ezyecwa,ãéçéì íéaøîxg`l ¥©¦§¨¦
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,äúnLk :àðzìL Bì äçépäéaøb úBàî L;ïééìL åéðáì çépä ,àeä únLkéà÷å àúéø øñà äåä àðeä áø .ïéé éaøb íéôìà úL ¨¨§¤¥¨¦¦¨§¥©§¥©¦§¤¥¦¦©§¨¨§¤£¨¦©§¥©¦©¨£¨£©¦¨§¨¥

:déì øîà .áøc dén÷:øîà ?éàä éàîøîà .àLecé÷ déa éàúàå éàðééîäì dézðkLîe ,àMecé÷ éì äåä àì:déìàåòø àäé ©¥§©¨©¥©©¨©¨£¨¦¦¨¦§©§¥§¤§¨©©£©¥¦¨¨©¥§¥©£¨
déìò eäééðî ïééãLå ïçìL ,déúlëå déúða ïééúà .àéøetà àðb äåä àöeb Léðéà àðeä áø ,déøa àaø ììkéà ék .éàøéLa íeèéúc§¦§¦¨¥¦¦©©©¨§¥©¨¦¦¨£¨¨¨©§¨¨§¨§¨¥§©¨¥¨§¨§¨§¨¨©§£¥

ézëøa ék éì zøîà àì àîòè éàî :øîà .ãt÷éàå áø òîL .éàøéLa íeèéàc ãò.øîì ïëå" :E"eìàLøæòìà éaø ìL åéãéîìz ©§¦§¦¨¥¨©©§¦§©¨©©©§¨¨¨§©§¦¦¥©§¦§¥§¨¨£©§¦¨¤©¦¤§¨¨
,äna :òenL ïa,úñðkä úéáì àéøãðt÷ éúéNò àì éîiî :íäì øîà ?íéîé zëøàä,LBã÷ íò éLàø ìò ézòñt àìåàìå ¤©©©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¨¦¦©¤§©§¨§¥©§¤¤§Ÿ¨©§¦©¨¥©¨§Ÿ

étk éúàNð.äëøa àìa,Løãnä úéáì íãà éðîã÷ àì éîiî :íäì øîà ?íéîé zëøàä äna :àãéøt éaø úà åéãéîìz eìàL ¨¨¦©©§Ÿ§¨¨¨£©§¦¨¤©¦§¦¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ§¨©¦¨¨§¥©¦§¨
àìå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dlibn(iying meil)

øéò øáç,xeaiv ikxva wqrznd mkg cinlz -ìáàm`íL Lé £¥¦£¨¥¨
,øéò øáçzxg` xir ipa ly dwcv s`øéò øáçì ïúpézdwlgiy £¥¦¦¨¥©£¥¦

zrck mipzepy dwcva eyriy dzid mzrcy ,eipir ze`xk
,mkgdïkL ìëå,df dyrnaeëãéãå éãéc éiðòclye ixir ly - §¨¤¥©£¦¥¦¦§¦§
mkxiréëéîñ éìò.izrc lr mzxcp i`cee ,dwcv lawl ¨©§¦¥

äðùî
úà ïéøëBî ïéàzqpkd ziaãéçéì íéaø ìL,ea lltzdl ick s` ¥§¦¤¤©¦§¨¦

Bì eøîà .øéàî éaø éøác ,BúMeãwî BúBà ïéãéøBnL éðtî,minkg ¦§¥¤¦¦¦§¨¦§¥©¦¥¦¨§
àì óà ,ïk íàzqpk zia exkniäìBãb øéòîmiax milltzn yiy ¦¥©Ÿ¥¦§¨

äpè÷ øéòì`le ,ezyecwn ecixen ixdy ,milltzn hrn yiy §¦§©¨
s` ok m`e ,zqpkd ziaa dxikn `vnz `l ok m`y ,xeq`y okzi

.xzen cigil miax ly xeknl

àøîâ
:`xnbd dywn .xi`n iax ly enrha dpc `xnbdéøîà÷ øétL©¦¨¨§¥

øéàî éaøì ïðaø déìcigil miax ly xeknl oia welig oi`y ¥©¨¨§©¦¥¦
zvxzn .xi`n iax jk lr aiyi dne ,dphwl dlecb xirn dxiknl

:`xnbdøéàî éaøådxikna ,aiyiàøwéòî ,äpè÷ øéòì äìBãb øéòî §©¦¥¦¥¦§¨§¦§©¨¥¦¨¨
àLéc÷e ,zqpkd zia zyecwaàzLädxiknd xg`làLéc÷ énð ©¦¨©§¨©¦©¦¨

j` ,xeknl xzene welig oi` okle ,ezyecwa,ãéçéì íéaøîxg`l ¥©¦§¨¦
dxikndäMeã÷ àkéìmixne` oi` ixdy ,dpey`xd dyecwk ¥¨§¨

.dxyrn zegta dyecway mixac
:minkg zrc `xnbd zx`an df itlïðaøå,jkl eaiyiàkéà éà §©¨¨¦¦¨

Lçéîì,xen`d mrhd on cigil miaxn dxikna ezyecwn cxeiy §¥©
àðååb éàä ékdphwl dlecb xirn dxiknaLçéîì àkéà énð,jkl ¦©©§¨©¦¦¨§¥©

'Cìî úøãä íò áBøa' íeMî(gk ci ilyn),miax yi dlecb xiray , ¦§¨©§©¤¤
oeiky ,jkl miyyeg oi` df ote`a m`e .jln zxcd xzei jka yie
,xzei dlecb ezyecwy xac jxevl minca ynzyne xkeny
oicd `ed ,oilegl ea ynzydl xzene df zian dyecwd d`vi

.cigil exkenl xzeny

äðùî
úñðkä úéa ïéøëBî ïéà,zinler dxikna miaxl miax ly s` ¥§¦¥©§¤¤

exken okle melkl eipira aygp epi`y d`xpy ,`ed oeifa jxcy,
àlàmixkeneöøé íàL éàðz ìòdxiknd z` elhai mixkend ¤¨©§©¤¦¦§

eeäeøéæçé,mdlBúBà ïéøëBî ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøács` ©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦
,íìBò økîî,yeniy lkle cigil s`eíéøác äòaøàî õeçmdy ¦§©¨¥©§¨¨§¨¦

,oeifa iyinyzé÷ñøeáìe ,õçøîì,zexer ceair -äìéáèìmc` ly §¤§¨§§§¦¦§¦¨
,`nhì dúBà ïéøëBî ,øîBà äãeäé éaø .íénä úéáìeå ,øöç íLm` §¥©©¦©¦§¨¥§¦¨§¥¨¥§

dxiknd zrya jk eyxit ok`,äNòé äöøiM äî ç÷Bläs`e ©¥©©¤¦§¤©£¤
.mixkfpd mixacd zrax`

àøîâ
m`y i`pz lr zqpkd zia mixken xi`n iaxly ,dpyna epipy
:`xnbd dywn .ziaix xeqi` cvn dfa dpc `xnbd .edexifgi evxi

da éøééc éëéä øéàî éaøìe,mipewdàädxiknd lhazz m`àéåä §©¦¥¦¥¦¨§¦¨¨©§¨
dìea mipewd yeniyúéaøcia mdizern zpznd xky ly ¨¦¦

.xeq`e ,mixkend
:`xnbd zvxznäãeäé éaø úèéLa øéàî éaø ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦¥¦§¦©©¦§¨

øîàc ,døîàwx yi m` xkn jxcayúéaøa ãçà ãöwtq yiy - £¨¨§¨©©¤¨§¦¦
,ziaix icil e`eai m`,øzeîlr exariy i`ce df oi`y oeik ¨

.xeqi`dàéðúc,`ziixaaäéäL éøädelnäLBð[raez-]Bøéáça §©§¨£¥¤¨¨¤©£¥
äðî,edeldyBì äNòådeld,øëî eäãNel xifgi `l m`y epiidc ¨¤§¨¨¨¥¤¤

y `ed oicd ,ely dcyd `dz ipelt onf crøëBnL ïîæadeld - ¦§©¤¥
ìëBàz`úBøétonf eze` cr dcyd,øzeî,ziaix yyg dfa oi`y ¥¥¨

d m` j`ç÷Bìdelnd -úBøét ìëBàonf eze`a,øeñàrxti `ny ¥©¥¥¨
calny `vnpe ,dcyd z` delnl xekni `le d`eldd z` deld

eizern zpznd xkya deld zexit delnd lk` d`eldd zern
.ziaix meyn xeq`e ,elv`eléôà ,øîBà äãeäé éaød m`ç÷Bì ©¦§¨¥£¦¥©

,øzeî úBøét ìëBàoeike ,ziaix icil `eaiy cg` cv wx yiy oeik ¥¥¨
.minkg z`f exq` `l ,xkn jxca zexitd lke`yäãeäé éaø øîàå§¨©©¦§¨

,ezhiyl di`xkøëî eäãN äNòL ïðBæ ïa ñBzéáa äNòîdelnl ©£¤§©§¤¨¤¨¨¨¥¤¤
o`k x`eand ote`d itkét ìòz`xedç÷Bìå ,äéøæò ïa øæòìà éaø ©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥©

äéä úBøét ìëBàoa xfrl` iax z`xedne ,oerxitd onf mcew ¥¥¨¨
.xzeny izhiyk gken ,zexit lek`l gwell xzeny dixfreøîà̈§

Bìike ,minkgíMîyiäéàøixd ,jzhiyl,äéä úBøét ìëBà øëBî ¦¨§¨¨¥¥¥¨¨
ç÷Bì àìå.lkd ixack xizd okle ,jixack §Ÿ¥©

:`xnbd zx`anøî ,eäééðéa àkéà úéaøa ãçà ãö ,eäééðéa éàî- ©¥©§©¤¨§¦¦¦¨¥©§©
dcedi iax,øzeî úéaøa ãçà ãö ,øáñ`ny wtq wx `edy oeik ¨©©¤¨§¦¦¨

ziaix lr s` exfby opaxc ziaix icil `eai zexitd zlik`a
.xknaøîe`nw `pz -,øeñà úéaøa ãçà ãö ,øáñcv yiy oeik ©¨©©¤¨§¦¦¨

xizdy xi`n iaxe .ziaix icil `eai zexitd zlik`a `ny
zeidl lelry s`e ,i`pz lr zqpk zia xeknl epizpyna
iaxk xaq ,mixkend cia mdizerny xkya ea miynzyny

.z`f xizdy dcedi
:mzwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbdàîìò éleëc ,øîà àáø- ¨¨¨©§¥¨§¨

y mixaeq ,minkge dcedi iaxàëäå ,øeñà úéaøa ãçà ãöoecipd ©¤¨§¦¦¨§¨¨
xzen m`dìò úéaø,eäééðéa àkéà øéæçäì úðîribiyky epzdy ¦¦©§¨§©§¦¦¨¥©§

,lk`y zexitd inc delnd xifgi ,deld rxtie onfdøîiax - ©
dcedi,øzeî øéæçäì úðî ìò úéaø ,øáñicil `eai m` s` ixdy ¨©¦¦©§¨§©§¦¨

,delnd dpxifgi ziaixøîe`nw `pz -,øáñziaix didy oeiky ©¨©
,zexitd zlik` zryaøeñà.dxifgdl zpn lr s` ¨

:dpyna epipy.'åëå íìBò økîî BúBà ïéøëBî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¦¦§©¨
ea ynzydle xvg myl dxikn oica zwelgn x`ean dpyna
mewna milbx in zlhda dpc `xnbd .oeifa iyeniyl jk xg`

:dlitzCBúa íéî ïézLäì íãàì øzeî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨§¨¨§©§¦©¦§
älôz ìL úBnà òaøàeyecig lr dnz sqei ax .oda elltzdy - ©§©©¤§¦¨

:l`eny lyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîà`ld ,l`enyàðéðz ¨©©¥©¨©§©¨¨¦¨
,epizpynaì dúBà ïéøëBî ,øîBà äãeäé éaøäî ç÷Bìå øöç íeL ©¦§¨¥§¦¨§¨¥§¥©©

,äNòé äöøiMlk ea zeyrl zqpkd zia dpewl xzeny x`eane ¤¦§¤©£¤
,eikxv ziiyrk iefa yinyz s`e eikxvïðaø elôàå,exq`e ewlgy ©£¦©¨¨

md mbàlà éøîà÷ àìaìáà ,déúMeã÷ òéá÷c úñðkä úéáaòaøà Ÿ¨¨§¥¤¨¥©§¤¤¦§¦©§¨¥£¨©§©
úBnàoda elltzdyàì ,eäééúLeã÷ òéá÷ àìc.z`f exq` ©§Ÿ§¦©§¨©§Ÿ

:df oipra `ziixaìltúnä ,ïîçð áøc dén÷ àpz éðzjk xg`e ¨¥©¨©¥§©©§¨©¦§©¥
,oizydl dvexúBnà òaøà ÷éçøîezlitz mewnnå .ïézLîeok ©§¦©§©©©§¦§

ïézLnä,lltzdl dvexeúBnà òaøà ÷éçøîmy oizydy mewnn ©©§¦©§¦©§©©
déì øîà .ìltúîe,`ziixad dpeylàîìLaoic÷éçøî ïézLnä ¦§©¥¨©¥¦§¨¨©©§¦©§¦

àðéðz ,ìltúîe úBnà òaøàdpyna(:ak zekxa),ïäî ÷éçøé änk- ©§©©¦§©¥¨¦¨©¨©§¦¥¤
milbxd innàlà .úBnà òaøà ,äàBvä ïîeoic÷éçøî ìltúnä ¦©¨©§©©¤¨©¦§©¥©§¦

,ïézLîe úBnà òaøàeilr dywéì änìixd ,wigxdléëä éà ©§©©©§¦¨¨¦¦¨¦
,àòcøäðc éìéáL eäleëì eäðézLc÷`ly zen` rax` da oi`y ¦©§¦§§§§¦¥¦§©§§¨

df mewna dyecw oi` i`ce `l` ,mikxc ixaer oda elltzd
.ea oizydl xzene

:`xnbd zayiinéðz`ziixaaääLémcew zen` rax` jelid ick ¨¥¦§¤
mewn eze`n wigxdl jixv oi` ddyy xg` j` ,oizyiy.

:`xnbd dywnàîìLady oicdòaøà Celéä éãk ääLé ïézLî ¦§¨¨©§¦¦§¤§¥¦©§©
úBnàmrhd ,lltzieúBöBöéð íeMî,milbx in zlhda mifzpy ©¦¦

,mdn eicba etphi `lyàlàdy oicdCeléä éãk ääLé ìltúî ¤¨¦§©¥¦§¤§¥¦
úBnà òaøà,oizyi jk xg`e,éì änìdf mewna dyecw oi` ixd ©§©©¨¨¦

.x`eank
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàmeyn zedyl jixvìkLly onfd ¨©©©¦¤¨

jelid ick,úBnà òaøàoiicrïLçøî éLeçøå ,åéôa äøeãñ Búlôz ©§©©§¦¨§¨§¦§©¥§©£¨
déúååôN.dlitzd zeaiz z` zeygxn eizezty - ¦§¨¥

,mipey minrhn mini ekix`dy mi`pz dnk d`ian `xnbd
:oexg`d oipra `ed mday oey`xdy,ïîéñ ï"ôìæoewixhep `ede ¦¨

iax ,reny oa xfr'l` iax ,i`k'f iax] mixkfend mi`pzd zeny
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dlibn(iyiy meil)

ïäk éðôì ézëøa àìå,dcerqaeîøeä àlL äîäaî ézìëà àìå §Ÿ¥©§¦¦§¥Ÿ¥§Ÿ¨©§¦¦§¥¨¤Ÿ§
äéúBðzî,odkl epzipe daiwde miigld rexfdøîà ÷çöé éaø øîàc ©§¤¨§¨©©¦¦§¨¨©

éaø øîàå ,äéúBðzî eîøeä àlL äîäaî ìBëàì øeñà ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨¤¡¦§¥¨¤Ÿ§©§¤¨§¨©©¦
,íéìáè ìëBà elàk ,äéúBðzî eîøeä àlL äîäaî ìëBàä ìk ÷çöé¦§¨¨¨¥¦§¥¨¤Ÿ§©§¤¨§¦¥§¨¦

déúååk àúëìä úéìå`cixt iax xingd ok it lr s`e ,xzen `l` §¥¦§§¨§¨¥
.dpnn lek`l `ly

xn`y dn :`cixt iax ixaca dpc `xnbd,ïäk éðôì ézëøa àìå§Ÿ¥©§¦¦§¥Ÿ¥
ka jk dyry rnyn:`xnbd dywn .ux`d mr s`e odk l
àéä àúeélòîc àøîéîì,dyr aeh xac ike -,ïðçBé éaø øîà àäå §¥§¨¦§©§¨¦§¨¨©©¦¨¨
CøánL íëç ãéîìz ìkxg`eléôà ,åéðôì`ed m`ìBãb ïäkj` ¨©§¦¨¨¤§¨¥§¨¨£¦Ÿ¥¨

`edäúéî áéiç íëç ãéîìz BúBà ,õøàä íòmrd micwdy lr ©¨¨¤©§¦¨¨©¨¦¨
,eiptl ux`døîàpL(el g ilyn)éø÷z ìà ,'úåî eáäà éàðNî ìk' ¤¤¡©¨§©§©¨£¨¤©¦§¥

,'éàéðNî' àlà 'éàðNî'df mkg cinlze ,e`pyl miyp`l minxeby §©§©¤¨©§¦©
mkg cinlz d`exdy ,e`ipyn aygp dkxal ux`d mr micwny

.dxezd on d`pd oi`y xne` ux`d mr iptl lty
:`xnbd zvxzneäéà øîà÷ ékepiid odk iptl jxa `lyaote` ¦¨¨©¦§

odkde `edyïéåLs` enicwdy ycige ,minkg icinlz mdipyy ¨¦
.dxeza epnn lecb did `cixt iaxy

:eini zekix` lr l`ypy sqep mkgàéðeçð éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦§§¨
ïBì÷a ézãakúð àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä äna ,äðwä ïa¤©¨¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©©§¦¦§

[oeifa-],éøáç,dfazi ixagy ici lr cakzdl izivx `ly xnelk £¥¦
,éøáç úìì÷ éúhî ìò äúìò àìåizhin lr izilr `l ,xnelk §Ÿ¨§¨©¦¨¦¦§©£¥¦

il,ipxrivy xrv e` ezllw lr ixagl izlgny iptl oeyïøúåe©§¨
.éúééä éðBîîa§¨¦¨¦¦

xn`y dn :`ipegp iax ixac zx`an `xnbdïBì÷a ézãakúð àìŸ¦§©©§¦¦§
,éøáçezpeekàä ék,didy dyrn itk -àøî éøc àðeä áøc £¥¦¦¨§©¨¨¥¨¨

déôúkàe ,etzk lr dxitg ilk `yp -à÷å éàìéðç øa àðç áø àúà ©¦§¥¨¨©¨¨©£¦©§¨
dépéî éøc.etzk lr `ed e`ype ,ecakl epnn elhpe -déì øîàax ¨¥¦¥¨©¥

,`pedêéúàîa úéøãc úìéâø éàze`yn dz` `yep jxira mby - ¦§¦©§¨¥§¨¦
,el`kéøc,df `yn `y -Cãéc àúeléæa àðà éøewééúà ,àì éàå- ¨¥§¦Ÿ¦§©¥£¨§¦¨¦¨

jpeifiaa cakzdl.éì àçéð àìxn`y dneéúhî ìò äúìò àìå' Ÿ¦¨¦§Ÿ¨§¨©¦¨¦
,'éøáç úìì÷ezpeekdééøeôì ÷éìñ äåä ék àøèeæ øîc ,àä ék- ¦§©£¥¦¦¨§©§¨¦£¨¨¦§§¥

,oeyil ezhinl dlrykì éøL ,øîàïøòöc ïàî ìëì déin lk - ¨©¨¥¥§¨©§©£¨
xn`y dne .el lEgn ipxrivy,éúééä éðBîîa ïøúåe,aei`k ezpeek ¨©§¨§¨¦¨¦¦

,äåä déðBîîa ïøúåå áBià ,øî øîàcjkaéðåðçì äèeøt çépî äéäL §¨©©¦©§¨§¨¥£¨¤¨¨©¦©§¨©¤§¨¦
déðBînî.dhextn zegt deyy xac dpwy s` ¦¨¥

:eini zekix` lr l`ypy sqep mkgàéðeçð éaø úà àáé÷ò éaø ìàL̈©©¦£¦¨¤©¦§§¨
éæååb eúà .íéîé zëøàä äna (åì øîà) ,ìBãbäiax izxyn - ©¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©§¥
,`ipegp iax iiga uw `aiwr iaxy eaygy ,`ipegpdéì eçî à÷å- §¨¨¥

e ,mdiptn `aiwr iax gxa .ezl`y lr edekde÷éìñeàLéøà áéúé ¨¦¨¦©¥¨
àì÷éãce ,lwc y`xa -déì øîà,`ipegp iaxl,éaøweqta xn`p §¦§¨¨©¥©¦

(c gk xacna),dywe ,'xwAa dUrY cg` UaMd z`''Nák' øîàð íà ¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤¦¤¡©¤¤
,'ãçà' øîàð änìyxtl jixv recne ,cg` rnyn mzq 'yak' ixd ¨¨¤¡©¤¨
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áøå àðéáøc àä ék ".íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¦¨§¨¦¨§©
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éøèöà éà,àeä ïðaøî àáøeö éà :déì øîà ?éàî àzLéðë éaî àøáb éø÷éîì Léðéàì déì C ¦¦§§¦¥§¦¦§¦§¦©§¨¦¥§¦§¨©£©¥¦§¨¥©¨©
,àì éàå ;à÷eñt àîéì ,àeä àø÷ éàå ;ïéúéðúî àîéì ,àeä àpz íàå ;àúëìä àîéìdéì àîéì ¥¨¦§§¨§¦©¨¥¨©§¦¦§¦¨¨¥¨§¨§¦¨¥¨¥
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.ìáa éãéñçì ìàøNé àòøàc éôéwzïðz:Lé÷ì Léø éðz .óìç àâúa LnzLàãe :íúääæ ©¦¥§©§¨¦§¨¥©£¦¥¨¤§©¨¨§¦§©¥§¨¨£©¨¥¥¨¦¤
LnzLnä,úBëìä äðBML éîaì :àleò øîàå .äøBz ìL døúkéðúc ïàîa Léðéà LnzL ©¦§©¥§¦¤¤£¨¦§¨¤¨©£©¨¦§©¥¦¦§©§¨¥

ì àìå äòaøà.äòaøà éðúîc ïàîa LnzLàèî .àçøBàa ìéæà äåä Lé÷ì Léøc àä ék ©§¨¨§¨¦§©¥§©§©§¥©§¨¨¦¨§¥¨¦£¨¨¥§§¨§¨
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מגילה. בני העיר - פרק רביעי דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dlibn(iyiy meil)

,jxcdøîàpL(`l ek `xwie),'íëéLc÷î úà éúBnLäå'micwdy jkae ¤¤¡©©£¦¦¤¦§§¥¤
y cnln ,'mkiycwn'l 'izenyde'ïúMeã÷mdilrïäLk óà §¨¨©§¤¥

.ïéîîBLm`eLBìúé àì ,íéáNò Ba eìò,mze`Lôð úîâò éðtî ¥¦¨£¨¦Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤
sq`zdl milibx eidye epipa ini z` exkfiy ,mdi`exl `dzy
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àøîâ
`xnbd d`ian ,zqpkd zia zyecw oipra dxaic epizpyny oeikn
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änçaobdlïäa ïéãétñî ïéàå ,íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî ©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦§¥©§¦¦¨¤
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,úBìòìm`e.Lôð úîâò éðtî ,LBìúé àì íéáNò íäa eìò ©£¨¨¤£¨¦Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤
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.mixaew
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קעי
miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtziprz

ïéúåàéð ïéàåÐ.my oiliihn oi`e ,ekezl oihywzn oi`emiax ly ctqdÐcinlz ly

.lecb zia `edy itl ,jkl ie`x zqpkd ziae .ecitqdle sq`zdl oikixvy ,zny mkg

åäééîù øëã ïàîÐzelrln mirpeny xac oda zeyrl `nw `pzl opirny `kid

.miayréúîéàÐmind z` oitlfn oicakny xg`l .oaeyiia oze` oiviaxne oicakn

.wa`d z` uiaxdléàðú ìòÐzpn lr

.oda eynzyiyåá ïéðéìîÐrnyndaegc :

.znd z` da oildl `idéúî åá åðéìéù óåñì
äåöîÐ.oixaew odl oi`y mizn xira ezeniy

ïðáø éá éàîÐia" zeyxcn iza oixew dnl

"opaxÐ.xac lkl `ed mziay itlàçìéæ
àøèîãÐ.gka oi`ay min mxfíåùî åàì
àøèéîÐ`l m`y ,minybd iptn epilr obiy

`zrnya oiwqer epiidÐ.oiqpkp epiid `l

àúåìéöÐcexh epi`y ,zayeine dlelv zrc

.daygn melkaéø÷îì ùéðéà äéì àëéøö éà
ãéáòéð éàî àúùéðë éáî àøáâÐoi`y xg`n

.jxevl `ly oda oiqpkpà÷åðéì àîéìÐ

x eid zewepizdy.zqpkd ziaa zexwl oilibïåâë
úùù áø éá éà÷ã àãéôñäÐmc` zeni m`

.zyy ax ia cg`éà éãéã àø÷é íåùî éà øîà
àúéîã àø÷é íåùîÐ.miax ly ctqd dil ded

àîìò éìåë åúàÐ.cetqlàúëìä éðú äåäãÐ
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ìàøùéã àòøà éôé÷úÐopixn`c ,yiwl yix

xa xa dax icda elit`c :(a ,h) `nei zkqna

yix icda irzync o`nc ,irzyn `l dpg

ax .icdq `la `wqir dil oiadi `weya yiwl

zkqn idliya ,laa iciqgn wgvi xa ongp

z`xi ipziz `l :dil xn`wc ,(a ,hn) dheq

.`p` `ki`c Ð `hgàâúáÐ.dxez xzkóìç
Ð.mlerd on xaràéîã àî÷øåò=ly zilely

.oiqpekn minäéðéòîùàãÐ.ipec`l yny`y

ïîöò ìò åøéîçäùÐdkixv oi` `ziixe`cnc

mitevx mini dyely d`exd `l` miiwp dray

la` ,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza

dwqte dray lk dz`x elit` Ð dzcp zlgza

axrlÐ,onvr lr exingd ode .dlila zlaeh

od izni` dzcp gzta mi`iwa lkd oi`y itl

m`e .dcpl dcp oiay mini xyr cg`a zecner

,oitevx dylya `l` exingi `l :xn`z

(eh `xwie) "dzcp zr `la miax mini" aizkck

Ðdrayl dzwiwfn dcp mc zii`xy minrt

dray xetql dligzd ?cvik .dxezd on miiwp

dray dxtqe ,dxenb daf dzidy xg`l miiwp

lcxgk elit` dz`x iriayae ,miiwpÐdxzq

i` .miiwp dray xetqle xefgl dkixve ,lkd

meide ,drci `le mini ipy dz`x `ny :inp

,oitevx mini dyly edl eedc ,drcie dz`x

.exingd ok lre ,miiwp dray dkixve
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xzeia y`x zelw ied drixfc ,drxfc meyn

.dpaxega elit` xeq` ikd meyne ,ytp znbre
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zelw ied `lc zepeayg la` ,xeq`c `ed xzeia
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`iyw `le Ð miiwp dray dilr zeayei lcxgk

my) "otec `vei" wxtae (`,eq) dcpa xn`c `dn

`l mzd `nyc .`nh lcxg oirk elit`y (`,bn

dcp zeidl `l` ,miiwp dray dkixvdl ixiin
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ì íé÷éñôîeúaL.úøçàäiðMa,"øBëæ"aúéLéìM,äneãà äøtúéòéáøa,"íëì äfä Lãçä".ïøãñëì ïéøæBç úéLéîçaìkìïé÷éñôî ©§¦¦§©¨©¤¤©§¦¨¨©§¦¦¨¨£¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤©£¦¦§¦¦§¦§¨©Ÿ©§¦¦

.íéøetkä íBéáe ,úBãîòîáe ,úBiðòúa ,íéøeôáe ,äkeðça ,íéLãç éLàøaàøîâíúä ïðz,íéì÷Mä ìò ïéòéîLî øãàa ãçàa : §¨¥¢¨¦©£¨§¦§©£¦§©£¨§©¦¦§©¨¨§¤¨©£¨©§¦¦©©§¨¦
ìòå

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



קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dlibn(ycew zay meil)

únä úàöBäì äøBz ãeîìz ïéìháî,dxeawlälkä úñðëäìezian §©§¦©§¨§¨©©¥§©§¨©©©¨
.dztegl dia`ìháî äéäL ,éàòìéà éaøa äãeäé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦§¨§©¦¦§©¤¨¨§©¥

,älkä úñðëäìe únä úàöBäì äøBz ãeîìzezxez dzidy s`e ©§¨§¨©©¥§©§¨©©©¨
.xg` wqr el did `le ezepne`

:znd z`veda df oic dliabn `ziixad,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
íL ïéàLaick znd zeell miyp`ìáà ,BkøBö ìkm`ìk íL Lé §¤¥¨¨§£¨¥¨¨

änëå .ïéìháî ïéà ,BkøBömd miyp`ìàeîL áø øîà ,BkøBö ìk §¥§©§¦§©¨¨§¨©©§¥
éøáb éôìà øñéøz ,áøc déîMî àéðéà øayi` sl` xyr mipy - ©¦§¨¦§¥§©§¥¨©§¥©§¥

,ezeell e`eaiyåceréøetéL éôìà àzéLmiyp` mitl` zyy - §¦¨©§¥¦¥
.ecakl e`eaiy mifixknyeäéépéîe ,éøáb éôìà øñéøz ,dì éøîàå§¨§¥¨§¥¨©§¥©§¥¦©§

mkezne -,éøetéL éôìà àzéLcere ,edeeliy mitl` zyy xnelk ¦¨©§¥¦¥
.efixkiy mitl` zyy

:ekxev lk `ed dnk zetqep zehiyïBâk ,øîà àìeòmy eidiy ¨¨©§
cr miyp` daxdéøáb éöééçcmiyp` zvign didzy -àìeaàî §¨§¥©§¥¥©¨

[xird xry-]àøëéñ ãò.el micteq myy ,[zexawd zia-]áø ©¦§¨©
dúðéúðk ,øîà úLL,ipiqa dxez lyð Ckdúìéèepiide ,mlerd on ¥¤¨©¦§¦¨¨¨§¦¨¨

,lha ecenlz jkay mkg cinlz zxihtdúðéúp äîdzidíéMLa ©§¦¨¨§¦¦
,àBaéø íéMLa dúìéèð óà ,àBaéølhal jixv df oipn yiy cre ¦©§¦¨¨§¦¦¦

e .ezeell dxezéø÷c ïàîì éléî éðä`xwnéðúå,envrl zeipyn ¨¥¦¥§©§¨¥§¨¥
éðúîc ïàîì ìáà,mixg`làøeòéL déì úéìlhal yi dnk cr £¨§©§©§¥¥¥¦¨

.milhan ote` lka `l` ,ezeell dxez
d`ian dligze ,zqpkd zia zyecw zlrnl zxfeg `xnbd

:dpikyd zelb oipra `ziixaàBa ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥
eìbL íB÷î ìëaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé ïéáéáç änk äàøe§¥©¨£¦¦¦§¨¥¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¨

zene`d oia.ïänò äðéëLykíéøöîì eìbdzid,ïänò äðéëL §¦¨¦¨¤¨§¦§©¦§¦¨¦¨¤
øîàpL(fk a '` l`eny)éáà [úéa ìà] (úéáì) éúéìâð äìâðä'íúBéäa E ¤¤¡©£¦§Ÿ¦§¥¦¤¥¨¦¦§¨

.'Bâå 'íéøöîayk okeìááì eìbdzidøîàpL ,ïänò äðéëLbn diryi) §¦§©¦§¨§¨¤§¦¨¦¨¤¤¤¡©
(ci'ebe 'd xn` dM','äìáá ézçlL íëðòîìdpikyd s`y miyxece Ÿ¨©§©§§¤¦©§¦¨¤¨

.mdnr laal dzlb dnvr
:`ziixad dtiqenäðéëL ,ìàbéì ïéãéúò ïäLk óàåzl`bp,ïänò §©§¤¥£¦¦¦¨¥§¦¨¦¨¤

øîàpL(b l mixac)éäìà 'ä áLå','EúeáL úà E,wiicl yie'áéLäå' ¤¤¡©§¨¡Ÿ¤¤§§§¥¦
øîàð àì,xnel did ie`xy itkL ãnìî ,'áLå' àlàmbLBãwä Ÿ¤¡©¤¨§¨§©¥¤©¨

.úBiìbä ïéaî ïänò áL àeä Ceøä¨¦¨¤¦¥©¨ª
dpikyd dzidyk :`xnbd zxxanàëéä ìááadaiyn .dzxy §¨¤¥¨

:`xnbdìöeäc àzLéðk éáa ,éiaà øîà,lved xira didy -éááe ¨©©©¥§¥§¦§¨§¨§¥
áéúéå óLc àzLéðkdpape xfge axgy -àîéz àìå ,àòcøäða §¦§¨§¨§¨¦¦§©§§¨§Ÿ¥¨

zr lka dzidy.àëä ïéðîæå àëä ïéðîæ àlà ,àëäå àëä̈¨§¨¨¤¨¦§¦¨¨§¦§¦¨¨
:df oipra iia` ly sqep xn`néì éúéz ,éiaà øîà,ixky mleyi - ¨©©©¥¥¥¦

celit`àð÷éçøî ékwgxna ip`yk -äñøtzeiqpk izan cg`n §¦§©¦§¨©§¨
,el`,íúä àðélöîe àðìééò.my dievn dpikydy meyn ¨¥§¨§©¥¨¨¨

:aizie syc zqpkd ziaa erxi`y miyrn ipy `xnbd d`ian
,àòcøäða áéúéå óLc àzLéðëa éáúé eåä [éåìå] ìàeîLc deáà£©¦§¥§¥¦£¨§¥¦§¦§¨§¨§¨¦¦§©§§¨

äðéëL àéúàe ,zqpkd zialeòîLiele l`eny ia`àLâéø ìB÷ ¨§¨§¦¨¨§¦§¨
d`a dpikydy epiade [ygx-]]ee÷ôðå eî÷iptn zqpkd zian ¨§¨§

mpn` .dpikyd ceakúLL áø,xeir didyáéúé äåäzxg` mrta ©¥¤£¨¨¦
,àòcøäða áéúéå óLc àzLéðk éáaeeúà ,÷ôð àìå [äðéëL àéúà §¥§¦§¨§¨§¨¦¦§©§§¨¨§¨§¦¨§Ÿ¨©¨

déì eúòáî à÷å úøMä éëàìî.[edecigtd-]åéðôì øîà,'d iptl - ©§£¥©¨¥§¨§©£¥¨©§¨¨
,éî éðtî äçãð éî ,áeìò BðéàLå áeìò ,íìBò ìL BðBaø`ld ,xnelk ¦¤¨¨§¤¥¨¦¦§¤¦§¥¦

.zqpkd zian dgcp ip` recne ,ical z`vl leki ippi`e xeir ip`
eäì øîà,zxyd ik`lnl 'd.eäe÷áL ¨©§©§

onf lr xn`p :zelbd onfa zeiqpk iza zyecw oipra sqep xn`n
zelbd(fh `i l`wfgi)èòî Lc÷îì íäì éäàå',÷çöé éaø øîà ,' ¨¡¦¨¤§¦§¨§©¨©©¦¦§¨

,df xac miiwzi mday zenewndúBLøãî ézáe úBiñðk éza elà¥¨¥§¥¦¨¥¦§¨
eðéaø úéa äæ øîà ,øæòìà éaøå .ìááaL[ax-].ìááaL ¤§¨¤§©¦¤§¨¨¨©¤¥©¥¤§¨¤

:df oipra ztqep dyxcáéúëc éàî ,àáø Løc(` v mildz)ïBòî 'ä' ¨©¨¨©¦§¦¨
eðl úééä äzà,zelbd onfa 'd okey eay oern eze` okid ,'xce xcA ©¨¨¦¨¨§Ÿ¨Ÿ

.úBLøãî ézáe úBiñðk éza elà¥¨¥§¥¦¨¥¦§¨
:df oipra sqep xn`nàðñéøb éàåä Léøî ,éiaà øîàicenlzl ¨©©©¥¥¥£©¨¦§¨

àðélöîe ,àúéáa[izlltzde-].àzLðk éáaj`àäì úéòîLc ïåék §¥¨§©¥¨§¥§¦§¨¥¨§¨§¦§¨
ãåc øîà÷c(g ek my),'Eúéa ïBòî ézáäà 'ä'zia `ed 'd zia oerne §¨¨©¨¦¨©§¦§¥¤

,lirl `ax zyxck zqpkdàzLéðk éáa àðñéøb éàåä`ed myy £©¨¦§¨§¥§¦§¨
.'d oern

:laaay zeiqpk iza oipra ceràéðz,`ziixaaøtwä øæòìà éaø ©§¨©¦¤§¨¨©©¨
eòáwiL ìááaL úBLøãî ézáe úBiñðk éza ïéãéúò ,øîBàcizrl ¥£¦¦¨¥§¥¦¨¥¦§¨¤§¨¤¤¦¨§

`ealøîàpL ,ìàøNé õøàaxvpckeap z`ia lr d`eapaen dinxi) §¤¤¦§¨¥¤¤¡©
(gi,'àBáé íia ìîøëëe íéøäa øBáúk ék'xeaz mixddy rnyne ¦§¨¤¨¦§©§¤©¨¨

evxyk dxezd zpizp mewnl mnewnn e`ae mid z` exar lnxke
,mdilr ozpizyeàa àlL ìîøëå øBáz äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå©£Ÿ§¨¦©¨¤©¨§©§¤¤Ÿ¨

äòL éôì àlàe lawl,äøBz ãBîììef zekfae,ìàøNé õøàa íéòa÷ð ¤¨§¦¨¨¦§¨¦§¨¦§¤¤¦§¨¥
,da mi`vnp md ixdyúBLøãî ézáe úBiñðk éza,laaayLcinz ¨¥§¥¦¨¥¦§¨¤

änëå änk úçà ìò ,äøBz ïäa ïéöéaøîe ïéøBwux`a erawiy ¦©§¦¦¨¤¨©©©©¨§©¨
.l`xyi

:mdilr dxezd ozpizy evxy mixdd oipra dyxc,àøt÷ øa Løc̈©©©¨¨
áéúëc éàî(fi gq mildz)íépðáb íéøä ïeãvøz änì'midl` cng xdd ©¦§¦¨¨§©§¨¦©§ª¦¨¨¨©¡Ÿ¦

exn`e e`bzp dxez ozn zryay lnxke xeaz md 'mixd' ,'FYaWl§¦§
'dxezd ozpiz ilr'(` hv x"a)'oic evxz' oewixhep `ed 'oecvxz'e ,

y ,oic eniiwz xnelkíò ïéc eöøz änì ,íäì äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¨¤¨¨¦§¦¦
éðéñ`ld ,eilr `le dxezd ozpiz mkilryíéîeî éìòa íëlek ¦©§¤©£¥¦

,éðéñ ìöà ízàc dnn z`f miyxeceáéúëe ,'íépðáb' àëä áéúk ©¤¥¤¦©§¦¨¨©§ª¦§¦
íúäminen ilraa(k `k `xwie),'÷ã Bà ïab Bà'ilra mdy epiide ¨¨¦¥©

:`xnbd zniiqn .did lty ipiq xd eli`e ,mzee`b zngn minen
dpéî òîL ,éMà áø øîà,ef dyxcnøéäéc ïàî éàä[d`bzny-] ¨©©©¦§©¦¨©©§¨¦

.àeä íeî ìòa©©
axgy zqpkd zia :dpyna epipy.àéøcðt÷ BúBà ïéNBò ïéà¥¦©¤§©§¨

:`xnbd zxxanàéøcðt÷ éàî:`xnbd daiyn .,àáø øîà ©©¤§©§¨¨©¨¨
,dîLk àéøcðt÷e ,dyexitk xnelk,øîàc ïàîk ,dîLk éàî ©¤§©§¨¦§¨©¦§¨§©§¨©
éøcà àðôéwîcà,el` miza zexey siw`y cr -àäa ìeòéà- ©§©¦§¨©¨¥¥§¨

zia aiaq jldl zgz o`k s`e ,ikxc xvw`e df zia jxc qpk`
.ekxc ea xvwn zqpkd
:df oic dliabn `xnbdíà ,eäaà éaø øîàzqpkd ziaaäéäxak ¨©©¦©¨¦¨¨

àøwéòî ìéáL,dpapy mcew -øzeî.ekxc my xvwl §¦¥¦¨¨¨
:sqep xzidñðëpä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàzqpkd zialúðî ìò ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¨©§¨

àéøcðt÷ úBNòì àlLdvex okn xg`le ,ekeza zedyl `l` ¤Ÿ©£©¤§©§¨
gzt jxc z`vl,xg`.àéøcðt÷ BúBNòì øzeî¨©£©¤§©§¨

:sqep xzidúñðkä úéáì ñðëpä ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàå§¨©©¦¤§¨©©¨©¦§¨§¥©§¤¤
ìltúäì,eaøîàpL ,àéøcðt÷ BúBNòì øzeî(h en l`wfgi)íò àBááe' §¦§©¥¨©£©¤§©§¨¤¤¡©§©

Cøc àöé úBçzLäì ïBôö øòL Cøc àaä íéãòBna 'ä éðôì õøàä̈¨¤¦§¥©£¦©¨¤¤©©¨§¦§©£¥¥¤¤
,'áâð øòLxry jxc z`vl el xzen devn jxevl qpkpdy x`eane ©©¤¤

.xg`
m` :dpyna epipy.Lôð úîâò éðtî LBìúé àì íéáNò Ba eìò̈£¨¦Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaìBz BðéàLzqpkd zian miayr §¨©§¨¥¥
axgyìéëàîe,dndalìBz ìáàçépîe Lyiy ,ylzy mewna ©£¦£¨¥©¦©

x`eank `lye ,dligzak ezepal evxie mdi`exl ytp znbr
.llk yelzl oi`y dpyna

:`xnbd zvxznìBz ïéúéðúî énð ïðz ékïðz ìéëàîe Lzpeek mb - ¦§©©¦©§¦¦¥©£¦§©
.gipne ylezyk `le ,lik`ne ylezyk wx xeq`l `id dpynd

:zqpkd ziak oeifaa ea mibdep oi`y sqep mewn oipra `ziixaeðz̈
,Làø úel÷ ïäa ïéâäBð ïéà úBøáwä úéa ,ïðaøe,äîäa ïäa ïéòøî ïéà ©¨¨¥©§¨¥£¦¨¤©Ÿ¥©§¦¨¤§¥¨

únà ïäa ïéëéìBî ïéàå[zlrz-].íéáNò ïäa ïéèwìî ïéàå ,íénä §¥¦¦¨¤©©©©¦§¥§©§¦¨¤£¨¦
èwéì íàå,miayr.íéúî ãBák éðtî ,ïîB÷îa ïôøBN §¦¦¥§¨¦§¨¦§¥§¥¦

:'mizn ceak iptn' mrhd z` zxxan `xnbdàéiäàdn lr - ©©¨
,df mrh xn`pàôéqà àîéìéàmtxey miayr hwil m`y ¦¥¨©¥¨

dyw ,mnewnaàkéà íéúî ãBák éàî ïîB÷îa ïôøBNL ïåék.jka ¥¨¤§¨¦§¨©§¥¦¦¨
:`xnbd daiynàlàxn`p,àLéøàzexawd ziaa mibdep oi`y ¤¨©¥¨
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.(aw mildz) "eppegi dxtr z`e dipa` z` jicar evx ik" xn`py dnäñøô àð÷çøî éëã
Ð.ekeza lltzdl qpkp ip`úùù áøÐibq

.ded xedpåðéáø úéáÐ.axàåáé íéá ìîøëëå
Ðdid izni`e ,mid z` lnxk xary epcnlÐ

.dxez ozn zryaäîùëÐ.drnynk

àäá ìåòéà éøãà àðôé÷îãàÐasiw`y cer

,dfd ziad jxc qpk` elld miza ly zexey

oia zqpkd ziae ,ieanl ieann jxcd z` xvw`e

.odipyàø÷éòîÐzqpkd zia dpapy mcew

.myàùéøàÐoi`"` .mizn ly oceak meyn

i`w "y`x zelw oda oibdep.äðùîïéøå÷
íéì÷ù úùøôáÐodilwy e`iaiy ricedl

dnexzn oqipa cg`a eaixwiy ick ,xc`a

.`xnba opixn`ck ,dycgúáùì ïé÷éñôîå
äàáäÐ`xwzy ick ,diipy dyxt xneln

jenql ,mixetl dkenqd zaya xekf zyxt

.ond ziignl wlnr ziignäîåãà äøôÐ

odigqt eyriy ,xdhl l`xyi z` xidfdl

.dxdhaíëì äæä ùãåçä úéòéáøáÐmyy

xn` :opiqxb inlyexi cenlzae .gqtd zyxt

zyxtl ycegd mecwiy `ed oica ,`ng iax

el ipye okynd mwed oqipa cg`a ixdy ,dxt

denicwd dn iptne ,dxtd dtxypÐ`idy

.l`xyi ly ozxdhïé÷éñôî ìëìÐzexwln

.rxe`nd oirn cren oipra oixewe ,meid oipra

úåãîòîìÐipzwck ,ziy`xa dyrna oixewe

oizipzna onwl.àøîâíéì÷ùä ìò ïéòéîùî
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."àOú éë"a ãçàå ,LãBç Làø ìLa ãçàåìçL úáè LãBç Làø :àçtð ÷çöé éaø øîàå §¤¨§¤Ÿ¤§¤¨§¦¦¨§¨©©¦¦§¨©¨¨Ÿ¤¥¥¤¨
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מגילה. בני העיר - פרק רביעי דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dlibn(ycew zay meil)

es` mifixknìòzxiwríéàìkä.zecyd on mirxf ly ©©¦§©¦
:`xnbd zxxaníéàìkä ìò àîìLay`xa mifixkn recn oaen ¦§¨¨©©¦§©¦

meyn ,xc` ycegcseq,àéä äòéøæ ïîæmirxfd elcb xaky §§©§¦¨¦
rl yie mixkip mi`lkde,mxwàlàf` mifixkny dníéì÷Mä ìò ¤¨©©§¨¦

.ïìðî§¨¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,äiLàé éaø øîà éáè éaø øîàxacna) ¨©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨§¨©§¨

(ci gkBLãça LãBç úìBò úàæ'jkn wiicl yie ,'dpXd iWcgl Ÿ©¤§¨§§¨§¥©¨¨
y ,'yceg' zaiz minrt dnk aezkd ltkyLcç ,äøBz äøîà̈§¨¨©¥

äLãç äîeøzî ïaø÷ àáäåzepaxwa eze` ycgzy yceg yi - §¨¥¨§¨¦§¨£¨¨
,oqip `edy dey dxifba ecnle ,dycg dnexznéòa ïñéðác ïåéëå§¥¨¦§¦¨¨¥

ïðéø÷å ïðéîã÷ ,äLãç äîeøzî éáeø÷àmilwyd lr mifixkn - ©§¥¦§¨£¨¨©§¦¨§¨¦¨
øãàa ãçàa,jkl mcew yceg `edyeúéìc éëéä ékipa e`iaiy - §¤¨©£¨¦¥¦§¥

l`xyiLc÷nì íéì÷L.zepaxwl zern eidie §¨¦©¦§¨
:`xnbd zxxanïàîkdaiyn .o`k epipy mi`pzd on dfi`k - §©

:`xnbd,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àìc§Ÿ§©¨¦§¤©§¦¥§¦©¨¦§¤©§¦¥
øîàäa icyúBúaL ézL.mcewàéðúc,`ziixaaïéìàBLoiyxece ¨¨©§¥©¨§©§¨£¦

ìL çñtì íãB÷ çñtä úBëìäaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íBé íéL §¦§©¤©¤©¤©§Ÿ¦©¨¦§¤©§¦¥
,øîBàa icúBúaL ézL.mcew ¥§¥©¨

:`xnbd dgecàîéz eléôàk epipyy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølkn £¦¥¨©¨¦§¤©§¦¥
,mewnBa øNò äMîça øî øîàc ïåék,xc`a -úBðçìeLilra ly ¥¨§¨©©©£¦¨¨¨§¨

zehexta sqk milwyd z` mitilgnd zerahnäðéãna ïéáLBé- §¦©§¦¨
,milyexiaäMîçå íéøNòáeeaLc÷na ïéáLBé,envríeMîmze` §¤§¦©£¦¨§¦©¦§¨¦

ïðéîã÷ úBðçìeLmzaiyi mcew zezay izy,ïðéø÷åmifixkn okle §¨©§¦¨§¨¦¨
.dpyna x`eank xc`a cg`a xak

e` yceg y`x zaya milwy zyxt mi`xewy dpyna epipy
:`xnbd zxxan .xc` yceg y`x mcewyíéì÷L úLøt éàî. ©¨¨©§¨¦

:dfa zwelgn `xnbd d`ian,øîà áøzyxt `idéða úà åö' ©¨©©¤§¥
'éîçì éðaø÷ úà íäéìà zøîàå ìàøNé'ebe(ehÎ` gk xacna).ìàeîLe ¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¥

,øîàzyxt'àNú ék'(fhÎai l zeny)lwyd zivgn ipic exn`p day. ¨©¦¦¨
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLazyxt mi`xewy,'àNú ék' ¦§¨¨§©§¨©¦¦¨

dì éø÷c eðééädpynada áéúëc ,íéì÷L úLøtzevnàlà ,íéì÷L ©§§¨¥¨¨¨©§¨¦¦§¦¨§¨¦¤¨
øîàc ïàîìmi`xewy,'éîçì éðaø÷ úà'dl mi`xew recn dyw §©§¨©¤¨§¨¦©§¦

,'milwy'íúä éáéúk íéì÷L éãéî (àëä)oipr my xkfen ike - ¨¨¦¦§¨¦§¦¥¨¨
.milwyd

:`xnbd zvxzn,ïéàzyxta my xkfen ok` milwyd oipr ¦
,'mkiycg iy`xae'(éàî) àîòè`ed milwy mi`ianyéaøãk ©£¨©¦§©¦

,éáèweqtd on xc` yceg y`xa milwyd z`ad lirl yxcy ¨¦
.milwy zyxt z`xwp jkle ,ef dyxta xkfend 'eycga yceg'

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLami`xewy,'ìàøNé éða úà åö' ¦§¨¨§©§¨©©¤§¥¦§¨¥
,ef dyxt mi`xew recn oaen,íúä úBðaø÷ éáéúëc íeMîyiy ¦¦§¦¥¨§¨¨¨

dycgd dnexzd on maixwdløîàc ïàîì àlà ,éáè éaøãk¦§©¦¨¦¤¨§©§¨©
mi`xewyéáéúk éî úBðaø÷ ,'àNú ék'my milwyd oi` ixd ,my ¦¦¨¨§¨¦§¦¥

`l` ,zepaxwl micreinéáéúk íéðãàì íéì÷Leyr mday ,my §¨¦¨£¨¦§¦¥
egl ef dyxt ly dpipr dn dywe ,okynl mipc`d z`.xc` yc

,zepaxwd xear mb md ef dyxta milwyd :`xnbd zvxznéðúãk¦§¨¥
ìL ,óñBé áøïä úBîeøz Lxn`py ,ef dyxta exn`py(ehÎbi l zeny) ©¥¨Ÿ§¥

z` zzl' ,'ebe 'd znExY oYi ,'ebe 'dl dnExY lwXd zivgn'©£¦©¤¤§¨©¦¥§©¨¥¤
`id zg` dnexz .'ebe ''d znExY,çaæî ìLdepzpyçaænì- §©¤¦§¥©©¦§¥©

.dpyd lkl xeaiv zepaxw zepwlådnexz cer,íéðãà ìLdepzpy §¤£¨¦
e ,íéðãàìztqep dnexz,úéaä ÷ãa ìLdepzpyúéaä ÷ãáìyi` ©£¨¦¤¤¤©©¦§¤¤©©¦

minxez eay xc` ycega ef dyxt mi`xew jkle .ezacp itk
.zepaxwl milwy

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLami`xewyéðLc eðééä ,'àNú ék' ¦§¨¨§©§¨©¦¦¨©§§¨¥
[dpey-]Lãç Làø éàäxc` ly,íéLãç éLàø øàMîlg m`y ©ŸŸ¤¦§¨¨¥¢¨¦

mi`xew miycg iy`x x`ya eli`e ,'`yz ik' mb mi`xew zaya
,yceg y`xe cinzd zyxt wxøîàc ïàîì àlàmi`xewyúà åö' ¤¨§©§¨©©¤

,'éðaø÷aéðL éàîdze` mi`xew mleka `ld ,miycg iy`x x`yn ¨§¨¦©¨¦
.dyxt

eixacl :`xnbd zvxznéðLjkaeléàcx`yaeø÷ íéLãç éLàø ¨¦§¦¨¥¢¨¦¨
àzéLmi`exwàîBéc àðééðòa,[reayd zyxt-],LãBç Làøãa ãçå ¦¨§¦§¨¨§¨§©¦§Ÿ¤

àðãéàä eléàåmi`xew ,zaya xc` yceg y`x lgykeäleklk - §¦¨¦§¨§
mi`exwd zray.LãBç Làøãa¦§Ÿ¤

:uexizd lr `xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðä(:l onwl)dny ¨¦¨§©§¨©
mixfeg zeiyxtd rax` z`ixw xnb xg`ly dpyna xn`py

,mxcqkl,øæBç àeä úBiLøt øãñìzigcp el` zezayay epiide §¥¤¨¨¦¥
lgy xc` yceg y`xy xnel ozip ,oz`ixw iptn reayd zyxt
mi`xew mi`exwd lk eay ,miycg iy`x x`yn dpey zaya

,yceg y`x z`ixwaøîàc ïàîì àlà(my)mi`xew xihtnl wxy ¤¨§©§¨©
odixg`le ,el` zeiyxtae ,øæBç àeä úBøèôä øãñìezhiyl §¥¤©§¨¥

,ïðéø÷ àîBéc àúLøtmi`xew zaya lgy xc` yceg y`xa s`e ¨¨¨¨§¨¨¦¨
a `iyewd zxfeg ,xihtnl wx yceg y`xe cinzd zyxtéðL éàî©¨¦

.zaya lgy yceg y`x lka `ed jk `ld ,miycg iy`x x`yn
:`xnbd zvxznéðL,df yceg y`xeléàcx`yaíéLãç éLàø ¨¦§¦¨¥¢¨¦

zaya milgd,LãBç Làøãa éø÷ ãçå ,àîBéc àðééðòa àzéL eø÷̈¦¨§¦§¨¨§¨§©¨¥¦§Ÿ¤
àðãéàä eléàå,df yceg y`xaäòaøàå ,àîBéc àðééðòa àúìz eø÷ §¦¨¦§¨¨§¨¨§¦§¨¨§¨§©§¨¨

LãBç Làøãa eø÷.milwy zyxt mb `idy ¨¦§Ÿ¤
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìçL øãà LãBç Làø ¥¦¥Ÿ¤£¨¤¨

'ïäkä òãéBäé'a ïéøéèôîe ,íéì÷L úLøôa ïéøB÷ ,úaMa úBéäì¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦©§¦¦¦§¨¨©Ÿ¥
(fiÎ` ai 'a mikln).øîàc ïàîì àîìLamilwyl mi`xewy,'àNú ék' ¦§¨¨§©§¨©¦¦¨

áéúëc ,déì éîãc ,'ïäkä òãéBäé'a ïéøéèôîc eðééämyúBLôð óñk' ©§§©§¦¦¦§¨¨©Ÿ¥§¨¥¥¦§¦¤¤©§
,'Bkøò`exwl eniiq day dyxtd oirn cinz `id dxhtde ¤§

,dxezaøîàc ïàîì àlàmi`xewyéîc éî ,'éîçì éðaø÷ úà' ¤¨§©§¨©¤¨§¨¦©§¦¦¨¥
.dyxtl ziad wcal zern ueaiw oipr xn`p day dxhtdd

dxhtdd :`xnbd zvxznéîc,'ingl ipaxw z`' zyxtléaøãk ¨¥¦§©¦
éáèdxhtdde ,dycg dnexzn zepaxw z`ada zwqer ef dyxty ¨¦

.dyxtd oirn `id ycwnl l`xyi znexza zwqery
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìçy`xxc` ycegúBéäì ¥¦¥¨¦§

ami`xew eay zaydì äëeîqä äLøt,milwy zyxtl -ïéa §¨¨¨©§¨¨¥
dúBà ïéøB÷ ,äéøçàlî ïéáe äéðôlîreayd zyxta `idykïéìôBëå ¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨¦¨§§¦

dúBà.milwy zyxtløîàc ïàîì àîìLami`xewy,'àNú ék' ¨¦§¨¨§©§¨©¦¦¨
énøúîc eðééädyxtd zpncfny -,àðîéæ àeääaf` mifge` ixdy ©§§¦§©¥§©¦§¨
,zeny xtqaøîàc ïàîì àlàmi`xewyåö''ebeéî ,'éðaø÷ úà ¤¨§©§¨©©¤¨§¨¦¦

énøúîef dyxt,àðîéæ àeääaz`xwpd ,`id qgpit zyxta `ld ¦§©¥§©¦§¨
.a` ycegl jenqa

:`xnbd zvxzn,ïéàyceg y`xl dkenq `dz ef dyxty okzi ¦
xc`àúééøBàãì é÷ñîc ,àáøòî éðáìdxezd z`ixw miniiqny - ¦§¥©£¨¨§©§¦¦§¨§¨

zezaya,ïéðL úìúa.laa ipak dpy lka `le ¦§©§¦
:'`yz ik' `id milwy zyxty l`enyl di`xàéðz`ziixaa ©§¨

ék' ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL øãà LãBç Làø ,ìàeîLc déúååk§¨¥¦§¥Ÿ¤£¨¤¨¦§©©¨¦¦
.'ïäkä òãéBäé'a ïéøéèôîe ,'àNú¦¨©§¦¦¦§¨¨©Ÿ¥

:zaya lgy xc` yceg y`x ipicn cer,àçôð ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©§¨
ìL ïéàéöBî ,úaMa úBéäì ìçL øãà LãBç LàøúBøBz Lixtq-] Ÿ¤£¨¤¨¦§©©¨¦¦¨

[dxez,íBé ìL Bðééðòa ãçà ,ïäa ïéøB÷å,[reayd zyxt-]ãçàå §¦¨¤¤¨§¦§¨¤§¤¨
'àNú éë'a ãçàå ,LãBç Làø ìLa.milwy zyxtl §¤Ÿ¤§¤¨§¦¦¨

:dnec oipra `xen` eze` ly sqep xn`n,àçôð ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¨
ìL ïéàéáî ,úaMa úBéäì ìçL úáè LãBç LàøïéøB÷å ,úBøBz L Ÿ¤¥¥¤¨¦§©©¨§¦¦¨§¦

a ãçàå ,LãBç Làøãa ãçàå ,íBé ìL Bðééðòa ãçà ,ïäadyxt ¨¤¤¨§¦§¨¤§¤¨¦§Ÿ¤§¤¨§
a mi`xewyäkeðçmi`iypd zepaxwa(f xacna). £¨

:`xnbd zx`anàëéøöeiy`x ipya df oic xnel jxvede - §¦¨
,miycgdøîzéà éàcwxàäamewn did ,zah yceg y`x iabl - §¦¦§©§¨

`ny xnel÷çöé éaø øîà÷ àäa,dxez ixtq dyly mi`iveny §¨¨¨©©¦¦§¨
Cäa ìáàxc` yceg y`xa -øîàc ,déì àøéáñ áøkayúLøt £¨§©§©§¦¨¥§¨©¨¨©

íéì÷Lmi`xewe ,'éîçì éðaø÷ úà'eixacl,ébñ úBøBz ézLa §¨¦¤¨§¨¦©§¦¦§¥©¦
,milwyle yceg y`xl dler ipya d`ixwdyïì òîLî à÷xaqy ¨©§©¨

ixtq dyly `ivedl jixve ,'`yz ik' zyxt `idy l`enyk
:`xnbd zl`ey .dxezàîéìåaàämi`xewy xc` yceg y`xa - §¥¨¨
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קעה
miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtziprz

íéàìëä ìòåÐ.d`eazd oia oixkipd mirxfd i`lk xewrläðùä éùãçì åùãçá ùãåç
Ð?il dnl miycg ipd lkäøåú äøîà àìàÐeycgl jixv dz`y yceg jl yi

dpyd y`xa opixn`ck .oqip edfe Ð dycg dnexzn oitqene oicinz zeler z`ada

.(ai zeny) "dpyd iycgl mkl `ed oey`x" aizkc ,oqipn dpy dpy opixnbcïàîëÐ

oa oerny oaxk `lc ,i`d ilek opincwn

.l`ilnbúåðçìåù øãàá øùò äùîçáÐilra

.zehexta sqk ilwy oitlgnd ,zerahnïéáùåé
ùã÷îáÐz` mexzl onf axw xaky oniq `ed

eze`nc .e`iaie exdnie ,zetew ylya dkyld

.miakrnd z` okynl oiligzn meidíåùî
ïðéîã÷ úåðçìåùÐizy epiidc ,xc`a cg`l

opaxe l`ilnb oa oerny oaxc `nrhe .zezay

.(` ,e) migqtc `nw wxtaéáè éáøãë àîòèÐ

xc`a milwy opiziin i`n `nrhÐ,iah iaxck

.dycg dnexzn oqipa cg`a zepaxw eaixwiy
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zay zekld - jexr ogley

.æédàøwL äLøt dúBà Bì äðîãæðå íL úBìòì eäeàø÷e øçà úñðkä úéáì Cìäå äøBza úBø÷ì äìòL éî¦¤¨¨¦§©¨§¨©§¥©§¤¤©¥§¨©£¨§¦§©§¨¨¨¨¨¤§¨¨
éøö øákóBñå äìçz äéìò Cøáìe øæçì C[clÎbl: §¨¨¦©£Ÿ§¨¥¨¤¨§¦¨¨

יז  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

`zax `zkld
óåñå äìçú [âì,אחד במניין לתורה שעלה לוי -

יעלה  לוי, שם ואין כהן שם שיש אחר למנין ונזדמן
פעמים  שתי הכהן יקרא ולא לוי, לעליית .69הלוי

óåñå äìçú [ãì שוב לעלות יכול לכתחילה אפילו -
אחר  במניין .70לתורה

zetqede mipeiv
על 69) עדיפה אחר במניין לתורה עלה שכבר מי עליית

משמע  סי"ח שבסוף זה, במנין לתורה שעלה מי עליית
לעלות  ואילו לכתחילה, שוב לעלות מותר אחר שבמניין
משמע  אחרים) בפסוקים (אפילו הקריאה באותה פעמיים

בדיעבד. שהוא שם
שבפשטות 70) ואף סי"ח. שבסוף במוסגר משמע כן

במנין  עלו שכבר כאלו להיות יכולים העולים כל הדברים
שלא  כזה יהיה העולים אחד שלפחות לומר מקום יש אחר,
לכל  בלבד קטנים מעלים שאין ע"ד הקריאה, י"ח עדיין יצא

וצ"ע. ה). סעיף (לעיל הקרואים ז'
אין  התורה, קריאת כבר שמעו המניין כל שאם ולהעיר

ד). עמ' ח"ג (אג"ק במניין התורה קריאת שוב עושים

•
zay zekld - jexr ogley

מהן ‡ להוציא ענבים או שמן מהם להוציא זיתים הסוחט
בסי' נתבאר וכבר מהפרי המשקה שמפרק מפני חייב יין
הרי  בו שנתכסה ממקום משקה או אוכל המפרק שכל ש"ה
התורה  מן לסחטן מותר פירות שאר אבל הדש תולדת זה
תורת  עליהם אין פירות מי שכל מפני מימיהם להוציא
תורת  אלא בלבד הענבים ומן הזיתים מן היוצא אלא משקה
משום  בו שאין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי עליהם אוכל

שם. שנתבאר כמו מפרק

מפני  ורמונים תותים אפילו לסחוט אסור סופרים ומדברי
הם  ורימונים תותים הרבה להם שיש אדם בני שמקצת
כן  היו ואילו וענבים כזיתים משקה לשם אותן סוחטין
משקה  לשם לסחטם רגילין כן גם היו אדם בני לשאר הרבה
להיות  מחשבתו מועלת משקה לשם שסוחטן מי כל לפיכך
דעתו  בטלה אומרים ואין סופרים מדברי עליהם משקה שם
בל"א) בערני"ס (שקורין אגסים אותם וכן אדם כל אצל
לסחטן  אסור מקומות במקצת משקה לשם לסחטן שרגילין
העולם  לכל היה שאם שאפשר כולו העולם בכל בשבת
לשם  אותם סוחטין ג"כ היו שם כמו כך כל מהם הרבה

אלו. בפירות כיוצא כל וכן משקה

משקה  לשם לסחטן העולם דרך שאין פירות שאר אבל
להם  שיש אף תענוג או צמא מחמת מימיהם לשתות דהיינו
שם  עליהם אין לרפואה לסחטן רגילין ואפילו מהם הרבה
לסחטן  ומותר סופרים מדברי אפילו כך בשביל משקה

שזה  ואע"פ מאוכל אוכל כמפריד שהוא מפני בשבת
אדם. כל אצל דעתו בטלה משקה לשם מתכוין הסוחטן

משקה  לשם פרי איזה לסחוט שנהגו במקום מקום ומכל
באותו  בשבת לסחטו ואסור ורמונים כתותים שם דינו הרי
שכל  כיון הסוחט זה דעת בטלה שלא משקה לשם מקום
מותר  מקומות בשאר אבל בחול כן עושין מקומו אנשי
שיש  אף משקה לשם לסוחטו רגילין ואין הואיל לסחטו

ממנו. הרבה להם

סופרים  מדברי לסחטן אסור הפירות שכל אומרים ויש
מימיהם  על דעתו הסוחט שזה שכיון מימיהם לצורך
לרפואה) אפילו (או תענוג מחמת או צמא מחמת לשתותם
בטלה  אומרים ואין סופרים מדברי משקה חשובים הם הרי
המאכל  בהם לטבל כדי דעתו אם (אבל אדם כל אצל דעתו
הפרי  למתק אלא סוחט אינו אם אבל שיתבאר) כמו מותר
שותה  ואפילו הפירות כל בשאר מותר המשקה לצורך ולא
בשביל  בסחיטתו מתכוין שאינו כיון מותר הנסחט המשקה
(מהפירות  בהן וכיוצא ורימונים מתותים חוץ השתיה
משקה  לשם אותם סוחטין הרבה להן שיש אדם בני שמקצת
היו  אדם בני לשאר הרבה כן היה ואילו וענבים כזיתים
לסחוט  אסרו שבהם משקה) לשם לסחטן כן גם רגילין
לצורך  כן גם יסחוט שמא גזרה בלבד למתקן כדי אפילו
הרבה  להם שיש אדם בני אותן שעושין (כמו המשקה

מהם).
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כסברא  העיקר אבל הרבה במקומות להחמיר נוהגין וכן
לשנות: אין להחמיר שנהגו במקום מקום ומכל הראשונה

יש · הפירות מן המשקה בפיו למצוץ אבל לסחוט זה וכל
סחיטה  דרך שאין מפני וענבים מזיתים אפילו מתירין
פי  על שאף אומרים ויש אדם כל אצל דעתו ובטלה בכך
הבהמה  מן בפיו לינק שאסרו כמו סופרים מדברי אסור כן
וגם  שכ"ח בסי' שיתבאר כמו הוא יד כלאחר שמפרק אע"פ
כלאחר  מפרק נקרא זה אין שמא כי חטאת לחיוב לחוש יש
שאין  גמור שינוי הוא שלינק לפי מהבהמה היונק כמו יד
שינוי  אינה פירות מציצת אבל לחלוב אלא לינק כלל דרך
שאיסור  פירות ואפילו לפעמים כן לעשות רגילין כי כך כל
וענבים  זיתים כמו למצוץ אסור סופרים מדברי הוא סחיטתן
או  ביין פת בנותן הדין והוא בגזרתם חכמים חלקו שלא
איסור  שאין אע"פ אותם למצוץ שאסור במרק בשר
אסור  ולכן שיתבאר כמו סופרים מדברי אלא בסחיטתן
בהם. וכיוצא ורימונים כתותים שדינו הצוק"ר קנה למצוץ

הראשונה  כסברא וענבים בזיתים אפילו להקל והמנהג
מקום  ומכל ברכה עליו תבוא ובשר בפת אפילו והמחמיר
להקל  צד יש כי להקל יש וענבים מזיתים חוץ פירות בשאר
דרך  שהוא וכל הוא כך אכילתן שדרך ולומר פירות במציצת
בו  גזרו לא חכמים ואף כלל מלאכה מעין אינו אכילה

הפסולת: מתוך אוכל בבורר שי"ט בסי' כמ"ש

עד ‚ אסורים וענבים מזיתים מאליהם  בשבת שזבו משקין
אם  היום לשתותן כדי בידים יסחוט שמא גזרה לערב
עומדין  הן והענבים הזיתים אם ואפילו מותרים יהיו
כמו  משקין לשם לסחטן עליהן ימלך שמא חוששין לאכילה
מתותים  שזבו משקין אבל והענבים הזיתים רוב דרך שהוא
המשקין  לאכילה עומדים הן אם בהן וכיוצא ורמונים

חוששים  ואין הן מותרים ואם למשקין עליהם ימלך שמא
אסורים: המשקין למשקין עומדין

מהן „ היוצאין משקין יום מבעוד שנתרסקו וענבים זיתים
רנ"ב. בסימן שנתבאר מטעם מותרין בשבת

שהענבים  בגיגית יין יש אם יום מבעוד נתרסקו לא ואפילו
מהן  ויוצא בגיגית בשבת מתבקעים שהענבים אע"פ בתוכה
היוצא  יין מעט שכל בשבת זו מגיגית לשתות מותר יין עוד

ואע"פ  בגיגית כבר שהיה ביין בס' מתבטל בשבת מהענבים
בלא  מותר יהיה השבת שלאחר מתירין לו שיש דבר שהוא
ניכר  היה לא בשבת היוצא זה שיין כיון מקום מכל ביטול
(ועיין  מעולם יין שם עליו היה ולא שנתערב קודם מעולם
שם  עליו חל לא יין) שם עליו חל אימתי קכ"ג סי' ביו"ד
אמרו  ולא נתבטל שכבר לאחר עד מתירין לו שיש דבר
בעין  כשהאיסור אלא בטל אינו מתירין לו שיש שדבר
נתערב. ואח"כ מתירין לו שיש דבר שם עליו וחל מתחלה

ונתבקעו  בשבת זו בגיגית שלימים ענבים נתנו אם ואפילו
אבל  זה מטעם מהגיגית יין לשתות מותר ביום בו ביין
כדי  בשבת ביין שלמים ענבים ליתן אסור לכתחלה
סוחט  שאינו ואף סחיטה איסור משום יינם ויזוב שיתבקעו

סופרים: מדברי אסור מקום מכל ממש בידיו

מותר ‰ תמד לעשות מים עליהם שנתן וזגים חרצנים
והיין  מים נתן לא ואפילו ולשתות בשבת מהם למשוך
מבעוד  נתרסק שכבר כיון לשתותו מותר מאליו וזב מתמצה

יום:

Â בה שיש הקדרה לתוך ענבים של אשכול לסחוט מותר
משקה  שכל האוכל תק"ה) סי' (עיין לתקן כדי תבשיל
כלל  משקה שם עליו ואין חשוב הוא כאוכל לאוכל הבא
אסור  אוכל בה אין אם אבל מאוכל אוכל כמפריד זה והרי
כך  ובשביל אוכל בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט
שיתן  האוכל את ולמתק לתקן כדי זה יין לתוכה סוחט הוא
לאוכל  הבא משקה זה והרי זה יין עם שיאכלנו אח"כ בה
אין  היין סחיטת שבשעת כיון מקום מכל חשוב הוא וכאוכל
אוכל  לתקן בא שהוא כלל ניכר הדבר ואין עדיין אוכל בה

סופרים: מדברי אסור

Ê פירות שאר אבל בהם וכיוצא ורמונים בתותים הדין וכן
מקום  מכל מימיהם לצורך לסחטן האוסרים לדברי אף
זה  הרי במימיהם המאכל לטבל כדי אלא סוחטן אינו אם
לתוכו  שסוחטן הכלי בתוך אוכל שם שאין אע"פ מותר
האוכל  למתק שסוחטן הכל יודעים סחיטתן שבשעת מפני

משקה: לשם לסחטן כלל דרך שאין משקה לשם ולא

אֿז  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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íäá êùîðù ,è"åéä ìëá äæ êøã ìò ïëå
äëàìî øåñéà êééù æ"éòå ,éåìéâå øåà úôñåúá
äâøãîì ,'éùò úðéçá àåäù ,äëàìîäî ïåúáùå

.æà äìâúîä äðåéìòä
ביום  מלאכה ואיסור השביתה ענין הוא עד"ז
וגילוי  אור התוספת מאיר טוב שביום דהיות טוב,

ענין  להיות צריך כן על השתלשלות, בסדר
שהאד  היינו "עלי'", בחינת שהוא צריך המנוחה, ם

את  לקבל שיוכל כדי ממדריגתו להתעלות
המתגלה  אור" ה"תוספת של העליונה המדריגה
באיסור  מתבטאת זו רוחנית והתעלות טוב, ביום

גשמית. ממלאכה ושביתה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



קעז 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

.æédàøwL äLøt dúBà Bì äðîãæðå íL úBìòì eäeàø÷e øçà úñðkä úéáì Cìäå äøBza úBø÷ì äìòL éî¦¤¨¨¦§©¨§¨©§¥©§¤¤©¥§¨©£¨§¦§©§¨¨¨¨¨¤§¨¨
éøö øákóBñå äìçz äéìò Cøáìe øæçì C[clÎbl: §¨¨¦©£Ÿ§¨¥¨¤¨§¦¨¨

יז  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

`zax `zkld
óåñå äìçú [âì,אחד במניין לתורה שעלה לוי -

יעלה  לוי, שם ואין כהן שם שיש אחר למנין ונזדמן
פעמים  שתי הכהן יקרא ולא לוי, לעליית .69הלוי

óåñå äìçú [ãì שוב לעלות יכול לכתחילה אפילו -
אחר  במניין .70לתורה

zetqede mipeiv
על 69) עדיפה אחר במניין לתורה עלה שכבר מי עליית

משמע  סי"ח שבסוף זה, במנין לתורה שעלה מי עליית
לעלות  ואילו לכתחילה, שוב לעלות מותר אחר שבמניין
משמע  אחרים) בפסוקים (אפילו הקריאה באותה פעמיים

בדיעבד. שהוא שם
שבפשטות 70) ואף סי"ח. שבסוף במוסגר משמע כן

במנין  עלו שכבר כאלו להיות יכולים העולים כל הדברים
שלא  כזה יהיה העולים אחד שלפחות לומר מקום יש אחר,
לכל  בלבד קטנים מעלים שאין ע"ד הקריאה, י"ח עדיין יצא

וצ"ע. ה). סעיף (לעיל הקרואים ז'
אין  התורה, קריאת כבר שמעו המניין כל שאם ולהעיר

ד). עמ' ח"ג (אג"ק במניין התורה קריאת שוב עושים

•
zay zekld - jexr ogley

מהן ‡ להוציא ענבים או שמן מהם להוציא זיתים הסוחט
בסי' נתבאר וכבר מהפרי המשקה שמפרק מפני חייב יין
הרי  בו שנתכסה ממקום משקה או אוכל המפרק שכל ש"ה
התורה  מן לסחטן מותר פירות שאר אבל הדש תולדת זה
תורת  עליהם אין פירות מי שכל מפני מימיהם להוציא
תורת  אלא בלבד הענבים ומן הזיתים מן היוצא אלא משקה
משום  בו שאין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי עליהם אוכל

שם. שנתבאר כמו מפרק

מפני  ורמונים תותים אפילו לסחוט אסור סופרים ומדברי
הם  ורימונים תותים הרבה להם שיש אדם בני שמקצת
כן  היו ואילו וענבים כזיתים משקה לשם אותן סוחטין
משקה  לשם לסחטם רגילין כן גם היו אדם בני לשאר הרבה
להיות  מחשבתו מועלת משקה לשם שסוחטן מי כל לפיכך
דעתו  בטלה אומרים ואין סופרים מדברי עליהם משקה שם
בל"א) בערני"ס (שקורין אגסים אותם וכן אדם כל אצל
לסחטן  אסור מקומות במקצת משקה לשם לסחטן שרגילין
העולם  לכל היה שאם שאפשר כולו העולם בכל בשבת
לשם  אותם סוחטין ג"כ היו שם כמו כך כל מהם הרבה

אלו. בפירות כיוצא כל וכן משקה

משקה  לשם לסחטן העולם דרך שאין פירות שאר אבל
להם  שיש אף תענוג או צמא מחמת מימיהם לשתות דהיינו
שם  עליהם אין לרפואה לסחטן רגילין ואפילו מהם הרבה
לסחטן  ומותר סופרים מדברי אפילו כך בשביל משקה

שזה  ואע"פ מאוכל אוכל כמפריד שהוא מפני בשבת
אדם. כל אצל דעתו בטלה משקה לשם מתכוין הסוחטן

משקה  לשם פרי איזה לסחוט שנהגו במקום מקום ומכל
באותו  בשבת לסחטו ואסור ורמונים כתותים שם דינו הרי
שכל  כיון הסוחט זה דעת בטלה שלא משקה לשם מקום
מותר  מקומות בשאר אבל בחול כן עושין מקומו אנשי
שיש  אף משקה לשם לסוחטו רגילין ואין הואיל לסחטו

ממנו. הרבה להם

סופרים  מדברי לסחטן אסור הפירות שכל אומרים ויש
מימיהם  על דעתו הסוחט שזה שכיון מימיהם לצורך
לרפואה) אפילו (או תענוג מחמת או צמא מחמת לשתותם
בטלה  אומרים ואין סופרים מדברי משקה חשובים הם הרי
המאכל  בהם לטבל כדי דעתו אם (אבל אדם כל אצל דעתו
הפרי  למתק אלא סוחט אינו אם אבל שיתבאר) כמו מותר
שותה  ואפילו הפירות כל בשאר מותר המשקה לצורך ולא
בשביל  בסחיטתו מתכוין שאינו כיון מותר הנסחט המשקה
(מהפירות  בהן וכיוצא ורימונים מתותים חוץ השתיה
משקה  לשם אותם סוחטין הרבה להן שיש אדם בני שמקצת
היו  אדם בני לשאר הרבה כן היה ואילו וענבים כזיתים
לסחוט  אסרו שבהם משקה) לשם לסחטן כן גם רגילין
לצורך  כן גם יסחוט שמא גזרה בלבד למתקן כדי אפילו
הרבה  להם שיש אדם בני אותן שעושין (כמו המשקה

מהם).
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כסברא  העיקר אבל הרבה במקומות להחמיר נוהגין וכן
לשנות: אין להחמיר שנהגו במקום מקום ומכל הראשונה

יש · הפירות מן המשקה בפיו למצוץ אבל לסחוט זה וכל
סחיטה  דרך שאין מפני וענבים מזיתים אפילו מתירין
פי  על שאף אומרים ויש אדם כל אצל דעתו ובטלה בכך
הבהמה  מן בפיו לינק שאסרו כמו סופרים מדברי אסור כן
וגם  שכ"ח בסי' שיתבאר כמו הוא יד כלאחר שמפרק אע"פ
כלאחר  מפרק נקרא זה אין שמא כי חטאת לחיוב לחוש יש
שאין  גמור שינוי הוא שלינק לפי מהבהמה היונק כמו יד
שינוי  אינה פירות מציצת אבל לחלוב אלא לינק כלל דרך
שאיסור  פירות ואפילו לפעמים כן לעשות רגילין כי כך כל
וענבים  זיתים כמו למצוץ אסור סופרים מדברי הוא סחיטתן
או  ביין פת בנותן הדין והוא בגזרתם חכמים חלקו שלא
איסור  שאין אע"פ אותם למצוץ שאסור במרק בשר
אסור  ולכן שיתבאר כמו סופרים מדברי אלא בסחיטתן
בהם. וכיוצא ורימונים כתותים שדינו הצוק"ר קנה למצוץ

הראשונה  כסברא וענבים בזיתים אפילו להקל והמנהג
מקום  ומכל ברכה עליו תבוא ובשר בפת אפילו והמחמיר
להקל  צד יש כי להקל יש וענבים מזיתים חוץ פירות בשאר
דרך  שהוא וכל הוא כך אכילתן שדרך ולומר פירות במציצת
בו  גזרו לא חכמים ואף כלל מלאכה מעין אינו אכילה

הפסולת: מתוך אוכל בבורר שי"ט בסי' כמ"ש

עד ‚ אסורים וענבים מזיתים מאליהם  בשבת שזבו משקין
אם  היום לשתותן כדי בידים יסחוט שמא גזרה לערב
עומדין  הן והענבים הזיתים אם ואפילו מותרים יהיו
כמו  משקין לשם לסחטן עליהן ימלך שמא חוששין לאכילה
מתותים  שזבו משקין אבל והענבים הזיתים רוב דרך שהוא
המשקין  לאכילה עומדים הן אם בהן וכיוצא ורמונים

חוששים  ואין הן מותרים ואם למשקין עליהם ימלך שמא
אסורים: המשקין למשקין עומדין

מהן „ היוצאין משקין יום מבעוד שנתרסקו וענבים זיתים
רנ"ב. בסימן שנתבאר מטעם מותרין בשבת

שהענבים  בגיגית יין יש אם יום מבעוד נתרסקו לא ואפילו
מהן  ויוצא בגיגית בשבת מתבקעים שהענבים אע"פ בתוכה
היוצא  יין מעט שכל בשבת זו מגיגית לשתות מותר יין עוד

ואע"פ  בגיגית כבר שהיה ביין בס' מתבטל בשבת מהענבים
בלא  מותר יהיה השבת שלאחר מתירין לו שיש דבר שהוא
ניכר  היה לא בשבת היוצא זה שיין כיון מקום מכל ביטול
(ועיין  מעולם יין שם עליו היה ולא שנתערב קודם מעולם
שם  עליו חל לא יין) שם עליו חל אימתי קכ"ג סי' ביו"ד
אמרו  ולא נתבטל שכבר לאחר עד מתירין לו שיש דבר
בעין  כשהאיסור אלא בטל אינו מתירין לו שיש שדבר
נתערב. ואח"כ מתירין לו שיש דבר שם עליו וחל מתחלה

ונתבקעו  בשבת זו בגיגית שלימים ענבים נתנו אם ואפילו
אבל  זה מטעם מהגיגית יין לשתות מותר ביום בו ביין
כדי  בשבת ביין שלמים ענבים ליתן אסור לכתחלה
סוחט  שאינו ואף סחיטה איסור משום יינם ויזוב שיתבקעו

סופרים: מדברי אסור מקום מכל ממש בידיו

מותר ‰ תמד לעשות מים עליהם שנתן וזגים חרצנים
והיין  מים נתן לא ואפילו ולשתות בשבת מהם למשוך
מבעוד  נתרסק שכבר כיון לשתותו מותר מאליו וזב מתמצה

יום:

Â בה שיש הקדרה לתוך ענבים של אשכול לסחוט מותר
משקה  שכל האוכל תק"ה) סי' (עיין לתקן כדי תבשיל
כלל  משקה שם עליו ואין חשוב הוא כאוכל לאוכל הבא
אסור  אוכל בה אין אם אבל מאוכל אוכל כמפריד זה והרי
כך  ובשביל אוכל בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט
שיתן  האוכל את ולמתק לתקן כדי זה יין לתוכה סוחט הוא
לאוכל  הבא משקה זה והרי זה יין עם שיאכלנו אח"כ בה
אין  היין סחיטת שבשעת כיון מקום מכל חשוב הוא וכאוכל
אוכל  לתקן בא שהוא כלל ניכר הדבר ואין עדיין אוכל בה

סופרים: מדברי אסור

Ê פירות שאר אבל בהם וכיוצא ורמונים בתותים הדין וכן
מקום  מכל מימיהם לצורך לסחטן האוסרים לדברי אף
זה  הרי במימיהם המאכל לטבל כדי אלא סוחטן אינו אם
לתוכו  שסוחטן הכלי בתוך אוכל שם שאין אע"פ מותר
האוכל  למתק שסוחטן הכל יודעים סחיטתן שבשעת מפני

משקה: לשם לסחטן כלל דרך שאין משקה לשם ולא

אֿז  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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äâøãîì ,'éùò úðéçá àåäù ,äëàìîäî ïåúáùå

.æà äìâúîä äðåéìòä
ביום  מלאכה ואיסור השביתה ענין הוא עד"ז
וגילוי  אור התוספת מאיר טוב שביום דהיות טוב,

ענין  להיות צריך כן על השתלשלות, בסדר
שהאד  היינו "עלי'", בחינת שהוא צריך המנוחה, ם

את  לקבל שיוכל כדי ממדריגתו להתעלות
המתגלה  אור" ה"תוספת של העליונה המדריגה
באיסור  מתבטאת זו רוחנית והתעלות טוב, ביום

גשמית. ממלאכה ושביתה
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íù êééùã ,úåìùìúùä øãñá àìà åðéà äæ ìëå
.íééðçåø äèîå äìòî úâøãî

באור  העלי' או הירידה זה, ענין כל אבל
עשיית  או האדם, אצל גם (המחייבת האלקי
שייך  אינו ממלאכה), והשביתה המנוחה או מלאכה
דשם  ההשתלשלות", שב"סדר האלקי בהאור אלא
"מעלה  רוחניים, מדריגות דחילוקי הענין שייך

(כנ"ל). ומטה"

ïéîìò øãâá åðéàù 'úé åúåäîå åúåîöòá ìáà
úåéìò àåäù äúéáù úðéçá ììë êééù ïéà ììë
,éøîâì åìöà ïéåù äèîå äìòî éøäù ,úåâøãîä
ïéåù ïäéðù äàìéò äîëç íò úåéîùâ äééùòäù

.éáéùç àìë ùîî
עליון  היותר העולם מן ונשא רם יתברך הוא
היותר  מהעולם והבדלתו מרוממותו פחות לא

אינו יתברך שהוא דהיות העולמות,בגדר תחתון,
עם  גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווין כולם הרי
האצילות, עולם של חכמה (היינו עילאה חכמה
עליון  היותר העולם של הראשונה הספירה שהיא
וכלא  ממש, שווין - ממש) אלקי עולם שהוא

יתברך. קמי' חשיבי

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט  ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שגם זהו
צדיקים "רננו בו לפי בהוי שנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

השתלשלות  שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט

של  המדריגות לחילוקי רומזות השם אותיות (שד'
ביום  לשרשו האור עליית ענין וכן הספירות), עשר
השביתה  ענין נמשך זו עלי' (שבגלל השבת
משם  היא שבת שקדושת לפי הוא בשבת), ומנוחה

השתלשלות. סדר של אור לה'), (שבת הוי'

.'åë äëàìî úééùòá øúåî íéøåôá ïëìå
ועצמותו  מהותו נמשך שבו בפורים, משא"כ
איסור  ענין שייך לא כנ"ל, עלמין בגדר שאינו ית'
בו  שיש השתלשלות, סדר של באור דרק מלאכה.
את  לקבל שכדי לומר שייך ומטה", "מעלה
ה"מטה" מן לצאת צריכים אור" ה"תוספת
לקבל  כדי "רוחניות" של במצב ולהיות (הגשמית)
היא  בגשמיות) (הטירדא מלאכה דעשיית האור, את
בשבת  המאיר יותר רוחני עליון אור לגילוי סתירה
שאינו  יתברך, ועצמותו מהותו משא"כ ויו"ט;
גשמיית  ועשי' עילאה וחכמה כלל, עלמין בגדר
יכול  יתברך הוא הרי כנ"ל, יתברך לפניו שווין
בחכמה  כמו בדיוק גשמיות בעשי' להתגלות
אליו  יותר "קרובה" אינה עילאה דחכמה דאצילות,
מותר  פורים כן ועל גשמית, עשי' מאשר יתברך
אינה  גשמית מלאכה עשיית כי מלאכה, בעשיית

יתברך. ועצמותו מהותו לגילוי סתירה

שמצד  בשמחה דוקא יותר: פשוטות במלים
אבל  מלאכה, בעשיית וביטול מניעה לה יש הדעת
וענין  העבודה אין הדעת, מן שלמעלה בשמחה
השמחה. לבחינת כלל וביטול מניעה דחול עובדין
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

איהו ‡Í(עו) חד וחיוהי דאיהו אמרו הרי באצי' הנה
באורות  אא"ס יחוד ענין שזהו חד וגרמוהי
בענין  ממש בשוה וגרמוהי חיוהי שנקרא וכלים
ממש  כן חד וחיוהי דאיהו כמו שהרי והיחוד האחדות
שהן  הגם דאצי' הכלים דבחי' משום חד וגרמוהי איהו
צמצום  בחי' זה אין אותו ומצמצמים האור את מגבילין
הכל  שהרי הנבראים והגבלת כצמצום ממש והגבלה
כמשל  האצילות בכל מאיר וחוט הקו דהארת באח"פ
כך  כא' מתאחדים גופו אברי עם נפשו שחיות האדם

וזה  ממש חד וגרמוהי איהו כו' ימינא דרועא חסד כמו
האור  יתפשט שלא רק היינו וצמצו' הגבלה שנקרא
די  לעולמו שאמר כענין המדה מכפי יותר האלקי
הרי  כו' ויצירה לבריאה מאצילות אבל במ"א וכמ"ש
של  נר"ן בחי' נעשה דז"א כלים למ"ד שמבחינת ידוע

ור  בבריאה נשמה דבי"ע דע"ס כו'האורות ביצי' וח
בחי' ומתהווה נמשך דאצי' הכלים הגבלת מבחי' דהיינו
המגביל  דאצילות החסד כלי מבחינת כמו דבריאה אור
מקור  שהוא דבריאה החסד אור בחי' נמשך דוקא ממנו
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ע"י  והוא אברהם נשמת כמו ממש בע"ג התהוות להיות
הגבלה  בבחי' המגביל הבריאה חסד דאור הכלי בחי'
ממש  ליש מאין אברהם נשמת שרש שהוא מאחר ממש
ליצי' מבריאה בהשתלשלות האור הולך וכן כו'
כלים  מבחינת גמור יש התהוות עד לעשיה ומיצירה
בכל  ועכ"פ וד"ל במ"א כמ"ש כו' דעשיה דמלכות
המגביל  בחינת שהוא הכלים בחינת הנה ועולם עולם
המקיף  מבחי' שרשו כו' מה ודבר יש בבחינת האור את

של  החומר בחינת שגם עד כנ"ל בפנימי ומאיר המכה
דאורות  המקיף מבחינת שרשו הגשמי הרקיע גלגל
הגלגל  נפש שנקרא שלו הרוחניות ובחי' דעשיה דמל'
הראשון  ומקור דעשיה דמל' הא"פ מבחינת נמשך
עד  דאצי' דמל' מקיף הוא דעשיה דמל' המקיף דבחינת
סובב  בחינת הכללי מקיף בחינת עד דאצי' דכתר מקיף
א"פ  בבחינת נוגע ואינו שנוגע הראשון מקיף שהוא כו'

וד"ל: כו' הראשון
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

'·Â קרוב זהו ומלמטלמ"ע מלמעלמ"ט אלו בחי'
להוי  הקדב"ה שא' שמשותיך כדכד ושמתי לענין
בחי' הוא הצדיק יוסף כי שהם א' יוסף וכדין, כדין
מלשון  הוא יוסף כי מלמעלמ"ט, והשפעה המשכה
העלאה  הוא הצדיק ובנימין מלמעלה הבא אור תוס'
ליכלל  הנבראים כל שהתעלות והיינו למעלה, ממטה
ימין  בן בנימין, נשמת ע"י הוא השכינה כנפי תחת
שניהם  וע"כ מקרבת, ימין החסד איש אברהם של בנו
משפיע  התקשרות בחי' הוא צדיק כי צדיקים קרוים
המשפיע  שמקשר צ"ע הוא שיוסף אלא למקבל,
צ"ת  הוא ובנימין מלמעלמ"ט השפע וממשיך למקבל
למעלה, ממטה ומעליהו להמשפיע המקבל שמקשר
והיינו  צדיקים, תרין ארץ יירשו צדיקים נא' ועליהם
יוסף  של מדריגתו שהוא שהם אמר חד מיפלגי דקא
והגם  מלמעלמ"ט אלקות גילוי שיהי' דהיינו הצדיק
אור  הגילוי לפי"ע כ"כ ממדריגתו העולם ישתנה שלא
דכתי' והיינו והעצום, הגדול הגילוי בהם יהי' אעפי"כ
ישפה  וח"א בשר, כל וראו הוי' כבוד ונגלה לע"ל
ויזדככו  העולמות שיתעלו דהיינו הצדיק בנימין בחי'
לקבל  הראוי כלי בחי' שיהי' עד רב ועילוי זיכוך
פנימה  המלך לבית הנכנס וכמשל הזה, העצום גילוי
שנאמר  בהר משה שהי' כעין והוא מלכותו, להיכל
שנק' מן ואפי' כו' אכל לא לחם שאז כו' עלה ומשה

משא"כ  אכל, לא בו ניזונים שמה"ש אבירים לחם
גבוה  ואכילתו שמעלתו והגם אכל, למטה כשהי'

למ  שהי' גם שהרי טהור מאד, הגוף הי' ואכל טה
עצומה  לנבואה מוכן הי' שתמיד עד כ"כ ומזוכך
עכ"ז  כו', הכנה שום בלי אצי' מבחי' הוי' אור וגילוי
שעלה  אלי' ענין הוא ועד"ז אכל, לא בהר כשעלה
העולמות  עליות ענין הוא וכך השמים, בסערה
דעשי' בע"ח וכמ"ש והגוף הכלים ויזדככו שיתעלו
אין  עד עליות יש ועד"ז כו' בבריא' ויצי' ביצי' נכלל
ב' שיתקיימו וכדין כדין להוי הקדב"ה ואמר קץ,
ומלמטלמ"ע. מלמעלמ"ט המדריגות ב' ושיהי' הבחי'
אא"ס  גילוי שיהי' בתוככם והתהלכתי מ"ש וזהו
אתדל"ת  ע"י נמשך להיות שא"א מה מלמעלמ"ט
וגם  אתדל"ת, ע"י שלא אתדל"ע כ"א כלל
ויהי' העולמות יזדככו שלע"ל דהיינו מלמטלמ"ע
אדם  בני שני ועד"מ זה, גילוי לקבל הראוי כלי בחי'
בבקעה  והב' גבוה בהר עומד שהמלך עם עם מלך או
או  בקירובם אופנים ב' שיש ושפל מדרון מקום
ב' יהי' ולע"ל העליון, שירד או התחתון שיעלה
ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט ההילוך שיהי' ביחד הבחי'
עם  לי, יצרתי זו עם וכמ"ש המלך אל יתעלה שהעם
לבחי' יתעלו עוממות בחי' העם שבחי' אתה, קדוש

כו'. קדוש
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קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

íù êééùã ,úåìùìúùä øãñá àìà åðéà äæ ìëå
.íééðçåø äèîå äìòî úâøãî

באור  העלי' או הירידה זה, ענין כל אבל
עשיית  או האדם, אצל גם (המחייבת האלקי
שייך  אינו ממלאכה), והשביתה המנוחה או מלאכה
דשם  ההשתלשלות", שב"סדר האלקי בהאור אלא
"מעלה  רוחניים, מדריגות דחילוקי הענין שייך

(כנ"ל). ומטה"

ïéîìò øãâá åðéàù 'úé åúåäîå åúåîöòá ìáà
úåéìò àåäù äúéáù úðéçá ììë êééù ïéà ììë
,éøîâì åìöà ïéåù äèîå äìòî éøäù ,úåâøãîä
ïéåù ïäéðù äàìéò äîëç íò úåéîùâ äééùòäù

.éáéùç àìë ùîî
עליון  היותר העולם מן ונשא רם יתברך הוא
היותר  מהעולם והבדלתו מרוממותו פחות לא

אינו יתברך שהוא דהיות העולמות,בגדר תחתון,
עם  גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווין כולם הרי
האצילות, עולם של חכמה (היינו עילאה חכמה
עליון  היותר העולם של הראשונה הספירה שהיא
וכלא  ממש, שווין - ממש) אלקי עולם שהוא

יתברך. קמי' חשיבי

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט  ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שגם זהו
צדיקים "רננו בו לפי בהוי שנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

השתלשלות  שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט

של  המדריגות לחילוקי רומזות השם אותיות (שד'
ביום  לשרשו האור עליית ענין וכן הספירות), עשר
השביתה  ענין נמשך זו עלי' (שבגלל השבת
משם  היא שבת שקדושת לפי הוא בשבת), ומנוחה

השתלשלות. סדר של אור לה'), (שבת הוי'

.'åë äëàìî úééùòá øúåî íéøåôá ïëìå
ועצמותו  מהותו נמשך שבו בפורים, משא"כ
איסור  ענין שייך לא כנ"ל, עלמין בגדר שאינו ית'
בו  שיש השתלשלות, סדר של באור דרק מלאכה.
את  לקבל שכדי לומר שייך ומטה", "מעלה
ה"מטה" מן לצאת צריכים אור" ה"תוספת
לקבל  כדי "רוחניות" של במצב ולהיות (הגשמית)
היא  בגשמיות) (הטירדא מלאכה דעשיית האור, את
בשבת  המאיר יותר רוחני עליון אור לגילוי סתירה
שאינו  יתברך, ועצמותו מהותו משא"כ ויו"ט;
גשמיית  ועשי' עילאה וחכמה כלל, עלמין בגדר
יכול  יתברך הוא הרי כנ"ל, יתברך לפניו שווין
בחכמה  כמו בדיוק גשמיות בעשי' להתגלות
אליו  יותר "קרובה" אינה עילאה דחכמה דאצילות,
מותר  פורים כן ועל גשמית, עשי' מאשר יתברך
אינה  גשמית מלאכה עשיית כי מלאכה, בעשיית

יתברך. ועצמותו מהותו לגילוי סתירה

שמצד  בשמחה דוקא יותר: פשוטות במלים
אבל  מלאכה, בעשיית וביטול מניעה לה יש הדעת
וענין  העבודה אין הדעת, מן שלמעלה בשמחה
השמחה. לבחינת כלל וביטול מניעה דחול עובדין
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

איהו ‡Í(עו) חד וחיוהי דאיהו אמרו הרי באצי' הנה
באורות  אא"ס יחוד ענין שזהו חד וגרמוהי
בענין  ממש בשוה וגרמוהי חיוהי שנקרא וכלים
ממש  כן חד וחיוהי דאיהו כמו שהרי והיחוד האחדות
שהן  הגם דאצי' הכלים דבחי' משום חד וגרמוהי איהו
צמצום  בחי' זה אין אותו ומצמצמים האור את מגבילין
הכל  שהרי הנבראים והגבלת כצמצום ממש והגבלה
כמשל  האצילות בכל מאיר וחוט הקו דהארת באח"פ
כך  כא' מתאחדים גופו אברי עם נפשו שחיות האדם

וזה  ממש חד וגרמוהי איהו כו' ימינא דרועא חסד כמו
האור  יתפשט שלא רק היינו וצמצו' הגבלה שנקרא
די  לעולמו שאמר כענין המדה מכפי יותר האלקי
הרי  כו' ויצירה לבריאה מאצילות אבל במ"א וכמ"ש
של  נר"ן בחי' נעשה דז"א כלים למ"ד שמבחינת ידוע

ור  בבריאה נשמה דבי"ע דע"ס כו'האורות ביצי' וח
בחי' ומתהווה נמשך דאצי' הכלים הגבלת מבחי' דהיינו
המגביל  דאצילות החסד כלי מבחינת כמו דבריאה אור
מקור  שהוא דבריאה החסד אור בחי' נמשך דוקא ממנו
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ע"י  והוא אברהם נשמת כמו ממש בע"ג התהוות להיות
הגבלה  בבחי' המגביל הבריאה חסד דאור הכלי בחי'
ממש  ליש מאין אברהם נשמת שרש שהוא מאחר ממש
ליצי' מבריאה בהשתלשלות האור הולך וכן כו'
כלים  מבחינת גמור יש התהוות עד לעשיה ומיצירה
בכל  ועכ"פ וד"ל במ"א כמ"ש כו' דעשיה דמלכות
המגביל  בחינת שהוא הכלים בחינת הנה ועולם עולם
המקיף  מבחי' שרשו כו' מה ודבר יש בבחינת האור את

של  החומר בחינת שגם עד כנ"ל בפנימי ומאיר המכה
דאורות  המקיף מבחינת שרשו הגשמי הרקיע גלגל
הגלגל  נפש שנקרא שלו הרוחניות ובחי' דעשיה דמל'
הראשון  ומקור דעשיה דמל' הא"פ מבחינת נמשך
עד  דאצי' דמל' מקיף הוא דעשיה דמל' המקיף דבחינת
סובב  בחינת הכללי מקיף בחינת עד דאצי' דכתר מקיף
א"פ  בבחינת נוגע ואינו שנוגע הראשון מקיף שהוא כו'

וד"ל: כו' הראשון
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'·Â קרוב זהו ומלמטלמ"ע מלמעלמ"ט אלו בחי'
להוי  הקדב"ה שא' שמשותיך כדכד ושמתי לענין
בחי' הוא הצדיק יוסף כי שהם א' יוסף וכדין, כדין
מלשון  הוא יוסף כי מלמעלמ"ט, והשפעה המשכה
העלאה  הוא הצדיק ובנימין מלמעלה הבא אור תוס'
ליכלל  הנבראים כל שהתעלות והיינו למעלה, ממטה
ימין  בן בנימין, נשמת ע"י הוא השכינה כנפי תחת
שניהם  וע"כ מקרבת, ימין החסד איש אברהם של בנו
משפיע  התקשרות בחי' הוא צדיק כי צדיקים קרוים
המשפיע  שמקשר צ"ע הוא שיוסף אלא למקבל,
צ"ת  הוא ובנימין מלמעלמ"ט השפע וממשיך למקבל
למעלה, ממטה ומעליהו להמשפיע המקבל שמקשר
והיינו  צדיקים, תרין ארץ יירשו צדיקים נא' ועליהם
יוסף  של מדריגתו שהוא שהם אמר חד מיפלגי דקא
והגם  מלמעלמ"ט אלקות גילוי שיהי' דהיינו הצדיק
אור  הגילוי לפי"ע כ"כ ממדריגתו העולם ישתנה שלא
דכתי' והיינו והעצום, הגדול הגילוי בהם יהי' אעפי"כ
ישפה  וח"א בשר, כל וראו הוי' כבוד ונגלה לע"ל
ויזדככו  העולמות שיתעלו דהיינו הצדיק בנימין בחי'
לקבל  הראוי כלי בחי' שיהי' עד רב ועילוי זיכוך
פנימה  המלך לבית הנכנס וכמשל הזה, העצום גילוי
שנאמר  בהר משה שהי' כעין והוא מלכותו, להיכל
שנק' מן ואפי' כו' אכל לא לחם שאז כו' עלה ומשה

משא"כ  אכל, לא בו ניזונים שמה"ש אבירים לחם
גבוה  ואכילתו שמעלתו והגם אכל, למטה כשהי'

למ  שהי' גם שהרי טהור מאד, הגוף הי' ואכל טה
עצומה  לנבואה מוכן הי' שתמיד עד כ"כ ומזוכך
עכ"ז  כו', הכנה שום בלי אצי' מבחי' הוי' אור וגילוי
שעלה  אלי' ענין הוא ועד"ז אכל, לא בהר כשעלה
העולמות  עליות ענין הוא וכך השמים, בסערה
דעשי' בע"ח וכמ"ש והגוף הכלים ויזדככו שיתעלו
אין  עד עליות יש ועד"ז כו' בבריא' ויצי' ביצי' נכלל
ב' שיתקיימו וכדין כדין להוי הקדב"ה ואמר קץ,
ומלמטלמ"ע. מלמעלמ"ט המדריגות ב' ושיהי' הבחי'
אא"ס  גילוי שיהי' בתוככם והתהלכתי מ"ש וזהו
אתדל"ת  ע"י נמשך להיות שא"א מה מלמעלמ"ט
וגם  אתדל"ת, ע"י שלא אתדל"ע כ"א כלל
ויהי' העולמות יזדככו שלע"ל דהיינו מלמטלמ"ע
אדם  בני שני ועד"מ זה, גילוי לקבל הראוי כלי בחי'
בבקעה  והב' גבוה בהר עומד שהמלך עם עם מלך או
או  בקירובם אופנים ב' שיש ושפל מדרון מקום
ב' יהי' ולע"ל העליון, שירד או התחתון שיעלה
ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט ההילוך שיהי' ביחד הבחי'
עם  לי, יצרתי זו עם וכמ"ש המלך אל יתעלה שהעם
לבחי' יתעלו עוממות בחי' העם שבחי' אתה, קדוש
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ÔÈ·‰ÏÂ המים שירדו ית' מלפניו כזאת היתה למה זה
עלמא  הם ויבשה ים הלא היבשה, ותראה
הגבוה  ונשפל נדחה ולמה דאתגליא, ועלמא דאתכסיא
נעלה  היותר באופן העולם היה לכאו' וגם הנמוך, מפני
שהירידה  עכצ"ל וגם דאתכסיא, עלמא ע"ד הי' שהרי
הארץ. שנתגלה במה העלי' ענין ומהו עלי' צורך היא

È„Î·Â בברה"ע הידוע ענין תחלה ילה"ק זה להבין
הלא  יפלא ולכאו' מאין, יש היא שהבריאה
חשיב, כלא קמי' כולא באמת שהרי הוא, נהפוך באמת
עלי' שנא' עד והגשמי השפל עוה"ז נחשב ובמה
יש  בשם העולם מציאת שמכנים מאין יש שנברא
אפי' וגם האמיתי, יש הוא ית' הוא והלא מאין, ונתהוה
יש  בשם לקרות שייך שאין מושג ג"כ ד"ת בחי' לפי

וכמ"ש  בראם בה"א בהבראם הלא כי בי"ה מאין כי
ובה"א  העוה"ב נברא ביו"ד וארז"ל עולמי' צור ה'
רק  נברא הבריאה שכלליות ומאחר העוה"ז, נברא
כלליות  נגד אותיות שני מקום תופס ומה אותיות, משני
מן  במדריגה נמוך יותר הדבור כלליות והלא הדבור,
נגד  גם שהרי המח' לגבי אותיות ב' וכ"ש המח',
חכ' בחי' לגבי וכ"ש כלל, מקום תופס אינו הדבור
כל  התהוות מקור גם נחשבו וכאין שכלא דאצי'
מקורם  לגבי היש מציאות וגם דבי"ע, היש מציאות
כלל, מקום תופסי' שאינם ג"כ מובן הנ"ל אותיות הב'
כל  מציאות מהווי' הם אותיות השני שהרי
מעלת  יתרון ומושג מוכרח וזה דבי"ע ההשתלשלות
מוכרח  שבאמת המתהוה, הדבר על המהווה דבר
דאל"כ  המתהוה הדבר מן המהווה דבר מוסתר להיות
ברה"ע  מכנים ואיך היש, התהוות מציאות יהי' לא
זה  שקוראי' מה דענין הוא הענין אך מאין. יש בשם
דבר  והסתר העלם בחי' ע"י הוא מאין יש בשם
ההפרש  שזהו הנותנת והיא המתהוה, הדבר מן המהווה
ברה"ע  משא"כ מיש יש בחי' שהוא השתלשלות בין
מן  מסתתר המהווה שהדבר להורות מאין, יש הוא
היא  זה והתהוות כלל מושג שאינו עד המתהוה הדבר
בהמהווה. כזה באופן תחלה הי' שלא ממש מחודשת
ודיבור  מח' גם או ומדות שכל עד"מ דהנה הוא והענין
שמבין  השכל שע"פ והיינו השתלשלות, בחי' ה"ה
וחשק  אהבה אצלו נעשה ההוא הדבר לפניו שטוב
טוב  שלא בשכלו ההתבוננות ע"פ אם או הזה, לדבר
שהרי  אופן, בשום רוצה ואינו זה דבר שונא ה"ה לפניו
מן  בא ואח"כ בשכלו תחלה ההוא הדבר ענין יש

לאהוב  המדה גילוי בבחי' בהיותו והרי למדות, השכל
הי' שהרי אצלו חדש דבר אינו הזה הדבר לשנוא או
אינו  ג"כ השכל לבוש שהוא במח' וגם בשכלו, תחלה
לא  הדבר הבנת בשכלו קדום יהי' לא שאם חדש דבר
לבוש  רק היא המחשבה כי במח', זה לחשוב יוכל
כמו  עצמו לגבי השכל העלם ולגלות השכל להלביש
לאמר  שייך אינו וא"כ זולתו, לגבי הדבור פעולת
גמורה  התחדשות ה"ז דבר איזה שחושב שבמחשבתו
תחלה  כ"א כן אינו שבאמת בשכלו, תחלה הי' שלא
השכל  העלם מגלה רק הוא והמח' בשכלו כלולה היתה
בא  בהעלם בשכל שהי' מה כ"א כלל חדש דבר ואינו
ג"כ  לדבור המח' מן וכן כו', עצמו לגבי בגילוי במח'
במוחו  תחלה שמחשב מה שהרי כלל חדש דבר אינו
מאותיות  כ"א דבר בזה נתחדש ולא אח"כ, מדבר הוא
הנעשה  דבר עצם הרי המעשה ענין אבל לדבור, המח'
הדבר  שגשם לומר יתכן שלא לגמרי מחודש הוא
בשכלו  וכ"ש בדבורו או במחשבתו היתה היא הנעשה
לעבדו  שמצוה עד"מ בדבור וא"כ אח"כ, שנעשית כמו
וכמו  הנעשה, דבר שם רק אומר הרי דבר איזה לעשות
או  עצי שעצם נא' האם וכדומה בית לו לבנות שמצוה

בשכ  תחלה היו הבנין כ"א אבני ודבורו, מחשבתו או לו
המעשה  וע"י מאבני', או מעצים לבנות שמצוה
עצם  כלל בדבורו הי' שלא חדש דבר מתחדש שעושי'
היותר  כח הוא המעשה כי להיות והיינו ההוא, הדבר
שאינו  הדבור מן גם בערך מובדל הוא והרי אחרון
מיש, יש השתלשלות בחי' שהוא ע"ז לומר שייך
בראות  מורגש גשמי הוא והנעשה רוחני הוא שהדבור
ענין  להבין משל וה"ז מובדל. וגשם הגשמי ומישוש
ה"ז  ודבר יש למציאות שנתהוה שמה ברה"ע
הי' העולם שגשם לאמר שייך שאינו גמורה התחדשות
לכן  ריחוק, בבחי' כ"א ושרשו במקורו תחלה כלול
כלל  יודעי' שאינו נא' כאילו מאין, יש בשם זה קראו
התחדשות  להיותו והיינו זה, דבר ונתהוה נמשך מאין
יש  כ"א מיש יש שהוא ההשתשלות ע"ד ולא גמורה
וגם  דבר. מלא דבר שנתהוה החוקרי' וכמאמר מאין,
והיינו  זה, נתהוה מאין לנו מושג שאינו הוא מאין פי'
הדבר  מן להסתתר מוכרח המהווה הדבר כי להיות
התהוות  מציאות להיות יכול אינו דאל"כ המתהוה,
קוראי' אנו ולכן המהווה, דבר של הקירוב מחמת היש
התגשמיותו  מחמת כלל לנו מושג שאינו ע"ש מאין זה
כלול  הי' שלא לגמרי חדש דבר שנעשה העוה"ז, בגשם
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עד  זמ"ז הערך ריחוק וה"ז כזה באופן תחלה
מהו, המהווה והחיות הכח להשיג לנו א"א שבשכלינו
ההרגש  ע"ש הוא יש מאין, יש זה קוראי' ולכן
ע"ש  פי' מאין נעשה וזה שנעשה, וההתחדשות
במקור  כזה באופן תחלה הי' שלא ההתחדשות

מאין  וגם שנעשה, כזה יש שאינו פי' אין וה"ז המהווה,
ערכינו  נגד דקותו לעוצם מהו כלל לנו מושג שאינו
כח  והוא אצלינו נעלה היותר בכח שגם והשפל, הדל
מהותו  ולא מציאותו רק להשיג לנו א"א ג"כ השכל,

כו'.
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àúéà øçà íå÷îáå91åðåùì äæå:צדק הצמח éåä'של éë
íéìëäå éìëä àåä íé÷ìà íùå úåìéöàã úåøåàä àåä

,'åë úåðéçá 'â íäשם זה והכלים הוי' זה האורות -
(סוף), המלכות בחינות: ג ' יש עצמם ובכלים אלקים,
היא החכמה אבל (ראש ). ובינה (תוך), אנפין זעיר

מהכלים. שלמעלה האורות äðéáäבחינת éãé ìò ïë íàå
הכלים התגלות תחילת íòשהיא øåàä úåøáçúä àåä

Y ,'åë íé÷ìà ãå÷éðá 'éåä àåä ïëì éìëäמסמל שזה
שם של הניקוד ענין שזה הכלים, עם  האורות של חיבור
ש"ממנה כיון אך חסד, בחינת היא  אחד שמצד אלקים,
תחילת כלומר – (מתעוררים)" מתערין  דינין (בינה)

אופן  כלומר שלה, הניקוד הרי ממנה, היא  הגבורות 
מידת שהוא אלקים, שם  הוא  הדבר, של הביטוי

åäéàהגבורה. ÷ø íù éë ãáì 'éåä úàø÷ð äîëç ìáà
'åë éäåîøâ úðéçáî äìòîì ãç éäåéçåהגילוי כלומר –

למעלה בלבד, אורות של גילוי  הוא החכמה  בספירת
הכלים åðåùìמדרגת ïàë ãòצדק הצמח äîשל ïééòå ,

áåúëù92,(íãà éðéî 'âã ùåøãá
הקבלה פי  על הסבר המוסגר, במאמר זה היה כאן עד

העליונות. בספירות  והכלי  האור של ביחס
àåäù ãáì äãå÷ð úðéçá àéä äîëç éøä ììë êøãáå

ïéà úðéçáהברקת רק הפרטים, שם מורגשים שלא
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קכג.91). ע' ואתחנן פ' ויקרא, התורה אור

כאן 92). הכוונה וכנראה ואילך. עז ע' ענינים, התורה אור
מדריגות, לג' מתחלקים הכלים כי י', באות שם שמבאר למה

שם: לשונו וזה מדריגות. לד' המתחלק מהאור `jבשונה
xn`n t"r l"f epiax x`iay dncwd t"r aeha df uxzl c"prlpd
'c yi mler lkay reci dpdc ,dxy z` cwt 'de t"r `xie 't xdefd
mler lka yiy r"ia` zebixcn 'c mdy 'lne z"ze a"eg mitevxt
n"idpe ,'ivi `"fe ,d`ixa dpiae ,'iv` zpiga `ed `gen dnkg epiid
'cl 'iwlgpy df dpd j` .ynn 'itq lka el` zepiga 'c yi oke ,'iyr
oa my `edy 'ied my zpigaa mdy zexe`d zpigaa epiid zebixcn
,'ek d`ixae dpia 'd 'kge 'iv` c"ei ,l"pd zpiga 'c cbpk zeize` 'c
wx `vnp `l hxta 'itq lkae zenlerd lkay milkd zepiga la`
xzq z"x il xzq dz` oniqe ,seq jez y`x epiid ,cala zewelg 'b
seb xeiv dfg` ixyane ,i"dp z"bg c"ag epiide ,y`x jez seq
sebd jk xg`e y`xd epiid el` zepiga 'bl wlgp ilkd `edy mc`d
od milkay el` zewelg 'be ,seq od milbxd jk xg`e jez `ed
milkay c"ag zpiga 'iv`a mb epiid ,diyr dxivi d`ixa zpiga
,'iv`ay 'iyr i"dpe 'iv`ay 'ivi z"bge 'iv`c d`ixa `ed 'iv`c
'iv` zepiga od mdnr mixagzne milkda miyalznd zexe`de

` ,'iv`ayzepiga 'b wx yi milka ik mdnr oeayge oipna opi` j
mdy mbd l"x ,r"ta zpiga 'c oda yi zexe`de ,lirl xkfpk r"ia
zpiga k"`e r"ia ody milkda 'iyalzn md ixd 'iv` zpiga llka
xe`de ,'iv`ay 'iyr 'wp milkd ly 'iyr zpigaa yaelnd xe`d
yaelnd xe`de ,'iv`ay 'ivi 'wp milkd ly 'ivi zpigaa yaelnd

zepiga 'b md el` ,'iv`ay d`ixa 'wp milkd ly d`ixa zpigaa
`ed xe`day zeliv` zpigade ,milkd zpiga 'ba yaelnd xe`dn
xe`dn zepiga 'b ik ,dnypl dnyp 'wpd `ede milkd lr siwn zpiga
xe`day ziriaxd zpiga la` ,o"xp 'wp milkc zpiga 'ba 'iyaelnd
dxen 'iedc c"eid okle 'ied myc c"ei zpiga `ede ,dnypl dnyp 'wp
xagnde ,'ek seq oi` zpiga xwir ezeidl cinz ok deedny lr
ep`vnze .dncwdd okez k"r ,zrcd zpiga `ed milkd mr zexe`d
milkd miwlgp llk jxcy xacd mrhe .g"ra zenewn dnka gxken
oeyln ynn zewl` lr dxen 'iv`d ik epiid ,cal r"ia zpigal wx
zeedzd oipr epi`e xpn xp wilcnk `edy dyn iabc gexd on lv`ie
oiprk `ed 'iv` ok oi`y dn ,xg` zedn `edy oi`n yi d`ixa
exn`y enk ,dngd on dpall jynpd eifk xe`nd on xe`d zkynd
,ux`d lr xi`nd ynyd eifk e` ,'ek ryedi ipt dng iptk dyn ipt
oky oeike 'iv` 'l 'izin` edf ,ynn xe`nd oirn xe`d mipt lk lry
oi`n d`ixa md a"eg milkd ixdy ,llk 'ilka ef dpiga jiiy oi`
eifde xe`de ,zekix`a l"ynk k"`n`kn e`l d"a seq oi` ixdy yil
wcvi `ly d"n ila 'wpe zehiytd zilkza heyt k"b epnn jynpd
df jxrn epi` ik 'ek dpia e` 'kgk epil` xkip zedna ex`zl eilr
c"r d"a seq oi`n lv`py 'iv` ezexwl jiiy xe`d lr okle llk
oirn `ed xe`dy ideige edi` d"c w"db`a y"nke gexd on lv`ie
'ilkd ok oi`y dn ,d"a liv`nd ly ezenvre ezedn `ed xe`nd
ezexwl jiiy oi` ezvwn `le 'ipin `l xe`d zednn llk opi`y
epiid 'ilkay dpeilrd dpigad okl yil oi`n d`ixa wx zeliv`

.lirl xkfpk d`ixa 'wp 'iniptde y`xd



קפי 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

ÔÈ·‰ÏÂ המים שירדו ית' מלפניו כזאת היתה למה זה
עלמא  הם ויבשה ים הלא היבשה, ותראה
הגבוה  ונשפל נדחה ולמה דאתגליא, ועלמא דאתכסיא
נעלה  היותר באופן העולם היה לכאו' וגם הנמוך, מפני
שהירידה  עכצ"ל וגם דאתכסיא, עלמא ע"ד הי' שהרי
הארץ. שנתגלה במה העלי' ענין ומהו עלי' צורך היא

È„Î·Â בברה"ע הידוע ענין תחלה ילה"ק זה להבין
הלא  יפלא ולכאו' מאין, יש היא שהבריאה
חשיב, כלא קמי' כולא באמת שהרי הוא, נהפוך באמת
עלי' שנא' עד והגשמי השפל עוה"ז נחשב ובמה
יש  בשם העולם מציאת שמכנים מאין יש שנברא
אפי' וגם האמיתי, יש הוא ית' הוא והלא מאין, ונתהוה
יש  בשם לקרות שייך שאין מושג ג"כ ד"ת בחי' לפי

וכמ"ש  בראם בה"א בהבראם הלא כי בי"ה מאין כי
ובה"א  העוה"ב נברא ביו"ד וארז"ל עולמי' צור ה'
רק  נברא הבריאה שכלליות ומאחר העוה"ז, נברא
כלליות  נגד אותיות שני מקום תופס ומה אותיות, משני
מן  במדריגה נמוך יותר הדבור כלליות והלא הדבור,
נגד  גם שהרי המח' לגבי אותיות ב' וכ"ש המח',
חכ' בחי' לגבי וכ"ש כלל, מקום תופס אינו הדבור
כל  התהוות מקור גם נחשבו וכאין שכלא דאצי'
מקורם  לגבי היש מציאות וגם דבי"ע, היש מציאות
כלל, מקום תופסי' שאינם ג"כ מובן הנ"ל אותיות הב'
כל  מציאות מהווי' הם אותיות השני שהרי
מעלת  יתרון ומושג מוכרח וזה דבי"ע ההשתלשלות
מוכרח  שבאמת המתהוה, הדבר על המהווה דבר
דאל"כ  המתהוה הדבר מן המהווה דבר מוסתר להיות
ברה"ע  מכנים ואיך היש, התהוות מציאות יהי' לא
זה  שקוראי' מה דענין הוא הענין אך מאין. יש בשם
דבר  והסתר העלם בחי' ע"י הוא מאין יש בשם
ההפרש  שזהו הנותנת והיא המתהוה, הדבר מן המהווה
ברה"ע  משא"כ מיש יש בחי' שהוא השתלשלות בין
מן  מסתתר המהווה שהדבר להורות מאין, יש הוא
היא  זה והתהוות כלל מושג שאינו עד המתהוה הדבר
בהמהווה. כזה באופן תחלה הי' שלא ממש מחודשת
ודיבור  מח' גם או ומדות שכל עד"מ דהנה הוא והענין
שמבין  השכל שע"פ והיינו השתלשלות, בחי' ה"ה
וחשק  אהבה אצלו נעשה ההוא הדבר לפניו שטוב
טוב  שלא בשכלו ההתבוננות ע"פ אם או הזה, לדבר
שהרי  אופן, בשום רוצה ואינו זה דבר שונא ה"ה לפניו
מן  בא ואח"כ בשכלו תחלה ההוא הדבר ענין יש

לאהוב  המדה גילוי בבחי' בהיותו והרי למדות, השכל
הי' שהרי אצלו חדש דבר אינו הזה הדבר לשנוא או
אינו  ג"כ השכל לבוש שהוא במח' וגם בשכלו, תחלה
לא  הדבר הבנת בשכלו קדום יהי' לא שאם חדש דבר
לבוש  רק היא המחשבה כי במח', זה לחשוב יוכל
כמו  עצמו לגבי השכל העלם ולגלות השכל להלביש
לאמר  שייך אינו וא"כ זולתו, לגבי הדבור פעולת
גמורה  התחדשות ה"ז דבר איזה שחושב שבמחשבתו
תחלה  כ"א כן אינו שבאמת בשכלו, תחלה הי' שלא
השכל  העלם מגלה רק הוא והמח' בשכלו כלולה היתה
בא  בהעלם בשכל שהי' מה כ"א כלל חדש דבר ואינו
ג"כ  לדבור המח' מן וכן כו', עצמו לגבי בגילוי במח'
במוחו  תחלה שמחשב מה שהרי כלל חדש דבר אינו
מאותיות  כ"א דבר בזה נתחדש ולא אח"כ, מדבר הוא
הנעשה  דבר עצם הרי המעשה ענין אבל לדבור, המח'
הדבר  שגשם לומר יתכן שלא לגמרי מחודש הוא
בשכלו  וכ"ש בדבורו או במחשבתו היתה היא הנעשה
לעבדו  שמצוה עד"מ בדבור וא"כ אח"כ, שנעשית כמו
וכמו  הנעשה, דבר שם רק אומר הרי דבר איזה לעשות
או  עצי שעצם נא' האם וכדומה בית לו לבנות שמצוה

בשכ  תחלה היו הבנין כ"א אבני ודבורו, מחשבתו או לו
המעשה  וע"י מאבני', או מעצים לבנות שמצוה
עצם  כלל בדבורו הי' שלא חדש דבר מתחדש שעושי'
היותר  כח הוא המעשה כי להיות והיינו ההוא, הדבר
שאינו  הדבור מן גם בערך מובדל הוא והרי אחרון
מיש, יש השתלשלות בחי' שהוא ע"ז לומר שייך
בראות  מורגש גשמי הוא והנעשה רוחני הוא שהדבור
ענין  להבין משל וה"ז מובדל. וגשם הגשמי ומישוש
ה"ז  ודבר יש למציאות שנתהוה שמה ברה"ע
הי' העולם שגשם לאמר שייך שאינו גמורה התחדשות
לכן  ריחוק, בבחי' כ"א ושרשו במקורו תחלה כלול
כלל  יודעי' שאינו נא' כאילו מאין, יש בשם זה קראו
התחדשות  להיותו והיינו זה, דבר ונתהוה נמשך מאין
יש  כ"א מיש יש שהוא ההשתשלות ע"ד ולא גמורה
וגם  דבר. מלא דבר שנתהוה החוקרי' וכמאמר מאין,
והיינו  זה, נתהוה מאין לנו מושג שאינו הוא מאין פי'
הדבר  מן להסתתר מוכרח המהווה הדבר כי להיות
התהוות  מציאות להיות יכול אינו דאל"כ המתהוה,
קוראי' אנו ולכן המהווה, דבר של הקירוב מחמת היש
התגשמיותו  מחמת כלל לנו מושג שאינו ע"ש מאין זה
כלול  הי' שלא לגמרי חדש דבר שנעשה העוה"ז, בגשם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

עד  זמ"ז הערך ריחוק וה"ז כזה באופן תחלה
מהו, המהווה והחיות הכח להשיג לנו א"א שבשכלינו
ההרגש  ע"ש הוא יש מאין, יש זה קוראי' ולכן
ע"ש  פי' מאין נעשה וזה שנעשה, וההתחדשות
במקור  כזה באופן תחלה הי' שלא ההתחדשות

מאין  וגם שנעשה, כזה יש שאינו פי' אין וה"ז המהווה,
ערכינו  נגד דקותו לעוצם מהו כלל לנו מושג שאינו
כח  והוא אצלינו נעלה היותר בכח שגם והשפל, הדל
מהותו  ולא מציאותו רק להשיג לנו א"א ג"כ השכל,

כו'.

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

àúéà øçà íå÷îáå91åðåùì äæå:צדק הצמח éåä'של éë
íéìëäå éìëä àåä íé÷ìà íùå úåìéöàã úåøåàä àåä

,'åë úåðéçá 'â íäשם זה והכלים הוי' זה האורות -
(סוף), המלכות בחינות: ג ' יש עצמם ובכלים אלקים,
היא החכמה אבל (ראש ). ובינה (תוך), אנפין זעיר

מהכלים. שלמעלה האורות äðéáäבחינת éãé ìò ïë íàå
הכלים התגלות תחילת íòשהיא øåàä úåøáçúä àåä

Y ,'åë íé÷ìà ãå÷éðá 'éåä àåä ïëì éìëäמסמל שזה
שם של הניקוד ענין שזה הכלים, עם  האורות של חיבור
ש"ממנה כיון אך חסד, בחינת היא  אחד שמצד אלקים,
תחילת כלומר – (מתעוררים)" מתערין  דינין (בינה)

אופן  כלומר שלה, הניקוד הרי ממנה, היא  הגבורות 
מידת שהוא אלקים, שם  הוא  הדבר, של הביטוי

åäéàהגבורה. ÷ø íù éë ãáì 'éåä úàø÷ð äîëç ìáà
'åë éäåîøâ úðéçáî äìòîì ãç éäåéçåהגילוי כלומר –

למעלה בלבד, אורות של גילוי  הוא החכמה  בספירת
הכלים åðåùìמדרגת ïàë ãòצדק הצמח äîשל ïééòå ,

áåúëù92,(íãà éðéî 'âã ùåøãá
הקבלה פי  על הסבר המוסגר, במאמר זה היה כאן עד

העליונות. בספירות  והכלי  האור של ביחס
àåäù ãáì äãå÷ð úðéçá àéä äîëç éøä ììë êøãáå

ïéà úðéçáהברקת רק הפרטים, שם מורגשים שלא
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קכג.91). ע' ואתחנן פ' ויקרא, התורה אור

כאן 92). הכוונה וכנראה ואילך. עז ע' ענינים, התורה אור
מדריגות, לג' מתחלקים הכלים כי י', באות שם שמבאר למה

שם: לשונו וזה מדריגות. לד' המתחלק מהאור `jבשונה
xn`n t"r l"f epiax x`iay dncwd t"r aeha df uxzl c"prlpd
'c yi mler lkay reci dpdc ,dxy z` cwt 'de t"r `xie 't xdefd
mler lka yiy r"ia` zebixcn 'c mdy 'lne z"ze a"eg mitevxt
n"idpe ,'ivi `"fe ,d`ixa dpiae ,'iv` zpiga `ed `gen dnkg epiid
'cl 'iwlgpy df dpd j` .ynn 'itq lka el` zepiga 'c yi oke ,'iyr
oa my `edy 'ied my zpigaa mdy zexe`d zpigaa epiid zebixcn
,'ek d`ixae dpia 'd 'kge 'iv` c"ei ,l"pd zpiga 'c cbpk zeize` 'c
wx `vnp `l hxta 'itq lkae zenlerd lkay milkd zepiga la`
xzq z"x il xzq dz` oniqe ,seq jez y`x epiid ,cala zewelg 'b
seb xeiv dfg` ixyane ,i"dp z"bg c"ag epiide ,y`x jez seq
sebd jk xg`e y`xd epiid el` zepiga 'bl wlgp ilkd `edy mc`d
od milkay el` zewelg 'be ,seq od milbxd jk xg`e jez `ed
milkay c"ag zpiga 'iv`a mb epiid ,diyr dxivi d`ixa zpiga
,'iv`ay 'iyr i"dpe 'iv`ay 'ivi z"bge 'iv`c d`ixa `ed 'iv`c
'iv` zepiga od mdnr mixagzne milkda miyalznd zexe`de

` ,'iv`ayzepiga 'b wx yi milka ik mdnr oeayge oipna opi` j
mdy mbd l"x ,r"ta zpiga 'c oda yi zexe`de ,lirl xkfpk r"ia
zpiga k"`e r"ia ody milkda 'iyalzn md ixd 'iv` zpiga llka
xe`de ,'iv`ay 'iyr 'wp milkd ly 'iyr zpigaa yaelnd xe`d
yaelnd xe`de ,'iv`ay 'ivi 'wp milkd ly 'ivi zpigaa yaelnd

zepiga 'b md el` ,'iv`ay d`ixa 'wp milkd ly d`ixa zpigaa
`ed xe`day zeliv` zpigade ,milkd zpiga 'ba yaelnd xe`dn
xe`dn zepiga 'b ik ,dnypl dnyp 'wpd `ede milkd lr siwn zpiga
xe`day ziriaxd zpiga la` ,o"xp 'wp milkc zpiga 'ba 'iyaelnd
dxen 'iedc c"eid okle 'ied myc c"ei zpiga `ede ,dnypl dnyp 'wp
xagnde ,'ek seq oi` zpiga xwir ezeidl cinz ok deedny lr
ep`vnze .dncwdd okez k"r ,zrcd zpiga `ed milkd mr zexe`d
milkd miwlgp llk jxcy xacd mrhe .g"ra zenewn dnka gxken
oeyln ynn zewl` lr dxen 'iv`d ik epiid ,cal r"ia zpigal wx
zeedzd oipr epi`e xpn xp wilcnk `edy dyn iabc gexd on lv`ie
oiprk `ed 'iv` ok oi`y dn ,xg` zedn `edy oi`n yi d`ixa
exn`y enk ,dngd on dpall jynpd eifk xe`nd on xe`d zkynd
,ux`d lr xi`nd ynyd eifk e` ,'ek ryedi ipt dng iptk dyn ipt
oky oeike 'iv` 'l 'izin` edf ,ynn xe`nd oirn xe`d mipt lk lry
oi`n d`ixa md a"eg milkd ixdy ,llk 'ilka ef dpiga jiiy oi`
eifde xe`de ,zekix`a l"ynk k"`n`kn e`l d"a seq oi` ixdy yil
wcvi `ly d"n ila 'wpe zehiytd zilkza heyt k"b epnn jynpd
df jxrn epi` ik 'ek dpia e` 'kgk epil` xkip zedna ex`zl eilr
c"r d"a seq oi`n lv`py 'iv` ezexwl jiiy xe`d lr okle llk
oirn `ed xe`dy ideige edi` d"c w"db`a y"nke gexd on lv`ie
'ilkd ok oi`y dn ,d"a liv`nd ly ezenvre ezedn `ed xe`nd
ezexwl jiiy oi` ezvwn `le 'ipin `l xe`d zednn llk opi`y
epiid 'ilkay dpeilrd dpigad okl yil oi`n d`ixa wx zeliv`

.lirl xkfpk d`ixa 'wp 'iniptde y`xd
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מורגש לא הכלי ולכן  øåàäשםהאור, íù øéàî ïë ìò
äðéáã íéìëäù éôì øåàä èòîúð äðéááå ,'åë éåáéøá

úåàéöî úðéçáá íäבבחינת יותר הם שהכלים וככל
יותר, מתמעט בהם האור הרי  äðéáã"מציאות" íùäã

íé÷ìàã íé÷ìà ãå÷éðá 'éåä àåäצמצום על המורה
äâùäהאור  úðéçá àéä äðéáã ,'åë íéìëä ïéðò àåä

úåàéöîå ùé úðéçá åäæù,המושגים ניתוח  יש כבר
ותפיסה יש  בחינת היא  ולכן  ההשגה, åîëåופרטי 

áåúëù93,'åë ùé éáäåà ìéçðäìבגילוי עוסק זה שפסוק
שם עולמות") ("ש"י  עדן בגן הצדיקים  שנוחלים האלקי 

"יש". בכתוב הנקראת ה"בינה", ספירת מאירה
àåä øåàä ïë ìò úåàéöî úðéçáá íä íéìëäù úåéäìå

.'åë èåòéî úðéçááשככל לחשוב  יכולנו כלומר -
וכלי יותר, נעלה  אור בתוכו יש  כך יותר גדול שהכלי
הוא זה  שסדר אלא אור, מעט מכיל הוא  הרי  קטן
של המצב מצד – למעלה" "מלמטה של המבט מנקודת
הכלים את  שיגדיל ככל הרי  אור, בו  מאיר שלא התחתון
האור  בגילוי  עוסקים  כאשר אבל אור. יותר ימשיך שלו ,
מהאור, אחרת בחינה הוא במהותו כלי  הרי מלמעלה,
ומציאות. יש הוא והכלי  וביטול, אין  הוא שהאור כיון
ומציאות, יש  פחות כלומר כלי , פחות שיש ככל ולכן 

הוא שהכלי  וככל בו, להתגלות יכול אור יותר הרי 
גדול") ל "כלי  כאן  המשמעות (שזו ותפיסה יש בבחינת

מתמעט. האור הרי
הרבה כלים , הרבה  יש שבה – הבינה בחינת ולכן 
האור  שם הרי  והשגה, השכלה של ולבושים אותיות ,
כלי , של מיעוט  יש שבה  בחכמה זאת ולעומת מועט.
הרי והאותיות, השכל בכלי  והשגה  תפיסה פחות
שזה – הרגל וכמשל יותר. מאיר  שם  והאור ההברקה
בבחינת שזה שכיון אלא  ועצמות, בשר של "כלי" הרבה
ואילו  ערך. לפי  שם במיעוט הנפש חיות הרי  וגסות יש
כיון  הרי קטן, מאוד הוא בכמות שהכלי  אף במוח,
מאיר  הנפש  אור ומציאות , יש בבחינת  ופחות זך, שהוא

ערוך. באין שם
ì"æ åðéúåáø øîàîëå94ïéçì÷î åéäù çåìéùä éî éáâ

åéîéî åèòîúð åáéçøä øñéàëשהיה במקום כלומר -
הרי הנקב את  להרחיב  וכשבאו מים, הרבה היה צר נקב
כלים מיעוט יש שכאשר לכך דוגמא וזה נחלשו, המים

המים) (קילוח אור ריבוי  èåòéîיש úðéçááã åðééäå ,
øåàä èòîúð íéìëä åáçøúðùëå øåà éåìéâ øéàî íéìëä

.'åë
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כא.93). ח, משלי

לשונו:94). וזה ו, הלכה ה פרק סוכה ירושלמי ipzתלמוד
exn` .xqi`k min `iven did geliy xne` l`ilnb oa oerny oax

xfge edexcbe edexfg einin ehrnzpe edeaigxd einin eaxie epagxp
.didy zenkl

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y'd - mixn`nd xtq

פרטית, בהשגחה בהתבוננות אלקות, ישיג גשמי שמוח כדי – למטה הנשמה ירידת
הנמנעות. נמנע הוא שהקב"ה מכיר האדם

להּׂשיג p‰Â‰ב) יּוכל ּגׁשמי ׁשּמח זֹו עבֹודה ּבׁשביל ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַַָֹ
ּבהּׂשגה  ולהבינּה אלקית הּׂשגה ְְְְֱֲִִִַַַָָָָָֹֹולתּפס
ההתּבֹוננּות  ידי על ּבמּוחׁש ּבא ּדזה ְְְְְִִֵֶַַָָָמּוחׁשית,
עניני  ּבכל והן ּבעצמֹו ּבהאדם הן ּפרטית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבההׁשגחה
ּבידיעת  הּמצותֿעׂשה ּבענין הּבחיי ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהעֹולם,

יתּבר ּבעצמֹו הידיעה אׁשר היֹות ּדעם ,יתּבר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשם
הּכל  להיֹותֹו עליה לעמד לֹו אפׁשר ׁשאי להאדם, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנמנעת

הּנמנעֹות  ּדכתיב ז ונמנע וזהּו ואחר 7, הוי', ברּוח "לא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ה', באׁש לא אׁש הרעׁש ואחר ה', ברעׁש לא רעׁש ְֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהרּוח
מתּבֹונן  האדם ׁשּכאׁשר ּדּקה", ּדממה קֹול האׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואחר
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יאֿיב.7) יט, מלכיםֿא

מניעות.ז. אצלו שייך לא
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יתּבר ׁשהּוא מּוחׁשית הּכרה לידי ּבא הּוא ְֱִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבאלקּות
ּכללּות  אמנם הּנמנעֹות. ונמנע אלץ, איז ער הּכל, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹהּוא
הּוא  יתּבר מהּותֹו ּכי מציאּותֹו, ידיעת היא זֹו ְְְְִִִִִִֵַַָָידיעה

ּד ּבהׁשערה ּגם מּׂשג טעמא ּבלּתי ּומהאי הּנה ח הׁשערה, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ
אּתה  ּברּו ונסּתר, נֹוכח מּלׁשֹון ּכלּולים הּברכֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָָָנּוסח
ׁשהּכל  ּבֹורא, הּמֹוציא, העֹולם מל אלקינּו נֹוכח, – ֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה'

הרׁשּב"א  ׁשּכתב ּכמֹו נסּתר, נעלם 8– ּדעצמּותֹו ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָ
וההּׂשגה  הידיעה ענין ׁשּי ּדבזה ּגלּוי, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּומציאּותֹו
ירידת  ענין ּכללּות הּוא זֹו עבֹודה ּובׁשביל ְְְְֲִִִִִַַָָָמּוחׁשית,
ּבמאד, ועצּומה ּגדֹולה ירידה ׁשהיא למּטה, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
הּזּכּות, ּבתכלית היא ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּדהּנׁשמה

אֹומר  מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּבי 9ּדהּנה ׁשּנתּת "נׁשמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּקאי  היא", ּבאצילּות ט טהֹורה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

העצמי  אֹור ּדמאיר והּבהירּות הּטהרה ּבתכלית ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָׁשהיא
וגּלּויים  האֹורֹות ּכל ּבּה מאירים ּכן ועל הּנׁשמה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשל
ולזאת  אלקּות, ּבמהּות היא הּנׁשמה ּדהּׂשגת ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹֹהעליֹונים,
ּדאצילּות, ּבספירֹות הם העצמּיים ׁשהּגּלּויים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָהּנה
ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו ּבהּנׁשמה ּגם הּגּלּויים הם ּכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּנה
ּדאצילּות  ּבספירֹות הּמאירים העצמּיים ׁשהאֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָוהינּו
נתעּמם  הרי למּטה הּנׁשמה ּובירידת ּבּנׁשמה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָמאירים
הּנׁשמה, ׁשל העצמי אֹור מאיר ׁשאינֹו אֹורּה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונחׁש
מעלה, ׁשל והּגּלּויים האֹורֹות ּבּה מאירים אינם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבמילא
מאיר  הּׁשמׁש אֹור הּנה עלּֿדרֿמׁשל ּבגׁשמּיּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדכמֹו
ּבמקֹום  ׁשּמאיר למקֹום, מקֹום ּבין הבּדל ּבלי מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּבכל
זּכים  מים הּנה מקֹום מּכל זּכים, ּבמים ּכמֹו ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהאׁשּפה
הּׁשמׁש אֹור מקּבלים ּונקּיה עבה ּוזכּוכית קלל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹנחׁשת
וטעם  יֹותר, עֹוד מתנֹוצץ טֹוב ואבן ׁשּמתנֹוצצים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּביֹותר,
אֹור  מקּבל יֹותר ּובהיר טהֹור ּׁשהּוא מה ׁשּכל הּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדבר

ּׁשהיא הּׁשמׁש מה ּדכל ּבּנׁשמה, ּברּוחנּיּות הּוא וכן יֹותר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובירידתּה יֹותר, ּבהיר אֹור מקּבלת יֹותר וזּכּות ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבבהירּות
אינם  מּמילא העצמי, אֹורּה ּומתעּמם ׁשּנחׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמּטה
ּבנׁשמֹות  ׁשּגם ׁשּלמעלה, וגּלּויים האֹורֹות ּבּה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמאירים
היא  זֹו ראּיה הּנה ּבאלקּות, הראּיה ּבהם ׁשּיׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּגבֹוהֹות

ּוכמאמר  הּׂשכל, עין ראּית ּדבלּבא 10רק הּׂשכל "ּבעין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ּכּלא" ׁשל י אתחּזי ההּׂשגה וכן הּמהּות, ראּית זה ׁשאין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

למעלה, ׁשהיא ּכמֹו להּׂשגתּה ּבער אינּה למּטה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה
ּוכמֹו ההּׂשגה, להיֹות צרי הראּיה ענין ׁשּלבד ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוהינּו
צרי הרי ּדבר איזה רֹואה האדם ׁשּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבגׁשמּיּות
רֹואה  ׁשהּוא הגם עצמּה ּדראּיה רֹואה, ּׁשהּוא מה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָלדעת
צרי ּכיֿאם מסּפיק, אינֹו מּכלֿמקֹום הּדבר, מהּות ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָעצם
ּבעבֹודה  הּוא ּכן הּנה רֹואה, ּׁשהּוא ּבמה ההּׂשגה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלהיֹות
וצרי עדין מסּפיק אינֹו הּׂשכל עין ּדראּית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרּוחנית,
ּובינה  חכמה ענין ׁשּזהּו ההּׂשגה, ענין ּגם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָלהיֹות
היא  ּובינה ההׂשּכלה, נקּדת היא ּדחכמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבּנפׁש,
ּומׁשלים, ּבהּצעֹות והסּברים ּבבאּורים מּוחׁשית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָההּׂשגה
ּומתקּבלת  ּגמּורה ּבהּׂשגה מּובנת ההׂשּכלה אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעד
מּובנת  אלקית הּׂשגה ּדכאׁשר היֹות ועם אנֹוׁשי, ְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבׂשכל
ּבמח  ּגדֹולה ועלּיה ּברּור הּוא הרי אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּומּׂשגת
הּנׁשמה  חּוׁשי נעׂשים הרי זֹו ּבהּׂשגה אבל הּמּׂשיג, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוׂשכל
החּוׁשים  ּבעצם חלּוקים וגּוף ּדהּנׁשמה הּגּוף, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּכחּוׁשי
ענין  ּכללּות ּכי ּברּוחנּיּות, הם הּנׁשמה ׁשחּוׁשי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם,
הם  הּגּוף וחּוׁשי הּנׁשמה, אצל התחּדׁשּות הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהּמציאּות
אצל  התחּדׁשּות הּוא הרּוחנּיּות ענין ּוכללּות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּביׁשּות,
הּגּוף, ּכחּוׁשי נעׂשים הּנׁשמה חּוׁשי וכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָהּגּוף,
להּנׁשמה, ּגדֹולה ירידה זֹו והרי הּנׁשמה אֹור ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָמתעּמם
ּכלל  ּבער אינּה למּטה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עבֹודת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
למּטה, ירידתּה קדם ׁשהיא ּכמֹו למעלה עבֹודתּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלגּבי

הּגבֹוהֹות, ּבנׁשמֹות אפּלּו נׁשמתֹווזה רּבנּו ׁשּכֹותב ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ּגמּור  צּדיק ּכׁשהּוא ּדגם הּתניא], [מּספר לז ּבפרק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעדן
יּגיע  לא ּבתענּוגים, רּבה ואהבה ּביראה ה' ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹעֹובד

ּורחימּו ּבדחילּו ּבה' ּדבקּותֹו ירידתֹויא למעלֹות ּבטרם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
ער ואין מּקצתיּה, ולא מּנּה לא החמרי הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם
הּבינֹונים  ּבנׁשמֹות ׁשּכן וכל ּכלל, ּביניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָודמיֹון
עבֹודתם  ּבער אינּה ׁשּלמּטה ׁשּלהם ויראה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהאהבה
הרי  ויראה, לאהבה לבֹוא רּבה יגיעה ּוצריכים ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָלמעלה,

ּבמאד. ועצּומה ּגדֹולה ירידה ְְְֲִִֶֶַָָָֹׁשּזהּו
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רעא,8) ג חלק זוהר כן גם ועיין - ב. מ, ברכות יעקב בעין
אבודרהם  קפגֿד. הבהיר ספר לט. תיקון זוהר תיקוני א. רפט, ב.
לקוטי  כו. טו, שמות רמב"ן קסה. הלקט שבלי הברכות. סדר
דרושים  תורה לקוטי וראה - מקומות. ובכמה ב. צא, מסעי תורה
אבל  נסתר, לשון הּוא אלקינו" "הוי' אשר א פח, עצרת לשמיני

(ואם  קדשנו". "אשר הּוא נסתר דלשון הובא הנ"ל מקומות בכל
כאן). המובא פי על כן שאין מה הברכות, בכל אינו כן

האזינו.9) פרשת ריש תורה לקוטי וראה השחר. בברכות
מקומות. ובכמה

ב.10) קטז, ב חלק זוהר

הטעם.ח. הכל.י.הכוונה.ט.ומזה נראה שבלב השכל ואהבה.יא.בעין ביראה
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מורגש לא הכלי ולכן  øåàäשםהאור, íù øéàî ïë ìò
äðéáã íéìëäù éôì øåàä èòîúð äðéááå ,'åë éåáéøá

úåàéöî úðéçáá íäבבחינת יותר הם שהכלים וככל
יותר, מתמעט בהם האור הרי  äðéáã"מציאות" íùäã

íé÷ìàã íé÷ìà ãå÷éðá 'éåä àåäצמצום על המורה
äâùäהאור  úðéçá àéä äðéáã ,'åë íéìëä ïéðò àåä

úåàéöîå ùé úðéçá åäæù,המושגים ניתוח  יש כבר
ותפיסה יש  בחינת היא  ולכן  ההשגה, åîëåופרטי 

áåúëù93,'åë ùé éáäåà ìéçðäìבגילוי עוסק זה שפסוק
שם עולמות") ("ש"י  עדן בגן הצדיקים  שנוחלים האלקי 

"יש". בכתוב הנקראת ה"בינה", ספירת מאירה
àåä øåàä ïë ìò úåàéöî úðéçáá íä íéìëäù úåéäìå

.'åë èåòéî úðéçááשככל לחשוב  יכולנו כלומר -
וכלי יותר, נעלה  אור בתוכו יש  כך יותר גדול שהכלי
הוא זה  שסדר אלא אור, מעט מכיל הוא  הרי  קטן
של המצב מצד – למעלה" "מלמטה של המבט מנקודת
הכלים את  שיגדיל ככל הרי  אור, בו  מאיר שלא התחתון
האור  בגילוי  עוסקים  כאשר אבל אור. יותר ימשיך שלו ,
מהאור, אחרת בחינה הוא במהותו כלי  הרי מלמעלה,
ומציאות. יש הוא והכלי  וביטול, אין  הוא שהאור כיון
ומציאות, יש  פחות כלומר כלי , פחות שיש ככל ולכן 

הוא שהכלי  וככל בו, להתגלות יכול אור יותר הרי 
גדול") ל "כלי  כאן  המשמעות (שזו ותפיסה יש בבחינת

מתמעט. האור הרי
הרבה כלים , הרבה  יש שבה – הבינה בחינת ולכן 
האור  שם הרי  והשגה, השכלה של ולבושים אותיות ,
כלי , של מיעוט  יש שבה  בחכמה זאת ולעומת מועט.
הרי והאותיות, השכל בכלי  והשגה  תפיסה פחות
שזה – הרגל וכמשל יותר. מאיר  שם  והאור ההברקה
בבחינת שזה שכיון אלא  ועצמות, בשר של "כלי" הרבה
ואילו  ערך. לפי  שם במיעוט הנפש חיות הרי  וגסות יש
כיון  הרי קטן, מאוד הוא בכמות שהכלי  אף במוח,
מאיר  הנפש  אור ומציאות , יש בבחינת  ופחות זך, שהוא

ערוך. באין שם
ì"æ åðéúåáø øîàîëå94ïéçì÷î åéäù çåìéùä éî éáâ

åéîéî åèòîúð åáéçøä øñéàëשהיה במקום כלומר -
הרי הנקב את  להרחיב  וכשבאו מים, הרבה היה צר נקב
כלים מיעוט יש שכאשר לכך דוגמא וזה נחלשו, המים

המים) (קילוח אור ריבוי  èåòéîיש úðéçááã åðééäå ,
øåàä èòîúð íéìëä åáçøúðùëå øåà éåìéâ øéàî íéìëä

.'åë
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כא.93). ח, משלי

לשונו:94). וזה ו, הלכה ה פרק סוכה ירושלמי ipzתלמוד
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פרטית, בהשגחה בהתבוננות אלקות, ישיג גשמי שמוח כדי – למטה הנשמה ירידת
הנמנעות. נמנע הוא שהקב"ה מכיר האדם

להּׂשיג p‰Â‰ב) יּוכל ּגׁשמי ׁשּמח זֹו עבֹודה ּבׁשביל ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַַָֹ
ּבהּׂשגה  ולהבינּה אלקית הּׂשגה ְְְְֱֲִִִַַַָָָָָֹֹולתּפס
ההתּבֹוננּות  ידי על ּבמּוחׁש ּבא ּדזה ְְְְְִִֵֶַַָָָמּוחׁשית,
עניני  ּבכל והן ּבעצמֹו ּבהאדם הן ּפרטית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבההׁשגחה
ּבידיעת  הּמצותֿעׂשה ּבענין הּבחיי ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהעֹולם,

יתּבר ּבעצמֹו הידיעה אׁשר היֹות ּדעם ,יתּבר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשם
הּכל  להיֹותֹו עליה לעמד לֹו אפׁשר ׁשאי להאדם, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנמנעת

הּנמנעֹות  ּדכתיב ז ונמנע וזהּו ואחר 7, הוי', ברּוח "לא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ה', באׁש לא אׁש הרעׁש ואחר ה', ברעׁש לא רעׁש ְֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהרּוח
מתּבֹונן  האדם ׁשּכאׁשר ּדּקה", ּדממה קֹול האׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואחר
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יאֿיב.7) יט, מלכיםֿא

מניעות.ז. אצלו שייך לא
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יתּבר ׁשהּוא מּוחׁשית הּכרה לידי ּבא הּוא ְֱִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבאלקּות
ּכללּות  אמנם הּנמנעֹות. ונמנע אלץ, איז ער הּכל, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹהּוא
הּוא  יתּבר מהּותֹו ּכי מציאּותֹו, ידיעת היא זֹו ְְְְִִִִִִֵַַָָידיעה

ּד ּבהׁשערה ּגם מּׂשג טעמא ּבלּתי ּומהאי הּנה ח הׁשערה, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ
אּתה  ּברּו ונסּתר, נֹוכח מּלׁשֹון ּכלּולים הּברכֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָָָנּוסח
ׁשהּכל  ּבֹורא, הּמֹוציא, העֹולם מל אלקינּו נֹוכח, – ֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה'

הרׁשּב"א  ׁשּכתב ּכמֹו נסּתר, נעלם 8– ּדעצמּותֹו ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָ
וההּׂשגה  הידיעה ענין ׁשּי ּדבזה ּגלּוי, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּומציאּותֹו
ירידת  ענין ּכללּות הּוא זֹו עבֹודה ּובׁשביל ְְְְֲִִִִִַַָָָמּוחׁשית,
ּבמאד, ועצּומה ּגדֹולה ירידה ׁשהיא למּטה, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
הּזּכּות, ּבתכלית היא ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּדהּנׁשמה

אֹומר  מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּבי 9ּדהּנה ׁשּנתּת "נׁשמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּקאי  היא", ּבאצילּות ט טהֹורה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

העצמי  אֹור ּדמאיר והּבהירּות הּטהרה ּבתכלית ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָׁשהיא
וגּלּויים  האֹורֹות ּכל ּבּה מאירים ּכן ועל הּנׁשמה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשל
ולזאת  אלקּות, ּבמהּות היא הּנׁשמה ּדהּׂשגת ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹֹהעליֹונים,
ּדאצילּות, ּבספירֹות הם העצמּיים ׁשהּגּלּויים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָהּנה
ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו ּבהּנׁשמה ּגם הּגּלּויים הם ּכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּנה
ּדאצילּות  ּבספירֹות הּמאירים העצמּיים ׁשהאֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָוהינּו
נתעּמם  הרי למּטה הּנׁשמה ּובירידת ּבּנׁשמה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָמאירים
הּנׁשמה, ׁשל העצמי אֹור מאיר ׁשאינֹו אֹורּה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונחׁש
מעלה, ׁשל והּגּלּויים האֹורֹות ּבּה מאירים אינם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבמילא
מאיר  הּׁשמׁש אֹור הּנה עלּֿדרֿמׁשל ּבגׁשמּיּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדכמֹו
ּבמקֹום  ׁשּמאיר למקֹום, מקֹום ּבין הבּדל ּבלי מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּבכל
זּכים  מים הּנה מקֹום מּכל זּכים, ּבמים ּכמֹו ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהאׁשּפה
הּׁשמׁש אֹור מקּבלים ּונקּיה עבה ּוזכּוכית קלל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹנחׁשת
וטעם  יֹותר, עֹוד מתנֹוצץ טֹוב ואבן ׁשּמתנֹוצצים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּביֹותר,
אֹור  מקּבל יֹותר ּובהיר טהֹור ּׁשהּוא מה ׁשּכל הּוא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדבר

ּׁשהיא הּׁשמׁש מה ּדכל ּבּנׁשמה, ּברּוחנּיּות הּוא וכן יֹותר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובירידתּה יֹותר, ּבהיר אֹור מקּבלת יֹותר וזּכּות ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבבהירּות
אינם  מּמילא העצמי, אֹורּה ּומתעּמם ׁשּנחׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמּטה
ּבנׁשמֹות  ׁשּגם ׁשּלמעלה, וגּלּויים האֹורֹות ּבּה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמאירים
היא  זֹו ראּיה הּנה ּבאלקּות, הראּיה ּבהם ׁשּיׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּגבֹוהֹות

ּוכמאמר  הּׂשכל, עין ראּית ּדבלּבא 10רק הּׂשכל "ּבעין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ּכּלא" ׁשל י אתחּזי ההּׂשגה וכן הּמהּות, ראּית זה ׁשאין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

למעלה, ׁשהיא ּכמֹו להּׂשגתּה ּבער אינּה למּטה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה
ּוכמֹו ההּׂשגה, להיֹות צרי הראּיה ענין ׁשּלבד ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוהינּו
צרי הרי ּדבר איזה רֹואה האדם ׁשּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבגׁשמּיּות
רֹואה  ׁשהּוא הגם עצמּה ּדראּיה רֹואה, ּׁשהּוא מה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָלדעת
צרי ּכיֿאם מסּפיק, אינֹו מּכלֿמקֹום הּדבר, מהּות ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָעצם
ּבעבֹודה  הּוא ּכן הּנה רֹואה, ּׁשהּוא ּבמה ההּׂשגה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלהיֹות
וצרי עדין מסּפיק אינֹו הּׂשכל עין ּדראּית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרּוחנית,
ּובינה  חכמה ענין ׁשּזהּו ההּׂשגה, ענין ּגם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָלהיֹות
היא  ּובינה ההׂשּכלה, נקּדת היא ּדחכמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבּנפׁש,
ּומׁשלים, ּבהּצעֹות והסּברים ּבבאּורים מּוחׁשית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָההּׂשגה
ּומתקּבלת  ּגמּורה ּבהּׂשגה מּובנת ההׂשּכלה אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעד
מּובנת  אלקית הּׂשגה ּדכאׁשר היֹות ועם אנֹוׁשי, ְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבׂשכל
ּבמח  ּגדֹולה ועלּיה ּברּור הּוא הרי אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּומּׂשגת
הּנׁשמה  חּוׁשי נעׂשים הרי זֹו ּבהּׂשגה אבל הּמּׂשיג, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוׂשכל
החּוׁשים  ּבעצם חלּוקים וגּוף ּדהּנׁשמה הּגּוף, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּכחּוׁשי
ענין  ּכללּות ּכי ּברּוחנּיּות, הם הּנׁשמה ׁשחּוׁשי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם,
הם  הּגּוף וחּוׁשי הּנׁשמה, אצל התחּדׁשּות הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהּמציאּות
אצל  התחּדׁשּות הּוא הרּוחנּיּות ענין ּוכללּות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּביׁשּות,
הּגּוף, ּכחּוׁשי נעׂשים הּנׁשמה חּוׁשי וכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָהּגּוף,
להּנׁשמה, ּגדֹולה ירידה זֹו והרי הּנׁשמה אֹור ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָמתעּמם
ּכלל  ּבער אינּה למּטה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עבֹודת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
למּטה, ירידתּה קדם ׁשהיא ּכמֹו למעלה עבֹודתּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלגּבי

הּגבֹוהֹות, ּבנׁשמֹות אפּלּו נׁשמתֹווזה רּבנּו ׁשּכֹותב ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ּגמּור  צּדיק ּכׁשהּוא ּדגם הּתניא], [מּספר לז ּבפרק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעדן
יּגיע  לא ּבתענּוגים, רּבה ואהבה ּביראה ה' ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹעֹובד

ּורחימּו ּבדחילּו ּבה' ּדבקּותֹו ירידתֹויא למעלֹות ּבטרם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
ער ואין מּקצתיּה, ולא מּנּה לא החמרי הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם
הּבינֹונים  ּבנׁשמֹות ׁשּכן וכל ּכלל, ּביניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָודמיֹון
עבֹודתם  ּבער אינּה ׁשּלמּטה ׁשּלהם ויראה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהאהבה
הרי  ויראה, לאהבה לבֹוא רּבה יגיעה ּוצריכים ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָלמעלה,

ּבמאד. ועצּומה ּגדֹולה ירידה ְְְֲִִֶֶַָָָֹׁשּזהּו
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רעא,8) ג חלק זוהר כן גם ועיין - ב. מ, ברכות יעקב בעין
אבודרהם  קפגֿד. הבהיר ספר לט. תיקון זוהר תיקוני א. רפט, ב.
לקוטי  כו. טו, שמות רמב"ן קסה. הלקט שבלי הברכות. סדר
דרושים  תורה לקוטי וראה - מקומות. ובכמה ב. צא, מסעי תורה
אבל  נסתר, לשון הּוא אלקינו" "הוי' אשר א פח, עצרת לשמיני

(ואם  קדשנו". "אשר הּוא נסתר דלשון הובא הנ"ל מקומות בכל
כאן). המובא פי על כן שאין מה הברכות, בכל אינו כן

האזינו.9) פרשת ריש תורה לקוטי וראה השחר. בברכות
מקומות. ובכמה

ב.10) קטז, ב חלק זוהר

הטעם.ח. הכל.י.הכוונה.ט.ומזה נראה שבלב השכל ואהבה.יא.בעין ביראה
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האסיפה  נמשכה רצופים ולילות  ימים ...שלשה
רוב  ואחרי ומתן, משא הרוב ואחרי הפסק בלי
המחוללים, עם ודרישות בחקירות דברים החילופי
אחד  בפה ואמרו ענו כאחד כולם והראב"ד, הקהלה
נברא  לא אשר "טוב לכתחילה כי אחת ובדעה

ובדיעבד  הי'משנברא" בזה כבר, נברא אשר אחרי
הרואים  והישרים התמימים הגאונים דעות חילוקי
הזאת  מהכנסי' חלילה הצפוי' והסכנה הנולד את
שעה  אפי' עמהם להשתתף ולא להתעסק לא החליטו
הבינונים  דאפשר, מה בכל בידם ולהמרות אחת,
נברא, אשר אחרי להשתתף רק עלינו אשר אמרו
נקבל, והטוב מהיראים הרוב אנחנו שנהי' ולהשתדל
ח"ו  אז כי מהם, ביציאתינו גדולה סכנה ואדרבה,
החלטות  חלילה ויחליטו החפשים אתם יתחברו
יותן  אשר בהכח אותם ויאשרו ואפיקורסות במינות
ח"ו  היראים לנו גם יהיה והחוב מהממשלה, להם

לקיימם. וח"ו
רבינו  גם גלה חביב , אחרון האחרון ובאחרונה
"בלי  בזה"ל הקדושה השקפתו דעתו את שליט"א
טוב  אשר האומרים אלה עם דעתי מתאחדת תפונה
לא  כי בהשי"ת חזקה תקותי גם משנברא נברא שלא
וחלילה  חלילה אם אך תהי', לא והיו תבראה
תחד  לא ובקהלם בתוכה חבל נקח לא תתקיימה
הנני  גדול ומנגד מהם, ירחק נפשו שומר נפשינו,
הרוב" להיות אנחנו שנשתדל האומרים לאלה
פי  על ותהיינה רצונינו עפ"י יוחלטו אז וההחלטות
את  להכניס לפנינו גדולה סכנה שלנו דעות רוב
ולחומרא  היא דאורייתא ספיקא כי ספק על ראשינו
לא  באלף אפילו וברי לכתחילה איסור מבטלין אין
יצא  לא הזאת להכנסי' הנכנס אשר לודאי וקרוב בטל
מפיו  אני שמעתי ממש האלה והדברים בשלום,
עש"ק  ביום לל"ג מקאסטראמא נסיעתנו בעת הקדוש
הוא  שלשתנו במעמד שלו ב"הקופע" תמוז ט"ז בקר
קרובה  הכנסי' היתה אז ואני, חתנו, שליט"א, הקדוש

ממש. באות אות בזה"ל ואמר חשך זו לאור, לבא
עס  זיין, ניט וועט סיעזד דער אז איך האף "האפ'ן
זיין  ניט וועט ער אין זיי, בא בלבול א ווערן וועט
סאסטוויען  יע זעך וועט ער וחס חלילה אויב נאהר
מיט  וואשען אפ קענען ניט זעך וועט בו הנוגע כל איז

וואסערן". 10
רבינו  בביתו, אסיפה נמשכה אשר הימים באותם
הרה"ג־ן  אל פנה באמת השלום אחר ברדפו שליט"א
לדבר  שי' רד"ט הראב"ד אל לילך אותם ויבקש

הגדולה  הסכנה את לדעת להראותו אתו הרבה
עצת  אחר בהלכו הוא תועה וכי מהכנסי', הנשקפה
אך  כן, עשו הרה"ג־ן הרשעים, המחוללים ודרך
לבד  לא שליט"א רבינו של נפשו ולדאבון למרות
בבואם  הם ואדרבה אתו, לתקן בידם הי' לא אשר
וחמתו  בקרבו הקנאה אש את והציתו קלקלו עוד

כ  רוב את ראה אשר בזה בו רבינו בערה של וחותיו
בכחו  אשר שבקדושה, דבר כל על נפשו ומסירת
אחת  בקריאה אליו לאסוף כזה חשך בזמן ויכלתו
דעיירות  הגדולים הרבנים כל את אחת ובשעה
את  וירא תתאה יראה שום באין הגדולות
כולה  המדינה בכל שלו הגדול ה"אווטארעטעט"
של  ולכבודם לפנים ואך אותו לשנוא יותר עוד ויוסיף
מהמחוללים  בהקהלה אסיפה עשה הרה"ג־ן

שי'. והרה"ג־ן
עם  הזה כהיום חי לפני עומדת הזאת האסיפה
את  בקשו הרה"ג־ן אז ראיתי אשר הנוראה המחזה
לבבו  ממצפוני טפחים לפניהם לגלות היושר
אשר  החזקה בטענתם כללית" "הכנסי' של במטרתה
יכולים  אנו אין מוקדמת ואסיפה פראגראמע בלא
מוכרחים  זאת בהכנסי' נשמותינו את ולשכן לעלות
בזה, וצפונה הטמונה כוונתכם מראש לידע אנחנו
לבד  ו"מקואות" כשר" "בשר לא כי ונדע נבין הטרם
של  ביכלתו באמת אשר לזה הביאכם אצלכם, ככתוב
מקומו, ועל בעירו זאת את לתקן אלקים ירא רב  כל
כאלה, גדולות אסיפות שום זה על נצרך ולא
הדברים  והנעלם. הנטמן את לנו תגלו כי בקשתינו
ולא  להיו"ר הנלווים על פעלו האלו הלב  מן היוצאים
היו"ר  של רצונו נגד ויגלו לרוחם, עוד מעצור הי'
וכוונתם  בפנימיות והטמון הצפון את בעצמו,
יחשבו  ומקואות כשר בשר על לא אשר האמיתה
אחד  כל יאכל היא פראוואטיא ענין וכי ויהרהרו
ולא  בזה אנחנו אין טרפה, או כשר בשר יחפץ אשר
או  סאה במ' כשרה המקוה תהי' אם לנו איכפת
אנחנו  בה אשר אצלנו העיקר לנו אחת תחסר
זה  על ספר" וה"בתי ה"חינוך" היא ועושים עוסקים
בחינוך  מעתה רעפארמע להכניס רצונינו באנו,
להציל  נוכל בזה אשר עתה, העת רוח לפי הילדים
עכשיו  קשה כי מהקאמסאמאל, ישראל ילדי את
חנכו  כאשר נושן הישן בתנאים החינוך אופן להמשיך
"פדגאגין" אינם בטלנים מלמדים ע"י אותנו אבותינו
חדשים, אנשים חדשה, עת פרגרמא, שום ובלא
את  בגמרו ותיכף חדשה, ותורה חדשים, ומורים
פיו  את פתח ותרעלה, מר המלאים האלה הדברים
אש  וממש וברקים בקולות שבהרבנים הנכבד הראש
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הסכנה  ברור, נודענו עתה ואמר, הטהור מפיו נצצה
בה  להשיבנו תרצו כללית" ב"הכנסי' עלינו המרחפת
נגדה, ללחם איך נדע עתה רק ועתה כרחנו, בעל
הנאספים  כל לפני לדעת והראה אמר תוכחה ובדברי
נערי  את ואובדת הורגת החדשה הפרוגראמיא כי
ישראל  סמימיליאציא, בלא הם באים וממנה ישראל
אחד  אאע"ה הם, ונצחיים הוא אחד וקוב"ה אורייתא
נפשו  במר לבכות התחיל האלה הדברים ובדברו הי',

ממש, התעלפות הנאספים עד בין גדולה ויעשה...
דבריו  מים, מעט לו להביא ממקומו ברח היו"ר
והאסיפה  בהשומעים גדול רושם עשו הבוערים
הזאת  האסיפה אחרי החלטות, שום בלי נפסקה
שי' הראב"ד לפני לגלות לפניהם לחוב הרה"ג־ן מצאו
אותו  ולהתרות החטאים מהאנשים שמעו אשר את
הכנסי' על יקרא אשר הנכבד שמו כי חזקה בהתראה

ועצתם  וחרדים היראים כל לפני גדול למכשול יהי'
ולא  יזמינו לא כי בהם לעצור בכחו אין אם הישרה
הפחות, לכל אזי כולה, אותה ולבטל להכנסי' יקראו
וצילו  שמו את ויסיר יצא אשר בזה יציל נפשו את
בו  יכשול כי מכשול יתן לא עורים ולפני מעליהם

עליהם. הנקרא ובשמו
ולא  עליו גברה ושנאתו קנאתו הפעם גם ואולם
אשר  הדברים אשר בהצטדקותו לקולם לשמע אבה
עצמם  דעת על מהאומרם נאמרו בהאסיפה לשמוע
כשהיא  הקהלה אבל הישרה הקהלה דעת על לא
מהיו"ר  לא כי מופת ולאות לה, אחרת דעת לעצמה
אחראית  הקהלה אין האלה הדברים את שמעו
דעתם  יאמרו מהם אחדים אשר שבע"פ לדברים

סובלתם. אינה הקהלה גם באמת אשר

f"txz ,onei

•

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

ycew zexb`

תרפ"ב  אדר ו' ב' ב"ה

ראסטוב-דאן 

וברכה, שלו'

מכ"ד  במכתבי האמור שבט, מט' מכתבו על במענה

עתה  כי אומר ואיני בכלל, הזמן מצב לפי הוא העבר מנ"א

מעט  להתפשט יכולים בד"כ אך לגמרי, הדברים השתנו

עניני  כל להסיר צריכים ובטח הכירא, בי' דלית במילתא

מאד. יקר והזמן יחיו, מקטנים והטרדא הבלבול

ואך  זמן, ובכל דבר, בכל שיהי' מאד נחוץ החשב[ו]ן

ראויות, בלתי מחשבות לחשוב מקום הנותן זה הוא שוטה

מקום  ליתן שלא ביותר להזהר צריכים כאלו ובענינים

ע"ז.

בזה  להרהר מה שאין כמדומה בכללותו שהציע הסדר

הוא. ישר כי כלל,

באופן  שאלתו מבין הנני כו' הבנים בין בן לשנות וע"ד

לו  מגיע האם - ה' יברכהו - הוא עשיר הבכור דאם כזה,

רע"ז) ח"מ (בשו"ע מיוחד בסעיף מפורש זה דבר חלקו.

התורה, שעפ"י מה והוא שנים, פי חלקו נוטל דלעולם

(שבת  ומשארז"ל והפכו, עושר בזה שייך אין לכאורה אשר

בדברים  הוא הבנים בין בנו אדם ישנה אל לעולם ב') י'

שהוקצב  בדבר לא אבל כחפצו לעשותו לאדם רשות שיש

ולענין  כלל. ותחרות קנאה משום בזה ואין התורה, עפ"י

בכהא  ליורשו, שראוי במי דהוי לאחד מאחד נחלה העברת

שלא  חכמים צוו הי"ג פ"ו נחלות הלכות ברמב"ם אמר

יכול  בירושה כי כו', בחייו הבנים בין בנו אדם ישנה

ח"ו  גם נוחה חכמים רוח שאין אלא ליורש מיורש להעביר

יכול  אם רק כשורה, בנוהג ומכ"ש כשורה בו נוהג כשאינו

אחד  וכמו טעמים, שאר או והפכו, העושר טעמי להיות

רחוק  במקום והשני יחד אביו עם וטורח העושה הבנים

בכח  שיתוף עניני גם בו יש בן היותו מלבד דאז ולעצמו,

כח, יפוי איזה לו ירבה זאת בגלל אשר כו', ועבודה

מחלק  היינו הבכור גם האחים כל לחלק זה ויתחשב

נגד  שנים (בהפי התורה שזיכהו במה אבל שבו, הפשוט

הוא  שנים פי החלק והאם לנכות, אפשר אי מזה הפשוט)

אופן  ובכל לי, ברור לא בזה בראוי, גם או במוחזק רק

נוגע. זה אין וכו' העושר

רק  הוא ירושה עניני דכל ריבות דברי בשו"ת ומבואר

שה  שתהי'כמו איזה העמים חוק דברי וכל תורה, עפ"י וא

תורה. שאמרה במה שינוי לעשות תוכל לא

על  לשקוד ושנים ימים אריכות ולנו לו יתן והשי"ת

בגו"ר. והמוח הדעת במנוחת התורה
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האסיפה  נמשכה רצופים ולילות  ימים ...שלשה
רוב  ואחרי ומתן, משא הרוב ואחרי הפסק בלי
המחוללים, עם ודרישות בחקירות דברים החילופי
אחד  בפה ואמרו ענו כאחד כולם והראב"ד, הקהלה
נברא  לא אשר "טוב לכתחילה כי אחת ובדעה

ובדיעבד  הי'משנברא" בזה כבר, נברא אשר אחרי
הרואים  והישרים התמימים הגאונים דעות חילוקי
הזאת  מהכנסי' חלילה הצפוי' והסכנה הנולד את
שעה  אפי' עמהם להשתתף ולא להתעסק לא החליטו
הבינונים  דאפשר, מה בכל בידם ולהמרות אחת,
נברא, אשר אחרי להשתתף רק עלינו אשר אמרו
נקבל, והטוב מהיראים הרוב אנחנו שנהי' ולהשתדל
ח"ו  אז כי מהם, ביציאתינו גדולה סכנה ואדרבה,
החלטות  חלילה ויחליטו החפשים אתם יתחברו
יותן  אשר בהכח אותם ויאשרו ואפיקורסות במינות
ח"ו  היראים לנו גם יהיה והחוב מהממשלה, להם

לקיימם. וח"ו
רבינו  גם גלה חביב , אחרון האחרון ובאחרונה
"בלי  בזה"ל הקדושה השקפתו דעתו את שליט"א
טוב  אשר האומרים אלה עם דעתי מתאחדת תפונה
לא  כי בהשי"ת חזקה תקותי גם משנברא נברא שלא
וחלילה  חלילה אם אך תהי', לא והיו תבראה
תחד  לא ובקהלם בתוכה חבל נקח לא תתקיימה
הנני  גדול ומנגד מהם, ירחק נפשו שומר נפשינו,
הרוב" להיות אנחנו שנשתדל האומרים לאלה
פי  על ותהיינה רצונינו עפ"י יוחלטו אז וההחלטות
את  להכניס לפנינו גדולה סכנה שלנו דעות רוב
ולחומרא  היא דאורייתא ספיקא כי ספק על ראשינו
לא  באלף אפילו וברי לכתחילה איסור מבטלין אין
יצא  לא הזאת להכנסי' הנכנס אשר לודאי וקרוב בטל
מפיו  אני שמעתי ממש האלה והדברים בשלום,
עש"ק  ביום לל"ג מקאסטראמא נסיעתנו בעת הקדוש
הוא  שלשתנו במעמד שלו ב"הקופע" תמוז ט"ז בקר
קרובה  הכנסי' היתה אז ואני, חתנו, שליט"א, הקדוש

ממש. באות אות בזה"ל ואמר חשך זו לאור, לבא
עס  זיין, ניט וועט סיעזד דער אז איך האף "האפ'ן
זיין  ניט וועט ער אין זיי, בא בלבול א ווערן וועט
סאסטוויען  יע זעך וועט ער וחס חלילה אויב נאהר
מיט  וואשען אפ קענען ניט זעך וועט בו הנוגע כל איז

וואסערן". 10
רבינו  בביתו, אסיפה נמשכה אשר הימים באותם
הרה"ג־ן  אל פנה באמת השלום אחר ברדפו שליט"א
לדבר  שי' רד"ט הראב"ד אל לילך אותם ויבקש

הגדולה  הסכנה את לדעת להראותו אתו הרבה
עצת  אחר בהלכו הוא תועה וכי מהכנסי', הנשקפה
אך  כן, עשו הרה"ג־ן הרשעים, המחוללים ודרך
לבד  לא שליט"א רבינו של נפשו ולדאבון למרות
בבואם  הם ואדרבה אתו, לתקן בידם הי' לא אשר
וחמתו  בקרבו הקנאה אש את והציתו קלקלו עוד

כ  רוב את ראה אשר בזה בו רבינו בערה של וחותיו
בכחו  אשר שבקדושה, דבר כל על נפשו ומסירת
אחת  בקריאה אליו לאסוף כזה חשך בזמן ויכלתו
דעיירות  הגדולים הרבנים כל את אחת ובשעה
את  וירא תתאה יראה שום באין הגדולות
כולה  המדינה בכל שלו הגדול ה"אווטארעטעט"
של  ולכבודם לפנים ואך אותו לשנוא יותר עוד ויוסיף
מהמחוללים  בהקהלה אסיפה עשה הרה"ג־ן

שי'. והרה"ג־ן
עם  הזה כהיום חי לפני עומדת הזאת האסיפה
את  בקשו הרה"ג־ן אז ראיתי אשר הנוראה המחזה
לבבו  ממצפוני טפחים לפניהם לגלות היושר
אשר  החזקה בטענתם כללית" "הכנסי' של במטרתה
יכולים  אנו אין מוקדמת ואסיפה פראגראמע בלא
מוכרחים  זאת בהכנסי' נשמותינו את ולשכן לעלות
בזה, וצפונה הטמונה כוונתכם מראש לידע אנחנו
לבד  ו"מקואות" כשר" "בשר לא כי ונדע נבין הטרם
של  ביכלתו באמת אשר לזה הביאכם אצלכם, ככתוב
מקומו, ועל בעירו זאת את לתקן אלקים ירא רב  כל
כאלה, גדולות אסיפות שום זה על נצרך ולא
הדברים  והנעלם. הנטמן את לנו תגלו כי בקשתינו
ולא  להיו"ר הנלווים על פעלו האלו הלב  מן היוצאים
היו"ר  של רצונו נגד ויגלו לרוחם, עוד מעצור הי'
וכוונתם  בפנימיות והטמון הצפון את בעצמו,
יחשבו  ומקואות כשר בשר על לא אשר האמיתה
אחד  כל יאכל היא פראוואטיא ענין וכי ויהרהרו
ולא  בזה אנחנו אין טרפה, או כשר בשר יחפץ אשר
או  סאה במ' כשרה המקוה תהי' אם לנו איכפת
אנחנו  בה אשר אצלנו העיקר לנו אחת תחסר
זה  על ספר" וה"בתי ה"חינוך" היא ועושים עוסקים
בחינוך  מעתה רעפארמע להכניס רצונינו באנו,
להציל  נוכל בזה אשר עתה, העת רוח לפי הילדים
עכשיו  קשה כי מהקאמסאמאל, ישראל ילדי את
חנכו  כאשר נושן הישן בתנאים החינוך אופן להמשיך
"פדגאגין" אינם בטלנים מלמדים ע"י אותנו אבותינו
חדשים, אנשים חדשה, עת פרגרמא, שום ובלא
את  בגמרו ותיכף חדשה, ותורה חדשים, ומורים
פיו  את פתח ותרעלה, מר המלאים האלה הדברים
אש  וממש וברקים בקולות שבהרבנים הנכבד הראש
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הסכנה  ברור, נודענו עתה ואמר, הטהור מפיו נצצה
בה  להשיבנו תרצו כללית" ב"הכנסי' עלינו המרחפת
נגדה, ללחם איך נדע עתה רק ועתה כרחנו, בעל
הנאספים  כל לפני לדעת והראה אמר תוכחה ובדברי
נערי  את ואובדת הורגת החדשה הפרוגראמיא כי
ישראל  סמימיליאציא, בלא הם באים וממנה ישראל
אחד  אאע"ה הם, ונצחיים הוא אחד וקוב"ה אורייתא
נפשו  במר לבכות התחיל האלה הדברים ובדברו הי',

ממש, התעלפות הנאספים עד בין גדולה ויעשה...
דבריו  מים, מעט לו להביא ממקומו ברח היו"ר
והאסיפה  בהשומעים גדול רושם עשו הבוערים
הזאת  האסיפה אחרי החלטות, שום בלי נפסקה
שי' הראב"ד לפני לגלות לפניהם לחוב הרה"ג־ן מצאו
אותו  ולהתרות החטאים מהאנשים שמעו אשר את
הכנסי' על יקרא אשר הנכבד שמו כי חזקה בהתראה

ועצתם  וחרדים היראים כל לפני גדול למכשול יהי'
ולא  יזמינו לא כי בהם לעצור בכחו אין אם הישרה
הפחות, לכל אזי כולה, אותה ולבטל להכנסי' יקראו
וצילו  שמו את ויסיר יצא אשר בזה יציל נפשו את
בו  יכשול כי מכשול יתן לא עורים ולפני מעליהם

עליהם. הנקרא ובשמו
ולא  עליו גברה ושנאתו קנאתו הפעם גם ואולם
אשר  הדברים אשר בהצטדקותו לקולם לשמע אבה
עצמם  דעת על מהאומרם נאמרו בהאסיפה לשמוע
כשהיא  הקהלה אבל הישרה הקהלה דעת על לא
מהיו"ר  לא כי מופת ולאות לה, אחרת דעת לעצמה
אחראית  הקהלה אין האלה הדברים את שמעו
דעתם  יאמרו מהם אחדים אשר שבע"פ לדברים

סובלתם. אינה הקהלה גם באמת אשר

f"txz ,onei

•

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

ycew zexb`

תרפ"ב  אדר ו' ב' ב"ה

ראסטוב-דאן 

וברכה, שלו'

מכ"ד  במכתבי האמור שבט, מט' מכתבו על במענה

עתה  כי אומר ואיני בכלל, הזמן מצב לפי הוא העבר מנ"א

מעט  להתפשט יכולים בד"כ אך לגמרי, הדברים השתנו

עניני  כל להסיר צריכים ובטח הכירא, בי' דלית במילתא

מאד. יקר והזמן יחיו, מקטנים והטרדא הבלבול

ואך  זמן, ובכל דבר, בכל שיהי' מאד נחוץ החשב[ו]ן

ראויות, בלתי מחשבות לחשוב מקום הנותן זה הוא שוטה

מקום  ליתן שלא ביותר להזהר צריכים כאלו ובענינים

ע"ז.

בזה  להרהר מה שאין כמדומה בכללותו שהציע הסדר

הוא. ישר כי כלל,

באופן  שאלתו מבין הנני כו' הבנים בין בן לשנות וע"ד

לו  מגיע האם - ה' יברכהו - הוא עשיר הבכור דאם כזה,

רע"ז) ח"מ (בשו"ע מיוחד בסעיף מפורש זה דבר חלקו.

התורה, שעפ"י מה והוא שנים, פי חלקו נוטל דלעולם

(שבת  ומשארז"ל והפכו, עושר בזה שייך אין לכאורה אשר

בדברים  הוא הבנים בין בנו אדם ישנה אל לעולם ב') י'

שהוקצב  בדבר לא אבל כחפצו לעשותו לאדם רשות שיש

ולענין  כלל. ותחרות קנאה משום בזה ואין התורה, עפ"י

בכהא  ליורשו, שראוי במי דהוי לאחד מאחד נחלה העברת

שלא  חכמים צוו הי"ג פ"ו נחלות הלכות ברמב"ם אמר

יכול  בירושה כי כו', בחייו הבנים בין בנו אדם ישנה

ח"ו  גם נוחה חכמים רוח שאין אלא ליורש מיורש להעביר

יכול  אם רק כשורה, בנוהג ומכ"ש כשורה בו נוהג כשאינו

אחד  וכמו טעמים, שאר או והפכו, העושר טעמי להיות

רחוק  במקום והשני יחד אביו עם וטורח העושה הבנים

בכח  שיתוף עניני גם בו יש בן היותו מלבד דאז ולעצמו,

כח, יפוי איזה לו ירבה זאת בגלל אשר כו', ועבודה

מחלק  היינו הבכור גם האחים כל לחלק זה ויתחשב

נגד  שנים (בהפי התורה שזיכהו במה אבל שבו, הפשוט

הוא  שנים פי החלק והאם לנכות, אפשר אי מזה הפשוט)

אופן  ובכל לי, ברור לא בזה בראוי, גם או במוחזק רק

נוגע. זה אין וכו' העושר

רק  הוא ירושה עניני דכל ריבות דברי בשו"ת ומבואר

שה  שתהי'כמו איזה העמים חוק דברי וכל תורה, עפ"י וא

תורה. שאמרה במה שינוי לעשות תוכל לא

על  לשקוד ושנים ימים אריכות ולנו לו יתן והשי"ת

בגו"ר. והמוח הדעת במנוחת התורה
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ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה

קמרמב"ם - הלכות בית הבחירה

שער הבכורות

הסורג
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חי
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ה 
שר

 ע
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גב
ג (
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד
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בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד
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לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה
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ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד

ּכפי (רמב"ן) ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר יׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתבּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת

ּבכח  (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן האכלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואּלּו

העֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת אף ְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו,
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לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה
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ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד

ּכפי (רמב"ן) ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר יׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתבּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת

ּבכח  (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן האכלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואּלּו

העֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת אף ְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו,
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íBéa äðeîz-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨§½̈§À

:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øacæè-ït ¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«¤
ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNrå ïeúçLz©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤

:äá÷ð Bà øëæ úéðázæéøLà äîäa-ìk úéðáz ©§¦¬¨−̈¬§¥¨«©§¦¾¨§¥−̈£¤´
ðk øBtö-ìk úéðáz õøàaóeòz øLà ó ¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈£¤¬¨−



iyilyקצ - c - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéîMaçéúéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz ©¨¨«¦©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²
:õøàì úçzî íéna-øLà äâc-ìkèéàOz-ïôe ¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤¤¦¨̧

éðérçøiä-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤©¨¥¹©
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
ýåýé ÷ìç øLà ízãárå íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§®̈£¤̧¨©¹§Ÿ̈³

éäìàìëì íúà E:íéîMä-ìk úçz íénrä ¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
ëìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−

:äfä íBik äìçð írì Bì úBéäì íéøönî¦¦§®̈¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«
àëpàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìr éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³

äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøár̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈
éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eáëéëðà ék £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«¦´¨«Ÿ¦¬

ízàå ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®§©¤Æ
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò́Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

âëýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNrå íënr úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:Eãëýåýé ék §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦µ§Ÿ̈´
éäìà:àp÷ ìà àeä äìëà Là Eôäë-ék ¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«¦«

õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
íúéNrå ìk úðeîz ìñt íúéNrå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬

éäìà-ýåýé éðéra òøä:Bñérëäì Eåëéúãérä ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«©«¦ŸÁ¦Á
ãáà-ék õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá̈¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¦«¨´Ÿ
íéøár ízà øLà õøàä ìrî øäî ïeãáàzŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯
íéîé ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ

:ïeãîMz ãîMä ék äéìræëíëúà ýåýé õéôäå ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
âäðé øLà íéBba øtñî éúî ízøàLðå íénrä«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯

à ýåýé:änL íëúçëíéäìà íL-ízãárå §Ÿ̈²¤§¤−¨«¨©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½
àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå õr íãà éãé äNrî©«£¥−§¥´¨®̈¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ

:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLéèëízLwáe ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«¦©§¤¬
éäìà ýåýé-úà íMîepLøãú ék úàöîe E ¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´¦§§¤½

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëaììk Eeàöîe Eì øva §¨§¨«§−§¨©§¤«©©´§½§¨¾−Ÿ
-ãr záLå íéîiä úéøçàa älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ©

éäìà ýåýé:Bì÷a zrîLå Eàìíeçø ìà ék §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«¦´¥³©Æ
éäìà ýåýéçkLé àìå EúéçLé àìå Etøé àì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ

éúáà úéøa-úà:íäì òaLð øLà Eáìék ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«¦´
éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL-ïîì E §©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦

õøàä-ìr íãà | íéäìà àøa øLà íBiä©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤
äéäðä íéîMä äö÷-ãrå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨®̈¦£¦«§À̈

:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä øáckâìòîLä ©¨¨³©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ£¨´©¬
-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ ír̈Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤

:éçiå äzà zrîLãìàBáì íéäìà äqðä | Bà ¨©¬§¨©−̈©¤«¦´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â
úúàa úqîa éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì̈©̧©´»¦¤´¤¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ
äéeèð rBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈
ýåýé íëì äNr-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðérì íéøöîa íëéäìà:Eäìúàøä äzà ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«©¨Æ¨§¥´¨
Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úrãì: ¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«

åì-ìrå jøqéì Bì÷-úà EréîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zrîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzîæìéúáà-úà áäà ék úçúåE ¦¬¨¥«§©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½
ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå åéøçà Bòøæa øçáiå©¦§©¬§©§−©«£¨®©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ

:íéøönîçìEnî íéîörå íéìãb íéBb LéøBäì ¦¦§¨«¦§¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−
éðtîäìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì E ¦¨¤®©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈

:äfä íBikèìEááì-ìà úáLäå íBiä zrãéå ©¬©¤«§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼
-ìrå ìrnî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé ék¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©

:ãBr ïéà úçzî õøàäîåéwç-úà zøîLå ¨−̈¤¦¨®©¥−«§¨«©§º̈¤ª¨´
áèéé øLà íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-úàå§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³§©§Æ©½£¤Æ¦©´

éðáìe Eìéøçà Eéøàz ïrîìe E-ìr íéîé C §½§¨¤−©«£¤®§©̧©©«£¦³¨¦Æ©
éäìà ýåýé øLà äîãàäEì ïúð E ¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−

:íéîiä-ìkô ¨©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

לכֹוכבים  ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולם

'ּכגרזן  רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבחירה ּבעלי הֹורים ואּלּו ּבֹו'; החֹוצב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàïcøiä øára íéør L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®

iriax - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:LîL äçøæîáîçöøé øLà çöBø änL ñðì ¦§§−̈¨«¤¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ

ìL:éçå ìàä íéørä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«
âîéðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®

ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãrìba úîàø-úàå§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈
:éMðîìãîéðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå ©«§©¦«§−Ÿ©®̈£¤¨´¤½¦§¥−

:ìàøNé éðaäîíéètLnäå íéwçäå úãrä älà §¥¬¦§¨¥«¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®
íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈

íéøönî:åîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øára ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½
ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

æîïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîLçîïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãråèîøár äáørä-ìëå §©©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤

úcLà úçz äáørä íé ãrå äçøæî ïcøiä©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ
:äbñtäô ©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום  אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף (קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהֹוליד

אּלא  עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכח

ּבטבע  זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא הּקּב"ה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּצד

ָָָהאדם.

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNrì ízøîLe íúà ízãîìeáýåýé §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnr úøk eðéäìàâ-úà àì ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤

eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À

:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧

-úà íëì ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−¤
íúéìr-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ£¦¤¬

:øîàì øäañéäìà äåäé éëðàøLà E ¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´
éúàöBääéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E «¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´

| ìñô Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk̈§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤
-àì õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤«Ÿ
äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³

éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²§©
lLíéôìàì ãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà äåäéúà äåäé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàñíBé-úà øBîL £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤Á
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMäúLL E ©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥´¤

éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé̈¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹
éäìà äåäéì | úaLäëàìî-ìë äNòú àì E ©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈

ðáe äzàEøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹
øLà Eøâå Ezîäa-ìëåéøòLaçeðé ïòîì E §¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©

| úééä ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨
éäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàaãéa íMî E §¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³

éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æçE £¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:úaMä íBé-úà úBNòìñéáà-úà ãakE ©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ

éäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©
éîé ïëéøàé-øLà äîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà äåäé:Cì ïúð Eñ:çöøz àìñàìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«§−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìåñãò Eòøá äðòú-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:àåLñEòø úLà ãîçú àìåñäeàúú àìå ¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹

ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Eòøì øLàô £¤¬§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
הרמּב"ם ד)ּכתב ו, אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתב  ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב

יא) מּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ



קצי iyily - c - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéîMaçéúéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz ©¨¨«¦©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²
:õøàì úçzî íéna-øLà äâc-ìkèéàOz-ïôe ¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤¤¦¨̧

éðérçøiä-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤©¨¥¹©
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
ýåýé ÷ìç øLà ízãárå íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§®̈£¤̧¨©¹§Ÿ̈³

éäìàìëì íúà E:íéîMä-ìk úçz íénrä ¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
ëìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−

:äfä íBik äìçð írì Bì úBéäì íéøönî¦¦§®̈¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«
àëpàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìr éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³

äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøár̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈
éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eáëéëðà ék £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«¦´¨«Ÿ¦¬

ízàå ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®§©¤Æ
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò́Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

âëýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNrå íënr úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:Eãëýåýé ék §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦µ§Ÿ̈´
éäìà:àp÷ ìà àeä äìëà Là Eôäë-ék ¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«¦«

õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
íúéNrå ìk úðeîz ìñt íúéNrå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬

éäìà-ýåýé éðéra òøä:Bñérëäì Eåëéúãérä ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«©«¦ŸÁ¦Á
ãáà-ék õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá̈¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¦«¨´Ÿ
íéøár ízà øLà õøàä ìrî øäî ïeãáàzŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯
íéîé ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ

:ïeãîMz ãîMä ék äéìræëíëúà ýåýé õéôäå ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
âäðé øLà íéBba øtñî éúî ízøàLðå íénrä«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯

à ýåýé:änL íëúçëíéäìà íL-ízãárå §Ÿ̈²¤§¤−¨«¨©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½
àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå õr íãà éãé äNrî©«£¥−§¥´¨®̈¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ

:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLéèëízLwáe ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«¦©§¤¬
éäìà ýåýé-úà íMîepLøãú ék úàöîe E ¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´¦§§¤½

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëaììk Eeàöîe Eì øva §¨§¨«§−§¨©§¤«©©´§½§¨¾−Ÿ
-ãr záLå íéîiä úéøçàa älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ©

éäìà ýåýé:Bì÷a zrîLå Eàìíeçø ìà ék §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«¦´¥³©Æ
éäìà ýåýéçkLé àìå EúéçLé àìå Etøé àì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ

éúáà úéøa-úà:íäì òaLð øLà Eáìék ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«¦´
éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL-ïîì E §©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦

õøàä-ìr íãà | íéäìà àøa øLà íBiä©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤
äéäðä íéîMä äö÷-ãrå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨®̈¦£¦«§À̈

:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä øáckâìòîLä ©¨¨³©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ£¨´©¬
-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ ír̈Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤

:éçiå äzà zrîLãìàBáì íéäìà äqðä | Bà ¨©¬§¨©−̈©¤«¦´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â
úúàa úqîa éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì̈©̧©´»¦¤´¤¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ
äéeèð rBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈
ýåýé íëì äNr-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðérì íéøöîa íëéäìà:Eäìúàøä äzà ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«©¨Æ¨§¥´¨
Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úrãì: ¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«

åì-ìrå jøqéì Bì÷-úà EréîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zrîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzîæìéúáà-úà áäà ék úçúåE ¦¬¨¥«§©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½
ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå åéøçà Bòøæa øçáiå©¦§©¬§©§−©«£¨®©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ

:íéøönîçìEnî íéîörå íéìãb íéBb LéøBäì ¦¦§¨«¦§¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−
éðtîäìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì E ¦¨¤®©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈

:äfä íBikèìEááì-ìà úáLäå íBiä zrãéå ©¬©¤«§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼
-ìrå ìrnî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé ék¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©

:ãBr ïéà úçzî õøàäîåéwç-úà zøîLå ¨−̈¤¦¨®©¥−«§¨«©§º̈¤ª¨´
áèéé øLà íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-úàå§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³§©§Æ©½£¤Æ¦©´

éðáìe Eìéøçà Eéøàz ïrîìe E-ìr íéîé C §½§¨¤−©«£¤®§©̧©©«£¦³¨¦Æ©
éäìà ýåýé øLà äîãàäEì ïúð E ¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−

:íéîiä-ìkô ¨©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

לכֹוכבים  ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולם

'ּכגרזן  רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבחירה ּבעלי הֹורים ואּלּו ּבֹו'; החֹוצב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàïcøiä øára íéør L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®

iriax - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:LîL äçøæîáîçöøé øLà çöBø änL ñðì ¦§§−̈¨«¤¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ

ìL:éçå ìàä íéørä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«
âîéðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®

ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãrìba úîàø-úàå§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈
:éMðîìãîéðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå ©«§©¦«§−Ÿ©®̈£¤¨´¤½¦§¥−

:ìàøNé éðaäîíéètLnäå íéwçäå úãrä älà §¥¬¦§¨¥«¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®
íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈

íéøönî:åîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øára ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½
ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

æîïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîLçîïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãråèîøár äáørä-ìëå §©©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤

úcLà úçz äáørä íé ãrå äçøæî ïcøiä©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ
:äbñtäô ©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום  אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף (קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהֹוליד

אּלא  עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכח

ּבטבע  זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא הּקּב"ה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּצד

ָָָהאדם.

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNrì ízøîLe íúà ízãîìeáýåýé §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnr úøk eðéäìàâ-úà àì ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤

eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À

:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧

-úà íëì ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−¤
íúéìr-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ£¦¤¬

:øîàì øäañéäìà äåäé éëðàøLà E ¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´
éúàöBääéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E «¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´

| ìñô Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk̈§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤
-àì õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤«Ÿ
äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³

éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²§©
lLíéôìàì ãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà äåäéúà äåäé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàñíBé-úà øBîL £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤Á
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMäúLL E ©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥´¤

éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé̈¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹
éäìà äåäéì | úaLäëàìî-ìë äNòú àì E ©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈

ðáe äzàEøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹
øLà Eøâå Ezîäa-ìëåéøòLaçeðé ïòîì E §¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©

| úééä ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨
éäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàaãéa íMî E §¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³

éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æçE £¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:úaMä íBé-úà úBNòìñéáà-úà ãakE ©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ

éäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©
éîé ïëéøàé-øLà äîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà äåäé:Cì ïúð Eñ:çöøz àìñàìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«§−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìåñãò Eòøá äðòú-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:àåLñEòø úLà ãîçú àìåñäeàúú àìå ¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹

ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Eòøì øLàô £¤¬§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
הרמּב"ם ד)ּכתב ו, אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתב  ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב

יא) מּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ



iyyקצב ,iying - e - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם אב ׁשּבכבֹוד לׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר ּפי על וימּתק ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

על  מׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּקׁשר

ב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ְְִִִֵידי

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬
íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå ìBãb̈−§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½

:éìà íðziåëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ©¦§¥−¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëeðàøä ïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈
Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́§¤¨§½§¤Ÿ¬
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðrîL̈©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìàáëék úeîð änì äzrå ¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ¨´¨¨½¦´
| íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä eðìëàú«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´

ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL £©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−
îå:eðúâëìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´

øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹
éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤
äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
åëéúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²
ìåéúåöî-ìk-úà øîLáèéé ïrîì íéîiä-ìk §¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬

:íìòì íäéðáìå íäìæëCìeáeL íäì øîà ¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−¡´Ÿ¨¤®¬
:íëéìäàì íëìçëéãnr ãîr ät äzàå ¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðàèëúBNrì ízøîLe ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½
ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬

:ìàîNeìíëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa §«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïrîì eëìz íëúà¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´

:ïeLøéz øLà õøàa íéîéåàäåönä úàæå ¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈
íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéøár ízà øLà õøàa úBNrì íëúà ãnìì§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLáéäìà ýåýé-úà àøéz ïrîìE −̈¨§¦§¨«§©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
ìEeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼

ðáe äzà-ïáe Eðaéiç éîé ìk Eïëøàé ïrîìe E ©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬
éîé:EâøLà úBNrì zøîLå ìàøNé zrîLå ¨¤«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ

ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹
éúáà éäìà:Láãe áìç úáæ õøà Cì Eô ¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ׁשּיראה  ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַָָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמֹוע יו"ד מּדּוע (שו"ע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמֹופיעה

סימן  ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ּתלמּוד ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָלכאֹורה,

ואם. אב ּכּבּוד הּוא ּבתלמּודֹו לּבן ְְְִֵֵַַָָָָּברכה

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨

:Eãàî-ìëáe ELôðåøLà älàä íéøácä eéäå ©§§−§¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
:Eááì-ìr íBiä Eeöî éëðàæéðáì ízðpLåE ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½
Eúéáa EzáLa ía zøaãåCøcá Ezëìáe §¦©§−̈®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáeçEãé-ìr úBàì ízøL÷e §¨§§−§¤«§©§¨¬§−©¨¤®
éðér ïéa úôèèì eéäå:EèúBææî-ìr ízáúëe §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬

éørLáe Eúéa:Eñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¥¤−¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåàéáeè-ìk íéàìî íézáe §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´¨»

záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨

áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
úéaî íéøöî õøàî:íéãárâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½
øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−

iriay - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®
éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−

:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤

:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«
çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©

òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬
éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®

:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈
øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬

:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½
ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²

:ä÷æç ãéa íéøönîáëíéúôîe úúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â
Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−

:eðéðérìâëàéáä ïrîì íMî àéöBä eðúBàå §¥¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´
òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúàŸ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−

:eðéúáàìãëíéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´
-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨

:äfä íBiäk eðúiçì íéîiääëeðl-äéäz ä÷ãöe ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤¨®
éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²

:eðeö øLàk eðéäìà ýåýéñ §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.ּכ על נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ׁשיטת  ּולפי הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַֹויׁש

עֹולם; ׁשל ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהרמּב"ן

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד ְֲִִֵֶַָָָוהרי

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´

éðtî | íéaø-íéBbéøîàäå éLbøbäå ézçä E ¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå éføtäå éðrðkäå§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½

:jnî íéîeörå íéaøáéäìà ýåýé íðúðeE ©¦¬©«£¦−¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
éðôìíúà íéøçz íøçä íúékäå Eúøëú-àì §¨¤−§¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ

:ípçú àìå úéøa íäìâEza ía ïzçúú àìå ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eãøéñé-ék «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³

ða-úàäøçå íéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óàääk-íà ék ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàååék ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´

éäìà ýåýéì äzà LBã÷ írýåýé | øça Ea E ©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìræíénrä-ìkî íëaøî àì ©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À
èrîä ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç̈©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬©§©−

:íénrä-ìkîçíëúà ýåýé úáäàî ék ¦¨¨«©¦«¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À
íëéúáàì òaLð øLà äráMä-úà BøîMîe¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½
úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãárè-ék zrãéå £¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈¦«
éäìà ýåýéøîL ïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaäéøîLáéúëåúåöî ©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
éø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéðt-ìà åéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²¤¨−̈

:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤«
àé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤

:íúNrì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz dxez zgny lil zgiy)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הא  ּתימא אי ּדמית, ּבתר . . אּמ ואת אבי את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ"ּכּבד

ּביקריּה אתחּיב ּדמית ּגב על אף הכי, לאו הּוא, מּניּה ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּפטּור

בחקתי)יּתיר" פרשת סוף וגּלּוי.(זהר אֹור על מֹורה – זהר . ְִִֶַַַֹ

ּכל  את לקּים צריכים ּכי הּתֹורה, ּכללּות על מֹורה – ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבחּקתי

מּצד  לא ה', צּוּוי מּצד והעדּות, הּמׁשּפטים ּגם ְְִִִִִֵַַַַַָָָֹהּתֹורה,

ּבכל  הּוא מֹותֹו לאחר ּגם אב לכּבד החּיּוב אֹומר: הוי ְְְֱִֵֵֵַַַַַַַַָָהּטעם.

ּגּלּוי. ׁשל ּובאפן הּתֹורה ְְְִִֵֶֶַָֹעניני

BBBBBBBBBBBB



קצג iyy ,iying - e - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם אב ׁשּבכבֹוד לׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר ּפי על וימּתק ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

על  מׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּקׁשר

ב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ְְִִִֵידי

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬
íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå ìBãb̈−§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½

:éìà íðziåëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ©¦§¥−¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëeðàøä ïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈
Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́§¤¨§½§¤Ÿ¬
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðrîL̈©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìàáëék úeîð änì äzrå ¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ¨´¨¨½¦´
| íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä eðìëàú«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´

ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL £©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−
îå:eðúâëìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´

øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹
éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤
äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
åëéúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²
ìåéúåöî-ìk-úà øîLáèéé ïrîì íéîiä-ìk §¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬

:íìòì íäéðáìå íäìæëCìeáeL íäì øîà ¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−¡´Ÿ¨¤®¬
:íëéìäàì íëìçëéãnr ãîr ät äzàå ¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðàèëúBNrì ízøîLe ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½
ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬

:ìàîNeìíëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa §«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïrîì eëìz íëúà¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´

:ïeLøéz øLà õøàa íéîéåàäåönä úàæå ¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈
íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéøár ízà øLà õøàa úBNrì íëúà ãnìì§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLáéäìà ýåýé-úà àøéz ïrîìE −̈¨§¦§¨«§©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
ìEeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼

ðáe äzà-ïáe Eðaéiç éîé ìk Eïëøàé ïrîìe E ©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬
éîé:EâøLà úBNrì zøîLå ìàøNé zrîLå ¨¤«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ

ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹
éúáà éäìà:Láãe áìç úáæ õøà Cì Eô ¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ׁשּיראה  ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַָָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמֹוע יו"ד מּדּוע (שו"ע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמֹופיעה

סימן  ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ּתלמּוד ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָלכאֹורה,

ואם. אב ּכּבּוד הּוא ּבתלמּודֹו לּבן ְְְִֵֵַַָָָָּברכה

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨

:Eãàî-ìëáe ELôðåøLà älàä íéøácä eéäå ©§§−§¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
:Eááì-ìr íBiä Eeöî éëðàæéðáì ízðpLåE ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½
Eúéáa EzáLa ía zøaãåCøcá Ezëìáe §¦©§−̈®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáeçEãé-ìr úBàì ízøL÷e §¨§§−§¤«§©§¨¬§−©¨¤®
éðér ïéa úôèèì eéäå:EèúBææî-ìr ízáúëe §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬

éørLáe Eúéa:Eñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¥¤−¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåàéáeè-ìk íéàìî íézáe §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´¨»

záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨

áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
úéaî íéøöî õøàî:íéãárâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½
øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−

iriay - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®
éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−

:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤

:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«
çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©

òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬
éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®

:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈
øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬

:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½
ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²

:ä÷æç ãéa íéøönîáëíéúôîe úúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â
Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−

:eðéðérìâëàéáä ïrîì íMî àéöBä eðúBàå §¥¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´
òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúàŸ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−

:eðéúáàìãëíéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´
-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨

:äfä íBiäk eðúiçì íéîiääëeðl-äéäz ä÷ãöe ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤¨®
éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²

:eðeö øLàk eðéäìà ýåýéñ §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.ּכ על נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ׁשיטת  ּולפי הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַֹויׁש

עֹולם; ׁשל ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהרמּב"ן

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד ְֲִִֵֶַָָָוהרי

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
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הא  ּתימא אי ּדמית, ּבתר . . אּמ ואת אבי את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ"ּכּבד

ּביקריּה אתחּיב ּדמית ּגב על אף הכי, לאו הּוא, מּניּה ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּפטּור

בחקתי)יּתיר" פרשת סוף וגּלּוי.(זהר אֹור על מֹורה – זהר . ְִִֶַַַֹ

ּכל  את לקּים צריכים ּכי הּתֹורה, ּכללּות על מֹורה – ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבחּקתי

מּצד  לא ה', צּוּוי מּצד והעדּות, הּמׁשּפטים ּגם ְְִִִִִֵַַַַַָָָֹהּתֹורה,

ּבכל  הּוא מֹותֹו לאחר ּגם אב לכּבד החּיּוב אֹומר: הוי ְְְֱִֵֵֵַַַַַַַַָָהּטעם.

ּגּלּוי. ׁשל ּובאפן הּתֹורה ְְְִִֵֶֶַָֹעניני
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סֹופֹו, עד גֹו' אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

ּתקרא  לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות חג עד ְֵַַַַָָָָאֹותֹו.
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סֹופֹו, עד גֹו' אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

ּתקרא  לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות חג עד ְֵַַַַָָָָאֹותֹו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה עזריאל שי'

זוגתו  וכן  שהוא  רצון  ויהי  אליו,  המצורף  עם  במנחם  מכ"א  למכתבו  במענה  וברכה!  שלום 

תחי' זאלען זיך אריינווארפען בעבודת הקדש בעשר כחות הנפש הבהמית ופשיטא בעשר כחות הנפש 

דנפה"א, שבד"מ פשיטא שהגוף, לא רק שלא מבלבל אלא שעושה בשלימות, ואז בודאי תקוים הבטחת 

ומצאת,  ואז(  הארעווען,  יגעת,  כפשוטו,  ה"ה  יגעת  ופירוש  הבטחה,  וגם  דרישה  )שזוהי  יגעת  חז"ל 

והבנת, שהרי בזה אין חידוש, אלא שהתורה מבטיחה  וכמבואר בהתועדות כאן, שלא נאמר השגת 

כ"כ למעלה מערך  להיות  זה אפשר  איך  אין מבינים  שתהי' ההצלחה באופן של מציאה, שלכאורה 

אנו לחדש אלול הוא חדש  והרי מתקרבים  והולך,  ובאופן דמוסיף  ויזכהו השי"ת לבשר טוב  וק"ל. 

הרחמים אשר כ"א אומר ה' אורי וישעי וגו'.

בברכה לבשו"ט.

זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
יום ראשון, ז' מנחם אב, בערב



לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:136:158:538:549:259:2610:3210:3219:1119:0819:3619:3218:5019:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:467:389:259:2210:0910:0510:5910:5617:2617:3318:0018:0617:1418:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:285:318:118:138:478:489:569:5618:5218:4719:1919:1418:3019:24נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:059:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1519:3919:3818:5719:47סינגפור, סינגפור )ח(

5:005:097:397:488:498:5310:0810:1020:2420:1321:0820:5519:5721:13פולין, ורשא )ק(

6:266:248:488:479:189:1710:1810:1718:0318:0418:2618:2717:4518:36פרו, לימה )ח(

6:266:339:129:1710:0410:0711:2011:2221:0720:5921:4321:3420:4221:48צרפת, ליאון )ק(

6:266:359:109:1710:0910:1311:2611:2921:2621:1722:0621:5521:0122:11צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:268:568:559:599:5918:1218:1118:3518:3417:5318:43קולומביה, בוגוטה )ח(

6:096:158:558:599:449:4710:5811:0020:3820:3021:1221:0420:1321:17קנדה, טורונטו )ק(

5:405:488:268:319:189:2110:3310:3520:2020:1120:5620:4619:5521:01קנדה, מונטריאול )ק(

5:566:018:428:449:229:2410:3310:3419:4719:4120:1620:1019:2420:21קפריסין, לרנקה )ק(

6:096:208:388:5310:0310:0811:2411:2721:5521:4222:4322:2921:2722:49רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:385:497:598:189:359:4010:5610:5921:3221:2022:2322:0721:0422:28רוסיה, מוסקבה )ק(

6:026:108:478:539:429:4610:5911:0120:5220:4321:3021:2020:2721:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:066:148:518:579:479:5011:0311:0520:5720:4821:3521:2520:3121:40שוויץ, ציריך )ק(

6:036:048:408:419:129:1210:1710:1718:4618:4319:1019:0718:2619:16תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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קצט לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:596:028:438:459:219:2210:3110:3219:3519:3020:0319:5719:1120:08באר שבע )ק(

5:555:598:408:429:189:2010:2910:3019:3719:3220:0620:0019:0320:11חיפה )ק(

5:566:008:408:439:199:2010:2910:3019:3919:3420:0219:5718:5520:08ירושלים )ק(

5:576:018:428:449:209:2210:3010:3119:3719:3120:0519:5919:1220:10תל אביב )ק(

5:325:408:178:239:149:1810:3110:3320:2820:1921:0720:5720:0321:12אוסטריה, וינה )ק(

7:197:139:139:109:519:4710:4410:4117:3417:3918:0418:0917:2018:20אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:405:488:268:319:209:2310:3510:3720:2620:1721:0320:5320:0021:08אוקראינה, אודסה )ק(

5:075:157:527:588:498:5210:0510:0820:0219:5320:4120:3019:3620:46אוקראינה, דונייצק )ק(

5:175:258:018:078:599:0310:1610:1820:1420:0520:5320:4319:4920:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:365:458:198:269:229:2610:3910:4220:4620:3621:2721:1620:2021:32אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:285:378:108:189:149:1810:3210:3420:3920:2921:2121:0920:1321:26אוקראינה, קייב )ק(

6:096:168:559:009:479:5011:0311:0420:4920:4021:2521:1620:2421:30איטליה, מילאנו )ק(

6:176:168:478:469:179:1610:1910:1818:2318:2318:4718:4618:0518:55אקוואדור, קיטו )ח(

7:467:409:449:4210:2110:1811:1511:1318:1418:1918:4318:4718:0018:58ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:508:4310:3910:3511:1911:1512:1112:0818:5318:5919:2419:2918:4019:41ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:086:148:548:589:389:4110:5110:5220:1620:0920:4820:4119:5320:53ארה״ב, בולטימור )ק(

5:546:008:418:449:269:2910:3910:4120:0920:0220:4120:3319:4520:46ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:556:018:418:459:279:2910:4010:4120:0920:0220:4220:3419:4520:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:276:339:139:1710:0010:0311:1411:1620:4920:4221:2321:1420:2521:28ארה״ב, דטרויט )ק(

6:426:469:269:2810:0310:0411:1211:1320:1320:0820:4020:3519:5120:46ארה״ב, האוסטון )ק(

6:056:108:508:539:309:3110:4010:4119:5119:4520:2020:1319:2820:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:486:519:319:3210:0610:0711:1411:1420:0620:0120:3220:2719:4420:38ארה״ב, מיאמי )ק(

5:495:558:358:399:219:2410:3510:3620:0619:5920:3920:3119:4220:44ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:465:528:328:379:199:2210:3310:3520:0619:5920:4020:3119:4220:45ארה״ב, שיקגו )ק(

6:566:549:159:139:469:4410:4510:4318:2118:2318:4518:4618:0418:56בוליביה, לה-פס )ח(

6:106:198:518:599:5710:0111:1511:1821:2621:1622:0921:5720:5922:14בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:116:208:539:019:5810:0211:1611:1921:2521:1522:0721:5520:5922:12בלגיה, בריסל )ק(

6:416:378:528:509:259:2310:2210:2017:4517:4818:1018:1317:2918:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:286:248:408:389:129:1010:1010:0817:3417:3717:5918:0217:1818:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:275:368:078:169:149:1910:3310:3620:4520:3521:2821:1620:2121:33בריטניה, לונדון )ק(

5:285:388:038:149:199:2410:3910:4221:0120:5021:4721:3420:3721:53בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:295:398:088:179:199:2310:3810:4120:5520:4421:3921:2720:2821:45גרמניה, ברלין )ק(

5:576:068:398:479:429:4611:0011:0221:0520:5521:4621:3520:3921:51גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:456:418:548:529:289:2510:2410:2217:4217:4518:0818:1017:2618:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:166:188:568:579:289:2910:3510:3519:1319:1019:3819:3518:5319:44הודו, מומבאי )ח(

6:136:158:528:539:259:2510:3110:3219:0919:0619:3319:3018:4819:40הודו, פונה )ח(

5:245:318:098:149:059:0810:2110:2320:1520:0620:5320:4319:5020:58הונגריה, בודפשט )ק(

5:586:048:448:489:309:3310:4310:4520:1520:0720:4720:3919:5120:52טורקיה, איסטנבול )ק(

6:306:359:169:199:5810:0111:1111:1220:3220:2621:0320:5620:0921:09יוון, אתונה )ק(

5:465:548:318:379:269:3010:4210:4420:3520:2621:1221:0220:0921:17מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:136:158:538:549:259:2610:3210:3219:1119:0819:3619:3218:5019:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:467:389:259:2210:0910:0510:5910:5617:2617:3318:0018:0617:1418:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:285:318:118:138:478:489:569:5618:5218:4719:1919:1418:3019:24נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:059:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1519:3919:3818:5719:47סינגפור, סינגפור )ח(

5:005:097:397:488:498:5310:0810:1020:2420:1321:0820:5519:5721:13פולין, ורשא )ק(

6:266:248:488:479:189:1710:1810:1718:0318:0418:2618:2717:4518:36פרו, לימה )ח(

6:266:339:129:1710:0410:0711:2011:2221:0720:5921:4321:3420:4221:48צרפת, ליאון )ק(

6:266:359:109:1710:0910:1311:2611:2921:2621:1722:0621:5521:0122:11צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:268:568:559:599:5918:1218:1118:3518:3417:5318:43קולומביה, בוגוטה )ח(

6:096:158:558:599:449:4710:5811:0020:3820:3021:1221:0420:1321:17קנדה, טורונטו )ק(

5:405:488:268:319:189:2110:3310:3520:2020:1120:5620:4619:5521:01קנדה, מונטריאול )ק(

5:566:018:428:449:229:2410:3310:3419:4719:4120:1620:1019:2420:21קפריסין, לרנקה )ק(

6:096:208:388:5310:0310:0811:2411:2721:5521:4222:4322:2921:2722:49רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:385:497:598:189:359:4010:5610:5921:3221:2022:2322:0721:0422:28רוסיה, מוסקבה )ק(

6:026:108:478:539:429:4610:5911:0120:5220:4321:3021:2020:2721:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:066:148:518:579:479:5011:0311:0520:5720:4821:3521:2520:3121:40שוויץ, ציריך )ק(

6:036:048:408:419:129:1210:1710:1718:4618:4319:1019:0718:2619:16תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840
Israel
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