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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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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



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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מלאכתו מלאכת שמים 

מו"ה שמעון שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מג' שבט, עם שני הפ"נ המצורפים אליו, שיקראו בעת 

רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שהוא וכן זוגתו תחי', יעבדו במסירה ונתינה במסגרת פעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

אשר על הציון הק' שלו יזכרו, בהתאם לטובת המוסד והענינים אשר בו, ובודאי שזהו ג"כ טובתם 

והכלים לקבלת ברכות השי"ת ע"י תוספת התעוררות ר"ר מבעל  הם, שהרי פעולותיהם הם הצנור 

הציון הק'. ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר, ורק להוסיף שאין לך דבר העומד בפני הרצון 

- כשרוצים באמת.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד יום סגולה יום ההילולא, אשר תקותי שהשתתף בזה ובפעילות, ויהי 

רצון שרישומה של ההתועדות יהי' ניכר בכל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

 מפתח  כללי

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

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

ה  .....................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט  )ג

  באתי לגניה "מאמר ד  )ד

ו  ..........................  י"תש'ה ,שבטד "יו ,אב שבת פרשת

כה   .....  ז"כתש'ה ,שבט ד"יו ,בשלח פרשת שבתשיחת   )ה

    בשלח פרשת –לקוטי שיחות   )ו

ל  ................................................  יאכרך ) ק"בלה(

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

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

חל  ...............  בשלח פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

טל ...........  בשלח פרשת לשבועשיעור יומי חומש   )ט

פח  ................  בשלח פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

פט ....................................בשלח פרשתלשבוע  

ק  ...............  בשלח פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קו   ............  בשלח פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

קכו   ..........  בשלח פרשתבוע לשפרק אחד ליום  –  )טו

לדק  ..............  בשלח פרשתלשבוע ספר המצוות  –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

מוק  ........................  קז-וקתהלים פרק , ה-דפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יח

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

נזק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  יומאמסכת   )כ

נחק  .............................................  סד ףעד ד נחמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

פזק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

פטק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

פטק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

צק  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

צק  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

צבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

צגק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )ל

צדק  ...........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

צדק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

צוק  ..................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

רו  .........................  בשלח פרשתלשבוע לוח זמנים   )לג

רז  ..........  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד

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



הה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

 מפתח  כללי

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

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

ה  .....................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט  )ג

  באתי לגניה "מאמר ד  )ד

ו  ..........................  י"תש'ה ,שבטד "יו ,אב שבת פרשת

כה   .....  ז"כתש'ה ,שבט ד"יו ,בשלח פרשת שבתשיחת   )ה

    בשלח פרשת –לקוטי שיחות   )ו

ל  ................................................  יאכרך ) ק"בלה(

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

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

חל  ...............  בשלח פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

טל ...........  בשלח פרשת לשבועשיעור יומי חומש   )ט

פח  ................  בשלח פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

פט ....................................בשלח פרשתלשבוע  

ק  ...............  בשלח פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קו   ............  בשלח פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

קכו   ..........  בשלח פרשתבוע לשפרק אחד ליום  –  )טו

לדק  ..............  בשלח פרשתלשבוע ספר המצוות  –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

מוק  ........................  קז-וקתהלים פרק , ה-דפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יח

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

נזק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  יומאמסכת   )כ

נחק  .............................................  סד ףעד ד נחמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

פזק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

פטק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

פטק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

צק  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

צק  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

צבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

צגק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )ל

צדק  ...........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

צדק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

צוק  ..................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

רו  .........................  בשלח פרשתלשבוע לוח זמנים   )לג

רז  ..........  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד
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˙Èa¯‰ Bz˜Ê Bn‡ „B·k ËÈÈˆ¯‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

אּלא (ּבמקֹומֹו) ּכאן ּכתיב אין "לּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלגּני,

עץ  חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדעּקר

ידי  ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת

לב' א' מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא

ג' מרקיע  נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג',

"וּיׁשמע  ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד',

רּבי  אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת

קפץ  ,מתהּל אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּבא,

צּדיקים  ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל

והֹוריד  זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהֹורידּו

עד  לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת

הּׁשביעין  (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה ְְֱִִִֶַַָָָָָֹהֹורידֹו

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם",

ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד

עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד

ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים ׁשהם לפי מה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמּפני

עד  ׁשֹוכן ּבגּלּוי 2ּבחינת ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למקֹום לגּנּוני, לגּני "ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמּטה.
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אדמו"ר.*) מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים  בספר יא.1)נדפס כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף כן גם ראה ובביאורי 2)- וארא פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈÈˆ¯‡Èשל להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו"ד Bn‡ „B·k, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa¯‰ הרבי של סבתו »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר"ש הרבי סבו אשת הרש"ב, הרבי אביו אם הריי"צ

eÈÏÚתרע"ד) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר את מסר כי התברר מעשה

הסתלקותו. ליום לפרסום

ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a¯ L¯„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על ƒ¿
Ô‡kהשירים  ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza È¯wÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני" אלא סתם "לגן" נאמר לא

לי  יש שבו המקום שלי, הגן שמשמעו

מכבר והנאה ÈÎL‰עונג ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר העולם

ראוי  כלי היו שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜¯Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין »¿ÏÚÂהראשון
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'·Ï '‡ ÚÈ˜¯Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר, ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי לרקיע Ckועלתה ¯Á‡Â¿««»
Ïean‰ ¯B„a אותו חטאי בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור ÚÈ˜¯Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL¯„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a¯ אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון 'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן ¯Èaבגן ¯Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של (כביכול) שה'הליכה' להורות "מהלך" ולא "מתהלך" ואומר

אלא, רגילה הליכה הייתה לא בגןֿעדן ˜ıÙברוךֿהוא ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך על רומז זה מדרש וגם והולך, קופץ והולך, קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג, קפיצה של בדרך הדורות ולאורך שינויים היו למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק ¯Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו שונים

השביעי Ú·L‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד השביעי מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡·¯‰Ìבארץ, מבין הראשון «¿»»

האמורים  È¯B‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈ·M‰1B„È¯B‰ (ÔÈ·È·Á «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר את

.ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb ¯wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙È·a ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ·È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ ¯Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי" והביטוי

לומר  צריך היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל יחיד, בלשון בתוכו" "ושכנתי

היא הכוונה כי "בתוכם" ¿CB˙aאמר
„Á‡Â „Á‡ Ïk,ישראל e‰ÊÂמבני »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן את לרשת הצדיקים יזכו זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌB¯Ó ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר. הנמוך המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו המדרש דברי פירוש

המאמר B¯wÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָעּקרֹו

ּבבריאת  הּכּונה ּתכלית ּדהּנה הּוא, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתאּו העֹולמֹות, הּוא והתהּוּות ּבר ּו הּקדֹוׁש ה ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות

ידי  על האדם, עבֹודת ידי על למּטה ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלקּות

למּטה  ּתרד ּדנׁשמה ואתהּפכא, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאתּכפיא

יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתלּבׁש

ּתפעל  זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ְְְְְִִֶַַַָָָֹויסּתירּו

וגם  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּנׁשמה

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ּבעֹולם. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלקֹו

ידי  על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבתֹוכם",

אתּכפיא  ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעבֹודה

"ּכד  ּוכמאמר אחרא 3ואתהּפכא, סטרא אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור מדרגת על ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּכּונה

ּבכל  ׁשּמאיר עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה,

חּלּוקי  יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ּבׁשוה, ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהעֹולמֹות

לעֹולמֹות  עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרגֹות,

האֹור  מאיר העליֹונים ּדבעֹולמֹות ְְְִִִֵֶַָָָָּתחּתֹונים,

מאיר  אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ְְִִִֵֵַַָָָּבגלּוי,

העלם  ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגלּוי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהסּתר,
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ב.3) פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ המדרש כדברי היא »»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר וכפי ¡…¿«»
"לא  אשר לו) (פרק התניא בספר כך

מעלה  בחינת יתברך לפניו שייך

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד יתברך לבדו הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל וממלא

יתברך  לפניו הוא כן עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל הוא שהשינוי רק

לבושים  עלֿידי שמקבלים יתברך ואורו

יתברך  אותו ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד ...

במדריגה  התחתון והוא ממש והחומרי

הסתר  בעניין ממנו למטה תחתון שאין

השתלשלות  תכלית והנה יתברך... אורו

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל אינו

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו מאור ירידה ב] הם הרי

גבוה  יותר שהוא דבר יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

‰‡„Ì,התחתון" ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
k˙‡ È„È ÏÚ‡ÈÙ ֿ הסטרא כפיית «¿≈ƒ¿«¿»

והטוב  הקדושה לצד והרע אחרא

‡Ît‰˙‡Â וההעלם החושך של ¿ƒ¿«¿»
ברצונו  עלה "שכך שם: בתניא הזקן רבנו דברי וכהמשך לאור, הרוחני והסתר

חשוכא  ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך

מאשר  אלוקות גילוי יותר הזה בעולם יהיה דבר של שבסופו כך לנהורא"

האדם  עבודת עלֿידי נפעל הדבר וכאמור העליונים, ««¿ÓLcƒ‰בעולמות
„¯zהעליונים התחתון hÓÏ‰מהעולמות הגשמי הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ≈≈¿«»¿ƒ¿«≈

¯B‡ ÏÚ e¯ÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎ·e ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם e¯a¯למרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

לקדושה והעלאתו שבו הרע מן שבו הטוב של ‰Ûebעידון CekÊÂהפרדה ¿ƒ«
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ מסויים חלק יש יהודי לכל ¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

ועל  בפרט, עליו מוטלים לקדושה חלק אותו של וההעלאה שהבירור בעולם

ומצוות  תורה לענייני ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי

שמים' לשם יהיו מעשיך ו'כל דעהו' דרכיך 'בכל של בדרך אותם מנצל או

לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â השכינה שהשראת ¿∆»¿

בפרט  ואחד אחד כל בתוך הזה בעולם

‰B·Ú„‰היא È„È ÏÚ האדם של «¿≈»¬»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa העולם של «¬««≈ƒ

הגשמי ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

‡Ît‰˙‡Â,לאור החושך הפיכת ¿ƒ¿«¿»
¯Ó‡ÓÎeהזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד שאינו האחר

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

הקדושֿברוךֿהוא  של כבודו מתעלה

העולמות. בכל

Ó ‰p‰Â¯ÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
¯B‡‰ ˙‚¯„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡B¯העולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
¯È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa כמבואר ¿»»»¿»∆
בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם

כל  הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין".

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

ואור  בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה', העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

ולכל  עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי LÈנברא È¯‰ ˙BÓÏBÚ·c¿»»¬≈≈
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ מידה באיזו היינו בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר האלוקי BÓÏBÚÏ˙האור ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡B¯וההבדל ¯È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ·c «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»

‰‡B¯האלוקי ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ·e ,ÈeÏ‚aהאלוקי¯È‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡a ¯B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

הגילוי  (ומידת כלל מאיר אינו אלא כלֿכך בגילוי מאיר שאינו בלבד זו שלא

מקום  בכל נמצא הקדושֿברוךֿהוא בעצם כי העולמות, בין ההבדל היא

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



ז

c"ei `a zyxt zay ,*c"qa
i"yz'd ,hay

˙Èa¯‰ Bz˜Ê Bn‡ „B·k ËÈÈˆ¯‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

אּלא (ּבמקֹומֹו) ּכאן ּכתיב אין "לּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלגּני,

עץ  חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדעּקר

ידי  ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת

לב' א' מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא

ג' מרקיע  נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג',

"וּיׁשמע  ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד',

רּבי  אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת

קפץ  ,מתהּל אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּבא,

צּדיקים  ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל

והֹוריד  זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהֹורידּו

עד  לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת

הּׁשביעין  (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה ְְֱִִִֶַַָָָָָֹהֹורידֹו

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם",

ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד

עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד

ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים ׁשהם לפי מה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמּפני

עד  ׁשֹוכן ּבגּלּוי 2ּבחינת ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למקֹום לגּנּוני, לגּני "ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמּטה.
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אדמו"ר.*) מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים  בספר יא.1)נדפס כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף כן גם ראה ובביאורי 2)- וארא פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈÈˆ¯‡Èשל להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו"ד Bn‡ „B·k, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa¯‰ הרבי של סבתו »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר"ש הרבי סבו אשת הרש"ב, הרבי אביו אם הריי"צ

eÈÏÚתרע"ד) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר את מסר כי התברר מעשה

הסתלקותו. ליום לפרסום

ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a¯ L¯„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על ƒ¿
Ô‡kהשירים  ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza È¯wÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני" אלא סתם "לגן" נאמר לא

לי  יש שבו המקום שלי, הגן שמשמעו

מכבר והנאה ÈÎL‰עונג ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר העולם

ראוי  כלי היו שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜¯Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין »¿ÏÚÂהראשון
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'·Ï '‡ ÚÈ˜¯Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר, ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי לרקיע Ckועלתה ¯Á‡Â¿««»
Ïean‰ ¯B„a אותו חטאי בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור ÚÈ˜¯Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL¯„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a¯ אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון 'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן ¯Èaבגן ¯Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של (כביכול) שה'הליכה' להורות "מהלך" ולא "מתהלך" ואומר

אלא, רגילה הליכה הייתה לא בגןֿעדן ˜ıÙברוךֿהוא ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך על רומז זה מדרש וגם והולך, קופץ והולך, קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג, קפיצה של בדרך הדורות ולאורך שינויים היו למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק ¯Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו שונים

השביעי Ú·L‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד השביעי מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡·¯‰Ìבארץ, מבין הראשון «¿»»

האמורים  È¯B‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈ·M‰1B„È¯B‰ (ÔÈ·È·Á «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר את

.ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb ¯wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙È·a ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ·È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ ¯Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי" והביטוי

לומר  צריך היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל יחיד, בלשון בתוכו" "ושכנתי

היא הכוונה כי "בתוכם" ¿CB˙aאמר
„Á‡Â „Á‡ Ïk,ישראל e‰ÊÂמבני »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן את לרשת הצדיקים יזכו זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌB¯Ó ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר. הנמוך המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו המדרש דברי פירוש

המאמר B¯wÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָעּקרֹו

ּבבריאת  הּכּונה ּתכלית ּדהּנה הּוא, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתאּו העֹולמֹות, הּוא והתהּוּות ּבר ּו הּקדֹוׁש ה ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות

ידי  על האדם, עבֹודת ידי על למּטה ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלקּות

למּטה  ּתרד ּדנׁשמה ואתהּפכא, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאתּכפיא

יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתלּבׁש

ּתפעל  זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ְְְְְִִֶַַַָָָֹויסּתירּו

וגם  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּנׁשמה

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ּבעֹולם. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלקֹו

ידי  על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבתֹוכם",

אתּכפיא  ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעבֹודה

"ּכד  ּוכמאמר אחרא 3ואתהּפכא, סטרא אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור מדרגת על ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּכּונה

ּבכל  ׁשּמאיר עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה,

חּלּוקי  יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ּבׁשוה, ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהעֹולמֹות

לעֹולמֹות  עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרגֹות,

האֹור  מאיר העליֹונים ּדבעֹולמֹות ְְְִִִֵֶַָָָָּתחּתֹונים,

מאיר  אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ְְִִִֵֵַַָָָּבגלּוי,

העלם  ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגלּוי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהסּתר,
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ב.3) פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ המדרש כדברי היא »»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר וכפי ¡…¿«»
"לא  אשר לו) (פרק התניא בספר כך

מעלה  בחינת יתברך לפניו שייך

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד יתברך לבדו הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל וממלא

יתברך  לפניו הוא כן עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל הוא שהשינוי רק

לבושים  עלֿידי שמקבלים יתברך ואורו

יתברך  אותו ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד ...

במדריגה  התחתון והוא ממש והחומרי

הסתר  בעניין ממנו למטה תחתון שאין

השתלשלות  תכלית והנה יתברך... אורו

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל אינו

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו מאור ירידה ב] הם הרי

גבוה  יותר שהוא דבר יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

‰‡„Ì,התחתון" ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
k˙‡ È„È ÏÚ‡ÈÙ ֿ הסטרא כפיית «¿≈ƒ¿«¿»

והטוב  הקדושה לצד והרע אחרא

‡Ît‰˙‡Â וההעלם החושך של ¿ƒ¿«¿»
ברצונו  עלה "שכך שם: בתניא הזקן רבנו דברי וכהמשך לאור, הרוחני והסתר

חשוכא  ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך

מאשר  אלוקות גילוי יותר הזה בעולם יהיה דבר של שבסופו כך לנהורא"

האדם  עבודת עלֿידי נפעל הדבר וכאמור העליונים, ««¿ÓLcƒ‰בעולמות
„¯zהעליונים התחתון hÓÏ‰מהעולמות הגשמי הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ≈≈¿«»¿ƒ¿«≈

¯B‡ ÏÚ e¯ÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎ·e ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם e¯a¯למרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

לקדושה והעלאתו שבו הרע מן שבו הטוב של ‰Ûebעידון CekÊÂהפרדה ¿ƒ«
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ מסויים חלק יש יהודי לכל ¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

ועל  בפרט, עליו מוטלים לקדושה חלק אותו של וההעלאה שהבירור בעולם

ומצוות  תורה לענייני ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי

שמים' לשם יהיו מעשיך ו'כל דעהו' דרכיך 'בכל של בדרך אותם מנצל או

לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â השכינה שהשראת ¿∆»¿

בפרט  ואחד אחד כל בתוך הזה בעולם

‰B·Ú„‰היא È„È ÏÚ האדם של «¿≈»¬»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa העולם של «¬««≈ƒ

הגשמי ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

‡Ît‰˙‡Â,לאור החושך הפיכת ¿ƒ¿«¿»
¯Ó‡ÓÎeהזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד שאינו האחר

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

הקדושֿברוךֿהוא  של כבודו מתעלה

העולמות. בכל

Ó ‰p‰Â¯ÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
¯B‡‰ ˙‚¯„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡B¯העולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
¯È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa כמבואר ¿»»»¿»∆
בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם

כל  הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין".

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

ואור  בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה', העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

ולכל  עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי LÈנברא È¯‰ ˙BÓÏBÚ·c¿»»¬≈≈
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ מידה באיזו היינו בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר האלוקי BÓÏBÚÏ˙האור ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡B¯וההבדל ¯È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ·c «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»

‰‡B¯האלוקי ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ·e ,ÈeÏ‚aהאלוקי¯È‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡a ¯B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

הגילוי  (ומידת כלל מאיר אינו אלא כלֿכך בגילוי מאיר שאינו בלבד זו שלא

מקום  בכל נמצא הקדושֿברוךֿהוא בעצם כי העולמות, בין ההבדל היא
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dlkח izeg` ipbl iz`a

ידי ואיתא "אף ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ יסדה ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאלֹו4ּבּמדרׁש ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

האֹור  על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ארץ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא

ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, ְְְִִִִִִֵֶַַָָוהּגלּוי

הּגּלּוי  ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים"

הּוא  עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

עֹולמֹות  הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת

הם  ּבגּלּוי הּתחּתֹונים, האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

"ּכל  ּדכתיב  עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהסּתר,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּנקרא

ּבריאה  אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם ְֲֲִִִִֵֶָָעׂשיתיו",

ׁשהּוא  ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – עׂשּיה ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה

עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאצילּות,

הּוא  ואצילּות 5ּדאצילּות ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמּלׁשֹון

ּבחינת  היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, ְְְֱֲִִִַַַַָָָָהּצלה

האין  עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְֲִִֵַָָָָָעֹולם,

התחלת  ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶַַַָָסֹוף,

הּנקרא  "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּמציאּות

ּבי  המיחד הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

עֹולם  ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב.4) פה, א. לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור ל[מאמר]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עד  הבדל יש העולמות שמצד אלא שווים ו"מטה" "מעלה" ומצידו בשווה

בגלוי) בהם מאיר האור B‚¯„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או גלוי עולם באותו המאיר האלוקי האור מידה ¿BÓÎeבאיזו

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" ·e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על ומובא

L¯„na4‡¯·e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡¯·e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı¯‡ הקדושֿברוךֿהוא כלומר, ∆∆
ימין' 'יד באמצעות השמים את ברא

שמאל' 'יד באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰¯BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
¯˙BÈ ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ יד מאשר »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר גם (כמובן שמאל

ויד  החסד מידת היא ימין שיד אליהו"

החסד  והרי הגבורה מידת היא שמאל

והגבורה  והגילוי, הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי הפנימי הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

- ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁ·a Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
¯B‡‰Â ,¯B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁ·a ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר

שיש  – האחד מובנים, בשני אלוקות

הוא  שהאור – והשני רב, אור בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı¯‡"Â"בגילוי
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a ¯B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁ·a ‡a BÓˆÚ ¯B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך והסתר, בהעלם אלא בגילוי שאינו וגם מועט אור שהוא האור

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
L¯Ù‰‰ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îc·בין «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז ÂÈz¯ˆÈכפי ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ - ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa - ‰iNÚזו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ ¯B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון האצילות, עולם בין במיוחד גדול

עשייה יצירה בריאה, ממנו ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁ·a «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰"מ"אין מורגשת) מציאות (דבר, כ"יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי מורגשת) מציאות שאינו (לאֿדבר,

ובעוד  המציאות, בגדרי ומורגש מוגדר אינו "אין" הוא הבורא ואילו הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין" "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של חדשה מציאות הוא שאין להורות ההעלם" "גילוי נקרא

שהיה  מה של גילוי רק אלא לכן קודם

(ולכן, ממנו שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ'וסמוך 'קרוב עולם כלומר, ¿»

שלמטה  בי"ע מהעולמות יותר לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Le¯t ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰L¯Ù‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון באצילות,

רבנו  משה לגבי בתורה שכתוב (כמו

הרוח") מן "ויאצל הזקנים ושבעים

עולם  של המיוחדת מעלתו על מלמד

נפרד  בלתי חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר ואינו מהאצילות

מהם והופרש שנאצל eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו (וגם ממנו שלמטה לעולמות

שלא  מושג מוגדרות, ספירות עשר

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï·‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡È¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁ·a ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו. הבורא ה"אין" לעומת "יש" הוא זאת בכל נעלה, רוחני עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל שהובא הפסוק התחלת È„B·ÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„B·Îeשכוונתו ÈÓLc"וכבודי "שמי" הפסוק לשון ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  שהקדושֿברוךֿהוא דרגא היינו ביותר, גבוהה בדרגה שמדובר מלמד

השם האלוקי‰ÈÏ˘‡eוהכבוד˘ÈÏעליה Èaהאור „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי ומאוחד יותר ÔÈ„Ú,אחד נמוכות לדרגות ירד לא עדיין כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ׁשהאֹור וההתּכללּות, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּיחּוד

ּבריאה  ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ּובבריאה עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה

ּבעֹולם  ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות ְְְְִִֵֵֶַַָחּלּוקי

הּוא  זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ועֹולם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהּבריאה 

ּבבחינת  העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהאֹור

למעלה  ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ּכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממּלא

הּסֹובב  אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל ְְִִֵֶַַַָָָמּׁשּיכּות

לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל

"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

הּוא  המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

אֹור  להמׁשי ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל

ּבעבֹודת  העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה

וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּברּורים

ּפֹועל  ּכאׁשר  סטראֿאחרא", אתּכפיא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד

סטראֿאחרא  אתּכפיא להיֹות ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעבֹודתֹו

הּוא  האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתהּפכא

לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהחׁש

ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה עד הּנה ּבגלּוי מאיר האֹור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

האֹור  ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאׁשר

ּבכל  הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

סטראֿאחרא  אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולמֹות

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת ּכל 6עלמין", הּסֹובב אֹור ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהעֹולמֹות

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור גילוי בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל מזו זו כלולות שבו והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

כיוון  הבורא, לגבי בטלות ‰Èelb,יחד ˙ÈÏÎ˙a ÌL ¯B‡‰L כל ללא ∆»»¿«¿ƒ«ƒ
והסתר È¯a‡‰העלם ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»ƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ למידת האצילות בעולם האור גילוי מידת בין דימיון כל אין ¿ƒ»¬ƒ»
בי"ע  בעולמות האור «È¯··eƒ¿ƒ‡‰גילוי

È˜elÁ LÈ ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»≈ƒ≈
˙B‚¯„Ó דרגות Èelb‰aהבדלי «¿≈¿«ƒ
˙B¯B‡ האורות של הגילוי במידת

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ שבעולם ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»

מאשר  יותר בגילוי מאיר האור הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר גילוי יותר

שונים  עולמות יש הכול שבסך נמצא

שונות. בדרגות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי כל »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין

¯B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו לפי עולם בכל שמתלבש

המיוחדת B‡‰a¯מהותו Ï·‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו מצד ∆

האור  מוגבל, ולא מדוד לא אינסופי

‡Ïשהוא ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆
¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿¿ƒ«

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ומאיר «≈»»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ עולם בכל מאיר ואינו »»
הפרטית  מהותו È‡Ó¯לפי È¯‰¬≈≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa באותה ¿»»»¿»∆
שאורו e‰ÊÂמידה, הזוהר דברי פירוש ¿∆

מאיר  הקדושֿברוךֿהוא של

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa" העולמות בכל ¿¿»¿ƒ
ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê ¯B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»»»

‰ÂLa מידה באותה מאיר והוא ¿»∆
ובעולם  העליון האצילות בעולם

התחתון. העשייה

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר בפועל

שיורדים  אורות ויש חסד") "חפץ הקדושֿברוךֿהוא (כי עצמם מצד בעולמות

עלמין" כל "הסובב אור והמשכת האדם. עבודת עלֿידי רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰B·Ú„‰בכל È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈ¯e¯aשל ˙„B·Úa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני האמורים של האופנים בשני »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך "אתכפיא" בדרך והסטראֿאחרא הקליפה על

הנעלה  האלוקי האור של המשכתו

עלמין". כל ה"סובב

e‰ÊÂהזוהר בדברי "k„הפירוש ¿∆«
,"‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt ¯L‡kהאדםB˙„B·Úa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ,לעיל כאמור ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי

החושך" מן האור כיתרון הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון הפירושים  ואחד ¿«¿
החושך" ‰CLÁמן ¯L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB¯˙È ‰NÚ ‰p‰ ,¯B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,¯B‡‰ מתוך שמאיר באור כלומר, »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון יש החושך

של  המיוחדת המעלה וזו סתם, אור

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור החושך

היינו ÈeÏ‚aהאור" ¯È‡Ó ¯B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡È¯בכל ¯L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a ¯B‡‰ יתרון בו שיש »¿…∆»∆

‰e‡גדול, B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ¯L‡¬∆…∆«¿»»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆

e‰ÊÂ הזוהר דברי פירוש לסיכום, ¿∆
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

פירוש ‰‡B¯,העולמות ˙ÈÁa¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור של והתגלות המשכה

CLÓpL6 ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
‰B˙ÎLÓבעולם ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ גדול ביתרון הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»

¯È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור בלבד זו לא כלומר, «¿«»¿∆¿«¿»

כמו  בדיוק מאיר הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר

למעלה.
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ט dlk izeg` ipbl iz`a

ידי ואיתא "אף ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ יסדה ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאלֹו4ּבּמדרׁש ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

האֹור  על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ארץ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא

ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, ְְְִִִִִִֵֶַַָָוהּגלּוי

הּגּלּוי  ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים"

הּוא  עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

עֹולמֹות  הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת

הם  ּבגּלּוי הּתחּתֹונים, האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

"ּכל  ּדכתיב  עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהסּתר,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּנקרא

ּבריאה  אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם ְֲֲִִִִֵֶָָעׂשיתיו",

ׁשהּוא  ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – עׂשּיה ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה

עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאצילּות,

הּוא  ואצילּות 5ּדאצילּות ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמּלׁשֹון

ּבחינת  היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, ְְְֱֲִִִַַַַָָָָהּצלה

האין  עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְֲִִֵַָָָָָעֹולם,

התחלת  ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶַַַָָסֹוף,

הּנקרא  "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּמציאּות

ּבי  המיחד הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

עֹולם  ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב.4) פה, א. לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור ל[מאמר]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עד  הבדל יש העולמות שמצד אלא שווים ו"מטה" "מעלה" ומצידו בשווה

בגלוי) בהם מאיר האור B‚¯„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או גלוי עולם באותו המאיר האלוקי האור מידה ¿BÓÎeבאיזו

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" ·e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על ומובא

L¯„na4‡¯·e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡¯·e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı¯‡ הקדושֿברוךֿהוא כלומר, ∆∆
ימין' 'יד באמצעות השמים את ברא

שמאל' 'יד באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰¯BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
¯˙BÈ ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ יד מאשר »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר גם (כמובן שמאל

ויד  החסד מידת היא ימין שיד אליהו"

החסד  והרי הגבורה מידת היא שמאל

והגבורה  והגילוי, הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי הפנימי הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

- ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁ·a Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
¯B‡‰Â ,¯B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁ·a ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר

שיש  – האחד מובנים, בשני אלוקות

הוא  שהאור – והשני רב, אור בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı¯‡"Â"בגילוי
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a ¯B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁ·a ‡a BÓˆÚ ¯B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך והסתר, בהעלם אלא בגילוי שאינו וגם מועט אור שהוא האור

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
L¯Ù‰‰ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îc·בין «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז ÂÈz¯ˆÈכפי ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ - ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa - ‰iNÚזו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ ¯B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון האצילות, עולם בין במיוחד גדול

עשייה יצירה בריאה, ממנו ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁ·a «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰"מ"אין מורגשת) מציאות (דבר, כ"יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי מורגשת) מציאות שאינו (לאֿדבר,

ובעוד  המציאות, בגדרי ומורגש מוגדר אינו "אין" הוא הבורא ואילו הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין" "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של חדשה מציאות הוא שאין להורות ההעלם" "גילוי נקרא

שהיה  מה של גילוי רק אלא לכן קודם

(ולכן, ממנו שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ'וסמוך 'קרוב עולם כלומר, ¿»

שלמטה  בי"ע מהעולמות יותר לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Le¯t ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰L¯Ù‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון באצילות,

רבנו  משה לגבי בתורה שכתוב (כמו

הרוח") מן "ויאצל הזקנים ושבעים

עולם  של המיוחדת מעלתו על מלמד

נפרד  בלתי חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר ואינו מהאצילות

מהם והופרש שנאצל eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו (וגם ממנו שלמטה לעולמות

שלא  מושג מוגדרות, ספירות עשר

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï·‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡È¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁ·a ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו. הבורא ה"אין" לעומת "יש" הוא זאת בכל נעלה, רוחני עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל שהובא הפסוק התחלת È„B·ÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„B·Îeשכוונתו ÈÓLc"וכבודי "שמי" הפסוק לשון ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  שהקדושֿברוךֿהוא דרגא היינו ביותר, גבוהה בדרגה שמדובר מלמד

השם האלוקי‰ÈÏ˘‡eוהכבוד˘ÈÏעליה Èaהאור „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי ומאוחד יותר ÔÈ„Ú,אחד נמוכות לדרגות ירד לא עדיין כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ׁשהאֹור וההתּכללּות, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּיחּוד

ּבריאה  ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ּובבריאה עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה

ּבעֹולם  ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות ְְְְִִֵֵֶַַָחּלּוקי

הּוא  זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ועֹולם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהּבריאה 

ּבבחינת  העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהאֹור

למעלה  ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ּכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממּלא

הּסֹובב  אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל ְְִִֵֶַַַָָָמּׁשּיכּות

לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל

"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

הּוא  המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

אֹור  להמׁשי ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל

ּבעבֹודת  העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה

וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּברּורים

ּפֹועל  ּכאׁשר  סטראֿאחרא", אתּכפיא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד

סטראֿאחרא  אתּכפיא להיֹות ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעבֹודתֹו

הּוא  האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתהּפכא

לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהחׁש

ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה עד הּנה ּבגלּוי מאיר האֹור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

האֹור  ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאׁשר

ּבכל  הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

סטראֿאחרא  אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולמֹות

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת ּכל 6עלמין", הּסֹובב אֹור ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהעֹולמֹות

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור גילוי בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל מזו זו כלולות שבו והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

כיוון  הבורא, לגבי בטלות ‰Èelb,יחד ˙ÈÏÎ˙a ÌL ¯B‡‰L כל ללא ∆»»¿«¿ƒ«ƒ
והסתר È¯a‡‰העלם ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»ƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ למידת האצילות בעולם האור גילוי מידת בין דימיון כל אין ¿ƒ»¬ƒ»
בי"ע  בעולמות האור «È¯··eƒ¿ƒ‡‰גילוי

È˜elÁ LÈ ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»≈ƒ≈
˙B‚¯„Ó דרגות Èelb‰aהבדלי «¿≈¿«ƒ
˙B¯B‡ האורות של הגילוי במידת

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ שבעולם ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»

מאשר  יותר בגילוי מאיר האור הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר גילוי יותר

שונים  עולמות יש הכול שבסך נמצא

שונות. בדרגות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי כל »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין

¯B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו לפי עולם בכל שמתלבש

המיוחדת B‡‰a¯מהותו Ï·‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו מצד ∆

האור  מוגבל, ולא מדוד לא אינסופי

‡Ïשהוא ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆
¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿¿ƒ«

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ומאיר «≈»»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ עולם בכל מאיר ואינו »»
הפרטית  מהותו È‡Ó¯לפי È¯‰¬≈≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa באותה ¿»»»¿»∆
שאורו e‰ÊÂמידה, הזוהר דברי פירוש ¿∆

מאיר  הקדושֿברוךֿהוא של

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa" העולמות בכל ¿¿»¿ƒ
ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê ¯B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»»»

‰ÂLa מידה באותה מאיר והוא ¿»∆
ובעולם  העליון האצילות בעולם

התחתון. העשייה

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר בפועל

שיורדים  אורות ויש חסד") "חפץ הקדושֿברוךֿהוא (כי עצמם מצד בעולמות

עלמין" כל "הסובב אור והמשכת האדם. עבודת עלֿידי רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰B·Ú„‰בכל È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈ¯e¯aשל ˙„B·Úa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני האמורים של האופנים בשני »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך "אתכפיא" בדרך והסטראֿאחרא הקליפה על

הנעלה  האלוקי האור של המשכתו

עלמין". כל ה"סובב

e‰ÊÂהזוהר בדברי "k„הפירוש ¿∆«
,"‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt ¯L‡kהאדםB˙„B·Úa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ,לעיל כאמור ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי

החושך" מן האור כיתרון הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון הפירושים  ואחד ¿«¿
החושך" ‰CLÁמן ¯L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB¯˙È ‰NÚ ‰p‰ ,¯B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,¯B‡‰ מתוך שמאיר באור כלומר, »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון יש החושך

של  המיוחדת המעלה וזו סתם, אור

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור החושך

היינו ÈeÏ‚aהאור" ¯È‡Ó ¯B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡È¯בכל ¯L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a ¯B‡‰ יתרון בו שיש »¿…∆»∆

‰e‡גדול, B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ¯L‡¬∆…∆«¿»»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆

e‰ÊÂ הזוהר דברי פירוש לסיכום, ¿∆
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

פירוש ‰‡B¯,העולמות ˙ÈÁa¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור של והתגלות המשכה

CLÓpL6 ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
‰B˙ÎLÓבעולם ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ גדול ביתרון הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»

¯È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור בלבד זו לא כלומר, «¿«»¿∆¿«¿»

כמו  בדיוק מאיר הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר

למעלה.
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dlkי izeg` ipbl iz`a

העבֹודה  ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבתֹוכם",

הּנה  לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

יקרא  ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנעׂשה

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדקּודׁשא

הּסֹובב. אֹור ְִֵֶַַּומתּגּלה

.¯ev˜ ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה העֹולמֹות ְְִִִֶֶַָָָּבריאת

ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על ונעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתחּתֹונים,

עלמין  ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממׁשי

ְֶָּבׁשוה.

ּומקּדׁשp‰Â‰ב) ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

אתּכפיא  ּדבחינת הּברּורים, ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעבֹודת

חׁשֹוכא  אתהּפכא לבחינת ּומעלה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּמביא

הּוא  ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנהֹורא,

רּוחנית  עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפׁש,

הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודתם

הּקרּבן  עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ּדכתיב  הּוא, האדם ּבנפׁש ּכי 7ּבעבֹודה "אדם ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

הּבקר  מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב

ּכּו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ּבזה ּומן" נתֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק

יהיה  וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן יקריב ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּכם

אֹומר  מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמׁשּפט

ּבזה  הּכּונה ידּוע  אּלא וכ ּו'. מּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם

הּקרּבנֹות  ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא ְְְְִֵֶַַַָָָָָהּוא

יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ּבנפׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה

הּוא  מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם
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ואילך.7) ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור כל לפי ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן בתוכם") ("ושכנתי השכינה השראת Ïkכיצד CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל, ‡˙ÈÙk‡מבני ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB¯˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,¯B‡‰ ויתרון במעלת לעיל כאמור »

החושך מתוך שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ
¯È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל ƒ¿«∆
··Bq‰ ¯B‡ הנעלה האור שהוא «≈

על  אבל לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו"אתהפכא" "אתכפיא" ידי

בעולמות.

‰ÈÎL ¯wÚ .¯ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך ביותר, התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך הבריאה בתחילת

רבנו. משה ידי על ≈«¿È·‡¯המשכן
˙eÎc של È¯a‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰¯Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  לקדושֿברוךֿהוא

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של זו מטרה ¿«¬∆

לקדושֿברוךֿהוא  ל'דירה' התחתון

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡B¯העובד
e‰fL ,··Bq‰ המאיר אור «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â לעיל ·) האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו"אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר, נעלה אלוקי אור הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa בירור של «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·c בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰È·n‡של «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁ·Ï «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï מאשר נעלית יותר עבודה היא לאור עצמו החושך הפיכת שהרי ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו נשאר הרע ב"אתכפיא" כי והכנעתו הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר יחזור יותר שמאוחר ייתכן הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר אחרים (ובמקומות לטוב הפך הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו"אתהפכא" אדם כל ‰B„B·Ú˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„B·Ú ‡e‰L ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe¯ בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי »ƒ∆«∆∆
ֿ e‰ÊÂרוחניתֿנפשית. הרוחני החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של »¿ÔÈÚƒנפשי
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa Ì¯ÓÊÂ Ì¯ÈLÂ Ì˙„B·Úa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„B·Ú e‰fL ,Ôa¯w‰ ˙‡·‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe¯ הקרבן להקרבת פרט כי »ƒ
עבודה  עובדים היו הכהנים בפועל,

ומזמרים  שרים היו והלויים רוחנית

עבודה  זו וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון

בכל  אדם, לכל שייכת היא הרי רוחנית,

ומבאר. שהולך כפי מקום, ובכל זמן

‰„B·Úa Ôa¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
·È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È¯˜È·בחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰¯B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון על לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי Ï·‡¯"אדם ˜«̄¿»≈
Ôa¯w‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני אחד »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡·B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôa¯w‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡" ¯ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו לשון

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי "אדם אומר שהכתוב

יקריב" כי מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר לא הכתוב ∆»

אלא בפועל B·Úa„‰הקרבנות ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון הפנימי Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙È ¯L‡k Ì„‡‰ ,"·È¯˜È התעוררות לו תהיה כאשר «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי הזה בעולם חי שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו ויעלה
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

קרּבן  להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקרּבן

ּדידּוע  הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקרּבנֹות  והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ענין הם ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

הּוא  לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה

אדם  יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מּכם",

יֹודע  ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכּמה  ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמהּותֹו

הרחּוק  ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים

אֹומר  הּוא זה ועל לאלקּות, אתקרב ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלקּות

מּיׂשראל  ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמּכם,

לאמר  אבֹותי 9יכֹול למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם

ּולהּגיע  לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום

ּבא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב

אחד 10ּבטרּוניא  ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

רּבה  ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי 11ואחד ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכׁשאני

זה  ידי ּדעל ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

לּמדרגה  ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנה

ּדבכדי  יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹותר

ׁשּבכם  "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם

ּדמּכם  להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָהּדבר

הּקרּבן  רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריבּו

"מן  והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּבהמה",

הּפרטי  הּמה הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּבהמית.

הענינים  וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרגֹות
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק רבה אליהו דבי ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב, פרשה רבה במדבר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאלוקות) רחוק שהוא כך גשמי בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך ƒ≈ƒ∆

,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ‡e‰לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף ¯·c‰ ÈeÏz ÌÎ·e ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ רוצה האדם וכאשר »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»

עצמו בו אלא תלוי הדבר אין לאלוקות Ba¯˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»
והתקרבות ˜¯e·קירוב ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈

את  ולמסור לתת הקרבה, של במובן גם

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ האדם וכאשר «…¿«ƒ
למסור  עליו לאלוקות להתקרב מבקש

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

ה', Êa‰לעבודת ‡·e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îc¯כי  ,¯‡·Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa ¯·c‰,עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ ¯Ó‡Èממצבו ‡CÈבייאושו …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ויימנע ‡˙˜¯· ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר מעל הוא שהדבר

Ú„BÈ ¯L‡k Ë¯Ù·e בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי הרוחני ומעמדו

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו בנפשו Ôkשנדבקו Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ¯‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó לאלוקות להתקרב וכדי ≈¡…

עשוי  והוא גדול פער פני על לדלג עליו

עצמו  את ‡˙˜¯·לשאול CÈ‡Â¿≈∆¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï את להסיר כדי ∆¡…¿«∆

הזה  ‡ÓB¯החשש ‡e‰ שאין ≈
כי הגדול המרחק מפני ∆ÌkÓƒ,לחשוש

„Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎa»∆«»»»¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â שעה שלפי מי גם ¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל מאד רוחני במצב נמצא

¯Ó‡Ï ÏBÎÈ9 לשאוף וצריך »…«
מאד  נעלה רוחני למצב להתעלות

עצמו את eÚÈbÈולשאול È˙Ó»««ƒ
,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È˙B·‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ לשאוף שעליו היינו «¬«¿«¬≈¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…

האבות, כמו נעלית, כך כל רוחנית לרמה ‰‚BÏa˙להגיע ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«¿»
,ÏÏk נעלים מסוימים, אנשים רק שבגללה הגבלה מהווה לא דבר שום ¿»

לאלוקות  להתקרב יוכלו kÚÓe·במיוחד, ÚBn‰ ¯·c ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»«≈«¿«≈
,‰ÏÈÏÁ של בדרכו ומעצור מחסום חלילה, להוות, יכול לא דבר ושום »ƒ»

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני Ïe‰˙˜¯·ממצבו ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡Èe¯Ëa ‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈ¯a שאין דברים מהבריות דורש לא הקדושֿברוךֿהוא מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ¯È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור מאיר אדם ובכל ƒ»¿
ולקלוט, להכיל שביכולתו כמה עד

‡˙È‡„kמובאL¯„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a¯11È‡LÎe" ֿ הקדושֿברוך «»¿∆¬ƒ

דבר Lw·Óהוא לעשות אדם מבני ¿«≈
אחר או ÈÙÏכזה Lw·Ó ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk,שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
הקדושֿברוךֿהוא ÈÙÏשל ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל È„Èמבני ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Ê ֿ שהקדושֿברוך הכוחות עלֿידי ∆
אדם לכל נותן Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן יוצא מבלי ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי ממצבו להתעלות «¬

¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור, «¬≈

האבות. לדרגת אפילו להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Î·c ,"·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»
,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙Èƒ¿»≈∆¡…ƒ∆

,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎaL כמבואר ∆»∆«»»»
הזו eÈ‰Âלעיל, הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa¯˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ‡˙מתוך e·È¯˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆

‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯w‰«»¿»«¬»»¿≈««»»
‰Ó‰a‰ ÏL Ôa¯w‰ ˜«̄«»¿»∆«¿≈»
הגשמי  המזבח גבי על הגשמית

ÌkÓ Ì‡ Èk ,„·Ïa האדם מתוך ƒ¿»ƒƒƒ∆
"ÔÓעצמו  ‡e‰Â ,LnÓ«»¿ƒ

BaÏaL ‰Ó‰a‰ ,"‰Ó‰a‰«¿≈»«¿≈»∆¿ƒ
LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL∆»»∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בכתבי שכתוב כפי ««¬ƒ
א) (פרק התניא בספר ומבואר האריז"ל

ואחד  צדיק אחד ישראל, איש "דלכל

וסטרא  הקליפה מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן נשמות... שתי יש רשע,

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ומפרט  ממשיך והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו הבהמה" "מן הקרבן ‰Ôלגבי ,"Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚¯„Ó ÈË¯t‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ
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יי dlk izeg` ipbl iz`a

העבֹודה  ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבתֹוכם",

הּנה  לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

יקרא  ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנעׂשה

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדקּודׁשא

הּסֹובב. אֹור ְִֵֶַַּומתּגּלה

.¯ev˜ ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה העֹולמֹות ְְִִִֶֶַָָָּבריאת

ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על ונעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתחּתֹונים,

עלמין  ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממׁשי

ְֶָּבׁשוה.

ּומקּדׁשp‰Â‰ב) ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

אתּכפיא  ּדבחינת הּברּורים, ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעבֹודת

חׁשֹוכא  אתהּפכא לבחינת ּומעלה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּמביא

הּוא  ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנהֹורא,

רּוחנית  עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפׁש,

הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודתם

הּקרּבן  עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ּדכתיב  הּוא, האדם ּבנפׁש ּכי 7ּבעבֹודה "אדם ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

הּבקר  מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב

ּכּו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ּבזה ּומן" נתֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק

יהיה  וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן יקריב ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּכם

אֹומר  מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמׁשּפט

ּבזה  הּכּונה ידּוע  אּלא וכ ּו'. מּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם

הּקרּבנֹות  ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא ְְְְִֵֶַַַָָָָָהּוא

יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ּבנפׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה

הּוא  מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם
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,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור כל לפי ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן בתוכם") ("ושכנתי השכינה השראת Ïkכיצד CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל, ‡˙ÈÙk‡מבני ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB¯˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,¯B‡‰ ויתרון במעלת לעיל כאמור »

החושך מתוך שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ
¯È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל ƒ¿«∆
··Bq‰ ¯B‡ הנעלה האור שהוא «≈

על  אבל לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו"אתהפכא" "אתכפיא" ידי

בעולמות.

‰ÈÎL ¯wÚ .¯ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך ביותר, התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך הבריאה בתחילת

רבנו. משה ידי על ≈«¿È·‡¯המשכן
˙eÎc של È¯a‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰¯Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  לקדושֿברוךֿהוא

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של זו מטרה ¿«¬∆

לקדושֿברוךֿהוא  ל'דירה' התחתון

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡B¯העובד
e‰fL ,··Bq‰ המאיר אור «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â לעיל ·) האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו"אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר, נעלה אלוקי אור הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa בירור של «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·c בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰È·n‡של «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁ·Ï «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï מאשר נעלית יותר עבודה היא לאור עצמו החושך הפיכת שהרי ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו נשאר הרע ב"אתכפיא" כי והכנעתו הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר יחזור יותר שמאוחר ייתכן הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר אחרים (ובמקומות לטוב הפך הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו"אתהפכא" אדם כל ‰B„B·Ú˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„B·Ú ‡e‰L ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe¯ בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי »ƒ∆«∆∆
ֿ e‰ÊÂרוחניתֿנפשית. הרוחני החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של »¿ÔÈÚƒנפשי
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa Ì¯ÓÊÂ Ì¯ÈLÂ Ì˙„B·Úa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„B·Ú e‰fL ,Ôa¯w‰ ˙‡·‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe¯ הקרבן להקרבת פרט כי »ƒ
עבודה  עובדים היו הכהנים בפועל,

ומזמרים  שרים היו והלויים רוחנית

עבודה  זו וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון

בכל  אדם, לכל שייכת היא הרי רוחנית,

ומבאר. שהולך כפי מקום, ובכל זמן

‰„B·Úa Ôa¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
·È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È¯˜È·בחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰¯B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון על לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי Ï·‡¯"אדם ˜«̄¿»≈
Ôa¯w‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני אחד »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡·B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôa¯w‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡" ¯ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו לשון

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי "אדם אומר שהכתוב

יקריב" כי מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר לא הכתוב ∆»

אלא בפועל B·Úa„‰הקרבנות ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון הפנימי Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙È ¯L‡k Ì„‡‰ ,"·È¯˜È התעוררות לו תהיה כאשר «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי הזה בעולם חי שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו ויעלה
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

קרּבן  להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקרּבן

ּדידּוע  הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקרּבנֹות  והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ענין הם ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

הּוא  לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה

אדם  יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מּכם",

יֹודע  ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכּמה  ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמהּותֹו

הרחּוק  ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים

אֹומר  הּוא זה ועל לאלקּות, אתקרב ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלקּות

מּיׂשראל  ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמּכם,

לאמר  אבֹותי 9יכֹול למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם

ּולהּגיע  לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום

ּבא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב

אחד 10ּבטרּוניא  ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

רּבה  ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי 11ואחד ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכׁשאני

זה  ידי ּדעל ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

לּמדרגה  ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנה

ּדבכדי  יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹותר

ׁשּבכם  "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם

ּדמּכם  להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָהּדבר

הּקרּבן  רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריבּו

"מן  והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּבהמה",

הּפרטי  הּמה הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּבהמית.

הענינים  וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרגֹות
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק רבה אליהו דבי ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב, פרשה רבה במדבר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאלוקות) רחוק שהוא כך גשמי בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך ƒ≈ƒ∆

,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ‡e‰לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף ¯·c‰ ÈeÏz ÌÎ·e ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ רוצה האדם וכאשר »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»

עצמו בו אלא תלוי הדבר אין לאלוקות Ba¯˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»
והתקרבות ˜¯e·קירוב ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈

את  ולמסור לתת הקרבה, של במובן גם

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ האדם וכאשר «…¿«ƒ
למסור  עליו לאלוקות להתקרב מבקש

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

ה', Êa‰לעבודת ‡·e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îc¯כי  ,¯‡·Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa ¯·c‰,עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ ¯Ó‡Èממצבו ‡CÈבייאושו …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ויימנע ‡˙˜¯· ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר מעל הוא שהדבר

Ú„BÈ ¯L‡k Ë¯Ù·e בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי הרוחני ומעמדו

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו בנפשו Ôkשנדבקו Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ¯‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó לאלוקות להתקרב וכדי ≈¡…

עשוי  והוא גדול פער פני על לדלג עליו

עצמו  את ‡˙˜¯·לשאול CÈ‡Â¿≈∆¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï את להסיר כדי ∆¡…¿«∆

הזה  ‡ÓB¯החשש ‡e‰ שאין ≈
כי הגדול המרחק מפני ∆ÌkÓƒ,לחשוש

„Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎa»∆«»»»¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â שעה שלפי מי גם ¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל מאד רוחני במצב נמצא

¯Ó‡Ï ÏBÎÈ9 לשאוף וצריך »…«
מאד  נעלה רוחני למצב להתעלות

עצמו את eÚÈbÈולשאול È˙Ó»««ƒ
,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È˙B·‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ לשאוף שעליו היינו «¬«¿«¬≈¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…

האבות, כמו נעלית, כך כל רוחנית לרמה ‰‚BÏa˙להגיע ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«¿»
,ÏÏk נעלים מסוימים, אנשים רק שבגללה הגבלה מהווה לא דבר שום ¿»

לאלוקות  להתקרב יוכלו kÚÓe·במיוחד, ÚBn‰ ¯·c ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»«≈«¿«≈
,‰ÏÈÏÁ של בדרכו ומעצור מחסום חלילה, להוות, יכול לא דבר ושום »ƒ»

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני Ïe‰˙˜¯·ממצבו ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡Èe¯Ëa ‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈ¯a שאין דברים מהבריות דורש לא הקדושֿברוךֿהוא מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ¯È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור מאיר אדם ובכל ƒ»¿
ולקלוט, להכיל שביכולתו כמה עד

‡˙È‡„kמובאL¯„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a¯11È‡LÎe" ֿ הקדושֿברוך «»¿∆¬ƒ

דבר Lw·Óהוא לעשות אדם מבני ¿«≈
אחר או ÈÙÏכזה Lw·Ó ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk,שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
הקדושֿברוךֿהוא ÈÙÏשל ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל È„Èמבני ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Ê ֿ שהקדושֿברוך הכוחות עלֿידי ∆
אדם לכל נותן Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן יוצא מבלי ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי ממצבו להתעלות «¬

¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור, «¬≈

האבות. לדרגת אפילו להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Î·c ,"·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»
,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙Èƒ¿»≈∆¡…ƒ∆

,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎaL כמבואר ∆»∆«»»»
הזו eÈ‰Âלעיל, הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa¯˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ‡˙מתוך e·È¯˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆

‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯w‰«»¿»«¬»»¿≈««»»
‰Ó‰a‰ ÏL Ôa¯w‰ ˜«̄«»¿»∆«¿≈»
הגשמי  המזבח גבי על הגשמית

ÌkÓ Ì‡ Èk ,„·Ïa האדם מתוך ƒ¿»ƒƒƒ∆
"ÔÓעצמו  ‡e‰Â ,LnÓ«»¿ƒ

BaÏaL ‰Ó‰a‰ ,"‰Ó‰a‰«¿≈»«¿≈»∆¿ƒ
LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL∆»»∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בכתבי שכתוב כפי ««¬ƒ
א) (פרק התניא בספר ומבואר האריז"ל

ואחד  צדיק אחד ישראל, איש "דלכל

וסטרא  הקליפה מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן נשמות... שתי יש רשע,

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ומפרט  ממשיך והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו הבהמה" "מן הקרבן ‰Ôלגבי ,"Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚¯„Ó ÈË¯t‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ
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dlkיב izeg` ipbl iz`a

ּדֹומה ּדאינֹו אחד ּבזה, ּבכל הּברּורים האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד,

ׁשהּוא  צאן ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל

הּוא  אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה

ּבאריכּות  (וכמבאר ּפנים ּכל על ּבקנטרס 12ּבדּקּות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהּתפּלה,

ׁשּמביאין  הּוא הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקרּבנכם".

האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה

רבּוצה  ב) עּמּוד (כא ּביֹומא וכדאיתא ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה,

ׁשלמה  ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּובּזהר רׁש"י). הּמזּבח, על "אריה 13והיתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה קּורּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל

אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם,

אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש

(הּובא  רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת

לּמים  מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכאׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילקּוט)

הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית

מכּבין  הּמים ׁשאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוהּוא

רּבים  מים הם והּמים הּטרדֹות 14אֹותֹו, ּברּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטרּדת

ּגם  הּנה זה ּובכל ועב ֹודה, ּבתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבלּבלים

האהבה  אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹהּנהרֹות

ּדאין  ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפׁש
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תש"א.12) (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק מים 14)זוהר המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎa ÌÈ¯e¯a‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי (על הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל כאמור ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל רחב (מושג הבירורים" "עבודת נקראת ו"אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן גשמיים. בעניינים ש'נפלו' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של ותיקון ל'בירור'

שבה  הטוב הפרדת שעניינו עצמה

הלא  המידות ועידון וזיכוך מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של טובות

הבהמית  הנפש של העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד לקדושה

הפיכתה  ידי על האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו ובעבודה לקדושה,

הנפש  של ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו הבקר" "מן

BcÓ˙בדוגמת ÏÚ·e Áb ¯BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,¯˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï·‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי "בקר", מסוג הבהמית לנפש

ו'דקה' עדינה היא "צאן" מסוג בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך

קלה  יותר שלה והתיקון הבירור

˙eÎÈ¯‡a ¯‡·ÓÎÂ)12Ò¯Ë˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"¯˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר"ס בשנת נ"ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור בהרחבה

הבירור  ואופן הבהמית הנפש

סוג  כל של e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
¯ÓB‡L ומסיים ‡L¯הפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z" כל שעל «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של למהותה בהתאם שלו המיוחד הקרבן את להקריב אדם

שלו. הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות לגבי פרטים ומוסיף והולך

האדם: של

ÈÓLb‰ Ôa¯w‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡È·nLאופן ‡e‰ ובבית במשכן ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר השחיטה תהליך ולאחר ¿≈»«¿ƒ

הקרבן) לסוג בהתאם חלקה, או (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו האש מלבד ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן אש המזבח על שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È¯‡k ‰ˆe·¯ (· „enÚ הייתה המזבח אל השמים מן שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על שרובץ אריה כמו עליו אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
¯‰f·e .(È"L¯ ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È¯‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈa¯e˜,קרבנות שאוכל אריה ¿»ƒ
‰„B·Úa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי זו בדרך להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È¯‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL¯‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון כי מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎe¯בוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL¯ ‰ÈÙL¯"¿»∆»ƒ¿≈≈

L¯„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙·‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡·e‰) ‰a¯ פסוק על «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
Ú·ËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL¯ Ba LÈ È¯‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï לאש ‰‡‰·‰ שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער הצימאון ¿e‰Â‡בגלל

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל לאלוקות

¯ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏ·e"ישטפוה  ‰Ò¯t‰ ˙c¯Ëa ˙B„¯h‰ Èea¯a¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏ·Ó‰ ˙BBL ˙B„¯Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי מלעסוק האדם את ומבלבל B·ÚÂ„‰,מטריד ‰¯B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של חזק וזרם שטף כמו מאד, ומטרידות מאד רבות הן הללו שהטרדות

‰B¯‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e הזורמים מאד רבים  למים משל שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של בכוחן ואין …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtL¯c ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ההקרבה  להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּמים

אהבה  לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלקּות,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל

ּבא  ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפ ׁש התלּבׁשּות ידי  ּבהמית,על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתחּלה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהרּגׁש

ּבהתּבֹוננּות  ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתלּבׁשּות

על  הּנה  להּׂשיג ֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר

הּמּובן  ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּנפׁש

ּבכח  ּתבּואֹות "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוהּמּׂשג

ּברׁשּפי  ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור",

ידי  ׁשעל ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁש

צֹומח  ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקרּבן

הרי  ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

הּבהמית  ּדנפׁש החׁשֹוכא ּומתהּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמתּברר

ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנהֹורא.

ּבבחינת  עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבתֹו

הּנה  כּו', אתהּפכא לידי הּמביא והעּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאתּכפיא,

ּדקּודׁשא  יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד

והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִֵֶַָָׁשהּוא
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ואילך .15) כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול לא דבר ששום כזו בעוצמה אש היינו ««ƒ¿«ƒ»

‰‰˜¯·‰אותה  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê·e"ה"קרבןLÙp‰ ÏL »∆»ƒƒ¿««¿»»∆«∆∆
,˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ של ה' שאהבת ««¬ƒ∆«ƒ¿∆«¬»∆¡…

לאלוקות  תתקרב היא שגם הבהמית הנפש על תשפיע האלוקית ¿BÓÎeהנפש
·e˙kL"ישראל "שמע בפרשת ∆»

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,"E··Ï שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך" ולא "לבבך" הלשון

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר

שעל  מלמד אחד בלב רק ולא  לבבות

ה' את לאהוב ≈¿ÈLa"ƒהאדם
,"EÈ¯ˆÈ ביצר וגם טוב ביצר גם ¿»∆

‰ÈÓ‰a˙הרע, LÙp‰ Ì‚c ולא ¿««∆∆««¬ƒ
האלוקית הנפש ‡‰·‰רק BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï להביא הדרך ∆¡…¿∆»
בנפש  גם תהיה ה' שאהבת כך לידי

היא ‰˙eLaÏ˙הבהמית È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«∆∆

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ במצב ««¬ƒƒ¿ƒ»
‰È¯‰15LÙpההתחלתי  ¬≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ מהותה ומטבע עצמה מצד ««¬ƒ
Lb¯‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿∆¿≈
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ובנפש הגשמי בגוף

ÔBa˙Óe הנפש באמצעות האדם ƒ¿≈
שלו ‡È˜Ïהאלוקית ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ

ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ï ובסגנון באופן התבוננות ¿«ƒ

הבהמית לנפש גם ÏÚהמובן ‰p‰ƒ≈«
˙e·¯˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אלוקות לענייני «∆∆««¬ƒ
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nL BÓÎe)¿∆¿…»¿»«≈
הנפש  של ההתקרבות מהות לגבי

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של זה מסוג

‰NÚpLראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב LÙp‰aהחלטה ˙ÈÏÏk ∆«¬∆¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆
'eÎ ‚On‰Â Ô·en‰ ¯·c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c ˙ÈÓ‰a‰ ועצם ««¬ƒ∆¡…«≈»»«»¿«À»

הבהמית  הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג להבין שניתן וההחלטה ה'חקיקה'

Íkלאלוקות), ¯Á‡ ‰p‰ השפעה האלוקית לנפש יש יותר מאוחר בשלב ƒ≈««»ְ
מכך וכתוצאה הבהמית הנפש על מעמיקה במשלי ‰e‡יותר הכתוב כלשון

,"¯BL ÁÎa ˙B‡e·z "הרבה "¯· היא הפסוק כוונת פשוטו לפי »¿¿…«
עול  עליו המקבל לומר רצה בשדה, יחרוש כי השור, כח עלֿידי באה תבואות

הכוונה  וכאן דוד) (מצודת הרבה" תורה ידו על ימצא לעול כשור תורה

Ct‰˙nLהבהמית הנפש הוא להיות B˙eiÓ‰aÓה"שור" מפסיקה והיא ∆ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ
‰eLz˜‰"בהמית" L‡ ÈtL¯a ÏÏÎÂ ‰ÏBÚÂ לאלוקות והצמאון ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר (וכמבואר ∆«∆∆»¡…ƒ
השליטה  על זו עם זו נלחמות הבהמית

בכוחות  השליטה על וגם הגוף באברי

הנפש  של והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך שהרע ה'... לאהבת הזה

ממש") טוב יצר כמו גמור ¿BÓÎeטוב
È¯‰ ÈÓLb‰ Ôa¯˜ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿»««¿ƒ¬≈
ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰ ¯¯a˙Óƒ¿»≈«ƒ≈≈≈«

,ÈÁ של ניצוצות יש גשמי דבר בכל «
שלו  והקיום החיות מקור שהם קדושה

והתלבשו  ירדו אלה שניצוצות וכיון

לברר  צורך יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר באלוקות.

את  מבררים והחי הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁe¯a ‰·¯˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של התקרבות הוא

ואלוקות  a˙Ó¯¯לקדושה È¯‰¬≈ƒ¿»≈
‡ÎBLÁ‰ Ct‰˙Óe החושך ƒ¿«≈«¬»

‡¯B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙc.לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂ הציווי של הפנימי התוכן ¿∆

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,"ÌÎB˙a למשמעות שבנוסף ¿»

המשכן  את להקים ציווי של הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר שלכן וכאמור בנפש,

"בתוכו") ‡Á„(ולא Ïk CB˙·cƒ¿»∆»
B˙„B·Ú È„È ÏÚ È¯‰ „Á‡Â¿∆»¬≈«¿≈¬»

‡˙‰Ît‡הרוחנית  È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»
,'eÎ האופן והיא לאור החושך הפיכת היא יותר הנעלית שהעבודה כאמור

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו Œ‡¯ËÒהעיקרי ‡ÈÙk˙‡ „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
עניינה  כאן האמורה הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ועליית ו"הסתלקות"

,ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל האלוקי האור ÈÁa˙של ‡e‰L ¿ƒ«»¿«ƒ∆¿ƒ«
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ.לעיל כמבואר בשווה, העולמות בכל המאיר האור ≈»»¿ƒ
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יג dlk izeg` ipbl iz`a

ּדֹומה ּדאינֹו אחד ּבזה, ּבכל הּברּורים האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד,

ׁשהּוא  צאן ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל

הּוא  אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה

ּבאריכּות  (וכמבאר ּפנים ּכל על ּבקנטרס 12ּבדּקּות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהּתפּלה,

ׁשּמביאין  הּוא הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקרּבנכם".

האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה

רבּוצה  ב) עּמּוד (כא ּביֹומא וכדאיתא ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה,

ׁשלמה  ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּובּזהר רׁש"י). הּמזּבח, על "אריה 13והיתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה קּורּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל

אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם,

אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש

(הּובא  רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת

לּמים  מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכאׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילקּוט)

הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית

מכּבין  הּמים ׁשאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוהּוא

רּבים  מים הם והּמים הּטרדֹות 14אֹותֹו, ּברּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטרּדת

ּגם  הּנה זה ּובכל ועב ֹודה, ּבתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבלּבלים

האהבה  אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹהּנהרֹות

ּדאין  ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפׁש
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תש"א.12) (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק מים 14)זוהר המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎa ÌÈ¯e¯a‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי (על הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל כאמור ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל רחב (מושג הבירורים" "עבודת נקראת ו"אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן גשמיים. בעניינים ש'נפלו' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של ותיקון ל'בירור'

שבה  הטוב הפרדת שעניינו עצמה

הלא  המידות ועידון וזיכוך מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של טובות

הבהמית  הנפש של העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד לקדושה

הפיכתה  ידי על האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו ובעבודה לקדושה,

הנפש  של ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו הבקר" "מן

BcÓ˙בדוגמת ÏÚ·e Áb ¯BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,¯˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï·‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי "בקר", מסוג הבהמית לנפש

ו'דקה' עדינה היא "צאן" מסוג בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך

קלה  יותר שלה והתיקון הבירור

˙eÎÈ¯‡a ¯‡·ÓÎÂ)12Ò¯Ë˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"¯˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר"ס בשנת נ"ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור בהרחבה

הבירור  ואופן הבהמית הנפש

סוג  כל של e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
¯ÓB‡L ומסיים ‡L¯הפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z" כל שעל «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של למהותה בהתאם שלו המיוחד הקרבן את להקריב אדם

שלו. הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות לגבי פרטים ומוסיף והולך

האדם: של

ÈÓLb‰ Ôa¯w‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡È·nLאופן ‡e‰ ובבית במשכן ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר השחיטה תהליך ולאחר ¿≈»«¿ƒ

הקרבן) לסוג בהתאם חלקה, או (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו האש מלבד ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן אש המזבח על שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È¯‡k ‰ˆe·¯ (· „enÚ הייתה המזבח אל השמים מן שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על שרובץ אריה כמו עליו אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
¯‰f·e .(È"L¯ ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È¯‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈa¯e˜,קרבנות שאוכל אריה ¿»ƒ
‰„B·Úa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי זו בדרך להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È¯‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL¯‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון כי מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎe¯בוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL¯ ‰ÈÙL¯"¿»∆»ƒ¿≈≈

L¯„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙·‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡·e‰) ‰a¯ פסוק על «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
Ú·ËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL¯ Ba LÈ È¯‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï לאש ‰‡‰·‰ שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער הצימאון ¿e‰Â‡בגלל

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל לאלוקות

¯ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏ·e"ישטפוה  ‰Ò¯t‰ ˙c¯Ëa ˙B„¯h‰ Èea¯a¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏ·Ó‰ ˙BBL ˙B„¯Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי מלעסוק האדם את ומבלבל B·ÚÂ„‰,מטריד ‰¯B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של חזק וזרם שטף כמו מאד, ומטרידות מאד רבות הן הללו שהטרדות

‰B¯‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e הזורמים מאד רבים  למים משל שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של בכוחן ואין …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtL¯c ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ההקרבה  להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּמים

אהבה  לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלקּות,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל

ּבא  ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפ ׁש התלּבׁשּות ידי  ּבהמית,על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתחּלה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהרּגׁש

ּבהתּבֹוננּות  ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתלּבׁשּות

על  הּנה  להּׂשיג ֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר

הּמּובן  ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּנפׁש

ּבכח  ּתבּואֹות "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוהּמּׂשג

ּברׁשּפי  ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור",

ידי  ׁשעל ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁש

צֹומח  ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקרּבן

הרי  ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

הּבהמית  ּדנפׁש החׁשֹוכא ּומתהּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמתּברר

ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנהֹורא.

ּבבחינת  עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבתֹו

הּנה  כּו', אתהּפכא לידי הּמביא והעּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאתּכפיא,

ּדקּודׁשא  יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד

והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִֵֶַָָׁשהּוא
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ואילך .15) כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול לא דבר ששום כזו בעוצמה אש היינו ««ƒ¿«ƒ»

‰‰˜¯·‰אותה  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê·e"ה"קרבןLÙp‰ ÏL »∆»ƒƒ¿««¿»»∆«∆∆
,˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ של ה' שאהבת ««¬ƒ∆«ƒ¿∆«¬»∆¡…

לאלוקות  תתקרב היא שגם הבהמית הנפש על תשפיע האלוקית ¿BÓÎeהנפש
·e˙kL"ישראל "שמע בפרשת ∆»

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,"E··Ï שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך" ולא "לבבך" הלשון

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר

שעל  מלמד אחד בלב רק ולא  לבבות

ה' את לאהוב ≈¿ÈLa"ƒהאדם
,"EÈ¯ˆÈ ביצר וגם טוב ביצר גם ¿»∆

‰ÈÓ‰a˙הרע, LÙp‰ Ì‚c ולא ¿««∆∆««¬ƒ
האלוקית הנפש ‡‰·‰רק BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï להביא הדרך ∆¡…¿∆»
בנפש  גם תהיה ה' שאהבת כך לידי

היא ‰˙eLaÏ˙הבהמית È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«∆∆

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ במצב ««¬ƒƒ¿ƒ»
‰È¯‰15LÙpההתחלתי  ¬≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ מהותה ומטבע עצמה מצד ««¬ƒ
Lb¯‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿∆¿≈
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ובנפש הגשמי בגוף

ÔBa˙Óe הנפש באמצעות האדם ƒ¿≈
שלו ‡È˜Ïהאלוקית ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ

ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ï ובסגנון באופן התבוננות ¿«ƒ

הבהמית לנפש גם ÏÚהמובן ‰p‰ƒ≈«
˙e·¯˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אלוקות לענייני «∆∆««¬ƒ
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nL BÓÎe)¿∆¿…»¿»«≈
הנפש  של ההתקרבות מהות לגבי

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של זה מסוג

‰NÚpLראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב LÙp‰aהחלטה ˙ÈÏÏk ∆«¬∆¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆
'eÎ ‚On‰Â Ô·en‰ ¯·c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c ˙ÈÓ‰a‰ ועצם ««¬ƒ∆¡…«≈»»«»¿«À»

הבהמית  הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג להבין שניתן וההחלטה ה'חקיקה'

Íkלאלוקות), ¯Á‡ ‰p‰ השפעה האלוקית לנפש יש יותר מאוחר בשלב ƒ≈««»ְ
מכך וכתוצאה הבהמית הנפש על מעמיקה במשלי ‰e‡יותר הכתוב כלשון

,"¯BL ÁÎa ˙B‡e·z "הרבה "¯· היא הפסוק כוונת פשוטו לפי »¿¿…«
עול  עליו המקבל לומר רצה בשדה, יחרוש כי השור, כח עלֿידי באה תבואות

הכוונה  וכאן דוד) (מצודת הרבה" תורה ידו על ימצא לעול כשור תורה

Ct‰˙nLהבהמית הנפש הוא להיות B˙eiÓ‰aÓה"שור" מפסיקה והיא ∆ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ
‰eLz˜‰"בהמית" L‡ ÈtL¯a ÏÏÎÂ ‰ÏBÚÂ לאלוקות והצמאון ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר (וכמבואר ∆«∆∆»¡…ƒ
השליטה  על זו עם זו נלחמות הבהמית

בכוחות  השליטה על וגם הגוף באברי

הנפש  של והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך שהרע ה'... לאהבת הזה

ממש") טוב יצר כמו גמור ¿BÓÎeטוב
È¯‰ ÈÓLb‰ Ôa¯˜ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿»««¿ƒ¬≈
ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰ ¯¯a˙Óƒ¿»≈«ƒ≈≈≈«

,ÈÁ של ניצוצות יש גשמי דבר בכל «
שלו  והקיום החיות מקור שהם קדושה

והתלבשו  ירדו אלה שניצוצות וכיון

לברר  צורך יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר באלוקות.

את  מבררים והחי הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁe¯a ‰·¯˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של התקרבות הוא

ואלוקות  a˙Ó¯¯לקדושה È¯‰¬≈ƒ¿»≈
‡ÎBLÁ‰ Ct‰˙Óe החושך ƒ¿«≈«¬»

‡¯B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙc.לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂ הציווי של הפנימי התוכן ¿∆

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,"ÌÎB˙a למשמעות שבנוסף ¿»

המשכן  את להקים ציווי של הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר שלכן וכאמור בנפש,

"בתוכו") ‡Á„(ולא Ïk CB˙·cƒ¿»∆»
B˙„B·Ú È„È ÏÚ È¯‰ „Á‡Â¿∆»¬≈«¿≈¬»

‡˙‰Ît‡הרוחנית  È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»
,'eÎ האופן והיא לאור החושך הפיכת היא יותר הנעלית שהעבודה כאמור

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו Œ‡¯ËÒהעיקרי ‡ÈÙk˙‡ „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
עניינה  כאן האמורה הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ועליית ו"הסתלקות"

,ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל האלוקי האור ÈÁa˙של ‡e‰L ¿ƒ«»¿«ƒ∆¿ƒ«
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ.לעיל כמבואר בשווה, העולמות בכל המאיר האור ≈»»¿ƒ
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dlkיד izeg` ipbl iz`a

.¯ev˜ ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁש

ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית

האלקית  נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבהמית

הּבהמית. ֲִֶֶַַַּבּנפׁש

ׁשּטים Ê·e‰ג) מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העבֹודה  ׁשעּקר ּדלהיֹות ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין 16ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל הּקטרת), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעׂשה

ולכן  ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהּנה

ׁשיטה  ּדהּנה ׁשּטים, מעצי נטּיה,17היה ּפרּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד,

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשטּות,

מּזה  וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה

ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא

ּתט  רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכתּוב

ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשהּוא ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

רּוח  ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשטּות  ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשטּות",

"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהּוא

האֹור  על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוהּגּלּוי,

והרּוח  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

בני. ריח ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס ואילך. טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק. פרשת סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Úa ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ¯‡·È .¯ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"·È¯˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר CÈ¯ˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa¯˜ ÌkÓ".שלו הבהמית הנפש את היינו מתוכו, "להקריב" ‡Lעליו ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך «¬»‡‰·‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰·‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן באופן באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Ê·e עניין ‚) לעיל שנתבאר לאחר »∆
השראת  ועניין במשכן השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה Ô·eÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור «¿»
שיתבאר  כפי "שיטים" המושג של

‰B·Ú„‰להלן, ¯wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך של חושך להפוך

B·Ú„˙אלוקי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
Ë¯Ù·e) Ï"pk ˙Ba¯w‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין שבו «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו החושך

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר

מדברים  היו הקטורת של הסממנים כי

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין

מצומח  יותר שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי על שעלו ולאחר וחי,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„B·Ú‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb ¯È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚaבנוי ËÈL‰המשכן ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר dLe¯t,סטייה‡e‰L ¯·c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡¯˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Le¯tנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËLהגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ C¯c ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡¯˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו רצוי הלא בכיוון שטות

הקדושה  צד שאינו הסטראֿאחרא לצד

הכתוב  שם על זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

·e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי ¿∆»
L¯Ùe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L¯פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
·È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו ישראל שבני נאמר ובהמשך

‡e‰L הסטראֿאחרא לצד הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד המיצוע מדרך נטייה היינו

הקדושה  ¯Ï"Êהיפך ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי שנטייה הרי

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון Áe¯Â¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

Áe¯Â ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו ¿

Áe¯,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד שאינו אחר «¿Â¿ƒ˜¯‡צד

Ô˜Ê CÏÓ C¯cŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר כשם ¿ƒ

"כסיל", נקרא עבירה לעבור האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â ¯B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי, ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" ·e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי החיים מקור

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל של החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe¯‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ולכן  אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשטּות

על  הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא

על  ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָהּפרי,

אׁשר  ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהאֹור

עברה, עֹובר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם

לידי  האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכאֹורה

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא הּוא 19עברה, ׁשּבזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד

החטא  ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם

את  עֹוׂשה היה לא הרי  מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹועֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום רחמנאֿלּצלן העברה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר

ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע

ּדכאׁשר  והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכֹול

ׁשל  ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין  נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא

ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה,

מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנעׂשה

ּומֹוסר  חסֿוׁשלֹום יּסּורין הּמיני ּכל עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומקּבל

ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפׁשֹו

ה  ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם ׁשּבּקּלים מּמׁש ּבקל ּפחּותֹות ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קדּׁשת  על נפׁשם למסר ּדעלּולים  יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופֹוׁשעי

ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמֹו

יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  וחסֿוחלילה חסֿוׁשלֹום להיֹות ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה

אבל  יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

רחמנאֿלּצלן, עברֹות ּבׁשארי הינּו ּדברים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי

זה  ידי על ׁשּנעׂשה מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

עֹוד  הּוא ּכי לֹו ונדמה ,יתּבר מאחדּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד

ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהדּותֹו

ׁשּלא  והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטראֿאחרא

להאדם  לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻירּגׁש

החמּדה  ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, ּבּתאוה 20העּדר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקרירּות  לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימּות
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ואילך.19) ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡האמור והסתר להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡¯˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

,È¯t‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך כדי עד ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ
כלל, נראה eËL˙אינו Áe¯‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של ≈»«¿¿«∆

.˙e˜Ï‡ Èel‚c ¯B‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¡…
¯LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן ÏBÎÈ Ì„‡‰ ¯L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰¯·Ú ¯·BÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ«¿»≈¬≈»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡B·È ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰¯·Ú ומהותו טבעו מעצם והרי ¬≈»
ניתן  שלא בקשר באלוקות קשור יהודי

"יהודי  – הזקן רבנו (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול לא

להלן  שיבואר וכפי )מאלוקות",
LÈb¯Ó BÈ‡L ÈÙÏ ˜¯ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù¯„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעות ≈¡…¿ƒ¿∆
B˙e„‰Èa ep„BÚ ¯L‡ והדבקות ¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא באלוקות האדם Ì‡Âשלו ¿ƒ
היה BÓkהחוטא ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¡∆¿

ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»
È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
¯·c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï…»»∆∆¿«

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú‰ יצילנו ה' »¬≈»«¬»»ƒ¿»
,ÔÙ‡ ÌeLa שהוא שיתכן למרות ¿…∆

להימנע  וכדי זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על להתגבר עליו מעבירה

Ï‡¯NÈקשים  Ïk Ú·ËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו ÌeLaמעצם ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆¿

˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡…∆¿≈»¿»ƒ¿
‰È‡¯‰Â ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùƒ¿»≈¡…¿»¿»»
יהודי, כל מהותו שבעצם לכך ההוכחה

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד

ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡Îc¿«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ B˙B‡«¿»«ƒ¿»∆

,‰¯ÈÙk מאלצים כאשר למשל, ¿ƒ»
חסֿושלום, זרה, עבודה לעבוד יהודי

Ê‡c בהם אחרות מעבירות בשונה ¿»
שעשיית  בטעות לחשוב עשוי האדם

נפרד  להיות לו גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על כשמדובר הרי מאלוקות

BÚËÏ˙חסֿושלום ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ BÈ‡L ·LÁÏÂכזה ‰e‡ובמצב È¯‰ ¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈

,„‚pÓ ÂÈiÁ CÈÏLÓ כך לשם אם אפילו זרה עבודה לעבוד מסכים ולא «¿ƒ«»ƒ∆∆
חייו  על לוותר ÌBÏLÂ-ÒÁעליו ÔÈ¯eqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«¿»

LÁeÓa ‰‡¯ ÔÎÂ ,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓe≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙B˙eÁt‰ ˙Bb¯„a elÙ‡ Ìb LnÓ נחות הרוחני שמצבם באנשים «»«¬ƒ¿«¿«¿

ÈÚLBÙeמאד ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ אחרות מצוות שמירת לגבי ƒ¿»≈

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏ¯מסוגלים «¬ƒƒ¿…
,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

ה' רצון על Ê‡cעוברים ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
שבה  כזו עבירה של נסיון בפני ניצב

יע  שאם לספק מקום את אין בור

מאלוקות נפרד יהיה ≈¬‰¯Èהעבירה
ÂLÙa LÈb¯Óe Ú„BÈ הפירוד את ≈««¿ƒ¿«¿

ÒÁוהניתוק  ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«
È˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈
ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«
„¯Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆

,Ï‡¯NÈ ¯a ÌeL אפילו יהודי אף «ƒ¿»≈
נחשב  אחרות מצוות לגבי שכאמור מי

גם  ישראל" ו"פושעי שבקלים" "קל

מאלוקות  להיפרד מסוגל לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈ¯·c È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
-‡ÓÁ¯ ˙B¯·Ú È¯‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈb¯Ó«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,C¯a˙È B˙e„Á‡Ó „¯Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

BÏ ‰Ó„Â בטעות„BÚ ‡e‰ Èk ¿ƒ¿∆ƒ
,‰È‰ ¯L‡k B˙e„‰Èa חל ולא ¿«¬«¬∆»»

 ֿ הקדוש עם שלו בקשר שינוי שום

שהיא ÊÂ‰ברוךֿהוא הזו הטעות ¿∆
את  לעבור לאדם הגורם למעשה

eËL˙העבירה Áe¯‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba Lb¯È ‡lL Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי אור נשמתו על שיש היינו

בו  נרגש ולא ניכר לא הדבר אבל

˙eËL Áe¯‰c Le¯t על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚ¯האמת Ì„‡‰Ï BÏ Ì¯Bb≈¿»»»∆¿≈

,Lb¯‰‰ היכולת את מאבד והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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טו dlk izeg` ipbl iz`a

.¯ev˜ ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁש

ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית

האלקית  נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבהמית

הּבהמית. ֲִֶֶַַַּבּנפׁש

ׁשּטים Ê·e‰ג) מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העבֹודה  ׁשעּקר ּדלהיֹות ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין 16ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל הּקטרת), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעׂשה

ולכן  ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהּנה

ׁשיטה  ּדהּנה ׁשּטים, מעצי נטּיה,17היה ּפרּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד,

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשטּות,

מּזה  וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה

ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא

ּתט  רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכתּוב

ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשהּוא ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

רּוח  ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשטּות  ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשטּות",

"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהּוא

האֹור  על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוהּגּלּוי,

והרּוח  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

בני. ריח ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס ואילך. טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק. פרשת סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Úa ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ¯‡·È .¯ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"·È¯˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר CÈ¯ˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa¯˜ ÌkÓ".שלו הבהמית הנפש את היינו מתוכו, "להקריב" ‡Lעליו ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך «¬»‡‰·‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰·‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן באופן באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Ê·e עניין ‚) לעיל שנתבאר לאחר »∆
השראת  ועניין במשכן השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה Ô·eÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור «¿»
שיתבאר  כפי "שיטים" המושג של

‰B·Ú„‰להלן, ¯wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך של חושך להפוך

B·Ú„˙אלוקי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
Ë¯Ù·e) Ï"pk ˙Ba¯w‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין שבו «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו החושך

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר

מדברים  היו הקטורת של הסממנים כי

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין

מצומח  יותר שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי על שעלו ולאחר וחי,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„B·Ú‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb ¯È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚaבנוי ËÈL‰המשכן ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר dLe¯t,סטייה‡e‰L ¯·c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡¯˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Le¯tנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËLהגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ C¯c ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡¯˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו רצוי הלא בכיוון שטות

הקדושה  צד שאינו הסטראֿאחרא לצד

הכתוב  שם על זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

·e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי ¿∆»
L¯Ùe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L¯פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
·È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו ישראל שבני נאמר ובהמשך

‡e‰L הסטראֿאחרא לצד הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד המיצוע מדרך נטייה היינו

הקדושה  ¯Ï"Êהיפך ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי שנטייה הרי

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון Áe¯Â¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

Áe¯Â ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו ¿

Áe¯,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד שאינו אחר «¿Â¿ƒ˜¯‡צד

Ô˜Ê CÏÓ C¯cŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר כשם ¿ƒ

"כסיל", נקרא עבירה לעבור האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â ¯B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי, ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" ·e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי החיים מקור

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל של החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe¯‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ולכן  אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשטּות

על  הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא

על  ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָהּפרי,

אׁשר  ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהאֹור

עברה, עֹובר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם

לידי  האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכאֹורה

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא הּוא 19עברה, ׁשּבזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד

החטא  ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם

את  עֹוׂשה היה לא הרי  מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹועֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום רחמנאֿלּצלן העברה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר

ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע

ּדכאׁשר  והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכֹול

ׁשל  ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין  נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא

ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה,

מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנעׂשה

ּומֹוסר  חסֿוׁשלֹום יּסּורין הּמיני ּכל עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומקּבל

ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפׁשֹו

ה  ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם ׁשּבּקּלים מּמׁש ּבקל ּפחּותֹות ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קדּׁשת  על נפׁשם למסר ּדעלּולים  יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופֹוׁשעי

ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמֹו

יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  וחסֿוחלילה חסֿוׁשלֹום להיֹות ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה

אבל  יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

רחמנאֿלּצלן, עברֹות ּבׁשארי הינּו ּדברים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי

זה  ידי על ׁשּנעׂשה מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

עֹוד  הּוא ּכי לֹו ונדמה ,יתּבר מאחדּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד

ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהדּותֹו

ׁשּלא  והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטראֿאחרא

להאדם  לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻירּגׁש

החמּדה  ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, ּבּתאוה 20העּדר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקרירּות  לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימּות
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ואילך.19) ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡האמור והסתר להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡¯˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

,È¯t‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך כדי עד ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ
כלל, נראה eËL˙אינו Áe¯‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של ≈»«¿¿«∆

.˙e˜Ï‡ Èel‚c ¯B‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¡…
¯LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן ÏBÎÈ Ì„‡‰ ¯L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰¯·Ú ¯·BÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ«¿»≈¬≈»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡B·È ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰¯·Ú ומהותו טבעו מעצם והרי ¬≈»
ניתן  שלא בקשר באלוקות קשור יהודי

"יהודי  – הזקן רבנו (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול לא

להלן  שיבואר וכפי )מאלוקות",
LÈb¯Ó BÈ‡L ÈÙÏ ˜¯ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù¯„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעות ≈¡…¿ƒ¿∆
B˙e„‰Èa ep„BÚ ¯L‡ והדבקות ¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא באלוקות האדם Ì‡Âשלו ¿ƒ
היה BÓkהחוטא ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¡∆¿

ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»
È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
¯·c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï…»»∆∆¿«

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú‰ יצילנו ה' »¬≈»«¬»»ƒ¿»
,ÔÙ‡ ÌeLa שהוא שיתכן למרות ¿…∆

להימנע  וכדי זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על להתגבר עליו מעבירה

Ï‡¯NÈקשים  Ïk Ú·ËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו ÌeLaמעצם ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆¿

˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡…∆¿≈»¿»ƒ¿
‰È‡¯‰Â ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùƒ¿»≈¡…¿»¿»»
יהודי, כל מהותו שבעצם לכך ההוכחה

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד

ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡Îc¿«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ B˙B‡«¿»«ƒ¿»∆

,‰¯ÈÙk מאלצים כאשר למשל, ¿ƒ»
חסֿושלום, זרה, עבודה לעבוד יהודי

Ê‡c בהם אחרות מעבירות בשונה ¿»
שעשיית  בטעות לחשוב עשוי האדם

נפרד  להיות לו גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על כשמדובר הרי מאלוקות

BÚËÏ˙חסֿושלום ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ BÈ‡L ·LÁÏÂכזה ‰e‡ובמצב È¯‰ ¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈

,„‚pÓ ÂÈiÁ CÈÏLÓ כך לשם אם אפילו זרה עבודה לעבוד מסכים ולא «¿ƒ«»ƒ∆∆
חייו  על לוותר ÌBÏLÂ-ÒÁעליו ÔÈ¯eqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«¿»

LÁeÓa ‰‡¯ ÔÎÂ ,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓe≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙B˙eÁt‰ ˙Bb¯„a elÙ‡ Ìb LnÓ נחות הרוחני שמצבם באנשים «»«¬ƒ¿«¿«¿

ÈÚLBÙeמאד ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ אחרות מצוות שמירת לגבי ƒ¿»≈

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏ¯מסוגלים «¬ƒƒ¿…
,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

ה' רצון על Ê‡cעוברים ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
שבה  כזו עבירה של נסיון בפני ניצב

יע  שאם לספק מקום את אין בור

מאלוקות נפרד יהיה ≈¬‰¯Èהעבירה
ÂLÙa LÈb¯Óe Ú„BÈ הפירוד את ≈««¿ƒ¿«¿

ÒÁוהניתוק  ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«
È˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈
ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«
„¯Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆

,Ï‡¯NÈ ¯a ÌeL אפילו יהודי אף «ƒ¿»≈
נחשב  אחרות מצוות לגבי שכאמור מי

גם  ישראל" ו"פושעי שבקלים" "קל

מאלוקות  להיפרד מסוגל לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈ¯·c È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
-‡ÓÁ¯ ˙B¯·Ú È¯‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈb¯Ó«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,C¯a˙È B˙e„Á‡Ó „¯Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

BÏ ‰Ó„Â בטעות„BÚ ‡e‰ Èk ¿ƒ¿∆ƒ
,‰È‰ ¯L‡k B˙e„‰Èa חל ולא ¿«¬«¬∆»»

 ֿ הקדוש עם שלו בקשר שינוי שום

שהיא ÊÂ‰ברוךֿהוא הזו הטעות ¿∆
את  לעבור לאדם הגורם למעשה

eËL˙העבירה Áe¯‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba Lb¯È ‡lL Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי אור נשמתו על שיש היינו

בו  נרגש ולא ניכר לא הדבר אבל

˙eËL Áe¯‰c Le¯t על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚ¯האמת Ì„‡‰Ï BÏ Ì¯Bb≈¿»»»∆¿≈

,Lb¯‰‰ היכולת את מאבד והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

ּדיא  ּפרּוׁש הרּוחנּיים , ּבענינים ההרּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהעּדר

הּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט אּון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָצּוגעּבּונדקייט

ּדערהער  (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה

פיל  אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) ְִִִִִִִֶֶַָָָָאּון

ּורצֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבערּגעגעּבען

רּוחנית'דיקער  ּדער אז והּגׁשמּיים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמרּיים

וההסּתר, ההעלם ּבתכלית אים ּבא איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהרּגׁש

מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

הּמצוֹות, ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלהּנעם

מאלקּות  ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנעׂשה

ּדהּנה  האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפׁש

ּובפרט  מהּותֹו, ּבעצם אלקּות הּוא האלקית ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּנפׁש

ׁשּבֹו ּגּופֹו21הּניצֹוץ אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּפרטי

מנּגד  ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלקּיים,

אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו ּדדבר והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלקּות,

ּבד  ּובפרט ּבֹו, אלקּות,רֹוצה על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

הּבֹורח  ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּובֹורח

רּוחנית  ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמּמות,

חס  ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנאֿלּצלן

ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשלֹום,

יׁשּות  וחמרּיּות ּגּסּות וכל לאלקּות, ּכלים ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולעׂשֹות

ּומסּתיר  מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציאּות

ּובפׁשיטּות  האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים
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יג. יב פרק בלקוטי 21)סג) (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה

לקוטי  כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת Ì¯Bb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙e¯È¯w‰והאדישותLb¯‰‰ ¯cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc Le¯tËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡והלהט ‰cn‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈«ƒ»
¯¯˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙¯a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ ¯Ú‰¯Úc ÌÚc) Lb¯‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ,ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚Úb¯ÚaÈ‡ וקשור מסור הוא ƒ∆¿∆∆¿

גדולה  כלֿכך ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈi¯ÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆ¯e ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
¯Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb¯‰ ¯Ú˜È„'˙ÈÁe¯¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

ÌÈ‡ אצלו הוא הרוחני שההרגש כך ƒ
,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈb¯Ó ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין ומאבד ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙e·¯Ú‰Â ÌÚp‰Ï LÈb¯Ó«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות ·Bh‰Â והמעלה ¿«¿»ƒ
BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿≈≈

˙e˙ÈÁt‰ LÈb¯Ó זה כמה עד «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁ¯a¿ƒ≈¡…∆«¬∆

C¯„·e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿»¿∆∆
ÏÏk כל את הגורמת שטות" ה"רוח ¿»

‰ÈÓ‰a˙זה LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«»««∆∆»¡…ƒ
שמתחייב  כפי לפעול ממנה ומונעת

של  האמיתית מהותה כי מהותה מצד

ונעלמת מכוסה האלוקית ≈p‰c¿ƒ‰הנפש
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו ובלשון ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר

ממש" BaLממעל ıBˆÈp‰ Ë¯Ù·e21CiM‰ ÈË¯t ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈË¯t‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן הגיליון בשולי הרבי בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלוקות בחינת שהוא מאד קטן ניצוץ "יש האריז"ל:

לי  נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכוח

אלוקות, היא בכלל האלוקית הנפש כלומר, הנ"ל". נברא לניצוץ כאן שמכוון

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי במיוחד אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו ÏÎaעלֿידי LÈb¯Ó ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ מהותה בעצם אלוקות היא האלוקית שהנפש מאחר »ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ
אלוקות  לחוש יכולת מטבעה לה יש עדיין בגוף שהתלבשה לאחר גם הרי

אלוקייםֿרוחניים מדברים e‰L‡ולהתרגש ¯·ca „‡Ó LÈb¯Óe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי שבכיוון וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך אלוקות, לענייני

ושלילה  דחייה של תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

˙e˜Ï‡ BÈ‡L ¯·„c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…
,Ba ‰ˆB¯ BÈ‡ Èel‚a לו אין ¿ƒ≈∆

ממנו  מתרחק והוא בו «¿Ë¯Ù·eƒעניין
ÏÚ „bÓ ‡e‰L ¯·„a¿»»∆¿À»«

,˙e˜Ï‡ בלבד זו שלא דבר היינו ¡…
מנגד  אפילו אלא בגלוי אלוקות שאינו

רוצה  שאינו בלבד זו לא הרי לאלוקות

בתוקף  היא ממנו הסלידה אלא בו

בהרבה  Á¯B·kגדול ‰fÓ Á¯B·e≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ ¯·cÓ אלא עוד ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰Á¯Baהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ¯e¯·c ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe¯ ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר עצמו על מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד עבירות עובר

חייו  מקור BÈ˙¯שהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

קלֿוחומר  כוחו בכל ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר כך נוהג שהוא

רוחנית  מיתה של «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי האלוקית נפש מצד הוא זה שכל אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד עליה אבל ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙ei¯ÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו ובתור חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל"יש" עצמה את ≈¬‰¯Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר שלא היינו ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר ש"מכסה כיסוי אלא LÙcקל Lb¯‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ׁשהּוא  (עֹולם וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז ְְֶֶֶֶַַָהּוא

אלקי, הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם)

ּכּונה  ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזהּו

הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה

על  ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ְְְִִִִֵַַַָָָּברּו

ולהיֹות  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבעֹולם

האמת, אֹור על אצלֹו מס ּתיר ׁשהעֹולם ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,

חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתעּבה

ׁשּזה  הרּוחנּיים, ּבענינים  פילען) (הּנקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההרּגׁש

ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא

יהּגה  ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגרֹויסען  א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויחׁשב

ענין  ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק,

את  ׁשֹולל הּוא ּבזה ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנעם

ׁשל  הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההרּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש

מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים

חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמֹו

ּב רק  הּוא ׁשאנּווהרּגׁשתֹו ּוכמ ֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹרֹואין

הּנה  יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם

ׁשּדֹורסים  מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשיהם

אׁשר  הרּוחנּיים מענינים רחמנאֿלּצלן ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים

מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָההֹולכת

ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ
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ה. פרק העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של הטבעית התחושה על »¡…ƒ

לאלוקות שמנגד דבר כל ושוללת של eËÈLÙ·e˙אלוקות הפשוט הביטוי ƒ¿ƒ
האלוקית  הנפש על הבהמית הנפש ÔeÙכיסוי ˜‡ÓLÚ‚ ¯Úc Ê‡ ‡e‰«∆∆¿«

ËÏÚÂÂ) והחומרי הגשמי הזה העולם של והנועם e‰L‡העונג ÌÏBÚ ∆¿»∆
ÌÏÚ‰ ועל אלוקות על והסתר ∆¿≈
ÈzÒÓe¯רוחניות  ‰qÎÓ ÊÈ‡ (ƒ¿«∆«¿ƒ

,È˜Ï‡ Lb¯‰ ÌÚc ÛÈB‡ הרי ∆∆¿≈¡…ƒ
ה'הרגש' על ומסתיר מכסה הוא

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי

בגלוי לפעול ההעלם e‰fLממנו ∆∆
בעולם, שורר האלוקות על וההסתר

הנפש  על וההסתר ההעלם ובמיוחד

הוא ‰ek‰האלוקית CÙÈ‰≈∆««»»
,LnÓגמור È‰M˙‰ניגוד ‰nÓ «»ƒ«∆»¿»
‰ek והמטרה‰BÈÏÚ‰ «»»»∆¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך הוא אלוקות על וההסתר

 ֿ הקדושֿברוך של והמטרה מהכוונה

שהיא העולם בבריאת «»¿e‡˙c¿ƒ‰הוא
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
של  ו'תאוותו' רצונו בגלל נברא

העולם  שדווקא הקדושֿברוךֿהוא

וחומרי, גשמי היותו למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו להיות יהפוך

יהיה  כאן ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, B·Ú„˙גילוי È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על ומסתיר ¿«¿B¯¯·Ïeמעלים

מהרע  שבו הטוב את להפריד

החושך  את ולהפוך לקדושה ולהעלותו

הגסות BÎkÊÏe,לאור את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של והחומריות

אותם, ולעדן ייתכן ÏÚÙ·eולזכך ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג האדם שבו מצב

ואז הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר העולם את ויזכך יברר שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ¯ÈzÒÓ,הזה וההסתר ההעלם ובגלל האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆
BÏˆ‡ ¯ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Âלו LeÁואין Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡¯˜p‰) Lb¯‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa L¯LÓe Úe·˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ אלוקייםֿרוחניים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

העולם  בענייני לשקוע נוטה הבהמית הנפש ה', אל להתקרב ומשתוקקת

איתם  ולהתאחד אליהם להתחבר BÈÚÂ,הגשמי, B˙e‰Ó Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ¿»
¯a„ÈÂ ·LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰·e»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb¯‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈB¯b ועונג בנועם ¿¿∆ƒ¿«
B˙eÏÏÎaגדול ‰Ê Lb¯‰ ¯L‡¬∆∆¿≈∆ƒ¿»

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb ¯Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

,˙eiÁe¯a Lb¯‰‰ מהנפש ומונע «∆¿≈¿»ƒ
שהרי  ולפעול, להתגלות האלוקית

ובמיוחד  הגשמיות אחרי הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני והתרגשות להתלהבות

¯wÚ‰Â של למצב העיקרי הגורם ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני חיובי רגש ‰e‡העדר

˙e¯È¯w‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר BlLות עצם «¿¿«∆
ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ ÔÈ‡וזאתÈtÓ ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L∆«¬ƒ¿∆∆«
LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLcƒ¿ƒ«»»∆∆

,ÈÓ‰a‰ מהעובדה נובע הזה והשם ««¬ƒ
מהותו  אכן B˙eiÁשזו Ïk הנושאים »«

רב  ובעניין בחיות עוסק הוא שבהם

B˙Lb¯‰Â רגש לו יש ובהם ¿«¿»»
ÌÈÈÚaוהתלהבות  ˜¯ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓ‰a וחומריים גשמיים עניינים «¬ƒƒ

לבהמה דומה האדם ¿BÓÎeשבהם
LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿»¿≈
˙‡Ê „·Ï ¯L‡ el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈¬∆¿«…
‰¯Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È¯ Ì‰L∆≈≈ƒ≈»¿»»

˙B¯LÈ ˙BcÓe תוכן בהם שאין כך ƒ¿»
חיובי לכך ‰p‰רוחני בנוסף ƒ≈

ÌÈÒ¯BcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk Ì‰ÈNÚÓ ומתייחסים דורכים «¬≈∆¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
‡ÔÈבזלזול ¯L‡ ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈

,ÏÏk ‚OÓ ÌeL Ì‰Ïרוחניים עניינים Ó‰·k‰באותם Ì‰ È¯‰Â »∆À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»
˙Ò¯B„Â ˙ÎÏB‰‰ ,LnÓ בו פוגעת שהיא מה כל את ÈÏaÓברגליה «»«∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ¯ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ·‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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יז dlk izeg` ipbl iz`a

ּדיא  ּפרּוׁש הרּוחנּיים , ּבענינים ההרּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהעּדר

הּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט אּון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָצּוגעּבּונדקייט

ּדערהער  (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה

פיל  אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) ְִִִִִִִֶֶַָָָָאּון

ּורצֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבערּגעגעּבען

רּוחנית'דיקער  ּדער אז והּגׁשמּיים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמרּיים

וההסּתר, ההעלם ּבתכלית אים ּבא איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהרּגׁש

מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

הּמצוֹות, ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלהּנעם

מאלקּות  ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנעׂשה

ּדהּנה  האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפׁש

ּובפרט  מהּותֹו, ּבעצם אלקּות הּוא האלקית ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּנפׁש

ׁשּבֹו ּגּופֹו21הּניצֹוץ אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּפרטי

מנּגד  ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלקּיים,

אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו ּדדבר והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלקּות,

ּבד  ּובפרט ּבֹו, אלקּות,רֹוצה על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

הּבֹורח  ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּובֹורח

רּוחנית  ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמּמות,

חס  ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנאֿלּצלן

ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשלֹום,

יׁשּות  וחמרּיּות ּגּסּות וכל לאלקּות, ּכלים ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולעׂשֹות

ּומסּתיר  מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציאּות

ּובפׁשיטּות  האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים
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יג. יב פרק בלקוטי 21)סג) (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה

לקוטי  כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת Ì¯Bb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙e¯È¯w‰והאדישותLb¯‰‰ ¯cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc Le¯tËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡והלהט ‰cn‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈«ƒ»
¯¯˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙¯a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ ¯Ú‰¯Úc ÌÚc) Lb¯‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ,ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚Úb¯ÚaÈ‡ וקשור מסור הוא ƒ∆¿∆∆¿

גדולה  כלֿכך ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈi¯ÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆ¯e ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
¯Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb¯‰ ¯Ú˜È„'˙ÈÁe¯¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

ÌÈ‡ אצלו הוא הרוחני שההרגש כך ƒ
,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈb¯Ó ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין ומאבד ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙e·¯Ú‰Â ÌÚp‰Ï LÈb¯Ó«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות ·Bh‰Â והמעלה ¿«¿»ƒ
BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿≈≈

˙e˙ÈÁt‰ LÈb¯Ó זה כמה עד «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁ¯a¿ƒ≈¡…∆«¬∆

C¯„·e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿»¿∆∆
ÏÏk כל את הגורמת שטות" ה"רוח ¿»

‰ÈÓ‰a˙זה LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«»««∆∆»¡…ƒ
שמתחייב  כפי לפעול ממנה ומונעת

של  האמיתית מהותה כי מהותה מצד

ונעלמת מכוסה האלוקית ≈p‰c¿ƒ‰הנפש
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו ובלשון ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר

ממש" BaLממעל ıBˆÈp‰ Ë¯Ù·e21CiM‰ ÈË¯t ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈË¯t‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן הגיליון בשולי הרבי בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלוקות בחינת שהוא מאד קטן ניצוץ "יש האריז"ל:

לי  נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכוח

אלוקות, היא בכלל האלוקית הנפש כלומר, הנ"ל". נברא לניצוץ כאן שמכוון

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי במיוחד אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו ÏÎaעלֿידי LÈb¯Ó ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ מהותה בעצם אלוקות היא האלוקית שהנפש מאחר »ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ
אלוקות  לחוש יכולת מטבעה לה יש עדיין בגוף שהתלבשה לאחר גם הרי

אלוקייםֿרוחניים מדברים e‰L‡ולהתרגש ¯·ca „‡Ó LÈb¯Óe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי שבכיוון וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך אלוקות, לענייני

ושלילה  דחייה של תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

˙e˜Ï‡ BÈ‡L ¯·„c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…
,Ba ‰ˆB¯ BÈ‡ Èel‚a לו אין ¿ƒ≈∆

ממנו  מתרחק והוא בו «¿Ë¯Ù·eƒעניין
ÏÚ „bÓ ‡e‰L ¯·„a¿»»∆¿À»«

,˙e˜Ï‡ בלבד זו שלא דבר היינו ¡…
מנגד  אפילו אלא בגלוי אלוקות שאינו

רוצה  שאינו בלבד זו לא הרי לאלוקות

בתוקף  היא ממנו הסלידה אלא בו

בהרבה  Á¯B·kגדול ‰fÓ Á¯B·e≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ ¯·cÓ אלא עוד ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰Á¯Baהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ¯e¯·c ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe¯ ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר עצמו על מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד עבירות עובר

חייו  מקור BÈ˙¯שהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

קלֿוחומר  כוחו בכל ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר כך נוהג שהוא

רוחנית  מיתה של «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי האלוקית נפש מצד הוא זה שכל אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד עליה אבל ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙ei¯ÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו ובתור חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל"יש" עצמה את ≈¬‰¯Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר שלא היינו ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר ש"מכסה כיסוי אלא LÙcקל Lb¯‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ׁשהּוא  (עֹולם וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז ְְֶֶֶֶַַָהּוא

אלקי, הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם)

ּכּונה  ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזהּו

הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה

על  ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ְְְִִִִֵַַַָָָּברּו

ולהיֹות  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבעֹולם

האמת, אֹור על אצלֹו מס ּתיר ׁשהעֹולם ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,

חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתעּבה

ׁשּזה  הרּוחנּיים, ּבענינים  פילען) (הּנקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההרּגׁש

ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא

יהּגה  ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגרֹויסען  א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויחׁשב

ענין  ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק,

את  ׁשֹולל הּוא ּבזה ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנעם

ׁשל  הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההרּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש

מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים

חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמֹו

ּב רק  הּוא ׁשאנּווהרּגׁשתֹו ּוכמ ֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹרֹואין

הּנה  יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם

ׁשּדֹורסים  מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשיהם

אׁשר  הרּוחנּיים מענינים רחמנאֿלּצלן ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים

מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָההֹולכת

ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ
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ה. פרק העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של הטבעית התחושה על »¡…ƒ

לאלוקות שמנגד דבר כל ושוללת של eËÈLÙ·e˙אלוקות הפשוט הביטוי ƒ¿ƒ
האלוקית  הנפש על הבהמית הנפש ÔeÙכיסוי ˜‡ÓLÚ‚ ¯Úc Ê‡ ‡e‰«∆∆¿«

ËÏÚÂÂ) והחומרי הגשמי הזה העולם של והנועם e‰L‡העונג ÌÏBÚ ∆¿»∆
ÌÏÚ‰ ועל אלוקות על והסתר ∆¿≈
ÈzÒÓe¯רוחניות  ‰qÎÓ ÊÈ‡ (ƒ¿«∆«¿ƒ

,È˜Ï‡ Lb¯‰ ÌÚc ÛÈB‡ הרי ∆∆¿≈¡…ƒ
ה'הרגש' על ומסתיר מכסה הוא

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי

בגלוי לפעול ההעלם e‰fLממנו ∆∆
בעולם, שורר האלוקות על וההסתר

הנפש  על וההסתר ההעלם ובמיוחד

הוא ‰ek‰האלוקית CÙÈ‰≈∆««»»
,LnÓגמור È‰M˙‰ניגוד ‰nÓ «»ƒ«∆»¿»
‰ek והמטרה‰BÈÏÚ‰ «»»»∆¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך הוא אלוקות על וההסתר

 ֿ הקדושֿברוך של והמטרה מהכוונה

שהיא העולם בבריאת «»¿e‡˙c¿ƒ‰הוא
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
של  ו'תאוותו' רצונו בגלל נברא

העולם  שדווקא הקדושֿברוךֿהוא

וחומרי, גשמי היותו למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו להיות יהפוך

יהיה  כאן ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, B·Ú„˙גילוי È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על ומסתיר ¿«¿B¯¯·Ïeמעלים

מהרע  שבו הטוב את להפריד

החושך  את ולהפוך לקדושה ולהעלותו

הגסות BÎkÊÏe,לאור את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של והחומריות

אותם, ולעדן ייתכן ÏÚÙ·eולזכך ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג האדם שבו מצב

ואז הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר העולם את ויזכך יברר שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ¯ÈzÒÓ,הזה וההסתר ההעלם ובגלל האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆
BÏˆ‡ ¯ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Âלו LeÁואין Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡¯˜p‰) Lb¯‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa L¯LÓe Úe·˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ אלוקייםֿרוחניים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

העולם  בענייני לשקוע נוטה הבהמית הנפש ה', אל להתקרב ומשתוקקת

איתם  ולהתאחד אליהם להתחבר BÈÚÂ,הגשמי, B˙e‰Ó Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ¿»
¯a„ÈÂ ·LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰·e»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb¯‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈB¯b ועונג בנועם ¿¿∆ƒ¿«
B˙eÏÏÎaגדול ‰Ê Lb¯‰ ¯L‡¬∆∆¿≈∆ƒ¿»

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb ¯Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

,˙eiÁe¯a Lb¯‰‰ מהנפש ומונע «∆¿≈¿»ƒ
שהרי  ולפעול, להתגלות האלוקית

ובמיוחד  הגשמיות אחרי הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני והתרגשות להתלהבות

¯wÚ‰Â של למצב העיקרי הגורם ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני חיובי רגש ‰e‡העדר

˙e¯È¯w‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר BlLות עצם «¿¿«∆
ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ ÔÈ‡וזאתÈtÓ ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L∆«¬ƒ¿∆∆«
LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLcƒ¿ƒ«»»∆∆

,ÈÓ‰a‰ מהעובדה נובע הזה והשם ««¬ƒ
מהותו  אכן B˙eiÁשזו Ïk הנושאים »«

רב  ובעניין בחיות עוסק הוא שבהם

B˙Lb¯‰Â רגש לו יש ובהם ¿«¿»»
ÌÈÈÚaוהתלהבות  ˜¯ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓ‰a וחומריים גשמיים עניינים «¬ƒƒ

לבהמה דומה האדם ¿BÓÎeשבהם
LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿»¿≈
˙‡Ê „·Ï ¯L‡ el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈¬∆¿«…
‰¯Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È¯ Ì‰L∆≈≈ƒ≈»¿»»

˙B¯LÈ ˙BcÓe תוכן בהם שאין כך ƒ¿»
חיובי לכך ‰p‰רוחני בנוסף ƒ≈

ÌÈÒ¯BcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk Ì‰ÈNÚÓ ומתייחסים דורכים «¬≈∆¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
‡ÔÈבזלזול ¯L‡ ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈

,ÏÏk ‚OÓ ÌeL Ì‰Ïרוחניים עניינים Ó‰·k‰באותם Ì‰ È¯‰Â »∆À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»
˙Ò¯B„Â ˙ÎÏB‰‰ ,LnÓ בו פוגעת שהיא מה כל את ÈÏaÓברגליה «»«∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ¯ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ·‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

אנׁשים  יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה

הּתֹורה  על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכאּלּו

ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות

לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה

והּקרירּות  מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל והּדֹומה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָכּו'),

מה  והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפׁש

רּוח  ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם

הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשטּות

עד  האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם

העליֹונה  ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה

ּכלי  ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא

ּבא  הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלקּות,

מתּברר  ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזדּכ

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזהּו

.¯ev˜ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על מכּסים ּבכלל, ְְֱֲִִִֶַַַַָָהּבהמית

הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש העּדר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוגֹורמים

מהם. הרחּוק ְִִֵֶָּופחיתּות

הּנפׁש‡ÌÓד) על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכּסה  ׁשטּות, הרּוח והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית,

וואס  ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים

על  רק הּוא אלקּות, אֹויף מעלים איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט

העצמּות  על לא אבל האלקית, ּדנפׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹהּמּדֹות

נ  חבל "יעקב ּכתיב  ּדה ּנה האלקית. חלתֹו",ּדנפׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה הּׁשזּור 22התקּׁשרּות ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמּה, הּנׁשמה הּוא ּדהחבל נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמּתרי"ג

ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמתֹו

נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת
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ו.22) ה, פרק התשובה אגרת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Lb¯‰‰ ¯cÚ‰ לדרוך ראוי מה על ולהבחין להרגיש היכולת חוסר בגלל ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל dÏ ÔÈ‡ È¯‰ ‰Ó‰·c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰·k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו מאחר «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈ¯ÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎ¯c¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB¯ ÌÈ‡ ‰Ê·e ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור בדומה ¿«¿»

הנפש  של שטות" ה"רוח שבגלל

האלוקית, הנפש על המכסה הבהמית

עבירות  בין אבחנה בטעות יוצר האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן וכך ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙e¯È¯w‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê ¯L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó Ì¯Bb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ -‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר Áe¯ ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן שהאדם Ú„בלתי כך כדי «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡¯·pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא B¯¯·Ïלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך ÈÏkולעדן B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי מקום יהיה עצמו

לאלוקות ו'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe ¯¯a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך ‡B¯אינו ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe¯‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור עלול

,˙eËL Áe¯c ¯‡·È .¯ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚ¯בנפש ÌÈÓ¯B‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb¯‰ הרגשה חוסר ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר וכן «ƒ¿

אחד מצד המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ¯‰ האדם שני ומצד »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe¯‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ÌÈÏÚÓeהסטראֿאחרא, ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על ÏÚ ˜¯ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי כיצד בהרחבה לעיל

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני של «¬‡·Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על כי »¡…ƒ
להעלים  ניתן לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר ושום ולהסתיר

ומבאר. שהולך כפי בה,

·È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך על

˙e¯M˜˙‰ העמוק והחיבור הקשר ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…

‡e‰ כמוÏ·Á22 עבהÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ ¯eÊM‰,דקים חוטים ∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
Ï·Á‰cבנמשל‡e‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆»»
Ï·Á‰ האמצעיdÓˆÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a B¯M˜Ó‰ «∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»«¿»
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּדהּנׁשמה  נא, ּפרק  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא

ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ּכחֹות, מּתרי"ג ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכלּולה

לֹומר  אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל

מּלׁשֹון  הּוא ּדע ֹולם העֹולם", נברא ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם,

לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצּום

ּוׁשס"ה  אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככֹו,

הּמדרגֹות  ּכל ּדלכן ּתרי"ג , ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים

ּגם  הּנה ולכן הּזה , ּבּמסּפר  הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהׁשּתלׁשלּות

ׁשּבהם  ּכחֹות, ּתרי"ג ּכן ּגם יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהּנׁשמה

הרי  ּדנׁשמה זה וחבל  מצוֹות, הּתרי"ג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתלּויים

אחד  ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתקּׁשר

הרי  למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹקׁשּור

לאחדים, להיֹות ההתקׁשרּות נעׂשה זה ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל

ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה

ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא למעלה, קׁשּור ְְְְְִֶַַָָָָהאחד

קׁשּור  אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה

ּבגּוף  הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה,

ּדגם  נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם

הּנה  עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרגֹות

ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

ׁשל  נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכֹול

ּבתכלית  קׁשּורים הם זה ידי ועל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה,

אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ענין והּנה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתקּׁשרּות.

נֹוגעים  הם הלא חסֿוׁשלֹום , ּבכרת ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה

ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם

עצ  ּדכתיב ׁשהם ועלּֿדר הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאלוקות האדם בין ומחבר המקשר ÔÈÓÈ,האמצעי ‚"È¯zÓ ‰¯eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

להלן) שיבואר (כפי המצוות תרי"ג ÏLמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד ¯ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
ÌÈBÈa'ה בעבודת עוסק הוא כי בינונים" של "ספר הנקרא התניא ספר ≈ƒ

רשע ואינו צדיק שאינו ה"בינוני" ÏeÏk‰של ‰ÓLp‰c ,‡ ˜¯t∆∆¿«¿»»¿»
,˙BÁk ‚"È¯zÓ ספר ובלשון ƒ«¿«…

כוחות  מיני "שתרי"ג שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי הפועל אל לצאת

גידין  ושס"ה אברין רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם עלֿידי שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן גם לה שיש החיונית

הללו". כוחות

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  תרי"ג במספר הם הנפש שכוחות

˜¯t ÔÈ¯„‰Ò) Ï"Ê¯ e¯Ó‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆
¯ÓBÏ Ì„‡ ·iÁ" (‰ ‰LÓ „ƒ¿»«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿»»»
,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈

המשנה  את לפרש יש זה «¿ÏÎcולפי
ÌÏÚ‰c ¯ÓBÏ ·iÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰¯‡ÔBL("עולם") ÌeˆÓˆÂ כדי ¿ƒ¿»ƒ
והבלתי  האינסופי האלוקי שמהאור

ונבראים  עולמות יתהוו מוגבל

עשה  הקדושֿברוךֿהוא מוגבלים,

צמצומים  של שורה האין-סוף באור

הארה  שרק כך האור, את שמעלימים

את  להוות ותרד תתגלה ממנו מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ הקדושֿברוך שבו הראשון בצמצום

הצידה, הגדול אורו את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי כביכול,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו ולומר

,ÈÏÈ·La ‡¯· אחד לכל כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  B¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

¯eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â בדמות ¿»»»¿ƒ
ÒLe"‰ובתבנית ÌÈ¯·‡ Á"Ó»̄«≈»ƒ¿»

ÔÎÏc ,‚"È¯z ¯tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb העולם בירור שמשימת כיוון ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על eÏLÏzL‰a˙מוטלת ˙B‚¯„n‰ Ïk האלוקי האור של »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה ¯tÒna Ì‰ לתרי"ג מתחלקת דרגה כל ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ בבירור לעסוק מוטל שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

,˙BÂˆÓ ‚"È¯z‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"È¯z Ôk Ìb LÈ È¯‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«ƒ¿
Ï·Á‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a ¯M˜˙Ó È¯‰ ‰ÓLc ‰Ê Ï·ÁÂ¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ ¯eL˜ ÈM‰ BL‡¯Â ,‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ „Á‡ BL‡¯L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור השני וקצהו למעלה קשור החבל של אחד קצה ÏÚכאשר È¯‰¬≈«
˙e¯L˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿

,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול מרחק נשאר שעדיין למרות אחד לדבר להפוך «¬»ƒ
למטה וזה ÓLc‰,למעלה Ï·Áa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר המקשר לחבל נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה ¯eL˜ „Á‡‰ BL‡¯L∆…»∆»»¿«¿»
zz‡‰באלוקות, '‰ ˙B‡ ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰Â מארבעת מורכב הוי' שם ¿ƒ¿«¿«»»

והאות  ה"א. וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו באלוקות הנשמה

ומחוברת קשורה »¿a‰‚'תתאה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡ ממנה שלמעלה ƒ

‡Á„בדרגה BL‡¯Â השני הקצה ¿…∆»
הנשמה 'חבל' hÓÏ‰,של ¯eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï שגם בחסידות כמבואר ¿«¬
להתלבש  למטה הנשמה ירידת לאחר

הנשמה  של ועצמי פנימי חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר

הגשמי. הגוף בתוך מלובשת

,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
c˙BÎeÓp‰ ˙B‚¯„na Ì‚ בני של ¿«««¿≈«¿

ÌÈ·˜Úישראל ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
החלק  שהוא שברגל לעקב שנמשלו

האדם, גוף של ביותר ≈p‰ƒ‰התחתון
Ì‰ È¯‰ ‰ÓLc Ï·Á È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו היהודים ÌÈ¯eL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ הקדושֿברוך של ומהותו בעצמותו

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈ·ÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡¯NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של ˜ÌÈ¯eLהחיבור Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜e¯M˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל תמיד,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של המידות ועל ההרגש על

אין  הנשמה עצם על כי שהוסבר לאחר ומעתה, לעיל. כמבואר האלוקות,

הסתר  להיות יכול המידות ועל הרגש על שני ומצד מצב בשום והסתר העלם

הוא  שבה עבירה יעבור לא לעולם האדם מדוע מובן שטות" ה"רוח בגלל

אחרות  עבירות לגבי זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד שהוא בבירור יודע

האמת: על תכסה כן שטות" שה"רוח ‰ÈÙk¯‰יתכן ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙¯Îa ‡È‰L ‰¯·Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙e¯M˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
˙e¯M˜˙‰‰,אחר או כזה בפרט רק ÌˆÚÂולא ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L «ƒ¿«¿∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם ·È˙Îc C¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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יט dlk izeg` ipbl iz`a

אנׁשים  יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה

הּתֹורה  על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכאּלּו

ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות

לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה

והּקרירּות  מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל והּדֹומה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָכּו'),

מה  והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפׁש

רּוח  ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם

הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשטּות

עד  האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם

העליֹונה  ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה

ּכלי  ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא

ּבא  הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלקּות,

מתּברר  ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזדּכ

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזהּו

.¯ev˜ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על מכּסים ּבכלל, ְְֱֲִִִֶַַַַָָהּבהמית

הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש העּדר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוגֹורמים

מהם. הרחּוק ְִִֵֶָּופחיתּות

הּנפׁש‡ÌÓד) על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכּסה  ׁשטּות, הרּוח והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית,

וואס  ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים

על  רק הּוא אלקּות, אֹויף מעלים איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט

העצמּות  על לא אבל האלקית, ּדנפׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹהּמּדֹות

נ  חבל "יעקב ּכתיב  ּדה ּנה האלקית. חלתֹו",ּדנפׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה הּׁשזּור 22התקּׁשרּות ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמּה, הּנׁשמה הּוא ּדהחבל נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמּתרי"ג

ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמתֹו

נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת
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ו.22) ה, פרק התשובה אגרת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Lb¯‰‰ ¯cÚ‰ לדרוך ראוי מה על ולהבחין להרגיש היכולת חוסר בגלל ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל dÏ ÔÈ‡ È¯‰ ‰Ó‰·c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰·k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו מאחר «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈ¯ÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎ¯c¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB¯ ÌÈ‡ ‰Ê·e ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור בדומה ¿«¿»

הנפש  של שטות" ה"רוח שבגלל

האלוקית, הנפש על המכסה הבהמית

עבירות  בין אבחנה בטעות יוצר האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן וכך ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙e¯È¯w‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê ¯L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó Ì¯Bb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ -‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר Áe¯ ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן שהאדם Ú„בלתי כך כדי «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡¯·pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא B¯¯·Ïלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך ÈÏkולעדן B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי מקום יהיה עצמו

לאלוקות ו'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe ¯¯a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך ‡B¯אינו ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe¯‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור עלול

,˙eËL Áe¯c ¯‡·È .¯ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚ¯בנפש ÌÈÓ¯B‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb¯‰ הרגשה חוסר ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר וכן «ƒ¿

אחד מצד המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ¯‰ האדם שני ומצד »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe¯‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ÌÈÏÚÓeהסטראֿאחרא, ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על ÏÚ ˜¯ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי כיצד בהרחבה לעיל

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני של «¬‡·Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על כי »¡…ƒ
להעלים  ניתן לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר ושום ולהסתיר

ומבאר. שהולך כפי בה,

·È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך על

˙e¯M˜˙‰ העמוק והחיבור הקשר ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…

‡e‰ כמוÏ·Á22 עבהÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ ¯eÊM‰,דקים חוטים ∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
Ï·Á‰cבנמשל‡e‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆»»
Ï·Á‰ האמצעיdÓˆÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a B¯M˜Ó‰ «∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»«¿»
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּדהּנׁשמה  נא, ּפרק  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא

ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ּכחֹות, מּתרי"ג ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכלּולה

לֹומר  אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל

מּלׁשֹון  הּוא ּדע ֹולם העֹולם", נברא ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם,

לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצּום

ּוׁשס"ה  אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככֹו,

הּמדרגֹות  ּכל ּדלכן ּתרי"ג , ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים

ּגם  הּנה ולכן הּזה , ּבּמסּפר  הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהׁשּתלׁשלּות

ׁשּבהם  ּכחֹות, ּתרי"ג ּכן ּגם יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהּנׁשמה

הרי  ּדנׁשמה זה וחבל  מצוֹות, הּתרי"ג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתלּויים

אחד  ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתקּׁשר

הרי  למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹקׁשּור

לאחדים, להיֹות ההתקׁשרּות נעׂשה זה ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל

ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה

ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא למעלה, קׁשּור ְְְְְִֶַַָָָָהאחד

קׁשּור  אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה

ּבגּוף  הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה,

ּדגם  נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם

הּנה  עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרגֹות

ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

ׁשל  נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכֹול

ּבתכלית  קׁשּורים הם זה ידי ועל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה,

אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ענין והּנה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתקּׁשרּות.

נֹוגעים  הם הלא חסֿוׁשלֹום , ּבכרת ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה

ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם

עצ  ּדכתיב ׁשהם ועלּֿדר הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאלוקות האדם בין ומחבר המקשר ÔÈÓÈ,האמצעי ‚"È¯zÓ ‰¯eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

להלן) שיבואר (כפי המצוות תרי"ג ÏLמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד ¯ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
ÌÈBÈa'ה בעבודת עוסק הוא כי בינונים" של "ספר הנקרא התניא ספר ≈ƒ

רשע ואינו צדיק שאינו ה"בינוני" ÏeÏk‰של ‰ÓLp‰c ,‡ ˜¯t∆∆¿«¿»»¿»
,˙BÁk ‚"È¯zÓ ספר ובלשון ƒ«¿«…

כוחות  מיני "שתרי"ג שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי הפועל אל לצאת

גידין  ושס"ה אברין רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם עלֿידי שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן גם לה שיש החיונית

הללו". כוחות

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  תרי"ג במספר הם הנפש שכוחות

˜¯t ÔÈ¯„‰Ò) Ï"Ê¯ e¯Ó‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆
¯ÓBÏ Ì„‡ ·iÁ" (‰ ‰LÓ „ƒ¿»«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿»»»
,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈

המשנה  את לפרש יש זה «¿ÏÎcולפי
ÌÏÚ‰c ¯ÓBÏ ·iÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰¯‡ÔBL("עולם") ÌeˆÓˆÂ כדי ¿ƒ¿»ƒ
והבלתי  האינסופי האלוקי שמהאור

ונבראים  עולמות יתהוו מוגבל

עשה  הקדושֿברוךֿהוא מוגבלים,

צמצומים  של שורה האין-סוף באור

הארה  שרק כך האור, את שמעלימים

את  להוות ותרד תתגלה ממנו מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ הקדושֿברוך שבו הראשון בצמצום

הצידה, הגדול אורו את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי כביכול,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו ולומר

,ÈÏÈ·La ‡¯· אחד לכל כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  B¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

¯eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â בדמות ¿»»»¿ƒ
ÒLe"‰ובתבנית ÌÈ¯·‡ Á"Ó»̄«≈»ƒ¿»

ÔÎÏc ,‚"È¯z ¯tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb העולם בירור שמשימת כיוון ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על eÏLÏzL‰a˙מוטלת ˙B‚¯„n‰ Ïk האלוקי האור של »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה ¯tÒna Ì‰ לתרי"ג מתחלקת דרגה כל ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ בבירור לעסוק מוטל שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

,˙BÂˆÓ ‚"È¯z‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"È¯z Ôk Ìb LÈ È¯‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«ƒ¿
Ï·Á‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a ¯M˜˙Ó È¯‰ ‰ÓLc ‰Ê Ï·ÁÂ¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ ¯eL˜ ÈM‰ BL‡¯Â ,‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ „Á‡ BL‡¯L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור השני וקצהו למעלה קשור החבל של אחד קצה ÏÚכאשר È¯‰¬≈«
˙e¯L˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿

,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול מרחק נשאר שעדיין למרות אחד לדבר להפוך «¬»ƒ
למטה וזה ÓLc‰,למעלה Ï·Áa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר המקשר לחבל נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה ¯eL˜ „Á‡‰ BL‡¯L∆…»∆»»¿«¿»
zz‡‰באלוקות, '‰ ˙B‡ ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰Â מארבעת מורכב הוי' שם ¿ƒ¿«¿«»»

והאות  ה"א. וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו באלוקות הנשמה

ומחוברת קשורה »¿a‰‚'תתאה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡ ממנה שלמעלה ƒ

‡Á„בדרגה BL‡¯Â השני הקצה ¿…∆»
הנשמה 'חבל' hÓÏ‰,של ¯eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï שגם בחסידות כמבואר ¿«¬
להתלבש  למטה הנשמה ירידת לאחר

הנשמה  של ועצמי פנימי חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר

הגשמי. הגוף בתוך מלובשת

,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
c˙BÎeÓp‰ ˙B‚¯„na Ì‚ בני של ¿«««¿≈«¿

ÌÈ·˜Úישראל ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
החלק  שהוא שברגל לעקב שנמשלו

האדם, גוף של ביותר ≈p‰ƒ‰התחתון
Ì‰ È¯‰ ‰ÓLc Ï·Á È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו היהודים ÌÈ¯eL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ הקדושֿברוך של ומהותו בעצמותו

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈ·ÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡¯NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של ˜ÌÈ¯eLהחיבור Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜e¯M˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל תמיד,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של המידות ועל ההרגש על

אין  הנשמה עצם על כי שהוסבר לאחר ומעתה, לעיל. כמבואר האלוקות,

הסתר  להיות יכול המידות ועל הרגש על שני ומצד מצב בשום והסתר העלם

הוא  שבה עבירה יעבור לא לעולם האדם מדוע מובן שטות" ה"רוח בגלל

אחרות  עבירות לגבי זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד שהוא בבירור יודע

האמת: על תכסה כן שטות" שה"רוח ‰ÈÙk¯‰יתכן ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙¯Îa ‡È‰L ‰¯·Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙e¯M˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
˙e¯M˜˙‰‰,אחר או כזה בפרט רק ÌˆÚÂולא ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L «ƒ¿«¿∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם ·È˙Îc C¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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dlkכ izeg` ipbl iz`a

לבין  ּביניכם מבּדלים היּו עֹונתיכם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם",

נֹוגעים  הם הרי אּלּו וענינים ׁשּבּנׁשמה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלקּות

וידּוע  ההתקּׁשרּות, הּנׁשמה 23ּבכללּות עצם ּדעל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התקּׁשרּות  ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

מאלקּות  זה ידי על נפרד להיֹות ׁשּיכֹול ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפׁשֹו,

רֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכּנ"ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָחסֿוׁשלֹום,

להּפרד  חסֿוׁשלֹום יכֹול ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום

ּבׁשארי  אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלקּות

נימין  הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעברֹות

והגם  .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרטּיים,

צּוה  אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעברֹו

מּמצוֹות  אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלעׂשֹותן

ידי  על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה

ׁשּפֹועל  יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּות

להיֹותם  הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות

,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים

האלקי, והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו רחמנאֿלּצלן, עברה לידי ׁשּבא הּסּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו

על  ּומעלים ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהרּוח

וכה  האלקי , האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹאֹור

ׁשּבא  עד ּדחי אל מּדחי רחמנאֿלּצלן יֹורד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה

מּצד  והּוא רחמנאֿלּצלן, אּסּור ּדבר ְְְֲֲִִִַַַַָָָלעׂשֹות

ּכּנ"ל. ׁשטּות ְַַַָהרּוח

.¯ev˜ מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמּותּה על ולא האלקית ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפׁש

ְְִַַההתקּׁשרּות.
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ה.23) פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון Le¯tדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר לא שהכתוב כך ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר שהעוון גם מדגיש אלא בכלל לאלוקות האדם בין מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו לאלוקות ביחס ופירוד

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי או בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙e¯M˜˙‰‰,כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל ‡a ¯L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
¯·c שזהו בכך ומכיר יודע האדם שגם »»
‰˙˜e¯M˙דבר ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB¯∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê ¯·c BÏˆ‡ Lb¯ ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו כזה שבמקרה העובדה פשר

לעבוד  שלא נפשו את מוסר שבקלים"

זרה  B¯·Ú˙עבודה È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È¯‰ ˙¯Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiË¯t ÔÈÓÈ העבה בחבל ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLb¯של ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של שלאמיתו פי על אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ B¯·Ú·cƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ ¯L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏ·Ï 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על לא ועובר «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È¯‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈË¯t ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי"ג «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו החבל, שזור שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד ניתוק גורם זה גם דבר של (ולאמיתו בפרט זו למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר אף כרת ואיסורי כפירה של «¿Ë¯Ù·c¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰Ê‰f‰ Ë¯t‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
BÈ˙¯ממנו), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור היבט עוד קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור איסור ‰Ï·Áעל ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל, וכך החבל, כל את מחלישה החבל ממרכיבי באחד וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על שמדובר אף

כללות  על השפעה לכך יש דבר של

כד: פרק התניא, ספר (ובלשון הקשר

עבירה  אפילו לאמיתו באמת "אבל

רצון  על עובר העוברה הרי קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך העליון

יתברך..."), ואחדותו מייחודו הפירוד

˜¯ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb¯ BÈ‡ È¯‰ ÌÈiË¯t ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe¯‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל כמבואר »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ „¯BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של והכיסוי ההעלם ראשון

לאבד  לו גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי הרגש את

מזה  למטה יורד aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ¯ ¯eq‡ ¯·c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ,בפועלÁe¯‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .¯ev˜ המבואר על ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áe¯c¿«¿

האלוקית  הנפש על ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜¯ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜e¯M˙של ÌˆÚÂ הנשמה של וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ְְְְִִִֵֶָָׁשהּוא

והּוא  הּדעת, מן למעלה הּטיה יׁשנֹו כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּנה

רז"ל  אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשטּות

א) עּמּוד יז יהּודא (ּכתּבֹות ר' על עליו "אמרּו ְְְַַָָָָֻ

ּומרּקד  הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּברּבי

מרּקד  יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש ְְִֵֵַַַַַַַָָֹאּתלת

סבא  לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ְִִֵֵַַַַָָָָָָרׁש"י),

קּלּות  ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל

אפסיק  נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹראׁש

אמר  וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹעּמּודא

הדס  ׁשל (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָרּבי

ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה

ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא

ּדׁשטּות  רׁש"י ), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגבֹוהה

י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָואּׁשה

זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכּו',

לגּלּויים  זכה זה ּבׁשביל  לכן ּגבֹוהה, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה

ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים

הענין  ּובאּור כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת

מחׁשבה  לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה ְֲֲִֵֵֵֵַָָהּוא,

ּדכל  הּׂשגה, מּגדר למעלה והּוא ּכלל, ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא

ּבגדר  הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשגה

הּׂשגה  ּבגדר ּׁשאינֹו מה אבל ּפנים, ּכל על ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׂשגה

ׁשּיּתפ  אפׁשר אי וכדאיתא הרי ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי יח, ּפרק ּבינֹונים' ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר

ולית  והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָהּוא

אצלֹו ּכפתיים הּכל ּכלל, ּביּה ּתפיסא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמחׁשבה

ּבהמֹות  אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹיתּבר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â סטייה ‰) ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ ¿ƒ≈¿≈∆≈«»»¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך היא ממנה e‰L‡שהדעת ÌLaשנטייה ‡¯˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»

והרגילה  הממוצעת eËL˙מהדרך ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿¿
,‰M„˜c.ומבאר שהולך כפי ƒ¿À»

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê«̄«¿À«
‡„e‰È '¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „w¯Óe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח ¯·כדי ««»¿«
„w¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯ ¯a Ï‡eÓL¿≈««ƒ¿»¿«≈

הכלה לפני מרקד «¿»‡Ïz˙היה
ÔÈca ˘ÏL),הדסים BÊ¯˜של »…«ƒ≈

Ïa˜Óe ˙Á‡ תופס,˙Á‡ ««¿«≈««
‡˜ ‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡ ,(È"L«̄ƒ»««ƒ≈»»

‡·Ò ÔÏ ÛqÎÓ אותנו מבייש הזקן ¿«≈»»»
È„ÈÓÏz „B·Îa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡¯ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…

BÓˆÚa,הכלה לפני כך לרקוד ¿«¿
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èk ,(È"L«̄ƒƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ נחה כאשר ¿…»»¿»¿
(חצץ) הפסיק העולם) מן (ונפטר נפשו

ואז העולם, לכל בינו אש »«‡Ó¯עמוד
dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡¯ÈÊ Èa«̄ƒ≈»«¬≈≈≈

‡·ÒÏ שלו השוט לזקן לו הועיל ¿»»
„w¯Ó ‰È‰L Ò„‰ ÏL ËBL)∆¬«∆»»¿«≈

dÈÏ È¯Ó‡Â (È"L¯ ,Ba ויש «ƒ¿»¿≈≈
בנוסח  התבטא זירא שרבי אומרים

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאחר,
‡·ÒÏ שלו (È‰L‰השטות ¿»»∆»»

,(È"L¯ ,‰ËBLk ‚‰˙Óƒ¿«≈¿∆«ƒ
‡ÂdÈÏ È¯Ó זירא שרבי אומרים ויש ¿»¿≈≈

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
,B‚‰Óe B˙ËÈL) "‡·ÒÏ¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L¯ זלזול של «ƒƒ¿
מעשה בכבוד  ועשיית כביכול, עצמו,

הכלה  את לשמח כדי כשטות שנראה

,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
‰‡ÏÙÂ ‰‰B·b ‰‚¯„Ó ‡e‰L∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»

,„‡Ó „‡Óa של בדרך התנהגות ƒ¿…¿…
עלֿשכלית, בדרך הדעת, מן למעלה

והיא  ביותר, גבוהה רוחנית דרגה היא

עניין  של וחשיבותו במעלתו עמוקה והכרה מהבנה כמאמר נובעת הנישואין

ז"ל  eÎÊחכמינו È¯‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ‰¯Èאם ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰Èe¯L ‰ÈÎL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ ¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»
d"Èאותיות  Ì‰ È¯‰ Ê‡ eÎÊ ¯L‡ÎÂ ,'‰ L‡'ה (e·‡שם ,'eÎ ≈¿«¬∆»»¬≈≈»»
Èel‚a האלוקית השכינה השראת עליהם ויש זוכים והאשה האיש כאשר ¿ƒ

להקים זוכים שהם בכך ביטוי לידי בא eÎ'הדבר „Ú È„Ú ÔÈa,נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן דבר דורות, לדורי

BÊהבורא  È¯‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
כזו בצורה הכלה «≈¿»Ó„¯‚‰לפני

‰Ê ÏÈ·La ÔÎÏ ,‰‰B·b בשל ¿»»≈ƒ¿ƒ∆
ה', בעבודת שלו הגבוהה הדרגה

השכל, עלֿפי ודעת מטעם למעלה

¯˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ של »»¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
מאד  גבוהה מדרגה אלוקי אור

,'eÎ ‡¯ec ‡„enÚ ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»¿»
לכל  מיטתו בין אש עמוד שהפסיק

‡B¯העולם  Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a כל לעין הנראה באופן ¿ƒ«»

.'eÎ
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך

דקדושה": "שטות של המיוחדת

¯B‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒ ÔÈ‡ומהותו עצמו ‰¯Èמצד ≈¬≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל אותו ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו השגה" מ"גדר אפילו

לא  והשגה הבנה של ההגדרה

מלכתחילה אליו «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול שכלי רעיון «»»

ומושג ‰Bi˙¯מובן Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון גם «¬≈

להבין  מאד שקשה ביותר והעמוק

שלו העומק את ‰e‡ולהשיג È¯‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡M ‰Ó Ï·‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙ¯ומוגדר È‡ È¯‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
'ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆≈ƒ

,ÁÈ ˜¯t:לשונו "Èa‚Ïeוזה ∆∆¿«≈
‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆

מהותו ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa,כלל בו ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין גם ≈¿»«…
ביותר שכלÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„k·לגביו ‡ˆBÏחסרי ,C¯a˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
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כי dlk izeg` ipbl iz`a

לבין  ּביניכם מבּדלים היּו עֹונתיכם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם",

נֹוגעים  הם הרי אּלּו וענינים ׁשּבּנׁשמה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלקּות

וידּוע  ההתקּׁשרּות, הּנׁשמה 23ּבכללּות עצם ּדעל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התקּׁשרּות  ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

מאלקּות  זה ידי על נפרד להיֹות ׁשּיכֹול ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפׁשֹו,

רֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכּנ"ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָחסֿוׁשלֹום,

להּפרד  חסֿוׁשלֹום יכֹול ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום

ּבׁשארי  אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלקּות

נימין  הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעברֹות

והגם  .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרטּיים,

צּוה  אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעברֹו

מּמצוֹות  אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלעׂשֹותן

ידי  על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה

ׁשּפֹועל  יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּות

להיֹותם  הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות

,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים

האלקי, והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו רחמנאֿלּצלן, עברה לידי ׁשּבא הּסּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו

על  ּומעלים ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהרּוח

וכה  האלקי , האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹאֹור

ׁשּבא  עד ּדחי אל מּדחי רחמנאֿלּצלן יֹורד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה

מּצד  והּוא רחמנאֿלּצלן, אּסּור ּדבר ְְְֲֲִִִַַַַָָָלעׂשֹות

ּכּנ"ל. ׁשטּות ְַַַָהרּוח

.¯ev˜ מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמּותּה על ולא האלקית ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפׁש

ְְִַַההתקּׁשרּות.
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ה.23) פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון Le¯tדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר לא שהכתוב כך ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר שהעוון גם מדגיש אלא בכלל לאלוקות האדם בין מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו לאלוקות ביחס ופירוד

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי או בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙e¯M˜˙‰‰,כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל ‡a ¯L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
¯·c שזהו בכך ומכיר יודע האדם שגם »»
‰˙˜e¯M˙דבר ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB¯∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê ¯·c BÏˆ‡ Lb¯ ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו כזה שבמקרה העובדה פשר

לעבוד  שלא נפשו את מוסר שבקלים"

זרה  B¯·Ú˙עבודה È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È¯‰ ˙¯Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiË¯t ÔÈÓÈ העבה בחבל ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLb¯של ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של שלאמיתו פי על אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ B¯·Ú·cƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ ¯L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏ·Ï 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על לא ועובר «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È¯‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈË¯t ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי"ג «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו החבל, שזור שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד ניתוק גורם זה גם דבר של (ולאמיתו בפרט זו למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר אף כרת ואיסורי כפירה של «¿Ë¯Ù·c¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰Ê‰f‰ Ë¯t‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
BÈ˙¯ממנו), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור היבט עוד קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור איסור ‰Ï·Áעל ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל, וכך החבל, כל את מחלישה החבל ממרכיבי באחד וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על שמדובר אף

כללות  על השפעה לכך יש דבר של

כד: פרק התניא, ספר (ובלשון הקשר

עבירה  אפילו לאמיתו באמת "אבל

רצון  על עובר העוברה הרי קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך העליון

יתברך..."), ואחדותו מייחודו הפירוד

˜¯ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb¯ BÈ‡ È¯‰ ÌÈiË¯t ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe¯‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל כמבואר »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ „¯BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של והכיסוי ההעלם ראשון

לאבד  לו גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי הרגש את

מזה  למטה יורד aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ¯ ¯eq‡ ¯·c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ,בפועלÁe¯‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .¯ev˜ המבואר על ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áe¯c¿«¿

האלוקית  הנפש על ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜¯ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜e¯M˙של ÌˆÚÂ הנשמה של וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ְְְְִִִֵֶָָׁשהּוא

והּוא  הּדעת, מן למעלה הּטיה יׁשנֹו כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּנה

רז"ל  אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשטּות

א) עּמּוד יז יהּודא (ּכתּבֹות ר' על עליו "אמרּו ְְְַַָָָָֻ

ּומרּקד  הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּברּבי

מרּקד  יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש ְְִֵֵַַַַַַַָָֹאּתלת

סבא  לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ְִִֵֵַַַַָָָָָָרׁש"י),

קּלּות  ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל

אפסיק  נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹראׁש

אמר  וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹעּמּודא

הדס  ׁשל (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָרּבי

ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה

ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא

ּדׁשטּות  רׁש"י ), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגבֹוהה

י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָואּׁשה

זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכּו',

לגּלּויים  זכה זה ּבׁשביל  לכן ּגבֹוהה, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה

ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים

הענין  ּובאּור כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת

מחׁשבה  לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה ְֲֲִֵֵֵֵַָָהּוא,

ּדכל  הּׂשגה, מּגדר למעלה והּוא ּכלל, ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא

ּבגדר  הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשגה

הּׂשגה  ּבגדר ּׁשאינֹו מה אבל ּפנים, ּכל על ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׂשגה

ׁשּיּתפ  אפׁשר אי וכדאיתא הרי ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי יח, ּפרק ּבינֹונים' ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר

ולית  והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָהּוא

אצלֹו ּכפתיים הּכל ּכלל, ּביּה ּתפיסא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמחׁשבה

ּבהמֹות  אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹיתּבר
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‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â סטייה ‰) ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ ¿ƒ≈¿≈∆≈«»»¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך היא ממנה e‰L‡שהדעת ÌLaשנטייה ‡¯˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»

והרגילה  הממוצעת eËL˙מהדרך ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿¿
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(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê«̄«¿À«
‡„e‰È '¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „w¯Óe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח ¯·כדי ««»¿«
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הכלה לפני מרקד «¿»‡Ïz˙היה
ÔÈca ˘ÏL),הדסים BÊ¯˜של »…«ƒ≈

Ïa˜Óe ˙Á‡ תופס,˙Á‡ ««¿«≈««
‡˜ ‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡ ,(È"L«̄ƒ»««ƒ≈»»

‡·Ò ÔÏ ÛqÎÓ אותנו מבייש הזקן ¿«≈»»»
È„ÈÓÏz „B·Îa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡¯ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…

BÓˆÚa,הכלה לפני כך לרקוד ¿«¿
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‡·ÒÏ שלו השוט לזקן לו הועיל ¿»»
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בנוסח  התבטא זירא שרבי אומרים
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לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
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מעשה בכבוד  ועשיית כביכול, עצמו,

הכלה  את לשמח כדי כשטות שנראה
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ז"ל  eÎÊחכמינו È¯‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ‰¯Èאם ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰Èe¯L ‰ÈÎL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ ¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»
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להקים זוכים שהם בכך ביטוי לידי בא eÎ'הדבר „Ú È„Ú ÔÈa,נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן דבר דורות, לדורי

BÊהבורא  È¯‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
כזו בצורה הכלה «≈¿»Ó„¯‚‰לפני

‰Ê ÏÈ·La ÔÎÏ ,‰‰B·b בשל ¿»»≈ƒ¿ƒ∆
ה', בעבודת שלו הגבוהה הדרגה

השכל, עלֿפי ודעת מטעם למעלה

¯˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ של »»¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
מאד  גבוהה מדרגה אלוקי אור

,'eÎ ‡¯ec ‡„enÚ ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»¿»
לכל  מיטתו בין אש עמוד שהפסיק

‡B¯העולם  Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a כל לעין הנראה באופן ¿ƒ«»

.'eÎ
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך

דקדושה": "שטות של המיוחדת

¯B‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒ ÔÈ‡ומהותו עצמו ‰¯Èמצד ≈¬≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל אותו ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו השגה" מ"גדר אפילו

לא  והשגה הבנה של ההגדרה

מלכתחילה אליו «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול שכלי רעיון «»»

ומושג ‰Bi˙¯מובן Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון גם «¬≈

להבין  מאד שקשה ביותר והעמוק

שלו העומק את ‰e‡ולהשיג È¯‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡M ‰Ó Ï·‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙ¯ומוגדר È‡ È¯‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
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מהותו ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa,כלל בו ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין גם ≈¿»«…
ביותר שכלÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„k·לגביו ‡ˆBÏחסרי ,C¯a˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
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dlkכב izeg` ipbl iz`a

ׁשּבזה  ּכלֹומר וגֹו', "עּמ תמיד ואני ,עּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

להּגיע  ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצֹון  ּבּטּול ידי על הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמּותֹו

ּבחינה  נקראת ולכן ודעת, מּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּׁשהּנביא  מה ּכן ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה

ּבא  "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא

היה  הּנבּואה התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמׁשּגע

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות והּמּדֹות, הּׂשכל ּבּטּול הפׁשטת ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפׁשטת  ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּבׁשאּול  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת ְְְְְִֵֶַַָָָהּלבּוׁשים

את  הּוא ּגם וּיתנּבא",25"וּיפׁשט ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  הּדעת, עץ חטא מּצד ּבאים הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדהּלבּוׁשים

ולא  כ ּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא

ענין  נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיתּבׁשׁשּו",

ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּלבּוׁשים,

הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב

ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתחּדׁש

ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם

ּבעת  ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּובׁשרׁשֹו

הּלבּוׁשים  הפׁשטת להיֹות צרי היה ְְְְִִִַַַַָָָָָהּנבּואה

והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

וכמבאר  והחּוׁשים, הּכחֹות ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות

הּדת  "מיס ֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמּב"ם

והּנבּואה  אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהא-ל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע

יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה

ּבארּכה, ׁשם וכמבאר  ּדבר", ּבׁשּום עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמתּגּבר

ההּטיה  ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעבֹודה  ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמׁשּכן
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זוהר 24) וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי שכתוב מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

ד  פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח. סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. כן 25)סעיף שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

א). פרק כו (מאמר ומעין ב[קונטרס]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰·e ¯Úa È‡L ‰ÊaL ¯ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה עלֿידי איננה הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב הדרך כלומר,

הרי  דבר של בסופו באלוקות ולהשיג להבין יצליח שהאדם ככל שהרי

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר שלמעלה ברוך-הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Î·c¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
C¯a˙È עמו ולהתקשר ולהתחבר ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל עלֿידי לא

ÔBˆ¯‰ Ïeha È„È ÏÚ של האישי «¿≈ƒ»»
Ú„Â˙,האדם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

מהשכל למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול
BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa ˙‡¯˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»

 ֿ על באופן האישית המציאות ביטול

eËL˙.שכלי ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂלכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡¯˜ ‡È·p‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל שבדרך ובעוד

מהדעת, למטה ושכל, דעת חוסר היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן
Ìb ·e˙kL מבני אחד לגבי ∆»«

אלישע  ידי על שנשלח הנביאים

למלך יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי הנביא, את קראו "כן דוד:

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד שהיה

בענייני  אז פנה לא כי על כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡e·p‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡e·p‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La ·e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLe·l‰c הבגדים עניין ‰Ìכל ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
·È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜cוחוה אדם eÎ'על ÌÈne¯Ú Ì‰ÈL eÈ‰iÂ" ¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆¬ƒ

,"eLLa˙È ‡ÏÂ להתבייש מקום היה לא הרע יצר להם היה לא עוד כל כי ¿…ƒ¿…»
ערום שהגוף ÔÈÚמכך LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«

·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ ¯wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿
,Ú¯Â,רע רגש כל ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת ·È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿

LcÁ˙pL ,"Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,Ú¯Â¿«∆∆«≈ƒ¿«
·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BL¯L·e ,Ú¯Â ·BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰¯Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰,האדם בנפש «≈∆¿«ƒ
לצאת  הנביא על הנבואה שבעת וכשם

שלו  הרוחניתֿנפשית המציאות מגדרי

היה  כך לאלוקות, לחלוטין ולהתבטל

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו

שלו  ‰e·p‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLe·l‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb¯‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור' הדמות את לגמרי

כל  על שלו האישית המציאות

שלה, «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯ההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯a»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰¯Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ C¯a˙È Ï-‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,B¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙n‰ ¯Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k¯‡a ÌL ¯‡·ÓÎÂ ,"¯·c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר מגדרי

המציאות  פרטי שאר וכל המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל שלו והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך ¬»ƒ¿»
כך  כדי עד È‡È¯,לאור BÓˆÚ CLÁ‰c אֿב כמבואר בפרקים לעיל ¿«…∆«¿»ƒ
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i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

זה  ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהחׁש

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת הּמׁשּכן יהיה היה לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

הּדעת  מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמתּברר

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"ועׂשּו

ּבעבֹודת  האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּברּורים

(פּון  ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט),

וויילע  ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

חק  ּכמֹו הם האּלה והּדברים וועלט, טּוט ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

הּוא  ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבלּתי

והּדֹומה  נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת

מן  הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכּו',

זמּני  עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ּבעבֹודה, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּדעת

הם  העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה

להתעּסק  ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקבּועים

ּפי  על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָֹהרב

להם  ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָהּקביעּות

הּנה  לגמרי, חסֿוׁשלֹום נּדחים ׁשהם ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָקבע,

יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם

עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ׁשּליט 26ּוזמּנֹו, אדם "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַלֹומר

ּדבר  על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצּוה

ּׁשהיתה  מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּכּונה

האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוהּוא

ּדעֹולם, זה ׁשטּות להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹהּנה

הּנה  ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד

אלקי  אֹור ּגּלּוי  לֹו ׁשּיאיר  ּבתֹוכם", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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ג.26) ט, פרשה רבה דברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל מן שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על בבחינת היא M„˜c‰ולכן ˙eËL ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל מן למעלה אור,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון ‰a˙n¯¯"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן ה"למטה שחושך לאחר

של  לאור והופך ומזדכן מתברר

הדעת". מן "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך

ואחד: אחד כל של ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של זה שעניין ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות דלעומתֿזה השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן שהיה

ואחד  אחד כל È„Èשל ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„B·Úa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬«

ÌÈ¯e¯a‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך כפי ƒ«««
Ì„‡a ÌÈ¯·c ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך כי ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי רק אותם בעולם לעשות נהוג

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של ∆‡Ïממצב

,‰„B·Úa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍ¯cŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb¯‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe·˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל

זה  בעניין שלהם ההרגל את לשנות מוכנים ולא CÈ¯vLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,¯wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏ·e ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ·¯‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»

במסחר, ריווח למטרות אפילו שינה זמן או ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú·˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ˙eÚÈ·w‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד וזמני תפילה זמני

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,È¯Ó‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ»ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או התפילה שזמן רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין,
‰ÊÈ‡ Ô˙B ¯L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  חשבוןֿנפש ועושה בדבר

הגיון  חסרת היא הזו ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר ¿ƒ¿ƒ»
‰a¯ L¯„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו ÓBÏ¯שהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙È·Ï¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני ¿»
ערך של  חסרי הם ‰wÚ¯דבר ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„È¯Èa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד
„vÓ ˜¯ ‡e‰Â ,È¯Ó‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe¯‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון שהוא כיון ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„B·Ú¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל"שטות ¿»

לאור, החושך BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰¯B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו או «¿Ê‡Âלבטל
"ועשו  הציווי את בעצמו יקיים כאשר

מקדש" הקליפה לי חושך את ויהפוך

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור בו יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»

הפוך המצב  מצב יהיה וכיסוי העלם האלוקית הנפש על יש BÏבו ¯È‡iL∆»ƒ
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כג dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּבזה  ּכלֹומר וגֹו', "עּמ תמיד ואני ,עּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

להּגיע  ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצֹון  ּבּטּול ידי על הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמּותֹו

ּבחינה  נקראת ולכן ודעת, מּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּׁשהּנביא  מה ּכן ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה

ּבא  "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא

היה  הּנבּואה התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמׁשּגע

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות והּמּדֹות, הּׂשכל ּבּטּול הפׁשטת ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפׁשטת  ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּבׁשאּול  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת ְְְְְִֵֶַַָָָהּלבּוׁשים

את  הּוא ּגם וּיתנּבא",25"וּיפׁשט ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  הּדעת, עץ חטא מּצד ּבאים הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדהּלבּוׁשים

ולא  כ ּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא

ענין  נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיתּבׁשׁשּו",

ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּלבּוׁשים,

הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב

ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתחּדׁש

ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם

ּבעת  ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּובׁשרׁשֹו

הּלבּוׁשים  הפׁשטת להיֹות צרי היה ְְְְִִִַַַַָָָָָהּנבּואה

והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

וכמבאר  והחּוׁשים, הּכחֹות ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות

הּדת  "מיס ֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמּב"ם

והּנבּואה  אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהא-ל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע

יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה

ּבארּכה, ׁשם וכמבאר  ּדבר", ּבׁשּום עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמתּגּבר

ההּטיה  ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעבֹודה  ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמׁשּכן

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

זוהר 24) וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי שכתוב מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

ד  פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח. סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. כן 25)סעיף שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

א). פרק כו (מאמר ומעין ב[קונטרס]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰·e ¯Úa È‡L ‰ÊaL ¯ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה עלֿידי איננה הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב הדרך כלומר,

הרי  דבר של בסופו באלוקות ולהשיג להבין יצליח שהאדם ככל שהרי

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר שלמעלה ברוך-הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Î·c¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
C¯a˙È עמו ולהתקשר ולהתחבר ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל עלֿידי לא

ÔBˆ¯‰ Ïeha È„È ÏÚ של האישי «¿≈ƒ»»
Ú„Â˙,האדם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

מהשכל למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול
BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa ˙‡¯˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»

 ֿ על באופן האישית המציאות ביטול

eËL˙.שכלי ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂלכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡¯˜ ‡È·p‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל שבדרך ובעוד

מהדעת, למטה ושכל, דעת חוסר היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן
Ìb ·e˙kL מבני אחד לגבי ∆»«

אלישע  ידי על שנשלח הנביאים

למלך יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי הנביא, את קראו "כן דוד:

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד שהיה

בענייני  אז פנה לא כי על כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡e·p‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡e·p‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La ·e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLe·l‰c הבגדים עניין ‰Ìכל ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
·È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜cוחוה אדם eÎ'על ÌÈne¯Ú Ì‰ÈL eÈ‰iÂ" ¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆¬ƒ

,"eLLa˙È ‡ÏÂ להתבייש מקום היה לא הרע יצר להם היה לא עוד כל כי ¿…ƒ¿…»
ערום שהגוף ÔÈÚמכך LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«

·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ ¯wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿
,Ú¯Â,רע רגש כל ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת ·È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿

LcÁ˙pL ,"Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,Ú¯Â¿«∆∆«≈ƒ¿«
·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BL¯L·e ,Ú¯Â ·BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰¯Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰,האדם בנפש «≈∆¿«ƒ
לצאת  הנביא על הנבואה שבעת וכשם

שלו  הרוחניתֿנפשית המציאות מגדרי

היה  כך לאלוקות, לחלוטין ולהתבטל

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו

שלו  ‰e·p‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLe·l‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb¯‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור' הדמות את לגמרי

כל  על שלו האישית המציאות

שלה, «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯ההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯a»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰¯Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ C¯a˙È Ï-‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,B¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙n‰ ¯Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k¯‡a ÌL ¯‡·ÓÎÂ ,"¯·c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר מגדרי

המציאות  פרטי שאר וכל המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל שלו והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך ¬»ƒ¿»
כך  כדי עד È‡È¯,לאור BÓˆÚ CLÁ‰c אֿב כמבואר בפרקים לעיל ¿«…∆«¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

זה  ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהחׁש

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת הּמׁשּכן יהיה היה לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

הּדעת  מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמתּברר

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"ועׂשּו

ּבעבֹודת  האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּברּורים

(פּון  ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט),

וויילע  ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

חק  ּכמֹו הם האּלה והּדברים וועלט, טּוט ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

הּוא  ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבלּתי

והּדֹומה  נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת

מן  הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכּו',

זמּני  עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ּבעבֹודה, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּדעת

הם  העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה

להתעּסק  ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקבּועים

ּפי  על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָֹהרב

להם  ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָהּקביעּות

הּנה  לגמרי, חסֿוׁשלֹום נּדחים ׁשהם ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָקבע,

יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם

עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ׁשּליט 26ּוזמּנֹו, אדם "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַלֹומר

ּדבר  על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצּוה

ּׁשהיתה  מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּכּונה

האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוהּוא

ּדעֹולם, זה ׁשטּות להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹהּנה

הּנה  ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד

אלקי  אֹור ּגּלּוי  לֹו ׁשּיאיר  ּבתֹוכם", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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ג.26) ט, פרשה רבה דברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל מן שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על בבחינת היא M„˜c‰ולכן ˙eËL ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל מן למעלה אור,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון ‰a˙n¯¯"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן ה"למטה שחושך לאחר

של  לאור והופך ומזדכן מתברר

הדעת". מן "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך

ואחד: אחד כל של ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של זה שעניין ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות דלעומתֿזה השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן שהיה

ואחד  אחד כל È„Èשל ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„B·Úa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬«

ÌÈ¯e¯a‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך כפי ƒ«««
Ì„‡a ÌÈ¯·c ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך כי ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי רק אותם בעולם לעשות נהוג

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של ∆‡Ïממצב

,‰„B·Úa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍ¯cŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb¯‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe·˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל

זה  בעניין שלהם ההרגל את לשנות מוכנים ולא CÈ¯vLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,¯wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏ·e ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ·¯‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»

במסחר, ריווח למטרות אפילו שינה זמן או ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú·˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ˙eÚÈ·w‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד וזמני תפילה זמני

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,È¯Ó‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ»ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או התפילה שזמן רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין,
‰ÊÈ‡ Ô˙B ¯L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  חשבוןֿנפש ועושה בדבר

הגיון  חסרת היא הזו ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר ¿ƒ¿ƒ»
‰a¯ L¯„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו ÓBÏ¯שהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙È·Ï¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני ¿»
ערך של  חסרי הם ‰wÚ¯דבר ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„È¯Èa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד
„vÓ ˜¯ ‡e‰Â ,È¯Ó‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe¯‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון שהוא כיון ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„B·Ú¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל"שטות ¿»

לאור, החושך BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰¯B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו או «¿Ê‡Âלבטל
"ועשו  הציווי את בעצמו יקיים כאשר

מקדש" הקליפה לי חושך את ויהפוך

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור בו יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»

הפוך המצב  מצב יהיה וכיסוי העלם האלוקית הנפש על יש BÏבו ¯È‡iL∆»ƒ
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dlkכד izeg` ipbl iz`a

ידי  ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפׁשֹו,

אּון  הּבהמית ּדנפׁש הּׁשטּות את להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל

הּתֹורה  ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט פּון קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוהּמצוֹות,

ּכל  הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכּולהּו

ְִָעלמין.

.¯ev˜ ּבעת והּמּדֹות הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  זה ּדר ועל ּדקדּׁשה. לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻהּנבּואה.

ואחד. אחד ְֶֶָָָּכל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ ,BLÙa È˜Ï‡ ¯B‡ Èelb שבדברי למעשה וההוראה סיכום ƒ¡…ƒ¿«¿¿∆

בתחילת  שהובאו ‡Á¯‡,המאמר הזוהר ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ÏÚBtL È„È ÏÚL∆«¿≈∆≈«¬…∆«¿¿∆∆««¬ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ C‡˜ ÌÚc Ôe‡ של והלהט ההתלהבות העולם ואת ∆»∆¿
גשמיים  ‰M„w‰בעניינים Ï‡∆«¿À»

Ê‡ ,˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»¿«ƒ¿»
‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך הקדוש של כבודו מתעלה

העולמות  lb˙Óe‰בכל ¯È‡nL∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ האור «≈»»¿ƒ

בפרק  לעיל (כמבואר בשווה העולמות בכל המאיר האינסופי האלוקי

א).

¯‡·È .¯ev˜ של ה' בעבודת והעניין הפנימית המשמעות eËL˙את ƒ¿»≈¿
‰Èh‰Â נטייה˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ שטות BÓÎeשהיא ,‰M„˜c ¿«»»¿«¿»ƒ««¿««ƒ¿À»¿

˙ËLÙ‰ של מהגדרים היציאה «¿»«
˙Úa ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ Lb¯‰∆¿≈«≈∆¿«ƒ¿≈

.‰‡e·p‰ לכןÈˆÚÓ ÔkLn‰ «¿»«ƒ¿»≈¬≈
ÌÈhL,"שטות" ‡˙‰Ît‡מלשון ƒƒƒ¿«¿»

˙eËLÏ ‰Ê ˙nÚÏc ˙eËLcƒ¿ƒ¿À«∆ƒ¿
‰Ê C¯c ÏÚÂ .‰M„˜cƒ¿À»¿«∆∆∆

.„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Úa«¬«»∆»¿∆»
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.f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נאמר ‡. שעליהם הימים בסוג נכלל ("יארצייט") הילולא ונעשים",1יום נזכרים האלה "והימים ָ
הראשונה. בפעם כמו זה ענין ונשנה חוזר שנה שבכל והיינו,

בכ"מ  מפורש וגם – מובן נעשית 2ומזה כמו"כ הנשמה, עליית היתה הראשונה שבפעם שכשם –
ושנה. שנה בכל ה"יארצייט" ביום הנשמה ָעליית

בגמרא  כדאיתא ויום, יום בכל בתמידיות, היא הנשמה שעליית לא 3ואף מנוחה להם אין "צדיקים
שנאמר  בעוה"ב, ולא שנעשית 4בעוה"ז לעלי' מגעת אינה התמידית העלי' הרי – חיל" אל מחיל ילכו

עלי' שזוהי ה"יארצייט", שלפניו.jexrÎoi`ayביום היום לגבי יום בכל שיש העלי' לגבי ָ

הנשמה  עליית עם הקשורים ומנהגים והלכות דינים כמה ישנם ה"יארצייט" ביום שדוקא הטעם ָוזהו
העליות  לגבי שבאיןֿערוך עלי' נעשית היארצייט שביום כיון – יום) בכל גם ישנו העלי' שענין ָ(אף

חיל". אל מחיל "ילכו נאמר שעליהם

וחשבון:·. דין של ענין גם צ"ל זה שביום מובן הרי כזו, גדולה עלי' נעשית ה"יארצייט" שביום ָוכיון
חטא, של לענין להחשב מקום תופסים אינם יותר פחותה דרגא שלגבי שאף ענינים שיש – ובהקדים

חטא. של לענין נחשב זה הרי יותר, נעלית דרגא לגבי הרי

בפע"ח  שמצינו גדולה,5וכפי העליונה למדרגה להעלותו רוצין כשהיו אותו דנין שהיו "צדיק.. אודות
דעתו  והסיח שכח כוונה אותו ע"י ואז לציון.. ובא בקדושת מכוון הי' א' שפעם על אותו מענישין והיו

התפי  כו'".מן לין

שמו"ע: לאחרי תחנון אמירת בטעם הביאור גם וזהו

צרכיו, לבקש אפשר ואח"כ ומחילה, סליחה לבקש יש שתחילה – הפכי בסדר צ"ל הי' לכאורה
של  לפלטרין הכניסה בדוגמת שזהו שמו"ע, תפלת מעלת גודל הידוע וע"פ ודם. בשר מלך אצל וכנהוג

מרי'" קמי "כעבדא לעמוד צריך שלכן מלכא"6מלך, אתי ד"תמן דאמירת 7, הענין יהי' שלפנ"ז ראוי הי' –
תחנון?!

בזה  הביאור הענין 8וידוע זהו לא אבל שמו"ע, לפני ומחילה סליחה בקשת של ענין צ"ל שבודאי –
שנעשית  יותר נעלית לדרגא העלי' מצד היא שמו"ע לאחרי תחנון אמירת שמו"ע; לאחרי תחנון דאמירת

נחשבים לחטא, נחשבו לא עתה שעד הענינים גם הנה זו, נעלית דרגא שלגבי שמו"ע, dzrבתפלת
תחנון. אמירת שדורש לחטא,

בתניא  בארוכה ענינים 9וכמבואר על גם בכפרה צורך יש אזי יותר, נעלית לדרגא מתעלים שכאשר
כלל. לחטא נחשבו שלא או עליהם, בכפרה צורך הי' לא עתה שעד כאלו

כמ"פ  (כמדובר בהלכה גם מתבטא זה בפועל,10וענין במעשה להלכה להתבטא צריך דבר שכל
העיקר" הוא ):11ש"המעשה
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ונת'1) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

סכ"ח 2) תשכ"ד שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 58 ס"ע חל"ט (תו"מ

בסופן.3) ומו"ק ברכות
ח.4) פד, תהלים
(5337 ע' חמ"א מנחם תורת גם וראה פ"י. התפילין שער

וש"נ. ואילך.

רע"א.6) יו"ד, שבת
ב).7) (ג, בהקדמה תקו"ז ב. רכז, ב. רכג, זח"ג
תשא 8) בהוספות סע"ג. צה, מג"א ד. נה, וארא תו"א ראה

ואילך. 15 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה ואילך. סע"ג קיא,
פכ"ט.9)

וש"נ.10) .287 ע' ריש .277 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
מי"ז.11) פ"א אבות

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' שבט, בו כותב.

א( איך להסביר יסודות תורת חב"ד ועניני' לרבים.

מובן שקשה לבאר זה בביאור הדרוש במכתב, ועוד והוא העיקר שאין כל צורך בזה, שהרי כו"כ 

לביאור  בהנוגע  ביחוד  נסיון  להם  ויש  שנים,  כו"כ  זה  בהנ"ל  מתעסקים  ת"ו  באה"ק  נמצאים  מאנ"ש 

יתייעץ,  נסיון, הם אנ"ש הנ"ל, אתם  ואמרו חז"ל אין חכם כבעל  ותנאי',  המתאים לאה"ק ת"ו לאישי' 

ותשועה ברוב יועץ.

ב( באישור תעודת הסמיכה שלו ע"י הרבנות.

מובן שצריך לברר סיבת עכוב האישור עד עתה ובהתאם לזה למלאות החסר, ולהשתדל באישורה.

ג( נשען על תחלת מכתבו, שמשתייך לכת ולתנועת החסידים, תקותי חזקה שיש לו קביעות עתים 

בתורת החסידות וכן בהנוגע להדרכותי' ולהנהגותי', שהרי על כל חלק מתורתנו הק' תורת חיים, נאמר, 

שהלימוד צריך להיות מביא לידי מעשה, כי המעשה הוא העיקר, וכיון שלא רק נצטוינו על הלימוד אלא גם 

נצטוינו להעלות בקדש בטח מוסיף בלימוד הוא ובמילא מתוסף גם בהנוגע לפועל, שהרי ככל שיהי' המצב 

בעניני קדושה, תמיד יש מקום להוסיף עוד, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

בטח שמע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא, 

וכ"פ שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר יום ההילולא שלו הוא יו"ד שבט הבע"ל, 

אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כה dlk izeg` ipbl iz`a

ידי  ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפׁשֹו,

אּון  הּבהמית ּדנפׁש הּׁשטּות את להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל

הּתֹורה  ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט פּון קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוהּמצוֹות,

ּכל  הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכּולהּו

ְִָעלמין.

.¯ev˜ ּבעת והּמּדֹות הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  זה ּדר ועל ּדקדּׁשה. לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻהּנבּואה.

ואחד. אחד ְֶֶָָָּכל
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הוא  ברוך הקדוש של כבודו מתעלה

העולמות  lb˙Óe‰בכל ¯È‡nL∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ האור «≈»»¿ƒ

בפרק  לעיל (כמבואר בשווה העולמות בכל המאיר האינסופי האלוקי

א).

¯‡·È .¯ev˜ של ה' בעבודת והעניין הפנימית המשמעות eËL˙את ƒ¿»≈¿
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ÌÈhL,"שטות" ‡˙‰Ît‡מלשון ƒƒƒ¿«¿»

˙eËLÏ ‰Ê ˙nÚÏc ˙eËLcƒ¿ƒ¿À«∆ƒ¿
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.f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נאמר ‡. שעליהם הימים בסוג נכלל ("יארצייט") הילולא ונעשים",1יום נזכרים האלה "והימים ָ
הראשונה. בפעם כמו זה ענין ונשנה חוזר שנה שבכל והיינו,

בכ"מ  מפורש וגם – מובן נעשית 2ומזה כמו"כ הנשמה, עליית היתה הראשונה שבפעם שכשם –
ושנה. שנה בכל ה"יארצייט" ביום הנשמה ָעליית

בגמרא  כדאיתא ויום, יום בכל בתמידיות, היא הנשמה שעליית לא 3ואף מנוחה להם אין "צדיקים
שנאמר  בעוה"ב, ולא שנעשית 4בעוה"ז לעלי' מגעת אינה התמידית העלי' הרי – חיל" אל מחיל ילכו

עלי' שזוהי ה"יארצייט", שלפניו.jexrÎoi`ayביום היום לגבי יום בכל שיש העלי' לגבי ָ

הנשמה  עליית עם הקשורים ומנהגים והלכות דינים כמה ישנם ה"יארצייט" ביום שדוקא הטעם ָוזהו
העליות  לגבי שבאיןֿערוך עלי' נעשית היארצייט שביום כיון – יום) בכל גם ישנו העלי' שענין ָ(אף

חיל". אל מחיל "ילכו נאמר שעליהם

וחשבון:·. דין של ענין גם צ"ל זה שביום מובן הרי כזו, גדולה עלי' נעשית ה"יארצייט" שביום ָוכיון
חטא, של לענין להחשב מקום תופסים אינם יותר פחותה דרגא שלגבי שאף ענינים שיש – ובהקדים

חטא. של לענין נחשב זה הרי יותר, נעלית דרגא לגבי הרי

בפע"ח  שמצינו גדולה,5וכפי העליונה למדרגה להעלותו רוצין כשהיו אותו דנין שהיו "צדיק.. אודות
דעתו  והסיח שכח כוונה אותו ע"י ואז לציון.. ובא בקדושת מכוון הי' א' שפעם על אותו מענישין והיו

התפי  כו'".מן לין

שמו"ע: לאחרי תחנון אמירת בטעם הביאור גם וזהו

צרכיו, לבקש אפשר ואח"כ ומחילה, סליחה לבקש יש שתחילה – הפכי בסדר צ"ל הי' לכאורה
של  לפלטרין הכניסה בדוגמת שזהו שמו"ע, תפלת מעלת גודל הידוע וע"פ ודם. בשר מלך אצל וכנהוג

מרי'" קמי "כעבדא לעמוד צריך שלכן מלכא"6מלך, אתי ד"תמן דאמירת 7, הענין יהי' שלפנ"ז ראוי הי' –
תחנון?!

בזה  הביאור הענין 8וידוע זהו לא אבל שמו"ע, לפני ומחילה סליחה בקשת של ענין צ"ל שבודאי –
שנעשית  יותר נעלית לדרגא העלי' מצד היא שמו"ע לאחרי תחנון אמירת שמו"ע; לאחרי תחנון דאמירת

נחשבים לחטא, נחשבו לא עתה שעד הענינים גם הנה זו, נעלית דרגא שלגבי שמו"ע, dzrבתפלת
תחנון. אמירת שדורש לחטא,

בתניא  בארוכה ענינים 9וכמבואר על גם בכפרה צורך יש אזי יותר, נעלית לדרגא מתעלים שכאשר
כלל. לחטא נחשבו שלא או עליהם, בכפרה צורך הי' לא עתה שעד כאלו

כמ"פ  (כמדובר בהלכה גם מתבטא זה בפועל,10וענין במעשה להלכה להתבטא צריך דבר שכל
העיקר" הוא ):11ש"המעשה
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ונת'1) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

סכ"ח 2) תשכ"ד שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 58 ס"ע חל"ט (תו"מ

בסופן.3) ומו"ק ברכות
ח.4) פד, תהלים
(5337 ע' חמ"א מנחם תורת גם וראה פ"י. התפילין שער

וש"נ. ואילך.

רע"א.6) יו"ד, שבת
ב).7) (ג, בהקדמה תקו"ז ב. רכז, ב. רכג, זח"ג
תשא 8) בהוספות סע"ג. צה, מג"א ד. נה, וארא תו"א ראה

ואילך. 15 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה ואילך. סע"ג קיא,
פכ"ט.9)

וש"נ.10) .287 ע' ריש .277 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
מי"ז.11) פ"א אבות



f"kyz'dכו ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

היפך  הוא שהפכו כך, התומ"צ, קיום תכלית שהוא השם, דקידוש ההיפך שזהו – השם לחילול בנוגע
אינם  נעלית בדרגא שאינו מי שלגבי ענינים שיש היינו, דרגות, חילוקי שיש מצינו – כולה התורה כל

הגמרא  כדברי השם, לחילול נחשב זה הרי נעלית בדרגא שהוא מי לגבי ורק השם, לחילול :12נחשבים
רב, אמר השם, חילול דמי `p`"היכי oebk וכשאני) לאלתר" דמי יהיבנא ולא מטבחא בישרא שקילנא אי ,

שאינו  אחר מישהו שאצל אע"פ בגזל), מזלזל להיות ממני ולמד גזלן, שאני אומר הוא לפרוע מאחר
הרי רב, של רגילה.בדרגתו הנהגה זו

של  ענין להיות צריך ביותר, נעלית לדרגא הנשמה עליית שמצד – ל"יארצייט" בנוגע גם מובן ָומזה
כו'. לחטא עתה שנחשבים ענינים יש  כזו נעלית דרגא שלגבי יתכן שהרי וחשבון, דין

הש"ק:‚. ביום הוא ה"יארצייט" כאשר מיוחד עילוי ניתוסף זה ָובכל
ומזה  הש"ק, ביום שהיתה הראשונה בפעם ההסתלקות (כמו הש"ק ביום הוא ה"יארצייט" ָכאשר
ביתר  היא העלי' אזי יותר), נעלה באופן זה הרי הש"ק, ביום הוא ונעשים" ה"נזכרים שכאשר מובן,
העלי', הו"ע השבת יום של ענינו כללות כי החול, שבימי ב"יארצייט" העלי' לגבי עוז וביתר ָשאת

שלפניו  החול ימות כל את אזי 13שמעלה הש"ק, יום עם בבתֿאחת בא ה"יארצייט" ענין כאשר ולכן, ,ָ
לגמרי. באיןֿערוך היא העלי'

השבת  יום של העילוי תכלית שזהו דרעוין, רעוא של בזמן עצמו) הש"ק (ביום עומדים כאשר ובפרט
השבוע  דפרשת חסידות בדרושי כתיב 14[וכמבואר הג' ובפעם ג"פ, "היום" השבת ביום למ"ש 15בנוגע

ביותר.l`"היום נעלית היא שהעלי' בודאי הרי דרעוין], רעוא של הזמן על דקאי בשדה", תמצאוהו

ולא  החול, בימות רק שייך כו' הדין ענין כי וחשבון, דין של לענין מקום שאין באופן היא זו ועלי'
הצ"צ  שמבאר וכפי הש"ק, הפסוק 16ביום אין 17על הש"ק שביום מושבותיכם", בכל אש תבערו  "לא

כו'. ועונשים דינים של ענין

אלינו,„. השייכות מהי אבל ההילולא; לבעל נוגע לעיל האמור כל השאלה: נשאלת לכאורה אמנם,
טובות?! ושנים ימים לאורך דין, בעלמא בגופים נשמות

באבר  חיזוק נעשה שכאשר אחת, וקומה אחת משפחה בדוגמת שזהו כמ"פ כמדובר – הוא הענין אך
האבר  כל על פועל זה הרי אשר אחד, וגוף, ראש אודות מדובר כאשר ובפרט בנדו"ד. גם הוא וכן ים,

אזיל" גופא רישא כל 18"בתר על ממילא בדרך פועל זה הרי בהראש, עלי' נעשית שכאשר מובן, הרי ,
הגוף.

כאו"א  אצל הוא הש"ק שביום העלי' ענין שהרי הש"ק, ביום הקביעות מצד ניתוסף זה בענין וגם
בירושלמי  וכדאיתא בשם 19מישראל, בתורה שנקרא שאע"פ והיינו, בשבת, משקר אינו הארץ עם שאפילו

אע"פ  הוא, גם מתעלה הש"ק ביום מ"מ, שקר, דבר אמירת על חשוד הוא החול ובימות הארץ", "עם
מעלת  את שיודעים אלו אצל עלי' שנעשית ועאכו"כ והשגה; הבנה של באופן אצלו אינה השבת שמעלת

השבת.

שמירת  ע"י נעשית – אזיל" גופא רישא ש"בתר  כיון כאו"א, על שפועלת ההילולא בעל של זו ועלי'
התלמוד  של הגדלות (שזוהי מעשה לידי מביא שהתלמוד ובאופן תורתו, לימוד ע"י ובפרט ָה"יארצייט ",

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול העיקר"20– ש"הוא מדרכיו 11), הורנו אשר ישרה "בדרך ההליכה ע"י ,
נס"ו" באורחותיו בגופים.21ונלכה נשמות בנ"י, כל אצל גם עלי' נעשית ועי"ז ;
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(ובפרש"י).12) א פו, יומא
ובכ"מ.13) א. מא, בהר לקו"ת ראה
לקו"ש 14) גם וראה תרלא. ע' תרכא. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

וש"נ. .84 ע' חכ"א
כה.15) טז, פרשתנו
א 16) פח, (דרמ"צ אש תבערו  לא איסור מצות שלו בסהמ"צ

ואילך).
ג.17) לה, ויקהל
ב.18) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
וש"נ.19) .195 ע' חל"ז מנחם תורת וראה רפ"ד. דמאי
וש"נ.20) ב. מ, קידושין
א).21) (קמו, סכ"ז אגה"ק בתניא – אדה"ז לשון

f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

יומין" כולהו מתברכין ד"מיני' השבוע, ימי כל על פועל הש"ק שיום על 22וכיון זו עלי' נמשכת –
לבב. וטוב שמחה ומתוך שלאח"ז, הימים כל

***

הפסוק ‰. רז"ל 23על אמרו עמו", יוסף עצמות את משה בביזה,24"ויקח עסקו בנ"י שכל שבשעה
ממנו, גדול בישראל שאין גדול ע"י יוסף את לקבור שמדד במדה ולכן יוסף, עצמות עם משה התעסק

הקב"ה. – ממנו גדול שאין מי בו שנתעסק לו, מדדו
רוחנית: עבודה היתה מצרים בביזת ההתעסקות שגם לפי – בזה והחידוש 

מובן  אינו וא 25לכאורה אלקות, גילוי בנ"י ראו ממצרים ביציאתם עתה זה עסוקים : שהיו יתכן יך
מצרים? בביזת ומונחים

הוא  הענין (שזהו 26אך השם קידוש עם הקשור לענין ועד רוחני, ענין גם הי' מצרים שבביזת –
(כמ"ש  ממך בבקשה למשה הקב"ה לי' "אמר שהרי ס"ב), כנ"ל התומ"צ, של באזני p`"דבר27התכלית

כסף  כלי ממצרים שאלו מכם, בבקשה לישראל, להם ואמור לך בקשה") לשון אלא נא "אין וגו'", העם
אותם  וענו ועבדום (אברהם) צדיק אותו יאמר שלא זהב, גדול 28וכלי ברכוש יצאו כן ואחרי בהם, 29קיים

בהם" קיים ההבטחה 30לא את גם קיים שהקב"ה הוכחה שמהוה – מצרים ביזת עם שההתעסקות כך, ,
השם. חילול של ענין שוללת – גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי

יוסף". "עצמות – יותר נעלה בענין  אלא מצרים, בביזת משה התעסק לא שאעפ"כ – החידוש וזהו

.Â המסופר עם גם קשור זה רבקה 31ענין הרבנית זקנתו פטירת שבשעת אדמו"ר, מו"ח כ"ק אודות
בכל  טיפל אדמו"ר מו"ח וכ"ק בביתו, אדנ"ע הי' לא נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו אם נ"ע,
שלא  יתירה, ("צוטראגענקייט") טרדה עליו ראו המסופר, וכפי עצמו, על האחריות את ולקח ָהענינים,

זה. ענין על דרושה שהיתה האחריות לגבי לגמרי בערך
– הרבנית נסתלקה שבו זה שביום העובדה עם קשורה היתה זו יתירה שטרדה מסבירים, וחסידים

שלאח"ז)!... (בשנים שלו ההסתלקות גם היתה – שבט יו"ד

אצלו  גם הי' גו'"), ("ויקח בזה התעסק בעצמו שהוא שכיון – מדה" כנגד ד"מדה הענין הי' כאן וגם
הקב"ה. זה הימנו, גדול שאין גדול של הענין

זו  לשנה השייך בסעיף ההילולא במאמר גם כמבואר מדריגות, כו"כ ישנם הצמצום לפני שגם ,32וכיון
ש  שבכל העליות כל שלאחרי מובן, הענין הרי הנה כו'"), מנוחה להם אין  ש"צדיקים (כנ"ל ושנה נה

ית'. עצמותו בחי' – הוא הימנו למעלה גדול שאין דגדול

שבת  שכולו "יום מעין המנוחה, הו"ע השבת ענין תכלית שהרי – השבת יום עם קשור זה ענין וגם
העולמים" לחיי העליות 33ומנוחה ענין מכל למעלה שזהו "ילכו 34, הליכה, של באופן הם העליות כל כי ,

ההליכה. מענין למעלה הוא המנוחה ענין ואילו חיל", אל מחיל
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א.22) פח, ב. סג, זח"ב
יט.23) יג, פרשתנו
דב"ר 24) יט. פ"כ, שמו"ר עה"פ. מכילתא א. יג, ב. ט, סוטה

תתקסה. רמז ברכה יל"ש ז. פי"א,
וש"נ.25) .288 ע' חכ"ב מנחם תורת גם ראה
חכ"ה 26) מנחם (תורת סמ"ג תשי"ט שבט יו"ד שיחת ראה

וש"נ. .(52 ע'
ובפרש"י.27) ב יא, בא
יג.28) טו, לך לך
יד.29) שם,

ואילך.30) סע"א ט, ברכות
ואילך.31) 67 ס"ע כהן) (לר"נ וחיילי' ליובאוויטש גם ראה

ישראל  לבני זכרון ואילך. שכב ע' פרלוב) (לרח"מ סיפורים לקוטי
(לר"י  דברים רשימות ואילך. מג ע' דזשייקאבסאהן) ָָ(לר"י

ואילך. 345 ע' חיטריק)
ואילך).32) 152 ע' תש"י (סה"מ סי"ז ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

15 ע' חמ"ט מנחם (תורת ואילך פ"ג דמוצש"ק זה ד"ה גם וראה
ואילך).
בסופה.33) תמיד
ועוד.34) יב. ע' תרס"ו המשך ראה



כז f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

היפך  הוא שהפכו כך, התומ"צ, קיום תכלית שהוא השם, דקידוש ההיפך שזהו – השם לחילול בנוגע
אינם  נעלית בדרגא שאינו מי שלגבי ענינים שיש היינו, דרגות, חילוקי שיש מצינו – כולה התורה כל

הגמרא  כדברי השם, לחילול נחשב זה הרי נעלית בדרגא שהוא מי לגבי ורק השם, לחילול :12נחשבים
רב, אמר השם, חילול דמי `p`"היכי oebk וכשאני) לאלתר" דמי יהיבנא ולא מטבחא בישרא שקילנא אי ,

שאינו  אחר מישהו שאצל אע"פ בגזל), מזלזל להיות ממני ולמד גזלן, שאני אומר הוא לפרוע מאחר
הרי רב, של רגילה.בדרגתו הנהגה זו

של  ענין להיות צריך ביותר, נעלית לדרגא הנשמה עליית שמצד – ל"יארצייט" בנוגע גם מובן ָומזה
כו'. לחטא עתה שנחשבים ענינים יש  כזו נעלית דרגא שלגבי יתכן שהרי וחשבון, דין

הש"ק:‚. ביום הוא ה"יארצייט" כאשר מיוחד עילוי ניתוסף זה ָובכל
ומזה  הש"ק, ביום שהיתה הראשונה בפעם ההסתלקות (כמו הש"ק ביום הוא ה"יארצייט" ָכאשר
ביתר  היא העלי' אזי יותר), נעלה באופן זה הרי הש"ק, ביום הוא ונעשים" ה"נזכרים שכאשר מובן,
העלי', הו"ע השבת יום של ענינו כללות כי החול, שבימי ב"יארצייט" העלי' לגבי עוז וביתר ָשאת

שלפניו  החול ימות כל את אזי 13שמעלה הש"ק, יום עם בבתֿאחת בא ה"יארצייט" ענין כאשר ולכן, ,ָ
לגמרי. באיןֿערוך היא העלי'

השבת  יום של העילוי תכלית שזהו דרעוין, רעוא של בזמן עצמו) הש"ק (ביום עומדים כאשר ובפרט
השבוע  דפרשת חסידות בדרושי כתיב 14[וכמבואר הג' ובפעם ג"פ, "היום" השבת ביום למ"ש 15בנוגע

ביותר.l`"היום נעלית היא שהעלי' בודאי הרי דרעוין], רעוא של הזמן על דקאי בשדה", תמצאוהו

ולא  החול, בימות רק שייך כו' הדין ענין כי וחשבון, דין של לענין מקום שאין באופן היא זו ועלי'
הצ"צ  שמבאר וכפי הש"ק, הפסוק 16ביום אין 17על הש"ק שביום מושבותיכם", בכל אש תבערו  "לא

כו'. ועונשים דינים של ענין

אלינו,„. השייכות מהי אבל ההילולא; לבעל נוגע לעיל האמור כל השאלה: נשאלת לכאורה אמנם,
טובות?! ושנים ימים לאורך דין, בעלמא בגופים נשמות

באבר  חיזוק נעשה שכאשר אחת, וקומה אחת משפחה בדוגמת שזהו כמ"פ כמדובר – הוא הענין אך
האבר  כל על פועל זה הרי אשר אחד, וגוף, ראש אודות מדובר כאשר ובפרט בנדו"ד. גם הוא וכן ים,

אזיל" גופא רישא כל 18"בתר על ממילא בדרך פועל זה הרי בהראש, עלי' נעשית שכאשר מובן, הרי ,
הגוף.

כאו"א  אצל הוא הש"ק שביום העלי' ענין שהרי הש"ק, ביום הקביעות מצד ניתוסף זה בענין וגם
בירושלמי  וכדאיתא בשם 19מישראל, בתורה שנקרא שאע"פ והיינו, בשבת, משקר אינו הארץ עם שאפילו

אע"פ  הוא, גם מתעלה הש"ק ביום מ"מ, שקר, דבר אמירת על חשוד הוא החול ובימות הארץ", "עם
מעלת  את שיודעים אלו אצל עלי' שנעשית ועאכו"כ והשגה; הבנה של באופן אצלו אינה השבת שמעלת

השבת.

שמירת  ע"י נעשית – אזיל" גופא רישא ש"בתר  כיון כאו"א, על שפועלת ההילולא בעל של זו ועלי'
התלמוד  של הגדלות (שזוהי מעשה לידי מביא שהתלמוד ובאופן תורתו, לימוד ע"י ובפרט ָה"יארצייט ",

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול העיקר"20– ש"הוא מדרכיו 11), הורנו אשר ישרה "בדרך ההליכה ע"י ,
נס"ו" באורחותיו בגופים.21ונלכה נשמות בנ"י, כל אצל גם עלי' נעשית ועי"ז ;
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(ובפרש"י).12) א פו, יומא
ובכ"מ.13) א. מא, בהר לקו"ת ראה
לקו"ש 14) גם וראה תרלא. ע' תרכא. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

וש"נ. .84 ע' חכ"א
כה.15) טז, פרשתנו
א 16) פח, (דרמ"צ אש תבערו  לא איסור מצות שלו בסהמ"צ

ואילך).
ג.17) לה, ויקהל
ב.18) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
וש"נ.19) .195 ע' חל"ז מנחם תורת וראה רפ"ד. דמאי
וש"נ.20) ב. מ, קידושין
א).21) (קמו, סכ"ז אגה"ק בתניא – אדה"ז לשון

f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

יומין" כולהו מתברכין ד"מיני' השבוע, ימי כל על פועל הש"ק שיום על 22וכיון זו עלי' נמשכת –
לבב. וטוב שמחה ומתוך שלאח"ז, הימים כל

***

הפסוק ‰. רז"ל 23על אמרו עמו", יוסף עצמות את משה בביזה,24"ויקח עסקו בנ"י שכל שבשעה
ממנו, גדול בישראל שאין גדול ע"י יוסף את לקבור שמדד במדה ולכן יוסף, עצמות עם משה התעסק

הקב"ה. – ממנו גדול שאין מי בו שנתעסק לו, מדדו
רוחנית: עבודה היתה מצרים בביזת ההתעסקות שגם לפי – בזה והחידוש 

מובן  אינו וא 25לכאורה אלקות, גילוי בנ"י ראו ממצרים ביציאתם עתה זה עסוקים : שהיו יתכן יך
מצרים? בביזת ומונחים

הוא  הענין (שזהו 26אך השם קידוש עם הקשור לענין ועד רוחני, ענין גם הי' מצרים שבביזת –
(כמ"ש  ממך בבקשה למשה הקב"ה לי' "אמר שהרי ס"ב), כנ"ל התומ"צ, של באזני p`"דבר27התכלית

כסף  כלי ממצרים שאלו מכם, בבקשה לישראל, להם ואמור לך בקשה") לשון אלא נא "אין וגו'", העם
אותם  וענו ועבדום (אברהם) צדיק אותו יאמר שלא זהב, גדול 28וכלי ברכוש יצאו כן ואחרי בהם, 29קיים

בהם" קיים ההבטחה 30לא את גם קיים שהקב"ה הוכחה שמהוה – מצרים ביזת עם שההתעסקות כך, ,
השם. חילול של ענין שוללת – גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי

יוסף". "עצמות – יותר נעלה בענין  אלא מצרים, בביזת משה התעסק לא שאעפ"כ – החידוש וזהו

.Â המסופר עם גם קשור זה רבקה 31ענין הרבנית זקנתו פטירת שבשעת אדמו"ר, מו"ח כ"ק אודות
בכל  טיפל אדמו"ר מו"ח וכ"ק בביתו, אדנ"ע הי' לא נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו אם נ"ע,
שלא  יתירה, ("צוטראגענקייט") טרדה עליו ראו המסופר, וכפי עצמו, על האחריות את ולקח ָהענינים,

זה. ענין על דרושה שהיתה האחריות לגבי לגמרי בערך
– הרבנית נסתלקה שבו זה שביום העובדה עם קשורה היתה זו יתירה שטרדה מסבירים, וחסידים

שלאח"ז)!... (בשנים שלו ההסתלקות גם היתה – שבט יו"ד

אצלו  גם הי' גו'"), ("ויקח בזה התעסק בעצמו שהוא שכיון – מדה" כנגד ד"מדה הענין הי' כאן וגם
הקב"ה. זה הימנו, גדול שאין גדול של הענין

זו  לשנה השייך בסעיף ההילולא במאמר גם כמבואר מדריגות, כו"כ ישנם הצמצום לפני שגם ,32וכיון
ש  שבכל העליות כל שלאחרי מובן, הענין הרי הנה כו'"), מנוחה להם אין  ש"צדיקים (כנ"ל ושנה נה

ית'. עצמותו בחי' – הוא הימנו למעלה גדול שאין דגדול

שבת  שכולו "יום מעין המנוחה, הו"ע השבת ענין תכלית שהרי – השבת יום עם קשור זה ענין וגם
העולמים" לחיי העליות 33ומנוחה ענין מכל למעלה שזהו "ילכו 34, הליכה, של באופן הם העליות כל כי ,

ההליכה. מענין למעלה הוא המנוחה ענין ואילו חיל", אל מחיל
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א.22) פח, ב. סג, זח"ב
יט.23) יג, פרשתנו
דב"ר 24) יט. פ"כ, שמו"ר עה"פ. מכילתא א. יג, ב. ט, סוטה

תתקסה. רמז ברכה יל"ש ז. פי"א,
וש"נ.25) .288 ע' חכ"ב מנחם תורת גם ראה
חכ"ה 26) מנחם (תורת סמ"ג תשי"ט שבט יו"ד שיחת ראה

וש"נ. .(52 ע'
ובפרש"י.27) ב יא, בא
יג.28) טו, לך לך
יד.29) שם,

ואילך.30) סע"א ט, ברכות
ואילך.31) 67 ס"ע כהן) (לר"נ וחיילי' ליובאוויטש גם ראה

ישראל  לבני זכרון ואילך. שכב ע' פרלוב) (לרח"מ סיפורים לקוטי
(לר"י  דברים רשימות ואילך. מג ע' דזשייקאבסאהן) ָָ(לר"י

ואילך. 345 ע' חיטריק)
ואילך).32) 152 ע' תש"י (סה"מ סי"ז ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

15 ע' חמ"ט מנחם (תורת ואילך פ"ג דמוצש"ק זה ד"ה גם וראה
ואילך).
בסופה.33) תמיד
ועוד.34) יב. ע' תרס"ו המשך ראה



f"kyz'dכח ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

.Ê.(ס"ד (כנ"ל אזיל" גופא רישא "בתר שהרי אצלנו, גם פועלת ההילולא, בעל אצל שנעשית זו ועלי'
רצונו, בהפצת ועוסקים ואורחותיו, בדרכיו ההולכים כל אצל עוז וביתר שאת ביתר עלי' נעשית ועי"ז

וכו'. וכו' תפילין, להניח עליו יפעלו תפילין, מניח אינו שעדיין יהודי ישנו שאם

שממנו  השבת, יום של לענינו בהתאם – מנוחה של באופן נעשה השליחות וקיום העבודה וכללות
באשלמותא" סיהרא ש"קיימא שלמה, בימי שהי' ע"ד החול, ימות כל על גם ניצוצות 35נמשך שכל ,

אליו  נתקבצו מנוחה.36הקדושה מתוך היתה ועבודתו ,

שיהי' כפי העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום – המנוחה ענין ושלימות לעיקר שבאים ועד
צדקנו. משיח ע"י השלימה הגאולה לאחרי

***

.Á.כלה אחותי לגני באתי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ë אדמו"ר של זוגתו נ"ע, רבקה הרבנית של ההילולא יום גם הוא שבט שיו"ד (ס"ו) לעיל נזכר
נשיאותו. של הראשונה לשנה המאה שנת היא שהשנה מהר"ש,

כידוע  הבנות, חינוך עם במיוחד קשור זה שיום מובן, חסידים 37ומזה אצל זה ענין על ההדגשה גודל
חב"ד. נשיאי גזע אצל ובפרט בכלל,

קצר, רש"י פירוש שזהו גם (ומה ישראל לבנות ששייך רש"י פירוש עתה יתבאר לכך, ובהתאם
למש  הקהל את לעכב צורך יהי' לא ארוך...).ובמילא זמן ך

.È הפסוק על רש"י בפירוש אהרן,38הביאור אחות כשהיתה נתנבאה, "היכן הנביאה", מרים "ותקח
נפשו  שמסר לפי אהרן, אחות ד"א בסוטה. כדאיתא וכו', בן שתלד אמי עתידה אמרה, משה שנולד קודם

שמו", על נקראת כשנצטרעה, עלי'
ממשה  רשות נטילת (ללא עצמה מדעת מרים" ש"ותקח יתכן איך מובן: אינו דלכאורה ולכן 39– ?(

משה" שנולד "קודם שנתנבאה אהרן", אחות "הנביאה הכתוב שייך 40מוסיף שאינו ענין – לידתו אודות ,
ויוכבד  לעמרם אלא ביחוד, נבואתה 41אלי' מעלת מודגשת שבזה דוקא, ידה על הנבואה באה ואעפ"כ ,

למגילה  (ולא דוקא לסוטה שאף 42(ומציין מובן, שמזה כעלמה", בזרירות "שהלכה לפנ"ז מובא ששם ,(
ראוי' בשנים, קטנה נבואה 43שהיתה עלי' שתחול וגו'".44היתה ותען גו' מרים "ותקח ולכן .(

(בנבואה 45אך  משה" "אחות – יותר נעלה ענין הול"ל נוסף,46עפ"ז פירוש רש"י מביא ולכן ?(
שמדובר  כיון מפשש"מ, יותר רחוק זה שפירוש אלא עלי'". נפשו שמסר לפי אהרן, "אחות שנקראת

לאח"ז. זמן כמה שאירע מאורע אודות 
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סע"ב.35) רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, גם זח"א וראה ועוד.
כו. פט"ו, שמו"ר

ובכ"מ.36) א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה
מנחם 37) (תורת סי"ט תשכ"ה שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .68 ע' חמ"ח שם ואילך). 171 ס"ע חמ"ב
כ.38) טו, פרשתנו
רבו 39) בפני הלכה להורות לתלמיד איסור שיש ולהעיר,

שקיבל  כיון היחידי, רבו אינו אם אפילו וש"נ), ב. לא, (ברכות
רבינו. משה אודות כשמדובר ועאכו"כ מאחרים, גם

של 40) ומצב  מעמד עדיין שהי' כיון – גדול חידוש שזהו
(פרש"י  משה לידת ע"י אורה" כולו הבית ש"נתמלא קודם חושך,
לגאולתם  בנוגע ה"הזזה" (תחלת ישראל של מושיען ב), ב, שמות
ענין  הי' משה שאצל הנבואה, לענין בנוגע גם כולל ישראל), של
העשירית  דרגא – עליונה הכי ובדרגא גדולה בהתפשטות הנבואה

מו"נ  ה"ו. פ"ז יסוה"ת (הל' הרמב"ם בדברי כמבואר בנבואה,
פל"הֿפמ"ה). ח"ב

נביאך".41) יהי' אחיך "ואהרן א) ז, (וארא כמ"ש לאהרן, וגם
הלימוד 42) סדר הרי – במכילתא גם הובא זה שענין ואף

המכילתא. ללימוד קודם הגמרא שלימוד הוא
"אין 43) רפ"ז) שם רמב"ם וש"נ. א. צב, (שבת וכמארז"ל

כו'". על אלא שורה הנבואה
שם 44) על מרים "זו "פועה", בשם לקריאתה בנוגע משא"כ

שענין  – טו) א, שמות (פרש"י כו'" לולד והוגה ומדברת שפועה
בשנים. לקטנה גם שפיר שייך זה

מעלת 45) גודל את להדגיש צורך אין זה שבשביל לכך נוסף
את  לקיים חייבת היתה בנבואה, קטנה היתה אם גם כי נבואתה,

הקב"ה. אותה שצוה כפי הנבואה
אמר 46) שמשה דכשם – השירה בענין משה" "אחות וגם

f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

– שרשה מצד (מרים): המלכות בספירת ענינים ב' על מורים הפירושים ב' תורה": של ומ"יינה
(כפי' הספירות מכל מקבלת – למטה ובגילוי נבואתה), מעלת שמדגיש הא' (כפי' הספירות מכל למעלה

אהרן) ע"ש שנקראת .47הב'

האנשים  על מעלתן גודל שלמרות ישראל, לנשי בנוגע היא 48וההוראה מעלתן גילוי הרי שרשן, מצד
בכך  כמרומז הקירוב, טבע כמו עצמן, מצד להן שיש למעלות בנוגע (גם מהאנשים שמקבלות עי"ז

דוקא  אהרן ע"ש כו'49שנקראת שלום אוהב שהי' כדרך 50, לולד והוגה ומדברת "פועה היתה מרים וכן ,
הבוכה" תינוק המפייסות –51נשים (

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הבא]52הוגה בעמוד כאן [נדפס ואילך. 55 ע' חי"א בלקו"ש
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(ואח"כ) משה ישיר "אז א) טו, (פרשתנו כמ"ש  לאנשים, שירה
לנשים. שירה מרים אמרה כך אהרן), גם (כולל ישראל" ובני

מלמעלה 47) השמים", "מן היא שהתורה כיון הדברים: וסדר
ומקורו, שרשו מצד הוא שהענין כפי תחילה מקדימים למטה,
הצמצום, לפני ועד הספירות, מכל למעלה הוא המלכות ששרש
זה  פירוש (ולכן למטה בגילוי שנמשך כפי ואח"כ רדל"א, בבחי'
בסדר  הצמצום, לאחר שנעשה כפי – אחר" "דבר הוא

הגשמי). לעוה"ז עד השתלשלות,
ה'48) ויבן "כתיב ב) (מה, נדה במסכת בגמרא וכדאיתא

יותר  באשה יתירה בינה הקב"ה שנתן מלמד הצלע, את [אלקים]
מבאיש".

אף 49) ולכן, במקרה, שהם ענינים אין שבתורה – ובהקדמה
להשתדל  עלי' נפשו שמסר זה אהרן הי' מרים נצטרעה שכאשר
נוספות  הזדמנויות להיות יכולים היו בודאי הרי כו', משה אצל
שמרים  – הוא הענין אך מרים. לטובת לפעול יוכל משה שגם
את  מקרב שהי' אהרן, הנהגת כמו שהנהגתה אהרן", "אחות היתה
כמ"ש  האמת, מדת ע"פ היתה שהנהגתו למשה, (בניגוד כולם

בפיהו", היתה אמת "תורת ב) ו, סנהדרין וראה ו. ב, (מלאכי
על  האבל הי' שלכן, דמלכא), שושבינא להיותו למטה, מלמעלה
וראה  ובפרש"י. כט כ, (חוקת ישראל" בית "כל ע"י אהרן פטירת

וש"נ). ואילך. 253 ע' חכ"ד לקו"ש
"בהעלותך 50) – המנורה בהדלקת אהרן של ענינו גם וזהו

בהעלותך  (ר"פ מאלי'" עולה שלהבת שתהא "עד הנרות", את
פ' בדרושי בארוכה הזקן רבינו שמבאר כפי – ובפרש"י)
שעבודתו  המנורה, נרות בענין בהעלותך) ר"פ (לקו"ת בהעלותך
יהי' אחד שכל באופן נש"י את ולהאיר להדליק היתה אהרן של
ומאליו, מעצמו כז)) כ, (משלי אדם" נשמת הוי' ("נר דולק נר
הענין  הי' שכבר לאחרי שכן, מזולתו. עזר לקבל צורך ללא
– שלום ובדרכי נועם בדרכי – יז) יט, (קדושים תוכיח" ד"הוכח
מאלי'". עולה ש"שלהבת באופן אצלו נעשה זה הרי הזולת, ע"י

מתחיל 51) שכאשר ומצב למעמד אותו שמכינה זו לדבר והיא
– רבינו משה הרב, של תפקידו שזהו תורה, מלמדו אביו אזי –

א). מב, סוכה וראה ד. לג, (ברכה משה" לנו צוה "תורה
בשלח.52) פ' ש"ק מוצאי שיחת בשילוב

f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

– שרשה מצד (מרים): המלכות בספירת ענינים ב' על מורים הפירושים ב' תורה": של ומ"יינה
(כפי' הספירות מכל מקבלת – למטה ובגילוי נבואתה), מעלת שמדגיש הא' (כפי' הספירות מכל למעלה

אהרן) ע"ש שנקראת .47הב'

האנשים  על מעלתן גודל שלמרות ישראל, לנשי בנוגע היא 48וההוראה מעלתן גילוי הרי שרשן, מצד
בכך  כמרומז הקירוב, טבע כמו עצמן, מצד להן שיש למעלות בנוגע (גם מהאנשים שמקבלות עי"ז

דוקא  אהרן ע"ש כו'49שנקראת שלום אוהב שהי' כדרך 50, לולד והוגה ומדברת "פועה היתה מרים וכן ,
הבוכה" תינוק המפייסות –51נשים (
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(ואח"כ) משה ישיר "אז א) טו, (פרשתנו כמ"ש  לאנשים, שירה
לנשים. שירה מרים אמרה כך אהרן), גם (כולל ישראל" ובני

מלמעלה 47) השמים", "מן היא שהתורה כיון הדברים: וסדר
ומקורו, שרשו מצד הוא שהענין כפי תחילה מקדימים למטה,
הצמצום, לפני ועד הספירות, מכל למעלה הוא המלכות ששרש
זה  פירוש (ולכן למטה בגילוי שנמשך כפי ואח"כ רדל"א, בבחי'
בסדר  הצמצום, לאחר שנעשה כפי – אחר" "דבר הוא

הגשמי). לעוה"ז עד השתלשלות,
ה'48) ויבן "כתיב ב) (מה, נדה במסכת בגמרא וכדאיתא

יותר  באשה יתירה בינה הקב"ה שנתן מלמד הצלע, את [אלקים]
מבאיש".

אף 49) ולכן, במקרה, שהם ענינים אין שבתורה – ובהקדמה
להשתדל  עלי' נפשו שמסר זה אהרן הי' מרים נצטרעה שכאשר
נוספות  הזדמנויות להיות יכולים היו בודאי הרי כו', משה אצל
שמרים  – הוא הענין אך מרים. לטובת לפעול יוכל משה שגם
את  מקרב שהי' אהרן, הנהגת כמו שהנהגתה אהרן", "אחות היתה
כמ"ש  האמת, מדת ע"פ היתה שהנהגתו למשה, (בניגוד כולם

בפיהו", היתה אמת "תורת ב) ו, סנהדרין וראה ו. ב, (מלאכי
על  האבל הי' שלכן, דמלכא), שושבינא להיותו למטה, מלמעלה
וראה  ובפרש"י. כט כ, (חוקת ישראל" בית "כל ע"י אהרן פטירת

וש"נ). ואילך. 253 ע' חכ"ד לקו"ש
"בהעלותך 50) – המנורה בהדלקת אהרן של ענינו גם וזהו

בהעלותך  (ר"פ מאלי'" עולה שלהבת שתהא "עד הנרות", את
פ' בדרושי בארוכה הזקן רבינו שמבאר כפי – ובפרש"י)
שעבודתו  המנורה, נרות בענין בהעלותך) ר"פ (לקו"ת בהעלותך
יהי' אחד שכל באופן נש"י את ולהאיר להדליק היתה אהרן של
ומאליו, מעצמו כז)) כ, (משלי אדם" נשמת הוי' ("נר דולק נר
הענין  הי' שכבר לאחרי שכן, מזולתו. עזר לקבל צורך ללא
– שלום ובדרכי נועם בדרכי – יז) יט, (קדושים תוכיח" ד"הוכח
מאלי'". עולה ש"שלהבת באופן אצלו נעשה זה הרי הזולת, ע"י

מתחיל 51) שכאשר ומצב למעמד אותו שמכינה זו לדבר והיא
– רבינו משה הרב, של תפקידו שזהו תורה, מלמדו אביו אזי –

א). מב, סוכה וראה ד. לג, (ברכה משה" לנו צוה "תורה
בשלח.52) פ' ש"ק מוצאי שיחת בשילוב



כט f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

.Ê.(ס"ד (כנ"ל אזיל" גופא רישא "בתר שהרי אצלנו, גם פועלת ההילולא, בעל אצל שנעשית זו ועלי'
רצונו, בהפצת ועוסקים ואורחותיו, בדרכיו ההולכים כל אצל עוז וביתר שאת ביתר עלי' נעשית ועי"ז

וכו'. וכו' תפילין, להניח עליו יפעלו תפילין, מניח אינו שעדיין יהודי ישנו שאם

שממנו  השבת, יום של לענינו בהתאם – מנוחה של באופן נעשה השליחות וקיום העבודה וכללות
באשלמותא" סיהרא ש"קיימא שלמה, בימי שהי' ע"ד החול, ימות כל על גם ניצוצות 35נמשך שכל ,

אליו  נתקבצו מנוחה.36הקדושה מתוך היתה ועבודתו ,

שיהי' כפי העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום – המנוחה ענין ושלימות לעיקר שבאים ועד
צדקנו. משיח ע"י השלימה הגאולה לאחרי

***

.Á.כלה אחותי לגני באתי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ë אדמו"ר של זוגתו נ"ע, רבקה הרבנית של ההילולא יום גם הוא שבט שיו"ד (ס"ו) לעיל נזכר
נשיאותו. של הראשונה לשנה המאה שנת היא שהשנה מהר"ש,

כידוע  הבנות, חינוך עם במיוחד קשור זה שיום מובן, חסידים 37ומזה אצל זה ענין על ההדגשה גודל
חב"ד. נשיאי גזע אצל ובפרט בכלל,

קצר, רש"י פירוש שזהו גם (ומה ישראל לבנות ששייך רש"י פירוש עתה יתבאר לכך, ובהתאם
למש  הקהל את לעכב צורך יהי' לא ארוך...).ובמילא זמן ך

.È הפסוק על רש"י בפירוש אהרן,38הביאור אחות כשהיתה נתנבאה, "היכן הנביאה", מרים "ותקח
נפשו  שמסר לפי אהרן, אחות ד"א בסוטה. כדאיתא וכו', בן שתלד אמי עתידה אמרה, משה שנולד קודם

שמו", על נקראת כשנצטרעה, עלי'
ממשה  רשות נטילת (ללא עצמה מדעת מרים" ש"ותקח יתכן איך מובן: אינו דלכאורה ולכן 39– ?(

משה" שנולד "קודם שנתנבאה אהרן", אחות "הנביאה הכתוב שייך 40מוסיף שאינו ענין – לידתו אודות ,
ויוכבד  לעמרם אלא ביחוד, נבואתה 41אלי' מעלת מודגשת שבזה דוקא, ידה על הנבואה באה ואעפ"כ ,

למגילה  (ולא דוקא לסוטה שאף 42(ומציין מובן, שמזה כעלמה", בזרירות "שהלכה לפנ"ז מובא ששם ,(
ראוי' בשנים, קטנה נבואה 43שהיתה עלי' שתחול וגו'".44היתה ותען גו' מרים "ותקח ולכן .(

(בנבואה 45אך  משה" "אחות – יותר נעלה ענין הול"ל נוסף,46עפ"ז פירוש רש"י מביא ולכן ?(
שמדובר  כיון מפשש"מ, יותר רחוק זה שפירוש אלא עלי'". נפשו שמסר לפי אהרן, "אחות שנקראת

לאח"ז. זמן כמה שאירע מאורע אודות 
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סע"ב.35) רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, גם זח"א וראה ועוד.
כו. פט"ו, שמו"ר

ובכ"מ.36) א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה
מנחם 37) (תורת סי"ט תשכ"ה שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .68 ע' חמ"ח שם ואילך). 171 ס"ע חמ"ב
כ.38) טו, פרשתנו
רבו 39) בפני הלכה להורות לתלמיד איסור שיש ולהעיר,

שקיבל  כיון היחידי, רבו אינו אם אפילו וש"נ), ב. לא, (ברכות
רבינו. משה אודות כשמדובר ועאכו"כ מאחרים, גם

של 40) ומצב  מעמד עדיין שהי' כיון – גדול חידוש שזהו
(פרש"י  משה לידת ע"י אורה" כולו הבית ש"נתמלא קודם חושך,
לגאולתם  בנוגע ה"הזזה" (תחלת ישראל של מושיען ב), ב, שמות
ענין  הי' משה שאצל הנבואה, לענין בנוגע גם כולל ישראל), של
העשירית  דרגא – עליונה הכי ובדרגא גדולה בהתפשטות הנבואה

מו"נ  ה"ו. פ"ז יסוה"ת (הל' הרמב"ם בדברי כמבואר בנבואה,
פל"הֿפמ"ה). ח"ב

נביאך".41) יהי' אחיך "ואהרן א) ז, (וארא כמ"ש לאהרן, וגם
הלימוד 42) סדר הרי – במכילתא גם הובא זה שענין ואף

המכילתא. ללימוד קודם הגמרא שלימוד הוא
"אין 43) רפ"ז) שם רמב"ם וש"נ. א. צב, (שבת וכמארז"ל

כו'". על אלא שורה הנבואה
שם 44) על מרים "זו "פועה", בשם לקריאתה בנוגע משא"כ

שענין  – טו) א, שמות (פרש"י כו'" לולד והוגה ומדברת שפועה
בשנים. לקטנה גם שפיר שייך זה

מעלת 45) גודל את להדגיש צורך אין זה שבשביל לכך נוסף
את  לקיים חייבת היתה בנבואה, קטנה היתה אם גם כי נבואתה,

הקב"ה. אותה שצוה כפי הנבואה
אמר 46) שמשה דכשם – השירה בענין משה" "אחות וגם

f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

– שרשה מצד (מרים): המלכות בספירת ענינים ב' על מורים הפירושים ב' תורה": של ומ"יינה
(כפי' הספירות מכל מקבלת – למטה ובגילוי נבואתה), מעלת שמדגיש הא' (כפי' הספירות מכל למעלה

אהרן) ע"ש שנקראת .47הב'

האנשים  על מעלתן גודל שלמרות ישראל, לנשי בנוגע היא 48וההוראה מעלתן גילוי הרי שרשן, מצד
בכך  כמרומז הקירוב, טבע כמו עצמן, מצד להן שיש למעלות בנוגע (גם מהאנשים שמקבלות עי"ז

דוקא  אהרן ע"ש כו'49שנקראת שלום אוהב שהי' כדרך 50, לולד והוגה ומדברת "פועה היתה מרים וכן ,
הבוכה" תינוק המפייסות –51נשים (

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הבא]52הוגה בעמוד כאן [נדפס ואילך. 55 ע' חי"א בלקו"ש
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(ואח"כ) משה ישיר "אז א) טו, (פרשתנו כמ"ש  לאנשים, שירה
לנשים. שירה מרים אמרה כך אהרן), גם (כולל ישראל" ובני

מלמעלה 47) השמים", "מן היא שהתורה כיון הדברים: וסדר
ומקורו, שרשו מצד הוא שהענין כפי תחילה מקדימים למטה,
הצמצום, לפני ועד הספירות, מכל למעלה הוא המלכות ששרש
זה  פירוש (ולכן למטה בגילוי שנמשך כפי ואח"כ רדל"א, בבחי'
בסדר  הצמצום, לאחר שנעשה כפי – אחר" "דבר הוא

הגשמי). לעוה"ז עד השתלשלות,
ה'48) ויבן "כתיב ב) (מה, נדה במסכת בגמרא וכדאיתא

יותר  באשה יתירה בינה הקב"ה שנתן מלמד הצלע, את [אלקים]
מבאיש".

אף 49) ולכן, במקרה, שהם ענינים אין שבתורה – ובהקדמה
להשתדל  עלי' נפשו שמסר זה אהרן הי' מרים נצטרעה שכאשר
נוספות  הזדמנויות להיות יכולים היו בודאי הרי כו', משה אצל
שמרים  – הוא הענין אך מרים. לטובת לפעול יוכל משה שגם
את  מקרב שהי' אהרן, הנהגת כמו שהנהגתה אהרן", "אחות היתה
כמ"ש  האמת, מדת ע"פ היתה שהנהגתו למשה, (בניגוד כולם

בפיהו", היתה אמת "תורת ב) ו, סנהדרין וראה ו. ב, (מלאכי
על  האבל הי' שלכן, דמלכא), שושבינא להיותו למטה, מלמעלה
וראה  ובפרש"י. כט כ, (חוקת ישראל" בית "כל ע"י אהרן פטירת

וש"נ). ואילך. 253 ע' חכ"ד לקו"ש
"בהעלותך 50) – המנורה בהדלקת אהרן של ענינו גם וזהו

בהעלותך  (ר"פ מאלי'" עולה שלהבת שתהא "עד הנרות", את
פ' בדרושי בארוכה הזקן רבינו שמבאר כפי – ובפרש"י)
שעבודתו  המנורה, נרות בענין בהעלותך) ר"פ (לקו"ת בהעלותך
יהי' אחד שכל באופן נש"י את ולהאיר להדליק היתה אהרן של
ומאליו, מעצמו כז)) כ, (משלי אדם" נשמת הוי' ("נר דולק נר
הענין  הי' שכבר לאחרי שכן, מזולתו. עזר לקבל צורך ללא
– שלום ובדרכי נועם בדרכי – יז) יט, (קדושים תוכיח" ד"הוכח
מאלי'". עולה ש"שלהבת באופן אצלו נעשה זה הרי הזולת, ע"י

מתחיל 51) שכאשר ומצב למעמד אותו שמכינה זו לדבר והיא
– רבינו משה הרב, של תפקידו שזהו תורה, מלמדו אביו אזי –

א). מב, סוכה וראה ד. לג, (ברכה משה" לנו צוה "תורה
בשלח.52) פ' ש"ק מוצאי שיחת בשילוב

f"kyz'd ,hay c"ei ,glya t"y zgiy .c"qa

– שרשה מצד (מרים): המלכות בספירת ענינים ב' על מורים הפירושים ב' תורה": של ומ"יינה
(כפי' הספירות מכל מקבלת – למטה ובגילוי נבואתה), מעלת שמדגיש הא' (כפי' הספירות מכל למעלה

אהרן) ע"ש שנקראת .47הב'

האנשים  על מעלתן גודל שלמרות ישראל, לנשי בנוגע היא 48וההוראה מעלתן גילוי הרי שרשן, מצד
בכך  כמרומז הקירוב, טבע כמו עצמן, מצד להן שיש למעלות בנוגע (גם מהאנשים שמקבלות עי"ז

דוקא  אהרן ע"ש כו'49שנקראת שלום אוהב שהי' כדרך 50, לולד והוגה ומדברת "פועה היתה מרים וכן ,
הבוכה" תינוק המפייסות –51נשים (

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הבא]52הוגה בעמוד כאן [נדפס ואילך. 55 ע' חי"א בלקו"ש
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"בהעלותך 50) – המנורה בהדלקת אהרן של ענינו גם וזהו

בהעלותך  (ר"פ מאלי'" עולה שלהבת שתהא "עד הנרות", את
פ' בדרושי בארוכה הזקן רבינו שמבאר כפי – ובפרש"י)
שעבודתו  המנורה, נרות בענין בהעלותך) ר"פ (לקו"ת בהעלותך
יהי' אחד שכל באופן נש"י את ולהאיר להדליק היתה אהרן של
ומאליו, מעצמו כז)) כ, (משלי אדם" נשמת הוי' ("נר דולק נר
הענין  הי' שכבר לאחרי שכן, מזולתו. עזר לקבל צורך ללא
– שלום ובדרכי נועם בדרכי – יז) יט, (קדושים תוכיח" ד"הוכח
מאלי'". עולה ש"שלהבת באופן אצלו נעשה זה הרי הזולת, ע"י

מתחיל 51) שכאשר ומצב למעמד אותו שמכינה זו לדבר והיא
– רבינו משה הרב, של תפקידו שזהו תורה, מלמדו אביו אזי –

א). מב, סוכה וראה ד. לג, (ברכה משה" לנו צוה "תורה
בשלח.52) פ' ש"ק מוצאי שיחת בשילוב

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' שבט, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א מלאכתו מלאכת שמים מו"ה משה ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד טבת, הילולא של רבנו הזקן, בו כותב אודות הזזה לטובה 

בנוגע לחדו"ת של התלמידים שליט"א.

אמת,  תורת  תורתנו  עניני  בכל  ואור  הלוך  והוסיף  הלוך  ותגדל  תצמח  זו  שהזזה  רצון  ויהי 

או  ביראתו,  חסר  שבמילא  הנחש,  ערמת  ובירר  זכה  דלא  ]היינו  מרומה  דין  לאפוקי  לאמיתו,  אמת 

עכ"פ בקודמת לחכמתו - שצ"ל בשלימות - ירושלים וקודמת דוקא[, והעצה לזה לחקור העדים בטוב 

ביאורי  ואילך.  ע"ב  ד,  פקודי  לקו"ת  א.  יא,  תענית  עיין  בם,  ואעידה  ע"פ מ"ש  ב(  טו,  מגילה  )תוס' 

הזהר שופטים ועוד. וק"ל, ואז הרי הלכה כמותם, שהרי ממשיכים ואמת ה' - לעולם שבראשית ברא 

אלקים וגו', והוא שהנביא אומר וה' אלקים אמת, וכמרומז ברמב"ם הלכות יסוה"ת פרק א' ד' מאמת 

לאמיתו, עיי"ש.

ויהי רצון בהתקרבנו ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר מנהל ומיסד ישיבת תו"א, שיבוא 

זה בפו"מ וכנ"ל - באמת לאמיתו.

בברכה לבשו"ט.
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את 1עה"פ ‡. אהרן אחות הנביאה מרים "ותקח
בתופים  אחרי' הנשים כל ותצאן בידה התוף
מרים  "ותקח התיבות רש"י מעתיק ובמחולות",
אחות  כשהיתה נתנבאה, "היכן ומפרש: הנביאה"
שתלד  אמי עתידה אמרה משה, שנולד קודם אהרן,

בסוטה 2בן  כדאי' ד"א 3כו' לפי 4. אהרן אחות
כשנצטרעה  עלי' נפשו שמו"5שמסר על .6נקראת

פשוטה  קושיא לתרץ היא רש"י כוונת בפשטות
- הכתוב בלימוד סוטה yxetnkeהמתעוררת במס'

משה  אחות ולא אהרן "אחות בפרש"י: המצויינת
"אחות  תיבות שאין רש"י ומתרץ (בתמי')?",
אחות  "ולא קשה (שאז מרים על תואר אהרן"
"הנביאה" לתיבת בהמשך באות הן אלא משה?"),
רק  עדיין כשהיתה "נביאה" שהיתה שלפניהן:

משה" שנולד קודם אהרן היתה:7"אחות והנבואה .
רש"י  מוסיף ואח"כ כו'". בן שתלד אמי "עתידה
"לפי  אהרן") "אחות רק נקראת (למה שני תירוץ

וכו'" עלי' נפשו .8שמסר

צלה"ב: עפי"ז אבל

מרים  "ותקח התיבות רש"י מעתיק למה א)
הן: פירושו את המכריחות התיבות הרי - הנביאה"
משה"), אחות "ולא קשה (שבזה אהרן" "אחות

אלו  תיבות להעתיק לרש"י לו הי' ולא 9וא"כ ,
הנביאה". מרים "ותקח

(בפירוש  כאן להודיע רש"י את מכריח מה ב)
hytdלכאורה של מרים? נבואת תוכן זה) כתוב

אחות  כשהיתה נתנבאה, "והיכן רק לכתוב הו"ל
לא! ותו 10אהרן"

לרש"י, מנ"ל לאידך, מקרא,eheytaג) של
מרים בן dzidשנבואת שתלד אמי "עתידה

11וכו'"?

מקור  לציין רש"י של דרכו אין כידוע, ד)
ה"ז  המקור, מציין כן שהוא ובמקום פירושיו.

שאין siqedlבשביל אלא הכתוב; לפירוש ביאור
רש"י  הי' אז (כי הפשט להבנת מוכרחת זו הוספה

חמש yexitaכותבו ה"בן שגם באופן - (כדרכו
זריז  התלמיד יהי' שבאם רק יבין)), (למקרא)"
ולתרץ  - מביאו שרש"י בפירוש לו יוקשה וממולח
העיון  שע"י - כו'" "כדאיתא רש"י כותב הקושיא

הקושיא. תתיישב שם

נמצאים  בפרש"י המובאים רז"ל דברי ובאם
dnka סתם (ולא מהם לא' מציין ורש"י מקומות,

שדוקא  כוונתו אז - כיו"ב) או בגמרא", "דאיתא
בפי' ביאור יתוסף ברש"י המצוין במקום העיון ע"י
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כ.1) טו, פרשתנו
בן 2) שתלד אמי עתידה אמרה הוא: הלשון כת"י ברש"י

שני: ובדפוס וכו'. ד"א סוטה במס' כדאי' וכו' ישראל את להושיע
אבל  וכו'. ד"א ישראל את שמושיע בן שתלד אמי עתידה אמרה
וראה  כבפנים. הוא הלשון ראשון) דפוס (כולל הדפוסים ברוב

.37 הערה לקמן
עה"פ.3) מכילתא וראה א. יד, במגילה וכ"ה סע"ב. יב,
(4.32 הערה לקמן וראה ממכילתא. והוא
יאֿיב.5) יב, בהעלותך
הערה 6) לקמן וראה כן. אמר לכך כשנצטרעה , שני: ובדפוס

.31
שהייתה.7) ד"ה שם בסוטה שפירש"י וכמו
לתרץ8) אין (ועד"ז eheytaאבל הרמב"ן כמ"ש מקרא של

הוזכר  ולא ומרים משה בשירה שהוזכרו "מפני בחיי) ברבינו הוא
וכו'" לו כבוד דרך אהרן אחות ואמר להזכירו הכתוב רצה אהרן

היו ומרים משה אם לומר שייך הי' זה תירוץ כי -mixkfp wx בענין
הרי  כאן אבל אהרן, גם להזכיר צריך אז בעלמא, זכר לשם זה
וא"כ  לנשים, ומרים לאנשים השירה התחיל שמשה לפי הוזכרו

אהרן? את כאן להזכיר ענין מה
הוא  (ועד"ז שם הרמב"ן  כמ"ש (בפשש"מ) לפרש אין גם
גדול  אל לייחס הכתובים שדרך "ויתכן בחיי) וברבינו ברשב"ם

בנדו"ד  הנה) - בפרש"י זה נרמז שלא ע"ז (נוסף כי האחים",
בנ"י  את הוציא שהוא משה אל לייחסה יותר מתאים זה) (ובפרט

לאנשים. השירה את לומר שהתחיל והוא הים ובקע ממצרים
שהיתה  לפי אהרן אחות "ומ"ש יקר בכלי כמ"ש לומר אין גם

כן כי למשה, לא אבל בנבואה, לו בהעלותך"דומה פ' סוף משמע
נוגע מה כי -o`k'לשיטתי והכל"י - בנבואה לאהרן שוה שהיתה

נביאה". נעשית ש"עכשיו
להתירוץ,9) שייכת "הנביאה" שהתיבה נאמר אם ואפילו

" רש"י d`iapdשהיתה הי' לפי"ז הרי - אהרן" "אחות כשהיתה "
להעתיק ולאmbצריך אלו. תיבות wxתיבות ועוד: אלו. תיבות

מעתיקן. ולמה לפירושו, שייכות אין מרים" "ותקח
תיבת 10) לתרץ היא בזה רש"י שכוונת אפ"ל לכאו'

היינו  כו', בן שתלד אמי עתידה שהתנבאה מביא ולכן "הנביאה"
בן  שתלד אמי "עתידה שנבואתה שראתה לשיר התחילה שעכשיו
שם). סוטה מהרש"א חדא"ג (ראה נתקיימה ישראל" את שמושיע

להעתיק לרש"י הו"ל לפי"ז את xwiraאבל "שמושיע התיבות
אלו  שתיבות בסוטה"), כדאיתא "וכו' הרמז (במקום ישראל"
התיבות  (משא"כ נבואתה התקיימה שעתה ומבארות מתרצות

בן"). שתלד אמי "עתידה
אין 11) בסוטה" "כדאיתא מציין שרש"י שמכיון י"ל בפשטות

הי' בפשש"מ מוכרח הי' לא באם אבל בפשש"מ, מקור ע"ז צריך
ואמרו לכתוב: רש"י סגנון ע"פ יותר (וכיו"ב)epizeaxמתאים

כו'. אמי עתידה אמרה
שרוצה12) השני.lelylאו במקום שהוא כפי הדרז"ל

glya zyxt - zegiy ihewl

בפי' לתרץ רש"י כוונת מהי בנדו"ד: ועפ"ז
נמצא  זה מארז"ל המקור? ציון ע"י הכתוב פשט
ומציין  מדייק ורש"י מגילה במס' וגם סוטה במס'
מועד) בסדר (שהיא מגילה אדרבא, והרי - לסוטה

נשים) (שבסדר סוטה למס' בש"ס 13קודמת

במס' דאיתא מה ע"י שדוקא מובן שמזה -
בפירושו. ביאור יתוסף סוטה

התיבות  את הב' בפירושו רש"י מעתיק למה ה)
"ד"א  והול"ל הא' בפי' כתבם שכבר אהרן" "אחות

כו'"? נפשו שמסר לפי

שרש"י  שבמקום פעמים כמה מדובר וא"ו)
ב' כאן שיש מקדים ואינו פירושים ב' מביא

הם) ששקולים מראה (שזה הוכחה 14פירושים ה"ז ,
בהשני; שאין קושי ישנו מהפירושים אחד שבכל
הוא  אין שאעפי"כ אלא העיקר, הוא הראשון והפי'
מהו  ובנדו"ד: הב'. להפי' וזקוקים עדיין, מספיק

הפירושים?הקוש  שבב' 15י

זה:·. בכל הביאור
א) לתרץ: היא כאן בפירושו רש"י כוונת

שנתנבאה היינו - הידיעה בה"א -xak"הנביאה"
פשוטה  קושיא ועיקר: ב) נתנבאה. היכן

התיבות בלימוד מרים mwizrnyהמתעוררת "ותקח
מאורע  בסיפור התורה שכאשר מובן הנביאה":
להודיע  א) או: ה"ז שמזכירה, לאדם תואר מוסיפה
יודעים  היינו לא התואר בלעדי כי מדובר, במי

המסופר. בהמאורע הבנה להוסיף ב) או זאת.

"הנביאה" תואר מוסיפה שהתורה בנדו"ד והנה
מרים  באיזו להודיע בכדי שאי"ז מובן ל"מרים",

) ידענו לא עדיין כי שהיתה crמדובר, זה) פסוק
"אחות  שהייתה מפורש תומ"י ועוד: נביאה.

גמור. בירור שזהו אהרן",

כאן  המסופר שהמאורע הכתוב שכוונת ועכצ"ל
שהיתה זה עם קשר לו אי"ז d`iapיש ולכאורה .

מובן:

וירא  בפ' למדנו אשת 16כבר השב "ועתה :
כי -iap`האיש הוא נביא "כי ופרש"י: וגו'" הוא

rceie הוא הנביא שענין היינו כו'", בה נגעת שלא
ויצא  בפ' ובפרש"י נסתרים. דברים "לפי 17לדעת

העתיד zerceieהיוze`iapשהאמהות ידיעת - כו'"
וארא 18לבוא  ובפרש"י אדם 19. נבואה לשון "כל :

כו'". תוכחות דברי לעם ומשמיע המכריז

נסתרים, דברים יודע הוא: הנביא שגדר נמצא
עתידות  תוכחות יודע דברי לעם ומשמיע מדבר ,

כו'.

זה  עם מרים" "ותקח של השייכות מהי וא"כ,
את  מרים שלקחה זה הרי - "הנביאה" שהיתה
ידיעת  של ענין אינו שירה, ואמרה בידה התוף
בזה  השמיעה לא וגם עתידות, או נסתרות

תוצאה20תוכחות  זוהי כ"א ,zirah הנפש מהרגש
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(13- נק"ט זמ"ן משנה סדרי בששה הרגיל סדר לפי כ"ה
התקו"ז  דעת היא כן בטהרות, ומסיים זרעים בסדר מתחיל
קצת  משמע וכן לפיה"מ, בהקדמתו הרמב"ם א), (ה, בהקדמה
(פי"ג, מבמדב"ר* דמשמע מאי לפי משא"כ - א) (לא, בשבת
קט"ן: נז"ם - תנחומא ר' דעת (יט) תהלים וממדרש בסופו) טוֿטז
בחלק  רק (לא מוכח ועד"ז בנזיקין. ומסיים נשים מסדר מתחיל
סד"ה  א כב, (ע"ז מתוס' להלכה) בנוגע גם אלא שבתורה האגדה

בא  טהרות דסדר (שם), ומהרא"ש מעמידין) נזיקין אין סדר לפני
סע"ט). חיו"ד מהד"ת נו"ב (עיין

ואילך.14) 141 ס"ע לקמן ראה
הול"ל 15) דלא קשה הא' לפי' דאילו כתב: לדוד במשכיל

שנבאה  עבר בלשון לכתוב הו"ל אלא השתא, דמשמע הנביאה
הוא  - הידיעה בה"א - הכתוב פי' בפשטות אבל אהרן. אחות

לפנ"ז.dreciשהיתה שנתנבאה לפי כנביאה,

m"na zlgzn t"ray dxezc x`ean (my) x"acnaay s`e (*
libxd xcq itl wx edf dxe`kly ,"melya" m"na zniiqne "izni`n"
zeipynd mr k"k xeyiw dl oi` oivwer meiqay dpync l"i -
zercd lklc l"t` k"`e ,dpynd iyxtnn dnk k"ynke ,dl zencewy
'qnc ,q"yd zligzl rbepa l"i f"cre .q"yd meiqa ef dpyn d`a
ligzdl" q"yd zligza zipype ,mirxf xcql k"k zkiiy dpi` zekxa
dxez lere y"ner eilr lawle d"awd ly ecegia dpynd xcq
mb `aed) ezlgza zekxal f"`ix iwqt) "'eke xweae axr zevnde
ezncwda ixi`n d`xe ,(m"anxdl y"ndit zncwda d"dbda

.q"yd zligza ef 'qn d`a zercd lklc l"t` k"`e ,(dkex`a
micenlzd ipy illk ik`ln cia onqpda d`x) llkd t"r - l"i e`
jxk g"cya qtcp) mely ikxc .('yexie ilaa zwelgn oiprl) c"ei 'iq
- zwelgna zeaxdl `ly (f"pxq 'l ze` q"yd illk (eteqa c"ei
enke ,yecwd epiax i"r oxcq t"r aezka efnxp `l mixcqd dyyc
k"p d`xe .cere .(dw ,gr) mildzay zekn xyr xcqa f"cr epivny
mirxf xcql ezgizta h"eieze .fi ,ek mixac h"draae .my x"cna

.oiwifp xcqle

ז.16) כ,
לד.17) כט,
עבר18) שהי' כה: י, נח בפרש"י העתיד iap`וכ"ה ע"ש כו'

כו'.
א.19) ז,
ובכ"20) לדרך. צידה (בס' הובא מפרשים כתבו בכמה מ)

ש"קול  לפי קולן, את הנשים ישמעו שלא כדי תופים, לקחו שלכן
שלא רק (לא הרי ועפ"ז א ), כד, (ברכות ערוה" drinydבאשה

לא כ"א) תוכחות, .llkaקולהdrinydדברי
פשש"מ  שע"פ מובן זה, פירוש רש"י הביא שלא שמזה ואף



לי

glya zyxt zegiy ihewl יא כרך

את 1עה"פ ‡. אהרן אחות הנביאה מרים "ותקח
בתופים  אחרי' הנשים כל ותצאן בידה התוף
מרים  "ותקח התיבות רש"י מעתיק ובמחולות",
אחות  כשהיתה נתנבאה, "היכן ומפרש: הנביאה"
שתלד  אמי עתידה אמרה משה, שנולד קודם אהרן,

בסוטה 2בן  כדאי' ד"א 3כו' לפי 4. אהרן אחות
כשנצטרעה  עלי' נפשו שמו"5שמסר על .6נקראת

פשוטה  קושיא לתרץ היא רש"י כוונת בפשטות
- הכתוב בלימוד סוטה yxetnkeהמתעוררת במס'

משה  אחות ולא אהרן "אחות בפרש"י: המצויינת
"אחות  תיבות שאין רש"י ומתרץ (בתמי')?",
אחות  "ולא קשה (שאז מרים על תואר אהרן"
"הנביאה" לתיבת בהמשך באות הן אלא משה?"),
רק  עדיין כשהיתה "נביאה" שהיתה שלפניהן:

משה" שנולד קודם אהרן היתה:7"אחות והנבואה .
רש"י  מוסיף ואח"כ כו'". בן שתלד אמי "עתידה
"לפי  אהרן") "אחות רק נקראת (למה שני תירוץ

וכו'" עלי' נפשו .8שמסר

צלה"ב: עפי"ז אבל

מרים  "ותקח התיבות רש"י מעתיק למה א)
הן: פירושו את המכריחות התיבות הרי - הנביאה"
משה"), אחות "ולא קשה (שבזה אהרן" "אחות

אלו  תיבות להעתיק לרש"י לו הי' ולא 9וא"כ ,
הנביאה". מרים "ותקח

(בפירוש  כאן להודיע רש"י את מכריח מה ב)
hytdלכאורה של מרים? נבואת תוכן זה) כתוב

אחות  כשהיתה נתנבאה, "והיכן רק לכתוב הו"ל
לא! ותו 10אהרן"

לרש"י, מנ"ל לאידך, מקרא,eheytaג) של
מרים בן dzidשנבואת שתלד אמי "עתידה

11וכו'"?

מקור  לציין רש"י של דרכו אין כידוע, ד)
ה"ז  המקור, מציין כן שהוא ובמקום פירושיו.

שאין siqedlבשביל אלא הכתוב; לפירוש ביאור
רש"י  הי' אז (כי הפשט להבנת מוכרחת זו הוספה

חמש yexitaכותבו ה"בן שגם באופן - (כדרכו
זריז  התלמיד יהי' שבאם רק יבין)), (למקרא)"
ולתרץ  - מביאו שרש"י בפירוש לו יוקשה וממולח
העיון  שע"י - כו'" "כדאיתא רש"י כותב הקושיא

הקושיא. תתיישב שם

נמצאים  בפרש"י המובאים רז"ל דברי ובאם
dnka סתם (ולא מהם לא' מציין ורש"י מקומות,

שדוקא  כוונתו אז - כיו"ב) או בגמרא", "דאיתא
בפי' ביאור יתוסף ברש"י המצוין במקום העיון ע"י

;12הכתוב 
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כ.1) טו, פרשתנו
בן 2) שתלד אמי עתידה אמרה הוא: הלשון כת"י ברש"י

שני: ובדפוס וכו'. ד"א סוטה במס' כדאי' וכו' ישראל את להושיע
אבל  וכו'. ד"א ישראל את שמושיע בן שתלד אמי עתידה אמרה
וראה  כבפנים. הוא הלשון ראשון) דפוס (כולל הדפוסים ברוב

.37 הערה לקמן
עה"פ.3) מכילתא וראה א. יד, במגילה וכ"ה סע"ב. יב,
(4.32 הערה לקמן וראה ממכילתא. והוא
יאֿיב.5) יב, בהעלותך
הערה 6) לקמן וראה כן. אמר לכך כשנצטרעה , שני: ובדפוס

.31
שהייתה.7) ד"ה שם בסוטה שפירש"י וכמו
לתרץ8) אין (ועד"ז eheytaאבל הרמב"ן כמ"ש מקרא של

הוזכר  ולא ומרים משה בשירה שהוזכרו "מפני בחיי) ברבינו הוא
וכו'" לו כבוד דרך אהרן אחות ואמר להזכירו הכתוב רצה אהרן

היו ומרים משה אם לומר שייך הי' זה תירוץ כי -mixkfp wx בענין
הרי  כאן אבל אהרן, גם להזכיר צריך אז בעלמא, זכר לשם זה
וא"כ  לנשים, ומרים לאנשים השירה התחיל שמשה לפי הוזכרו

אהרן? את כאן להזכיר ענין מה
הוא  (ועד"ז שם הרמב"ן  כמ"ש (בפשש"מ) לפרש אין גם
גדול  אל לייחס הכתובים שדרך "ויתכן בחיי) וברבינו ברשב"ם

בנדו"ד  הנה) - בפרש"י זה נרמז שלא ע"ז (נוסף כי האחים",
בנ"י  את הוציא שהוא משה אל לייחסה יותר מתאים זה) (ובפרט

לאנשים. השירה את לומר שהתחיל והוא הים ובקע ממצרים
שהיתה  לפי אהרן אחות "ומ"ש יקר בכלי כמ"ש לומר אין גם

כן כי למשה, לא אבל בנבואה, לו בהעלותך"דומה פ' סוף משמע
נוגע מה כי -o`k'לשיטתי והכל"י - בנבואה לאהרן שוה שהיתה

נביאה". נעשית ש"עכשיו
להתירוץ,9) שייכת "הנביאה" שהתיבה נאמר אם ואפילו

" רש"י d`iapdשהיתה הי' לפי"ז הרי - אהרן" "אחות כשהיתה "
להעתיק ולאmbצריך אלו. תיבות wxתיבות ועוד: אלו. תיבות

מעתיקן. ולמה לפירושו, שייכות אין מרים" "ותקח
תיבת 10) לתרץ היא בזה רש"י שכוונת אפ"ל לכאו'

היינו  כו', בן שתלד אמי עתידה שהתנבאה מביא ולכן "הנביאה"
בן  שתלד אמי "עתידה שנבואתה שראתה לשיר התחילה שעכשיו
שם). סוטה מהרש"א חדא"ג (ראה נתקיימה ישראל" את שמושיע

להעתיק לרש"י הו"ל לפי"ז את xwiraאבל "שמושיע התיבות
אלו  שתיבות בסוטה"), כדאיתא "וכו' הרמז (במקום ישראל"
התיבות  (משא"כ נבואתה התקיימה שעתה ומבארות מתרצות

בן"). שתלד אמי "עתידה
אין 11) בסוטה" "כדאיתא מציין שרש"י שמכיון י"ל בפשטות

הי' בפשש"מ מוכרח הי' לא באם אבל בפשש"מ, מקור ע"ז צריך
ואמרו לכתוב: רש"י סגנון ע"פ יותר (וכיו"ב)epizeaxמתאים

כו'. אמי עתידה אמרה
שרוצה12) השני.lelylאו במקום שהוא כפי הדרז"ל

glya zyxt - zegiy ihewl

בפי' לתרץ רש"י כוונת מהי בנדו"ד: ועפ"ז
נמצא  זה מארז"ל המקור? ציון ע"י הכתוב פשט
ומציין  מדייק ורש"י מגילה במס' וגם סוטה במס'
מועד) בסדר (שהיא מגילה אדרבא, והרי - לסוטה

נשים) (שבסדר סוטה למס' בש"ס 13קודמת

במס' דאיתא מה ע"י שדוקא מובן שמזה -
בפירושו. ביאור יתוסף סוטה

התיבות  את הב' בפירושו רש"י מעתיק למה ה)
"ד"א  והול"ל הא' בפי' כתבם שכבר אהרן" "אחות

כו'"? נפשו שמסר לפי

שרש"י  שבמקום פעמים כמה מדובר וא"ו)
ב' כאן שיש מקדים ואינו פירושים ב' מביא

הם) ששקולים מראה (שזה הוכחה 14פירושים ה"ז ,
בהשני; שאין קושי ישנו מהפירושים אחד שבכל
הוא  אין שאעפי"כ אלא העיקר, הוא הראשון והפי'
מהו  ובנדו"ד: הב'. להפי' וזקוקים עדיין, מספיק

הפירושים?הקוש  שבב' 15י

זה:·. בכל הביאור
א) לתרץ: היא כאן בפירושו רש"י כוונת

שנתנבאה היינו - הידיעה בה"א -xak"הנביאה"
פשוטה  קושיא ועיקר: ב) נתנבאה. היכן

התיבות בלימוד מרים mwizrnyהמתעוררת "ותקח
מאורע  בסיפור התורה שכאשר מובן הנביאה":
להודיע  א) או: ה"ז שמזכירה, לאדם תואר מוסיפה
יודעים  היינו לא התואר בלעדי כי מדובר, במי

המסופר. בהמאורע הבנה להוסיף ב) או זאת.

"הנביאה" תואר מוסיפה שהתורה בנדו"ד והנה
מרים  באיזו להודיע בכדי שאי"ז מובן ל"מרים",

) ידענו לא עדיין כי שהיתה crמדובר, זה) פסוק
"אחות  שהייתה מפורש תומ"י ועוד: נביאה.

גמור. בירור שזהו אהרן",

כאן  המסופר שהמאורע הכתוב שכוונת ועכצ"ל
שהיתה זה עם קשר לו אי"ז d`iapיש ולכאורה .

מובן:

וירא  בפ' למדנו אשת 16כבר השב "ועתה :
כי -iap`האיש הוא נביא "כי ופרש"י: וגו'" הוא

rceie הוא הנביא שענין היינו כו'", בה נגעת שלא
ויצא  בפ' ובפרש"י נסתרים. דברים "לפי 17לדעת

העתיד zerceieהיוze`iapשהאמהות ידיעת - כו'"
וארא 18לבוא  ובפרש"י אדם 19. נבואה לשון "כל :

כו'". תוכחות דברי לעם ומשמיע המכריז

נסתרים, דברים יודע הוא: הנביא שגדר נמצא
עתידות  תוכחות יודע דברי לעם ומשמיע מדבר ,

כו'.

זה  עם מרים" "ותקח של השייכות מהי וא"כ,
את  מרים שלקחה זה הרי - "הנביאה" שהיתה
ידיעת  של ענין אינו שירה, ואמרה בידה התוף
בזה  השמיעה לא וגם עתידות, או נסתרות

תוצאה20תוכחות  זוהי כ"א ,zirah הנפש מהרגש
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(13- נק"ט זמ"ן משנה סדרי בששה הרגיל סדר לפי כ"ה
התקו"ז  דעת היא כן בטהרות, ומסיים זרעים בסדר מתחיל
קצת  משמע וכן לפיה"מ, בהקדמתו הרמב"ם א), (ה, בהקדמה
(פי"ג, מבמדב"ר* דמשמע מאי לפי משא"כ - א) (לא, בשבת
קט"ן: נז"ם - תנחומא ר' דעת (יט) תהלים וממדרש בסופו) טוֿטז
בחלק  רק (לא מוכח ועד"ז בנזיקין. ומסיים נשים מסדר מתחיל
סד"ה  א כב, (ע"ז מתוס' להלכה) בנוגע גם אלא שבתורה האגדה

בא  טהרות דסדר (שם), ומהרא"ש מעמידין) נזיקין אין סדר לפני
סע"ט). חיו"ד מהד"ת נו"ב (עיין

ואילך.14) 141 ס"ע לקמן ראה
הול"ל 15) דלא קשה הא' לפי' דאילו כתב: לדוד במשכיל

שנבאה  עבר בלשון לכתוב הו"ל אלא השתא, דמשמע הנביאה
הוא  - הידיעה בה"א - הכתוב פי' בפשטות אבל אהרן. אחות

לפנ"ז.dreciשהיתה שנתנבאה לפי כנביאה,

m"na zlgzn t"ray dxezc x`ean (my) x"acnaay s`e (*
libxd xcq itl wx edf dxe`kly ,"melya" m"na zniiqne "izni`n"
zeipynd mr k"k xeyiw dl oi` oivwer meiqay dpync l"i -
zercd lklc l"t` k"`e ,dpynd iyxtnn dnk k"ynke ,dl zencewy
'qnc ,q"yd zligzl rbepa l"i f"cre .q"yd meiqa ef dpyn d`a
ligzdl" q"yd zligza zipype ,mirxf xcql k"k zkiiy dpi` zekxa
dxez lere y"ner eilr lawle d"awd ly ecegia dpynd xcq
mb `aed) ezlgza zekxal f"`ix iwqt) "'eke xweae axr zevnde
ezncwda ixi`n d`xe ,(m"anxdl y"ndit zncwda d"dbda

.q"yd zligza ef 'qn d`a zercd lklc l"t` k"`e ,(dkex`a
micenlzd ipy illk ik`ln cia onqpda d`x) llkd t"r - l"i e`
jxk g"cya qtcp) mely ikxc .('yexie ilaa zwelgn oiprl) c"ei 'iq
- zwelgna zeaxdl `ly (f"pxq 'l ze` q"yd illk (eteqa c"ei
enke ,yecwd epiax i"r oxcq t"r aezka efnxp `l mixcqd dyyc
k"p d`xe .cere .(dw ,gr) mildzay zekn xyr xcqa f"cr epivny
mirxf xcql ezgizta h"eieze .fi ,ek mixac h"draae .my x"cna

.oiwifp xcqle

ז.16) כ,
לד.17) כט,
עבר18) שהי' כה: י, נח בפרש"י העתיד iap`וכ"ה ע"ש כו'

כו'.
א.19) ז,
ובכ"20) לדרך. צידה (בס' הובא מפרשים כתבו בכמה מ)

ש"קול  לפי קולן, את הנשים ישמעו שלא כדי תופים, לקחו שלכן
שלא רק (לא הרי ועפ"ז א ), כד, (ברכות ערוה" drinydבאשה

לא כ"א) תוכחות, .llkaקולהdrinydדברי
פשש"מ  שע"פ מובן זה, פירוש רש"י הביא שלא שמזה ואף



glyaלב zyxt - zegiy ihewl

עצמו  זה בענין רש"י ובלשון הנס. בראותה :21שלה
(משה) כשראה eala"אז dlr qpd'וכו שירה שישיר

eal el xn`'כו ביהושע וכן כו' עשה וכן שישיר,
ומובן  כו'"; ישיר אז בה שפתח הבאר שירת וכן
בלבה  עלה הנס, בראותה מרים, שגם בפשטות

נוגע ומה - שירה ?d`iapשהיתהo`kשתאמר

לומר‚. הכתוב כוונת שאין רש"י, ,o`kyומתרץ
שתיבת  כ"א לנבואה, שייכות יש זה במאורע
"אחות  בכתוב אח"כ למ"ש נמשכת "הנביאה"

אהרן",
הכתוב  תיבות הן הן שבפירושו אלו תיבות כי -
אלא  גדולות), באותיות נדפסות היו (וכאלו

מקומות  בכמה וכדרכו פירושו, מכניס 22שבאמצע

עדיין כשהיתה שהתנבאה אהרן,wxהיינו: אחות
לתרץ  היא בזה הכתוב וכוונת - משה שנולד קודם

קושיא:

כתוב  עצמו זה בענין שלפנ"ז 23בהכתובים

כמה  עד מובן שמזה עבדו", ובמשה בה' "ויאמינו
שעה. באותה משה אל בנ"י כל היו בטלים

ׂשמֹו ה' אשר ראו לזה קודם עוד ָובכלל
לפרעה  בלעדו dpyndשאפילו24"אלקים" לפרעה

רגלו" ואת ידו את איש ירים אי"מ:25"לא וא"כ .
וכו' שירה אמירת כזה גדול מעשה עשתה זה איך
שנטלו  מצינו ולא - גו'" אחרי' הנשים כל "ותצאן

ע"ז? ממשה רשות

נביאה  שהיתה "הנביאה", הכתוב מוסיף לכן
עדיין  כשהיתה שהתנבאה עד ביותר גדולה ידועה,
היתה  והנבואה משה, שנולד קודם אהרן", "אחות
השירה  לענות יכולה היתה לכך וכו'", אמי "עתידה

(כדלהלן). רבינו משה בפני

עמרם" בת "הנביאה הול"ל טפי לכאורה דהנה
נביא  שהי' אהרן" "אחות משא"כ משה, של אביו
"הנביאה  מדגיש שהכתוב ומאחר - למשה (וטפל)

לומר שכוונתו עכצ"ל אהרן" הנבואה okezyאחות
משה" לידת "קודם - משה ולא אהרן הדיוק הוא

שהתנבאה לומר רק כוונתו באם (כי -xakn הול"ל
מאז" שתלד a"eike"הנביאה אמי עתידה "אמרה ,(

וכו'". בן

(וערכה  נבואתה דרגת גדולת מודגשת ובזה
משה) שעתיד 26לדרגת מקודם וידעה התנבאה א) :

אליו) בטלים וכולם - ישראל של (רבן משה
שייך שאינו בענין התנבאה ב) ביחוד `il'להוולד.

עתידה  ג) וכו'). ויוכבד לעמרם השייך בענין (כ"א
ובכ"ז  בעולם ויוכבד שעמרם היינו - שתלד אמי

- ידה על באה הנבואה

גדולה  היתה נבואתה שדרגת מוכח שמכ"ז
.27ביותר 

נביאה, שהיתה מכיון לומר: הכתוב כוונת וזוהי
משה, הולדת (ועל) קודם שהתנבאה אלא עוד ולא
וגו'" מרים להם ותען וגו' מרים "ותקח - לכן

גו'". אחרי' הנשים כל "ותצאן

עדיין:„. מספיק אי"ז לכאורה אבל
לגבי  נבואתה ערך לספר הכתוב שכוונת כיון
אהרן", "אחות נבואתה תוכן מפרש ולכן משה,
"הנביאה  לומר יותר מתאים הי' אדרבא הרי - כנ"ל
הכוונה: מובנת היתה אז גם אשר משה", אחות

זה מאורע שאין לומר מאחר מוכרח לנבואה, שייך
משה", "אחות אח"כ למ"ש נמשכת ש"הנביאה"
שהיתה  שהכוונה אהרן" "אחות מכשכותב ויתירה
מש"כ  ועפ"י בנבואה, משה - בדרגת - "אחות"
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היו  "מובטחות להלן מפרש"י ואדרבה: כוונתן*, זאת היתה לא
תופים  והוציאו ניסים להן עושה שהקב"ה שבדור צדקניות

להגדיל בשביל היתה התופים שכוונת משמע dgnydממצרים"
עושה  שהקב"ה שידעו שמכיון רש"י שכוונת לומר גדול (ודוחק
לבלבל  דבר איזה צריך ובמילא שירה, יאמרו ובודאי ניסים, להם

וכמובן). האנשים, ישמעו שלא קולן
הרי ובודאי lretlאעפ"כ התופים קול עם ביחד שרו
קולן. שנתבלבל

א.21) טו,
(22.19 הערה 164 ע' לקמן וראה יז. ד, בראשית פרש"י ראה
לא.23) יד,
א.24) ז, וארא
מד.25) מא, מקץ

i"yxta yxetn ixdc ,jiiy f"i` c"ecpa :l"i (oic t"r mb) mrhde *
ixd .mi`iap e`x `ly dn mid lr dgty (elit`) dz`x (a ,eh)

שעה  (ap,באותה dkeqa l"fx`ynl dnec epi`e .'eke yyg mey oi`
dxez dxn` mda hley x"dvi oi`e ctqda oiwqery l"rl dne" (`
ilÎ` df :(i"yxtk) dfn dxzi dzid q"ixwa ik ,"'eke cal miype miyp`

oi`xn eid rav`a.אותו -

התיבות ועפ"26) גם רש"י העתיק שלא מה בפשטות מובן ז
הוא  הדיוק עיקר כי (10 הערה לעיל (ראה ישראל" את "שמושיע

הנבואה. תוכן כ"כ נוגע אינו אבל נבואתה גודל דרגת להדגיש
אפשר 27) "הנביא ה"ז: פ"ז יסוה"ת הל' מרמב"ם להעיר

וכו' דעתו ולהוסיף לבו להרחיב בלבד לעצמו נבואתו שתהי'
וכו'". הארץ מעמי לעם שישולח ואפשר

glya zyxt - zegiy ihewl

עה"פ  בראשית בספר אחים"28רש"י ולוי "שמעון
וכו'"? אחת "בעצה

שנאמר  בישראל 29ואף נביא עוד קם "ולא
"אשר  בענין שזהו תומ"י מפרש הרי - כמשה"

משה  הבטיח ואדרבא פא"פ", הוי' "נביא 30ידעו
ה"א". לך יקים כמוני מאחיך מקרבך

להיות  מספיק אין הרי שבנדו"ד י"ל: ובדוחק
"נביא  בדוגמת שה"ז "נביאה", בתור משה" "אחות
מבלי  משה בזמן גדול דבר יעשה שלא כמוני" -
משה, קודם שנתנבאה נביאה צ"ל כ"א לשאלו,

וכנ"ל. וכו', ויוכבד עמרם בימי

בנבואה, המדובר אין שהרי הוא, שדוחק וכיון
והחידוש  - שירה אמרו בנ"י כל הרי - ועיקר ועוד
היו  הן אף (והרי תאמרנה הנשים שגם בזה רק הוא
אחות  "ד"א ב' פי' רש"י מביא לכן - הנס) באותו
מפרש  למה טעם עוד שישנו היינו כו'", אהרן
"אחות  (ולא אהרן" "אחות המלים ע"י מרים דרגת

כשנצטרעה עלי' נפשו שמסר "לפי - z`xwpמשה")
eny lr אותה קורין היו שכן היינו ומכיון 31" ,

"אחות  הכתוב קוראה לכן אהרן, ע"ש שנקראה
אהרן".

"(ד"א) בתיבת השני פירושו רש"י ומתחיל
בתירוץ  ד"א זה שאין להדגיש, - אהרן" אחות
רק  כ"א משה לפני וגו'" מרים "ותקח איך הקושיא

משה") "אחות (ולא אהרן" "אחות בתיבות ,32ד"א
כפי' הוא - הנ"ל הקושיא על התירוץ אבל

.33הראשון 

קשה  זה ד"א לפי מדובר 34אבל כאן שהרי

q"ixwa אחות" - אהרן של שמו" על ו"נקראת -
מאורע  מצד הוא - משה" "אחות ולא אהרן"

אח"כ! זמן כמה שאירע

של  במעלתה הדיבור צ"ל כאן - ועיקר ועוד
המזכיר  - אהרן אחות יקראנה ואיך מרים,

קודם. הא' פי' ולכן - שנצטרעה!

בפשטות  לומר מקום אין לכאורה אבל
שהרי  משה, שנולד קודם שהתנבאה הכתובים

עדיין  קטנה כדאי'35היתה רש"י מוסיף לכן -
dheqa לפני) אמרז"ל מגילה) במס' (משא"כ ושם ,

מ"ש  בביאור זה) -36מאמר וגו'" העלמה "ותלך
מובן  שמזה כעלמה", בזריזות שהלכה "מלמד
של  תכונות בה היו בשנים, קטנה היותה שעם
עלי' שתחול היתה וראוי' ("עלמה"), גדולה

.37נבואה 
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ה.28) מט, ויחי
יו"ד.29) לד, ברכה
טו.30) יח, שופטים
הכוונה 31) (6 הערה (לעיל שני שבדפוס הגירסא לפי משא"כ

שהכתוב בכלל.o`kרק נקראה שכן ולא כן, קוראה
הנביאה"32) מרים "ותקח התיבות שעל ממכילתא להעיר

לאבי' שאמרה אלא כו' היתה שנביאה מצינו היכן "וכי מבאר:
מקשה  אהרן" "אחות התיבות על בפ"ע, בפיסקא ואח"כ וכו'",

כו'". נפשו אהרן שנתן לפי אלא כו' משה אחות "ולא
הב'33) פי ' שלפי בתו"ת, שהקשה מה בפשטות מתורץ ועפ"ז

שנזכר  אחר במקום ולא כן, הכתוב יחסה זה במקום דוקא למה
שמה.

עכ"פ34) יד):`xytאבל ב, (בראשית וכפרש"י לאומרו,
כי  הוא, דוחק אבל העתיד", ע"ש המקרא וכתב  היו לא "עדיין

בנדו"ד. משא"כ אחר. בשם לקרותו א"א הרי שם

קושיא35) זו אין זה ומטעם יג. פ"א, שמו"ר ,dheytראה
אז  שהיתה הכרח אין פשש"מ בלימוד כי ברמז, רש"י ומפרשה

.37 להערה הב' שוה"ג לקמן וראה קטנה,
הבאה.36) ובהערה שם פרש"י וראה ח. ב, שמות
שאינו 37) (2 הערה לעיל (ראה שני בדפוס להגירסא ובנוגע

שבמקום  פעמים כמה המדובר עה"פ י"ל סוטה, למס' מציין
ובנדו"ד, - לפרשו אי"צ לפנ"ז עצמו רש"י מ"ש ע"פ מובן שהפי'
רוב  לפי ואעפ"כ שם). (שמות בפרש"י גם מובא הנ"ל דרש הרי

כי  סוטה, למס' רש"י מציין הדפוסים
כ"א מפרשו אינו בנדו"ד .efnxnא)

ועלמות בזריזות "הלכה הלשון בפרש"י (ולא mlrkב) "
לי" למה "העלמה לתרץ רק שכוונתו מובן שמזה "כעלמה"),

שהלכה ומתרץ ,* שם) ובמילא mlrk(רא"ם וחזק), תקיף - (זכר
אם  גם כי גדולה, או כקטנה היתה אם להשאלה שייך זה אין
היתה  אם גם ולאידך, ל"ל")**, ("העלמה כנ"ל קשה גדולה היתה
וכו', גדולה היתה ועניני' תכונותי' שבכל הוכחה שום אין קטנה

הוא הדיוק עיקר בודאי mlrkכו'dkldyכי אבל תקיף) - (זכר
) כעלם היתה הלשון xkfשלא סוטה במס' משא"כ עניני', בכל (

בזריזות איך dnlrk"שהלכה לתרץ שכוונתו מובן ובמילא ,"
שהלכה  ומתרץ, קטנה***, עדיין היתה והלא "העלמה" כתוב

) כגדולה כן.dawpבזריזות היתה עניני' שבכל אפ"ל ובמילא ,(

f"ptly itl `ed gxkddy (my dheq) `"yxdn b"`cga k"yne (*
ze`xwnd jxc ok ik ,r"v ,"dnlr" d`xew o`ke "ezeg`" d`xew
dlgzny my `teb dnlrd zaiza d`xpke ,dvilnd itei iptn zepyl

'ide" (ci ,ck y"g) aezk הנערהazek k"g`e ,"'ebe 'il` xne` xy`
'ide" (bn ,my) envr df oipra העלמה."'ebe z`veid

i` df i"yxtn mby oaen f"tre (**.dphw f` dzidy gxkd o
w"cxd 'itae ci ,f 'iryi d`x) mipya dkx `id dnlr mby s` (***

dpi` n"n la` (oeiv zcevne קטנהek ,gq mildz .hi ,l ilyn d`x)
.(cere .my miyxtnae
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עצמו  זה בענין רש"י ובלשון הנס. בראותה :21שלה
(משה) כשראה eala"אז dlr qpd'וכו שירה שישיר

eal el xn`'כו ביהושע וכן כו' עשה וכן שישיר,
ומובן  כו'"; ישיר אז בה שפתח הבאר שירת וכן
בלבה  עלה הנס, בראותה מרים, שגם בפשטות

נוגע ומה - שירה ?d`iapשהיתהo`kשתאמר

לומר‚. הכתוב כוונת שאין רש"י, ,o`kyומתרץ
שתיבת  כ"א לנבואה, שייכות יש זה במאורע
"אחות  בכתוב אח"כ למ"ש נמשכת "הנביאה"

אהרן",
הכתוב  תיבות הן הן שבפירושו אלו תיבות כי -
אלא  גדולות), באותיות נדפסות היו (וכאלו

מקומות  בכמה וכדרכו פירושו, מכניס 22שבאמצע

עדיין כשהיתה שהתנבאה אהרן,wxהיינו: אחות
לתרץ  היא בזה הכתוב וכוונת - משה שנולד קודם

קושיא:

כתוב  עצמו זה בענין שלפנ"ז 23בהכתובים

כמה  עד מובן שמזה עבדו", ובמשה בה' "ויאמינו
שעה. באותה משה אל בנ"י כל היו בטלים

ׂשמֹו ה' אשר ראו לזה קודם עוד ָובכלל
לפרעה  בלעדו dpyndשאפילו24"אלקים" לפרעה

רגלו" ואת ידו את איש ירים אי"מ:25"לא וא"כ .
וכו' שירה אמירת כזה גדול מעשה עשתה זה איך
שנטלו  מצינו ולא - גו'" אחרי' הנשים כל "ותצאן

ע"ז? ממשה רשות

נביאה  שהיתה "הנביאה", הכתוב מוסיף לכן
עדיין  כשהיתה שהתנבאה עד ביותר גדולה ידועה,
היתה  והנבואה משה, שנולד קודם אהרן", "אחות
השירה  לענות יכולה היתה לכך וכו'", אמי "עתידה

(כדלהלן). רבינו משה בפני

עמרם" בת "הנביאה הול"ל טפי לכאורה דהנה
נביא  שהי' אהרן" "אחות משא"כ משה, של אביו
"הנביאה  מדגיש שהכתוב ומאחר - למשה (וטפל)

לומר שכוונתו עכצ"ל אהרן" הנבואה okezyאחות
משה" לידת "קודם - משה ולא אהרן הדיוק הוא

שהתנבאה לומר רק כוונתו באם (כי -xakn הול"ל
מאז" שתלד a"eike"הנביאה אמי עתידה "אמרה ,(

וכו'". בן

(וערכה  נבואתה דרגת גדולת מודגשת ובזה
משה) שעתיד 26לדרגת מקודם וידעה התנבאה א) :

אליו) בטלים וכולם - ישראל של (רבן משה
שייך שאינו בענין התנבאה ב) ביחוד `il'להוולד.

עתידה  ג) וכו'). ויוכבד לעמרם השייך בענין (כ"א
ובכ"ז  בעולם ויוכבד שעמרם היינו - שתלד אמי

- ידה על באה הנבואה

גדולה  היתה נבואתה שדרגת מוכח שמכ"ז
.27ביותר 

נביאה, שהיתה מכיון לומר: הכתוב כוונת וזוהי
משה, הולדת (ועל) קודם שהתנבאה אלא עוד ולא
וגו'" מרים להם ותען וגו' מרים "ותקח - לכן

גו'". אחרי' הנשים כל "ותצאן

עדיין:„. מספיק אי"ז לכאורה אבל
לגבי  נבואתה ערך לספר הכתוב שכוונת כיון
אהרן", "אחות נבואתה תוכן מפרש ולכן משה,
"הנביאה  לומר יותר מתאים הי' אדרבא הרי - כנ"ל
הכוונה: מובנת היתה אז גם אשר משה", אחות

זה מאורע שאין לומר מאחר מוכרח לנבואה, שייך
משה", "אחות אח"כ למ"ש נמשכת ש"הנביאה"
שהיתה  שהכוונה אהרן" "אחות מכשכותב ויתירה
מש"כ  ועפ"י בנבואה, משה - בדרגת - "אחות"
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היו  "מובטחות להלן מפרש"י ואדרבה: כוונתן*, זאת היתה לא
תופים  והוציאו ניסים להן עושה שהקב"ה שבדור צדקניות

להגדיל בשביל היתה התופים שכוונת משמע dgnydממצרים"
עושה  שהקב"ה שידעו שמכיון רש"י שכוונת לומר גדול (ודוחק
לבלבל  דבר איזה צריך ובמילא שירה, יאמרו ובודאי ניסים, להם

וכמובן). האנשים, ישמעו שלא קולן
הרי ובודאי lretlאעפ"כ התופים קול עם ביחד שרו
קולן. שנתבלבל

א.21) טו,
(22.19 הערה 164 ע' לקמן וראה יז. ד, בראשית פרש"י ראה
לא.23) יד,
א.24) ז, וארא
מד.25) מא, מקץ

i"yxta yxetn ixdc ,jiiy f"i` c"ecpa :l"i (oic t"r mb) mrhde *
ixd .mi`iap e`x `ly dn mid lr dgty (elit`) dz`x (a ,eh)

שעה  (ap,באותה dkeqa l"fx`ynl dnec epi`e .'eke yyg mey oi`
dxez dxn` mda hley x"dvi oi`e ctqda oiwqery l"rl dne" (`
ilÎ` df :(i"yxtk) dfn dxzi dzid q"ixwa ik ,"'eke cal miype miyp`

oi`xn eid rav`a.אותו -

התיבות ועפ"26) גם רש"י העתיק שלא מה בפשטות מובן ז
הוא  הדיוק עיקר כי (10 הערה לעיל (ראה ישראל" את "שמושיע

הנבואה. תוכן כ"כ נוגע אינו אבל נבואתה גודל דרגת להדגיש
אפשר 27) "הנביא ה"ז: פ"ז יסוה"ת הל' מרמב"ם להעיר

וכו' דעתו ולהוסיף לבו להרחיב בלבד לעצמו נבואתו שתהי'
וכו'". הארץ מעמי לעם שישולח ואפשר

glya zyxt - zegiy ihewl

עה"פ  בראשית בספר אחים"28רש"י ולוי "שמעון
וכו'"? אחת "בעצה

שנאמר  בישראל 29ואף נביא עוד קם "ולא
"אשר  בענין שזהו תומ"י מפרש הרי - כמשה"

משה  הבטיח ואדרבא פא"פ", הוי' "נביא 30ידעו
ה"א". לך יקים כמוני מאחיך מקרבך

להיות  מספיק אין הרי שבנדו"ד י"ל: ובדוחק
"נביא  בדוגמת שה"ז "נביאה", בתור משה" "אחות
מבלי  משה בזמן גדול דבר יעשה שלא כמוני" -
משה, קודם שנתנבאה נביאה צ"ל כ"א לשאלו,

וכנ"ל. וכו', ויוכבד עמרם בימי

בנבואה, המדובר אין שהרי הוא, שדוחק וכיון
והחידוש  - שירה אמרו בנ"י כל הרי - ועיקר ועוד
היו  הן אף (והרי תאמרנה הנשים שגם בזה רק הוא
אחות  "ד"א ב' פי' רש"י מביא לכן - הנס) באותו
מפרש  למה טעם עוד שישנו היינו כו'", אהרן
"אחות  (ולא אהרן" "אחות המלים ע"י מרים דרגת

כשנצטרעה עלי' נפשו שמסר "לפי - z`xwpמשה")
eny lr אותה קורין היו שכן היינו ומכיון 31" ,

"אחות  הכתוב קוראה לכן אהרן, ע"ש שנקראה
אהרן".

"(ד"א) בתיבת השני פירושו רש"י ומתחיל
בתירוץ  ד"א זה שאין להדגיש, - אהרן" אחות
רק  כ"א משה לפני וגו'" מרים "ותקח איך הקושיא

משה") "אחות (ולא אהרן" "אחות בתיבות ,32ד"א
כפי' הוא - הנ"ל הקושיא על התירוץ אבל

.33הראשון 

קשה  זה ד"א לפי מדובר 34אבל כאן שהרי

q"ixwa אחות" - אהרן של שמו" על ו"נקראת -
מאורע  מצד הוא - משה" "אחות ולא אהרן"

אח"כ! זמן כמה שאירע

של  במעלתה הדיבור צ"ל כאן - ועיקר ועוד
המזכיר  - אהרן אחות יקראנה ואיך מרים,

קודם. הא' פי' ולכן - שנצטרעה!

בפשטות  לומר מקום אין לכאורה אבל
שהרי  משה, שנולד קודם שהתנבאה הכתובים

עדיין  קטנה כדאי'35היתה רש"י מוסיף לכן -
dheqa לפני) אמרז"ל מגילה) במס' (משא"כ ושם ,

מ"ש  בביאור זה) -36מאמר וגו'" העלמה "ותלך
מובן  שמזה כעלמה", בזריזות שהלכה "מלמד
של  תכונות בה היו בשנים, קטנה היותה שעם
עלי' שתחול היתה וראוי' ("עלמה"), גדולה

.37נבואה 
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ה.28) מט, ויחי
יו"ד.29) לד, ברכה
טו.30) יח, שופטים
הכוונה 31) (6 הערה (לעיל שני שבדפוס הגירסא לפי משא"כ

שהכתוב בכלל.o`kרק נקראה שכן ולא כן, קוראה
הנביאה"32) מרים "ותקח התיבות שעל ממכילתא להעיר

לאבי' שאמרה אלא כו' היתה שנביאה מצינו היכן "וכי מבאר:
מקשה  אהרן" "אחות התיבות על בפ"ע, בפיסקא ואח"כ וכו'",

כו'". נפשו אהרן שנתן לפי אלא כו' משה אחות "ולא
הב'33) פי ' שלפי בתו"ת, שהקשה מה בפשטות מתורץ ועפ"ז

שנזכר  אחר במקום ולא כן, הכתוב יחסה זה במקום דוקא למה
שמה.

עכ"פ34) יד):`xytאבל ב, (בראשית וכפרש"י לאומרו,
כי  הוא, דוחק אבל העתיד", ע"ש המקרא וכתב  היו לא "עדיין

בנדו"ד. משא"כ אחר. בשם לקרותו א"א הרי שם

קושיא35) זו אין זה ומטעם יג. פ"א, שמו"ר ,dheytראה
אז  שהיתה הכרח אין פשש"מ בלימוד כי ברמז, רש"י ומפרשה

.37 להערה הב' שוה"ג לקמן וראה קטנה,
הבאה.36) ובהערה שם פרש"י וראה ח. ב, שמות
שאינו 37) (2 הערה לעיל (ראה שני בדפוס להגירסא ובנוגע

שבמקום  פעמים כמה המדובר עה"פ י"ל סוטה, למס' מציין
ובנדו"ד, - לפרשו אי"צ לפנ"ז עצמו רש"י מ"ש ע"פ מובן שהפי'
רוב  לפי ואעפ"כ שם). (שמות בפרש"י גם מובא הנ"ל דרש הרי

כי  סוטה, למס' רש"י מציין הדפוסים
כ"א מפרשו אינו בנדו"ד .efnxnא)

ועלמות בזריזות "הלכה הלשון בפרש"י (ולא mlrkב) "
לי" למה "העלמה לתרץ רק שכוונתו מובן שמזה "כעלמה"),

שהלכה ומתרץ ,* שם) ובמילא mlrk(רא"ם וחזק), תקיף - (זכר
אם  גם כי גדולה, או כקטנה היתה אם להשאלה שייך זה אין
היתה  אם גם ולאידך, ל"ל")**, ("העלמה כנ"ל קשה גדולה היתה
וכו', גדולה היתה ועניני' תכונותי' שבכל הוכחה שום אין קטנה

הוא הדיוק עיקר בודאי mlrkכו'dkldyכי אבל תקיף) - (זכר
) כעלם היתה הלשון xkfשלא סוטה במס' משא"כ עניני', בכל (

בזריזות איך dnlrk"שהלכה לתרץ שכוונתו מובן ובמילא ,"
שהלכה  ומתרץ, קטנה***, עדיין היתה והלא "העלמה" כתוב

) כגדולה כן.dawpבזריזות היתה עניני' שבכל אפ"ל ובמילא ,(

f"ptly itl `ed gxkddy (my dheq) `"yxdn b"`cga k"yne (*
ze`xwnd jxc ok ik ,r"v ,"dnlr" d`xew o`ke "ezeg`" d`xew
dlgzny my `teb dnlrd zaiza d`xpke ,dvilnd itei iptn zepyl

'ide" (ci ,ck y"g) aezk הנערהazek k"g`e ,"'ebe 'il` xne` xy`
'ide" (bn ,my) envr df oipra העלמה."'ebe z`veid

i` df i"yxtn mby oaen f"tre (**.dphw f` dzidy gxkd o
w"cxd 'itae ci ,f 'iryi d`x) mipya dkx `id dnlr mby s` (***

dpi` n"n la` (oeiv zcevne קטנהek ,gq mildz .hi ,l ilyn d`x)
.(cere .my miyxtnae
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דילן:‰. בפי' תורה" של מ"יינה
המלכות  ספי' על מורה ובספירת 38מרים -

ענינים  ב' אנו מוצאים המלכות 39המלכות ספירת :
הספירות  מכל למעלה ית', בעצמותו ;40מושרשת

הלבנה  (בדוגמת כלום" מגרמה לה "לית המל' ספי'
מהספירות  שמקבלת מה רק כ"א אלי'), שנמשלה
גמור, ביטול בבחי' שהיא ולפי ממנה: שלמעלה

ממנה zlawnורק שלמעלה לכן 41מהספירות ,
בהאור  שישנו עצמותו כח בה שיורגש אפשר

אלי' בהספירות 42הנמשך מורגש שאינו (אף
ממנה  ).43שלמע'

בב' הדבר ומרומז - במרים הוא עד"ז
שברש"י: הפירושים

מדבר הראשון שהיתה izelrna'פי' - מרים של
וממשיכה) (ומגלה ומנבאה גדולה ונביאה נביאה,

מ  שמו"לידת על ש"נקראת מבואר הב' ובפי' שה,
היינו - אהרן מס"נ dlihayשל וע"י אליו וטפילה

עלי' ונת"ל 44דאהרן וכו'; דיבורה יכופר אשר פעל
מדגיש  - אחות" הנביאה "מרים הב' לפי' שגם
ספי' במרים, מעלות שישנן זה מרים: מעלת גודל
שבטילה  לפי הוא פרש"י) (התחלת המלכות

דמטרוניתא  שושבינא בחי' ז"א 45לאהרן, ,46,
הב'). (פי' ממנה שלמעלה

שאף  ישראל: ובנות לנשי מיוחדת הוראה ומזה
בהאנשים  שאין בהן, מעלות שלעת"ל 47שכו"כ (עד

גבר" תסובב אשר 48"נקיבה לדעת, עליהן מ"מ ,(

רצון 49כמרז"ל  העושה כשרה אשה "איזוהי
המעלות f"ireבעלה", גילוי לידי תבואנה דוקא

בהן. הנמצאות

המעלות  לאותן בנוגע רק לא היא זו והוראה
גם  אלא מבעליהן, מקבלות שהן בגלוי נראה אשר
ג"כ  וכמרומז מצ"ע, בנשים שישנן להמעלות -

דילן: בפרש"י

נפשו  מסר (אהרן באמת למה אי"מ: דלכאורה
דוקא? אהרן של שמו" על "נקראת ולכן) עלי',
של  ענינו בהם: השווה צד כי בזה, הטעם אמנם
את  אוהב שלום ורודף שלום "אוהב הוא אהרן

לתורה" ומקרבן מרים 50הבריות של ענינה וכן ;
הנשים  כדרך לולד והוגה ומדברת "פועה הוא

הבוכה" תינוק נפשו 51המפייסות מסר הוא ולכן -
שמו. על ונקראת עלי',

ממעלות  שהן בהענינים שאף הרמז, ובזה
" רש"י וכלשון מצ"ע, הנשים jxckהנשים

לקרב  האשה שמטבע היינו וכו'", המפייסות
גם52וכו' ,dfa של שמו" על "נקראת שהיא אומרים

וכו'. מהבעל זה גם לקבל שצריכה אהרן,

מהבעל, שמקבלת שלאחר מובן, ולאידך
יותר  נעלה באופן עוד מעלותי' כל בה מתגלות
עד  אליו, מעלותי' משפיעה גם והיא מהבעל,
תסובב  "נקיבה כי גילוי, לידי הדבר יבוא שלעת"ל

גבר".
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א.38) יב, לזח"ב מהרח"ו הגהות ד). ב, (שמות שעה"פ ראה
ואילך.39) ג ה, ואתחנן לקו"ת ב) (קל, כ סי' אגה"ק ראה

תקכז. ואילך, שמה שלח, ע' תרס"ו המשך תרנ"ט. יחיינו ד"ה
ובכ"מ. ואילך. פכ"ד תש"ח ר"ה המשך

ספ"ג.40) א"א שער ע"ח
ס"ג.41) תש"ג העם אשרי ד"ה ראה
ב 42) (ט, ס"ה יהונתן לו ויאמר ד"ה בראשית אוה"ת ראה
ואילך).
תקכז.43) ע' שם תרס"ו המשך שם. יחיינו ד"ה ראה
ואילך.44) יא יב, בהעלותך
ובכ"מ.45) ב. מט, ח"ב ב. רסו, זח"א

ובכ"מ.46) א'ֿתרנז. ע' תצוה אוה"ת וראה
וראה 47) וכו'. בביתא שכיחא דאיתתא ב): (כג, תענית ראה

האנשים "ויבואו כב) לה, (ויקהל עה"פ התורה הנשים lrמפרשי
מלהביא  עיכבו לא אותן "ואף ח): לח, (שם פרש"י וראה גו'".
מגילה  בפרש"י (הובא פמ"ה פרדר"א וראה כו'". המשכן לנדבת

ועוד. סד). (כו, פינחס פרש"י בתי"ז). ובטואו"ח ב. כב,
כא.48) לא, ירמי'
לשון).49) (בשינוי פ"ט תדא"ר
ג.50) פי"ב, אדר"נ וראה מי"ב. פ"א אבות
טו.51) א, שמות פרש"י
בדברים.52) שמשדלתו ג): יט, (קדושים פרש"י וראה



לה glya zyxt - zegiy ihewl

דילן:‰. בפי' תורה" של מ"יינה
המלכות  ספי' על מורה ובספירת 38מרים -

ענינים  ב' אנו מוצאים המלכות 39המלכות ספירת :
הספירות  מכל למעלה ית', בעצמותו ;40מושרשת

הלבנה  (בדוגמת כלום" מגרמה לה "לית המל' ספי'
מהספירות  שמקבלת מה רק כ"א אלי'), שנמשלה
גמור, ביטול בבחי' שהיא ולפי ממנה: שלמעלה

ממנה zlawnורק שלמעלה לכן 41מהספירות ,
בהאור  שישנו עצמותו כח בה שיורגש אפשר

אלי' בהספירות 42הנמשך מורגש שאינו (אף
ממנה  ).43שלמע'

בב' הדבר ומרומז - במרים הוא עד"ז
שברש"י: הפירושים

מדבר הראשון שהיתה izelrna'פי' - מרים של
וממשיכה) (ומגלה ומנבאה גדולה ונביאה נביאה,

מ  שמו"לידת על ש"נקראת מבואר הב' ובפי' שה,
היינו - אהרן מס"נ dlihayשל וע"י אליו וטפילה

עלי' ונת"ל 44דאהרן וכו'; דיבורה יכופר אשר פעל
מדגיש  - אחות" הנביאה "מרים הב' לפי' שגם
ספי' במרים, מעלות שישנן זה מרים: מעלת גודל
שבטילה  לפי הוא פרש"י) (התחלת המלכות

דמטרוניתא  שושבינא בחי' ז"א 45לאהרן, ,46,
הב'). (פי' ממנה שלמעלה

שאף  ישראל: ובנות לנשי מיוחדת הוראה ומזה
בהאנשים  שאין בהן, מעלות שלעת"ל 47שכו"כ (עד

גבר" תסובב אשר 48"נקיבה לדעת, עליהן מ"מ ,(

רצון 49כמרז"ל  העושה כשרה אשה "איזוהי
המעלות f"ireבעלה", גילוי לידי תבואנה דוקא

בהן. הנמצאות

המעלות  לאותן בנוגע רק לא היא זו והוראה
גם  אלא מבעליהן, מקבלות שהן בגלוי נראה אשר
ג"כ  וכמרומז מצ"ע, בנשים שישנן להמעלות -

דילן: בפרש"י

נפשו  מסר (אהרן באמת למה אי"מ: דלכאורה
דוקא? אהרן של שמו" על "נקראת ולכן) עלי',
של  ענינו בהם: השווה צד כי בזה, הטעם אמנם
את  אוהב שלום ורודף שלום "אוהב הוא אהרן

לתורה" ומקרבן מרים 50הבריות של ענינה וכן ;
הנשים  כדרך לולד והוגה ומדברת "פועה הוא

הבוכה" תינוק נפשו 51המפייסות מסר הוא ולכן -
שמו. על ונקראת עלי',

ממעלות  שהן בהענינים שאף הרמז, ובזה
" רש"י וכלשון מצ"ע, הנשים jxckהנשים

לקרב  האשה שמטבע היינו וכו'", המפייסות
גם52וכו' ,dfa של שמו" על "נקראת שהיא אומרים

וכו'. מהבעל זה גם לקבל שצריכה אהרן,

מהבעל, שמקבלת שלאחר מובן, ולאידך
יותר  נעלה באופן עוד מעלותי' כל בה מתגלות
עד  אליו, מעלותי' משפיעה גם והיא מהבעל,
תסובב  "נקיבה כי גילוי, לידי הדבר יבוא שלעת"ל

גבר".
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א.38) יב, לזח"ב מהרח"ו הגהות ד). ב, (שמות שעה"פ ראה
ואילך.39) ג ה, ואתחנן לקו"ת ב) (קל, כ סי' אגה"ק ראה

תקכז. ואילך, שמה שלח, ע' תרס"ו המשך תרנ"ט. יחיינו ד"ה
ובכ"מ. ואילך. פכ"ד תש"ח ר"ה המשך

ספ"ג.40) א"א שער ע"ח
ס"ג.41) תש"ג העם אשרי ד"ה ראה
ב 42) (ט, ס"ה יהונתן לו ויאמר ד"ה בראשית אוה"ת ראה
ואילך).
תקכז.43) ע' שם תרס"ו המשך שם. יחיינו ד"ה ראה
ואילך.44) יא יב, בהעלותך
ובכ"מ.45) ב. מט, ח"ב ב. רסו, זח"א

ובכ"מ.46) א'ֿתרנז. ע' תצוה אוה"ת וראה
וראה 47) וכו'. בביתא שכיחא דאיתתא ב): (כג, תענית ראה

האנשים "ויבואו כב) לה, (ויקהל עה"פ התורה הנשים lrמפרשי
מלהביא  עיכבו לא אותן "ואף ח): לח, (שם פרש"י וראה גו'".
מגילה  בפרש"י (הובא פמ"ה פרדר"א וראה כו'". המשכן לנדבת

ועוד. סד). (כו, פינחס פרש"י בתי"ז). ובטואו"ח ב. כב,
כא.48) לא, ירמי'
לשון).49) (בשינוי פ"ט תדא"ר
ג.50) פי"ב, אדר"נ וראה מי"ב. פ"א אבות
טו.51) א, שמות פרש"י
בדברים.52) שמשדלתו ג): יט, (קדושים פרש"י וראה

אגרות קודש

 ב"ה,  יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר

 ברוקלין, נ.י.

עשרה לחודש אחד עשר הוא חודש שבט, ה'תשט"ו

להתושבים, להמתיישבים, לאלו אשר יתיישבו בכפר חב"ד

אשר בארץ הקדושה, ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה

מראשית השנה ועד אחרית שנה, תבנה ותכונן במהרה

בימינו על ידי משיח צדקנו, הם וכל אשר להם

הוי' עליהם יחיו

שלום ברבוי וברכה ברבוי!

ונחלשה  הי"ד,  הידוע  המאורע  אחרי  בקרבו  רוחו  ונפל  בכם  מי  יש  אשר  לשמוע  נצטערתי 

החלטתו בהתיישבות והתקשרותו לכפר חב"ד אשר בארעא קדישא.

ואנא שליחותייהו דרבנן עבידנא להעתיק מכתבי קדש של רבותינו הקדושים נשיאי ישראל. 

וז"ל:

א. רבנו הזקן - בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה(.

כי  יען  מתעשרים  השריפה  שאחר  דאינשי  בפומא  מרגלא  על  עליון  קדושי  מפי  שמעתי   -

בשריפה  מדה"ד  אחר  ולזאת  רחמים  דין  חסד  כך  וסדרן  הקדושות  העליונות  מדות  השתלשלות 

מתעוררת מדת הרחמי' שהיא גדולה ממדת החסד שבתחלה כנודע שהיא מדתו של יעקב נחלה בלי 

מצרים מבריח מן הקצה כו'. עכ"ל הזהב.

ב. אדמו"ר האמצעי.

- באתי לנחם לבבם על אודות אשר נגע יד ה'... לא יפול לבבם כי בודאי יעורר ה' חסדו הגדול 

וחמלתו עליהם... בתוס' ברכה אחרי אשר... וידוע דכל דין מלובש בו מבחי' החסד בהעלם. וע"כ כל 

מה דעביד רחמנא לטב כי אין רע יורד מלמעלה. ולכך מברכין על הרעה כשם כו'. ובכלות מדה"ד שם 

דוקא יגלה עוז האהבה שהי' מלובש בו כמשל האב המייסר לבנו שמלביש האהבה ביסורים שמייסרו. 

ועכ"ז מיד אחר שמייסרו יתגלה פנימיות אהבתו וחמלתו ביותר עד שנותן לו חסד וטוב. וכמו ששמעתי 

מאאמו"ר זצלה"ה נ"ע בשרש ענין הקללות שבתוכחות שיהפכו לברכות מצד כח תוקף החסד המלובש 

בהן והן מתגלים אחר כלות לבוש מעשה הדין הקשה דוקא. וז"ש והפכתי אבלם לששון, אבלם דייקא, 

וגילוי אור, רב חסד שבו, כמו ביום א' דפסח שהי' חסד  כמו ת"ב שנשתלחה ידם כו' יהופך לששון 

העצמי כו'. וכמבואר דבר זה בכתבים באריכות כו'. וע"כ אמרתי דרך עצה שלא נכון בעיני על אשר עלה 

בדעת קצת אנשים ממחניכם לעקור משכנם מ... כי לדעתי שם דוקא יצוה ה' את הברכה מטעם הנ"ל. 

וכאשר שמתי בפי ידידי המוכ"ז שמטעם זה שמעתי ממנו ז"ל שלא רצה לעקור משכנו מק"ק לאדי 

אחר שריפת ביתו כידוע. וה' ישוב ירחמנו אחר שובו אפו וינחמם וירום קרנם למעלה כל ימי עולם... 

דברי אוהבם באמת המצפה לישועת ה' עליהם בקרוב. דובער באאמו"ר ז"ל נ"ע.

ג. אדמו"ר ה"צמח צדק".

- מכתבם קבלתי גם למשמע אזן שמעה נפשי מזה מקודם, והנני לנחמם מאשר הועתק מכי"ק 

אאזמו"ר נ"ע אשר כתב לאיש א' מאנ"ש שנשרף ה"ה יוסף מזוראוויץ, וז"ל שמעתי מפי קדושי עליון 

על שאומרים ומרגלא בפומא דאינשי שאחר השריפה מתעשרים יען כי השתלשלות מדות העליונות 

הקדושות וסדרן כך חסד דין רחמים ולזאת אחר מדה"ד בשריפה מתעוררת מדת הרחמי' שהיא גדולה 



לו

ממדת החסד שבתחלה כנודע שהיא מדתו של יעקב נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה כו'. עכ"ל זהב. 

ולכן צוה מעל' בכי"ק הנ"ל לאיש הנ"ל להתחזק ולבנות ביתו במקומו. ומדבריו הקדושים נ"ע נ"ל 

לנדון שלכם כי איש את רעהו יחזקו נא לבנות ביתם במקומם. כי מהידוע דזכותא דרבים גדול יותר 

מהיחיד לעורר רחמים רבים לסומכם ולהרים קרנם ע"כ יתחזקו נא ואיש את רעהו יעזורו וה' הנותן 

כח לעשות חיל הוא יברכם בכל טוב בכל אשר יעשו כנפשם ונפש אוהבם דושו"ט: מנחם מענדל.

דברי צדיקים קיימים לעד ופועלים פעולתם.

והשי"ת יברך את כל אחד ואחת מכם, בתוך כלל ישראל, שיקויים כל האמור בכתבי קדש 

הנ"ל במילואו בטוב הנראה והנגלה ובקרוב ממש.

בברכה - המחכה ומצפה לבשורות טובות.

נ.ב.

אגה"ק א - ספר המצות להצ"צ סוף ע' רכח

אגה"ק ב - בסידור מאה שערים סוף ע' כח.

אגה"ק ג - שם ע' לו.

 ב"ה,  י"א שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון ט' שבט, בו כותב בהנוגע לדרשה ברבים על עניני קבלה, ואשר 

אמרו לו שכן נוהגים חסידי ליובאוויטש.

והנה בימינו המושג קבלה, נעשה רחב יותר מדי, וכמובן שאין אחד יכול להיות אחראי על מה 

שהשני רוצה להכניס בתואר האמור.

ובהנוגע לפועל, אנשי ליובאוויטש וחב"ד מתעסקים בהפצת עניני פנימיות התורה, שבדורנו 

נתגלתה בתורת החסידות, שבה מתבארים בכמה וכמה מקומות ענינים המבוארים בספרי קבלה, וענין 

האמור הוא מעבודת והשתדלות היסודיות של אנשי חב"ד, כמצוה עלינו מרבותינו נשיאינו שמסרו 

וכמה סיפורים בזה בהנוגע  נפשם על הפצת תורת חסידות חב"ד, שהיא היא תורת הבעל שם טוב, 

לגודל ההתמסרות שלהם עצמם וגם מה שדרשו מאלו הנשמעים לקולם, והביעו תקותם הכי חזקה, 

אשר יבוא יום הבהיר ואור, אשר תעשה תורה זו נחלת כל בני ישראל כולם מבלי יוצא מן הכלל, ונחלה 

בהנוגע לתורה הרי פירושה, לימוד באופן דהבנה והשגה, וככל חלקי התורה, לימוד המביא לידי מעשה.

ותקותי  האמורה,  מפעולה  לו  ידוע  אין  מכתבו,  מסגנון  שכנראה  הדבר,  לפלא 

אלו  במחנה  ויכנס  ישתתף  הרי  ופנימיותם,  בורים  על  הדברים  פרטי  כשיכיר  אשר  חזקה, 

בכל  השפעתו  כח  וינצל  חוצה,  גם  שיגיעו  ועד  החסידות  תורת  מעינות  להפצת  המתמסרים 

מקום שידו מגעת לתכלית האמורה והשי"ת יצליחו.

בכבוד ובברכה.

אגרות קודש



לז

בראשית ו, יד – עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה 
את התבה וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר

סב

ביאור, ד"גפר" הוא בחי' גבורות, "כפר" בחי' חסדים, וזהו 
"מבית ומחוץ בכפר", כי גבורות צ"ל בין ב' בחי' חסדים 

כדי שיתמתקו

שהוא  כופר  בכופר.  ומחוץ  מבית  אותה  וכפרת 
לטיח על התיבה להגן עלי', זהו בחי' חסד.

התיבה עצמה מעצי גפר היא בחי' גבורות1, אעא 
דקרדו2.

ג-פר3, כי יש ג' מיני4 גבורות, ג' חלוקות דהלוים, 

1( ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד מ' וז"ל: 
"קו השמאל בכלל בחי' גבורות, בינ"ה גבור"ה גימטריא גפ"ר" ע"ש.

ְדָאִעין  ֵּתיבּוָתא  ָלְך  ִעֵבד  2( לשון התרגום "עשה לך תבת עצי גפר", 
דקרדו",  "טורי  סג ע"א מובא הלשון  דף  נח  )בזהר פרשת  ְדַקְרדֹום. 
ובלקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד כה, מפרש וז"ל טורי 
שם(...  )בזהר  אמת  בדרך  כמ"ש  אררט  הרי  או  חשך  הרי  הם  קרדו 
אררט הוא לווטותא כמ"ש בזוה"ק פרשת פנחס דף רנח ע"ב ע"ש, 

והוא מלשון ארור ע"ש(.
פ"ר  ותיבת  פ"ר,  מיני  ג'  "ג-פר"  נוט'  הוא  "גפר"  תיבת  פירוש:   )3
לעיל  )עיין  "מנצפך"  אותיות  בגי'  שהוא  וכידוע  גבורות,  על  מרמז 
גבורות.  מיני  ג'  והיינו   )17 הערה  עה  סימן  לקמן   ,2 הערה  א  סימן 

ראה הערה 4.
4 ( ראה לקמן סימן קכז. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג חלק ג 
גבורה  דמלכות,  )גבורה  גבורות  דג'  הענין  מהו  וז"ל:   .1609 עמוד 

דז"א, וגבורה דבינה( בעבודת האדם?
הביאור בהערות אאמו"ר:

עשית",  אתה  ביעקב  וצדקה  "משפט  הכתוב  בפי'  בכ"מ  מבואר 
"משפט" לפני "צדקה" – שלכל לראש צריך האדם לשפוט את עצמו 
)לפי מעשיו ועבודתו כו'( כמה מגיע לו מכל רכושו, וע"י "משפט" 
זה מגיע למסקנא שחלק גדול מרכושו אינו מגיע לו, ולכן נותן זאת 

לצדקה.
דוגמא פשוטה ל"משפט" המביא לצדקה – המבואר באגה"ק )סט"ז( 
כל  וכה"ג,  וכסות בקרה  ועצים  לפי הטף  צריך לחם  "העני  שכאשר 
דברים אלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה בשר ודגים וכל 
וכפי שמסיים שם ש"זהו עפ"י  נפש ממש",  חיי  . שאינן   . מטעמים 
שורת הדין גמור", וכתוצאה מ"משפט" זה – נותן הוא לצדקה את כל 

עניני המותרות ביחס לחיי נפש ממש.
ועפ"ז מובן ענינם של כל ג' הבחי' דגבורה )גבורה דמלכות, גבורה 

דז"א, וגבורה דבינה( – בעבודת האדם:
ענין ה"משפט" )דין וגבורה( בשייכות אל המעשה בפועל ממש – הרי 

זה בחי' "דינא דמלכות", כי ספירת המלכות ענינה – מעשה בפועל.
דז"א.  גבורה  בחי'  הוא   – שבלב  למדות  בשייכות  ה"משפט"  ענין 

כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל זיע"א ר"פ נשא.
כי  חסדים.  בחי'  הוא  ומבחוץ  שמבפנים  והכופר 
בחי' חסדים שיתמתקו,  ב'5  בין  להיות  צריך  גבורות 
כמו שמדת הגבורה יצחק6 הוא בין אברהם – חסד7, 

ויעקב – תפארת הנוטה8 לחסד.
וכן מדת ואמת9 בין רב חסד לנוצר חסד.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד ריא

יפות ומתוך  דהנה, מכיון שנתינת הצדקה צריכה להיות בסבר פנים 
)ולא מספיק רק המעשה בפועל( – מובן, שענין ה"משפט"  שמחה 
צריך לחדור גם ברגש הלב, היינו, במקום שיהי' בו הרגש "ארץ לא 
שבעה מים", "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים כו'" – יפעול בעצמו את 
גבורה  וזהו בחי'  לזולת.  נפשו מגיע  לחיי  ביחס  הרגש שכל המותר 

דז"א בעבודת האדם – ענין ה"משפט" )גבורה( ביחס לרגש שבלב.
גבורה  בחי'  הוא   – והשגה  והבנה  לשכל  בשייכות  ה"משפט"  וענין 
לענין  הקשור  בכל  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות  שזוהי  דבינה, 
ה"משפט". דהנה, מבואר בתניא )פ"ל( החשבון השכלי שמביא את 
האדם להיות במעמד ומצב ד"הוי שפל רוח בפני כל האדם" – עי"ז 
להיות  לחטוא,  לו  גורם  ש"מקומו  הזולת,  על  זכות  לימוד  שמוצא 
בוער  ויצרו   .  . קרנות  מיושבי  ולהיות  היום  כל  לילך בשוק  פרנסתו 
כתנור בוערה מאופה כו'", וכך הולך ומלמד עליו זכות )היינו, אפילו 
כאשר בגלוי לא רואים בו ענין של זכות, הרי הוא מתייגע ללמד עליו 
צריכים  הנ"ל  זכות  לימוד  עניני  שכל  פשוט  וגם  מובן  והנה,  זכות(. 
להיות ביחס לכל אדם, מלבד בנוגע לעצמו! כי – כאשר האדם יתחיל 
ללמד זכות על עצמו ]שמה שיצרו מתאווה כו' – הרי זה מפני שכך 
בראו הקב"ה, ומה שאינו יכול לכבוש את יצרו – הרי זה מפני ש"יצרו 
בוער כתנור כו'", וכיו"ב[, מי יודע לאיזה מצב עלול הוא להגיע...! 
ודין(,  )גבורה  "משפט"  של  ענין  להיות  צריך   – לעצמו  בנוגע  אלא 
לעשות  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות   – דבינה  גבורה  בחי'  וזוהי 

"משפט" בנוגע לעצמו, ע"ש.
5( עיין גם לעיל סימן ח. לקמן סימן קמב.

6( יצחק בחי' גבורה: כמ"ש )בראשית לא, מב( "ופחד יצחק הי' לי". 
ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 

התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן שם.
7( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, א ואילך.

וז"ל:  קלב  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  ראה   )8
יעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו לאב כמ"ש 
יצחק, שעל אברהם –  ואלקי  כו, כד( אלקי אברהם אביך  )בראשית 
חסד, אמר אביך, דיעקב – תפארת, ולא על יצחק גבורה, כי תפארת 
פעולת  כמו  לרחם  הוא  התפארת  פעולת  כי  לחסד,  ומתייחס  נוטה 
החסד, וכתיב )ישעי' כט, כב( ליעקב אשר פדה את אברהם, ע"כ יעקב 

תפארת הנוטה ושייך לחסד.
וראה גם לקמן סימן עט. קטז. קכג. ר. ראה בהערה 21.

9( שמות לד פסוקים ו, ז. בהי"ג מדות הרחמים כתיב "ורב חסד ואמת 
נצר חסד" )אמת שהוא דין ומשפט באמצע(.

לקוטי לוי יצחק על התורה
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ישראל  בני  וישאו  הקריב  ופרעה   – י  יד, 
את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו 

מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'

עצמה  שהגלות  בשלח,  מפרשת  לימוד  סב. 
גורמת העלי' של הגאולה, וכל רגע בגלות אינו רגע 

של גלות, אלא רגע של הכנה לגאולה

כט... הגאולה ממצרים בפועל – היא בפרשת בא, שבה 
נאמר1 "בעצם היום הזה יצאו גו' מארץ מצרים".

שבה  וארא2,  בפרשת   – הגאולה  התחלת  באה  ולפנ"ז 
בטלה  המכות  כשהתחילו  והרי  המכות,  אודות  מסופר 
עבודה מאבותינו במצרים3. ועוד לפנ"ז – בתחילת הפרשה 
– נאמר4 "לכן אמור לבני ישראל אני הוי'", שזוהי ההודעה 
עם  שקשור  דלעילא5,  הוי'  דשם  הגילוי  על  )וההתחלה( 
להגאולה  ההתחלה  גם  שהיא  מצרים5,  מגלות  הגאולה 
מארץ  צאתך  "כימי  נאמר6  עלי'  והשלימה,  האמיתית 

מצרים וגו'"7.
ולאח"ז באה פרשת בשלח – שבה עומדים עתה:

העם".  את  פרעה  בשלח  "ויהי  היא:  הפרשה  התחלת 
פארות  משלח  "הי'  שפרעה  אור8,  בתורה  בזה  ומבואר 
וענפים ועושי פרי למעלה את העם שע"י גלותם במצרים 
אלקים  ניצוצי  בחי'  שנתעלו  גרמו  בהם  והשתעבדותם 
הצומח  כח  בחי'  הוא  והוא  הכלים,  בשבירת  שמה  שנפלו 
ואמרו  הקריב,  ופרעה  כמ"ש9  ישראל,  ישועות  להצמיח 

רז"ל10 שהקריב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים".
ועולות  זבחים  בנ"י  עם  פרעה  שלח  שבגשמיות  וע"ד 
להקריב לה' ]כפי שאמר לו משה רבינו "גם אתה תתן בידינו 
זבחים ועולות ועשינו לה' אלקינו"11, וכן הי' בפועל12[, כך גם 
בפנימיות הענינים – ששלח עמהם את ניצוצות הקדושה 

שהיו במצרים, שלקחום בנ"י עמהם בצאתם ממצרים.
של  העלי'  גורמת  עצמה  )שהגלות  זה  ענין  וידיעת  ל. 

1( יב, מא.

וחותמה בקושי השעבוד עד לטענת משה  2( משא"כ בפרשה שלפנ"ז – שסיומה 

רבינו "למה הרעות לעם הזה" )ה, כב(.

3( ראה הנסמן בשיחת ש"פ וארא בתורת מנחם התוועדויות חלק יו"ד ע' 322 ואילך 

הערה 27 )שם ע' 325(.

4( ו, ו.

5( ראה אוה"ת וארא ע' קכז.

6( מיכה ז, טו.

7( ראה סה"מ תש"ח ע' 164.

8( פרשתנו )בשלח( סא, ג.

9( יד, יו"ד.

10( ראה שמו"ר פכ"א, ה.

11( בא יו"ד, כה.

12( ראה פרש"י שם יב, לא.

הגאולה( פועלת שיהי' קל יותר כשנמצאים עדיין בגלות:
לא זו בלבד שיודעים שבודאי יצאו מהגלות, אלא יתירה 
של  ומצב  במעמד  שנמצאים  רגע  שכל  שיודעים   – מזה 
גלות, מהוה הכנה והכשרה ליציאה מן הגלות אל הגאולה. 
ובמילא, מסתכלים על כל רגע בגלות – לא כמו רגע בגלות, 

אלא כמו רגע של הכנה לגאולה.
יום  בכל  עושה  שיהודי  פעולה  שבכל   – בזה  וההסברה 
בעוה"ז  חלק  עוד  מאיר  ה"ה  בגלות,  שהותו  במשך  ויום 
חלק  עוד  ומזכך  מברר  ה"ה  ובמילא  והחומרי,  הגשמי 
בעוה"ז הגשמי והחומרי, עוד חלק מקליפת נוגה כו', שעי"ז 
פועלים את תכלית השלימות של ימות המשיח שהוא גילוי 
אוא"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי, כמבואר בארוכה בתניא13. וכיון 
שכן, הרי מובן שצריכים להסתכל על כל רגע שבו מוכרחים 
עדיין להיות בגלות – לא כמו רגע של גלות, אלא כמו רגע 
עם  להתמודד  יותר  נקל  ואז,  לגאולה.  והקדמה  הכנה  של 

קשיי הגלות ולעבוד עבודתו כדבעי.
זאת ועוד – שהעבודה היא באופן שהאדם מרגיש את 
והיינו,  גלות"(,  אין  ניט  שוין  איז  )"ער  חורין"  ל"בן  עצמו 
בגלות  ועבודתו  חירות,  של  ומצב  במעמד  היא  שהנשמה 
שנמצא  אחר  מישהו  להוציא  שצריך  חורין"  "בן  כמו  היא 

עדיין בשבי'.
בכל  שיבוא  המשיח  בביאת  באמונה  מתבטא  זה  וענין 
יום14 – לא אמונה בדרך מקיף, אלא אמונה שחודרת בכל 
אותו  מוציאה  גופא  זו  ואמונה  פנימי,  בדרך  נפשו  כחות 
יכול לעבוד עבודתו מבלי  ובמילא  מההגבלות של הגלות, 

להתחשב בהמיצרים וגבולים שמצד הגלות.
– וזהו הביאור בפתגם המקובל בשם הבעש"ט15, שכל 
אחד מישראל יכול לחצות נהר ע"ג מטפחת )"דורכשווימען 
בזה.  להאמין  שצריך  אלא  פַאטשיילע"(,  ַא  מיט  טייך  ַא 
והיינו, שכאשר האמונה היא )לא בדרך מקיף, אלא( בדרך 
אבריו  רמ"ח  בכל  כולו,  האדם  את  היא  מעמידה  פנימי, 
לא  ואז,  האמונה(,  )של  שלה  ומצב  במעמד  גידיו,  ושס"ה 
יפלא שהוא מושל על הטבע, כיון שמציאותו היא למעלה 
בשבילו,  אלא  נבראה  לא  הטבע  מציאות  וכל  מהטבע, 
ראשית",  שנקראו  ישראל  בשביל  "בראשית,  כמארז"ל16 
וכיון שהענין ד"נקראו ראשית" הוא אצלו בגילוי, פועל הוא 

כל מה שצריך לפעול באין מפריע.

13( פל"ז.

14( ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' רלג ואילך.

15( ראה בהנעתק בס' בעש"ט עה"ת ח"א פ' לך בהגהת מקור מים חיים אות מב. 

וראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ח ס"ע 242. מכתב כ"ה ניסן שנה זו )אגרות 

קודש ח"ח ע' שנג(.

16( פרש"י בראשית א, א – מויק"ר פל"ו, ד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בשלח
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:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑,נהגם לב)ּכמֹו:ולא העם",(שמות את נחה ו)"ל "ּבהתהּלכ(משלי «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

"אֹות ‰e‡.ּתנחה ·B¯˜ Èk∑,למצרים הּדר ּבאֹותֹו לׁשּוב הרּבה ונֹוח יׁש אּגדה Ì˙‡¯a.ּומדרׁשי ְֶַָƒ»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑מלחמת יד)ּכגֹון וגֹו'",(במדבר והּכנעני העמלקי ּומה,(מכילתא)"וּירד חֹוזרים. היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ƒ¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: מעּקם, ּדר ּכׁשהּקיפם ֿ אם עלֿאחתּֿכּמה ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
יפה  מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור מזרחי, אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים הרׁשימֹות נראה הּכתּוב סדר (לפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻוכּמה.

זה) על נכֹון ÌÁpÈ.יּׁשּוב Ôt∑ מחׁשבה לׁשּוב יחׁשבּו לב ויּתנּו ׁשּיצאּו .על ִֶַָ∆ƒ»≈ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
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FznbEckE] c"nNd z`(gi ,bl ziy`xa) ¤©¨¤§§¨
xirl' FnM ,'mkW xir ...awri `aIe'©¨Ÿ©£Ÿ¦§¤§§¦

.['mkWmb` oFWl `Ed 'sEq'e'sEq' - §¤§§£©
oFWlA'mb`' FnM FrnWn `xwOd ¦§©¦§¨©§¨§£¨

FAW mFwn `Ede ,minkg oFWlA¦§£¨¦§¨¤
,xzFiA dgl dnc`dmWÎlr oM `xwpe ¨£¨¨©¨§¥§¦§¨¥©¥

FA milcBWoFbM ,dviaE lgp ignv ¤§¥¦¦§¥©©¦¨§
mipw,sEqeFnM:EpivOWsEQA mUYe' ¨¦§§¤¨¦©¨¤©

x`id ztU lr'(b ,a lirl)cakFi] ©§©©§Ÿ¤¤
zFCB lr dWn DpA z` dpinhd¦§¦¨¤§¨¤©©
;[mW milcBd sEQd ipw KFzA ,xF`id©§§§¥©©§¥¦¨

oke'Elnw sEqe dpw'(e ,hi diryi)ignv] §¥¨¤¨¨¥¦§¥
lgPd zFCB lr milcBd sEQde dpTd©¨¤§©©§¥¦©©©©©



glyaמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy
ּׁשּצריכים, מה ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהסּבתן
לזּמן  צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו למקֹום מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועֹוג  סיחֹון ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר אם ּכי נכּתב לא זה וכתּוב .הּצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכל

אֹומר: הּוא וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו מהיכן א)ּומדין, ּתעברּו(יהושע "ואּתם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו: מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן יד)חמּוׁשים", אחד (בראשית חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. חניכיו", את "וּירק ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה יצאּו .מחמּׁשה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהםהׁשּביעם ּכנען (מכילתא)ׁשּיׁשּביעּו לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה . «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לא מּיד, ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לכ לעׂשֹות. מצרים יג)יּניחּום È˙ÓˆÚ.(סוטה ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«

ÌÎz‡ ‰fÓ∑.ּכן הׁשּביע "אּתכם"לאחיו ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף .למדנּו ƒ∆ƒ¿∆ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,[milgPd in EWai iM ,Eltpe ExAWp¦§§§¨§¦¨§¥©§¨¦
mW lr 'sEq mi' iExw `Ed o`M s`e§©¨¨©©¥

FztU lr milcBd ElNd mignSd,a"l) ©§¨¦©¨©§¥¦©§¨
(:ai dheq i"yx i"tre:

.íéLeîçå`N` 'miWEng' oi`oFWl ©£¦¥£¦¤¨§
mipiIEfndngln ilkA mixEbg - §¨¦£¦¦§¥¦§¨¨

,o`M z`f xiMfd aEzMde)itl §©¨¦§¦Ÿ¨§¦
xAcOA ozAiqdWxW` `EdmxB ¤£¦¨¨©¦§¨£¤¨©

did ENi`W ,miWEng ElrW mdl̈¤¤¨£¦¤¦¨¨
`EdW miYWlR ux` KxC mkilFn¦¨¤¤¤¤§¦§¦¤
mdl miWOEgn Eid `l ,aEXi Kxc¤¤¦Ÿ¨§¨¦¨¤
xaFrW mc`M `N` ,oikixSX dn lM̈©¤§¦¦¤¨§¨¨¤¥
mW zFpwl FYrcaE mFwnl mFwOn¦¨§¨§©§¦§¨

WxFt `EdWM la` ,KxhvIX dnon ©¤¦§¨¥£¨§¤¥¦
`vFie aEXIdFl oOfl Kixv xAcOl ©¦§¥©¦§¨¨¦§©¥

(W`xn Fl oikdl),KxFSd lMENit`e §¨¦¥Ÿ¨©¤©£¦
o`M xn`p okl .dngln ilM§¥¦§¨¨¨¥¤¡©¨
lkA miciIEvn EidW xnFl ,'miWEnge'©£¦©¤¨§¨¦§¨

,xAcOA dkildl WExCddf aEzke ©¨©£¦¨©¦§¨§¨¤
ofF`d z` xAUl m` iM aYkp `lŸ¦§©¦¦§©¥¤¨¤

,(rnFXl xiAqdl)Dnzz `NW §©§¦©¥©¤Ÿ¦§©
wlnr znglnA(g ,fi oldl)znglnaE §¦§¤¤£¨¥§¦§¤¤

bFre oFgiq(dlÎ`k ,`k xacna)Eznglna ¦§§¦§¤¤
oicn(`l xacna),ilM mdl Eid okidn ¦§¨¥¥¨¨¨¤§¥

;axgA l`xUi mEMdW oiifKkl ©¦¤¦¦§¨¥¤¨¤§¨
o`M LricFde aEzMd miCwd¦§¦©¨§¦£¨
.mixvOn mz`vA Eid miWEngW¤£¦¨§¥¨¦¦§©¦

E ,((oWi i"WxA`xwOA cFr Epivn §©¦¨¨¨¦©¦§¨
ilM zxibg zErnWnA 'miWEng' oFWl§£¦§©§¨£¦©§¥

iM ,dnglnxnF` `Ed ok(ci ,` ryedi) ¦§¨¨¦¥¥
miWEng ExarY mY`e'mkig` iptl §©¤©©§£¦¦§¥£¥¤

'ebe 'ligd ixFAB lMrWFdi ixaCn] Ÿ¦¥©©¦¦¦§¥§ª©
mwlg z` ElgPW mihaXd ipA l ¤̀§¥©§¨¦¤¨£¤¤§¨
`Fal mzEaiIgzd cbpM ,oCxIl gxfOn¦¦§¨©©§¥§¤¤¦§©§¨¨
axrOn dnglOA mdig` zxfrl§¤§©£¥¤©¦§¨¨¦©£¨

,[oCxIlqElwpE` FnBxY oke:o`M ©©§¥§¥¦§§§§¨
- 'miWEng','oifxfn':FWExiRW £¦§¨§¦¤¥

'dngln ilkA miWEng',EFnMmBxYW £¦¦§¥¦§¨¨§¤¦§¥
'eikipg z` wxIe'(ci ,ci ziy`xa)fixfe' ©¨¤¤£¦¨§¨¥

ilkA eixrp z` xbg - 'idFnlEr zi©¥¦¨©¤§¨¨¦§¥
EWaMWM 'miklOd zngln'A] dngln¦§¨¨§¦§¤¤©§¨¦§¤¨§
mr dngln mdxa` Kxre ,mFcq z ¤̀§§¨©©§¨¨¦§¨¨¦
oA hFl z` xxgWl icM miWaFMd©§¦§¥§©§¥¤¤

.[mdiciA dAWPW eig`xg` xaC ¨¦¤¦§¨¦¥¤¨¨©¥
oFWlA EpizFAx EWxCcg` - miWEng ¨§©¥¦§£¦¤¨

dXngnipA xRqOn (ziWing) ¥£¦¨£¦¦¦¦§©§¥
l`xUiE`vi,mixvOnex`W ENi` ¦§¨¥¨§¦¦§©¦§¦§¨

Ezn miwlg drAx`mixvnA ©§¨¨£¨¦¥§¦§©¦
dlit` ini zWlWAzWlW KWnA - ¦§Ÿ¤§¥£¥¨§¤¤§¤

itl ,KWFg zMn lW mipFW`xd minId©¨¦¨¦¦¤©©¤§¦
mirWx EidW(ak ,i lirl i"yx d`x)(`zlikn): ¤¨§¨¦

hi dxez
(hi).òéaLä òaLäoFWNd zElitMn ©§¥©¦§¦©¦§¦©¨

minkg EWxCWmriAWdsqFi ¨§£¨¦¤¦§¦¨¥

EriAWIWmd mBmdipal,mdixg` ¤©§¦©¥¦§¥¤©£¥¤
E`vIWM eizFnvr z` zFlrdl§©£¤©§¨§¤¥§

.mixvOndOleÎlM Fz`lrd z` dgC ¦¦§©¦§¨¨¨¨¤©£¨¨¨
KMeriAWd `lz`EdE`VIW eipA ¨§Ÿ¦§¦©¤¨¨¤¦¨

cIn orpM ux`lFzFn xg`lFnM , §¤¤§©©¦¨§©©§
awri riAWdWEdElrde sqFi z` ¤¦§¦©©£Ÿ¤¥§¤¡
cIn orpM ux`l(hk fn ziy`xa d`x)`N` ? §¤¤§©©¦¨¤¨

KM' :sqFi xn`iNW zlFki dnFC Dpi` ¨¨©¥¥¨¨§¤¤¦
;ipA lW mYlkiliziid hiNW ip` ¦¨§¨¤¨©£¦©¦¨¦¦

iciA wRiq dide mixvnagk iC) §¦§©¦§¨¨¦¥§¨¦¥Ÿ©
zEWxE(zFUrlz` miIwlE z`f §©£Ÿ§©¥¤

,ia` z`eEv,ipA la`Evxi m` ©¨©¨¦£¨¨©¦¦§
orpM ux`l izFlrdlmEgiPi `l §©£¦§¤¤§©©Ÿ©¦

zFUrl mixvn,'oMmriAWd Kklwx ¦§¦©£¥§¨¦§¦¨©
W ,mXn E`vie El`BIWklf`EdE`VI ¦§¤¦¨£§¥§¦¨¤¨¦¨

mdOr EdElrie(m"`x): §©£¦¨¤
.íëzà äfî éúBîöò úà íúéìòäå§©£¦¤¤©§©¦¤¦§¤

,oM riAWd eig`lo`M xn`p oMW §¤¨¦§¦©¥¤¥¤¡©¨
awri ipA xnFlM ,'l`xUi ipA z`'¤§¥¦§¨¥§©§¥©£Ÿ
ixde ,'mkY`' mdl xn` cvike .eia`̈¦§¥©¨©¨¤¦§¤©£¥
?FzFlrdl icM miIgA cFr Eidi `l md¥Ÿ¦§©©¦§¥§©£

o`Mn `N`lM zFnvr s`W EpcOl ¤¨¦¨¨©§¤©©§¨
Elrd mihaXdl`xUimdOr ©§¨¦¤¡¦§¨¥¦¨¤

Edfe ,mixvOn mz`vAxn`PW §¥¨¦¦§©¦§¤¤¤¡©
mkY`''FY`' Elr md mBW itl ,' ¦§¤§¦¤©¥¨¦
(`zlikn)(m"`x):k dxez

(k)úBkqî eòñiå.mz`a EpgIerQOd ©¦§¦ª©©£§¥¨©©¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד בּה"(דברים ּתלכּו אׁשר ּבּדר "לראֹותכם «¿…»«∆∆ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל  ּכמֹו והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּוא הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הענן ּבכבֹודֹו עּמּוד ידי על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. .הם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôì¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ הּוא ּברּו מׁשלים הּקדֹוׁש הענן ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד את …»ƒְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, כג)לעּמּוד זה (שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìò©©¨«

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

did dGdipXd mFIAmz`ivil ©¤¨¨©©¥¦¦¦¨¨
,mixvOnA ixdWmFId,oFW`xcIn ¦¦§©¦¤£¥©¨¦¦¨

mXn mz`v mrqqnrxn E`A , ¦¥¨¦¨¨¥©§§¥
,zFMqlxn`PW FnM(fl ,ai lirl)ErqIe' §ª§¤¤¡©©¦§

E`AW ,'dzMq qqnrxn l`xUi ipa§¥¦§¨¥¥©§§¥ªŸ¨¤¨
mFId FzF`A qp KxcA zFMEql(my i"yx), §§¤¤¥§©

EtiqFdW mW xn`p `NW KFYnE¦¤Ÿ¤¡©¨¤¦
mzriqPW Epcnl ,'mzi`'l s` EriBde§¦¦©§¥¨¨©§¤§¦¨¨
`N` ,mcFTd qPd KWnd Dpi` mzi`l§¥¨¥¨¤§¥©¥©¥¤¨
mFiA didW `Ed Fnvr iptA rQn©¨¦§¥©§¤¨¨§
miizpiA dlil ziipg xg`l ,zxgOd©¨¢¨§©©£¨©©§¨¥§©¦

(l"kyn):`k dxez
(`k).Cøcä íúBçðìmbidpdl ©§¨©¤¤§©§¦¨

mzFgpl' lW c"nNde .KxCA'cEwp ©¤¤§©¨¤¤©§¨¨
g"YRitl (mzFgpl) w"ixig `le ©¨§Ÿ¦¦¦§¨§¦

,'mzFgpdl' FnM `EdW`N` ¤§§©§¨¤¨
,`"dd z` xQgn aEzMd minrtlW¤¦§¨¦©¨§©¥¤©¥
c"nNd l` g"YRd zxaFr f`e§¨¤¤©©¨¤©¨¤

,daiYd W`xAWFnMEpivOW ¤§Ÿ©¥¨§¤¨¦
:FznbECxW` KxCA mkzF`xl' §¨©§§¤©¤¤£¤

Da EklY'(bl ,` mixac)dWn ixaCn] ¥§¨¦¦§¥¤
d"awd xW` cqgd z` E`x :mrd l ¤̀¨¨§¤©¤¤£¤
oprd cEOr glFXW ,mkY` dUFr¤¦§¤¤¥©©¤¨¨

KxC Ffi`A mkl zF`xdl W`d cEOre§©¨¥§©§¨¤§¥¤¤
,[EklY,'mkzF`xdl' FnM `EdW ¥§¤§§©§§¤

eo`M s`FnM Edixd.'mzFgpdl' §©¨£¥§§©§¨
FnM) 'mzFgpl' xn`p KklE§¨¤¡©©§¨§
'mzFgpl' xn`p `le ,('mzFgpdl'§©§¨§Ÿ¤¡©¦§¨

mEXn ,w"ixigAd"awd mzF` dgpdW §¦¦¦¤¦§¨¨
gilW iciÎlrmzF` 'dgp' `le ©§¥¨¦©§Ÿ¨¨¨

FnvrAcEOr - gilXd `Ed inE , §©§¦©¨¦©©
.oprd'mzFgpl' oFWl oFkp okle ¤¨¨§¨¥¨§©§¨

`le ,mixg` ('lirtn' FrnWOW¤©§¨©§¦£¥¦§Ÿ
,FnvrA 'lrFR' oFWl `EdW 'mzFgpl'¦§¨¤§¥§©§

eoprd cEOrW dfA dpeEMd oi` ,mlE` §¨¥©©¨¨¨¤¤©¤¨¨
i`CeA iM ,FCal KlFdÎKExAÎWFcTd ¥§©¦§©©©¨¨

FcFakA `Eddid FnvraEFkilFn ¦§§©§¨¨¦
,mdiptlKld 'de' o`M xn`p ixdW ¦§¥¤¤£¥¤¡©¨©Ÿ¥

'ebe 'mdiptlcEOr z` mFwn lMnE , ¦§¥¤¦¨¨¤©
oikd oprdrawe,Fci lr 'mzFgpdl' ¤¨¨¥¦§¨©§©§¨©¨

md oprd cEOr iciÎlr ixdW¤£¥©§¥©¤¨¨¥
.miklFd:i"yx siqeneoprd cEOr §¦©¤¨¨

`N` ,dxF`l Fpi`wxmzFxFdl ¥§¨¤¨©§¨
KxCdxn`PX dnE ,Fzkild iRÎlr ©¨¤©¦£¦¨©¤¤¡©

cEOr' lr aQEn 'mdl xi`dl' o`M̈§¨¦¨¤¨©©
'W`d(i"gp ,g"eyl):ak dxez ¨¥

(ak).Léîé àìxiqi `lÎWFcTd Ÿ¨¦Ÿ¨¦©¨
,mnFi oprd cEOr z` `EdÎKExÄ¤©¤¨¨¨

ez` xiqi `ldlil W`d cEOr §Ÿ¨¦¤©¨¥¨§¨
`l' FnM) 'Wini `l' xn`p KklE]§¨¤¡©Ÿ¨¦§Ÿ
,d"awd lr aQEn `EdW itl ('xiqï¦§¦¤¨©
did oprd cEOr lr aQEn did ENi`e§¦¨¨¨©©¤¨¨¨¨
.[('xEqi `l' FnM) 'WEni `l' xn`p¤¡©Ÿ¨§Ÿ¨
dOl ike ,EprinWdl aEzMd `A dnE©¨©¨§©§¦¥§¦¨¨
d"awd mxiqIW LYrC lr dlrY©£¤©©§§¤§¦¥
dfe mFIl df mzF` raTW xg ©̀©¤¨©¨¤©§¤

aEzMd `N` ?dliNlciBnmBW ,dfA ©©§¨¤¨©¨©¦¨¤¤©
mdizFxnWnA mitNgzn EidWM§¤¨¦§©§¦§¦§§¥¤
`l ,(dliNd sFqA F` mFId sFqA)§©§©©§¨Ÿ
,df lW Fz`iaA skiY df wNYqd¦§©¥¤¥¤§¦¨¤¤

`N`cEnrl milWn oprd cEOrW ¤¨¤©¤¨¨©§¦§©
W`dwxe ,(FPnf KFzA `rnw qpkp) ¨¥¦§¨¦§¨§§©§©

,FnFwOn Wn did f`W`d cEOre ¨¨¨¨¦§§©¨¥
`NW crW ,oprd cEOrl milWn©§¦§©¤¨¨¤©¤Ÿ

df rwWi,df rwW `l oiicrWM - ¦§©¤§¤£©¦Ÿ¨©¤
did xaMdf dlFrzEaiag Kxce] §¨¨¨¤¤§¤¤£¦

mciwtY iM dncp `di `NW ,`id¦¤Ÿ§¥¦§¤¦©§¦¨
[EPOn xhRdl miRvnE `VnM mdilr£¥¤§©¨§©¦§¦¨¥¦¤

(i"`a):` dxez



מי glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy
ּׁשּצריכים, מה ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהסּבתן
לזּמן  צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו למקֹום מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועֹוג  סיחֹון ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר אם ּכי נכּתב לא זה וכתּוב .הּצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכל

אֹומר: הּוא וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו מהיכן א)ּומדין, ּתעברּו(יהושע "ואּתם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו: מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן יד)חמּוׁשים", אחד (בראשית חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. חניכיו", את "וּירק ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה יצאּו .מחמּׁשה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהםהׁשּביעם ּכנען (מכילתא)ׁשּיׁשּביעּו לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה . «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לא מּיד, ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לכ לעׂשֹות. מצרים יג)יּניחּום È˙ÓˆÚ.(סוטה ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«

ÌÎz‡ ‰fÓ∑.ּכן הׁשּביע "אּתכם"לאחיו ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף .למדנּו ƒ∆ƒ¿∆ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,[milgPd in EWai iM ,Eltpe ExAWp¦§§§¨§¦¨§¥©§¨¦
mW lr 'sEq mi' iExw `Ed o`M s`e§©¨¨©©¥

FztU lr milcBd ElNd mignSd,a"l) ©§¨¦©¨©§¥¦©§¨
(:ai dheq i"yx i"tre:

.íéLeîçå`N` 'miWEng' oi`oFWl ©£¦¥£¦¤¨§
mipiIEfndngln ilkA mixEbg - §¨¦£¦¦§¥¦§¨¨

,o`M z`f xiMfd aEzMde)itl §©¨¦§¦Ÿ¨§¦
xAcOA ozAiqdWxW` `EdmxB ¤£¦¨¨©¦§¨£¤¨©

did ENi`W ,miWEng ElrW mdl̈¤¤¨£¦¤¦¨¨
`EdW miYWlR ux` KxC mkilFn¦¨¤¤¤¤§¦§¦¤
mdl miWOEgn Eid `l ,aEXi Kxc¤¤¦Ÿ¨§¨¦¨¤
xaFrW mc`M `N` ,oikixSX dn lM̈©¤§¦¦¤¨§¨¨¤¥
mW zFpwl FYrcaE mFwnl mFwOn¦¨§¨§©§¦§¨

WxFt `EdWM la` ,KxhvIX dnon ©¤¦§¨¥£¨§¤¥¦
`vFie aEXIdFl oOfl Kixv xAcOl ©¦§¥©¦§¨¨¦§©¥

(W`xn Fl oikdl),KxFSd lMENit`e §¨¦¥Ÿ¨©¤©£¦
o`M xn`p okl .dngln ilM§¥¦§¨¨¨¥¤¡©¨
lkA miciIEvn EidW xnFl ,'miWEnge'©£¦©¤¨§¨¦§¨

,xAcOA dkildl WExCddf aEzke ©¨©£¦¨©¦§¨§¨¤
ofF`d z` xAUl m` iM aYkp `lŸ¦§©¦¦§©¥¤¨¤

,(rnFXl xiAqdl)Dnzz `NW §©§¦©¥©¤Ÿ¦§©
wlnr znglnA(g ,fi oldl)znglnaE §¦§¤¤£¨¥§¦§¤¤

bFre oFgiq(dlÎ`k ,`k xacna)Eznglna ¦§§¦§¤¤
oicn(`l xacna),ilM mdl Eid okidn ¦§¨¥¥¨¨¨¤§¥

;axgA l`xUi mEMdW oiifKkl ©¦¤¦¦§¨¥¤¨¤§¨
o`M LricFde aEzMd miCwd¦§¦©¨§¦£¨
.mixvOn mz`vA Eid miWEngW¤£¦¨§¥¨¦¦§©¦

E ,((oWi i"WxA`xwOA cFr Epivn §©¦¨¨¨¦©¦§¨
ilM zxibg zErnWnA 'miWEng' oFWl§£¦§©§¨£¦©§¥

iM ,dnglnxnF` `Ed ok(ci ,` ryedi) ¦§¨¨¦¥¥
miWEng ExarY mY`e'mkig` iptl §©¤©©§£¦¦§¥£¥¤

'ebe 'ligd ixFAB lMrWFdi ixaCn] Ÿ¦¥©©¦¦¦§¥§ª©
mwlg z` ElgPW mihaXd ipA l ¤̀§¥©§¨¦¤¨£¤¤§¨
`Fal mzEaiIgzd cbpM ,oCxIl gxfOn¦¦§¨©©§¥§¤¤¦§©§¨¨
axrOn dnglOA mdig` zxfrl§¤§©£¥¤©¦§¨¨¦©£¨

,[oCxIlqElwpE` FnBxY oke:o`M ©©§¥§¥¦§§§§¨
- 'miWEng','oifxfn':FWExiRW £¦§¨§¦¤¥

'dngln ilkA miWEng',EFnMmBxYW £¦¦§¥¦§¨¨§¤¦§¥
'eikipg z` wxIe'(ci ,ci ziy`xa)fixfe' ©¨¤¤£¦¨§¨¥

ilkA eixrp z` xbg - 'idFnlEr zi©¥¦¨©¤§¨¨¦§¥
EWaMWM 'miklOd zngln'A] dngln¦§¨¨§¦§¤¤©§¨¦§¤¨§
mr dngln mdxa` Kxre ,mFcq z ¤̀§§¨©©§¨¨¦§¨¨¦
oA hFl z` xxgWl icM miWaFMd©§¦§¥§©§¥¤¤

.[mdiciA dAWPW eig`xg` xaC ¨¦¤¦§¨¦¥¤¨¨©¥
oFWlA EpizFAx EWxCcg` - miWEng ¨§©¥¦§£¦¤¨

dXngnipA xRqOn (ziWing) ¥£¦¨£¦¦¦¦§©§¥
l`xUiE`vi,mixvOnex`W ENi` ¦§¨¥¨§¦¦§©¦§¦§¨

Ezn miwlg drAx`mixvnA ©§¨¨£¨¦¥§¦§©¦
dlit` ini zWlWAzWlW KWnA - ¦§Ÿ¤§¥£¥¨§¤¤§¤

itl ,KWFg zMn lW mipFW`xd minId©¨¦¨¦¦¤©©¤§¦
mirWx EidW(ak ,i lirl i"yx d`x)(`zlikn): ¤¨§¨¦

hi dxez
(hi).òéaLä òaLäoFWNd zElitMn ©§¥©¦§¦©¦§¦©¨

minkg EWxCWmriAWdsqFi ¨§£¨¦¤¦§¦¨¥

EriAWIWmd mBmdipal,mdixg` ¤©§¦©¥¦§¥¤©£¥¤
E`vIWM eizFnvr z` zFlrdl§©£¤©§¨§¤¥§

.mixvOndOleÎlM Fz`lrd z` dgC ¦¦§©¦§¨¨¨¨¤©£¨¨¨
KMeriAWd `lz`EdE`VIW eipA ¨§Ÿ¦§¦©¤¨¨¤¦¨

cIn orpM ux`lFzFn xg`lFnM , §¤¤§©©¦¨§©©§
awri riAWdWEdElrde sqFi z` ¤¦§¦©©£Ÿ¤¥§¤¡
cIn orpM ux`l(hk fn ziy`xa d`x)`N` ? §¤¤§©©¦¨¤¨

KM' :sqFi xn`iNW zlFki dnFC Dpi` ¨¨©¥¥¨¨§¤¤¦
;ipA lW mYlkiliziid hiNW ip` ¦¨§¨¤¨©£¦©¦¨¦¦

iciA wRiq dide mixvnagk iC) §¦§©¦§¨¨¦¥§¨¦¥Ÿ©
zEWxE(zFUrlz` miIwlE z`f §©£Ÿ§©¥¤

,ia` z`eEv,ipA la`Evxi m` ©¨©¨¦£¨¨©¦¦§
orpM ux`l izFlrdlmEgiPi `l §©£¦§¤¤§©©Ÿ©¦

zFUrl mixvn,'oMmriAWd Kklwx ¦§¦©£¥§¨¦§¦¨©
W ,mXn E`vie El`BIWklf`EdE`VI ¦§¤¦¨£§¥§¦¨¤¨¦¨

mdOr EdElrie(m"`x): §©£¦¨¤
.íëzà äfî éúBîöò úà íúéìòäå§©£¦¤¤©§©¦¤¦§¤

,oM riAWd eig`lo`M xn`p oMW §¤¨¦§¦©¥¤¥¤¡©¨
awri ipA xnFlM ,'l`xUi ipA z`'¤§¥¦§¨¥§©§¥©£Ÿ
ixde ,'mkY`' mdl xn` cvike .eia`̈¦§¥©¨©¨¤¦§¤©£¥
?FzFlrdl icM miIgA cFr Eidi `l md¥Ÿ¦§©©¦§¥§©£

o`Mn `N`lM zFnvr s`W EpcOl ¤¨¦¨¨©§¤©©§¨
Elrd mihaXdl`xUimdOr ©§¨¦¤¡¦§¨¥¦¨¤

Edfe ,mixvOn mz`vAxn`PW §¥¨¦¦§©¦§¤¤¤¡©
mkY`''FY`' Elr md mBW itl ,' ¦§¤§¦¤©¥¨¦
(`zlikn)(m"`x):k dxez

(k)úBkqî eòñiå.mz`a EpgIerQOd ©¦§¦ª©©£§¥¨©©¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד בּה"(דברים ּתלכּו אׁשר ּבּדר "לראֹותכם «¿…»«∆∆ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל  ּכמֹו והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּוא הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הענן ּבכבֹודֹו עּמּוד ידי על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. .הם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôì¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ הּוא ּברּו מׁשלים הּקדֹוׁש הענן ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד את …»ƒְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, כג)לעּמּוד זה (שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìò©©¨«

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

did dGdipXd mFIAmz`ivil ©¤¨¨©©¥¦¦¦¨¨
,mixvOnA ixdWmFId,oFW`xcIn ¦¦§©¦¤£¥©¨¦¦¨

mXn mz`v mrqqnrxn E`A , ¦¥¨¦¨¨¥©§§¥
,zFMqlxn`PW FnM(fl ,ai lirl)ErqIe' §ª§¤¤¡©©¦§

E`AW ,'dzMq qqnrxn l`xUi ipa§¥¦§¨¥¥©§§¥ªŸ¨¤¨
mFId FzF`A qp KxcA zFMEql(my i"yx), §§¤¤¥§©

EtiqFdW mW xn`p `NW KFYnE¦¤Ÿ¤¡©¨¤¦
mzriqPW Epcnl ,'mzi`'l s` EriBde§¦¦©§¥¨¨©§¤§¦¨¨
`N` ,mcFTd qPd KWnd Dpi` mzi`l§¥¨¥¨¤§¥©¥©¥¤¨
mFiA didW `Ed Fnvr iptA rQn©¨¦§¥©§¤¨¨§
miizpiA dlil ziipg xg`l ,zxgOd©¨¢¨§©©£¨©©§¨¥§©¦

(l"kyn):`k dxez
(`k).Cøcä íúBçðìmbidpdl ©§¨©¤¤§©§¦¨

mzFgpl' lW c"nNde .KxCA'cEwp ©¤¤§©¨¤¤©§¨¨
g"YRitl (mzFgpl) w"ixig `le ©¨§Ÿ¦¦¦§¨§¦

,'mzFgpdl' FnM `EdW`N` ¤§§©§¨¤¨
,`"dd z` xQgn aEzMd minrtlW¤¦§¨¦©¨§©¥¤©¥
c"nNd l` g"YRd zxaFr f`e§¨¤¤©©¨¤©¨¤

,daiYd W`xAWFnMEpivOW ¤§Ÿ©¥¨§¤¨¦
:FznbECxW` KxCA mkzF`xl' §¨©§§¤©¤¤£¤

Da EklY'(bl ,` mixac)dWn ixaCn] ¥§¨¦¦§¥¤
d"awd xW` cqgd z` E`x :mrd l ¤̀¨¨§¤©¤¤£¤
oprd cEOr glFXW ,mkY` dUFr¤¦§¤¤¥©©¤¨¨

KxC Ffi`A mkl zF`xdl W`d cEOre§©¨¥§©§¨¤§¥¤¤
,[EklY,'mkzF`xdl' FnM `EdW ¥§¤§§©§§¤

eo`M s`FnM Edixd.'mzFgpdl' §©¨£¥§§©§¨
FnM) 'mzFgpl' xn`p KklE§¨¤¡©©§¨§
'mzFgpl' xn`p `le ,('mzFgpdl'§©§¨§Ÿ¤¡©¦§¨

mEXn ,w"ixigAd"awd mzF` dgpdW §¦¦¦¤¦§¨¨
gilW iciÎlrmzF` 'dgp' `le ©§¥¨¦©§Ÿ¨¨¨

FnvrAcEOr - gilXd `Ed inE , §©§¦©¨¦©©
.oprd'mzFgpl' oFWl oFkp okle ¤¨¨§¨¥¨§©§¨

`le ,mixg` ('lirtn' FrnWOW¤©§¨©§¦£¥¦§Ÿ
,FnvrA 'lrFR' oFWl `EdW 'mzFgpl'¦§¨¤§¥§©§

eoprd cEOrW dfA dpeEMd oi` ,mlE` §¨¥©©¨¨¨¤¤©¤¨¨
i`CeA iM ,FCal KlFdÎKExAÎWFcTd ¥§©¦§©©©¨¨

FcFakA `Eddid FnvraEFkilFn ¦§§©§¨¨¦
,mdiptlKld 'de' o`M xn`p ixdW ¦§¥¤¤£¥¤¡©¨©Ÿ¥

'ebe 'mdiptlcEOr z` mFwn lMnE , ¦§¥¤¦¨¨¤©
oikd oprdrawe,Fci lr 'mzFgpdl' ¤¨¨¥¦§¨©§©§¨©¨

md oprd cEOr iciÎlr ixdW¤£¥©§¥©¤¨¨¥
.miklFd:i"yx siqeneoprd cEOr §¦©¤¨¨

`N` ,dxF`l Fpi`wxmzFxFdl ¥§¨¤¨©§¨
KxCdxn`PX dnE ,Fzkild iRÎlr ©¨¤©¦£¦¨©¤¤¡©

cEOr' lr aQEn 'mdl xi`dl' o`M̈§¨¦¨¤¨©©
'W`d(i"gp ,g"eyl):ak dxez ¨¥

(ak).Léîé àìxiqi `lÎWFcTd Ÿ¨¦Ÿ¨¦©¨
,mnFi oprd cEOr z` `EdÎKExÄ¤©¤¨¨¨
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glyaמב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£e·LÈÂ∑:ׁשּיאמר ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וגֹו'" יׂשראל לבני ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ‰ÈÁ¯˙.ּתֹועים Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ׁשּביניהם ּפיתם, והּגיא זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירת, ּפי נקרא ועכׁשו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּסלעים  ּפי ˆÔBÙ.קרּוי ÏÚa ÈÙÏ∑(מכילתא),מצרים אלהי מּכל נׁשאר קׁשה הּוא ׁשּיאמרּו להטעֹותן ּכדי ְִִַָָƒ¿≈««¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יב)יראתן, ויאּבדם"(איוב לּגֹויים ."מׂשּגיא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikeap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירתהחירתהחירתהחירת ּפּפּפּפיייי לפנילפנילפנילפני ויחנויחנויחנויחנּוּוּוּו ב)ויויויויׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
ולא  מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא מּקפֹות, אּלא ּתרּוטֹות היּו ולא ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו לא הּללּו, חירֹות היּו ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻמה

ּפתּוחֹות להם ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא אדם מעׂשה (מכילתא)היּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ּכל נפק"מ ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפּום

ּבארץ" הם "נבוכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ּדמחמת ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר זה ּפי ׁשעל ליּׁשב, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש
ג) לברח.(שם, יכֹולים ְְְִִֵַָֹואינם

הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור
ואי  יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס יכֹולים היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו ּבאם – מׁשּפעֹות היּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻלא

עליהן. לטּפס היה ְְֲֵֵֶֶַָָָאפׁשר
מעט אפילּו ּפתּוחֹות האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו טרוטות)לא ערך ערוך אּלא (ראה הּפתּוח, מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז , ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא – ֶֶֶַָָָָֹֻמּקפֹות
ּביֹותר  הּקצר חלק רק לנּתץ עליו  ּביניהם לעבֹור הרֹוצה הּנה זה, אצל זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא

עבים. ּכל לנּתץ צרי לברח ּוכדי עבים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות אּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּבעּגּול,
ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ׁשאדם ּפׁשיטא עׂשאם אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא

חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ועוד)א ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. סוף ימי (ירושלמי, מּׁשׁשת מרּבע "אין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
"מרּבעֹות"? היּו אי ּכן ואם ְְְִִֵֵֵָָֻּבראׁשית",

לא  ּובמילא עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק היה לא הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
וק"ל. ׁשלם. רּבּועם ִֵָָָָהיה
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(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ לאחֹוריהם ׁשבים ׁשהם Ï‡¯NÈ.ּכׁשּיׁשמע È·Ï∑ יּלחם "ה' וכן: יׂשראל. ּבני על ¿»««¿…ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֵֵֵַָָ
עליכם, כ)לכם", עלי (בראשית אמרי הּוא", אחי לי ‰Ì."אמרי ÌÈÎ·∑,שירי"ר ּובלע"ז: ּומׁשּקעים, ּכלּואים ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָ¿Àƒ≈ְְְִִַַָֻ

פד)ּכמֹו: הּבכא",(תהלים כא)"ּבעמק נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ּבּמדּבר (שם הם ּכלּואים הם, נבכים ים". "נבכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ילכּו ּולהיכן מּמּנּו לצאת יֹודעין .ׁשאינן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לח) והת (יחזקאל "והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי "ׁשּמה (תהלים ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ואחר קׁשת", רׁשפי ט)ׁשּבר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' Ú¯Ùa‰."נֹודע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ¿«¿…

BÏÈÁ ÏÎ·e∑הּפרענּות התחילה ּומּמּנּו ּבעברה, התחיל ׁשּׁשמעּו∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)הּוא ׁשבחן להּגיד ¿»≈ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻ««¬≈ְְְִִֶַָָ
מׁשה, ּבן לקֹול ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל נתקרב היא אמרּו: ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

.(מכילתא)עמרם ְַָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈
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iYrcFpeip` iM Ercie miAx miFB ipirl §©§¦§¥¥¦©¦§¨§¦£¦
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mdA dUr hRWn ixdW eiaiF`l mwFpe§¥§§¨¤£¥¦§¨¨¨¨¤

(my i"yx)mlFrA cAMzi inW :o`M s`e .[§©¨§¦¦§©¥¨¨
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(a"a ,m"`x):
.Bìéç ìëáe äòøôaaEzMd llM `l §©§Ÿ§¨¥Ÿ¨©©¨
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מג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£e·LÈÂ∑:ׁשּיאמר ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וגֹו'" יׂשראל לבני ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ‰ÈÁ¯˙.ּתֹועים Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ׁשּביניהם ּפיתם, והּגיא זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירת, ּפי נקרא ועכׁשו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּסלעים  ּפי ˆÔBÙ.קרּוי ÏÚa ÈÙÏ∑(מכילתא),מצרים אלהי מּכל נׁשאר קׁשה הּוא ׁשּיאמרּו להטעֹותן ּכדי ְִִַָָƒ¿≈««¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יב)יראתן, ויאּבדם"(איוב לּגֹויים ."מׂשּגיא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikeap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירתהחירתהחירתהחירת ּפּפּפּפיייי לפנילפנילפנילפני ויחנויחנויחנויחנּוּוּוּו ב)ויויויויׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
ולא  מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא מּקפֹות, אּלא ּתרּוטֹות היּו ולא ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו לא הּללּו, חירֹות היּו ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻמה

ּפתּוחֹות להם ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא אדם מעׂשה (מכילתא)היּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ּכל נפק"מ ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפּום

ּבארץ" הם "נבוכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ּדמחמת ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר זה ּפי ׁשעל ליּׁשב, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש
ג) לברח.(שם, יכֹולים ְְְִִֵַָֹואינם

הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור
ואי  יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס יכֹולים היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו ּבאם – מׁשּפעֹות היּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻלא

עליהן. לטּפס היה ְְֲֵֵֶֶַָָָאפׁשר
מעט אפילּו ּפתּוחֹות האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו טרוטות)לא ערך ערוך אּלא (ראה הּפתּוח, מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז , ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא – ֶֶֶַָָָָֹֻמּקפֹות
ּביֹותר  הּקצר חלק רק לנּתץ עליו  ּביניהם לעבֹור הרֹוצה הּנה זה, אצל זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא

עבים. ּכל לנּתץ צרי לברח ּוכדי עבים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות אּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּבעּגּול,
ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ׁשאדם ּפׁשיטא עׂשאם אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא

חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ועוד)א ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. סוף ימי (ירושלמי, מּׁשׁשת מרּבע "אין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
"מרּבעֹות"? היּו אי ּכן ואם ְְְִִֵֵֵָָֻּבראׁשית",

לא  ּובמילא עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק היה לא הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
וק"ל. ׁשלם. רּבּועם ִֵָָָָהיה
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xn`IW drxR z` zFrhdl icM: §¥§©§¤©§Ÿ¤Ÿ©
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df mFwn lW,'mFziR' `Edwxe ¤¨¤¦§©
'zFxigd iR' Fl mi`xFw miHrn. §©¦§¦¦©¦

eiWkre`Ed (o`M)`xwpmXA `weeC §©§¨¨¦§¨©§¨©¥
mqxEtn iYlAd'zFxigd iR'Wi iM , ©¦§¦§§¨¦©¦¦¥

'zExg' oFWll fnx FAmW lr , ¤¤¦§¥©¥
mW EUrPWl`xUioixFg ipA ¤©£¨¦§¨¥§¥¦

sEq mi zrixw iciÎlr ,mixEnB§¦©§¥§¦©©
`Edd mFwOA dzidW(`"ry).ipW mde ¤¨§¨©¨©§¥§¥

`iBde ,mitEwfE midFaB mirlq§¨¦§¦§¦§©©§
(wnrd),'mirlQd iR' iExw mdipiAW ¨¥¤¤¥¥¤¨¦©§¨¦

rlq oiA gEzR dtl dnFC `EdW itl§¦¤¤§¤¨©¥¤©
iR' oFWl Edfe ,FCbpMWl cg ¤̀¨§¤§¤§§¤§¦
minFC ElNd mirlQdW itl ,'zFxigd©¦§¦¤©§¨¦©¨¦
uixg wwge 'zxg' wFnrd `iBdW inM§¦¤©©§¤¨¨©§¨©¨¦

mdipiA(w"ixdn): ¥¥¤
.ïBôö ìòa éðôìdcFar lW mW `Ed ¦§¥©©§¥¤£¨

,dxfe`EdcigIdWx`WpmiIwlMn ¨¨§©¨¦¤¦§©©¨¦¨
,mixvn idl`EzgWp mNEMW cFrA ¡Ÿ¥¦§©¦§¤¨¦§£

xn`PW FnM] zFxFkA zMn onfAlirl) ¦§©©©§§¤¤¡©
(ai ,aidUr` mixvn idl` lkaE'§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤

zawxp ur lW :i"WxA mWe .'mihtW§¨¦§¨§©¦¤¥¦§¤¤
z`fe ,[ux`l zkYpe zqOp zkYn lWe§¤©¤¤¦¤¤§¦¤¤¨¨¤§Ÿ

Exn`IW ,ozFrhdl icMiMdWw §¥§©§¨¤Ÿ§¦¨¨
,oz`ximixvOd ErhIW icM ,xnFlM ¦§¨¨§©§¥¤¦§©¦§¦

mixg`dn wfg dGd lil`d iM Exn`ie§Ÿ§¦¨¡¦©¤¨¨¥¨£¥¦
lke ,d"awd lW FcIn Fnvr z` liSnE©¦¤©§¦¨¤§¨
ixg` sFCxl mAl dYRzIW icM z`fŸ§¥¤¦§©¤¦¨¦§©£¥
maWgA ,mW mOr mgNdlE l`xUi ipa§¥¦§¨¥§¦¨¥¦¨¨§¨§¨

mdilr obdl lBEqn `EdW(`"eb).eilre ¤§¨§¨¥£¥¤§¨¨
(df oipr lr)aFI` WxiR(bk ,ai) ©¦§¨¤¥©¦

'mcA`ie miFBl `iBUn'd"awd] ©§¦©¦©§©§¥
mdl mxFbe miiFBd lW mgM liCbn©§¦Ÿ¨¤©¦§¥¨¤
`Ed df ici lre ,mzglvdA zF`Bzdl§¦§¨§©§¨¨¨§©§¥¤

[mcA`n(`"ekn):b dxez §©§¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ לאחֹוריהם ׁשבים ׁשהם Ï‡¯NÈ.ּכׁשּיׁשמע È·Ï∑ יּלחם "ה' וכן: יׂשראל. ּבני על ¿»««¿…ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֵֵֵַָָ
עליכם, כ)לכם", עלי (בראשית אמרי הּוא", אחי לי ‰Ì."אמרי ÌÈÎ·∑,שירי"ר ּובלע"ז: ּומׁשּקעים, ּכלּואים ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָ¿Àƒ≈ְְְִִַַָֻ

פד)ּכמֹו: הּבכא",(תהלים כא)"ּבעמק נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ּבּמדּבר (שם הם ּכלּואים הם, נבכים ים". "נבכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ילכּו ּולהיכן מּמּנּו לצאת יֹודעין .ׁשאינן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לח) והת (יחזקאל "והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי "ׁשּמה (תהלים ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ואחר קׁשת", רׁשפי ט)ׁשּבר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' Ú¯Ùa‰."נֹודע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ¿«¿…

BÏÈÁ ÏÎ·e∑הּפרענּות התחילה ּומּמּנּו ּבעברה, התחיל ׁשּׁשמעּו∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)הּוא ׁשבחן להּגיד ¿»≈ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻ««¬≈ְְְִִֶַָָ
מׁשה, ּבן לקֹול ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל נתקרב היא אמרּו: ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

.(מכילתא)עמרם ְַָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).äòøt øîàåxnFl cizr `Ed KM §¨©©§Ÿ¨¨¦©
:mdixFg`l miaW mdW rnWIWM§¤¦§©¤¥¨¦©£¥¤

.ìàøNé éðáì:FnM FWExiRipA lr ¦§¥¦§¨¥¥§©§¥
oke .l`xUiminrtl aEzMd KxC ¦§¨¥§¥¤¤©¨¦§¨¦

:oFbM ,'...lr' mFwnA '...l' aFYkl'd' ¦§§¦§©§
'mkl mgNi(ci weqt onwl):FWExiRW - ¦¨¥¨¤¤¥

mgNimkilr(mkxEarA).:okeixn`' ¦¨¥£¥¤©£§¤§¥¦§¦
'`Ed ig` il(bi ,k ziy`xa):FWExiRW - ¦¨¦¤¥

ilr ixn`.Kig` ip`W:o`M s`e ¦§¦¨©¤£¦¨¦§©¨
ipA zFcF` lr ,eicar l` drxR xn`iŸ©©§Ÿ¤£¨¨©§¥

xAcOA mikEap mdW ,l`xUi: ¦§¨¥¤¥§¦©¦§¨
.íä íéëáðxnFlMmi`ElMmd §ª¦¥§©§¦¥

xAcOAmirTEWnE`Fvnl ilAn FA ©¦§¨§¨¦¦§¦¦§
,dpFkp KxC,x"ixiy f"rlaEEpivnE ¤¤§¨§©©¨¦

,FznbEC zF`xwn dOM'mi ikap' FnM ©¨¦§¨§¨§¦§¥¨
(fh ,gl aei`)xWt` i`W mId iwnrn]©£©¥©¨¤¦¤§¨

oke ,[mXn z`vl'`kAd wnrA' : ¨¥¦¨§¥§¥¤©¨¨
(f ,ct mildz),F`'zFxdp ikAn'aei`),gk ¦§¦§¨

(`i,mixbFQd min wnFr oFWl mNEMW¤¨§¤©¦©§¦
z`vl zlFki ilAn mdA rwFXd lr©©¥©¨¤¦§¦§¤¨¥

,o`M s`e ,mXn- 'md mikEap' ¦¨§©¨§¦¥
oircFi opi`W ,xAcOA md mi`ElM§¦¥©¦§¨¤¥¨§¦

Ekli okidlE EPOn z`vli"tr z"yn) ¨¥¦¤§¥¨¥¥

(w"cxd:c dxez
(c).äòøôa äãákàåici lr cAMz` §¦¨§¨§©§Ÿ¤§©¥©§¥

iM ,drxt`EdÎKExAÎWFcTdWM ©§Ÿ¦§¤©¨¨
,mirWxA mTpznif`lCBzn FnW ¦§©¥¨§¨¦£©§¦§©¥

,cAMznEFzEkln cFaM xnFlM ¦§©¥§©§©§
.mlFrA mqxRznxnF` `Ed oke ¦§©§¥¨¨§¥¥

(ak ,gl l`wfgi)FY` iYhRWpe'xacA §¦§©§¦¦§¤¤
eilr xihn` zixtbe W` ...mcaE'Fbe ' §¨¥§¨§¦©§¦¨¨§

dlFcBd dlROd z` x`zn `iaPd]©¨¦§¨¥¤©©¨¨©§¨
miOrde bFbn ux` Kln bFB ElgpIW¤¦§£¤¤¤¤¨§¨©¦
lr mgNdl E`Fai xW`M ,FY` xW £̀¤¦©£¤¨§¦¨¥©

,[minId zixg`A l`xUiKMÎxg`e ¦§¨¥§©£¦©¨¦§©©¨
mW xn`piYWCwzde iYlCBzde' ¤¡©¨§¦§©¦§¦§¦§©¦§¦

iYrcFpeip` iM Ercie miAx miFB ipirl §©§¦§¥¥¦©¦§¨§¦£¦
''de ;cFrxnF`aEzMd(c ,er mildz) §¥©¨

'zWw itWx xAW dOW'd"awd] ¨¨¦©¦§¥¨¤
aixgpq lig lW mYWw iSg z` xAiW¦¥¤¦¥©§¨¤¥©§¥¦
lr mgNdl `AW xEX` Kln¤¤©¤¨§¦¨¥©

,[milWExiKMÎxg`emqxRzpe rcFp §¨©¦§©©¨©§¦§©§¥
miCwn aEzMdW itM ,FnW cFaM§§§¦¤©¨©§¦

df ici lrW xnF`e(a weqt my)rcFp' §¥¤©§¥¤¨
'midl` dcEdiAl`xUiA mqxRzn] ¦¨¡Ÿ¦¦§©§¥§¦§¨¥
[FzxEabE 'd cFaMe ;cFrxnF`aEzMd §§¨§¥©¨

(fi ,h my)'dUr hRWn 'd rcFp'rcFp] ©¦§¨¨¨©
lWFnE ,`Ed hiNW iM zFIxAl d"awd©§¦¦©¦¥
mdA dUr hRWn ixdW eiaiF`l mwFpe§¥§§¨¤£¥¦§¨¨¨¨¤

(my i"yx)mlFrA cAMzi inW :o`M s`e .[§©¨§¦¦§©¥¨¨
Flig lkaE drxtA mFwp`W ici lr©§¥¤¤§§©§Ÿ§¨¥

(a"a ,m"`x):
.Bìéç ìëáe äòøôaaEzMd llM `l §©§Ÿ§¨¥Ÿ¨©©¨

dcaM`e' oFbM] cg` oFWlA lMd©Ÿ§¨¤¨§§¦¨§¨
'drxR' z` hxiR `N` ,['mixvnA§¦§©¦¤¨¥©¤©§Ÿ

W itl ;'Flig lM' eixg`e dNigY`Ed §¦¨§©£¨¨¥§¦¤
,dxiarA ligzdxn`PW FnM,` lirl) ¦§¦¨£¥¨§¤¤¡©

(ak'oAd lM xn`l FOr lkl drxR evie©§©©§Ÿ§¨©¥Ÿ¨©¥
'ebe 'cFNIdE ,Kkitldligzd EPOn ©¦§¦¨¦¤¦§¦¨
,zEprxERdmIA dNigY rAhi `EdW ©§¨¤¦§©§¦¨©¨

Flig lM rAhi KM xg`e(hk ,ai) lirl d`x] §©©¨¦§©¨¥
[my mi`elinae(`"t glya `zlikn):
.ïë eNòiåaEzMd `AogaW ciBdl ©©£¥¨©¨§©¦¦§¨

l`xUi lW,dWn lFwl ErnXW ¤¦§¨¥¤¨§§Ÿ¤
mdixFg`l EaXWK`id' Exn` `le ¤¨©£¥¤§Ÿ¨§¥©

,EpitcFx l` axwzp`ldmikixv Ep` ¦§¨¥¤§¥£Ÿ¨§¦¦
gFxalmdnEpl oi`' Exn` `N` ,' ¦§©¥¤¤¨¨§¥¨

'mxnr oa ixac `N`oA dWn) ¤¨¦§¥¤©§¨¤¤
(mxnr(`zlikn):d dxez ©§¨



glyaמד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח וראּואיקטֹורין ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין וליל (מכילתא)ׁשאינן אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּים. ירדּו דסוטה)ׁשביעי ׁשביעי (פ"ק יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפס ּבׁשחרית ּבּיֹום ׁשל הּׁשירה קֹורין אנּו לכ ח. ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

להם:∑CÙ‰iÂ.הּׁשביעי  אמר ׁשהרי ּׁשהיה, מּמה יב)נהפ עבדיו,(לעיל לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְִִַ«≈»≈ְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

אֹותנּו∑e„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּום  .מעבד ְִִֶ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְִִִֵָָָָָָ

ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשּלחנּום,
לּטל  מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואני

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם אׁשוה אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש .ּבּזה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).íéøöî Cìîì ãbeiå?Fl ciBd in ©©§¤¤¦§©¦¦¦¦
mdOr glW oixFhwi`iciwR] ¦§¦¨©¦¨¤§¦¥

icM [KM lr miPEnnd zEklOd©©§©§¦©¨§¥
mxaC z` EniIwi ok` m` zF`xl¦§¦¨¥§©§¤§¨¨

'mini zWlW KxC' wx zklllirl d`x) ¨¤¤©¤¤§¤¨¦
(b ,d,l EriBdW oeikesFqzWlW §¥¨¤¦¦§§Ÿ¤

E`xe aEWle Klil EraTW minï¦¤¨§¥¥§¨§¨
oixFhwi`d,mixvnl oixfFg opi`W ¨¦§¦¤¥¨§¦§¦§©¦

iR iptl' mId lv` mipFg md `N ¤̀¨¥¦¥¤©¨¦§¥¦
,llM xFfgl mYrcA oi`e 'zFxigd©¦§¥§©§¨©£§¨

EciBde E`Az`fmFIA drxtl ¨§¦¦Ÿ§©§Ÿ©
,iriaxdsFCxl drxR aal KRdp f`e ¨§¦¦§¨¤§©§©©§Ÿ¦§
,mdixg`EAd mFIiXXaE iWing ©£¥¤©©£¦¦©¦¦

Ecxi iriaW lile ,mdixg` Etcẍ§©£¥¤§¥§¦¦¨§
,mIl,Flige drxR FA Erahe ©¨§¨§©§Ÿ§¥

EzixgWAiriaW mFi lWExn` §©£¦¤§¦¦¨§
l`xUidxiW'xiWi f`' zxiW] ¦§¨¥¦¨¦©¨¨¦

oNdl dxEn`d(giÎ` ,eh),[mFi `Ede ¨£¨§©¨§
,okl .gqR lW iriaWxcqA §¦¦¤¤©¨¥§¥¤

,gqRd bg inil ErAwPW zF`ixTd©§¦¤¦§§¦¥©©¤©
oixFw Ep`z`A dxiXdlW zixgW ¨¦¤©¦¨§©£¦¤

,iriaXd mFIdWn ExW f`W itl ©§¦¦§¦¤¨¨¤
lr z`Gd dxiXd z` l`xUi ipaE§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©

sEq mi zrixw(mlyd jexr ,m"`x): §¦©©
Côäiå.eicare drxR aalKRdpFAl ©¥¨¥§©©§Ÿ©£¨¨¤§©¦

didX dOn,okl mcFwixdWxg`l ¦©¤¨¨¤¨¥¤£¥§©©
miMqde dSxzp xaM zFxFkA zMn©©§§¨¦§©¨§¦§¦

e ,ixnbl mgNWlE`v EnEw' mdl xn` §©§¨§©§¦§¨©¨¤§

iOr KFYn'ebe 'EklE ...mY` mB,ai lirl) ¦©¦©©¤§
(`l,xg` EaEWIW llM xiMfdl ilAn¦§¦§©§¦§¨¤¨©©

mdixg` sFCxl FAl KRdp dYre ,KM, ¨§©¨¤§©¦¦§©£¥¤
Eok FnkKRdpmBixdW ,eicar aal §¥¤§©©§©£¨¨¤£¥

xarWlmixvnA cFr EidWM - §¤¨©§¤¨§¦§©¦
[dAx`d zMn lr d`xzdA]Eid §©§¨¨©©©¨©§¤¨

drxR lW eicarizn cr' Fl mixnF` £¨¨¤©§Ÿ§¦©¨©
WwFnl Epl df didiz` gNW ¦§¤¤¨§¥©©¤

'miWp`d'ebe(f ,i my)Ektdp eiWkre , ¨£¨¦§©§¨¤¤§
,mdixg` sFCxlEhxgzPW mEXn od ¦§©£¥¤¥¦¤¦§¨§

ode ,mzEcarn mzF` EgNXW lr©¤¦§¨¥©§¨§¥
mEli`WdW mpFnn liaWAi"tr ,i"gp) ¦§¦¨¨¤¦§¦

(`zliknd oeyl:
.eðãáòîFnM FWExiR,'EpzF` cFarn' ¥¨§¥¥§¥£¨

,'EpNW dcFardn' FWExiR oi` la £̀¨¥¥¥¨£¨¤¨
'EpzcFarn' xnFl Fl did oM m`W¤¦¥¨¨©¥£¨¥

(oexkfd):e dxez
(e).Baëø úà øBñàiåmixaCd ©¤§¤¦§©§¨¦

W ,drxR lr mixEn`Fnvra `Ed £¦©©§Ÿ¤§©§
miklOd KxcM `le ,FYaMxn z` mzẍ©¤¤§©§§Ÿ§¤¤©§¨¦
,daMxOd z` mdl mipikn mixg`W¤£¥¦§¦¦¨¤¤©¤§¨¨
'dxEXd z` zlwlwn d`pVd iM'¦©¦§¨§©§¤¤¤©¨
[dlibxd FzEbdpzd z` zWAWn]§©¤¤¤¦§©£¨§¦¨

(`zlikn)(`zxhef `zwiqt i"tr ipewfg):
.Bnò ç÷ì Bnò úàåmFwn lM §¤©¨©¦¨¨

oi` ,mc` ipaA 'dgiwl' dxn`PW¤¤¤§¨§¦¨¦§¥¨¨¥
,oilhlHnM miciA dlihp DzErnWn©§¨¨§¦¨§¨©¦§¦©§§¦
zkll dSxzIW mixacA iEYiR `N ¤̀¨¦¦§¨¦¤¦§©¤¨¤¤

:FWExiR o`M xEn`d df s`e .FOr¦§©¤¨¨¨¥
mkWnmzF` dYitE,mixacAici lre §¨¨¦¨¨¦§¨¦§©§¥

Kke .eixg` zkll maal z` 'gwl' ok¥¨©¤§¨¨¨¤¤©£¨§¨
:mdl xn`EpiwlzFMOd lkA mxEarA ¨©¨¤¨¦©£¨§¨©©

,Epilr E`AWembe ,EppFnn Elhpmb ¤¨¨¥§©¨§¨¥§©
mEpgNWdYr Ep`vnpe ,EpzF` cFarn ¦©§¥£¨§¦§¥©¨

;lke lMn micqtpiOr E`FAmgNdl ¦§¨¦¦Ÿ¨Ÿ¦¦§¦¨¥
mcbpMx`WM mkOr bdpz` `l ip`e §¤§¨©£¦Ÿ¤§©¥¦¨¤¦§¨

,miklniMmikln x`W KxC §¨¦¦¤¤§¨§¨¦
W,dnglOa Fl oincFw eicar,xnFlM ¤£¨¨§¦©¦§¨¨§©

W`xA eiptl miklFd micard̈£¨¦§¦§¨¨§Ÿ
,dpMqA mdiIg micinrnE dkxrOd©©£¨¨©£¦¦©¥¤§©¨¨
dpgOd sFqA KlFd Fnvr KlOd ENi`e, §¦©¤¤©§¥§©©£¤

emlE`mkiptl miCw` ip`Kl`e §¨£¦©§¦¦§¥¤§¥¥
FnM ,W`xAxn`PW(i ,weqt oldl) §Ÿ§¤¤¡©

'aixwd drxtE'W cOll -aixwd ©§Ÿ¦§¦§©¥¤¦§¦
`Ed (axwzd)iptl xdinE Fnvr ¦§¨¥©§¦¥¦§¥

;eizFlig:mdl xn` cFrex`W KxC ¥¨§¨©¨¤¤¤§¨
FnM W`xA dGiA lFHil mikln§¨¦¦¦¨§Ÿ§

xgaIWzlihpA oFW`x zFidl - ¤¦§©¦§¦¦§¦©
Fvtg itM ,aiF`dn millFXW WEkxd̈§¤§¦¥¨¥§¦¤§
x`W miwNgzn KM xg`e ,FwWge§¤§§©©¨¦§©§¦§¨

la` ,mrdwlgA mkOr deW` ip` ¨¨£¨£¦¤§¤¦¨¤§¥¤
,llXdxn`PW(h ,eh onwl)wNg`' ©¨¨¤¤¡©£©¥
,'llWiwlg lFH`e wNgz` ,xnFlM ¨¨§©¤§©¥§¤¤§¦

z`f lke .mrd x`W wlgM llXA©¨¨§¥¤§¨¨¨§¨Ÿ
mzFYtlE mqiItl icM drxR xn`̈©©§Ÿ§¥§©§¨§©¨

l`xUi xg` sFCxl(`"eb):f dxez ¦§©©¦§¨¥

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּור נבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְִֶָ
הרכב  ׁשאר נאמר:.(מכילתא)ּכל הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ּכל (לעיל "וּימת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", י)מקנה מ"הּירא (שם היּו? מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: ׁשמעֹון רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר .את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

Blk ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh zegiy ihewl)

מחמחמחמחֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת רצץרצץרצץרצץ ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ז)טטטטֹוֹוֹוֹובבבב יד, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
"יגיע הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים צריכה ּכּכּכּכּפּפּפּפייייחז"ל ּבפרנסה ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יצר  ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ּתמיד להיֹות צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלהעׂשֹות
ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻהרע,

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay 'd ipy mei ß

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).øeçaakx zF`n WW,mixgap ¨¥¥¤¤¦§¨¦
.xzFiA migAEWnde miaFHd :xnFlM§©©¦§©§¨¦§¥

xn`pe'xEgA'A,cigi oFWliMlM §¤¡©¨¦§¨¦¦¨
df oipnAW akxe akx('zF`n WW') ¤¤¨¤¤¤§¦§¨¤¥¥

xEga didzF`n WW :xn`p ENi`kE , ¨¨¨§¦¤¡©¥¥
cg` cg` Exgap mNEMW ,akx(`"eb): ¤¤¤¨¦§£¤¨¤¨

.íéøöî áëø ìëå:xnFlMmdOre §Ÿ¤¤¦§¨¦§©§¦¨¤
(mixgaPd zF`n WW mr)EtxhvplM ¦¥¥©¦§¨¦¦§¨§¨

akxd x`W,mixvn lW mihEWRd §¨¨¤¤©§¦¤¦§©¦
ElNd zFndAd Eid okidnEmiqEQd) ¥¥¨¨©§¥©¨©¦

,(akxd lWmixvn lXn xn`Y m` ¤¨¤¤¦Ÿ©¦¤¦§©¦
Eidxn`p ixd -xaC zMnA(e ,h lirl) ¨£¥¤¡©§©©¤¤

xn`Y m`e ,'mixvn dpwn lM znIe'©¨¨Ÿ¦§¥¦§¨¦§¦Ÿ©
l`xUi lXnEidxn`p `lde -my) ¦¤¦§¨¥¨©£Ÿ¤¡©

(ek ,iEpOr Kli Eppwn mbe'x`Xz `l §©¦§¥¥¥¦¨Ÿ¦¨¥
dqxRl`xUi Exi`Wd `NW ixd ,'ebe ©§¨£¥¤Ÿ¦§¦¦§¨¥

`N` ,dpwn mEW mixvnAin lXn §¦§©¦¦§¤¤¨¦¤¦
on - Eid,mixvnAW mixWMd ¨¦©§¥¦¤§¦§©¦

cxA zMnA xn`p mdilrW(k ,h lirl) ¤£¥¤¤¡©§©©¨¨
'd xaC z` `xId'qipd drxR icarn ©¨¥¤§©¥©§¥©§Ÿ¥¦

'miYAd l` Edpwn z`e eicar z ¤̀£¨¨§¤¦§¥¤©¨¦
x`FanM xaC zMnA mB did Kke]§¨¨¨©§©©¤¤©§¨

i"WxA(i ,h lirl)mi`xi' EidW mzF`e ,[ §©¦§¨¤¨§¥¦
z` o`M EwRiQW EN` md ,''d xaC z ¤̀§©¥¥¤¦§¨¤

l`xUi cbpM mgNdl mdipwn(k ,h my). ¦§¥¤§¦¨¥§¤¤¦§¨¥
xWM ,xnF` oFrnW iAx did o`Mn¦¨¨¨©¦¦§¥¨¥

bFxd miFBAWdngln zrWA]f"r 'qez) ¤©¦£¦§©¦§¨¨
(e"ht seq mixteq 'qna d"ke oicixen `le d"c :ek,[

mipR Ll xiAqi xW` iFBd s`W¤©©£¤©§¦§¨¦
KFtdi izni` rcFi Lpi` ,LOr milWie§©§¦¦§¥§¥©¥¨©©£

Lbxdl FAl;:df lwWn lreaFh ¦§¨§§§©¦§¨¤
uFvx miWgPAW(xFaW)FgFn z`, ¤©§¨¦§§¤

Lilr mEwi izni` rcFi Lpi`W itl§¦¤¥§¥©¥¨©¨¨¤
LWiMie(`zlikn)(`"eb): §©¦§

ìLå.Blk ìò íéL,zF`av ixUEidW §¨¦¦©ª¨¥§¨¤¨
dpgn lr miPEnn,FNEM akxd §¦©©£¥¨¤¤

EFnEBxzMlr oPnn oixAbe' :qFlwpE`A §©§§§§§¦¨¦§©¨©
miPEnnd lig ixFAB ,`av ixU] 'oFdNMª§¨¥¨¨¦¥©¦©§¦

[mNEM lr:g dxez ©¨
(g).äòøt áì úà 'ä ÷fçéåo`Mn ©§©¥¤¥©§Ÿ¦¨
WiM' rnXWM FAl KRdPW xg`l mb ¤©§©©¤¤§©¦§¤¨©¦

'mrd gxa(d weqt lirl)oiicr ,did ¨©¨¨£©¦¨¨
dlFzFAlA wRYqnEm` sFCxl m` ¤¦§©¥§¦¦¦§¦
e ,e`ld"awdsFCxl FAl z` wGg(my) ¨§¦¥¤¦¦§

(a"a):
.äîø ãéaddFab dxEabA §¨¨¨¦§¨§¨

znqxEtnElW d`iviA xnFlM - §§¤¤§©¦¦¨¤
ax mEqxtA ziUrPd ,migSpn:h dxez §©§¦©©£¥§¦§©



מה glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח וראּואיקטֹורין ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין וליל (מכילתא)ׁשאינן אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּים. ירדּו דסוטה)ׁשביעי ׁשביעי (פ"ק יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפס ּבׁשחרית ּבּיֹום ׁשל הּׁשירה קֹורין אנּו לכ ח. ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

להם:∑CÙ‰iÂ.הּׁשביעי  אמר ׁשהרי ּׁשהיה, מּמה יב)נהפ עבדיו,(לעיל לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְִִַ«≈»≈ְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

אֹותנּו∑e„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּום  .מעבד ְִִֶ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְִִִֵָָָָָָ

ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשּלחנּום,
לּטל  מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואני

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם אׁשוה אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש .ּבּזה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).íéøöî Cìîì ãbeiå?Fl ciBd in ©©§¤¤¦§©¦¦¦¦
mdOr glW oixFhwi`iciwR] ¦§¦¨©¦¨¤§¦¥

icM [KM lr miPEnnd zEklOd©©§©§¦©¨§¥
mxaC z` EniIwi ok` m` zF`xl¦§¦¨¥§©§¤§¨¨

'mini zWlW KxC' wx zklllirl d`x) ¨¤¤©¤¤§¤¨¦
(b ,d,l EriBdW oeikesFqzWlW §¥¨¤¦¦§§Ÿ¤

E`xe aEWle Klil EraTW minï¦¤¨§¥¥§¨§¨
oixFhwi`d,mixvnl oixfFg opi`W ¨¦§¦¤¥¨§¦§¦§©¦

iR iptl' mId lv` mipFg md `N ¤̀¨¥¦¥¤©¨¦§¥¦
,llM xFfgl mYrcA oi`e 'zFxigd©¦§¥§©§¨©£§¨

EciBde E`Az`fmFIA drxtl ¨§¦¦Ÿ§©§Ÿ©
,iriaxdsFCxl drxR aal KRdp f`e ¨§¦¦§¨¤§©§©©§Ÿ¦§
,mdixg`EAd mFIiXXaE iWing ©£¥¤©©£¦¦©¦¦

Ecxi iriaW lile ,mdixg` Etcẍ§©£¥¤§¥§¦¦¨§
,mIl,Flige drxR FA Erahe ©¨§¨§©§Ÿ§¥

EzixgWAiriaW mFi lWExn` §©£¦¤§¦¦¨§
l`xUidxiW'xiWi f`' zxiW] ¦§¨¥¦¨¦©¨¨¦

oNdl dxEn`d(giÎ` ,eh),[mFi `Ede ¨£¨§©¨§
,okl .gqR lW iriaWxcqA §¦¦¤¤©¨¥§¥¤

,gqRd bg inil ErAwPW zF`ixTd©§¦¤¦§§¦¥©©¤©
oixFw Ep`z`A dxiXdlW zixgW ¨¦¤©¦¨§©£¦¤

,iriaXd mFIdWn ExW f`W itl ©§¦¦§¦¤¨¨¤
lr z`Gd dxiXd z` l`xUi ipaE§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©

sEq mi zrixw(mlyd jexr ,m"`x): §¦©©
Côäiå.eicare drxR aalKRdpFAl ©¥¨¥§©©§Ÿ©£¨¨¤§©¦

didX dOn,okl mcFwixdWxg`l ¦©¤¨¨¤¨¥¤£¥§©©
miMqde dSxzp xaM zFxFkA zMn©©§§¨¦§©¨§¦§¦

e ,ixnbl mgNWlE`v EnEw' mdl xn` §©§¨§©§¦§¨©¨¤§

iOr KFYn'ebe 'EklE ...mY` mB,ai lirl) ¦©¦©©¤§
(`l,xg` EaEWIW llM xiMfdl ilAn¦§¦§©§¦§¨¤¨©©

mdixg` sFCxl FAl KRdp dYre ,KM, ¨§©¨¤§©¦¦§©£¥¤
Eok FnkKRdpmBixdW ,eicar aal §¥¤§©©§©£¨¨¤£¥

xarWlmixvnA cFr EidWM - §¤¨©§¤¨§¦§©¦
[dAx`d zMn lr d`xzdA]Eid §©§¨¨©©©¨©§¤¨

drxR lW eicarizn cr' Fl mixnF` £¨¨¤©§Ÿ§¦©¨©
WwFnl Epl df didiz` gNW ¦§¤¤¨§¥©©¤

'miWp`d'ebe(f ,i my)Ektdp eiWkre , ¨£¨¦§©§¨¤¤§
,mdixg` sFCxlEhxgzPW mEXn od ¦§©£¥¤¥¦¤¦§¨§

ode ,mzEcarn mzF` EgNXW lr©¤¦§¨¥©§¨§¥
mEli`WdW mpFnn liaWAi"tr ,i"gp) ¦§¦¨¨¤¦§¦

(`zliknd oeyl:
.eðãáòîFnM FWExiR,'EpzF` cFarn' ¥¨§¥¥§¥£¨

,'EpNW dcFardn' FWExiR oi` la £̀¨¥¥¥¨£¨¤¨
'EpzcFarn' xnFl Fl did oM m`W¤¦¥¨¨©¥£¨¥

(oexkfd):e dxez
(e).Baëø úà øBñàiåmixaCd ©¤§¤¦§©§¨¦

W ,drxR lr mixEn`Fnvra `Ed £¦©©§Ÿ¤§©§
miklOd KxcM `le ,FYaMxn z` mzẍ©¤¤§©§§Ÿ§¤¤©§¨¦
,daMxOd z` mdl mipikn mixg`W¤£¥¦§¦¦¨¤¤©¤§¨¨
'dxEXd z` zlwlwn d`pVd iM'¦©¦§¨§©§¤¤¤©¨
[dlibxd FzEbdpzd z` zWAWn]§©¤¤¤¦§©£¨§¦¨

(`zlikn)(`zxhef `zwiqt i"tr ipewfg):
.Bnò ç÷ì Bnò úàåmFwn lM §¤©¨©¦¨¨

oi` ,mc` ipaA 'dgiwl' dxn`PW¤¤¤§¨§¦¨¦§¥¨¨¥
,oilhlHnM miciA dlihp DzErnWn©§¨¨§¦¨§¨©¦§¦©§§¦
zkll dSxzIW mixacA iEYiR `N ¤̀¨¦¦§¨¦¤¦§©¤¨¤¤

:FWExiR o`M xEn`d df s`e .FOr¦§©¤¨¨¨¥
mkWnmzF` dYitE,mixacAici lre §¨¨¦¨¨¦§¨¦§©§¥

Kke .eixg` zkll maal z` 'gwl' ok¥¨©¤§¨¨¨¤¤©£¨§¨
:mdl xn`EpiwlzFMOd lkA mxEarA ¨©¨¤¨¦©£¨§¨©©

,Epilr E`AWembe ,EppFnn Elhpmb ¤¨¨¥§©¨§¨¥§©
mEpgNWdYr Ep`vnpe ,EpzF` cFarn ¦©§¥£¨§¦§¥©¨

;lke lMn micqtpiOr E`FAmgNdl ¦§¨¦¦Ÿ¨Ÿ¦¦§¦¨¥
mcbpMx`WM mkOr bdpz` `l ip`e §¤§¨©£¦Ÿ¤§©¥¦¨¤¦§¨

,miklniMmikln x`W KxC §¨¦¦¤¤§¨§¨¦
W,dnglOa Fl oincFw eicar,xnFlM ¤£¨¨§¦©¦§¨¨§©

W`xA eiptl miklFd micard̈£¨¦§¦§¨¨§Ÿ
,dpMqA mdiIg micinrnE dkxrOd©©£¨¨©£¦¦©¥¤§©¨¨
dpgOd sFqA KlFd Fnvr KlOd ENi`e, §¦©¤¤©§¥§©©£¤

emlE`mkiptl miCw` ip`Kl`e §¨£¦©§¦¦§¥¤§¥¥
FnM ,W`xAxn`PW(i ,weqt oldl) §Ÿ§¤¤¡©

'aixwd drxtE'W cOll -aixwd ©§Ÿ¦§¦§©¥¤¦§¦
`Ed (axwzd)iptl xdinE Fnvr ¦§¨¥©§¦¥¦§¥

;eizFlig:mdl xn` cFrex`W KxC ¥¨§¨©¨¤¤¤§¨
FnM W`xA dGiA lFHil mikln§¨¦¦¦¨§Ÿ§

xgaIWzlihpA oFW`x zFidl - ¤¦§©¦§¦¦§¦©
Fvtg itM ,aiF`dn millFXW WEkxd̈§¤§¦¥¨¥§¦¤§
x`W miwNgzn KM xg`e ,FwWge§¤§§©©¨¦§©§¦§¨

la` ,mrdwlgA mkOr deW` ip` ¨¨£¨£¦¤§¤¦¨¤§¥¤
,llXdxn`PW(h ,eh onwl)wNg`' ©¨¨¤¤¡©£©¥
,'llWiwlg lFH`e wNgz` ,xnFlM ¨¨§©¤§©¥§¤¤§¦

z`f lke .mrd x`W wlgM llXA©¨¨§¥¤§¨¨¨§¨Ÿ
mzFYtlE mqiItl icM drxR xn`̈©©§Ÿ§¥§©§¨§©¨

l`xUi xg` sFCxl(`"eb):f dxez ¦§©©¦§¨¥

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּור נבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְִֶָ
הרכב  ׁשאר נאמר:.(מכילתא)ּכל הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ּכל (לעיל "וּימת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", י)מקנה מ"הּירא (שם היּו? מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: ׁשמעֹון רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר .את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

Blk ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh zegiy ihewl)

מחמחמחמחֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת רצץרצץרצץרצץ ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ז)טטטטֹוֹוֹוֹובבבב יד, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
"יגיע הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים צריכה ּכּכּכּכּפּפּפּפייייחז"ל ּבפרנסה ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יצר  ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ּתמיד להיֹות צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלהעׂשֹות
ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻהרע,

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay 'd ipy mei ß

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).øeçaakx zF`n WW,mixgap ¨¥¥¤¤¦§¨¦
.xzFiA migAEWnde miaFHd :xnFlM§©©¦§©§¨¦§¥

xn`pe'xEgA'A,cigi oFWliMlM §¤¡©¨¦§¨¦¦¨
df oipnAW akxe akx('zF`n WW') ¤¤¨¤¤¤§¦§¨¤¥¥

xEga didzF`n WW :xn`p ENi`kE , ¨¨¨§¦¤¡©¥¥
cg` cg` Exgap mNEMW ,akx(`"eb): ¤¤¤¨¦§£¤¨¤¨

.íéøöî áëø ìëå:xnFlMmdOre §Ÿ¤¤¦§¨¦§©§¦¨¤
(mixgaPd zF`n WW mr)EtxhvplM ¦¥¥©¦§¨¦¦§¨§¨

akxd x`W,mixvn lW mihEWRd §¨¨¤¤©§¦¤¦§©¦
ElNd zFndAd Eid okidnEmiqEQd) ¥¥¨¨©§¥©¨©¦

,(akxd lWmixvn lXn xn`Y m` ¤¨¤¤¦Ÿ©¦¤¦§©¦
Eidxn`p ixd -xaC zMnA(e ,h lirl) ¨£¥¤¡©§©©¤¤

xn`Y m`e ,'mixvn dpwn lM znIe'©¨¨Ÿ¦§¥¦§¨¦§¦Ÿ©
l`xUi lXnEidxn`p `lde -my) ¦¤¦§¨¥¨©£Ÿ¤¡©

(ek ,iEpOr Kli Eppwn mbe'x`Xz `l §©¦§¥¥¥¦¨Ÿ¦¨¥
dqxRl`xUi Exi`Wd `NW ixd ,'ebe ©§¨£¥¤Ÿ¦§¦¦§¨¥

`N` ,dpwn mEW mixvnAin lXn §¦§©¦¦§¤¤¨¦¤¦
on - Eid,mixvnAW mixWMd ¨¦©§¥¦¤§¦§©¦

cxA zMnA xn`p mdilrW(k ,h lirl) ¤£¥¤¤¡©§©©¨¨
'd xaC z` `xId'qipd drxR icarn ©¨¥¤§©¥©§¥©§Ÿ¥¦

'miYAd l` Edpwn z`e eicar z ¤̀£¨¨§¤¦§¥¤©¨¦
x`FanM xaC zMnA mB did Kke]§¨¨¨©§©©¤¤©§¨

i"WxA(i ,h lirl)mi`xi' EidW mzF`e ,[ §©¦§¨¤¨§¥¦
z` o`M EwRiQW EN` md ,''d xaC z ¤̀§©¥¥¤¦§¨¤

l`xUi cbpM mgNdl mdipwn(k ,h my). ¦§¥¤§¦¨¥§¤¤¦§¨¥
xWM ,xnF` oFrnW iAx did o`Mn¦¨¨¨©¦¦§¥¨¥

bFxd miFBAWdngln zrWA]f"r 'qez) ¤©¦£¦§©¦§¨¨
(e"ht seq mixteq 'qna d"ke oicixen `le d"c :ek,[

mipR Ll xiAqi xW` iFBd s`W¤©©£¤©§¦§¨¦
KFtdi izni` rcFi Lpi` ,LOr milWie§©§¦¦§¥§¥©¥¨©©£

Lbxdl FAl;:df lwWn lreaFh ¦§¨§§§©¦§¨¤
uFvx miWgPAW(xFaW)FgFn z`, ¤©§¨¦§§¤

Lilr mEwi izni` rcFi Lpi`W itl§¦¤¥§¥©¥¨©¨¨¤
LWiMie(`zlikn)(`"eb): §©¦§

ìLå.Blk ìò íéL,zF`av ixUEidW §¨¦¦©ª¨¥§¨¤¨
dpgn lr miPEnn,FNEM akxd §¦©©£¥¨¤¤

EFnEBxzMlr oPnn oixAbe' :qFlwpE`A §©§§§§§¦¨¦§©¨©
miPEnnd lig ixFAB ,`av ixU] 'oFdNMª§¨¥¨¨¦¥©¦©§¦

[mNEM lr:g dxez ©¨
(g).äòøt áì úà 'ä ÷fçéåo`Mn ©§©¥¤¥©§Ÿ¦¨
WiM' rnXWM FAl KRdPW xg`l mb ¤©§©©¤¤§©¦§¤¨©¦

'mrd gxa(d weqt lirl)oiicr ,did ¨©¨¨£©¦¨¨
dlFzFAlA wRYqnEm` sFCxl m` ¤¦§©¥§¦¦¦§¦
e ,e`ld"awdsFCxl FAl z` wGg(my) ¨§¦¥¤¦¦§

(a"a):
.äîø ãéaddFab dxEabA §¨¨¨¦§¨§¨

znqxEtnElW d`iviA xnFlM - §§¤¤§©¦¦¨¤
ax mEqxtA ziUrPd ,migSpn:h dxez §©§¦©©£¥§¦§©



glyaמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑ּכמֹו לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? מהּו קרב, ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹ

עּמהם  ‡Ì‰È¯Á.ׁשהתנה ÚÒ∑ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ְִִֶֶָָ…≈««¬≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
למצרים. לעזר הּׁשמים מן נֹוסע מצרים ׁשל  ּבאברהם (מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)ׂשר אבֹותם: אמנּות ּתפׂשּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹ«ƒ¿¬ְְְֲֳַָָָָָ

אֹומר: יט)הּוא ּביצחק:(בראשית ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל ּביעקב:(שם ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח "וּיפּגע (שם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
.ּבּמקֹום" ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `"ig y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

אלאלאלאל־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה:::: בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיצעקצעקצעקצעקּוּוּוּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ּתפּלה  ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה 'אּמנּות' ּבׁשם הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ּבּקׁשת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש
לתֹועלת  הּוא ּתפּלה ׁשל עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא להּקּב"ה ּתחּנה היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

ּוברּוח. ּבגׁשם לֹו הּנצר ּכל את הּוא מקּבל זה ידי ׁשעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאדם,
הרמּב"ם כמ"ש אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת תפלה)א להל' היא (ב"כותרת" ּדתפּלה ׁשהמצות־עׂשה ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

האדם  מתקרב הּתפּלה ידי שעל ה'", את "לעבד אלא צרכיו ּבּקׁשת אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ"לעבד
הּקּב"ה. עם ְִִֵַַָָּומתיחד

הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה הּתפּלה ׁשאין ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
ית', הּבֹורא עם מתיחדים ידה ועל היא, השי"ת עבֹודת מעּקרי  הּתפּלה ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּצרֹותיו,

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים צרה).ולכן ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם היא הּתפּלה ּכי ה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).áéø÷ä äòøôeoFWNd Kxc itl ©§Ÿ¦§¦§¦¤¤©¨
'axw drxtE' aFYkl Fl didoFWlA , ¨¨¦§©§Ÿ¨©¦§

,mdil` axw Fnvr `Ed ixdW ,'lrR'¨©¤£¥©§¨¥£¥¤
mxBW rnWOW ,('lirtd' oFWlA `le§Ÿ¦§¦§¦¤©§©¤¨©

E ,mdil` axwzdl mixg`lEdn ©£¥¦§¦§¨¥£¥¤©
?'aixwd'`N`Fnvr aixwd ¦§¦¤¨¦§¦©§
uO`zpexzFi FtEB z` sFgcl §¦§©¥¦§¤¥

icM ,F`av x`Xnmdiptl mCwl ¦§¨§¨§¥§©¥¦§¥¤
oFW`x sFCxlemdOr dpzdW FnM , §¦§¦§¤¦§¨¦¨¤

mz`vA(e weqt lirl x`eank)KkitlE , §¥¨§¦¨
mW lr ,'aixwd' oFWl aEzMd hwp̈©©¨§¦§¦©¥
icM gkA FtEB z` lirtde fxiGW¤¥¥§¦§¦¤§Ÿ©§¥
KxC df oFbkaE ,mdiptl axwzdl§¦§¨¥¦§¥¤¦§¤¤¤
z` lirtOW inM Fx`zl oFWNd©¨§¨£§¦¤©§¦¤

mixg`d(i"`a): ¨£¥¦
.íäéøçà òñBðoFWlA 'rqFp' xn`p ¥©©£¥¤¤¡©¥©¦§

xnFl ;miAx oFWlA 'mirqFp' `le ,cigï¦§Ÿ§¦¦§©¦©

mNEM ErqPW,cg` Wi`M cg` alA ¤¨§¨§¥¤¨§¦¤¨
mgNdl mpFvxA micgE`n mdWM§¤¥§¨¦¦§¨§¦¨¥

.l`xUiAxg` xaCsqFp mrh - §¦§¨¥¨¨©¥©©¨
:FWExiR KMW mEXn ,cigi oFWl hwPW¤¨©§¨¦¦¤¨¥

mdixg` rqFp mixvn dPdeE`x - §¦¥¦§©¦¥©©£¥¤¨
z` l`xUidmixvn lW xUK`lOd) ¦§¨¥¤©©¤¦§©¦©©§¨

mdl zFidl 'd z`n dPEnnd ,mdNW¤¨¤©§¤¥¥¦§¨¤
(xFbiPqlminXd on rqFpmdixg` - §©¥¥©¦©¨©¦©£¥¤

- mixvOd lWmixvOl xFfrld`x] ¤©¦§¦©£©¦§¦§¥
dAx zFnW(d ,`k),mixvn lW xU' §©¨©¤¦§©¦

['FnW mixvn.WxcnA `Ed KM ¦§©¦§¨§¦§©
`OEgpY(a"a): ©§¨

e÷òöiål` l`xUi ipa.'dEUtY ©¦§£§¥¦§¨¥¤¨§
.mzFa` zEpOE`Ekld ,xnFlM ¨£¨§©¨§

milibx EidW zFa`d lW mMxcA§©§¨¤¨¨¤¨§¦¦
mdxa` lv` Epivn KMW ,dNitzA¦§¦¨¤¨¨¦¥¤©§¨¨

:awrie wgvi:xnF` `Ed mdxa`A ¦§¨§©£Ÿ§©§¨¨¥

'xwAA mdxa` mMWIemFwOd l` ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤¤©¨
mW cnr xW`''d ipR z`,hi ziy`xa) £¤¨©¨¤§¥

fk(miMWd mFcq zkitd zxgnl]§¨¢©£¦©§¦§¦
cnrW mFwOA aSizde mdxa ©̀§¨¨§¦§©¥©¨¤¨©
ipR lr siwWde ,dNitzA lFnz ¤̀§¦§¦¨§¦§¦©§¥
mWe ,[mdl did dn zF`xl mFcq§¦§¤¨¨¨¤§¨

lNRzdl zEriaw Fl dzid(:e zekxa); ¨§¨§¦§¦§©¥
wgviAwgvi `vIe' :xn`pgEUl §¦§¨¤¡©©¥¥¦§¨¨©
'dcXA(bq ,ck my),oFWl Ff dgiUe ©¨¤§¦¨§

xn`PW FnM] `id dNitY(gi ,gp milidz) §¦¨¦§¤¤¡©
dnd`e dgiU` mixdve xwae axr'¤¤¨Ÿ¤§¨¢©¦¨¦¨§¤¡¤

'ilFw rnWIe(`zlikn)oke ;[awriA ©¦§©¦§¥§©£Ÿ
:xn`p'mFwOA rBtIe'(`i ,gk my), ¤¡©©¦§©©¨

FnM] `id dNitY oFWl Ff dribtE§¦¨§§¦¨¦§
xn`PW(fi ,fh dinxi)lNRzY l` dY`e' ¤¤¡©§©¨©¦§©¥

'iA rBtY l`e ...dGd mrd crA§©¨¨©¤§©¦§©¦
(`zlikn)[:`i dxez

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑?מּׁשם לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? נמּות,∑Óe˙n.והיכן מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ֲֵֶָ

לקּמן  ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָואם
וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד  עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּפרׁשת

וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן יט)"מי ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי "ליֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
יח) ב הימים ׁשאׁשּוב (דברי ׁשאקּום, ּבׁשלֹום", ׁשּובי ."עד ְִֶֶַָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑,אֹותם ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  ּתֹוסיפּו .ולא ְִֹ

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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oi`W ,mixaw oFxqgiCmixaw ¤§§¨¦¤¥©§¨¦
mW xaTil mixvnAokl ,EpYgwl §¦§©¦¦¨¥¨¨¥§©§¨

mXndnE !?xAcOA o`M zEnl icM ¦¨§¥¨¨©¦§¨©
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:f"rl oFWlA`"qvpilt x"etiy ¦§©©

y"iyet o"epicllbA m`d' :FWExiRW¤¥©¦¦§©
'mixaw xcrd lW xFqgn(:ai dxez ©£¤¤§¥§¨¦

(ai)éìà eðøac øLà.íéøöîá E £¤¦©§¥¤§¦§©¦
okideEpivnWExAC?mixvnA oM §¥¨¨¦¤¦§¥§¦§©¦

oxd`lE dWnl Exn`WM'd `xi' §¤¨§§¤§©£Ÿ¥¤
hFRWie mkilrz` mYW`ad xW` £¥¤§¦§£¤¦§©§¤¤

drxt ipirA Epgix''ebe(`k ,d lirl) ¥¥§¥¥©§Ÿ
mzFrxd xW` lr mkz` 'd hFRWi]¦§¤§¤©£¤£¥¤
siqFd drxR l` mz`A f`n iM ,Epl̈¦¥¨¨¤¤©§Ÿ¦
ixd ,[Epilr dcFard z` ciAkdl§©§¦¤¨£¨¨¥£¥
oirn miprFh Eid xaM mixvnAW¤§¦§©¦§¨¨£¦¥¥

o`M mdizFPElzl minFCd ,EN` mixaC§¨¦¥©¦¦§¥¤¨
(`zlikn)(i"`a):

.eðúenîmW `N` ,xaC mW Fpi` 'zEn' ¦¥¥¥¨¨¤¨¥
o`M zWOYWn oFWNd oi`W .dNErR§¨¤¥©¨¦§©¤¤¨
,(dzin ,dcFar) mvrd zFnWA¦§¨¤¤£¨¦¨
z` EpzcFar Epl daFh' :xnFlkE§©¨¨£¨¥¤
`N` ,'xAcOA EpzziOn mixvn¦§©¦¦¦¨¥©¦§¨¤¨
,(zEnl ,cFarl) dNErRd zFnWA¦§©§¨©£¨
mixvn z` cFarpW Epl aFh' :xnFlkE§©¨¤©£¤¦§©¦

zEnp xW`n'xAcOAcEwp did m`e . ¥£¤¨©¦§¨§¦¨¨¨
A 'EpzFOn'xnFl dvFx) m"Et`ln ¦¥§§¨¤©

,wECwCd ilral rcFPM ,m"lFg¨©¨§©£¥©¦§
oOwl oiIre .m"Et`ln m"lFg E`xTW¤¨§¨§¨§©¥§©¨

uxti oR wEqR i"XxA Fxzi zWxR,hi) ¨¨©¦§§©¦¨¤¦§¨
(ckx`ap did ,((WxRzn),'EpzziOn' ¨¨¦§¨¦§¨¥¦¦¨¥

w"xEWA cEwPW eiWkr`Ed ixd ©§¨¤¨§ª£¥
zEnp xW`n' x`apoke .'Wxtl Wi ¦§¨¥£¤¨§¥¥§¨¥

oFbM ,dfl minFCd zF`xwOd x`Win' §¨©¦§¨©¦¨¤§¦
...EpzEn oYiEpYaWA mixvn ux`A ¦¥¥§¤¤¦§©¦§¦§¥

'ebe 'xUAd xiq lr(b ,fh onwl)xEn`d ©¦©¨¨¨¨
- mili`A l`xUi zPElzAdid El ¦§©¦§¨¥§¥¦¨¨

zFUrl EpiciAzEnPWzEnp `le ,mW §¨¥©£¤¨¨§Ÿ¨
o`MizEn oYi in' oke ;'LiYgz ip` ¨§¥¦¦¥¦£¦©§¤

(` ,hi aÎl`eny)lr ceC zpiwA xEn`d̈¨§¦©¨¦©
Fzlitp- mFlWa`CiciA did El §¦¨§©§¨¨¨§¨¦
zFUrlzEn`WLnFwnA;df oFWle ©£¤¨¦§§§¨¤

`Ed'crl inEw mFil' FnM(g ,b diptv) §§¦¨©
il EMg :l`xUil zEprxER z`Eap]§©§¨§¦§¨¥©¦
mkilr crezdl mEw`W mFIl©¤¨§¦§©¥£¥¤

oke ,[mkpEclE'mFlWA iaEW (mFi) cr' §§¤§¥©¦§¨
(ek ,gi aÎminidÎixac)oA dIwcv z`xFd]¨©¦§¦¨¤

oA Edikin `iaPd z` xFq`l dprpM§©£¨¤¡¤©¨¦¦¨§¤
dnglOd on aEWIW cr `lni¦§¨©¤¨¦©¦§¨¨

[mFlWA.,'izniw cr' mWExiR oi`W §¨¤¥¥¨©¦¨¦
cr' `N` ,'izaiW cr','mEw`Wcr' ©¦¨¦¤¨©¤¨©

:'aEW`Wbi dxez ¤¨
(bi)íéøöî úà íúéàø øLà ékmFId ¦£¤§¦¤¤¦§©¦©
.'FbeFrnWn ,o`M xEn`d 'xW`' oFWl §§£¤¨¨¨©§¨
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(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑ּכמֹו לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? מהּו קרב, ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹ

עּמהם  ‡Ì‰È¯Á.ׁשהתנה ÚÒ∑ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ְִִֶֶָָ…≈««¬≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
למצרים. לעזר הּׁשמים מן נֹוסע מצרים ׁשל  ּבאברהם (מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)ׂשר אבֹותם: אמנּות ּתפׂשּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹ«ƒ¿¬ְְְֲֳַָָָָָ

אֹומר: יט)הּוא ּביצחק:(בראשית ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל ּביעקב:(שם ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח "וּיפּגע (שם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
.ּבּמקֹום" ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `"ig y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

אלאלאלאל־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה:::: בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיצעקצעקצעקצעקּוּוּוּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ּתפּלה  ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה 'אּמנּות' ּבׁשם הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ּבּקׁשת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש
לתֹועלת  הּוא ּתפּלה ׁשל עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא להּקּב"ה ּתחּנה היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

ּוברּוח. ּבגׁשם לֹו הּנצר ּכל את הּוא מקּבל זה ידי ׁשעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאדם,
הרמּב"ם כמ"ש אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת תפלה)א להל' היא (ב"כותרת" ּדתפּלה ׁשהמצות־עׂשה ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

האדם  מתקרב הּתפּלה ידי שעל ה'", את "לעבד אלא צרכיו ּבּקׁשת אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ"לעבד
הּקּב"ה. עם ְִִֵַַָָּומתיחד

הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה הּתפּלה ׁשאין ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
ית', הּבֹורא עם מתיחדים ידה ועל היא, השי"ת עבֹודת מעּקרי  הּתפּלה ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּצרֹותיו,

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים צרה).ולכן ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם היא הּתפּלה ּכי ה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).áéø÷ä äòøôeoFWNd Kxc itl ©§Ÿ¦§¦§¦¤¤©¨
'axw drxtE' aFYkl Fl didoFWlA , ¨¨¦§©§Ÿ¨©¦§

,mdil` axw Fnvr `Ed ixdW ,'lrR'¨©¤£¥©§¨¥£¥¤
mxBW rnWOW ,('lirtd' oFWlA `le§Ÿ¦§¦§¦¤©§©¤¨©

E ,mdil` axwzdl mixg`lEdn ©£¥¦§¦§¨¥£¥¤©
?'aixwd'`N`Fnvr aixwd ¦§¦¤¨¦§¦©§
uO`zpexzFi FtEB z` sFgcl §¦§©¥¦§¤¥

icM ,F`av x`Xnmdiptl mCwl ¦§¨§¨§¥§©¥¦§¥¤
oFW`x sFCxlemdOr dpzdW FnM , §¦§¦§¤¦§¨¦¨¤

mz`vA(e weqt lirl x`eank)KkitlE , §¥¨§¦¨
mW lr ,'aixwd' oFWl aEzMd hwp̈©©¨§¦§¦©¥
icM gkA FtEB z` lirtde fxiGW¤¥¥§¦§¦¤§Ÿ©§¥
KxC df oFbkaE ,mdiptl axwzdl§¦§¨¥¦§¥¤¦§¤¤¤
z` lirtOW inM Fx`zl oFWNd©¨§¨£§¦¤©§¦¤

mixg`d(i"`a): ¨£¥¦
.íäéøçà òñBðoFWlA 'rqFp' xn`p ¥©©£¥¤¤¡©¥©¦§

xnFl ;miAx oFWlA 'mirqFp' `le ,cigï¦§Ÿ§¦¦§©¦©

mNEM ErqPW,cg` Wi`M cg` alA ¤¨§¨§¥¤¨§¦¤¨
mgNdl mpFvxA micgE`n mdWM§¤¥§¨¦¦§¨§¦¨¥

.l`xUiAxg` xaCsqFp mrh - §¦§¨¥¨¨©¥©©¨
:FWExiR KMW mEXn ,cigi oFWl hwPW¤¨©§¨¦¦¤¨¥

mdixg` rqFp mixvn dPdeE`x - §¦¥¦§©¦¥©©£¥¤¨
z` l`xUidmixvn lW xUK`lOd) ¦§¨¥¤©©¤¦§©¦©©§¨

mdl zFidl 'd z`n dPEnnd ,mdNW¤¨¤©§¤¥¥¦§¨¤
(xFbiPqlminXd on rqFpmdixg` - §©¥¥©¦©¨©¦©£¥¤

- mixvOd lWmixvOl xFfrld`x] ¤©¦§¦©£©¦§¦§¥
dAx zFnW(d ,`k),mixvn lW xU' §©¨©¤¦§©¦

['FnW mixvn.WxcnA `Ed KM ¦§©¦§¨§¦§©
`OEgpY(a"a): ©§¨

e÷òöiål` l`xUi ipa.'dEUtY ©¦§£§¥¦§¨¥¤¨§
.mzFa` zEpOE`Ekld ,xnFlM ¨£¨§©¨§

milibx EidW zFa`d lW mMxcA§©§¨¤¨¨¤¨§¦¦
mdxa` lv` Epivn KMW ,dNitzA¦§¦¨¤¨¨¦¥¤©§¨¨

:awrie wgvi:xnF` `Ed mdxa`A ¦§¨§©£Ÿ§©§¨¨¥

'xwAA mdxa` mMWIemFwOd l` ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤¤©¨
mW cnr xW`''d ipR z`,hi ziy`xa) £¤¨©¨¤§¥

fk(miMWd mFcq zkitd zxgnl]§¨¢©£¦©§¦§¦
cnrW mFwOA aSizde mdxa ©̀§¨¨§¦§©¥©¨¤¨©
ipR lr siwWde ,dNitzA lFnz ¤̀§¦§¦¨§¦§¦©§¥
mWe ,[mdl did dn zF`xl mFcq§¦§¤¨¨¨¤§¨

lNRzdl zEriaw Fl dzid(:e zekxa); ¨§¨§¦§¦§©¥
wgviAwgvi `vIe' :xn`pgEUl §¦§¨¤¡©©¥¥¦§¨¨©
'dcXA(bq ,ck my),oFWl Ff dgiUe ©¨¤§¦¨§

xn`PW FnM] `id dNitY(gi ,gp milidz) §¦¨¦§¤¤¡©
dnd`e dgiU` mixdve xwae axr'¤¤¨Ÿ¤§¨¢©¦¨¦¨§¤¡¤

'ilFw rnWIe(`zlikn)oke ;[awriA ©¦§©¦§¥§©£Ÿ
:xn`p'mFwOA rBtIe'(`i ,gk my), ¤¡©©¦§©©¨

FnM] `id dNitY oFWl Ff dribtE§¦¨§§¦¨¦§
xn`PW(fi ,fh dinxi)lNRzY l` dY`e' ¤¤¡©§©¨©¦§©¥

'iA rBtY l`e ...dGd mrd crA§©¨¨©¤§©¦§©¦
(`zlikn)[:`i dxez

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑?מּׁשם לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? נמּות,∑Óe˙n.והיכן מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ֲֵֶָ

לקּמן  ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָואם
וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד  עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּפרׁשת

וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן יט)"מי ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי "ליֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
יח) ב הימים ׁשאׁשּוב (דברי ׁשאקּום, ּבׁשלֹום", ׁשּובי ."עד ְִֶֶַָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑,אֹותם ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  ּתֹוסיפּו .ולא ְִֹ

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i)íéøá÷ ïéà éìaîä.'ebe mixvnA £¦§¦¥§¨¦§¦§©¦
:dWnl l`xUi Exn` KMzngn ike ¨¨§¦§¨¥§¤§¦¥£©

oi`W ,mixaw oFxqgiCmixaw ¤§§¨¦¤¥©§¨¦
mW xaTil mixvnAokl ,EpYgwl §¦§©¦¦¨¥¨¨¥§©§¨

mXndnE !?xAcOA o`M zEnl icM ¦¨§¥¨¨©¦§¨©
oFWlA aEzMd xAiCXilAnd' dlEtM ¤¦¥©¨§¨§¨©¦§¦

FnkE ,minrtl oFWNd KxC KM ,'oi ¥̀¨¤¤©¨¦§¨¦§
:f"rl oFWlA`"qvpilt x"etiy ¦§©©

y"iyet o"epicllbA m`d' :FWExiRW¤¥©¦¦§©
'mixaw xcrd lW xFqgn(:ai dxez ©£¤¤§¥§¨¦

(ai)éìà eðøac øLà.íéøöîá E £¤¦©§¥¤§¦§©¦
okideEpivnWExAC?mixvnA oM §¥¨¨¦¤¦§¥§¦§©¦

oxd`lE dWnl Exn`WM'd `xi' §¤¨§§¤§©£Ÿ¥¤
hFRWie mkilrz` mYW`ad xW` £¥¤§¦§£¤¦§©§¤¤

drxt ipirA Epgix''ebe(`k ,d lirl) ¥¥§¥¥©§Ÿ
mzFrxd xW` lr mkz` 'd hFRWi]¦§¤§¤©£¤£¥¤
siqFd drxR l` mz`A f`n iM ,Epl̈¦¥¨¨¤¤©§Ÿ¦
ixd ,[Epilr dcFard z` ciAkdl§©§¦¤¨£¨¨¥£¥
oirn miprFh Eid xaM mixvnAW¤§¦§©¦§¨¨£¦¥¥

o`M mdizFPElzl minFCd ,EN` mixaC§¨¦¥©¦¦§¥¤¨
(`zlikn)(i"`a):

.eðúenîmW `N` ,xaC mW Fpi` 'zEn' ¦¥¥¥¨¨¤¨¥
o`M zWOYWn oFWNd oi`W .dNErR§¨¤¥©¨¦§©¤¤¨
,(dzin ,dcFar) mvrd zFnWA¦§¨¤¤£¨¦¨
z` EpzcFar Epl daFh' :xnFlkE§©¨¨£¨¥¤
`N` ,'xAcOA EpzziOn mixvn¦§©¦¦¦¨¥©¦§¨¤¨
,(zEnl ,cFarl) dNErRd zFnWA¦§©§¨©£¨
mixvn z` cFarpW Epl aFh' :xnFlkE§©¨¤©£¤¦§©¦

zEnp xW`n'xAcOAcEwp did m`e . ¥£¤¨©¦§¨§¦¨¨¨
A 'EpzFOn'xnFl dvFx) m"Et`ln ¦¥§§¨¤©

,wECwCd ilral rcFPM ,m"lFg¨©¨§©£¥©¦§
oOwl oiIre .m"Et`ln m"lFg E`xTW¤¨§¨§¨§©¥§©¨

uxti oR wEqR i"XxA Fxzi zWxR,hi) ¨¨©¦§§©¦¨¤¦§¨
(ckx`ap did ,((WxRzn),'EpzziOn' ¨¨¦§¨¦§¨¥¦¦¨¥

w"xEWA cEwPW eiWkr`Ed ixd ©§¨¤¨§ª£¥
zEnp xW`n' x`apoke .'Wxtl Wi ¦§¨¥£¤¨§¥¥§¨¥

oFbM ,dfl minFCd zF`xwOd x`Win' §¨©¦§¨©¦¨¤§¦
...EpzEn oYiEpYaWA mixvn ux`A ¦¥¥§¤¤¦§©¦§¦§¥

'ebe 'xUAd xiq lr(b ,fh onwl)xEn`d ©¦©¨¨¨¨
- mili`A l`xUi zPElzAdid El ¦§©¦§¨¥§¥¦¨¨

zFUrl EpiciAzEnPWzEnp `le ,mW §¨¥©£¤¨¨§Ÿ¨
o`MizEn oYi in' oke ;'LiYgz ip` ¨§¥¦¦¥¦£¦©§¤

(` ,hi aÎl`eny)lr ceC zpiwA xEn`d̈¨§¦©¨¦©
Fzlitp- mFlWa`CiciA did El §¦¨§©§¨¨¨§¨¦
zFUrlzEn`WLnFwnA;df oFWle ©£¤¨¦§§§¨¤

`Ed'crl inEw mFil' FnM(g ,b diptv) §§¦¨©
il EMg :l`xUil zEprxER z`Eap]§©§¨§¦§¨¥©¦
mkilr crezdl mEw`W mFIl©¤¨§¦§©¥£¥¤

oke ,[mkpEclE'mFlWA iaEW (mFi) cr' §§¤§¥©¦§¨
(ek ,gi aÎminidÎixac)oA dIwcv z`xFd]¨©¦§¦¨¤

oA Edikin `iaPd z` xFq`l dprpM§©£¨¤¡¤©¨¦¦¨§¤
dnglOd on aEWIW cr `lni¦§¨©¤¨¦©¦§¨¨

[mFlWA.,'izniw cr' mWExiR oi`W §¨¤¥¥¨©¦¨¦
cr' `N` ,'izaiW cr','mEw`Wcr' ©¦¨¦¤¨©¤¨©

:'aEW`Wbi dxez ¤¨
(bi)íéøöî úà íúéàø øLà ékmFId ¦£¤§¦¤¤¦§©¦©
.'FbeFrnWn ,o`M xEn`d 'xW`' oFWl §§£¤¨¨¨©§¨



glyaמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם (בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

וכן לי", ּדּבר ו)"ואׁשר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון ."האּתם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ß hay 'e iyily mei ß

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ׁשנאמר ּבתפּלה, ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מה)להּלן ּתצּוני"(ישעיה ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא),ליּסע אּלא להם אין ְְְִַַַַַַַָָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֶֶַָָ
עֹומד  הּים הּים ׁשאין להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי .ּבפניהם, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

'...X dn' :FWExiRW ,'xW` z`' FnM§¥£¤¤¥©¤
oNdl xEn`d znbEcM](bk weqt)z`' §§©¨¨§©¨¥

ElXaY xW` z`e Et` Et`Y xW £̀¤Ÿ¥§¥£¤§©§
dnE Et`Y Et`YX dn - 'ElXA©¥©¤ŸŸ©

xnFlkE .[ElXaY ElXaYX:dn ¤§©§§©§§©©
mFId `N` Fpi` mzF` mzi`xX¤§¦¤¨¥¤¨©

iM ,xzFi `le calAmFIddGd`Ed ¦§¨§Ÿ¥¦©©¤
dpFxg`d mrRd,mzF` mzi`xW ©©©¨©£¨¤§¦¤¨

EtiqFz `lemzF`xlcFr:mlFrl §Ÿ¦¦§¨§¨
ci dxez

(ci).íëì íçlé 'äo`M xEn`d 'mkl' ¦¨¥¨¤¨¤¨¨¨
FzErnWn.mkliaWA'd ,xnFlkE ©§¨¦§¦§¤§©

.mkzaFhlE mkxEarA mixvnA mgNi¦¨¥§¦§©¦©£§¤§©§¤
:dngln iAbl oFWNd KxC `Ed KMW¤¨¤¤©¨§©¥¦§¨¨
'mkl' ENi`e ,mkCbp FWExiR 'mkA'¨¤¥¤§§¤§¦¨¤

.mkxEarA FWExiRoke:Wxtl WiiM' ¥©£§¤§¥¥§¨¥¦
'mdl mglp 'd(dk weqt)E`xWM] ¦§¨¨¤§¤¨

:Exn` daFxw mzlRn iM mixvOd©¦§¦¦©¨¨¨§¨¨§
mglp 'd iM l`xUi ipRn gxap¦§©¦§¥¦§¨¥¦¦§¨

,[mprnloEaixY l`l m`' oke',bi aei`) §©£¨§¥¦¨¥§¦
(gmigMeezOd eixag l` aFI` ixaC]¦§¥¦¤£¥¨©¦§©§¦

xEarA ,iOr aixl mz`A m`d :FOr¦©¦¨¤¨¦¦¦©£

[Fwicvdl icM d"awdxAC xW`e' oke , §¥§©§¦§¥©£¤¦¤
il'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl ... ¦§©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ

(f ,ck ziy`xa)xfril` l` mdxa` ixaC]¦§¥©§¨¨¤¡¦¤¤
iMxvl xAiC xW` d"awd :FCar©§£¤¦¥§¨§¦
Fk`ln glWi `Ed ,iOr aihdl iprnlE§©£¦§¥¦¦¦¦§©©§¨
LzEgilW zF`Nnl lkEYW ,Liptl§¨¤¤©§©§¦§

[wgvi ipal dX` `iadlEmY`d' oke , §¨¦¦¨¦§¦¦§¨§¥©©¤
'lrAl oEaixY(`l ,e mihtey)ixaCn] §¦©©©¦¦§¥

oFrcB z` zindl miWwand l` W`Fi¨¤©§©§¦§¨¦¤¦§
lil` lW gAfOd z` Fzvizp lr©§¦¨¤©¦§¥©¤¡¦
[!?lrAd ornl EaixY mY` ike :lrAd: ©©§¦©¤¨¦§©©©©©

eh dxez
(eh).éìà ÷òöz äîo`MnEpcOl ©¦§©¥¨¦¨¨©§

,lNRznE cnFr dWn didWdide ¤¨¨Ÿ¤¥¦§©¥§¨¨
,FzNtzA Kix`dlE KiWndl FYrcA§©§§©§¦§©£¦¦§¦¨

lNRzn FcFraEÎWFcTd Fl xn` §¦§©¥¨©©¨
,`EdÎKExAYlNRzdX dnA KkA iC ¨©§¨§©¤¦§©©§¨
,eiWkr crKix`dl dYr zr `l ©©§¨Ÿ¥©¨§©£¦

dNtzAdrWAoipEzp l`xUIW ¦§¦¨§¨¨¤¦§¨¥§¦
,dxvAriBdl miaFxw mixvOd iM §¨¨¦©¦§¦§¦§©¦©

xzFi oiYndl oi`e(`zlikn)(l"kyn).xaC §¥§©§¦¥¨¨
- xg`oFWNd z` Wxtl zxg` KxC ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤©¨

:'il` wrvY dn','ilr' FnM 'il`' ©¦§©¥¨¥©§¨©
ixd ,wFrvl llM Ll dOl xnFlMilr §©¨¨§§¨¦§£¥¨©

iElY xaCdlHEn `Ed izEixg` lr - ©¨¨¨©©£¨¦¨
,Lilr `leW`xn LiYrcFd xaM iM §Ÿ¨¤¦§¨©§¦¥Ÿ

'drxtA dcaM`e'(c weqt lirl)(o"anx). §¦¨§¨§©§Ÿ
,mi`iaPd ixacA Epivn dGd oiprke§¨¦§¨©¤¨¦§¦§¥©§¦¦

oNdl xn`PW FnM(xg` mFwnA) §¤¤¡©§©¨§¨©¥
(`i ,dn diryi)FR lre ipA lr'ici lr ©¨©§©©¨©

'ipEvYm`d :xnF`e Dinzn d"awd] §©ª¦©§¦©§¥©¦
xW` ,l`xUil iYghadW mixaC lr©§¨¦¤¦§©§¦§¦§¨¥£¤
mikixv mY` ,ici lrFtE ipA md¥¨©©¨©©¤§¦¦
in ike' ;mniIw`W ipfxflE ipxxFrl§§¥¦§¨§¥¦¤£©§¥§¦¦
?'a`d on xzFi oAd z` adF`W `Ed¤¥¤©¥¥¦¨¨

(`xw i"xdn)[:
.eòqéå ìàøNé éða ìà øacmdl oi` ©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨¥¨¤

dnE`n zFUrl,rQil `N`itloi`W ©£§¨¤¨¦©§¦¤¥
cnFr mIdlFWknM,mdiptAiMi`cM ©¨¥§¦§¦§¥¤¦§©

`id (diE`x)e mdizFa` zEkfzEkf ok §¨¦§£¥¤§¥§
E`vie ia Epin`dW dpEn`dixg` ¨¡¨¤¤¡¦¦§¨§©£©

dUr`W icM ,xAcOA Klil mixvOn¦¦§©¦¥¥©¦§¨§¥¤¤¡¤
qp mdlmId mdl rFxwl(`zlikn)(`"y): ¨¤¥¦§©¨¤©¨
fh dxez

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ׁשל להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצרים.
מצרים  עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו ‰ÔÚ.מלּמד „enÚ ÚqiÂ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ«ƒ««∆»»

ערבית  להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשחׁשכה
למצרים  להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא .לגמרי, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑ מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ונלחם  זרֹועֹו על נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּונתנֹו
:ּכ יא)ּבהם. עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ למצרים.¯‡iÂ∑ ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆ְְִִַ«»∆

האׁש מצרים עּמּוד לצד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה .את ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא) מחנה אל .מחנה ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).íäéøçàî CìiåicMliCadl ©¥¤¥©£¥¤§¥§©§¦
dSignMdpgn oiaE mixvn dpgn oiA ¦§¦¨¥©£¥¦§©¦¥©£¥

lAwlE l`xUiFkFY l` hFlwle ¦§¨¥§©¥§¦§¤
zF`xhqiNaE miSgrlw ipa`) ¦¦©¦§§¨©§¥¤©

(ugM zFwxfPd,mixvn lWElRi `NW ©¦§¨§¥¤¦§©¦¤Ÿ¦§
.l`xUi dpgn lr:i"yx xirnedPiW ©©£¥¦§¨¥¦¨

,FpFWl o`M aEzMdiMmFwn lkA ©¨¨§¦§¨¨
minXn K`ln zcixi mi`vFn Ep`W¤¨§¦§¦©©§¨¦¨©¦

,dlSdlE dxfrlK`ln xnF` `Ed §¤§¨§©¨¨¥©§©
''d'''d K`ln D`vnIe' :oFbM],fh ziy`xa) §©¦§¨¨©§©

(f''d K`ln Dl xn`Ie'(i weqt my)`xIe' ©Ÿ¤¨©§©©¥¨
''d K`ln(a ,b lirl),[eENi`o`k`Ed ©§©§¦¨

xnF`,'midl`d' K`ln,`Ed mrHde ¥©§©¨¡Ÿ¦§©©©
itlWoi`oFWlmFwn lkA 'midl`' §¦¤¥§¡Ÿ¦§¨¨

`N`zCin oiprld,oicaEzMde ¤¨§¦§©¦©©¦§©¨
oiCA oipEzp l`xUi EidW cOln§©¥¤¨¦§¨¥§¦©¦
ca`dl m` lvPdl m` drW DzF`A§¨¨¨¦§¦¨¥¦§¥¨¥

mixvn mrlr wx `Ed xAEcnd] ¦¦§¨¦©§¨©©
mixaw oi` ilAnd :Exn`W zM DzF`¨©¤¨§©¦§¦¥§¨¦

'ebe(`i weqt lirl)(n"eviw)[(my)(a"rx):
.ïðòä ãenò òqiådkWgWM(drwW) ©¦©©¤¨¨§¤¨§¨¨§¨

dliNd riBde dOgdcEOr milWde ©©¨§¦¦©©©§¨§¦§¦©
oprdmzFgpdl FciwtY zxnWn z` ¤¨¨¤¦§¤¤©§¦§©§¨

xqnE ,mFIAl dpgOd z`ziigpd ©¨©¤©©£¤§©§¨©
oprd wNYqp `l ,W`d cEOr©¨¥Ÿ¦§©¥¤¨¨

mdilrnlibx didW FnMminIA ¥£¥¤§¤¨¨¨¦©¨¦
mincFTdwNYqdlonfAziaxr ©§¦§¦§©¥¦§©©§¦

`N` ,ixnblKlFdd 'd K`ln FzF` §©§¥¤¨©§©©¥
mdiptl oprd mrFl Klde rqpdYr ¦¤¨¨¦§¥¤¨©§¨©©¨

mdixg`nicM l`xUi lWKiWgdl ¥©£¥¤¤¦§¨¥§¥§©§¦
,mixvnllW FxF` mdil` riBi `NW §¦§¨¦¤Ÿ©¦©£¥¤¤

W`d cEOr(miigd xe` ,c"c):k dxez ©¨¥
(k).íéøöî äðçî ïéa àáiålWn ©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦¨¨

E`A ,eiptl KNdn FpaE KxCA KNdnl¦§©¥©¤¤§§©¥§¨¨¨
mihqlEWwaE ,mz`xwlFzFAWl- ¦§¦¦§¨¨¦§¦§

iaXA oAd z` zgwlFlhp ,a`d ¨©©¤©¥©¤¦§¨¨¨
,eixg`l FpzpE eiptNnmdA mglpe ¦§¨¨§¨§©£¨§¦§©¨¤

KxCA cFr EkiWndXn ,mwNiqe`A §¦§¨¦¤¦§¦©¤¤¨
- eixg`n a`fxfg ,oAd z` sFxhl §¥¥©£¨¦§¤©¥¨©

E a`d;eiptl FpzpsFQalE`AmB ¨¨§¨§¨¨§©¨©
e eiptl mihqlmb- eixg`n mia`f ¦§¦§¨¨§©§¥¦¥©£¨

KM .mdA mglpe FrFxf lr FpzpdUr §¨©§§¦§©¨¤¨¨¨

'de' - dNigYA :l`xUi mr d"awd¦¦§¨¥©§¦¨©
'mdiptl Kld(`k ,bi lirl)- KM xg`e Ÿ¥¦§¥¤§©©¨

mgwl sFQalE ,'mdixg`n KlIe ...rQIe'©¦©©¥¤¥©£¥¤§©§¨¨
z` mxiarde eizFrFxf lr d"awd©§¨§¤¡¦¨¤

aEzMd liWndW itkE ,mId(b ,`i ryed) ©¨§¦¤¦§¦©¨
lr mgw mixt`l iYlBxz ikp`e'§¨Ÿ¦¦§©§¦§¤§©¦¨¨©

'eizFrFxfl`xUi z` iz`vFdWM] §¨§¤¥¦¤¦§¨¥
KxcM zgpA mzF` iYklFd mixvOn¦¦§©¦©§¦¨§©©§¤¤
mFwnaE ,zkll wFpiYd z` miliBxOW¤©§¦¦¤©¦¨¤¤¦§

izFrFxf lr miYgwl s` KxFSdi"tr) ©¤©§©§¦©§©
(`xw i"xdne w"cx[(`zlikn)(`"eb):

.CLçäå ïðòä éäéåKiWgd oprd ©§¦¤¨¨§©Ÿ¤¤¨¨¤¡¦
:mixvnl§¦§¨¦

.øàiådliNd z` W`d cEOr ©¨¤©¨¥¤©¨§¨
FMxcM mdiptl KlFde ,l`xUillkA §¦§¨¥§¥¦§¥¤§©§§¨

zFliNddliNd lM zkllxi`dlE ©¥¨¤¤¨©©§¨§¨¦
,mdllW KWgdedltxrcEOrn `Ad ¨¤§©Ÿ¤¤¨£¨¤©¨¥©

KiWgd ,oprdmixvn cvl(m"`x): ¤¨¨¤¡¦§©¦§¨¦
.äæ ìà äæ áø÷ àìåaxw `ldpgn §Ÿ¨©¤¤¤Ÿ¨©©£¤

mixvndpgn l`dliNd lM l`xUi ¦§©¦¤©£¤¦§¨¥¨©©§¨
(my):`k dxez



מט glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם (בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

וכן לי", ּדּבר ו)"ואׁשר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון ."האּתם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ß hay 'e iyily mei ß

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ׁשנאמר ּבתפּלה, ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מה)להּלן ּתצּוני"(ישעיה ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא),ליּסע אּלא להם אין ְְְִַַַַַַַָָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֶֶַָָ
עֹומד  הּים הּים ׁשאין להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי .ּבפניהם, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

'...X dn' :FWExiRW ,'xW` z`' FnM§¥£¤¤¥©¤
oNdl xEn`d znbEcM](bk weqt)z`' §§©¨¨§©¨¥

ElXaY xW` z`e Et` Et`Y xW £̀¤Ÿ¥§¥£¤§©§
dnE Et`Y Et`YX dn - 'ElXA©¥©¤ŸŸ©

xnFlkE .[ElXaY ElXaYX:dn ¤§©§§©§§©©
mFId `N` Fpi` mzF` mzi`xX¤§¦¤¨¥¤¨©

iM ,xzFi `le calAmFIddGd`Ed ¦§¨§Ÿ¥¦©©¤
dpFxg`d mrRd,mzF` mzi`xW ©©©¨©£¨¤§¦¤¨

EtiqFz `lemzF`xlcFr:mlFrl §Ÿ¦¦§¨§¨
ci dxez

(ci).íëì íçlé 'äo`M xEn`d 'mkl' ¦¨¥¨¤¨¤¨¨¨
FzErnWn.mkliaWA'd ,xnFlkE ©§¨¦§¦§¤§©

.mkzaFhlE mkxEarA mixvnA mgNi¦¨¥§¦§©¦©£§¤§©§¤
:dngln iAbl oFWNd KxC `Ed KMW¤¨¤¤©¨§©¥¦§¨¨
'mkl' ENi`e ,mkCbp FWExiR 'mkA'¨¤¥¤§§¤§¦¨¤

.mkxEarA FWExiRoke:Wxtl WiiM' ¥©£§¤§¥¥§¨¥¦
'mdl mglp 'd(dk weqt)E`xWM] ¦§¨¨¤§¤¨

:Exn` daFxw mzlRn iM mixvOd©¦§¦¦©¨¨¨§¨¨§
mglp 'd iM l`xUi ipRn gxap¦§©¦§¥¦§¨¥¦¦§¨

,[mprnloEaixY l`l m`' oke',bi aei`) §©£¨§¥¦¨¥§¦
(gmigMeezOd eixag l` aFI` ixaC]¦§¥¦¤£¥¨©¦§©§¦

xEarA ,iOr aixl mz`A m`d :FOr¦©¦¨¤¨¦¦¦©£

[Fwicvdl icM d"awdxAC xW`e' oke , §¥§©§¦§¥©£¤¦¤
il'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl ... ¦§©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ

(f ,ck ziy`xa)xfril` l` mdxa` ixaC]¦§¥©§¨¨¤¡¦¤¤
iMxvl xAiC xW` d"awd :FCar©§£¤¦¥§¨§¦
Fk`ln glWi `Ed ,iOr aihdl iprnlE§©£¦§¥¦¦¦¦§©©§¨
LzEgilW zF`Nnl lkEYW ,Liptl§¨¤¤©§©§¦§

[wgvi ipal dX` `iadlEmY`d' oke , §¨¦¦¨¦§¦¦§¨§¥©©¤
'lrAl oEaixY(`l ,e mihtey)ixaCn] §¦©©©¦¦§¥

oFrcB z` zindl miWwand l` W`Fi¨¤©§©§¦§¨¦¤¦§
lil` lW gAfOd z` Fzvizp lr©§¦¨¤©¦§¥©¤¡¦
[!?lrAd ornl EaixY mY` ike :lrAd: ©©§¦©¤¨¦§©©©©©

eh dxez
(eh).éìà ÷òöz äîo`MnEpcOl ©¦§©¥¨¦¨¨©§

,lNRznE cnFr dWn didWdide ¤¨¨Ÿ¤¥¦§©¥§¨¨
,FzNtzA Kix`dlE KiWndl FYrcA§©§§©§¦§©£¦¦§¦¨

lNRzn FcFraEÎWFcTd Fl xn` §¦§©¥¨©©¨
,`EdÎKExAYlNRzdX dnA KkA iC ¨©§¨§©¤¦§©©§¨
,eiWkr crKix`dl dYr zr `l ©©§¨Ÿ¥©¨§©£¦

dNtzAdrWAoipEzp l`xUIW ¦§¦¨§¨¨¤¦§¨¥§¦
,dxvAriBdl miaFxw mixvOd iM §¨¨¦©¦§¦§¦§©¦©

xzFi oiYndl oi`e(`zlikn)(l"kyn).xaC §¥§©§¦¥¨¨
- xg`oFWNd z` Wxtl zxg` KxC ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤©¨

:'il` wrvY dn','ilr' FnM 'il`' ©¦§©¥¨¥©§¨©
ixd ,wFrvl llM Ll dOl xnFlMilr §©¨¨§§¨¦§£¥¨©

iElY xaCdlHEn `Ed izEixg` lr - ©¨¨¨©©£¨¦¨
,Lilr `leW`xn LiYrcFd xaM iM §Ÿ¨¤¦§¨©§¦¥Ÿ

'drxtA dcaM`e'(c weqt lirl)(o"anx). §¦¨§¨§©§Ÿ
,mi`iaPd ixacA Epivn dGd oiprke§¨¦§¨©¤¨¦§¦§¥©§¦¦

oNdl xn`PW FnM(xg` mFwnA) §¤¤¡©§©¨§¨©¥
(`i ,dn diryi)FR lre ipA lr'ici lr ©¨©§©©¨©

'ipEvYm`d :xnF`e Dinzn d"awd] §©ª¦©§¦©§¥©¦
xW` ,l`xUil iYghadW mixaC lr©§¨¦¤¦§©§¦§¦§¨¥£¤
mikixv mY` ,ici lrFtE ipA md¥¨©©¨©©¤§¦¦
in ike' ;mniIw`W ipfxflE ipxxFrl§§¥¦§¨§¥¦¤£©§¥§¦¦
?'a`d on xzFi oAd z` adF`W `Ed¤¥¤©¥¥¦¨¨

(`xw i"xdn)[:
.eòqéå ìàøNé éða ìà øacmdl oi` ©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨¥¨¤

dnE`n zFUrl,rQil `N`itloi`W ©£§¨¤¨¦©§¦¤¥
cnFr mIdlFWknM,mdiptAiMi`cM ©¨¥§¦§¦§¥¤¦§©

`id (diE`x)e mdizFa` zEkfzEkf ok §¨¦§£¥¤§¥§
E`vie ia Epin`dW dpEn`dixg` ¨¡¨¤¤¡¦¦§¨§©£©

dUr`W icM ,xAcOA Klil mixvOn¦¦§©¦¥¥©¦§¨§¥¤¤¡¤
qp mdlmId mdl rFxwl(`zlikn)(`"y): ¨¤¥¦§©¨¤©¨
fh dxez

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ׁשל להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצרים.
מצרים  עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו ‰ÔÚ.מלּמד „enÚ ÚqiÂ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ«ƒ««∆»»

ערבית  להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשחׁשכה
למצרים  להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא .לגמרי, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑ מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ונלחם  זרֹועֹו על נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּונתנֹו
:ּכ יא)ּבהם. עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ למצרים.¯‡iÂ∑ ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆ְְִִַ«»∆

האׁש מצרים עּמּוד לצד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה .את ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא) מחנה אל .מחנה ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).íäéøçàî CìiåicMliCadl ©¥¤¥©£¥¤§¥§©§¦
dSignMdpgn oiaE mixvn dpgn oiA ¦§¦¨¥©£¥¦§©¦¥©£¥
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(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא)ּבּה נפרע ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הרׁש ׁשּנאמר:מן יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא ׁשבר(יחזקאל הּקדים "רּוח ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יּמים", כז)ּבלב קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְְִִֵַַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ּבתרּגּום הרי ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ּכלל ב)ּבדר טז, וזלּפה.(ברכות ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש

וׁשבט. ׁשבט ְֵֵֶֶָּכל

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑ אלא היה? אחד סּוס אחד וכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג אׁשמרת (ברכות קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, קרּויין הּלילה חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈
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חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּבקר.

אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו אׁשמרת, קרּוי מּטרת לכ.Û˜LiÂ∑ אליהם ּפנה ּכלֹומר, ותרּגּומֹווּיּבט, להׁשחיתם. ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ««¿≈ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכמֹו הּבטה, לׁשֹון הּוא אף כג)ואסּתכי, סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", ÔÚÂ."ׂשדה L‡ „enÚa∑ ענן עּמּוד ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ¿«≈¿»»ַָָ

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו אׁש ועּמּוד ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה מהּומה ∑Ì‰iÂ.(מכילתא)יֹורד לׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ«»»ְְָ
סגנּיֹות נטל ערּבבם, ּבלע"ז. הּגלילי:אשטורדישו"ן יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לכּלן': אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום ז)'ּכל א וגֹו'(שמואל ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ויהּמם" ּפלׁשּתים .על ְְְִִֵַַֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîa§¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑ נעים ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ הּוא לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ÌÈ¯ˆÓa.ועבדיו", Ì‰Ï ÌÁÏ∑ ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם .מצרים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

zFxnWnl wElg dliNdW itl ,ip £̀¦§¦¤©©§¨¨§¦§§
xg` zM ,zxWdÎik`ln lW xiW¦¤©§£¥©¨¥©©©

,miwlg dWlWl ,zMlkA xW`M ©¦§Ÿ¨£¨¦©£¤§¨
'd iptl mixxFWn dliNd lW wlg¥¤¤©©§¨§§¦¦§¥

zxg` mik`ln zvEawiExw Kkl ,lM §©©§¨¦©¤¤§¨¨¨
mWA WilW,'zxFnW`'FrnWOW §¦§¥©§¤¤©§¨

rEaw ciwtY iENn) 'zxnWn' oirM§¥¦§¤¤¦©§¦¨©
,(miaEvw miPnf iR lr W`xn xCEqnd©§¨¥Ÿ©¦§©¦§¦

qElwpE` mBxYW EdfezxnW`A' §¤¤¦§¥§§§©§Ÿ¤
- 'xwAdzxHnA'`xtv'zxnWnA] ©Ÿ¤§©§©©§¨§¦§¤¤
[xwFAd(`"eb): ©¤
.ó÷Liåmdil` dpR ,xnFlM .hAIe ©©§¥©©¤§©¨¨£¥¤

Eng dhAdAdx.mzigWdllM oMW §©¨¨£¨§©§¦¨¤¥¨
FWExiR oi` `xwOAW 'swWIe' oFWl§©©§¥¤©¦§¨¥¥
drxl zElMYqd `N` mzq 'dI`x'§¦¨§¨¤¨¦§©§§¨¨

(fh ,gi ziy`xa i"yx d`x),FnEBxze§©§
:qFlwpE`A,'ikYq`e'WoFWl `Ed s` §§§§¦§§¥¤©§

dhAd,zElMYqdeFnMmBxzOW ©¨¨§¦§©§§¤§©§¥
'mitFv dcU'(ci ,bk xacna)lwg' - §¥¦£©

- '`zEkqdtFSd mXW DFaB mFwn §¨¨¨©¤¨©¤
lr aiF` `av `Fai m` xFnWl cnFr¥¦§¦¨§¨¥©

xird(my i"yx).'dI`x' oFWl la`] ¨¦£¨§§¦¨
'ifg' mBxEzn ,mzq(g ,`k xacna d`x)iM .[ §¨§§¨¨¥¦

dzid `l ,o`M dxEn`d dtwWd d©©§¨¨¨£¨¨Ÿ¨§¨
mzigWdl icM `N` ,calA mzF`xl¦§¨¦§¨¤¨§¥§©§¦¨

(`"eb):
.ïðòå Là ãenòadpgn E`AW xg`l §©¥§¨¨§©©¤¨©£¥

,dWAil KRdPW mId KFY l` mixvn¦§©¦¤©¨¤¤§©§©¨¨
didcEOrdcxFi oprz` aihxnE ¨¨©¤¨¨¥©§¦¤

rwxTdcEOre ,hihk FzF` dUFre ©©§©§¤§¦§©
FgiYxn W`(FnOgn)E ,zgizx zngn ¥©§¦§©§¥£©§¦©

Eid miOd(zFhOYWn mdiqEq itlh ©©¦¨©§¥¥¤¦§©§
(zFxWFp mdilbx zFqxR ipxFRiv)¦§¥©§©§¥¤§

(`zlikn)(l"kyn):
.íäiåo"eyicxehy` ,dnEdn oFWl ©¨¨§§¨

,maAxr ,f"rlAqipkd xnFlMmdA §©©¦§§¨§©¦§¦¨¤
,lEAlaE dkEanWlhpmdnzFIpbq §¨¦§¤¨©¥¤¦§¦

mdNWxcq hilWOd lkVd gM z` - ¤¨¤¤Ÿ©©¥¤©©§¦¥¤
mircFi Eid `le'] zFaWgOA xhWnE¦§¨©©£¨§Ÿ¨§¦

'miUFr md dn(`zlikn),[eqipkd cvik ©¥¦§¥©¦§¦
?dnEdOd z` mdAiAx iwxtA EpipW ¨¤¤©§¨¨¦§¦§¥©¦

lM ,ililBd iqFi iAx lW FpA xfril ¡̀¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¨
zWrxd - 'dnEdn' FA xn`PW mFwn̈¤¤¡©§¨©§¨©

,`Ed lFwoipr `id 'dnEdn' ,xnFlM§©§¨¦¦§¨
,lFcB Wrx lFw zngn `Ad lEAlA lW¤¦§©¨¥£©©©¨

oNEkl a` dfe`Ed oNdlC `xwOd - §¤¨§¨©¦§¨¦§©¨
zF`xwOd x`W lr zcOlnd `nbEC: §¨©§©¤¤©§¨©¦§¨

lr 'Fbe lFcB lFwA 'd mrxIe'©©§¥§¨§©
'mOEdIe miYWlR(i ,f `Îl`eny)i"tr) §¦§¦©§¥

(jexrd sqene ,jexrd:dk dxez

(dk).åéúBákøî ïôBà úà øñiåxiqd ©¨©¥©©§§¨¥¦
mAkx iNBlB z` d"awd,WW`d gMn ¤©§©¥¦§¨¤¦Ÿ©¨¥

zFaMxOde ,miNBlBd EtxUpEid ¦§§©©§©¦§©¤§¨¨
zFxxbpmdiNBlB `ll rwxTd lr, ¦§¨©©©§©§Ÿ©§©¥¤

EEid KM KFYnmirp mdA miaWFId ¦¨¨©§¦¨¤¨¦
micpcpznEoiwxRzn odixai`emiffe ¦§©§§¦§¥§¥¤¦§¨§¦§¨¦
mnFwOn(`zlikn)(oexkfd): ¦§¨

.úeãáëa eäâäðéåd"awd mbdp ©§©£¥¦§¥§¨¨
mdl dWwe dcak `idW dbdpdA- §©§¨¨¤¦§¥¨§¨¨¨¤

zFidl mdl dnxB akxd iPtF` zxqd£¨©©¥¨¤¤¨§¨¨¤¦§
WpFre ,lFcB iWFwe ax caFkA mibdFp£¦§¤©§¦¨§¤
;'dCin cbpM dCin' mdl oYip df¤¦©¨¤¦¨§¤¤¦¨

dCOAz`GdEccOWdrWxd bEq] ©¦¨©Ÿ¤¨§¨¦§¨
DA xn`PW [EriWxdWFAl 'cAkIe' ¤¦§¦¤¤¡©¨©©§¥¦

eicare `Ed(cl ,h lirl)o`M s` , ©£¨¨©¨
:xn`p mWprA'zEcakA' Edbdpie: §¨§¨¤¡©©§©£¥¦§¥

.íéøöîa íäì íçìðxnFlM ¦§¨¨¤§¦§¨¦§©
;miIxvOAlr xW` mixvn iWp`A ©¦§¦¦§©§¥¦§©¦£¤©

mixvn ux`l dpeEMd oi`e ,mIdxaC . ©¨§¥©©¨¨§¤¤¦§©¦¨¨
:xg`oFWlmixvnAok` FrnWn ©¥§§¦§¨¦©§¨¨¥

miwFl EN`W mWMW ,mixvn ux`A§¤¤¦§¨¦¤§¥¤¥¦
KM ,mId lrEidmzF` miwFl ©©¨¨¨¦¨

mdizFgRWn ipAn miIxvnEx`WPW ¦§¦¦¦§¥¦§§¥¤¤¦§£
,mixvna,EN` z` EN` oi`Fx Eide §¦§¨¦§¨¦¥¤¥

mAl rpkp okle(`zlikn)(x"yl):ek dxez §¨¥¦§©¦¨
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(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא)ּבּה נפרע ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הרׁש ׁשּנאמר:מן יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא ׁשבר(יחזקאל הּקדים "רּוח ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יּמים", כז)ּבלב קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְְִִֵַַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ּבתרּגּום הרי ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ּכלל ב)ּבדר טז, וזלּפה.(ברכות ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש

וׁשבט. ׁשבט ְֵֵֶֶָּכל

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑ אלא היה? אחד סּוס אחד וכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג אׁשמרת (ברכות קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, קרּויין הּלילה חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).äfò íéã÷ çeøagExAdmicw §©¨¦©¨§©©¨¦
drEcid`id ,zFgExAW dGr `idW ©§¨¤¦©¨¤¨¦

gExdgxfOd on zaWFpd dWTd ¨©©¨¨©¤¤¦©¦§¨
on DA rxtp `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§©¨¦

,mirWxdFnMmicw gExM' :xn`PW ¨§¨¦§¤¤¡©§©¨¦
mvit`'aiF` iptl(fi ,gi dinxi)z`Eap] £¦¥¦§¥¥§©

micTd gExM :oAxEgd iptl zEprxER§¨¦§¥©§¨§©©¨¦
,zFcVd on WTd z` zxGtnE dvitnd©§¦¨§©¤¤¤©©¦©¨
ipRn mzqEpnA l`xUi z` uit` oM¥¨¦¤¦§¨¥¦§¨¨¦§¥

aiF`d(w"cx):oke ['d gEx micw `Fai ¨¥§¥¨¨¦©
(eh ,bi ryed)xEX` Kln lr `Ed lWn]¨¨©¤¤©

Fz`iaE ,oFxnFW lr xEvl `FaIW¤¨¨©§¦¨
oi`W ,micTd gExM ax wfFgA didY¦§¤§¤©§©©¨¦¤¥

FaMrl lFki Wi`(c"evn)oke ,[gEx' ¦¨§©§§¥©
'miOi alA KxaW micTd(ek ,fk l`wfgi) ©¨¦§¨¥§¥©¦

WaMdl dcizrd xFv xird lr dpiw]¦¨©¨¦¨£¦¨§¦¨¥
lMn WWFxzdlE xSpckEap ici lr©§¥§©§¤©§¦§¥¦¨
oFd lM dpErHd dpitqM ,DxWr̈§¨¦§¦¨©§¨¨
d`A micTd gExe ,miOi alA dbiltOd©©§¦¨§¥©¦§©©¨¦¨¨
,[mi zFlEvnA DzriAhnE DYxaFWe§©§¨©§¦¨¨¦§¨

oke'micw mFiA dWTd FgExA dbd' §¥¨¨§©¨¨§¨¦
(g ,fk diryi)`iadl WTan d"awdWM]§¤§©¥§¨¦

rbFR Fpi` ,mirWxd lr zEprxER§¨©¨§¨¦¥¥©
`Ed dNigYA `N` ,cIn zFWtPA©§¨¦¨¤¨©§¦¨
gExA zFpli`d ixR z` (xiqn) 'dbFd'¤¥¦¤§¦¨¦¨§©

dWw zigxfn(c"evn)dWOiW o`M s`e ,[ ¦§¨¦¨¨§©¨¦§¨
mixvn lW mzEprxEtl gExd DzF`: ¨¨©§§¨¨¤¦§©¦

.íénä eò÷aiå'mId rwAIe' xn`p `l ©¦¨§©¨¦Ÿ¤¡©©¦¨©©¨
EWxC o`Mn .'miOd ErwAIe' `N ¤̀¨©¦¨§©¨¦¦¨¨§

`N` rwap mId wx `NW ,minkglM £¨¦¤Ÿ©©¨¦§©¤¨¨

mlFrAW minmiqPEknd oiA ,Erwap ©¦¤¨¨¦§§¥©§¨¦
icM] milkA oiaE`Xd oiaE rwxTA©©§©¥©§¦§¥¦§¥
mNEke ,mlFrd lkA qPd mqxRzIW¤¦§©§¥©¥§¨¨¨§¨

z`f dzUr 'd ci iM ExiMi(z"ti)[i"tr) ©¦¦©¨§¨Ÿ
(`zlikna m"`xd zqxib:ak dxez

(bk).äòøt ñeñ ìkdOl'qEq' xn`p Ÿ©§Ÿ¨¨¤¡©
,cigi oFWlAikewxdid cg` qEqFl ¦§¨¦§¦©¤¨¨¨

drxtl?`N`ciBnaEzMd dfAoi`W , §©§Ÿ¤¨©¦¨¤©¨¤¥
qEqk `N` mFwOd iptl oiaEWg oNEM¨£¦¦§¥©¨¤¨§

cg`(`zlikn):ck dxez ¤¨
(ck).ø÷aä úøîLàaiwlg zWlW §©§Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤¤§¥

oiiExw dliNdodn cg` lM ©©§¨§¦¨¤¨¥¤
DzF`e ,'zxFnW`'dpFxg`diptNW ©§¤§¨¨©£¨¤¦§¥

`xFw xwAdaEzMdzxFnW`' ©Ÿ¤¥©¨©§¤
E .'xwAd?'zxFnW`' oFWl EdnxnF` ©Ÿ¤©§©§¤¥

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy
חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּבקר.

אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו אׁשמרת, קרּוי מּטרת לכ.Û˜LiÂ∑ אליהם ּפנה ּכלֹומר, ותרּגּומֹווּיּבט, להׁשחיתם. ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ««¿≈ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכמֹו הּבטה, לׁשֹון הּוא אף כג)ואסּתכי, סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", ÔÚÂ."ׂשדה L‡ „enÚa∑ ענן עּמּוד ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ¿«≈¿»»ַָָ

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו אׁש ועּמּוד ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה מהּומה ∑Ì‰iÂ.(מכילתא)יֹורד לׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ«»»ְְָ
סגנּיֹות נטל ערּבבם, ּבלע"ז. הּגלילי:אשטורדישו"ן יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לכּלן': אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום ז)'ּכל א וגֹו'(שמואל ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ויהּמם" ּפלׁשּתים .על ְְְִִֵַַֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîa§¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑ נעים ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ הּוא לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ÌÈ¯ˆÓa.ועבדיו", Ì‰Ï ÌÁÏ∑ ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם .מצרים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
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(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים ׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם .יׁשּובּו ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון ∑B˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְִֶָָֻ

הּמים  לקראת ורצין ‰'.ּומטרפין ¯ÚÈÂ∑ והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְְִִִִַַַָָֹ«¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּיּסּורין  לקּבל חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ ∑ÚÈÂ¯.למעלה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ«¿«≈

אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, ּבלׁשֹון טרּוף לׁשֹון והּוא .וׁשּניק, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e"g y"ewl t"r)

mId rah cSn q"ixw¦©¤©©¨

לאיתנלאיתנלאיתנלאיתנֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבקרקרקרקר לפנלפנלפנלפנֹוֹוֹוֹותתתת ההההּיּיּיּיםםםם כז)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב (יד, ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה עּמֹו התניתי ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ובכ"מ)וּיׁשב ו פכ"א, רבה .(שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

זה  את מתנה היה לא אם ּגם הּים את לבקע ית' ּביכלּתֹו היה ּובוּדאי ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקב"ה ּביכלת הרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹותמּוּה
זה? ּתנאי הצר לּמה וא"כ ׁשּנברא, מּקדם הּים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻעם

לתרץ: ְְֵֵָויׁש
יֹוצא  ּבאפן מיחדים ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את הּקּב"ה מנהיג שבדר-כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻנס

"נס". נקרא וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
לדירה  העלם את יעׂשּו ּבתומ"צ עבֹודתם ע"י ׁשבנ"י – הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
מציאּות  את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון נּסים, ע"י הּמתּגּלה מעֹולמֹות הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ּכלי להיֹות העֹולם צרי ולכן ית', ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלֹו
למציאּות  (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ּבבריאתֹו הּנבראים) ּבכל (ועד"ז הּים עם להתנֹות צרי היה לכן 'טבע', ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם
הּטבע  לׁשּנּוי מסּכימה ּגּופא הּים מציאּות וא"כ מעּקרֹו, הענין מתּבּטל מקּיים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּנּסים),

מציאּותּה). ּתתּבּטל ְְִִֵַָ(דאל"כ

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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EEid miOd on qEple gFxal mFwna¦§¦§©§¨¦©©¦¨
,miOd z`xwl oivxmFwOd l` ¨¦¦§©©¨¦¤©¨
mnFwnl miaW miOdW(oexkfd): ¤©©¦¨¦¦§¨

.'ä øòðéå,dWigaE aEAxr oFWl ©§©¥§¦§§¦¨
d z` xrpOW mc`MliWaY §¨¨¤§©¥¤©©§¦

AWdxicTskA FWgFaEoFilrd KtFde ¤©§¥¨£§©§¥¨¤§

KM ,dlrnl oFYgYde dHnlmxrip §©¨§©©§§©§¨¨¦£¨
d"awdeoixAYWnE oicxFie oilFr Eid §¨¦§§¦¦§©§¦

(oiwxRzn mdizFnvr)ozpe ,mIA ©§¥¤¦§¨§¦©¨§¨©
odA `EdÎKExAÎWFcTdgMzEIgicM ©¨¨¨¤Ÿ©¦§¥

ElkEIWoixEQId lAwlEzEni `lecIn ¤§§©¥©¦¦§Ÿ¨¦¨
(my)(l"kyn):

.øòðéå:qFlwpE` mEBxY,'wiPWe'e`Ed ©§©¥©§§§§©¥§
,iOx` oFWlA sExh oFWlFWExiRW §¥¦§£©¦¤¥

,lEhlhe rEprp ici lr xaC aEAxir¦§¨¨©§¥¦§©§¦§
dAxde'wEPiW' lW zFpFWlWi §©§¥§¤¦¥

dcB`ÎWxcnAsExih mrnWOW §¦§©©¨¨¤©§¨¨¥
aEAxiredaxÎdki` ;c ,fl dax ziy`xa d`x) §¦§

c"t zekxa inlyexie ;f ,ai daxÎzldw ;ck `zgizt

(`"d:gk dxez

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ "לכל (לקמן «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

וכן: נחׁשת", ּתעׂשה עבֹודתֹו",(שם)ּכליו ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים עֹולים ׁשּפלטן ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, .מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéa©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, לׁשֹון .על ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֻ

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk)ìéç ìëì 'Bâå áëøä úà eqëéå©§©¤¨¤¤§§Ÿ¥
.äòøto`M dxEn`d 'lkl' zaiY ©§Ÿ¥©§Ÿ¨£¨¨

z` EQiM miOdW ,'lM' FnM DWExiR¥¨§Ÿ¤©©¦¦¤
lig lM z`e miWxRd z`e akxd̈¤¤§¤©¨¨¦§¤¨¥

W `N` ,drxRzF`xwOd KxC KM ©§Ÿ¤¨¤¨¤¤©¦§¨
dxizi c"nl aFYkl'lM' zaizAFnM , ¦§¨¤§¥¨§¥©Ÿ§

'zWgp dUrY eilM lkl'(b ,fk onwl) §¨¥¨©£¤§Ÿ¤
Eidi gAfOd lW 'eilM lM' :FWExiRW¤¥¨¥¨¤©¦§¥©¦§

.zWFgp miiEUrilM lkl' :oke £¦§¤§¥§Ÿ§¥
lkA oMWOd'FzcFar(hi weqt my) ©¦§¨§Ÿ£¨

lW dk`lOd 'ilM lM' :FWExiRW¤¥¨§¥©§¨¨¤
FzwixtE oMWOd znwd.:okemzFczie' £¨©©¦§¨§¦¨§¥¦¥¨

'mdilM lkl mdixzinE(al ,c xacna) ¥§¥¤§¨§¥¤
eizFrixi ixzinE oMWOd ld` zFczi]§¥Ÿ¤©¦§¨¥§¥§¦¨

['mdilM lke'e ,Ff c"nl zF`Dpi` §¨§¥¤§¨¤¥¨
daiYd zErnWn z` dPWn`N``id §©¨¤©§¨©¥¨¤¨¦

mWl d`AoETzd,oFWlFzFRil icM ¨¨§¥¦©¨§¥§©
calA(`"eb ,m"`x):hk dxez ¦§¨

(l).úî íéøöî úà ìàøNé àøiå©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥
mizOd z` hFltl mi lW Frah¦§¤¨¦§¤©¥¦
EprinWde ,mini dOM xg`l FkFzAW¤§§©©©¨¨¦§¦§¦¨

aEzMdFztU lr mId ohlRWdrWA ©¨¤§¨¨©¨©§¨§¨¨
Eid FAW cv FzF`l `weece ,dNw©¨§©§¨§©¤¨

`Ed mrHde ,micnFr l`xUiicM , ¦§¨¥§¦§©©©§¥
Ep`W mWM' l`xUi Exn`i `NW¤ŸŸ§¦§¨¥§¥¤¨

milFrmId KFYndf cSn`OW ,KM ¦¦©¨¦©¤¤¨¨
,EPOn wFgx ,xg` cSn milFr md¥¦¦©©¥¨¦¤

E`Fai mXnE,'Epixg` EtcxieKkitl ¦¨¨§¦§§©£¥§¦¨
mizn mNEMW d"awd mdl d`xd¤§¨¨¤¤¨¥¦

mId ztU lr milHEnE(:giw migqt) ¨¦©§©©¨
(l"kyn ,w"d`ln):`l dxez

(`l)äìBãbä ãiä úàdUr xW`.'d ¤©¨©§¨£¤¨¨

Fci dzUrW dlFcBd dxEaBd z ¤̀©§¨©§¨¤¨§¨¨
`EdÎKExAÎWFcTd lWixd .mixvnA ¤©¨¨§¦§©¦£¥

dUrn oiprl o`M zWOWn 'ci' oFWNW¤§¨§©¤¤¨§¦§©©£¥
dxEabzFpFWl dAxde ,`xwOA Epivn §¨§©§¥§¨¦©¦§¨
oiltFp(mini`zn)'ci' oFWl lr §¦©§¦¦©§¨

`Ad on gTIe' - 'zEWx' oFWl :oFbM]§§§©¦©¦©¨
Fcia'(ci ,al ziy`xa)cie' - 'mFwn' oFWl ; §¨§¨§¨

Ll didY'(bi ,bk mixac)`le' - 'gM' oFWl ; ¦§¤§§Ÿ©§Ÿ
mici mda did'(k ,g ryedi)o`M ENi`e ; ¨¨¨¤¨©¦§¦¨

dxEaB oFWl FWExiR(x"yl)[ecFqi ¥§§¨§§
zErnWnoNEkn,od WOn 'ci' oFWl ©§¨¨¦§¨©¨¥

FnFwnE FzEWx `id ,mc` lW Fci iM¦¨¤¨¨¦§§
,zFUrp eiciA eizFNErR aFxe ,FgFke§§§¨§¨¨©£
oipr xg` oFWNd oTzi FWxtnde§©§¨§§©¥©¨©©¦§©

xEACdWi mFwn lkA ,xnFlM - ©¦§©§¨¨¥
Fpiipr itl FWxtl(i"`a ,`"y)` dxez §¨§§¦¦§¨



נג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

ß hay 'f iriax mei ß

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים ׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם .יׁשּובּו ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון ∑B˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְִֶָָֻ

הּמים  לקראת ורצין ‰'.ּומטרפין ¯ÚÈÂ∑ והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְְִִִִַַַָָֹ«¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּיּסּורין  לקּבל חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ ∑ÚÈÂ¯.למעלה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ«¿«≈

אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, ּבלׁשֹון טרּוף לׁשֹון והּוא .וׁשּניק, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e"g y"ewl t"r)

mId rah cSn q"ixw¦©¤©©¨

לאיתנלאיתנלאיתנלאיתנֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבקרקרקרקר לפנלפנלפנלפנֹוֹוֹוֹותתתת ההההּיּיּיּיםםםם כז)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב (יד, ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה עּמֹו התניתי ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ובכ"מ)וּיׁשב ו פכ"א, רבה .(שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

זה  את מתנה היה לא אם ּגם הּים את לבקע ית' ּביכלּתֹו היה ּובוּדאי ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקב"ה ּביכלת הרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹותמּוּה
זה? ּתנאי הצר לּמה וא"כ ׁשּנברא, מּקדם הּים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻעם

לתרץ: ְְֵֵָויׁש
יֹוצא  ּבאפן מיחדים ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את הּקּב"ה מנהיג שבדר-כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻנס

"נס". נקרא וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
לדירה  העלם את יעׂשּו ּבתומ"צ עבֹודתם ע"י ׁשבנ"י – הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
מציאּות  את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון נּסים, ע"י הּמתּגּלה מעֹולמֹות הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ּכלי להיֹות העֹולם צרי ולכן ית', ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלֹו
למציאּות  (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ּבבריאתֹו הּנבראים) ּבכל (ועד"ז הּים עם להתנֹות צרי היה לכן 'טבע', ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם
הּטבע  לׁשּנּוי מסּכימה ּגּופא הּים מציאּות וא"כ מעּקרֹו, הענין מתּבּטל מקּיים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּנּסים),

מציאּותּה). ּתתּבּטל ְְִִֵַָ(דאל"כ

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek)íénä eáeLéåmixvn lr.oFWl §¨©©¦©¦§©¦§
mEXn Fpi` ,'mixvn lr EaEWIe'©¨©¦§©¦¥¦
dYre mixvOd lr Eid xaM miOdW¤©©¦§¨¨©©¦§¦§©¨
oeiM `N` ,mdilr zFidl miaW md¥¨¦¦§£¥¤¤¨¥¨

mitEwGWmddnFgM micnFreFnM] ¤§¦¥§§¦©¨§
xn`PWlirl)(ak weqtmdl miOde' ¤¤¡©§©©¦¨¤

Edixd ,['ml`nVnE mpinin dngŸ¨¦¦¨¦§Ÿ¨£¥
xnF`WEaEWidYrmnFwnl ¥¤¨©¨¦§¨

Eid xW`M mId rwxwl oFW`xd̈¦§©§©©¨©£¤¨
dNigYnmixvn lr EQkie ,(m"`x): ¦§¦¨¦©©¦§©¦
fk dxez

(fk).ø÷a úBðôìdpFR xwFAdW zrl ¦§Ÿ¤¨¥¤©¤¤
,`alaFxw xwFAdW onfA xnFlM ¨Ÿ§©¦§©¤©¤¨

Fpzi`l mId xfg f` ,`Fal: ¨¨¨©©¨§¥¨

.BðúéàìFRwzl(FzEnlWle Fwfgl) §¥¨§¨§§¨§§¦§¥
oFW`xdEaW mId in ,xnFlM - ¨¦§©¥©¨¨

EidW wfFgd FzF`l ,mcFTd maSnl§©¨¨©¥§©¤¤¨
did oYip `l aEXW ,mzriwA mxh¤¤§¦¨¨¤Ÿ¦¨¨¨

mdA xFarle mnFwOn mwNql(`zlikn) §©§¨¦§¨§©£¨¤
(a"a):

.Búàø÷ì íéñðminOEdn EidW ¨¦¦§¨¤¨§¨¦
mitxFhnE(mYrcA milAlEan), §¨¦§§¨¦§©§¨

EEid miOd on qEple gFxal mFwna¦§¦§©§¨¦©©¦¨
,miOd z`xwl oivxmFwOd l` ¨¦¦§©©¨¦¤©¨
mnFwnl miaW miOdW(oexkfd): ¤©©¦¨¦¦§¨

.'ä øòðéå,dWigaE aEAxr oFWl ©§©¥§¦§§¦¨
d z` xrpOW mc`MliWaY §¨¨¤§©¥¤©©§¦

AWdxicTskA FWgFaEoFilrd KtFde ¤©§¥¨£§©§¥¨¤§

KM ,dlrnl oFYgYde dHnlmxrip §©¨§©©§§©§¨¨¦£¨
d"awdeoixAYWnE oicxFie oilFr Eid §¨¦§§¦¦§©§¦

(oiwxRzn mdizFnvr)ozpe ,mIA ©§¥¤¦§¨§¦©¨§¨©
odA `EdÎKExAÎWFcTdgMzEIgicM ©¨¨¨¤Ÿ©¦§¥

ElkEIWoixEQId lAwlEzEni `lecIn ¤§§©¥©¦¦§Ÿ¨¦¨
(my)(l"kyn):

.øòðéå:qFlwpE` mEBxY,'wiPWe'e`Ed ©§©¥©§§§§©¥§
,iOx` oFWlA sExh oFWlFWExiRW §¥¦§£©¦¤¥

,lEhlhe rEprp ici lr xaC aEAxir¦§¨¨©§¥¦§©§¦§
dAxde'wEPiW' lW zFpFWlWi §©§¥§¤¦¥

dcB`ÎWxcnAsExih mrnWOW §¦§©©¨¨¤©§¨¨¥
aEAxiredaxÎdki` ;c ,fl dax ziy`xa d`x) §¦§

c"t zekxa inlyexie ;f ,ai daxÎzldw ;ck `zgizt

(`"d:gk dxez

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ "לכל (לקמן «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

וכן: נחׁשת", ּתעׂשה עבֹודתֹו",(שם)ּכליו ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים עֹולים ׁשּפלטן ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, .מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéa©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, לׁשֹון .על ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֻ

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk)ìéç ìëì 'Bâå áëøä úà eqëéå©§©¤¨¤¤§§Ÿ¥
.äòøto`M dxEn`d 'lkl' zaiY ©§Ÿ¥©§Ÿ¨£¨¨

z` EQiM miOdW ,'lM' FnM DWExiR¥¨§Ÿ¤©©¦¦¤
lig lM z`e miWxRd z`e akxd̈¤¤§¤©¨¨¦§¤¨¥

W `N` ,drxRzF`xwOd KxC KM ©§Ÿ¤¨¤¨¤¤©¦§¨
dxizi c"nl aFYkl'lM' zaizAFnM , ¦§¨¤§¥¨§¥©Ÿ§

'zWgp dUrY eilM lkl'(b ,fk onwl) §¨¥¨©£¤§Ÿ¤
Eidi gAfOd lW 'eilM lM' :FWExiRW¤¥¨¥¨¤©¦§¥©¦§

.zWFgp miiEUrilM lkl' :oke £¦§¤§¥§Ÿ§¥
lkA oMWOd'FzcFar(hi weqt my) ©¦§¨§Ÿ£¨

lW dk`lOd 'ilM lM' :FWExiRW¤¥¨§¥©§¨¨¤
FzwixtE oMWOd znwd.:okemzFczie' £¨©©¦§¨§¦¨§¥¦¥¨

'mdilM lkl mdixzinE(al ,c xacna) ¥§¥¤§¨§¥¤
eizFrixi ixzinE oMWOd ld` zFczi]§¥Ÿ¤©¦§¨¥§¥§¦¨

['mdilM lke'e ,Ff c"nl zF`Dpi` §¨§¥¤§¨¤¥¨
daiYd zErnWn z` dPWn`N``id §©¨¤©§¨©¥¨¤¨¦

mWl d`AoETzd,oFWlFzFRil icM ¨¨§¥¦©¨§¥§©
calA(`"eb ,m"`x):hk dxez ¦§¨

(l).úî íéøöî úà ìàøNé àøiå©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥
mizOd z` hFltl mi lW Frah¦§¤¨¦§¤©¥¦
EprinWde ,mini dOM xg`l FkFzAW¤§§©©©¨¨¦§¦§¦¨

aEzMdFztU lr mId ohlRWdrWA ©¨¤§¨¨©¨©§¨§¨¨
Eid FAW cv FzF`l `weece ,dNw©¨§©§¨§©¤¨

`Ed mrHde ,micnFr l`xUiicM , ¦§¨¥§¦§©©©§¥
Ep`W mWM' l`xUi Exn`i `NW¤ŸŸ§¦§¨¥§¥¤¨

milFrmId KFYndf cSn`OW ,KM ¦¦©¨¦©¤¤¨¨
,EPOn wFgx ,xg` cSn milFr md¥¦¦©©¥¨¦¤

E`Fai mXnE,'Epixg` EtcxieKkitl ¦¨¨§¦§§©£¥§¦¨
mizn mNEMW d"awd mdl d`xd¤§¨¨¤¤¨¥¦

mId ztU lr milHEnE(:giw migqt) ¨¦©§©©¨
(l"kyn ,w"d`ln):`l dxez

(`l)äìBãbä ãiä úàdUr xW`.'d ¤©¨©§¨£¤¨¨

Fci dzUrW dlFcBd dxEaBd z ¤̀©§¨©§¨¤¨§¨¨
`EdÎKExAÎWFcTd lWixd .mixvnA ¤©¨¨§¦§©¦£¥

dUrn oiprl o`M zWOWn 'ci' oFWNW¤§¨§©¤¤¨§¦§©©£¥
dxEabzFpFWl dAxde ,`xwOA Epivn §¨§©§¥§¨¦©¦§¨
oiltFp(mini`zn)'ci' oFWl lr §¦©§¦¦©§¨

`Ad on gTIe' - 'zEWx' oFWl :oFbM]§§§©¦©¦©¨
Fcia'(ci ,al ziy`xa)cie' - 'mFwn' oFWl ; §¨§¨§¨

Ll didY'(bi ,bk mixac)`le' - 'gM' oFWl ; ¦§¤§§Ÿ©§Ÿ
mici mda did'(k ,g ryedi)o`M ENi`e ; ¨¨¨¤¨©¦§¦¨

dxEaB oFWl FWExiR(x"yl)[ecFqi ¥§§¨§§
zErnWnoNEkn,od WOn 'ci' oFWl ©§¨¨¦§¨©¨¥

FnFwnE FzEWx `id ,mc` lW Fci iM¦¨¤¨¨¦§§
,zFUrp eiciA eizFNErR aFxe ,FgFke§§§¨§¨¨©£
oipr xg` oFWNd oTzi FWxtnde§©§¨§§©¥©¨©©¦§©

xEACdWi mFwn lkA ,xnFlM - ©¦§©§¨¨¥
Fpiipr itl FWxtl(i"`a ,`"y)` dxez §¨§§¦¦§¨



glyaנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה ׁשּיׁשיר אז, »»ƒ…∆ְְִִֵֶֶַָָָָָָ

וכן: י)ׁשירה, וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר ז)"אז א לּה.(מלכים ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה "ּובית ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה לאמר "וּיאמרּו עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻאף
יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאמר

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: יא)ּפרׁש א ׁש(מלכים יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה לבנֹות "אז ּבּקׁש ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹולא

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן 'ּבּקׁשזכרֹונםֿלברכה: ׁשּפרׁשּוהּו: ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּכג ֹון: מּיד , והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא (איוב לבנֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּיֹוב",א) יעׂשה ט)"ּככה ּתמיד,(במדבר ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ּפי "על ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּזה  ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו .ונֹופל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

åè(`).äLî øéLé æàlMW xg`n ¨¨¦Ÿ¤¥©©¤¨
did ,xar oFWlA xREqn dGd dUrOd©©£¤©¤§¨¦§¨¨¨¨
xn`p dOle ,'dWn xW f`' xnFl oFkp̈©¨¨¤§¨¨¤¡©
:FWExiR KM `N` ?cizr oFWlA 'xiWi'¨¦¦§¨¦¤¨¨¥

d`xWM ,f`dWnz`dlr ,qPd ¨§¤¨¨¤¤©¥¨¨
dxiW xiWIW FAla,Wxtn aEzMde §¦¤¨¦¦¨§©¨§¨¥

xW xW` dxiXd z` KlFdeoke .Wi §¥¤©¦¨£¤¨§¥¥
:`xwOd z` WxtlrWFdi xAci f`'... §¨¥¤©¦§¨¨§©¥§ª©

mFC oFrabA WnW l`xUi ipirl xn`Ie©Ÿ¤§¥¥¦§¨¥¤¤§¦§
'oFlI` wnrA gxie(ai ,i ryedi)ixaC] §¨¥©§¥¤©¨¦§¥

WEAiM zngln zrA oEp oA rWFdi§ª©¦§¥¦§¤¤¦
`NW dOgd z` xvrWM ,ux`d̈¨¤§¤¨©¤©©¨¤Ÿ
KxFvl mFId z` Kix`dl icM ,rwWY¦§©§¥§©£¦¤©§¤

[dnglOd,xAC f`' xn`p `NW ©¦§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¦¥
'xAci' `N` ,xar oFWlA 'rWFdi§ª©¦§¨¨¤¨§©¥

.cizr oFWlAokeWxtl WiziaE' ¦§¨¦§¥¥§¨¥©¦
'drxR zal dUri(g ,f `Îmikln)xEn`d ©£¤§©©§Ÿ¨¨

ziaE' xn`p `NW ,KlOd dnlW lv ¥̀¤§ŸŸ©¤¤¤Ÿ¤¡©©¦
:xnFlM ,'dUri' `N` 'dUraWg ¨¨¤¨©£¤§©¨©

Dl dUrIW FAlA,KlOd dnlW] ziA §¦¤©£¤¨©¦§ŸŸ©¤¤
Dl dUr ,drxR zA z` dX`l gwNW¤¨©§¦¨¤©©§Ÿ¨¨¨
dpAW zEklOd ziA znbEcM ziA©¦§§©¥©©§¤¨¨

[Fnvrlo`M s` ,f`'xiWi,'dWn §©§©¨¨¨¦¤
:FWExiRe ,xiWIW FAl Fl xn`aEzMd ¥¨©¦¤¨¦§©¨

iM cIn Wxtn,dUr okz` `ivFdW §¨¥¦¨¦¥¨¨¤¦¤
FnM ,xWe lrFRd l` FYaWgn©£©§¤©©§¨§

:xn`PW''dl dxiW` xn`l Exn`Ie'. ¤¤¡©©Ÿ§¥Ÿ¨¦¨©
rWFdiA oke:FWExiRqPd d`xWM §¥¦ª©¥§¤¨¨©¥

,dUr oke ,xAcIW FAl Fl xn`FnM ¨©¦¤§©¥§¥¨¨§
:mW xn`PWl`xUi ipirl xn`Ie' ¤¤¡©¨©Ÿ¤§¥¥¦§¨¥
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glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
‰‡b ‰‡‚ Èk∑ ּכׁשהּוא לעׂשֹות, לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר: (ּדבר ּכתרּגּומֹו. ƒ»…»»ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

על  לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר  וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹנלחם
יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו נֹופל זּולתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָָידי
על  – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש "ה' ליׁשּועה", ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֻויהיֿלי
ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ּבׂשרֿודם מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ּׁשאקּלס  מה וכל הּׁשירֹות .ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

B·Î¯Â ÒeÒ∑ נפרדים ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה קׁשּורים .ׁשניהם ¿…¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
‰Ó¯∑וכן ,ג)הׁשלי אחד (דניאל וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו "ּורמיּו »»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" לח)אֹומר למּטה (איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה ."מי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ואני וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֻֻ
ּבנקּודתֹוּתמ  ּכמֹוהּו ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על אצל ּה סמּו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ
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åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה ׁשּיׁשיר אז, »»ƒ…∆ְְִִֵֶֶַָָָָָָ

וכן: י)ׁשירה, וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר ז)"אז א לּה.(מלכים ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה "ּובית ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה לאמר "וּיאמרּו עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻאף
יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאמר

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: יא)ּפרׁש א ׁש(מלכים יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה לבנֹות "אז ּבּקׁש ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹולא

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן 'ּבּקׁשזכרֹונםֿלברכה: ׁשּפרׁשּוהּו: ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּכג ֹון: מּיד , והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא (איוב לבנֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּיֹוב",א) יעׂשה ט)"ּככה ּתמיד,(במדבר ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ּפי "על ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּזה  ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו .ונֹופל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»
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glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
‰‡b ‰‡‚ Èk∑ ּכׁשהּוא לעׂשֹות, לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר: (ּדבר ּכתרּגּומֹו. ƒ»…»»ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

על  לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר  וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹנלחם
יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו נֹופל זּולתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָָידי
על  – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש "ה' ליׁשּועה", ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֻויהיֿלי
ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ּבׂשרֿודם מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו ּׁשאקּלס  מה וכל הּׁשירֹות .ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

B·Î¯Â ÒeÒ∑ נפרדים ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה קׁשּורים .ׁשניהם ¿…¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
‰Ó¯∑וכן ,ג)הׁשלי אחד (דניאל וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו "ּורמיּו »»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" לח)אֹומר למּטה (איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה ."מי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ואני וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֻֻ
ּבנקּודתֹוּתמ  ּכמֹוהּו ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על אצל ּה סמּו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ
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ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות ׁשאר וכל טז)"וזמרת", ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' ּכל (תהלים וכן אׁשמרה", אלי "עּזֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻֻ

הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם, הּנקּודה אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּבחטף,(ּבׁשו"א)ּתיבה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה ְְְִִִִִָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻֻֻהראׁשֹונה
קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ"וׁשליׁשים

להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין אֹומר ועֹוד, אני לכ ליׁשּועה". לי "ויהי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם עּזי אּלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי ּכמֹו עּזי ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון קכג)לי ּׁשב (שם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני וזהּו(דברים סנה", יּה","ׁשֹוכני וזמרת "עּזי הּׁשבח: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכמֹו: ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה ה)הּוא ה'",(שופטים ט)"לעזרת ה'",(ישעיה (קהלת "ּבעברת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לׁשֹוןג) 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת כה)"על תזמר",(ויקרא כה)"לא ּכּסּוח (ישעיה לׁשֹון עריצים" "זמיר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
לנּו ׁשּיׁש היה, נאמר ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּוכריתה.

ּדגמתֹו: וזה זה, ּבלׁשֹון מדּברים ו)מקראֹות א צלעֹות (מלכים וּיעׂש ולּדביר להיכל סביב הּבית קירֹות "את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה לֹומר: לֹו היה ו)סביב", ב הימים וּימל(דברי יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים יׂשראל "ּובני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹ

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה רחבעם", יד)עליהם היה (במדבר וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת "מּבלּתי  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
"ׁשחטם". לֹומר: לו)לֹו לֹומר.(שם לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ח)"והאנׁשים "ואׁשר (לעיל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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וּיע  ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם "עזב"לא לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ְֲִֶַַַַַָָָָֹֹ∆≈ƒְְְְֲִִִֵֶַָָ

נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, על ׁשפחה ראתה נוה,∑e‰Â‡Â.ּבאצּבע: לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס "נוה (ישעיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿≈ְְְְִֵֶֶָָ
סה)ׁשאנן", ּדֹוד(שם "מה ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ּדבר "לנוהֿצאן". ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

הענין  וכל ואדם". צח ּדֹודי ‡·È.מּדֹוד? È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑ ּתחּלת אני לא ְְְִִִַָָָָֹ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒְֲִִַֹ
אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת אּלא .הּקדּׁשה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻ

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות ּבעל, מתרּגמין ואיׁש איׁש וכל נעמי", (מלכים "איׁש ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
ב) לגּבֹור א לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ׁשאמר ∑‰' ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

יז)ּדוד: א ונֹוקם (שמואל נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא "ואנכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּכׁשהּוא  אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמאֹויביו,

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עצמֹו ּפֹונה ּבמלחמה .עֹוסק ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
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ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות ׁשאר וכל טז)"וזמרת", ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' ּכל (תהלים וכן אׁשמרה", אלי "עּזֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻֻ

הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם, הּנקּודה אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּבחטף,(ּבׁשו"א)ּתיבה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה ְְְִִִִִָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻֻֻהראׁשֹונה
קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ"וׁשליׁשים

להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין אֹומר ועֹוד, אני לכ ליׁשּועה". לי "ויהי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם עּזי אּלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי ּכמֹו עּזי ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון קכג)לי ּׁשב (שם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני וזהּו(דברים סנה", יּה","ׁשֹוכני וזמרת "עּזי הּׁשבח: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכמֹו: ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה ה)הּוא ה'",(שופטים ט)"לעזרת ה'",(ישעיה (קהלת "ּבעברת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לׁשֹוןג) 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת כה)"על תזמר",(ויקרא כה)"לא ּכּסּוח (ישעיה לׁשֹון עריצים" "זמיר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
לנּו ׁשּיׁש היה, נאמר ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּוכריתה.

ּדגמתֹו: וזה זה, ּבלׁשֹון מדּברים ו)מקראֹות א צלעֹות (מלכים וּיעׂש ולּדביר להיכל סביב הּבית קירֹות "את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה לֹומר: לֹו היה ו)סביב", ב הימים וּימל(דברי יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים יׂשראל "ּובני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹ

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה רחבעם", יד)עליהם היה (במדבר וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת "מּבלּתי  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
"ׁשחטם". לֹומר: לו)לֹו לֹומר.(שם לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ח)"והאנׁשים "ואׁשר (לעיל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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,''d lW Fzxnfe' xn`p ENi`kEFnM §¦¤¡©§¦§¨¤§

:FznbEcM EpivOW'd zxfrl,d mihtey) ¤¨¦§§¨§¤§©
(bk['d lW Fzxfrl]'d zxarA ,diryi) §¤§¨¤§¤§©

(gi ,h['d lW FqrkA]ipA zxaC lr , §©§¤©¦§©§¥
mc`d(gi ,b zldw)zbdpd) mzxaC lr] ¨¨¨©¦§¨¨©§¨©

[mc`d ipA lW (dxxVdoFWlE . ©§¨¨¤§¥¨¨¨§
'zxnfe'`N` ,xiWe dxnf oFWl Fpi` §¦§¨¥§¦§¨§¦¤¨

oFWlznbEcM ,dzixkE dxinf`l' §§¦¨§¦¨§§©Ÿ

'xFnfz(c ,dk `xwie)itpr uFvwY `l] ¦§Ÿ¦§©§¥
oke ,[dhinXd zpWA ,mxMdxinf' : ©¤¤¦§©©§¦¨§¥§¦

'mivixr(d ,dk diryi)zzxkd] ¨¦¦©§¨©
mNEMW ,[mirWxdgEQiM oFWl ¨§¨¦¤¨§¦©

- dzixkE:FWExiR o`M s`FGr §¦¨©¨¥ª
Epidl` lW Fznwpez` zixkOd §¦§¨¤¡Ÿ¥©©§¦¤

xaCd df ,eiaiF`did,drEWil Epl §¨¤©¨¨¨¨¨¦¨
iM `vnpeil idie Di zxnfe iGr' §¦§¨¦¨¦§¦§¨¨©§¦¦

x`FanM `le ,cg` oipr `Ed 'drEWil¦¨¦§¨¤¨§Ÿ©§¨
iptA mipiipr ipXW qFlwpE` iR lr©¦§§¤§¥¦§¨¦¦§¥

.md mnvr©§¨¥
idie' oFWl lr DnzY l`eil §©¦§©©§©§¦¦

`EdW dxF`kl rnWOW ,'drEWil¦¨¤©§©¦§¨¤
e ,oFW`xd lr sqFp xaCxn`p `NW ¨¨¨©¨¦§¤Ÿ¤¡©

did','drEWil iloFkp didW itM ¨¨¦¦¨§¦¤¨¨¨
itl ,`Ed cg` oipr ok` m` xnFl©¦¨¥¦§¨¤¨§¦

Epl WIWcFrzF`xwndmixAcn ¤¥¨¦§¨©§©§¦
zFxiw z`' :FznbEc dfe ,df oFWlA§¨¤§¤§¨¤¦
UrIe xiaCle lkidl aiaq ziAd©©¦¨¦©¥¨§©§¦©©©

'aiaq zFrlv(d ,e `Îmikln)dnlW] §¨¨¦§ŸŸ
WCwOd ziA zFxiw z` dUr KlOd©¤¤¨¨¤¦¥©¦§¨
WlXn (mixcg) zFrlv mitTEn¨¦§¨£¨¦¦¨

,[zFgExlrW s` ,'UrIe' xn`PW ixd£¥¤¤¡©©©©©¤©
oFWNd Kxc iRdUr' xnFl Fl did ¦¤¤©¨¨¨©¨¨
'aiaq zFrlv.`Ed cg` oipr ixdW §¨¨¦¤£¥¦§¨¤¨

minIdÎixacA oke(fi ,i a)l`xUi ipaE' §¥§¦§¥©¨¦§¥¦§¨¥
mdilr KlnIe dcEdi ixrA miaWFId©§¦§¨¥§¨©¦§Ÿ£¥¤
mdilr Kln' xnFl Fl did ,'mragx§©§¨¨¨©¨©£¥¤

.'mragx:oke'Fbe 'd zlki iYlAn' §©§¨§¥¦¦§¦§Ÿ¤§
'mhgWIe(fh ,ci xacna)l` dWn zPgY] ©¦§¨¥§¦©¤¤

:milBxnd `hg xg` s`d oFxgA 'd©£¨©©©¥§©§©§¦
:miiFBd Exn`i `OW mrd z` sFBY l ©̀¦¤¨¨¤¨Ÿ§©¦

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
וּיע  ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם "עזב"לא לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ְֲִֶַַַַַָָָָֹֹ∆≈ƒְְְְֲִִִֵֶַָָ

נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, על ׁשפחה ראתה נוה,∑e‰Â‡Â.ּבאצּבע: לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס "נוה (ישעיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿≈ְְְְִֵֶֶָָ
סה)ׁשאנן", ּדֹוד(שם "מה ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ּדבר "לנוהֿצאן". ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

הענין  וכל ואדם". צח ּדֹודי ‡·È.מּדֹוד? È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑ ּתחּלת אני לא ְְְִִִַָָָָֹ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒְֲִִַֹ
אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת אּלא .הּקדּׁשה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻ

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות ּבעל, מתרּגמין ואיׁש איׁש וכל נעמי", (מלכים "איׁש ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
ב) לגּבֹור א לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ׁשאמר ∑‰' ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

יז)ּדוד: א ונֹוקם (שמואל נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא "ואנכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּכׁשהּוא  אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמאֹויביו,

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עצמֹו ּפֹונה ּבמלחמה .עֹוסק ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

l` m`iadl lFki did `NW xg`n¥©©¤Ÿ¨¨¨©£¦¨¤
[xAcOA mhgW ,ux`dxnFl Fl did , ¨¨¤§¨¨©¦§¨¨¨©

.'mhgW'iAbl mW xn`p oke §¨¨§¥¤¡©¨§©¥
:milBxndglW xW` miWp`de' ©§©§¦§¨£¨¦£¤¨©

'EznIe 'Fbe dWn(fl weqt my)'Ezn' , Ÿ¤§©¨ª¥
.xnFl Fl did:okeFAl mU `l xW`e' ¨¨©§¥©£¤Ÿ¨¦

'afrIe 'd xaC l`(`k ,h lirl)zMnA] ¤§©©©£Ÿ§©©
`l ,'d ixaCn mNrzdW in lM ,cxÄ¨¨¦¤¦§©¥¦¦§¥Ÿ
Fxi`Wd `N` Edpwn z` qipkd¦§¦¤¦§¥¤¨¦§¦

[dcVA.'afr' xnFl Fl did ,znbEckE ©¨¤¨¨©¨©§§©
idie Di zxnfe iGr' xn`p ,o`M s` EN ¥̀©¨¤¡©¨¦§¦§¨¨©§¦
oFWNd Kxc iR lrW s` ,'drEWil il¦¦¨©¤©¦¤¤©¨
cg` oipr lMd iM ,'did' xnFl Fl did̈¨©¨¨¦©Ÿ¦§¨¤¨

`Ed:
.éìà äæxaC lr dxFn 'df' oFWl ¤¥¦§¤¤©¨¨

,rAv`A eilr mixFnE mipirl d`xPd©¦§¤¨¥¨¦¦¨¨§¤§©
d"awdW cOlnmdilr dlbp FcFakA §©¥¤¦§¦§¨£¥¤

,mdipirl d`xzpeFzF` oi`xn Eide §¦§¨¨§¥¥¤§¨©§¦
rAv`AKFYnE .'il` df' :mixnF`e §¤§©§§¦¤¥¦¦

iM `vnp ,oM Exn` l`xUi lMW¤¨¦§¨¥¨§¥¦§¨¦
dz`xENit`dn mId lr dgtW ¨£¨£¦¦§¨©©¨©

,mi`iap E`x `lXlv` ixdW ¤Ÿ¨§¦¦¤£¥¥¤
xn`p mi`iaPd(ai ,ai ryed)ciaE' ©§¦¦¤¡©§©

calA iEOiC oFWl - 'dOc` mi`iaPd©§¦¦£©¤§¦¦§¨
ENi`e ,znlWEn iYlA dI`x `idW¤¦§¦¨¦§¦§¤¤§¦
dxExA dI`x FrnWOW 'df' xn`p o`M̈¤¡©¤¤©§¨§¦¨§¨

znlWEnE(a ,l xacna i"gp ,l"kyn)(`zlikn): §¤¤
.eäåðàåmBxY qElwpE`Ff daiY §©§¥§§¦§¥¥¨

n' oFWlDil ipa`e' :(FA xEcl ziA) 'dep ¦§¨¤©¦¨§¤§¥¥
EpivnE ,[WCwn ziA Fl dpa`] '`WCwn©§§¨¤§¤¥¦§¨¨¦
zErnWnA 'dep' oFWl zF`xwOA cFr©¦§¨§¨¤§©§¨

oFbM ,Ff'op`W dep'(k ,bl diryi)ziA] §¨¤©£¨©¦
oke ,[milWExil iEPiM `Ede ,elWe hwẄ¥§¨¥§¦¦¨©¦§¥

'o`v depl'(i ,dq my)minEgpY z`Eap] ¦§¥Ÿ§©©§¦

aEW zFidl oFxXd cizr :l`xUil§¦§¨¥¨¦©¨¦§
[o`vl xEIce drxn mFwnxg` xaC .: §¦§¤§¦§Ÿ¨¨©¥

''Edep`e`Ed o`M xEn`d,iFp oFWl §©§¥¨¨¨§
iM ,d`p mW Fl dUr` :aEzMd WExitE¥©¨¤¡¤¥¨¤¦

,mlFr i`al FgaWe FiFp xRq`KkaE £©¥§¦§§¨¥¨§¨
itkE ,FnW cFaM z` x`t`e dRi £̀©¤©£¨¥¤§§§¦
z` mix`tnE migAWOW Epivn ok`W¤¨¥¨¦¤§©§¦§¨£¦¤

,itFie iFp lW zFpFWlA 'd cFaM:oFbM §¦§¤§¦§
cFCn KcFC dn'...'mFc`e gv icFC ©¥¦¦©§¨

'ebe(iÎh ,d mixiydÎxiy)mlFrd zFOE`]¨¨
lMn mkidl` dn :mil`FWe midnY§¥¦§£¦¨¡Ÿ¥¤¦¨
FA miwEaC mY` KM lMW midl ¡̀Ÿ¦¤¨¨©¤§¦
l`xUi zqpkE ,eil` mixQnznE¦§©§¦¥¨§¤¤¦§¨¥
`Ed d`p icFC ok` :zxnF`e daiWn§¦¨§¤¤¨¥¦¨¤
.['eke mFc` mbe `Ed oale gv ,xzFiA§¥©§¨¨§©¨

eokAoiprd lkmilWnp ,mW xEn`d §¥§¨¨¦§¨¨¨¨¦§¨¦
itFie x`tE iFp lW mipiipr dAxd©§¥¦§¨¦¤§¥§¦

d"awd lW eigaWl mipEEknd: ©§¨¦¦§¨¨¤
éáà éäìà'df' zaiY .Edpnnx`e ¡Ÿ¥¨¦©£Ÿ§¤§¥©¤

il` df'] wEqRd zNigzA dxEn`d̈£¨¦§¦©©¨¤¥¦
ENi`kE ,FtFq lr mB zaQEn ,['Edep`e§©§¥¤¤©©§¦

ia` idl`' :aEW o`M xn`p,df `Ed ¤¡©¨¡Ÿ¥¨¦¤
'EdpnnFx`e(dnly zerixi): ©£§¤§

à éäìà.éáidl`' `EdW FWExiR oi` ¡Ÿ¥¨¦¥¥¤¡Ÿ¥
xaM ixdW ,iNW l`d `le calA 'ia`̈¦¦§¨§Ÿ¨¥¤¦¤£¥§¨
Edf :xnF` `Ed KM `N` ,'il` df' xn`̈©¤¥¦¤¨¨¥¤

K` ,il`ip` `l`EddWEcTd zNgz ¥¦©Ÿ£¦§¦©©§¨
,WFcw mrl Fl zFidl iYxgap xW £̀¤¦§©§¦¦§§©¨

`N`xaMil zcnFre zwfgEn ¤¨§¨§¤¤§¤¤¦
ilr FzEdl`e dXEcTdcFrinin ©§¨¤¡¨¨©¦¥

izFa`zFidl ,awrie wgvi mdxa` £¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§
Epl didi `Ede eil` miWFcw Epgp £̀©§§¦¥¨§¦§¤¨

midl`l(c"c):b dxez ¥Ÿ¦
(b).äîçìî Léà 'ä:FWExiRlrA ¦¦§¨¨¥©©

.dnglnhiNXde oFc`d `Ed ,xnFlM ¦§¨¨§©¨¨§©©¦
,mdA gSpn cinY `Ed iM zFnglOA©¦§¨¦¨¦§©¥©¨¤
ogvp ixn' :qFlwpE`A mBxEznke§©§§¨§§§¨¥¦§©
,[zFnglOA zFpFgvPd lrA] '`Iaxw§¨©¨©©©¦§©¦§¨
FrnWn o`M xEn`d 'Wi`' oFWlE§¦¨¨¨©§¨

,'zEpc`e oFhlW'FnMEpivOWWi` : ¦§§©§§¤¨¦¦
inrp(b ,` zex)DpFc`e DlrA :FrnWOW ¨¢¦¤©§¨©§¨©£¨

.inrp lWlkexn`PW mFwn'iWi`' ¤¨¢¦§¨¨¤¤¡©¦¦
'KWi`'eEN` ixdoinBxEznoFWlA §¦¥£¥¥§§¨¦¦§

.'lrA'xaC lM lW milrAdW itl ©©§¦¤©§¨¦¤¨¨¨
`nbEcl d`x] xaCd 'Wi`' iExw `Ed¨¦©¨¨§¥§§¨

(k ,h ziy`xa)- 'dnc`d Wi` gp lgIe'©¨¤Ÿ©¦¨£¨¨
dnc`d ipFc`(my i"yx)[oke ,:Epivn £¥¨£¨¨§¥¨¦

'Wi`l ziide Ywfge'(a ,a `Îmikln), §¨©§¨§¨¦¨§¦
ziide :FWExiRWxFAbloFWNW ixd , ¤¥§¨¦¨§¦£¥¤§

dxEabE oFhlW FrnWnA llFM 'Wi`'¦¥§©§¨¦§§¨
dngln Wi` 'd :o`M s`e ,mixg` lr©£¥¦§©¨¦¦§¨¨
gSpl xFABde zFnglOd lrA `Ed -©©©¦§¨§©¦§©¥©

mdA(miyxtn): ¨¤
.BîL 'äFnXW xiMfdl o`M oipr dn §¨¦§¨¨§©§¦¤§

d"awd :aEzMd WExiR KM `N` ?'d¤¨¨¥©¨
K` ,zFnglOd lrA `Ed ixd£¥©©©¦§¨©

oiif ilka `l eizFngln,md`N` ¦§£¨Ÿ¦§¥©¦¥¤¨
,mglp `Ed FnWaFzCin gkA ,xnFlM ¦§¦§¨§©§Ÿ©¦¨

z` mgFl `Ed ,WFcTd FnWA dfEnxd̈§¨¦§©¨¥¤
,mdA gSpnE eizFnglnExn`W FnM ¦§£¨§©¥©¨¤§¤¨©

ceCiYWlRd zilB l`' :il` `A dY` ¨¦¤¨§¨©§¦§¦©¨¨¥©
oFcikaE zipgaE axgA`a ikp`e §¤¤©£¦§¦§¨Ÿ¦¨

zF`av 'd mWA Lil`zFkxrn idl` ¥¤§¥§¨¡Ÿ¥©©§
'l`xUi'ebe(dn ,fi `Îl`eny)(a"a).xaC ¦§¨¥¨¨

:xg`o`M xiMfd Kkl'FnW 'd',cOll ©¥§¨¦§¦¨§§©¥
iMmwFpe mglp `EdW drWA s` ¦©§¨¨¤¦§¨§¥

,eiaiF`nz`f mrFzCna `Ed fgF` ¥§¨¦Ÿ¥§¦¨
,d"ied mWA dfEnxd mingxd zCn -¦©¨©£¦¨§¨§¥£¨¨



glyaנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי  אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל  ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה מׁשּכב,ׁשם ∑Á·Óe¯.'אֹו מרּכב, ּכמֹו: ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְִֵֶָָָָ

קדׁש" ּכמֹו:(מכילתא)∑eÚaË."מקרא טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון (ירמיה "טבעּתי ְִֶָֹÀ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּבחמר לח) יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה מלּמד ּבּטיט", ירמיהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ"וּיטּבע

.ּובלבנים  ְִִֵ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤

i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו וצאנ(דברים ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לו)ירּבין", סּוף,(תהלים ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻּכדי
ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ‡·Ô.ּבמלאפֹו"ם BÓk∑,"ּכעֹופרת "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָ¿»∆ְֲֵֶֶַַָָ

והּכׁשרים  ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש הרׁשעים ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמקֹום
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i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ימין נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ‰'.ׁשּתי EÈÓÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ¿ƒ¿
Áka È¯c‡∑,"אֹויב "ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל, את להּציל ∆¿»ƒ«…«ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מל  ׁשּתי לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר  מה מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ היא ימינ צב)מלאכּתּה? אֹויבי(תהלים הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה "ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

צד)יאבדּו", יעלזּו",(שם רׁשעים עדֿמתי ה', רׁשעים, צג)"עדֿמתי קֹולם",(שם נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות, "נׂשאּו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לנּו", לא ה', לנּו, ב)"לא אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', ה)"אענה, אׁשירה",(שופטים אנכי לה', "אנכי ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

קכד) אדם",(תהלים עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' ה)"לּולי עּורי,(שופטים עּורי, ּדבֹורה, עּורי, "עּורי, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
כו)ּדּבריֿׁשיר", עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה עּמֹו"(תהלים ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם ∑È¯c‡."ונתן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ∆¿»ƒ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ּכמֹו: יתרה, ‡ÈB·.הּיּו"ד ıÚ¯z∑ ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻƒ¿«≈ְִִֶֶֶֶַָ
ּבׁשֹופטיםהאֹויב. יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו היא (י')ודֹומה ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אֹויב  ּומלקה .מׁשּברת ְְֵֶֶַַָ

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»
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i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי  אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל  ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה מׁשּכב,ׁשם ∑Á·Óe¯.'אֹו מרּכב, ּכמֹו: ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְִֵֶָָָָ

קדׁש" ּכמֹו:(מכילתא)∑eÚaË."מקרא טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון (ירמיה "טבעּתי ְִֶָֹÀ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּבחמר לח) יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה מלּמד ּבּטיט", ירמיהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ"וּיטּבע

.ּובלבנים  ְִִֵ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤

i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו וצאנ(דברים ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לו)ירּבין", סּוף,(תהלים ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻּכדי
ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ‡·Ô.ּבמלאפֹו"ם BÓk∑,"ּכעֹופרת "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָ¿»∆ְֲֵֶֶַַָָ

והּכׁשרים  ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש הרׁשעים ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמקֹום
מּיד  ׁשּנחּו .ּכעֹופרת ִֶֶֶַָָ
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i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ימין נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ‰'.ׁשּתי EÈÓÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ¿ƒ¿
Áka È¯c‡∑,"אֹויב "ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל, את להּציל ∆¿»ƒ«…«ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מל  ׁשּתי לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר  מה מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ היא ימינ צב)מלאכּתּה? אֹויבי(תהלים הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה "ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

צד)יאבדּו", יעלזּו",(שם רׁשעים עדֿמתי ה', רׁשעים, צג)"עדֿמתי קֹולם",(שם נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות, "נׂשאּו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לנּו", לא ה', לנּו, ב)"לא אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', ה)"אענה, אׁשירה",(שופטים אנכי לה', "אנכי ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

קכד) אדם",(תהלים עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' ה)"לּולי עּורי,(שופטים עּורי, ּדבֹורה, עּורי, "עּורי, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
כו)ּדּבריֿׁשיר", עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה עּמֹו"(תהלים ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם ∑È¯c‡."ונתן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ∆¿»ƒ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ּכמֹו: יתרה, ‡ÈB·.הּיּו"ד ıÚ¯z∑ ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻƒ¿«≈ְִִֶֶֶֶַָ
ּבׁשֹופטיםהאֹויב. יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו היא (י')ודֹומה ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אֹויב  ּומלקה .מׁשּברת ְְֵֶֶַַָ

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
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z` aEW ltFM `Ed ,eixaC Wxtl `Ä§¨¥§¨¨¥¤
,Wxtn `Ed FzF`W oFW`xd oiprdeWi ¨¦§¨¨¦¤§¨¥§¥

,FznbEC zF`xwn dOMmdixaC xW` ©¨¦§¨§¨£¤¦§¥¤
:oFbM ,mWExiR icM KFY milRkpiM' ¦§¨¦§¥¥¨§¦

'd LiaiF` dPd- LiaiF`A didi dnE - ¦¥§¤©¦§¤§§¤
'Eca`i LiaiF` dPd iM(i ,av mildz),:oke ¦¦¥§¤Ÿ¥§¥

'd mirWx izn cr'dn lre - ©¨©§¨¦§©¨
- oM mi`xFw Ep` mirWxd dUrOncr ¦©£¥¨§¨¦¨§¦¥©

'EfFlri mirWx izn(b ,cv mildz),:oke ¨©§¨¦©£§¥
'd zFxdp E`Up'zFxdPd E`UP dnE - ¨§§¨©¨§©§¨

-'mlFw zFxdp E`Up(b ,bv mildz),:oke ¨§§¨¨§¥
'd Epl `l'`l mixnF` Ep` dn lre - Ÿ¨§©¨¨§¦Ÿ

- EplEpl `l'cFaM oY LnWl iMmildz) ¨Ÿ¨¦§¦§¥¨
(` ,ehw,:oke'd mE`p dpr`'dnE - §¥¤¡¤§¨

- dpr`'minXd z` dpr`)(bk ,a ryed ¤¡¤¤¡¤¤©¨¨¦

zpizpA Epri minXd :dviln oFWl]§§¦¨©¨©¦©£¦§¦©
[ux`d lW DzWTal ,mWB'dl ikp`' , ¤¤§©¨¨¨¤¨¨¤¨Ÿ¦©

- 'dl dUr` dnE -'dxiW` ikp` ¨¤¡¤©¨Ÿ¦¨¦¨
(b ,d mihtey),:oke'Fbe 'd ilEl'dnE - §¥¥§¤

- 'd ilEl Epl didEpl didW 'd ilEl ¨¨¨¥¥¤¨¨¨
'mc` Epilr mEwA(a ,ckw mildz) §¨¥¨¨

Epilr minw Eid ,Epl 'd zxfr `lnl`]¦§¨¥¤§©¨¨¨¦¨¥
[EpzF` miNknE Epi`pFU,:okeixEr' §¥§©¦¨§¥¦

dxFaC ixEr- ixxFrzY dn mWlE - ¦§¨§¥¨¦§§¦
'xiW ixAC ixEr ixEr(ai ,d mihtey),:oke ¦¦©§¦¦§¥

lbx dPqnxY'- in lW Flbx -ilbx ¦§§¤¨¨¤©§¤¦©§¥
'ipr(e ,ek diryi)giWOd Kln ilbx] ¨¦©§¥¤¤©¨¦©

Eqnxi ,xFngd lr akFxe iprl dnFCd©¤§¨¦§¥©©£¦§§
:oke ,[xFv xird z`mvx` ozpe' ¤¨¦§¥§¨©©§¨

dlgp- inl dlgp -l`xUil dlgp ©£¨©£¨§¦©£¨§¦§¨¥
'FCar(akÎ`k ,elw mildz)(i"`a): ©§

.éøcàðoFWl) 'xC`p' FnM FWExiR ¤§¨¦¥§¤§¨§
,(wfge xiC`ec"EIddaiYd sFqAW ©¦§¨¨§©¤§©¥¨

dxizi`id,oFWNd itil wx dtqFYPW §¥¨¦¤¦§¨©¦¦©¨
,calAFnM:zF`xwn dOkA EpivOW ¦§¨§¤¨¦§©¨¦§¨

'zFpicOA izxU' ,'mr izAx'dki`),` ©¨¦¨¨¨¦©§¦
(`,[zFpicOd zxiabE zxU ,mr zAx]©©¨¨©§¦©©§¦

:oke'mFi izaEpB'(hl ,`l ziy`xa)zaEpB] §¥§§¦§©
[mFIA dapbPW o`v ,mFi: Ÿ¤¦§§¨©

.áéBà õòøzxn`pe .aiF`d z` xAWY ¦§©¥§©¥¤¨¥§¤¡©
xn`p `le ,cizr oFWlA 'urxY'¦§©¦§¨¦§Ÿ¤¡©
zpeEMW itl ,xar oFWlA 'dvrx'¨£¨¦§¨¨§¦¤©¨©

'd lW Fpini iM xnFl aEzMdcinY ©¨©¦§¦¤¨¦
,aiF`d zxAWnE zvrFx `idlke ¦¤¤§©¤¤¨¥§¨

xW` Wi ,cinY zFidl libxd xaC̈¨¨¨¦¦§¨¦¥£¤
cizr oFWl FA hwFp aEzMdi"yx d`x) ©¨¥§¨¦



glyaס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

i"yx£EB‡b ·¯·e∑ ּברב אם ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
יאכלמֹו אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד קמיÒ¯‰z∑,.ּגאֹונֹו הֹורס אּתה ּתמיד ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«¬…ִֵֶַָָָ

אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד פג)הּקמים אֹויבי(תהלים הּנה "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על ההמיה? היא ּומה .יהמיּון". ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑,ּבׂשרֿודם מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע יח)ּכדי (תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

וכן ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה ׁשאמר"ּומרּוח (איוב וזהּו יכלּו", מח)אּפֹו ּכׁשזעּפֹו(ישעיה אּפי", אארי ׁשמי "למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
קצרה.נחה, נׁשימתֹו ּכֹועס, ּוכׁשהּוא ארּכה, חטם (שם)נׁשימתֹו אׂשים ּתהּלתי ּולמען ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" "נאקה ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא והרּוח האף ּבפני נחירי לסּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבאּפי

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(` weqt lirl,oFWl `id 'dvirx'E§¦¨¦§
,'dxiaW'Fl dnFceEpivncg` mFwnA §¦¨§¤¨¦§¨¤¨
:`xwOAipA z` EvvFxie EvrxIe' ©¦§¨©¦§£©§§¤§¥
'l`xUi,`EdeAxtqmihtFW(g ,i) ¦§¨¥§§¥¤§¦

E`A icrlBd xi`i htFXd zFn xg`l]§©©©¥¨¦©¦§¨¦¨
EvvFxe ExaWe ,oFOr ipaE miYWlRd©§¦§¦§¥©§¨§§§
EcArWe EwgC xnFlM l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥§©¨£§¦§§

[mzF`(v"evn ,r"aei mebxz)[(mixt` my i"tr): ¨
f dxez

(f)ðBàb áBøáe.ElW zFpFWl WlW] §§§¨§¤
,'urxY' :o`M Exn`p miaiF`d cEAi ¦̀¨§¦¤¤§¨¦§©
WlW ode .'WTM Fnlk`i' ,'qFxdY'©£Ÿ§¥©©§¥¨

zFWw zFIEprxER lW zFBxCdxEng Ff , ©§¤§¨¨£¨
aEzMd hwp odn zg` lM lv`e ,FGn¦§¥¤¨©©¥¤¨©©¨
'Fci'A ziUrp dpFW`xd :dpFW oFWl̈¨¨¦¨©£¥§¨
'FpF`B aFx'A dIpXde ,d"awd lW¤§©§¦¨§§
Wi df iR lre .'FpFxg'A ziWilXde§©§¦¦©£§©¦¤¥
xiMfd zFpFW`xd miYXd iM Wxtl§¨¥¦©§©¦¨¦¦§¦
l` dnCwd ixacM wx aEzMd©¨©§¦§¥©§¨¨¤
Lpini m` :xnF` `Ed Kke ,ziWilXd©§¦¦§¨¥¦§¦§

,xnFlM ,aiF` urxYcalA cId m`iC ¦§©¥§©¦©¨¦§¨©
`dYW DgkA,aiF`d zvrFxlM ixd §Ÿ¨¤§¥¤¤¨¥£¥¨

W oMWDnixn `EdWM(Fci z` mixn) ¤¥¤§¤§¦¨¥¤¨
,FpF`B aFxAiMf`uFxri wx `l §§¦¨Ÿ©©£

s` `N` xAWieeinw qFxdi- dqixd) ¦©¥¤¨©©£¨¨£¦¨
(zhlgEnE dxEnB dxiaWm`e ; §¦¨§¨§¤¤§¦

Fci mixn `EdWMcal FpF`B aFxA §¤¥¨§§§¨
xaM,miqxdp eiaiF`ixdxnFgeÎlw §¨§¨¤¡¨¦£¥©¨¤

miIxvOl mdl dzlr dn ,`Ed¤¨§¨¨¤©¦§¦¦
,sEq mi zrixwAÎoFxg mA gNXWM ¦§¦©©§¤¦©¨£

,s``N` 'Eqxdp' wx `NWFnlk`i ©¤Ÿ©¤¤§¤¨Ÿ§¥
Fpi`W xEnB oFiNM FrnWOW ,WTM©©¤©§¨¦¨¨¤¥

mElM eixg` xizFn(dngd xe` ,i"`a):[ ¦©£¨§
.ñøäz,cizr oFWlA 'qxdY' xn`p ©£Ÿ¤¡©©£Ÿ¦§¨¦

itl ,xar oFWlA 'Yqxd' xn`p `le§Ÿ¤¡©¨©§¨¦§¨¨§¦
:xnFl aEzMd zpeEMWdY` cinY ¤©¨©©¨©¨¦©¨

qxFdz`LinwEN` mdWminTd ¥¤¨¤¤¥¥©¨¦
.LCbpWi ,cinY zFidl libxd xaC lke ¤§¤§¨¨¨¨¨¦¦§¨¦¥

cizr oFWl FA hwFp aEzMd xW`d`x) £¤©¨¥§¨¦
(` weqt lirl i"yxFCbpM minTd md inE ,¦¥©¨¦§¤§

?'Linw' o`M miiExTd ,mFwn lWEN` ¤¨©§¦¨¨¤¥
,l`xUi lr minTdmTd aiF` lMW ©¨¦©¦§¨¥¤¨¥©¨

cbpM mTd aiF`M aWgp l`xUi cbpM§¤¤¦§¨¥¤§¨§¥©¨§¤¤
,mFwOdxnF` `Ed oke(b ,bt mildz)iM' ©¨§¥¥¦

'oEindi Liai` dPdmiaiF`d dPd] ¦¥Ÿ§¤¤¡¨¦¥¨§¦
,[EvAwzie EWrxiKlFd aEzMde ¦§£§¦§©§§©¨¥

- WxtnEdindd `id dnEiaiF` lW §¨¥©¦©¤§¨¤§¥
- 'dcFq Enixri LOr lr'Ekl ... ©©§©£¦§

l`xUi mW xkGi `le iFBn mcigkpe§©§¦¥¦§Ÿ¦¨¥¥¦§¨¥
'cFr(c weqt my)df lre ,iaiF` mdW §©¤¤¥§¥

l`xUimzF` `xFwaEzMdeiaiF` ¦§¨¥¥¨©¨§¨
,mFwn lWo`M mixvOd miiExw mB KM ¤¨¨©§¦©¦§¦¨

'Epinw' wx `le 'Linw'(i"gp):g dxez ¨¤§Ÿ©¨¥
(g)étà çeøáe.EiEHiA `Ed df oFWl §©©¤¨¤¦

FqrM z` x`znd lWn KxcAlW §¤¤¨¨©§¨¥¤©§¤
gExM `EdW ,d"awdipXn `vFId ¤§©©¥¦§¥

(mixigp(miawp)s` lWzrWA §¦©¦§¨¦¤©¦§©
mpi` ElNd mixaCd iM mbde ,qrMd©©©§£©¦©§¨¦©¨¥¨

z`f mr ,dpikXd iRlM mikiIWxAiC ©¨¦§©¥©§¦¨¦Ÿ¦¥
lFkiaM aEzMdxnFl xWt` ENi`M=) ©¨¦§¨§¦¤§¨©

(KMdpikXAMÎxUA Kln znbEC ¨©§¦¨§§©¤¤¨¨
,mce`EderinWdl icMxiAqdlE ¨¨§§¥§©§¦©§©§¦

ldeFdd itM zFIxAd ofF`,(zElibxd) §¤©§¦§¦©¤¨§¦
oiadl ElkEIWz`d.xaCKMW itlE ¤§§¨¦¤©¨¨§¦¤¨

,mixaCd rah `EdWqrFM mc`WM ¤©©§¨¦¤§¤¨¨¥
gEx `vFidwfg xie` ztiWp - ¥©§¦©£¦£¨¨

dxidnEoke ,eixigPncFr Epivn §¦¨¦§¦¨§¥¨¦
:dGd oFWNMFR`A oWr dlr'',gi mildz) ©¨©¤¨¨¨¨§©

(hElki FR` gExnE' oke ,'(h ,c aei`), §¥¥©©¦§
.mFwn lW Fqrkl lWnM mNEkeEdfe §¨§¨¨§©§¤¨§¤

xn`WaEzMd(h ,gn diryi)inW ornl' ¤¨©©¨§©©§¦
'iR` Kix``dSxz` icFaM ornl] ©£¦©¦§©©§¦¤§©¤

df s`e ,[iqrMn gEp`e hFwW`e ,mkl̈¤§¤§§¨©¦©§¦§©¤
Frah znbEckE lFkiaM `N` xn`p `lŸ¤¡©¤¨¦§¨§§©¦§

iM ,mceÎxUA lWFRrGWMmc`d lW ¤¨¨¨¨¦§¤©§¤¨¨¨
gpziUrpdMEx` FzniWpitM dgFpe ¨©£¥§¦¨£¨§¨§¦

,FqrM mcFw dzidWqrFk `EdWkE ¤¨§¨¤©§§¤¥
dxvw FzniWpaEzMd `xFw Kkitl §¦¨§¨¨§¦¨¥©¨

;'miR` zEkix`' oFWlA qrMd zhiwWl¦§¦©©©©¦§£¦©©¦
aEzMd KWndeKl mhg` izNdzE'' §¤§¥©¨§¦¨¦¤¡¨¨

(my)-FzF` iR lr WxRzi `Ed mB©¦§¨¥©¦
:FWExiR Kke ,lWOdizNdY ornlE ©¨¨§¨¥§©©§¦¨¦

ici lr ,iqrM z` lHa`Wmhg miW` £©¥¤©§¦©§¥¤¨¦£¨
(mzFQd xaC)ixigp mFYql iR`A ¨¨©¥§©¦¦§§¦©

aMrlE rFpnl icMgExde s`d iptA §¥¦§©§©¥¦§¥¨©§¨©
,E`vi `NWmhg` xn`PX dnE'Kl' ¤Ÿ¥§©¤¤¡©¤§¨¨

-:FrnWn,LliaWAmFYq` xnFlM ©§¨¦§¦§§©¤§
oFWNde ,LxEarA iR` z`'mhg`'`Ed ¤©¦©£§§©¨¤¡¨

FnMEpipXW FfzkQnA 'mhgA dw`p' §¤¨¦§¨¨©£¨§©¤¤
zAW(:`p sc)dpEzPd lfxA zrAh] ©¨©©©©§¤©§¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
נא) ּכמֹו:(דף אף", "חרה ּכן: אֹומר אני  ׁשּבּמקרא וחרֹון אף וכל ּבעיני. נראה ל)ּכ חרה (איוב "ועצמי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון רצֹון מּניֿחרב", ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן רצה, א)מּגזרת אֹומר:(אסתר החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה "וחמתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּדעּתֹו ÌÈÓ.נתקררה eÓ¯Ú∑ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם ז)אּונקלֹוס השירים "ערמת (שיר ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
יֹוכיח  כמֹוֿנד" "ונּצבּו ÌÈÓ.חּטים", eÓ¯Ú∑ ּכמין נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְְְִִִִֵַ∆∆¿«ƒְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות „.ּגּלים BÓk∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, ּכמֹו∑„.ּכתרּגּומֹו: וכּנּוס, צּבּור לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ¿≈ְְְְַָ≈ְְְִִ
נז) נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד ּכמֹו(תהלים ּכנד היה ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", "ּכנס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

לכּת ל ֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס  וכן:ּכנאד הּוא, וצֹובר  אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ג) ולא (יהושע וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"קמּו
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(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

i"yx£EB‡b ·¯·e∑ ּברב אם ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
יאכלמֹו אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד קמיÒ¯‰z∑,.ּגאֹונֹו הֹורס אּתה ּתמיד ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«¬…ִֵֶַָָָ

אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד פג)הּקמים אֹויבי(תהלים הּנה "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על ההמיה? היא ּומה .יהמיּון". ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑,ּבׂשרֿודם מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע יח)ּכדי (תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

וכן ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה ׁשאמר"ּומרּוח (איוב וזהּו יכלּו", מח)אּפֹו ּכׁשזעּפֹו(ישעיה אּפי", אארי ׁשמי "למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
קצרה.נחה, נׁשימתֹו ּכֹועס, ּוכׁשהּוא ארּכה, חטם (שם)נׁשימתֹו אׂשים ּתהּלתי ּולמען ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" "נאקה ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא והרּוח האף ּבפני נחירי לסּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבאּפי

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(` weqt lirl,oFWl `id 'dvirx'E§¦¨¦§
,'dxiaW'Fl dnFceEpivncg` mFwnA §¦¨§¤¨¦§¨¤¨
:`xwOAipA z` EvvFxie EvrxIe' ©¦§¨©¦§£©§§¤§¥
'l`xUi,`EdeAxtqmihtFW(g ,i) ¦§¨¥§§¥¤§¦

E`A icrlBd xi`i htFXd zFn xg`l]§©©©¥¨¦©¦§¨¦¨
EvvFxe ExaWe ,oFOr ipaE miYWlRd©§¦§¦§¥©§¨§§§
EcArWe EwgC xnFlM l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥§©¨£§¦§§

[mzF`(v"evn ,r"aei mebxz)[(mixt` my i"tr): ¨
f dxez

(f)ðBàb áBøáe.ElW zFpFWl WlW] §§§¨§¤
,'urxY' :o`M Exn`p miaiF`d cEAi ¦̀¨§¦¤¤§¨¦§©
WlW ode .'WTM Fnlk`i' ,'qFxdY'©£Ÿ§¥©©§¥¨

zFWw zFIEprxER lW zFBxCdxEng Ff , ©§¤§¨¨£¨
aEzMd hwp odn zg` lM lv`e ,FGn¦§¥¤¨©©¥¤¨©©¨
'Fci'A ziUrp dpFW`xd :dpFW oFWl̈¨¨¦¨©£¥§¨
'FpF`B aFx'A dIpXde ,d"awd lW¤§©§¦¨§§
Wi df iR lre .'FpFxg'A ziWilXde§©§¦¦©£§©¦¤¥
xiMfd zFpFW`xd miYXd iM Wxtl§¨¥¦©§©¦¨¦¦§¦
l` dnCwd ixacM wx aEzMd©¨©§¦§¥©§¨¨¤
Lpini m` :xnF` `Ed Kke ,ziWilXd©§¦¦§¨¥¦§¦§

,xnFlM ,aiF` urxYcalA cId m`iC ¦§©¥§©¦©¨¦§¨©
`dYW DgkA,aiF`d zvrFxlM ixd §Ÿ¨¤§¥¤¤¨¥£¥¨

W oMWDnixn `EdWM(Fci z` mixn) ¤¥¤§¤§¦¨¥¤¨
,FpF`B aFxAiMf`uFxri wx `l §§¦¨Ÿ©©£

s` `N` xAWieeinw qFxdi- dqixd) ¦©¥¤¨©©£¨¨£¦¨
(zhlgEnE dxEnB dxiaWm`e ; §¦¨§¨§¤¤§¦

Fci mixn `EdWMcal FpF`B aFxA §¤¥¨§§§¨
xaM,miqxdp eiaiF`ixdxnFgeÎlw §¨§¨¤¡¨¦£¥©¨¤

miIxvOl mdl dzlr dn ,`Ed¤¨§¨¨¤©¦§¦¦
,sEq mi zrixwAÎoFxg mA gNXWM ¦§¦©©§¤¦©¨£

,s``N` 'Eqxdp' wx `NWFnlk`i ©¤Ÿ©¤¤§¤¨Ÿ§¥
Fpi`W xEnB oFiNM FrnWOW ,WTM©©¤©§¨¦¨¨¤¥

mElM eixg` xizFn(dngd xe` ,i"`a):[ ¦©£¨§
.ñøäz,cizr oFWlA 'qxdY' xn`p ©£Ÿ¤¡©©£Ÿ¦§¨¦

itl ,xar oFWlA 'Yqxd' xn`p `le§Ÿ¤¡©¨©§¨¦§¨¨§¦
:xnFl aEzMd zpeEMWdY` cinY ¤©¨©©¨©¨¦©¨

qxFdz`LinwEN` mdWminTd ¥¤¨¤¤¥¥©¨¦
.LCbpWi ,cinY zFidl libxd xaC lke ¤§¤§¨¨¨¨¨¦¦§¨¦¥
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- 'dcFq Enixri LOr lr'Ekl ... ©©§©£¦§

l`xUi mW xkGi `le iFBn mcigkpe§©§¦¥¦§Ÿ¦¨¥¥¦§¨¥
'cFr(c weqt my)df lre ,iaiF` mdW §©¤¤¥§¥

l`xUimzF` `xFwaEzMdeiaiF` ¦§¨¥¥¨©¨§¨
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df s`e ,[iqrMn gEp`e hFwW`e ,mkl̈¤§¤§§¨©¦©§¦§©¤
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נא) ּכמֹו:(דף אף", "חרה ּכן: אֹומר אני  ׁשּבּמקרא וחרֹון אף וכל ּבעיני. נראה ל)ּכ חרה (איוב "ועצמי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון רצֹון מּניֿחרב", ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן רצה, א)מּגזרת אֹומר:(אסתר החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה "וחמתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּדעּתֹו ÌÈÓ.נתקררה eÓ¯Ú∑ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם ז)אּונקלֹוס השירים "ערמת (שיר ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
יֹוכיח  כמֹוֿנד" "ונּצבּו ÌÈÓ.חּטים", eÓ¯Ú∑ ּכמין נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְְְִִִִֵַ∆∆¿«ƒְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות „.ּגּלים BÓk∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, ּכמֹו∑„.ּכתרּגּומֹו: וכּנּוס, צּבּור לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ¿≈ְְְְַָ≈ְְְִִ
נז) נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד ּכמֹו(תהלים ּכנד היה ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", "ּכנס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

לכּת ל ֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס  וכן:ּכנאד הּוא, וצֹובר  אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ג) ולא (יהושע וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"קמּו
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ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד נו)ּכמֹו(חולם)מצינּו ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה החלב"(שופטים נאד ."את ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

e‡Ù˜∑י)ּכמֹו ּבכח (איוב האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה »¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
קׁשי  מיני ּבכל ּבם הּׁשמים",∑ÌÈŒ·Ïa.ונלחמים "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, ב ּבחזק (שמואל ְְְִִִִֵָָָֹ¿∆»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדבר יח) ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ועבדי ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ּתתמלא ∑BÓ‡ÏÓz.לעּמֹו »«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿»≈ְִֵַ
ּורצֹוני.∑ÈLÙ.מהם  ּתּמלא רּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה הרּבה ואל יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּזה: א)ּכּלׁשֹון לי',(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי 'ּדּבר (בראשית ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
י)עּמֹו', מּמּני',(ירמיה 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני ּתמלאמֹו(איוב ּכאן אף לֹו, אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מהם  נפׁשי Èa¯Á.ּתּמלא ˜È¯‡∑ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, ְִִֵֵֶַָ»ƒ«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשּקיהם", "מריקים ּכמֹו הרקה, מח)לׁשֹון הּיֹוצא,(ירמיה על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ
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חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל הּתיק, על ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלא

יד)ּכלׁשֹון על(בראשית אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי'. 'אזּדּין חניכיו", את א)הּיֹוצא:"וּירק השירים "ׁשמן (שיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
מח)ּתּורק", אל (ירמיה מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ

וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו כח)ּכלי, ּדחירם (יחזקאל "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ∑BÓLÈ¯Bz."והריקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָƒ≈
ּכמֹו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְְֲִִִַַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו .ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי B¯‡."אילּותי »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»
˙l‰˙∑"ּתהּלה ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד .יראּוי ¿ƒ…ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»
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,mpFnn`Ede'xiWrnE WixFn' FnM ¨¨§§¦©£¦
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ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד נו)ּכמֹו(חולם)מצינּו ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה החלב"(שופטים נאד ."את ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

e‡Ù˜∑י)ּכמֹו ּבכח (איוב האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה »¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
קׁשי  מיני ּבכל ּבם הּׁשמים",∑ÌÈŒ·Ïa.ונלחמים "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, ב ּבחזק (שמואל ְְְִִִִֵָָָֹ¿∆»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדבר יח) ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ועבדי ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ּתתמלא ∑BÓ‡ÏÓz.לעּמֹו »«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿»≈ְִֵַ
ּורצֹוני.∑ÈLÙ.מהם  ּתּמלא רּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה הרּבה ואל יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּזה: א)ּכּלׁשֹון לי',(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי 'ּדּבר (בראשית ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
י)עּמֹו', מּמּני',(ירמיה 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני ּתמלאמֹו(איוב ּכאן אף לֹו, אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מהם  נפׁשי Èa¯Á.ּתּמלא ˜È¯‡∑ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, ְִִֵֵֶַָ»ƒ«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשּקיהם", "מריקים ּכמֹו הרקה, מח)לׁשֹון הּיֹוצא,(ירמיה על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ
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glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל הּתיק, על ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלא

יד)ּכלׁשֹון על(בראשית אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי'. 'אזּדּין חניכיו", את א)הּיֹוצא:"וּירק השירים "ׁשמן (שיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
מח)ּתּורק", אל (ירמיה מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ

וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו כח)ּכלי, ּדחירם (יחזקאל "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ∑BÓLÈ¯Bz."והריקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָƒ≈
ּכמֹו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְְֲִִִַַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו .ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי B¯‡."אילּותי »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»
˙l‰˙∑"ּתהּלה ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד .יראּוי ¿ƒ…ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈
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z`xwp `id minkg oFWlaE ,'zxtFr'¤¤¦§£¨¦¦¦§¥
xa``nbEcl d`x](d ,e ze`ewn)`ian' £¨§¥§§¨¥¦

`ide ,['xa` lW F` qxg lW oFNiq¦¤¤¤¤£¨§¦
diExTd,f"rlA m"eltmigiPn xW`ke ©§¨§©©§©£¤©¦¦

zcxFie zrwFW `id minA DzF`¨§©¦¦©©§¤¤
dxdnA zFlEvnl:`i dxez ¦§¦§¥¨

(`i).íéìàa;wfFg oFWl `Ed 'l`' ¨¥¦¥§¤
LFnM in :o`M FWExitE.miwfgA`Ede ¥¨¦¨©£¨¦§

FnMEpivOW'gwl ux`d ili` z`e' §¤¨¦§¤¥¥¨¨¤¨¨
(fi ,fi l`wfgi)z` FY` gwl laA Kln]¤¤¨¤¨©¦¤

,l`xUi ux`AW miwfgde mixVd©¨¦§©£¨¦¤§¤¤¦§¨¥
FA cFxni `NW oFaxrM Flv` zFidl¦§¤§§¥¨¤Ÿ¦§

dcEdi Kln EdIwcv(c"evne w"cx):oke .[ ¦§¦¨¤¤§¨§¥
'dWEg izxfrl izEli`'(k ,ak mildz) ¡¨¦§¤§¨¦¨

ipxfrl xdn ,iwfge igFM ,'d dY`]w"cx) ©¨¦§¨§¦©¥§¨§¥¦



glyaסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. ּביד (ישעיה הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומׁשּתּברין  נֹופלים והן מעט ידֹו מּטה ‡¯ı.אדם: BÓÚÏ·z∑'ה" ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה, ׁשּזכּו מּכאן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ¿»≈»∆ְְְִִִֶֶָָָָָ

.הּצּדיק" ִַַ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c"evneLFnM oi` :xnFl aEzMd zpeEke .[§©¨©©¨©¥¨
wfgd `Ed dY` iM ,miwfgd lkA§¨©£¨¦¦©¨¤¨¨

mNEMn: ¦¨
.úBläú àøBð'lErR' oipA `Ed '`xFp' ¨§¦¨¦§©¨

,'aEd`' lwWnM) 'd`xi' oFWl lW¤§¦§¨§¦§©¨
eipRn mi`xi lMdW ,('dad`' lW lErR̈¤©£¨¤©Ÿ§¥¦¦¨¨
`xFp' oFWNde ,mNEM lr 'iE`xi' `Ede§¨©¨§©¨¨

`Ed d"awd :FWExiR 'zFNdziE`xilr §¦¥¨©
zFIxAd,eizFNdY ciBdNnmdW ©§¦¦§©¦§¦¨¤¥

eigaW z` zFpnle hxtNn mi`xiizn¦§¨§¦¦§¨¥§¦§¤§¨¨
,miAxd eizFNdzEEhrni oRmigaXd §¦¨¨©¦¤¦§£©§¨¦

,mNEM z` ExiMfi `NW ,Fl iE`xd on¦¨¨¤Ÿ©§¦¤¨
E'dNdz dInEc Ll' aEzMW FnMmy) §¤¨§¦¨§¦¨

(a ,dqitl ,Ll dNdY `id dwizXd]©§¦¨¦§¦¨§§¦
gaWA dAxOd lke ,LgaWl uw oi`W¤¥¥§¦§£§¨©©§¤§¤©
`N` Fpi` ,diE`xd dCOd on xzFi¥¦©¦¨¨§¨¥¤¨

rxFB(my i"yx)dAxn `EdW KFYn iM . ¥©¦¦¤©§¤
,minkg FraTX dn lr xzFi gAWl§©¥©¥©©¤§¨£¨¦
hxtl `A `Ed ENi`M mixaCd mi`xp¦§¦©§¨¦§¦¨§¨¥
okYi `NW oeiMnE ,eigaW lM z ¤̀¨§¨¨¦¥¨¤Ÿ¦¨¥
mbFtM `Ed ixd ,lMd z` riAdl§©¦©¤©Ÿ£¥§¥

mFwn lW FcFakA hrnnEdlibn i"tr) §©¥¦§¤¨
(.dk[:ai dxez

(ai)ðéîé úéèðE.ux` FnrlaY ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨¤
Ynxd :FWExiRmdilr Lpini z` ¥¥©§¨¤§¦§£¥¤

on ExrAzpe ErlaPW cr ,mzFMdl§©¨©¤¦§§§¦§¨£¦
mlFrd(xey xeka i"x)minkg mlE`e . ¨¨§¨£¨¦

zErnWnA 'zihp' oFWNd z` EWxC̈§¤©¨¨¦¨§©§¨
:Exn` oke ,'ziHd'ÎKExAÎWFcTdWM ¦¥¨§¥¨§§¤©¨¨

dhFp `Edz` (dHn),Fci`Ed ENit` ¤©¤¤¨£¦
,dHn iRlM DzF` oiMxnE Dfifn wx©§¦¨©§¦¨§©¥©¨

mirWxdxaMitl ,miltFpe milM ¨§¨¦§¨¨¦§§¦§¦
lMdW(mlFrd lM)oEzpgPEnEFciA ¤©Ÿ¨¨¨¨¨§¨

eFA miwEaC mpi`W mirWxdmiltFp §¨§¨¦¤¥¨§¦§¦
,DziiHdAon mica`pe milM mde §©¨¨¨§¥¨¦§¤¡¨¦¦

,mlFrdFci dHi 'de' :xnF` `Ed oke ¨¨§¥¥©©¤¨
'xEfr ltpe xfFr lWke(b ,`l diryi), §¨©¥§¨©¨

z` EWwAW l`xUil `iaPd ixaC]¦§¥©¨¦§¦§¨¥¤¦§¤
Kln cIn mEliSIW miIxvOd zxfr¤§©©¦§¦¦¤©¦¦©¤¤
lWke' Fci z` dHn d"awd :xEX ©̀©¤¤¨§¨©
- 'xEfr ltpe' ;miIxvOd EN` - 'xfFr¥¥©¦§¦¦§¨©¨
.[mzxfr z` miWwand l`xUi EN ¥̀¦§¨¥©§©§¦¤¤§¨¨
miltFpe milWkp Fci ziiHdAW ixd£¥¤§©¨©¨¦§¨¦§§¦

mirWxdzikEkfÎilkl lWn , ¨§¨¦¨¨¦§¥§¦
,mc` iciA mipEzPd`Ed ixdedHn ©§¦¦¥¨¨©£¥©¤

FciENit`oiltFp ode ,hrn ¨£¦§©§¥§¦
oixAYWnE(`zlikn)(miyxtn): ¦§©§¦

.õøà Bîòìázo`MncFnll WiEkGW ¦§¨¥¨¤¦¨¥¦§¤¨
miIxvOddxEawl,EraHW xg`l] ©¦§¦¦¦§¨§©©¤¨§

mId ztU lr aEW Ehltpe(l ,ci lirl d`x) §¦§§©§©©¨
ErlapdxEawl Ekfe rwxTA(o"anx),[ ¦§§©©§©§¨¦§¨
z`fe'wiCSd 'd' Exn`W xkUAlirl) §Ÿ¦§©¤¨§©©¦

(`zlikn) (fk ,h:bi dxez
(bi).zìäð`Ede ,'Ybdp' FnMoFWl ¥©§¨§¨©§¨§§

.ldpnldpnE bidpn d"awd ,xnFlM §©¥§©©§¦§©¥
.FWcw dep l` FGErA l`xUi FOr z ¤̀©¦§¨¥§¤§¥¨§

mBxY qElwpE`e'KRwza idxaFq' §§§¦§¥©§¦§¨§¨
,[LzxEabA FYlaq]`UFp oFWl §©§¦§¨§§¥

,laFqez` `UFp d"awd xnFlM §¥§©¥¤
,eilr mwifgnE l`xUiwCwc `le ¦§¨¥©§¦¨¨¨§Ÿ¦§¥

df FnEBxzAWxtlzErnWOd z` §©§¤§¨¥¤©©§¨
zwIEcndzixard oFWl xg``N` , ©§¤¤©©§¨¦§¦¤¨

Fpiipre aEzMd zpeEM xTir z` wx©¤¦©©¨©©¨§¦§¨
qFlwpE`A miqxFBd mixtq Wi ok`e]§¨¥¥§¨¦©§¦§§§
[dbdpde lEdip oFWl `EdW 'izxAc'©§¨¦¤§¦§©§¨¨

(x"yl ,oexkfd):ci dxez
(ci).ïeæbøés`e ,rEfrfe dcxg oFWl ¦§¨§£¨¨§©£©§©

oi` ,cizr oFWlA 'oEfBxi' xn`PW¤¤¡©¦§¨¦§¨¦¥
micizr md onf xg`l wxW dpeEMd©©¨¨¤©§©©§©¥£¦¦
md dYrn xaM `N` ,mifbFx zFidl¦§§¦¤¨§¨¥©¨¥

oifBxznmr lM ,cgtA mitwzpe ¦§©§¦§¦§¨¦§©©¨¨
lW qPd dUrn eipf`l riBn xW`M©£¤©¦©§¨§¨©£¥©¥¤

sEq mi zrixw(i"`a ,`"eb): §¦©©
ìt éáLBé.úLEcgR cgEin cgR §¥§¨¤©©§¨¨£

EidW ,(zWlt iaWFi) miYWlRd©§¦§¦§¥§¤¤¤¨
l`xUi ipA E`Fai dYr iM mixEaq§¦¦©¨¨§¥¦§¨¥

mdA mFwplipRnrxi`W dUrn ¦§¨¤¦§¥©£¤¤¥©
EbxdWmiYWlRdipA z`haW ¤¨§©§¦§¦¤§¥¥¤

W ,mixt`ipA ErHW zErh zngn ¤§©¦¤¥£©¨¤¨§¥
zElBd zxifB zFpW oFAWgA mixt ¤̀§©¦§¤§§§¥©©¨

,mixvnAuTd z` ExdOdpW miWlW §¦§©¦¦£¤©¥§¦¨¨
onGd mcFwE`viemixvOndwfga ¤©§©§¨§¦¦§©¦§¨§¨

,(zEWxA `NW ,mnvr zrC lr)©©©©§¨¤Ÿ¦§
E`vi ,miYWlR ux` l` EriBd xW`ke§©£¤¦¦¤¤¤§¦§¦¨§

`FAix miWlW mdn Ebxde mcbpMzeny) §¤§¨§¨§¥¤§¦¦
(`i ,k dax,minIdÎixacA WxFtnM,f `) ©§¨§¦§¥©¨¦

(k...cxaE glzEW mixt` ipaE'mEbxde §¥¤§©¦¨©¤¤©£¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא)?הֹולכים עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה לא אּלא והלא «≈¡≈≈»ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, יׂשראל מּפני ׁשל  ּכבֹודם ּכמֹו∑e‚Ó.על עה)נמּסּו, "ּברביבים (תהלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ»…ְְִִִַָ

לכּלֹותנּו ּבאים הם 'עלינּו אמרּו: ארצנּו'ּתמגגּנה". את .ולירׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al zegiy ihewl)

ארצנארצנארצנארצנּוּוּוּו אתאתאתאת לירלירלירלירׁשׁשׁשׁש .... .... ּבּבּבּבאיםאיםאיםאים הםהםהםהם טו)עלינעלינעלינעלינּוּוּוּו טו, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ׁשּזרעֹו לאברהם הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ל)נראה, היתה (לד, "מסרת : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר עד אֹומרים ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים כו)ּביד "ּברּו(ט, : ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם לתת לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹה'

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים הּקרֹובים,∑ÁÙÂ„.על ׁשּנאמרעל ב)ּכענין ׁשמענּו(יהושע "ּכי ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר ÚÈ·¯.את „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È˜∑אּמֹות מּׁשאר ּבדמים חּבבּת הּקנּוי ּכחפץ ְֲִֶֶ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

האדם  על ׁשחביב .יקרים ְִִֶַָָָָָ

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'zb iWp``l mW `xwOA mpn`] ©§¥©¨§¨©¦§¨¨Ÿ
md l"f EpizFAxe ,oiprd lM WxRzp¦§¨¥¨¨¦§¨§©¥¥
`EdW ,xaCd mrh z` Ex`iaE EWxCW¤¨§¥£¤©©©¨¨¤
z`vl uTd z` ExdOW mEXn¦¤¦£¤©¥¨¥

onGd mxh mixvOn(oexkfd)[(`zlikn): ¦¦§©¦¤¤©§©
eh dxez

(eh).áàBî éìéà íBãà éôelàdOl ©¥¡¥¥¨¨¨
,a`FnE mFc` ipA Ecrxe Eldap`lde ¦§£§¨£§¥¡¨©£Ÿ

`l ixdW ,mElk `xil mdl did `lŸ¨¨¨¤¦Ÿ§¤£¥Ÿ
miklFd mdilrmgNdl l`xUi £¥¤§¦¦§¨¥§¦¨¥

mdizFvx` iM ,mcIn mvx` WFAkle§¦§©§¨¦¨¨¦©§¥¤
dWnl Exn`PW zFvx`d llkA opi ¥̀¨¦§©¨£¨¤¤¤§§¤

ozF` zWxl(fiÎg ,b lirl d`x)ipRn `N` ? ¨¤¤¨¤¨¦§¥
zEpip`Eldap mdAW (zEppFlzd) £¦¦§§¤¨¤¦§£
,EcrxpemippF`zn EidWmippFlzn - §¦§£¤¨¦§§¦¦§§¦

d`pw zngnmcFaM lr mixrhvnE ¥£©¦§¨¦§©£¦©§¨
lFcBd,l`xUi lWEkf `l md cFrA ©¨¤¦§¨¥§¥Ÿ¨
KklrxGn `Ed (eUr ipA) mFc` ixdW] §¨¤£¥¡§¥¥¨¦¤©

rxGn `Ed a`Fn oke ,wgvie mdxa ©̀§¨¨§¦§¨§¥¨¦¤©
`l z`f mre ,mdxa` lW eig` oA hFl¤¨¦¤©§¨¨§¦ŸŸ
mrl zFidl xgAdl l`xUiM Ekf̈§¦§¨¥§¦¨¥¦§§©
lW dldA mzfg` Kkitl ,'dl dNEbq§¨©§¦¨£¨¨¨¤¨¨¤
mcFakE l`xUi zlrn mzF`xA d`pw¦§¨¦§¨©£©¦§¨¥§¨

(`"eb i"tr)[(hewli):
eâBîð.orpk iaWi lMEQnpmdiaal ¨ŸŸ§¥§¨©¨©§¨¥¤

,cgR aFxn minl Ektd ENi`kEFnM §¦¨§§©¦¥©©§

:'qnp' FrnWOW 'bFnp' oFWl EpivOW¤¨¦§¨¤©§¨¨¥
'dPbbFnY miaiaxA'(`i ,dq mildz) ¦§¦¦§§¤¨

zcxFd lr d"awdl lENide gaW]¤©§¦§©¨©
KMxY ,mWBd zFRih ici lr :minWBd©§¨¦©§¥¦©¤¤§©¥
[minA DzFexdl dnc`d z` qinze, §¨¦¤¨£¨¨§©§¨§©¦
cgR did ok` orpk iOr lv` cgRde§©©©¥¤©¥§©©¨¥¨¨©©
mFc`n dpFWA iM ,xzFi xEnge dWẅ¤§¨¥¦§¤¥¡
mi`A l`xUi oi`W ErcIW a`FnE¨¤¨§¤¥¦§¨¥¨¦

orpk iaWFIW ixd ,mWaklExn` §¨§¨£¥¤§¥§©©¨§
Epilr'i`CeEpizFNkl ,mi`A md ¨¥©©¥¨¦§©¥

'Epvx` z` Wxilexn`PW itkE] §¦©¤©§¥§¦¤¤¡©
mdilr(fiÎfh ,k mixac)lM dIgz `l' £¥¤Ÿ§©¤¨

d`xE .'ebe 'mnixgY mxgd iM dnWp§¨¨¦©£¥©£¦¥§¥
i"WxA cFr(l ,cl ziy`xa)dzid zxFqn : §©¦¨¤¨§¨

awri ipA micizrW miprpMd ciA§©©§©£¦¤£¦¦§¥©£Ÿ
[mvx` z` lFgple mcinWdl(`zlikn) §©§¦¨§¦§¤©§¨

(x"yl):fh dxez
(fh)äúîéà íäéìò ìBtzcgte.dn ¦£¥¤¥¨¨¨©©©

'dni`' oFWl ?'cgR' oial 'dzni`' oiA¥¥¨¨§¥©©§¥¨
zltFPd d`xId lr xn`plr ¤¡©©©¦§¨©¤¤©

miwFgxdmi`xi mdW ,l`xUIn ¨§¦¦¦§¨¥¤¥§¥¦
`al diEtSd dpMQd on mib`Fce§£¦¦©©¨¨©§¨¨Ÿ

;onf xg`l mdilr.ãçôådf oFWl £¥¤§©©§©¨©©¨¤
xn`pmiaFxTd lrmi`xid ,l`xUil ¤¡©©©§¦§¦§¨¥©§¥¦

zaxwznE d`Ad dpMQd on micgtnE§©£¦¦©©¨¨©¨¨¦§¨¤¤
,mdil`xn`PW oiprM(i ,a ryedi)dltp' £¥¤¨¦§¨¤¤¡©¨§¨

...Epilr mkzni`xW` z` EprnW iM ¥©§¤¨¥¦¨©§¥£¤
WiaFd...sEq mi in z` 'dxW`e ¦¤¥©©£¤

rnWPe ...ixn`d ikln ipWl mziUr£¦¤¦§¥©§¥¨¡Ÿ¦©¦§©
EidW onf lMW ixd .'Epaal qOIe©¦©§¨¥£¥¤¨§©¤¨
WiaFd' xW`M ,mdn miwFgx l`xUi¦§¨¥§¦¥¤©£¤¦
d`xId diExw ,'sEq mi in z` 'd¤¥©§¨©¦§¨
Eaxwzd xW`M ENi`e ,'dni`' oFWlA¦§¥¨§¦©£¤¦§¨§
xW`' z` ErnXWM ,mdil` l`xUi¦§¨¥£¥¤§¤¨§¤£¤
dPYWp ,'ixFn`d ikln ipWl mziUr£¦¤¦§¥©§¥¨¡¦¦§©¨
dni`dW ixd ,'aNd zqnd'l oFWNd©¨©£¨©©¥£¥¤¨¥¨
on `Ed cgtE ,dwFgxd dpMQd on `id¦¦©©¨¨¨§¨©©¦

daFxTd dpMQd(awri x`a): ©©¨¨©§¨
.øáòé ãò ,øáòé ãòcr' aEzMd ltM ©©£Ÿ©©£Ÿ¨©©¨©

mi xarn caNOW itl ,miinrR 'xFari©£©£©¦§¦¤¦§©©£©©
,zFxdp ipW cFr xFarl mdl Wi ,sEq¥¨¤©£§¥§¨

FnEBxzMKOr xAriC cr' :qFlwpE`A §©§§§§©§¥¦©©¨
iC opc `Or xAriC cr `pFpx` zi 'd¨©§¨©§¥¦©©¨§©¦
ExarIW cr] '`pCxi zi `Ywxt§©§¨¨©§§¨©¤©©§

oFpx` lgp z` l`xUi(ehÎbi ,`k xacna) ¦§¨¥¤©©©§
oCxId z` Exari xW` cre(b ryedi)[: §©£¤©©§¤©©§¥

.úéð÷oi` ,o`M xEn`d 'oipw' oFWl ¨¦¨§¦§¨¨¨¨¥
`l ixdW] Fl miiEpw l`xUIW FzpeEM©¨¨¤¦§¨¥§¦¤£¥Ÿ
mlFrd lM `N` ,Fl miiEpw l`xUi wx©¦§¨¥§¦¤¨¨¨¨

:FWExiR `N` ,[Fl iEpw FNEM,YaAg ¨¤¨¥¦©§¨
xzFi l`xUi z` d"awd aAigW¤¦¥¤¦§¨¥¥

,zFOE` x`XnoFWlA iExw aEAgde ¦§¨§©¦¨¦§



סה glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. ּביד (ישעיה הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומׁשּתּברין  נֹופלים והן מעט ידֹו מּטה ‡¯ı.אדם: BÓÚÏ·z∑'ה" ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה, ׁשּזכּו מּכאן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ¿»≈»∆ְְְִִִֶֶָָָָָ

.הּצּדיק" ִַַ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c"evneLFnM oi` :xnFl aEzMd zpeEke .[§©¨©©¨©¥¨
wfgd `Ed dY` iM ,miwfgd lkA§¨©£¨¦¦©¨¤¨¨

mNEMn: ¦¨
.úBläú àøBð'lErR' oipA `Ed '`xFp' ¨§¦¨¦§©¨

,'aEd`' lwWnM) 'd`xi' oFWl lW¤§¦§¨§¦§©¨
eipRn mi`xi lMdW ,('dad`' lW lErR̈¤©£¨¤©Ÿ§¥¦¦¨¨
`xFp' oFWNde ,mNEM lr 'iE`xi' `Ede§¨©¨§©¨¨

`Ed d"awd :FWExiR 'zFNdziE`xilr §¦¥¨©
zFIxAd,eizFNdY ciBdNnmdW ©§¦¦§©¦§¦¨¤¥

eigaW z` zFpnle hxtNn mi`xiizn¦§¨§¦¦§¨¥§¦§¤§¨¨
,miAxd eizFNdzEEhrni oRmigaXd §¦¨¨©¦¤¦§£©§¨¦

,mNEM z` ExiMfi `NW ,Fl iE`xd on¦¨¨¤Ÿ©§¦¤¨
E'dNdz dInEc Ll' aEzMW FnMmy) §¤¨§¦¨§¦¨

(a ,dqitl ,Ll dNdY `id dwizXd]©§¦¨¦§¦¨§§¦
gaWA dAxOd lke ,LgaWl uw oi`W¤¥¥§¦§£§¨©©§¤§¤©
`N` Fpi` ,diE`xd dCOd on xzFi¥¦©¦¨¨§¨¥¤¨

rxFB(my i"yx)dAxn `EdW KFYn iM . ¥©¦¦¤©§¤
,minkg FraTX dn lr xzFi gAWl§©¥©¥©©¤§¨£¨¦
hxtl `A `Ed ENi`M mixaCd mi`xp¦§¦©§¨¦§¦¨§¨¥
okYi `NW oeiMnE ,eigaW lM z ¤̀¨§¨¨¦¥¨¤Ÿ¦¨¥
mbFtM `Ed ixd ,lMd z` riAdl§©¦©¤©Ÿ£¥§¥

mFwn lW FcFakA hrnnEdlibn i"tr) §©¥¦§¤¨
(.dk[:ai dxez

(ai)ðéîé úéèðE.ux` FnrlaY ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨¤
Ynxd :FWExiRmdilr Lpini z` ¥¥©§¨¤§¦§£¥¤

on ExrAzpe ErlaPW cr ,mzFMdl§©¨©¤¦§§§¦§¨£¦
mlFrd(xey xeka i"x)minkg mlE`e . ¨¨§¨£¨¦

zErnWnA 'zihp' oFWNd z` EWxC̈§¤©¨¨¦¨§©§¨
:Exn` oke ,'ziHd'ÎKExAÎWFcTdWM ¦¥¨§¥¨§§¤©¨¨

dhFp `Edz` (dHn),Fci`Ed ENit` ¤©¤¤¨£¦
,dHn iRlM DzF` oiMxnE Dfifn wx©§¦¨©§¦¨§©¥©¨

mirWxdxaMitl ,miltFpe milM ¨§¨¦§¨¨¦§§¦§¦
lMdW(mlFrd lM)oEzpgPEnEFciA ¤©Ÿ¨¨¨¨¨§¨

eFA miwEaC mpi`W mirWxdmiltFp §¨§¨¦¤¥¨§¦§¦
,DziiHdAon mica`pe milM mde §©¨¨¨§¥¨¦§¤¡¨¦¦

,mlFrdFci dHi 'de' :xnF` `Ed oke ¨¨§¥¥©©¤¨
'xEfr ltpe xfFr lWke(b ,`l diryi), §¨©¥§¨©¨

z` EWwAW l`xUil `iaPd ixaC]¦§¥©¨¦§¦§¨¥¤¦§¤
Kln cIn mEliSIW miIxvOd zxfr¤§©©¦§¦¦¤©¦¦©¤¤
lWke' Fci z` dHn d"awd :xEX ©̀©¤¤¨§¨©
- 'xEfr ltpe' ;miIxvOd EN` - 'xfFr¥¥©¦§¦¦§¨©¨
.[mzxfr z` miWwand l`xUi EN ¥̀¦§¨¥©§©§¦¤¤§¨¨
miltFpe milWkp Fci ziiHdAW ixd£¥¤§©¨©¨¦§¨¦§§¦

mirWxdzikEkfÎilkl lWn , ¨§¨¦¨¨¦§¥§¦
,mc` iciA mipEzPd`Ed ixdedHn ©§¦¦¥¨¨©£¥©¤

FciENit`oiltFp ode ,hrn ¨£¦§©§¥§¦
oixAYWnE(`zlikn)(miyxtn): ¦§©§¦

.õøà Bîòìázo`MncFnll WiEkGW ¦§¨¥¨¤¦¨¥¦§¤¨
miIxvOddxEawl,EraHW xg`l] ©¦§¦¦¦§¨§©©¤¨§

mId ztU lr aEW Ehltpe(l ,ci lirl d`x) §¦§§©§©©¨
ErlapdxEawl Ekfe rwxTA(o"anx),[ ¦§§©©§©§¨¦§¨
z`fe'wiCSd 'd' Exn`W xkUAlirl) §Ÿ¦§©¤¨§©©¦

(`zlikn) (fk ,h:bi dxez
(bi).zìäð`Ede ,'Ybdp' FnMoFWl ¥©§¨§¨©§¨§§

.ldpnldpnE bidpn d"awd ,xnFlM §©¥§©©§¦§©¥
.FWcw dep l` FGErA l`xUi FOr z ¤̀©¦§¨¥§¤§¥¨§

mBxY qElwpE`e'KRwza idxaFq' §§§¦§¥©§¦§¨§¨
,[LzxEabA FYlaq]`UFp oFWl §©§¦§¨§§¥

,laFqez` `UFp d"awd xnFlM §¥§©¥¤
,eilr mwifgnE l`xUiwCwc `le ¦§¨¥©§¦¨¨¨§Ÿ¦§¥

df FnEBxzAWxtlzErnWOd z` §©§¤§¨¥¤©©§¨
zwIEcndzixard oFWl xg``N` , ©§¤¤©©§¨¦§¦¤¨

Fpiipre aEzMd zpeEM xTir z` wx©¤¦©©¨©©¨§¦§¨
qFlwpE`A miqxFBd mixtq Wi ok`e]§¨¥¥§¨¦©§¦§§§
[dbdpde lEdip oFWl `EdW 'izxAc'©§¨¦¤§¦§©§¨¨

(x"yl ,oexkfd):ci dxez
(ci).ïeæbøés`e ,rEfrfe dcxg oFWl ¦§¨§£¨¨§©£©§©

oi` ,cizr oFWlA 'oEfBxi' xn`PW¤¤¡©¦§¨¦§¨¦¥
micizr md onf xg`l wxW dpeEMd©©¨¨¤©§©©§©¥£¦¦
md dYrn xaM `N` ,mifbFx zFidl¦§§¦¤¨§¨¥©¨¥

oifBxznmr lM ,cgtA mitwzpe ¦§©§¦§¦§¨¦§©©¨¨
lW qPd dUrn eipf`l riBn xW`M©£¤©¦©§¨§¨©£¥©¥¤

sEq mi zrixw(i"`a ,`"eb): §¦©©
ìt éáLBé.úLEcgR cgEin cgR §¥§¨¤©©§¨¨£

EidW ,(zWlt iaWFi) miYWlRd©§¦§¦§¥§¤¤¤¨
l`xUi ipA E`Fai dYr iM mixEaq§¦¦©¨¨§¥¦§¨¥

mdA mFwplipRnrxi`W dUrn ¦§¨¤¦§¥©£¤¤¥©
EbxdWmiYWlRdipA z`haW ¤¨§©§¦§¦¤§¥¥¤

W ,mixt`ipA ErHW zErh zngn ¤§©¦¤¥£©¨¤¨§¥
zElBd zxifB zFpW oFAWgA mixt ¤̀§©¦§¤§§§¥©©¨

,mixvnAuTd z` ExdOdpW miWlW §¦§©¦¦£¤©¥§¦¨¨
onGd mcFwE`viemixvOndwfga ¤©§©§¨§¦¦§©¦§¨§¨

,(zEWxA `NW ,mnvr zrC lr)©©©©§¨¤Ÿ¦§
E`vi ,miYWlR ux` l` EriBd xW`ke§©£¤¦¦¤¤¤§¦§¦¨§

`FAix miWlW mdn Ebxde mcbpMzeny) §¤§¨§¨§¥¤§¦¦
(`i ,k dax,minIdÎixacA WxFtnM,f `) ©§¨§¦§¥©¨¦

(k...cxaE glzEW mixt` ipaE'mEbxde §¥¤§©¦¨©¤¤©£¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא)?הֹולכים עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה לא אּלא והלא «≈¡≈≈»ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, יׂשראל מּפני ׁשל  ּכבֹודם ּכמֹו∑e‚Ó.על עה)נמּסּו, "ּברביבים (תהלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ»…ְְִִִַָ

לכּלֹותנּו ּבאים הם 'עלינּו אמרּו: ארצנּו'ּתמגגּנה". את .ולירׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al zegiy ihewl)

ארצנארצנארצנארצנּוּוּוּו אתאתאתאת לירלירלירלירׁשׁשׁשׁש .... .... ּבּבּבּבאיםאיםאיםאים הםהםהםהם טו)עלינעלינעלינעלינּוּוּוּו טו, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ׁשּזרעֹו לאברהם הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ל)נראה, היתה (לד, "מסרת : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר עד אֹומרים ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים כו)ּביד "ּברּו(ט, : ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם לתת לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹה'

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים הּקרֹובים,∑ÁÙÂ„.על ׁשּנאמרעל ב)ּכענין ׁשמענּו(יהושע "ּכי ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר ÚÈ·¯.את „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È˜∑אּמֹות מּׁשאר ּבדמים חּבבּת הּקנּוי ּכחפץ ְֲִֶֶ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

האדם  על ׁשחביב .יקרים ְִִֶַָָָָָ

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'zb iWp``l mW `xwOA mpn`] ©§¥©¨§¨©¦§¨¨Ÿ
md l"f EpizFAxe ,oiprd lM WxRzp¦§¨¥¨¨¦§¨§©¥¥
`EdW ,xaCd mrh z` Ex`iaE EWxCW¤¨§¥£¤©©©¨¨¤
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ozF` zWxl(fiÎg ,b lirl d`x)ipRn `N` ? ¨¤¤¨¤¨¦§¥
zEpip`Eldap mdAW (zEppFlzd) £¦¦§§¤¨¤¦§£
,EcrxpemippF`zn EidWmippFlzn - §¦§£¤¨¦§§¦¦§§¦
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zcxFd lr d"awdl lENide gaW]¤©§¦§©¨©
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'Epvx` z` Wxilexn`PW itkE] §¦©¤©§¥§¦¤¤¡©
mdilr(fiÎfh ,k mixac)lM dIgz `l' £¥¤Ÿ§©¤¨

d`xE .'ebe 'mnixgY mxgd iM dnWp§¨¨¦©£¥©£¦¥§¥
i"WxA cFr(l ,cl ziy`xa)dzid zxFqn : §©¦¨¤¨§¨

awri ipA micizrW miprpMd ciA§©©§©£¦¤£¦¦§¥©£Ÿ
[mvx` z` lFgple mcinWdl(`zlikn) §©§¦¨§¦§¤©§¨

(x"yl):fh dxez
(fh)äúîéà íäéìò ìBtzcgte.dn ¦£¥¤¥¨¨¨©©©

'dni`' oFWl ?'cgR' oial 'dzni`' oiA¥¥¨¨§¥©©§¥¨
zltFPd d`xId lr xn`plr ¤¡©©©¦§¨©¤¤©

miwFgxdmi`xi mdW ,l`xUIn ¨§¦¦¦§¨¥¤¥§¥¦
`al diEtSd dpMQd on mib`Fce§£¦¦©©¨¨©§¨¨Ÿ

;onf xg`l mdilr.ãçôådf oFWl £¥¤§©©§©¨©©¨¤
xn`pmiaFxTd lrmi`xid ,l`xUil ¤¡©©©§¦§¦§¨¥©§¥¦

zaxwznE d`Ad dpMQd on micgtnE§©£¦¦©©¨¨©¨¨¦§¨¤¤
,mdil`xn`PW oiprM(i ,a ryedi)dltp' £¥¤¨¦§¨¤¤¡©¨§¨

...Epilr mkzni`xW` z` EprnW iM ¥©§¤¨¥¦¨©§¥£¤
WiaFd...sEq mi in z` 'dxW`e ¦¤¥©©£¤

rnWPe ...ixn`d ikln ipWl mziUr£¦¤¦§¥©§¥¨¡Ÿ¦©¦§©
EidW onf lMW ixd .'Epaal qOIe©¦©§¨¥£¥¤¨§©¤¨
WiaFd' xW`M ,mdn miwFgx l`xUi¦§¨¥§¦¥¤©£¤¦
d`xId diExw ,'sEq mi in z` 'd¤¥©§¨©¦§¨
Eaxwzd xW`M ENi`e ,'dni`' oFWlA¦§¥¨§¦©£¤¦§¨§
xW`' z` ErnXWM ,mdil` l`xUi¦§¨¥£¥¤§¤¨§¤£¤
dPYWp ,'ixFn`d ikln ipWl mziUr£¦¤¦§¥©§¥¨¡¦¦§©¨
dni`dW ixd ,'aNd zqnd'l oFWNd©¨©£¨©©¥£¥¤¨¥¨
on `Ed cgtE ,dwFgxd dpMQd on `id¦¦©©¨¨¨§¨©©¦

daFxTd dpMQd(awri x`a): ©©¨¨©§¨
.øáòé ãò ,øáòé ãòcr' aEzMd ltM ©©£Ÿ©©£Ÿ¨©©¨©

mi xarn caNOW itl ,miinrR 'xFari©£©£©¦§¦¤¦§©©£©©
,zFxdp ipW cFr xFarl mdl Wi ,sEq¥¨¤©£§¥§¨

FnEBxzMKOr xAriC cr' :qFlwpE`A §©§§§§©§¥¦©©¨
iC opc `Or xAriC cr `pFpx` zi 'd¨©§¨©§¥¦©©¨§©¦
ExarIW cr] '`pCxi zi `Ywxt§©§¨¨©§§¨©¤©©§

oFpx` lgp z` l`xUi(ehÎbi ,`k xacna) ¦§¨¥¤©©©§
oCxId z` Exari xW` cre(b ryedi)[: §©£¤©©§¤©©§¥

.úéð÷oi` ,o`M xEn`d 'oipw' oFWl ¨¦¨§¦§¨¨¨¨¥
`l ixdW] Fl miiEpw l`xUIW FzpeEM©¨¨¤¦§¨¥§¦¤£¥Ÿ
mlFrd lM `N` ,Fl miiEpw l`xUi wx©¦§¨¥§¦¤¨¨¨¨

:FWExiR `N` ,[Fl iEpw FNEM,YaAg ¨¤¨¥¦©§¨
xzFi l`xUi z` d"awd aAigW¤¦¥¤¦§¨¥¥

,zFOE` x`XnoFWlA iExw aEAgde ¦§¨§©¦¨¦§



glyaסו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה יּכנסּונתנּבא ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלא  אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלארץ

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת Ez·LÏ.נגזרה ÔBÎÓ∑ ׁשל מקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְִֶָ
ּפעלּתמּטה  אׁשר מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד הּׁשם ∑L„wÓ.מכּון מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿»ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית חביב ה'. ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש מט)ׁשּלאחריו, (ישעיה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לעתיד  ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"אף

ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל .לבא ְֶֶַָָָֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון הּיֹודע (ירמיה "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו ׁשהּוי"ו .ועד" ְִִֵֶַָָָ

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
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LYaW mFwnl `Ed oEkn LzlgpxW` ©£¨¤§ª¨¦§¦§§£¤
YlrRxaMW cFaMd `QM FzF` l` - ¨¨§¨¤¦¥©¨¤§¨

f`n Ypkde YlrR(`zlikn)milidz yxcn) ¨©§¨§¥©§¨¥¨
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cg`M mi`xwp Eidi(gk ,i `Îmikln i"yx). ¦§¦§¨¦§¤¨
WOWn `Ed o`M s`eFcixtdl §©¨§©¥§©§¦
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`Ed ,'LYaWl oFkn' `Ed xW` dGd©¤£¤¨§¦§§

'd Lici EppFM xW`zaiY ,df iR lre] £¤§¨¤§©¦¤¥©
'Lici EppFM' zFaiYd l` zxAEgn 'd§¤¤¤©¥§¨¤
'd' :cg`M zF`xwpe ,dixg`l zF`Ad©¨§©£¤¨§¦§¨§¤¨

.['Lici EppFM:i"yx siqened`xE `FA §¨¤§¥
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,d"awdmlFrdWFNEMciA `xap ¤¨¨¦§¨§¨
zg`FnM ,calAxn`PW(bi ,gn diryi) ©©¦§¨§¤¤¡©

'ux` dcqi ici s`';cigi oFWlA ©¨¦¨§¨¤¤¦§¨¦
eziA ENi`dWCwndpap,mici iYWA §¦¥©¦§¨¦§¨¦§¥¨©¦

oFWl `EdW 'Lici EppFM' xn`p ixdW¤£¥¤¡©§¨¤¤§
.cigi oFWlA 'Lci dppFM' `le ,miAx©¦§Ÿ§¨¨§¦§¨¦

izni`eWCwOd ziAW xaCd miIwzi §¥¨©¦§©¥©¨¨¤¥©¦§¨
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:xnF`e aEzMd Wxtn'd'W onfA §¨¥©¨§¥¦§©¤
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WdidY f`FNW dkElOd lMxW`M , ¤¨¦§¤¨©§¨¤©£¤

mdilr FzEkln lFr z` mNEM ElAwi§©§¨¤©§£¥¤
'ux`d lM lr Klnl 'd dide',ci dixkf) §¨¨§¤¤©¨¨¨¤

(hi"Wx oFWl d`x](.`n dkeq)WCwnE' §¥§©¦¦§¨
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['minXn `Faie dlBi `Ed:gi dxez ¦¨¤§¨¦¨©¦
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e"ie Dpi` 'cre' zaizAW e"ie zF`¨¤§¥©¨¤¥¨¨
,('cr mbe mlFrl' :xnFlkE) siqFOd©¦§©§¨§©¥

,daiYd xTirn `id `N``id Kkitl ¤¨¦¥¦©©¥¨§¦¨¦
dgEzto"ird zcTEpn Kkl - §¨§¨§¤¤¨©¦
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EpivOW oFWNd'cre rcFId ikp`e' : ©¨¤¨¦§¨Ÿ¦©¥©¨¥
(bk ,hk dinxi)WEOW FA e"iEdW ,xg`n - ¤©¨¦¥©©

`N` daiYd xTirn Fpi` FAW e"iEdW¤©¨¤¥¥¦©©¥¨¤¨
mbe rcFId' :xnFlkE) siqFOd e"ie `Ed¨©¦§©©¥©§©

Kkitl ,('cr`id dvEnwo"ird - ¥§¦¨§¨¦¨©¦
KWndAWxnFlM] u"nwA `id daiYd ¤§¤§¥©¥¨¦§¨©§©

[EpNW cETiPd zFnW itl ,i"xivA(x"`a): §¥¥§¦§©¦¤¨
hi dxez

(hi).äòøt ñeñ àá ékxEn`d 'iM' ¦¨©§Ÿ¦¨¨
FnM] 'xW`M' oFWlA WOWn o`Mlirl) ¨§©¥¦§©£¤§
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(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? 'עתידה היכן אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד י''ב)אּמי ּכׁשּנצטרעה,(דף עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשמֹו על ‰Ûz.נקראת זמר ∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑ ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ְְִֵַ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶַַָָָֻ
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו נּסים, להם עֹוׂשה  .ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָֻ

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeñ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר לּנׁשים מׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּכרחם ּבעל מ הּסיען ואבנים ׁשעּטרּו וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים «««…∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר:(מכילתא)טֹובֹות מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל א)והיּו השירים (שיר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכרחם  ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk ,aixW`M - 'ux`d l` E`az iM'¦¨Ÿ¤¨¨¤©£¤
[E`FaYExW z`Gd dxiXd lM xnFlkE , ¨§©¨©¦¨©Ÿ¨

- l`xUie dWn`A xW`M'qEq ¤§¦§¨¥©£¤¨
'mIA eiWxtaE FAkxA drxR'ebe(i"`a): ©§Ÿ§¦§§¨¨¨©¨

k dxez
(k).äàéápä íéøî çwzåd`x dn ©¦©¦§¨©§¦¨¨¨¨

zFg`' `idW o`M xiMfdl aEzMd©¨§©§¦¨¤¦£
FzFg` mB `idW xiMfd `le ,'oxd ©̀£Ÿ§Ÿ¦§¦¤¦©£
`xFw `EdW KFYn `N` ?dWn lW¤¤¤¨¦¤¥

Ll fnx 'd`iaPd' DzF`okid(izni`) ¨©§¦¨¨©§¥¨¥¨©
,d`ApzpiM'oxd` zFg`' dzidWM ¦§©§¨¦§¤¨§¨£©£Ÿ

xnFlM ,calA,dWn clFPW mcFwf` ¦§¨§©¤¤©Ÿ¤¨
d`ApzpeclYW iO` dcizr' dxn` ¦§©§¨§¨§¨£¦¨¦¦¤¥¥

oAl`xUi z` riWFIW`zi`cM ,'Eke ' ¥¤¦©¤¦§¨¥§¦§¦¨
azkQndhFq(:ai sc)- xg` xaC .dOl §©¤¤¨¨¨©¥¨¨

o`M z`xwp'oxd` zFg`'itl - ¦§¥¨£©£Ÿ§¦
drxhvPWM dilr FWtp xqOW¤¨©©§¨¤¨§¤¦§©§¨

(zrxvA dzwNWM)lNRzde §¤¨§¨§¨©©§¦§©¥
xn`PW FnM ,Dz`Etxl(aiÎ`i ,ai xacna) ¦§¨¨§¤¤¡©

`p l` ipc` iA dWn l` oxd` xn`Ie'©Ÿ¤©£Ÿ¤Ÿ¤¦£Ÿ¦©¨
'zOM idz `p l` ...z`Hg Epilr zWz̈¥¨¥©¨©¨§¦©¥

'ebe`id Kkitl .:FnW lr z`xwp §¦¨¦¦§¥©§
.óBzä úà`Ed,xnf ipin lW ilM ¤©§¦¤¦¥¤¤

'sFY' FnXW: ¤§
.úBìBçîáe íéteúamdl Eid oiPn §¦¦§¦©¦¨¨¤

`N` ?xAcOA miREY l`xUil§¦§¨¥¦©¦§¨¤¨
zFghaEn(zFgEhA)EidmiWp §¨§¨¨¦

ÎKExAÎWFcTdW xFCAW zFIpwcv¦§¨¦¤©¤©¨¨
miQp mdl dUFr `Edxg`l zFrEWie ¤¨¤¦¦¦§©©

mdilr ExiWie ,mixvOn oz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦§¨¦£¥¤
zFgAWze zFxiWe ,oklE`ivFdmdOr ¦§¦§¨§¨¥¦¦¨¤
,mixvOn miREYdxiXd `dYW icM ¦¦¦§¨¦§¥¤§¥©¦¨
xnf ilkA zxn`p(`zlikn):`k dxez ¤¡¤¤¦§¥¤¤

(`k).íéøî íäì ïòzådxiXd KxC ©©©¨¤¦§¨¤¤©¦¨
DzF` mixW mrde xxFWndW `id¦¤©§¥§¨¨¨¦¨
:'dIpre dxin`' lW KxcA eiCgi©§¨§¤¤¤£¦¨©£¦¨
dxiXd on hrn xnF`e gzFR xxFWnd©§¥¥©§¥§©¦©¦¨
lr mixfFge eixg` 'mipFr' mrde§¨¨¦©£¨§§¦©
,cFr xxFWnd KiWnn aEWe ,eixaC§¨¨§©§¦©§¥
orYe' o`M xn`PW Edfe .'mipFr' mde§¥¦§¤¤¤¡©¨©©©

oMW 'mixn mdlxn` dWnKMdxiW ¨¤¦§¨¤¥Ÿ¤¨©¨¦¨
,miWp`ldidWmde xnF` `Ed ¨£¨¦¤¨¨¥§¥

Eid (miWp`d)` oipFrE ,eixgmWk ¨£¨¦¨¦©£¨§¥
KM ,miWp`d mr xxFWn did dWOW¤¤¨¨§¥¦¨£¨¦¨

miWPl dxiW dxn` mixn`idW , ¦§¨¨§¨¦¨©¨¦¤¦
oFWl Edfe] dixg` zFpFr ode zxnF`¤¤§¥©£¤¨§¤§

[zFprl odl znxFB `id ,'orYe'(:l dheq) ©©©¦¤¤¨¤©£
(x"yl ,oexkfd):ak dxez

(ak)äLî òqiål`xUi z`.xn`p `l ©©©Ÿ¤¤¦§¨¥Ÿ¤¡©
ErqIe' F` 'l`xUi ipaE dWn rQIe'©¦©¤§¥¦§¨¥©¦§
lkA aEzMd oFWl KxcM 'l`xUi¦§¨¥§¤¤§©¨§¨
xnFlM ,'dWn rQIe' `N` ,zFrQOd©©¨¤¨©©©¤§©

,'oriQd'mriQdl dWn KxvEdW itl ¦¦¨§¦¤§©¤§©¦¨
,mgxMÎlrAzFdWl EWwA mdW cFrA §©¨§¨§¤¥¦§¦§

,llXd KxFvl cFr mW aMrzdlE§¦§©¥¨§¤©¨¨
mEXnmdiqEq mixvn ExHrW ¦¤¦§¦§¦¥¤

,zFaFh mipa`e sqke adf ihiWkzA§©§¦¥¨¨¨¤¤©£¨¦
mIA ozF` oi`vFn l`xUi Eide§¨¦§¨¥§¦¨©¨
mY` dn ike :dWn mdl xn`e]§¨©¨¤¤§¦¨©¤
mId mkl `ivFi mFi lkAW mixEaq§¦¤§¨¦¨¤©¨

?'zFIlBxnE zFaFh mipa`oyi `negpz) £¨¦©§¨¦
(fh,[mId zGiA dzid dlFcbEdfiAd) §¨¨§¨¦©©¨©¦¨

xzFi ,(sEq miA l`xUi EffAWzGiAn ¤¨§¦§¨¥§©¥¦¦©
mixvnzrA (mixvn ux`A EffAW Ff) ¦§©¦¤¨§§¤¤¦§©¦§¥

mXn mz`ivi(elÎdl ai lirl)xn`PW , §¦¨¨¦¨¤¤¡©
(`i ,` mixiydÎxiy)KN dUrp adf ixFY'¥¨¨©£¤¨

'sqMd zFCwp mrilkE ,adf ihEXw] ¦§ª©¤¤¦¥¨¨§¥
zFxEAxagA mixiIEvnE micTEpn sqk¤¤§¨¦§¨¦©£©§
l` d"awd xnF` KMW ,[mipeebE§¨¦¤¨¥¤



סז glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה יּכנסּונתנּבא ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלא  אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלארץ

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת Ez·LÏ.נגזרה ÔBÎÓ∑ ׁשל מקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְִֶָ
ּפעלּתמּטה  אׁשר מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד הּׁשם ∑L„wÓ.מכּון מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿»ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית חביב ה'. ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש מט)ׁשּלאחריו, (ישעיה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לעתיד  ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"אף

ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל .לבא ְֶֶַָָָֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון הּיֹודע (ירמיה "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו ׁשהּוי"ו .ועד" ְִִֵֶַָָָ

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,oipwmixwi mincA iEpTd utgM ¦§¨§¥¤©¨§¨¦§¨¦
mc`d lr aiagW(:ft migqt i"yx mb d`x) ¤¨¦©¨¨¨

(m"`x):fi dxez
(fi).BîàázdWn `Apzpd`vi - §¦¥¦§©¥Ÿ¤¨§¨

,FzriciA `NW eiRn d`EapqpMi `NW §¨¦¦¤Ÿ¦¦¨¤Ÿ¦¨¥
Kkl ,ux`lFrnWOW 'Fn`iaY' xn`p ¨¨¤§¨¤¡©§¦¥¤©§¨

,(mrd z`) 'FzF` `iaY'exn`p `l ¨¦¤¨¨§Ÿ¤¡©
'Ep`iaY''EpzF` `iaY' FrnWn `dIW §¦¥¤§¥©§¨¨¦¨

(`"aixd i"tre .a hq e"ht izax `zwiqt):
ì ïBëî.EzáL,LcFakl aWFn mFwn ¨§¦§§§¨¦§§

'oFkn' zaize .WCwOd ziA `Ede§¥©¦§¨§¥©¨
cEwp `Ed ENi`M minkg EdEWxC§¨£¨¦§¦¨

iM fFnxl ,'oEkn'd ziAlW WCwn §ª¨¦§¦¥©¦§¨¤
dHnEdixd ,dGd mlFrA iEpAd - ©¨©¨¨¨©¤£¥

`QM cbpM oEEkncFaMddlrn lW §¨§¤¤¦¥©¨¤©§¨
xd :aEzMd Wxcp Kke ,lrOn minXA©¨©¦¦©©§¨¦§¨©¨©

LYaW mFwnl `Ed oEkn LzlgpxW` ©£¨¤§ª¨¦§¦§§£¤
YlrRxaMW cFaMd `QM FzF` l` - ¨¨§¨¤¦¥©¨¤§¨

f`n Ypkde YlrR(`zlikn)milidz yxcn) ¨©§¨§¥©§¨¥¨
(c ,`i:

.'ä LcwîmrHd`xwOd inrHn ¦§¨©©©¦©£¥©¦§¨
xW`eilr`Ed,'lFcB swf'`EdW £¤¨¨¨¥¨¤

miWOWnd mzF`n ,wiqtn mrh©©©§¦¥¨©§©§¦
`NW dixg`NW FGn daiYd zcxtdl§©§¨©©¥¨¦¤§©£¤¨¤Ÿ

cg`M mi`xwp Eidi(gk ,i `Îmikln i"yx). ¦§¦§¨¦§¤¨
WOWn `Ed o`M s`eFcixtdl §©¨§©¥§©§¦
,eixg`NW mXd zaiYnE`xTi `NW ¦¥©©¥¤§©£¨¤Ÿ¦¨§

zFwEaC zFaizMFrnWOW ''d WCwn' : §¥§¦§©¤©§¨
'WCwn' zaiY `N` ,''d lW WCwn'¦§¨¤¤¨¥©¦§¨
wiqR Wi ENi`kE ,Dnvrl zcnFr¤¤§©§¨§¦¥§¦

:aEzMd WExiR Kke ,dixg`lWCwOd §©£¤¨§¨¥©¨©¦§¨
`Ed ,'LYaWl oFkn' `Ed xW` dGd©¤£¤¨§¦§§

'd Lici EppFM xW`zaiY ,df iR lre] £¤§¨¤§©¦¤¥©
'Lici EppFM' zFaiYd l` zxAEgn 'd§¤¤¤©¥§¨¤
'd' :cg`M zF`xwpe ,dixg`l zF`Ad©¨§©£¤¨§¦§¨§¤¨

.['Lici EppFM:i"yx siqened`xE `FA §¨¤§¥
dOMWCwOdÎziA aiagiptl ©¨¨¦¥©¦§¨¦§¥

,d"awdmlFrdWFNEMciA `xap ¤¨¨¦§¨§¨
zg`FnM ,calAxn`PW(bi ,gn diryi) ©©¦§¨§¤¤¡©

'ux` dcqi ici s`';cigi oFWlA ©¨¦¨§¨¤¤¦§¨¦
eziA ENi`dWCwndpap,mici iYWA §¦¥©¦§¨¦§¨¦§¥¨©¦

oFWl `EdW 'Lici EppFM' xn`p ixdW¤£¥¤¡©§¨¤¤§
.cigi oFWlA 'Lci dppFM' `le ,miAx©¦§Ÿ§¨¨§¦§¨¦

izni`eWCwOd ziAW xaCd miIwzi §¥¨©¦§©¥©¨¨¤¥©¦§¨
mici iYWA dpAi?d"awd lWz`fl ¦¨¤¦§¥¨©¦¤¨Ÿ

:xnF`e aEzMd Wxtn'd'W onfA §¨¥©¨§¥¦§©¤
'cre mlFrl KFlni`al cizrl - ¦§§¨¨¤¤¨¦¨Ÿ

WdidY f`FNW dkElOd lMxW`M , ¤¨¦§¤¨©§¨¤©£¤

mdilr FzEkln lFr z` mNEM ElAwi§©§¨¤©§£¥¤
'ux`d lM lr Klnl 'd dide',ci dixkf) §¨¨§¤¤©¨¨¨¤

(hi"Wx oFWl d`x](.`n dkeq)WCwnE' §¥§©¦¦§¨
llkEWnE iEpA ,miRvn Ep`W cizrd¤¨¦¤¨§©¦¨§§¨

['minXn `Faie dlBi `Ed:gi dxez ¦¨¤§¨¦¨©¦
(gi).ãòå íìBòì'cre' zaiYoFWl §¨¨¤¥©¨¤§

,`Ed 'zinlFr'FnM FzErnWnE ¨¦©§¨§
.'minlFr inlFrl'cFqi FA e"iEde- §§¥¨¦§©¨§

e"ie Dpi` 'cre' zaizAW e"ie zF`¨¤§¥©¨¤¥¨¨
,('cr mbe mlFrl' :xnFlkE) siqFOd©¦§©§¨§©¥

,daiYd xTirn `id `N``id Kkitl ¤¨¦¥¦©©¥¨§¦¨¦
dgEzto"ird zcTEpn Kkl - §¨§¨§¤¤¨©¦

iExTd] g"YtA daiYd KWndAW¤§¤§¥©¥¨§©¨©¨
,[EpNW cETiPd zFnWA l"FBqla` ¤¦§©¦¤¨£¨

EpivOW oFWNd'cre rcFId ikp`e' : ©¨¤¨¦§¨Ÿ¦©¥©¨¥
(bk ,hk dinxi)WEOW FA e"iEdW ,xg`n - ¤©¨¦¥©©

`N` daiYd xTirn Fpi` FAW e"iEdW¤©¨¤¥¥¦©©¥¨¤¨
mbe rcFId' :xnFlkE) siqFOd e"ie `Ed¨©¦§©©¥©§©

Kkitl ,('cr`id dvEnwo"ird - ¥§¦¨§¨¦¨©¦
KWndAWxnFlM] u"nwA `id daiYd ¤§¤§¥©¥¨¦§¨©§©

[EpNW cETiPd zFnW itl ,i"xivA(x"`a): §¥¥§¦§©¦¤¨
hi dxez

(hi).äòøt ñeñ àá ékxEn`d 'iM' ¦¨©§Ÿ¦¨¨
FnM] 'xW`M' oFWlA WOWn o`Mlirl) ¨§©¥¦§©£¤§

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? 'עתידה היכן אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד י''ב)אּמי ּכׁשּנצטרעה,(דף עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשמֹו על ‰Ûz.נקראת זמר ∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑ ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ְְִֵַ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶַַָָָֻ
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו נּסים, להם עֹוׂשה  .ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָֻ

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeñ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר לּנׁשים מׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּכרחם ּבעל מ הּסיען ואבנים ׁשעּטרּו וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים «««…∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר:(מכילתא)טֹובֹות מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל א)והיּו השירים (שיר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכרחם  ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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glyaסח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `"kg y"ewl t"r)

l`xyi ipa z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤

ממממּיּיּיּיםםםם־־־־ססססּוּוּוּוף ף ף ף  אתאתאתאת־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ַַַַַַַַַַַַֹֹווווּיּיּיּיּסּסּסּסעעעע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מֹוצאין  יׂשראל והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ׁשעּטרּו ּכרחם, ּבעל הסיען – מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוּיּסע
להּסיען  הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאֹותם

ּכרחם. ובפרש"י)ּבעל כב. (טו, ְְַָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי ּבאים ּבני ים-סּוף ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יֹותר  אצלם מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי מ"ת, ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלמּתן
ּתורה? למּתן ְֲִֵַַַָָֹמההליכה

ולפ"ז, ּוזהבם, מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ׁשּבנ"י מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻויש
מּצד  הּים ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ׁשּיׁש סּוף ּבים ראּו ׁשהּיהּודים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻּבׁשעה

מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַָהּצּוּוי
את  ׁשּיסּימּו עד להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ּבכ"ז ה', צּוּוי הּוא הּזה" ההר על ּתעבדּון גֹו' העם את ׁשּב"הֹוציא ׁשּידעּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואע"פ

מּפניה. נדחית (מ"ת) ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה היא "ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמצות
מ"ת, לעבר ּולהתקּדם ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ּפי ׁשעל הֹוכחה הרי"ז וא"כ הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה ע"י ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוהגם

וכנ"ל. מּפניה נדחית ת"ת מצות (ּבּתֹורה) הבנתם לפי ּכי ּכרחן, ּבעל זה היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָבכ"ז

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ הּנׁשרׁשת ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לתי"ו, ׁשרׁש ׁשל הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבתיבת

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל כז)וכן לי",(ישעיה אין א)"חמה ּבערה (אסתר "וחמתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי ל)ּבֹו". "הּנה (בראשית ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

חּיה", "לנפׁש ּבלהה". לג)אמתי הרמתה"(איוב "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ."וזהמּתּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,[zFAx dPdke ,dnixvn - mixvnl§¦§©¦¦§©§¨§¨¥¨©
zWxWPd `"d mFwna `id e"iYde§©¨¦¦§¥©¦§¤¤

'dxn' zaizAzaizAW e"iYd - §¥©¨¨©¨¤§¥©
DzxEvAW `"dd mFwnA `id 'dzxn'¨¨¨¦¦§©¥¤§¨¨

,'dxn' zaiY lW zicFqid,DzkinqaE ©§¦¤¥©¨¨¦§¦¨¨

siqFn `EdW `"dl zwAcp `idWM§¤¦¦§¤¤§¥¤¦
c"nNd mFwnA`AWM ,xnFlM - ¦§©¨¤§©§¤¨

xg` ztqFp zF` Kinqdl aEzMd©¨§©§¦¤¤©©
o`M oFbM ,'dxn' zaiY sFqAW `"dd©¥¤§¥©¨¨§¨
c"nl mFwnA ztqFp `"d siqFn `EdW¤¦¥¤¤¦§¨¤
ztqFPd `"dd z`vnp ,DzNigzA¦§¦¨¨¦§¥©¥©¤¤
DNW drEaTd zicFqid `"dA zrlap¦§©©©¥©§¦©§¨¤¨
DzFbdl xWt` i`W otF`A ,(ddxn)¨¨¨§¤¤¦¤§¨©£¨

Kkitl ,iE`xM`"dd KRdzY ¨¨§¦¨¦§©¥©¥
dpFW`xdWxW lWzicFqid `"dd) ¨¦¨¤Ÿ¤©¥©§¦

(DA drEaTd,e"izl'zxn' DzFxwl ©§¨¨§¨¦§¨¨¨
,ztqFPd `"ddW KM ,'dxn' mFwnA¦§¨¨¨¤©¥©¤¤
zibdp ,c"nl mFwnA WOWl d`Ad©¨¨§©¥¦§¨¤¤¡¥

.(dzxn) iE`xM DzxEvA`"d lM oke §¨¨¨¨¨¨¨§¥¨¥
daizA WxW `idW,'dxn' znbEcM ¤¦Ÿ¤§¥¨§§©¨¨

DzkinqA e"izl KRdzYzF`l ¦§©¥§¨¦§¦¨¨§
,dixg` ztqFPdFnMoFWlA EpivOW ©¤¤©£¤¨§¤¨¦¦§

W ,(qrM) 'dng'zicFqid DzxEvA ¥¨©©¤§¨¨©§¦
`xwOd oFWlM ,`"d DtFqoi` dng' ¨¥¦§©¦§¨¥¨¥

'il(c ,fk diryi),mikinqn xW`M ENi`e ¦§¦©£¤©§¦¦
oFWl mi`vFn Ep` ,ztqFp zF` Dl̈¤¤¨§¦§

'Fa dxrA Fznge'(ai ,` xzq`)ixd , ©£¨¨£¨£¥
e"izl zkRdp WxW lW `"dÎdng) ¥¤Ÿ¤¤§¤¤§¨¥¨

(znge"iEd l` zknqPW ipRn £¨¦§¥¤¦§¤¤¤©¨
oke ,ztqFPd,(dgtW) 'dn`' zaiY ©¤¤§¥¥©¨¨¦§¨

aEzMA Epivn zicFqid DzxESWcar' ¤¨¨©§¦¨¦©¨¤¤
'dn`e(cn ,dk `xwie),c"Ei zEkinqaE §¨¨¦§¦
Epivn'ddla izn` dPd'(b ,l ziy`xa) ¨¦¦¥£¨¦¦§¨

,'dIg' zaiY oke ,(zn`Îdn`)¨¨£¨§¥¥©©¨
aEzMA Epivn zicFqid DzxESW¤¨¨©§¦¨¦©¨

'dIg Wtpl'(b ,a my),e"ie zEkinqaE §¤¤©¨¦§¦¨
Epivn'mgl FzIg EYndfe'(k ,bl aei`) ¨¦§¦£©©¨¨¤

(zIgÎdIg),DzxESW ,'dnx' zaiY oke ©¨©¨§¥¥©¨¨¤¨¨
aEzMA Epivn zicFqid'dnxd oiA' : ©§¦¨¦©¨¥¨¨¨

(d ,c mihtey),Epivn e"ie zEkinqaE¦§¦¨¨¦
'dznxd FzaEWzE'(fi ,f `Îl`eny)did] §¨¨¨¨¨¨¨

:[FziA mW xW` dnxd l` aWdxez ¨¤¨¨¨£¤¨¥
ck
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(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
i"yx£eliÂ∑ הּוא נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל "לׁשֹון הּדּבּור : להסב ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", «ƒ…ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

האדם: הּדּבּור אל מּוסב שי"י ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, אמר: ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
שי"י  ּבאמרֹו .אליו ְְֵָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן (סנהדרין ודיניןּבמרה »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

e‰q.מ) ÌLÂ∑ מים לנּו ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
נתלֹוננּו אּלא .לׁשּתֹות, ְְְִִֶָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék E ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה ∑NÚz‰.זֹו לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ

ּבאּלּו,∑ÂÈwÁŒÏk.ּבהם  אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).eðliå`N` 'EpiNIe' xn`p `l ©¦ŸŸ¤¡©©©¦¤¨
E ,'EpFNIe',`Ed lrtp oFWlENi`kE ©¦§¦§©§¦

.zFPElz ilrA EUrp :xn`poke ¤¡©©£©£¥§§¥
'Enrxz`e' :`Ed lrtp oFWl mEBxYd©©§§¦§©§¦§©£

[znFrxY ilral EUrp]KxC oke . ©£§©£¥©§¤§¥¤¤
EACd aqdl dpElY oFWlmc`d l` x §§¨§¨¥©¦¤¨¨¨

dUFrW mi`vFn Ep` dPElY oFWlA -¦§§¨¨§¦¤¤
,dNErRd lAwnM aWgp dNErRd©§¨¤§¨¦§©¥©§¨
oMW ,dPElY lral Fnvr dUFr `EdW¤¤©§§©©§¨¤¥
'lrRzn' oFWlA mixn`p mdW Epivn: ¨¦¤¥¤¡¨¦¦§¦§©¥

xn` `le ,'mrFxzn' 'opFlzn'oFWlA ¦§¥¦§¥§Ÿ¨©¦§
:'lrFR'frFNd xn`i oke ;'mrFx' 'opFl' ¥¥¥§¥Ÿ©©¥

:(f"rl oFWlA xAcnd)h"pyiltnewc ©§©¥¦§©©
i"iy[Fnvr lr opFw]xEACd aqEn , ¥©©§¨©¦

i"iy Fxn`A eil``Ed oke .[Fnvr] ¥¨§¨§©§§¥
s`W ,(Kif hb`lw`A) :fpMW` oFWlA¦§©§§©©§¨§¦¤©
oFWNd KxC ,mixg` lr opFlzn `EdW¤¦§¥©£¥¦¤¤©¨
zxfFgd dNErtM zEppFTd z` qgiil§©¥¤©§¦§¨©¤¤

:(i"Wx ifrl i"tr) (Kif) Fnvrldxez §©§¦©£¥©¦
dk

(dk)Bì íN íLhRWnE wg.mzFidA ¨¨Ÿ¦§¨¦§¨
mWmdl ozp dxnAd"awdzvwn ¨§¨¨¨©¨¤¦§¨

dxFY lW zFIWxRmiTEgd' on wlg - ¨¨¦¤¨¥¤¦©¦
,'mihRWOdemda EwQrzIWEcnlie §©¦§¨¦¤¦§©§¨¤§¦§§

miEEvn mpi` oiicrW s` ,mdizFkld¦§¥¤©¤£©¦¥¨§¦
ipiiprl ElBxzIW icM z`fe ,mniIwl§©§¨§Ÿ§¥¤¦§©§§¦§§¥
zFIWxRd od EN`e .zFevOde dxFYd©¨§©¦§§¥¥©¨¨¦

:mdl ozPWoipice dOEc`ÎdxtE zAW ¤¨©¨¤©¨¨¨£¨§¦¦
(zFpFnn ipiC)(:ep oixcdpq)(o"anx ,oexkfd): ¦¥¨

.eäqð íLåd"awd dQip mB dxnA mW §¨¦¨¨§¨¨©¦¨
,mrlmFwOl F`iadW ici lrdGd ¨¨©§¥¤¡¦©¨©¤

,mixn einin xW`d`xez`iWw £¤¥¨¨¦§¨¨¤§¦
oRxr,(mzCn iWw)Eklnp `NW ¨§¨§¦¦¨¨¤Ÿ¦§§

(Evriizp),dti oFWlA dWna:oFbM ¦§©£§Ÿ¤§¨¨¨§
min Epl didIW mingx Epilr WTA'©¥¨¥©£¦¤¦§¤¨©¦

EppFlzp `N` ,'zFYWloFWlA eilr ¦§¤¨¦§§¨¨¦§
'dYWP dn' :dPElzE dprh:ek dxez ©£¨§¨©¦§¤

(ek)òîLz òBîL íà'd lFwl ¦¨©¦§©§
zrinW DrnWn oi` Ff drinW .Lidl ¡̀Ÿ¤§¦¨¥©§¨¨§¦©
xn`p did oM ENi`W] `nlrA ofF`d̈¤§¨§¨¤¦¥¨¨¤¡©
drinW `N` ,['lFwl' `le 'lFw z`'Ef ¤§Ÿ§¤¨§¦¨

DWExiR,dlAw,xnFlkEElAwIW ¥¨©¨¨§©¤§©§
mdilrz` miIwl EaiIgzie mAlA £¥¤§¦¨§¦§©§§©¥¤
eizFevn(i"`a ,r"`): ¦§¨

.äNòzFf`idddiIUr,Dnvr ©£¤¦¨£¦¨©§¨
lrFtA zFevOd mEIw xnFlM: §©¦©¦§§©

zðæàäåztqFY `id Ff .eizFvnl §©£©§¨§¦§¨¦¤¤
:xnFlkE ,dxizi ofF` ziiHde daWwd©§¨¨§©¨©¤§¥¨§©

mdA wCwcl mipf` dHYcFnll - ©¤¨§©¦§©§¥¨¤¦§
mniIwlE mdizFkld ihxR z` ahid¥¥¤§¨¥¦§¥¤§©§¨

(i"`a):
.åéwç ìkmd 'miTEg'dopi`W mixaC ¨ª¨©¦¥§¨¦¤¥¨

,KlnÎzxifb `N`wlg ,xnFlM ¤¨§¥©¤¤§©¥¤
Epl zFxn`p odW dxFYd zFevOn¦¦§©¨¤¥¤¡¨¨

mrh mEW `lA,Epl rEcIde iElBd §Ÿ©©©¨§©¨©¨
emEXn xzFi lFcB oniIwl iWFTd §©¦§©§¨¨¥¦
Wmdilr xhpwn rxdÎxviorFh) ¤¥¤¨¨§©§¥£¥¤¥

:mc`l xnF`e dYtnE (mcbpMdn' §¤§¨§©¤§¥¨¨¨¨
xEQ`WioFbM ,'Exq`p dOl ,EN`A ¦¥¨¥¨¨¤¤§§

mi`lM zWial('fphrW' xEQi`) §¦©¦§©¦¦©©§¥
`vFIke dOEc`ÎdxtE xifg zlik`e©£¦©£¦¨¨£¨§©¥

mda(:fq `nei)(i"`a): ¨¤
éìò íéNà àìEike .L`tx 'd ip` iM Ÿ¨¦¨¤¦£¦Ÿ§¤§¦

,dlgn mEW Lilr miUi `NW xg`n¥©©¤Ÿ¨¦¨¤©£¨
`N` ?d`Etxl wEwf `dY rECn oM m ¦̀¥©©§¥¨¦§¨¤¨
- 'rnWY rFnW m`' :aEzMd xnF` KM̈¥©¨¦¨©¦§©
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `"kg y"ewl t"r)

l`xyi ipa z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤

ממממּיּיּיּיםםםם־־־־ססססּוּוּוּוף ף ף ף  אתאתאתאת־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ַַַַַַַַַַַַֹֹווווּיּיּיּיּסּסּסּסעעעע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מֹוצאין  יׂשראל והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ׁשעּטרּו ּכרחם, ּבעל הסיען – מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוּיּסע
להּסיען  הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאֹותם

ּכרחם. ובפרש"י)ּבעל כב. (טו, ְְַָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי ּבאים ּבני ים-סּוף ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יֹותר  אצלם מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי מ"ת, ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלמּתן
ּתורה? למּתן ְֲִֵַַַָָֹמההליכה

ולפ"ז, ּוזהבם, מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ׁשּבנ"י מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻויש
מּצד  הּים ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ׁשּיׁש סּוף ּבים ראּו ׁשהּיהּודים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻּבׁשעה

מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַָהּצּוּוי
את  ׁשּיסּימּו עד להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ּבכ"ז ה', צּוּוי הּוא הּזה" ההר על ּתעבדּון גֹו' העם את ׁשּב"הֹוציא ׁשּידעּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואע"פ

מּפניה. נדחית (מ"ת) ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה היא "ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמצות
מ"ת, לעבר ּולהתקּדם ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ּפי ׁשעל הֹוכחה הרי"ז וא"כ הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה ע"י ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוהגם

וכנ"ל. מּפניה נדחית ת"ת מצות (ּבּתֹורה) הבנתם לפי ּכי ּכרחן, ּבעל זה היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָבכ"ז

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ הּנׁשרׁשת ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לתי"ו, ׁשרׁש ׁשל הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבתיבת

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל כז)וכן לי",(ישעיה אין א)"חמה ּבערה (אסתר "וחמתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי ל)ּבֹו". "הּנה (בראשית ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

חּיה", "לנפׁש ּבלהה". לג)אמתי הרמתה"(איוב "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ."וזהמּתּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

drxR al z` iYwGig mkprnl :l`xUi¦§¨¥§©©§¤¦©§¦¤¥©§Ÿ
Kl zFUrl icM ,mIA mkixg` sFCxl¦§©£¥¤©¨§¥©£¨
ilM' lr sqFp ,mId zGiAn 'adf ihEXw'¦¥¨¨¦¦©©¨¨©§¥
,mixvn zGiAn xaMn Kl EidW 'sqMd©¤¤¤¨¨¦§¨¦¦©¦§©¦
zGial mId zGiA oiA lCaddW ixd£¥¤©¤§¥¥¦©©¨§¦©
adGd Kxr oFxziM lFcB did mixvn¦§©¦¨¨¨¦§¥¤©¨¨

sqMd lrKxvEd Kkitl ,dWn ©©¤¤§¦¨§©¤
oriQdlxAcOd l` mId onÎlrA §©¦¨¦©¨¤©¦§¨§©

mgxM(l"kyn):bk dxez ¨§¨
(bk).äúøî eàáiåFnXW mFwnl E`A ©¨Ÿ¨¨¨¨§¨¤§

`id 'dzxn' zaize .'dxn'FnM ¨¨§¥©¨¨¨¦§
,'dxnl'zF`W itlsFqA `"d §¨¨§¦¤¥§

ddaiYzWOWnc"nl mFwnA ©¥¨§©¤¤¦§¨¤
DzNgzA;dpxg - oxgl :FnM] ¦§¦¨¨§§¨¨¨¨¨

,[zFAx dPdke ,dnixvn - mixvnl§¦§©¦¦§©§¨§¨¥¨©
zWxWPd `"d mFwna `id e"iYde§©¨¦¦§¥©¦§¤¤

'dxn' zaizAzaizAW e"iYd - §¥©¨¨©¨¤§¥©
DzxEvAW `"dd mFwnA `id 'dzxn'¨¨¨¦¦§©¥¤§¨¨

,'dxn' zaiY lW zicFqid,DzkinqaE ©§¦¤¥©¨¨¦§¦¨¨

siqFn `EdW `"dl zwAcp `idWM§¤¦¦§¤¤§¥¤¦
c"nNd mFwnA`AWM ,xnFlM - ¦§©¨¤§©§¤¨

xg` ztqFp zF` Kinqdl aEzMd©¨§©§¦¤¤©©
o`M oFbM ,'dxn' zaiY sFqAW `"dd©¥¤§¥©¨¨§¨
c"nl mFwnA ztqFp `"d siqFn `EdW¤¦¥¤¤¦§¨¤
ztqFPd `"dd z`vnp ,DzNigzA¦§¦¨¨¦§¥©¥©¤¤
DNW drEaTd zicFqid `"dA zrlap¦§©©©¥©§¦©§¨¤¨
DzFbdl xWt` i`W otF`A ,(ddxn)¨¨¨§¤¤¦¤§¨©£¨

Kkitl ,iE`xM`"dd KRdzY ¨¨§¦¨¦§©¥©¥
dpFW`xdWxW lWzicFqid `"dd) ¨¦¨¤Ÿ¤©¥©§¦

(DA drEaTd,e"izl'zxn' DzFxwl ©§¨¨§¨¦§¨¨¨
,ztqFPd `"ddW KM ,'dxn' mFwnA¦§¨¨¨¤©¥©¤¤
zibdp ,c"nl mFwnA WOWl d`Ad©¨¨§©¥¦§¨¤¤¡¥

.(dzxn) iE`xM DzxEvA`"d lM oke §¨¨¨¨¨¨¨§¥¨¥
daizA WxW `idW,'dxn' znbEcM ¤¦Ÿ¤§¥¨§§©¨¨

DzkinqA e"izl KRdzYzF`l ¦§©¥§¨¦§¦¨¨§
,dixg` ztqFPdFnMoFWlA EpivOW ©¤¤©£¤¨§¤¨¦¦§

W ,(qrM) 'dng'zicFqid DzxEvA ¥¨©©¤§¨¨©§¦
`xwOd oFWlM ,`"d DtFqoi` dng' ¨¥¦§©¦§¨¥¨¥

'il(c ,fk diryi),mikinqn xW`M ENi`e ¦§¦©£¤©§¦¦
oFWl mi`vFn Ep` ,ztqFp zF` Dl̈¤¤¨§¦§

'Fa dxrA Fznge'(ai ,` xzq`)ixd , ©£¨¨£¨£¥
e"izl zkRdp WxW lW `"dÎdng) ¥¤Ÿ¤¤§¤¤§¨¥¨

(znge"iEd l` zknqPW ipRn £¨¦§¥¤¦§¤¤¤©¨
oke ,ztqFPd,(dgtW) 'dn`' zaiY ©¤¤§¥¥©¨¨¦§¨

aEzMA Epivn zicFqid DzxESWcar' ¤¨¨©§¦¨¦©¨¤¤
'dn`e(cn ,dk `xwie),c"Ei zEkinqaE §¨¨¦§¦
Epivn'ddla izn` dPd'(b ,l ziy`xa) ¨¦¦¥£¨¦¦§¨

,'dIg' zaiY oke ,(zn`Îdn`)¨¨£¨§¥¥©©¨
aEzMA Epivn zicFqid DzxESW¤¨¨©§¦¨¦©¨

'dIg Wtpl'(b ,a my),e"ie zEkinqaE §¤¤©¨¦§¦¨
Epivn'mgl FzIg EYndfe'(k ,bl aei`) ¨¦§¦£©©¨¨¤

(zIgÎdIg),DzxESW ,'dnx' zaiY oke ©¨©¨§¥¥©¨¨¤¨¨
aEzMA Epivn zicFqid'dnxd oiA' : ©§¦¨¦©¨¥¨¨¨

(d ,c mihtey),Epivn e"ie zEkinqaE¦§¦¨¨¦
'dznxd FzaEWzE'(fi ,f `Îl`eny)did] §¨¨¨¨¨¨¨

:[FziA mW xW` dnxd l` aWdxez ¨¤¨¨¨£¤¨¥
ck

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
i"yx£eliÂ∑ הּוא נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל "לׁשֹון הּדּבּור : להסב ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", «ƒ…ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

האדם: הּדּבּור אל מּוסב שי"י ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, אמר: ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
שי"י  ּבאמרֹו .אליו ְְֵָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן (סנהדרין ודיניןּבמרה »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

e‰q.מ) ÌLÂ∑ מים לנּו ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
נתלֹוננּו אּלא .לׁשּתֹות, ְְְִִֶָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék E ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה ∑NÚz‰.זֹו לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ

ּבאּלּו,∑ÂÈwÁŒÏk.ּבהם  אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).eðliå`N` 'EpiNIe' xn`p `l ©¦ŸŸ¤¡©©©¦¤¨
E ,'EpFNIe',`Ed lrtp oFWlENi`kE ©¦§¦§©§¦

.zFPElz ilrA EUrp :xn`poke ¤¡©©£©£¥§§¥
'Enrxz`e' :`Ed lrtp oFWl mEBxYd©©§§¦§©§¦§©£

[znFrxY ilral EUrp]KxC oke . ©£§©£¥©§¤§¥¤¤
EACd aqdl dpElY oFWlmc`d l` x §§¨§¨¥©¦¤¨¨¨

dUFrW mi`vFn Ep` dPElY oFWlA -¦§§¨¨§¦¤¤
,dNErRd lAwnM aWgp dNErRd©§¨¤§¨¦§©¥©§¨
oMW ,dPElY lral Fnvr dUFr `EdW¤¤©§§©©§¨¤¥
'lrRzn' oFWlA mixn`p mdW Epivn: ¨¦¤¥¤¡¨¦¦§¦§©¥

xn` `le ,'mrFxzn' 'opFlzn'oFWlA ¦§¥¦§¥§Ÿ¨©¦§
:'lrFR'frFNd xn`i oke ;'mrFx' 'opFl' ¥¥¥§¥Ÿ©©¥

:(f"rl oFWlA xAcnd)h"pyiltnewc ©§©¥¦§©©
i"iy[Fnvr lr opFw]xEACd aqEn , ¥©©§¨©¦

i"iy Fxn`A eil``Ed oke .[Fnvr] ¥¨§¨§©§§¥
s`W ,(Kif hb`lw`A) :fpMW` oFWlA¦§©§§©©§¨§¦¤©
oFWNd KxC ,mixg` lr opFlzn `EdW¤¦§¥©£¥¦¤¤©¨
zxfFgd dNErtM zEppFTd z` qgiil§©¥¤©§¦§¨©¤¤

:(i"Wx ifrl i"tr) (Kif) Fnvrldxez §©§¦©£¥©¦
dk

(dk)Bì íN íLhRWnE wg.mzFidA ¨¨Ÿ¦§¨¦§¨
mWmdl ozp dxnAd"awdzvwn ¨§¨¨¨©¨¤¦§¨

dxFY lW zFIWxRmiTEgd' on wlg - ¨¨¦¤¨¥¤¦©¦
,'mihRWOdemda EwQrzIWEcnlie §©¦§¨¦¤¦§©§¨¤§¦§§

miEEvn mpi` oiicrW s` ,mdizFkld¦§¥¤©¤£©¦¥¨§¦
ipiiprl ElBxzIW icM z`fe ,mniIwl§©§¨§Ÿ§¥¤¦§©§§¦§§¥
zFIWxRd od EN`e .zFevOde dxFYd©¨§©¦§§¥¥©¨¨¦

:mdl ozPWoipice dOEc`ÎdxtE zAW ¤¨©¨¤©¨¨¨£¨§¦¦
(zFpFnn ipiC)(:ep oixcdpq)(o"anx ,oexkfd): ¦¥¨

.eäqð íLåd"awd dQip mB dxnA mW §¨¦¨¨§¨¨©¦¨
,mrlmFwOl F`iadW ici lrdGd ¨¨©§¥¤¡¦©¨©¤

,mixn einin xW`d`xez`iWw £¤¥¨¨¦§¨¨¤§¦
oRxr,(mzCn iWw)Eklnp `NW ¨§¨§¦¦¨¨¤Ÿ¦§§

(Evriizp),dti oFWlA dWna:oFbM ¦§©£§Ÿ¤§¨¨¨§
min Epl didIW mingx Epilr WTA'©¥¨¥©£¦¤¦§¤¨©¦

EppFlzp `N` ,'zFYWloFWlA eilr ¦§¤¨¦§§¨¨¦§
'dYWP dn' :dPElzE dprh:ek dxez ©£¨§¨©¦§¤

(ek)òîLz òBîL íà'd lFwl ¦¨©¦§©§
zrinW DrnWn oi` Ff drinW .Lidl ¡̀Ÿ¤§¦¨¥©§¨¨§¦©
xn`p did oM ENi`W] `nlrA ofF`d̈¤§¨§¨¤¦¥¨¨¤¡©
drinW `N` ,['lFwl' `le 'lFw z`'Ef ¤§Ÿ§¤¨§¦¨

DWExiR,dlAw,xnFlkEElAwIW ¥¨©¨¨§©¤§©§
mdilrz` miIwl EaiIgzie mAlA £¥¤§¦¨§¦§©§§©¥¤
eizFevn(i"`a ,r"`): ¦§¨

.äNòzFf`idddiIUr,Dnvr ©£¤¦¨£¦¨©§¨
lrFtA zFevOd mEIw xnFlM: §©¦©¦§§©

zðæàäåztqFY `id Ff .eizFvnl §©£©§¨§¦§¨¦¤¤
:xnFlkE ,dxizi ofF` ziiHde daWwd©§¨¨§©¨©¤§¥¨§©

mdA wCwcl mipf` dHYcFnll - ©¤¨§©¦§©§¥¨¤¦§
mniIwlE mdizFkld ihxR z` ahid¥¥¤§¨¥¦§¥¤§©§¨

(i"`a):
.åéwç ìkmd 'miTEg'dopi`W mixaC ¨ª¨©¦¥§¨¦¤¥¨

,KlnÎzxifb `N`wlg ,xnFlM ¤¨§¥©¤¤§©¥¤
Epl zFxn`p odW dxFYd zFevOn¦¦§©¨¤¥¤¡¨¨

mrh mEW `lA,Epl rEcIde iElBd §Ÿ©©©¨§©¨©¨
emEXn xzFi lFcB oniIwl iWFTd §©¦§©§¨¨¥¦
Wmdilr xhpwn rxdÎxviorFh) ¤¥¤¨¨§©§¥£¥¤¥

:mc`l xnF`e dYtnE (mcbpMdn' §¤§¨§©¤§¥¨¨¨¨
xEQ`WioFbM ,'Exq`p dOl ,EN`A ¦¥¨¥¨¨¤¤§§

mi`lM zWial('fphrW' xEQi`) §¦©¦§©¦¦©©§¥
`vFIke dOEc`ÎdxtE xifg zlik`e©£¦©£¦¨¨£¨§©¥

mda(:fq `nei)(i"`a): ¨¤
éìò íéNà àìEike .L`tx 'd ip` iM Ÿ¨¦¨¤¦£¦Ÿ§¤§¦

,dlgn mEW Lilr miUi `NW xg`n¥©©¤Ÿ¨¦¨¤©£¨
`N` ?d`Etxl wEwf `dY rECn oM m ¦̀¥©©§¥¨¦§¨¤¨
- 'rnWY rFnW m`' :aEzMd xnF` KM̈¥©¨¦¨©¦§©



glyaע zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ‡N.לּמה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ אׂשים ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ…»ƒ»∆ְִִָ

הּוׂשמה  ּכלא הּוא מדר ׁשֹוהרי זהּו ,"רֹופא ה' אני ּומלּמד.(מכילתא)"ּכי  ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ּכרֹופא מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתֹורה

אֹומר הּוא וכן מצֹות. ג)אּזּון לׁשר"(משלי ּתהי ."רפאּות ְְְְְִִִִֵֵֶָ

ß hay 'g iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑,מּמצרים ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. המצה)והּוצרכּו משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז – מן להם וירד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

היה, ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבתּבאּיר, ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l zegiy ihewl)

היההיההיההיה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת אחדאחדאחדאחד ויויויויֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר,,,, עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מןמןמןמן להםלהםלהםלהם א)וירדוירדוירדוירד טז, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

mEW llM Lilr miU` `l f` ixd£¥¨Ÿ¨¦¨¤§¨
;dlgnm`ernWY `lemiU`Lilr ©£¨§¦Ÿ¦§©§¨¦¨¤

- dlgnM `Ed ixdENi``l ©£¨£¥§¦Ÿ
,dnUEdaEWl lkEY drW lkA iM §¨¦§¨¨¨©¨

Lzlgn z` xiq`e ,daEWzAip` iM ¦§¨§¨¦¤©£¨§¦£¦
L`tFx 'dEdf .itlitlE .FWxcn §¤¤§¦¦§¨§¦

,FhEWtoFWlL`tFx 'd ip` iM §§¦£¦§¤
dlgOd on iERixl Fpi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥§¦¦©©£¨
ip` :xnF` `Ed Kke ,Dzripnl `N ¤̀¨¦§¦¨¨§¨¥£¦

LkixcOd ,LNW `tFxd `EdLcOlnE ¨¥¤§©©§¦§§©¤§
ornl zFvnE dxFzf`e mniIwY ¨¦§§©©§©§¨§¨

mdn lvPY;dlgY `NWdGd `tFxM ¦¨¥¥¤¤Ÿ¤¡¤¨¥©¤
mc`l xnF`d`ixA FzFidA:l`' ¨¥§¨¨¦§¨¦©

ilFg icil L`iai oR df xaC lk`YŸ©¨¨¤¤§¦£¦¥¦
idY zE`tx' xnF` `Ed oke ,'df¤§¥¥¦§§¦

LWl'LizFnvrl iETWe(g ,b ilyn) §¨¤§¦§©§¤
,Lpha ixixWl d`Etx `dY dxFYd]©¨§¥§¨¦§¦¥¦§§
xnFlM ,[LizFnvrl lirFn dwWnkE§©§¤¦§©§¤§©

dlgY `NW LcrA obY dxFYd,l"kyn) ©¨¨¥©©§¤Ÿ¤¡¤
(yeal:fk dxez

(fk).íéî úBðéò äøNò íézLxiMfd §¥¤§¥¥©¦¦§¦
mpiipn z` aEzMd,fFnxlWa"i cbpM ©¨¤¦§¨¨¦§¤§¤¤

mdl EpOcfp mihaWmiOd zFpir a"i §¨¦¦§©§¨¤¥©©¦
(m"`x):

.íéøîz íéòáLå.xnz ivr miraW §¦§¦§¨¦¦§¦£¥¨¨
,fnx FA Wi df xRqn mbemiraW cbpM §©¦§¨¤¥¤¤§¤¤¦§¦

mipwfmrd ibidpn ,l`xUi inkg) §¥¦©§¥¦§¨¥©§¦¥¨¨
(eihtFWe(`zlikn):` dxez §§¨

æè(`).íBé øNò äMîçaWxRzp ©£¦¨¨¨¦§¨¥
,Ef diipg lW mFIdx`Xn dpFWA ©¤£¨¨§¤¦§¨

dfi`A aEzMd odA WxiR `NW zFipg£¨¤Ÿ¥©¨¤©¨§¥¤
,Epg mFiitlmircFi Ep` KM KFYOW ¨§¦¤¦¨¨§¦

,l`xUil cxil oOd ligzd mFi dfi`A§¥¤¦§¦©¨¥¥§¦§¨¥
Epcnl o`MnEdzlM mFIa FAW ¦¨¨©§¤©¨§¨

dxxgdwvAdn EUrW (dSOd zbEr) ©£¨¨©©©¨¤¨¥©¨¥
E`ivFdWmdOrmixvOn(hl ,ai lirl) ¤¦¦¨¤¦¦§©¦

EdYrn.oOl EkxvEdmFIW KFYnE ¥©¨§§©¨¦¤
xUr dXngA dzid mixvOn mz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¨§¨©£¦¨¨¨
WcFgl xUr dXngA Epg o`ke ,oqipA§¦¨§¨¨©£¦¨¨¨©¤

ixd ,eixg`NWEpcnlixiXn Elk`W ¤§©£¨£¥¨©§¤¨§¦§¨¥

.zFcErq zg`e miXW dSOd?cviM ©©¨¦¦§©©§¥©
,xwFAA oqipA e"hA Elk` zg` dCErq§¨©©¨§§§¦¨©¤
cFrl mdl EwiRqde EkxAzp miixiXde§©¦©¦¦§¨§§¦§¦¨¤§
mFi lkA zFCErq iYW) zFCErq miXW¦¦§§¥§§¨
zFCErq miWlW ,(zixgWe ziaxr©§¦§©£¦§¦§
WcFg lW mixzFPd mini xUr dXngA©£¦¨¨¨¨¦©¨¦¤¤
dXng lW zFCErq miWlW cFre ,oqip¦¨§§¦§¤£¦¨
,xiI` WcFg lW mipFW`xd mini xUr̈¨¨¦¨¦¦¤¤¦¨
mdl did `l xiI`A f"h lil liaWaE¦§¦¥§¦¨Ÿ¨¨¨¤
,mFIA xaM EppFlzd KklE lFk`N dn©¤¡§¨¦§§§¨©

elVd z` Elk` `Edd dliNaEoldl) ©©§¨©¨§¤©§¨
(g weqt,[oOd mdl cxiexwFAA §¨©¨¤©¨©¤

,zxgONWe ,xiI`A xUrÎdXWAFzF` ¤©¨¢¨§¦¨¨¨§¦¨§
,cxil oOd ligzd FAW mFIdmFi ©¤¦§¦©¨¥¥

,did zAWA oFW`xxn`p ixdWoldl) ¦§©¨¨¨¤£¥¤¡©
(ek weqtmFIaE EdhwlY mini zWW'¥¤¨¦¦§§ª©

ixd ,'FA didi `l zAW iriaXd©§¦¦©¨Ÿ¦§¤£¥
mcFw lFgd ini zWW lM FzF` EhwNW¤¨§¨¥¤§¥©¤

dpFW`x zAWzkQna `zi`cM , ©¨¦¨¦§¦¨§©¤¤
zAW(:ft sc)(l"kyn):a dxez ©¨

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט כה)ׁשּבדר ׁשּבמרה (טו, , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני ודינין)קּבלּו אדּמה ּפרה נצטּוּוׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתעתעתעתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו(ׁשּבת, לא עדין א ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבפעל. זֹו מצוה ְְְִֵַַָֹלקּים

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤
:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«

i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑,ׁשּובנּו חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, מתים לעׂשֹות והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו דמיתנא", ."לוי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת מחר צר לצר הּיֹום ילקטּו ולא ּביֹומֹו, ‡epq.(מכילתא)ילקטּו ÔÚÓÏ ¿«¿ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ¿««¬«∆

È˙¯B˙a CÏÈ‰∑ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ללקט אם ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ¬≈≈¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת הּׁשבּוע.∑LÓ‰.לּיֹום ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ׁשהיּו ואֹומר על ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).eðBliåW itlxaM f`mgNd dlM ©¦§¦¤¨§¨¨¨©¨¤
(dlrnl x`FanM):b dxez ©§¨§©§¨

(b).eðúeî ïzé éîmW `Ed 'zEn' ¦¦¥¥¥
oYi in' :xn`p ENi`kE ,dNErRd©§¨§¦¤¡©¦¦¥
'EpzFn' FnM xaC mW Fpi`e .'zEnPW¤¨§¥¥¨¨§¥

m"lFgA)EpNW dziOd :FWExiRW ,,( §¨¤¥©¦¨¤¨
`N`Edixd,'EpzFpg' ,'EpzFUr' FnM ¤¨£¥§£¥£¥

- 'EpaEW'mWExiRW'Epgp` zFUrl' ¥¤¥¨©££©§
(EpziIUr :`le)Epgp` zFpgl ,:`le) §Ÿ£¦¨¥©££©§§Ÿ

EpzEn mB KM ,(EpziIpgEpgp` zEnl - £¦¨¥¨©¥¨£©§
(Epzzin :`le)iel' :FnEBxze . §Ÿ¦¨¥§©§§©

'Epzn El' FnM ,'`pzinc(a ,ci xacna)- §¦§¨§©§
:mizn Epiide i`eldc dxez ©§©§¨¦¥¦

(c).BîBéa íBé øác:xnFlMKxFv §©§§©¤

zlik`lMFnFia Ehwli mFiFzF`A - £¦©¨¦§§§§
,`weeC mFIdmFId Ehwli `lexEriW ©©§¨§Ÿ¦§§©¦

xizFdl icM dAExnxgn KxFvl §¤§¥§¦§¤¨¨
['FnFiA Ehwli mFi xaC' :xn`p ENi`kE]§¦¤¡©§©¦§§§

(`zlikn)(`"eb):
.éúøBúa Cìéä epqðà ïòîìoi` §©©£©¤£¥¥§¨¦¥

zFevOd lM zxinWl dpeEMd©©¨¨¦§¦©¨©¦§
EEhvp `l oiicr ixdW ,dxFYAW¤©¨¤£¥£©¦Ÿ¦§©

EPQp` ornl :FWExiR `N` ,odilrm` £¥¤¤¨¥§©©£©¤¦
FA zFiElYd zFvn ExnWiiYW - ¦§§¦§©§§¥

:oOA zFiElYd zFevOdExizFi `NW ©¦§©§©¨¤Ÿ¦
EPOn,xgnl mFIdnzAWa E`vi `le ¦¤¥©§¨¨§Ÿ¥§§©¨

hFwllitl ,'izxFY' aEzMd o`xwE] , ¦§§¨¨©¨¨¦§¦
[.mzxFY lM f` Eid ElNd zFevOdW: ¤©¦§©¨¨¨¨¨¨

d dxez
(d).äðLî äéäåKxFvl dlEtM dCn §¨¨¦§¤¦¨§¨§¤

,minId ipWzxgOle mFIlmFIl - §¥©¨¦©§©¨¢¨©
oOd oi`W ipRn ,zAXd mFilE iXXd©¦¦§©©¨¦§¥¤¥©¨

xn`PW FnM zAXd mFiA cxFiweqt oldl) ¥§©©¨§¤¤¡©
(ek'FA didi `l zAW iriaXd mFIaE': ©©§¦¦©¨Ÿ¦§¤

.íBé íBé eè÷ìé øLà ìò äðLîs` ¦§¤©£¤¦§§©
oi` ,cizr oFWlA xn`p 'Ehwli' oFWNW¤§¦§§¤¡©¦§¨¦¥
minIA 'hFwll micizr xW`' FWExiR¥£¤£¦¦¦§©¨¦

:xnFlM `N` ,mi`AdEidW lr ©¨¦¤¨§©©¤¨
x`W lW mFi mFi hFwll milibx§¦¦¦§¤§¨

,rEaXd zFnioiaE ,ExarW minIA oiA §©¨©¥©¨¦¤¨§¥
aEzMd Kxce] `al micizrd minIA©¨¦¨£¦¦¨Ÿ§¤¤©¨
mixacA cizr oFWlA hFwpl minrtl¦§¨¦¦§¦§¨¦¦§¨¦



עי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ‡N.לּמה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ אׂשים ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ…»ƒ»∆ְִִָ

הּוׂשמה  ּכלא הּוא מדר ׁשֹוהרי זהּו ,"רֹופא ה' אני ּומלּמד.(מכילתא)"ּכי  ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ּכרֹופא מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתֹורה

אֹומר הּוא וכן מצֹות. ג)אּזּון לׁשר"(משלי ּתהי ."רפאּות ְְְְְִִִִֵֵֶָ

ß hay 'g iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑,מּמצרים ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. המצה)והּוצרכּו משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז – מן להם וירד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

היה, ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבתּבאּיר, ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l zegiy ihewl)

היההיההיההיה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת אחדאחדאחדאחד ויויויויֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר,,,, עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מןמןמןמן להםלהםלהםלהם א)וירדוירדוירדוירד טז, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

mEW llM Lilr miU` `l f` ixd£¥¨Ÿ¨¦¨¤§¨
;dlgnm`ernWY `lemiU`Lilr ©£¨§¦Ÿ¦§©§¨¦¨¤

- dlgnM `Ed ixdENi``l ©£¨£¥§¦Ÿ
,dnUEdaEWl lkEY drW lkA iM §¨¦§¨¨¨©¨

Lzlgn z` xiq`e ,daEWzAip` iM ¦§¨§¨¦¤©£¨§¦£¦
L`tFx 'dEdf .itlitlE .FWxcn §¤¤§¦¦§¨§¦

,FhEWtoFWlL`tFx 'd ip` iM §§¦£¦§¤
dlgOd on iERixl Fpi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥§¦¦©©£¨
ip` :xnF` `Ed Kke ,Dzripnl `N ¤̀¨¦§¦¨¨§¨¥£¦

LkixcOd ,LNW `tFxd `EdLcOlnE ¨¥¤§©©§¦§§©¤§
ornl zFvnE dxFzf`e mniIwY ¨¦§§©©§©§¨§¨

mdn lvPY;dlgY `NWdGd `tFxM ¦¨¥¥¤¤Ÿ¤¡¤¨¥©¤
mc`l xnF`d`ixA FzFidA:l`' ¨¥§¨¨¦§¨¦©

ilFg icil L`iai oR df xaC lk`YŸ©¨¨¤¤§¦£¦¥¦
idY zE`tx' xnF` `Ed oke ,'df¤§¥¥¦§§¦

LWl'LizFnvrl iETWe(g ,b ilyn) §¨¤§¦§©§¤
,Lpha ixixWl d`Etx `dY dxFYd]©¨§¥§¨¦§¦¥¦§§
xnFlM ,[LizFnvrl lirFn dwWnkE§©§¤¦§©§¤§©

dlgY `NW LcrA obY dxFYd,l"kyn) ©¨¨¥©©§¤Ÿ¤¡¤
(yeal:fk dxez

(fk).íéî úBðéò äøNò íézLxiMfd §¥¤§¥¥©¦¦§¦
mpiipn z` aEzMd,fFnxlWa"i cbpM ©¨¤¦§¨¨¦§¤§¤¤

mdl EpOcfp mihaWmiOd zFpir a"i §¨¦¦§©§¨¤¥©©¦
(m"`x):

.íéøîz íéòáLå.xnz ivr miraW §¦§¦§¨¦¦§¦£¥¨¨
,fnx FA Wi df xRqn mbemiraW cbpM §©¦§¨¤¥¤¤§¤¤¦§¦

mipwfmrd ibidpn ,l`xUi inkg) §¥¦©§¥¦§¨¥©§¦¥¨¨
(eihtFWe(`zlikn):` dxez §§¨

æè(`).íBé øNò äMîçaWxRzp ©£¦¨¨¨¦§¨¥
,Ef diipg lW mFIdx`Xn dpFWA ©¤£¨¨§¤¦§¨

dfi`A aEzMd odA WxiR `NW zFipg£¨¤Ÿ¥©¨¤©¨§¥¤
,Epg mFiitlmircFi Ep` KM KFYOW ¨§¦¤¦¨¨§¦

,l`xUil cxil oOd ligzd mFi dfi`A§¥¤¦§¦©¨¥¥§¦§¨¥
Epcnl o`MnEdzlM mFIa FAW ¦¨¨©§¤©¨§¨

dxxgdwvAdn EUrW (dSOd zbEr) ©£¨¨©©©¨¤¨¥©¨¥
E`ivFdWmdOrmixvOn(hl ,ai lirl) ¤¦¦¨¤¦¦§©¦

EdYrn.oOl EkxvEdmFIW KFYnE ¥©¨§§©¨¦¤
xUr dXngA dzid mixvOn mz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¨§¨©£¦¨¨¨
WcFgl xUr dXngA Epg o`ke ,oqipA§¦¨§¨¨©£¦¨¨¨©¤

ixd ,eixg`NWEpcnlixiXn Elk`W ¤§©£¨£¥¨©§¤¨§¦§¨¥

.zFcErq zg`e miXW dSOd?cviM ©©¨¦¦§©©§¥©
,xwFAA oqipA e"hA Elk` zg` dCErq§¨©©¨§§§¦¨©¤
cFrl mdl EwiRqde EkxAzp miixiXde§©¦©¦¦§¨§§¦§¦¨¤§
mFi lkA zFCErq iYW) zFCErq miXW¦¦§§¥§§¨
zFCErq miWlW ,(zixgWe ziaxr©§¦§©£¦§¦§
WcFg lW mixzFPd mini xUr dXngA©£¦¨¨¨¨¦©¨¦¤¤
dXng lW zFCErq miWlW cFre ,oqip¦¨§§¦§¤£¦¨
,xiI` WcFg lW mipFW`xd mini xUr̈¨¨¦¨¦¦¤¤¦¨
mdl did `l xiI`A f"h lil liaWaE¦§¦¥§¦¨Ÿ¨¨¨¤
,mFIA xaM EppFlzd KklE lFk`N dn©¤¡§¨¦§§§¨©

elVd z` Elk` `Edd dliNaEoldl) ©©§¨©¨§¤©§¨
(g weqt,[oOd mdl cxiexwFAA §¨©¨¤©¨©¤

,zxgONWe ,xiI`A xUrÎdXWAFzF` ¤©¨¢¨§¦¨¨¨§¦¨§
,cxil oOd ligzd FAW mFIdmFi ©¤¦§¦©¨¥¥

,did zAWA oFW`xxn`p ixdWoldl) ¦§©¨¨¨¤£¥¤¡©
(ek weqtmFIaE EdhwlY mini zWW'¥¤¨¦¦§§ª©

ixd ,'FA didi `l zAW iriaXd©§¦¦©¨Ÿ¦§¤£¥
mcFw lFgd ini zWW lM FzF` EhwNW¤¨§¨¥¤§¥©¤

dpFW`x zAWzkQna `zi`cM , ©¨¦¨¦§¦¨§©¤¤
zAW(:ft sc)(l"kyn):a dxez ©¨

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט כה)ׁשּבדר ׁשּבמרה (טו, , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני ודינין)קּבלּו אדּמה ּפרה נצטּוּוׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתעתעתעתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו(ׁשּבת, לא עדין א ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבפעל. זֹו מצוה ְְְִֵַַָֹלקּים

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤
:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«

i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑,ׁשּובנּו חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, מתים לעׂשֹות והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו דמיתנא", ."לוי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת מחר צר לצר הּיֹום ילקטּו ולא ּביֹומֹו, ‡epq.(מכילתא)ילקטּו ÔÚÓÏ ¿«¿ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ¿««¬«∆

È˙¯B˙a CÏÈ‰∑ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ללקט אם ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ¬≈≈¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת הּׁשבּוע.∑LÓ‰.לּיֹום ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ׁשהיּו ואֹומר על ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).eðBliåW itlxaM f`mgNd dlM ©¦§¦¤¨§¨¨¨©¨¤
(dlrnl x`FanM):b dxez ©§¨§©§¨

(b).eðúeî ïzé éîmW `Ed 'zEn' ¦¦¥¥¥
oYi in' :xn`p ENi`kE ,dNErRd©§¨§¦¤¡©¦¦¥
'EpzFn' FnM xaC mW Fpi`e .'zEnPW¤¨§¥¥¨¨§¥

m"lFgA)EpNW dziOd :FWExiRW ,,( §¨¤¥©¦¨¤¨
`N`Edixd,'EpzFpg' ,'EpzFUr' FnM ¤¨£¥§£¥£¥

- 'EpaEW'mWExiRW'Epgp` zFUrl' ¥¤¥¨©££©§
(EpziIUr :`le)Epgp` zFpgl ,:`le) §Ÿ£¦¨¥©££©§§Ÿ

EpzEn mB KM ,(EpziIpgEpgp` zEnl - £¦¨¥¨©¥¨£©§
(Epzzin :`le)iel' :FnEBxze . §Ÿ¦¨¥§©§§©

'Epzn El' FnM ,'`pzinc(a ,ci xacna)- §¦§¨§©§
:mizn Epiide i`eldc dxez ©§©§¨¦¥¦

(c).BîBéa íBé øác:xnFlMKxFv §©§§©¤

zlik`lMFnFia Ehwli mFiFzF`A - £¦©¨¦§§§§
,`weeC mFIdmFId Ehwli `lexEriW ©©§¨§Ÿ¦§§©¦

xizFdl icM dAExnxgn KxFvl §¤§¥§¦§¤¨¨
['FnFiA Ehwli mFi xaC' :xn`p ENi`kE]§¦¤¡©§©¦§§§

(`zlikn)(`"eb):
.éúøBúa Cìéä epqðà ïòîìoi` §©©£©¤£¥¥§¨¦¥

zFevOd lM zxinWl dpeEMd©©¨¨¦§¦©¨©¦§
EEhvp `l oiicr ixdW ,dxFYAW¤©¨¤£¥£©¦Ÿ¦§©

EPQp` ornl :FWExiR `N` ,odilrm` £¥¤¤¨¥§©©£©¤¦
FA zFiElYd zFvn ExnWiiYW - ¦§§¦§©§§¥

:oOA zFiElYd zFevOdExizFi `NW ©¦§©§©¨¤Ÿ¦
EPOn,xgnl mFIdnzAWa E`vi `le ¦¤¥©§¨¨§Ÿ¥§§©¨

hFwllitl ,'izxFY' aEzMd o`xwE] , ¦§§¨¨©¨¨¦§¦
[.mzxFY lM f` Eid ElNd zFevOdW: ¤©¦§©¨¨¨¨¨¨

d dxez
(d).äðLî äéäåKxFvl dlEtM dCn §¨¨¦§¤¦¨§¨§¤

,minId ipWzxgOle mFIlmFIl - §¥©¨¦©§©¨¢¨©
oOd oi`W ipRn ,zAXd mFilE iXXd©¦¦§©©¨¦§¥¤¥©¨

xn`PW FnM zAXd mFiA cxFiweqt oldl) ¥§©©¨§¤¤¡©
(ek'FA didi `l zAW iriaXd mFIaE': ©©§¦¦©¨Ÿ¦§¤

.íBé íBé eè÷ìé øLà ìò äðLîs` ¦§¤©£¤¦§§©
oi` ,cizr oFWlA xn`p 'Ehwli' oFWNW¤§¦§§¤¡©¦§¨¦¥
minIA 'hFwll micizr xW`' FWExiR¥£¤£¦¦¦§©¨¦

:xnFlM `N` ,mi`AdEidW lr ©¨¦¤¨§©©¤¨
x`W lW mFi mFi hFwll milibx§¦¦¦§¤§¨

,rEaXd zFnioiaE ,ExarW minIA oiA §©¨©¥©¨¦¤¨§¥
aEzMd Kxce] `al micizrd minIA©¨¦¨£¦¦¨Ÿ§¤¤©¨
mixacA cizr oFWlA hFwpl minrtl¦§¨¦¦§¦§¨¦¦§¨¦



glyaעב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
וזהּו: יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאני:
יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"לקט ּו

יֹומים  ללחם ּפעמים, העמר למּלאֹות ּבּבית ּברכה לכם .נֹותן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑ לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑ הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָ
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו .אֹותנּו", ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על "ערב לא להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
י  ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי ׁשאלּתם וידעּתם ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל להכינֹו, ׁשהּות ׁשּיׁש – ּבּבקר ‰'.חּבה, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ּכמֹו∑‡˙ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ∆¿À…≈∆«ְ

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zEcinzA zFidl milibxdlirl i"yx d`x) ¨§¦¦¦§¦§¦
(` ,ehlr dlEtM mgl zCn :xnFlkE .[§©¦©¤¤§¨©

.FnFiA mFi iCn zhwlPd dCOdi"yx ©¦¨©¦§¤¤¦¥§
xn`n miiwzp j`id aezkd oeyln wiicn

'dpyn dide',ip` xnF`e :KFYn iM §¥£¦¦¦
dNigY xnF` `EdW'E`iai xW`' ¤¥§¦¨£¤¨¦

KM xg`e,'dpWn dide'mBW rnWn §©©¨§¨¨¦§¤©§©¤©
hFwll mdilr did iXXd mFIA©©¦¦¨¨£¥¤¦§
ElCYWi `le ,mFi lkA mlBxdM§¤§¥¨§¨§Ÿ¦§©§

mlE` ,dlEtM dhiwlAE`iaIW xg`l ¦§¦¨§¨¨§©©¤¨¦
if` ,Ehwl xW` z` mzialFa E`vni §¥¨¤£¤¨§£©¦§§

dcicOa dpWnxW`M ,FzF` EcCnIW ¦§¤©§¦¨¤¦§§©£¤
mipW iR FzCin `dY qp KxcAlr §¤¤¥§¥¦¨¦§©¦©

.mFi mFi ECFnie Ehwli xW`df itlE £¤¦§§§¨§¦¤
iR didIW FWExiR oi` 'dpWn dide'§¨¨¦§¤¥¥¤¦§¤¦
mdilrW F` ,dcVA xW` oOA mipW§©¦©¨£¤©¨¤¤£¥¤
mixaC xERiq `N` ,mipW iR hFwll¦§¦§©¦¤¨¦§¨¦
xg`l didi KM iM dghad KxcA `Ed§¤¤©§¨¨¦¨¦§¤§©©

,EdEcCnIWEdfexn`PW(ak weqt oldl) ¤¦§§§¤¤¤¡©
gl Ehwl''dpWn m:FWxtl Wi KMW , ¨§¤¤¦§¤¤¨¥§¨§

`vnp did FzhiwlA`EdWmgl ¦§¦¨¨¨¦§¨¤¤¤
,dpWnEpeEMzp `l mnvr md la` ¦§¤£¨¥©§¨Ÿ¦§©§

,'dpWn mgl' hFwllEdfexn`PWoldl) ¦§¤¤¦§¤§¤¤¤¡©
(hk weqtmFIA mkl ozFp `Ed oM lr'©¥¥¨¤©

,'minFi mgl iXXddpeEMd oi`W ©¦¦¤¤¨¦¤¥©©¨¨
minFil mgl dcVA mkl cixFn `EdW¤¦¨¤©¨¤¤¤§©¦

`Ed `N`o"yiet) dkxA mkl ozFp ¤¨¥¨¤§¨¨
f"rlA(`aEOd oOA (iEAix),ziAA §©©¦©¨©¨©©¦

iC FA `dIWxnFrd ze`NnlilM=) ¤§¥©§©Ÿ¨¤§¦
xEriXde ,xnFr `xwPW dcicn§¦¨¤¦§¨¤§©¦

(xnFr `xwp FzF` `NnndminrR ©§©¥¦§¨¤©£©¦
minFi mgll(i"`a):e dxez §¤¤¨¦

(e).áøò.'axrl' FnM:xnFlkE ¤¤§¨¤¤§©
'ebe 'mYrcie' f` ,axrl EriBYWM§¤©¦¨¤¤¨¦©§¤
z` FA xiqgdW xvw `xwn df ixde]©£¥¤¦§¨¨¨¤¤¡¦¤

FznbEckE ,c"nNd(gi ,bl ziy`xa)`aIe' ©¨¤§§¨©¨Ÿ
['mkW xirl' FnM ,'mkW xir ...awri: ©£Ÿ¦§¤§¨¦§¤

õøàî íëúà àéöBä 'ä ék ízòãéå¦©§¤¦¦¤§¤¥¤¤
.íéøöî,mk`ivFOd `Ed 'd :xnFlM ¦§¨¦§©©¦£¤

.xg` `leEpl mYxn`W itl §Ÿ©¥§¦¤£©§¤¨
mkizFPElzA(b weqt lirl)mz`vFd iM' ¦§¥¤¦¥¤

'EpzF`mkEp`vFd Epgp` ENi`M ,'ebe ¨§¦£©§¥¤
axrle ,Epnvr zrC lr`l iM ErcY ©©©©§¥§¨¤¤¥§¦Ÿ

`ivFd 'd `N` ,mi`ivFOd Epgp £̀©§©¦¦¤¨¦
,mkz`'d zzA' :dgkFdd mkl ixde ¤§¤©£¥¨¤©¨¨§¥

'xUA axrA mkl(g weqt oldl),fibIW ¨¤¨¤¤¨¨¤¨¦
(gixti)eilVd z` mklweqt oldl d`x) ©§¦©¨¤¤©§¨

(bi`ivFOd `Ed 'd iM mkl rcEi f`e ,§¨¦¨©¨¤¦©¦
ElNd miQPd mkl dUFre mkz`(a"a): ¤§¤§¤¨¤©¦¦©¨

f dxez
(f)íúéàøe ø÷áecFaM z`ziI`x .'d Ÿ¤§¦¤¤§§¦©

,o`M dxEn`d 'd cFaMcFaMd lr `l §¨£¨¨Ÿ©©¨
oNdl xMfEOd(i weqt)dPde' xn`PW ©§¨§©¨¤¤¡©§¦¥

'opra d`xp 'd cFaM`Ed,xn`piM §¦§¨¤¨¨¤¡©¦
m` iM ,xwFAA zxgOl did `l df oipr¦§¨¤Ÿ¨¨©¨¢¨©¤¦¦
mrd l` mxEAC zrWA mFId FzF`A§©¦§©¦¨¤¨¨

'oxd` xAcM idie' :mW xn`PW FnM]§¤¤¡©¨©§¦§©¥©£Ÿ
,['ebe`N``Ed o`M xEn`d cFaMd ¤¨©¨¨¨¨

xaqaE cFaM KxcA oOd zpizpl iEHiA¦¦§¦©©¨§¤¤¨§¥¤
,zFti mipRe:mdl xn` KMmY` ixd ¨¦¨§¨¨©¨¤£¥©¤

dYr ;mgle xUA mYWTAAaxr ¦©§¤¨¨§¤¤©¨¨¤¤
oYil FciA zlFkid iM mYrcie¦©§¤¦©§¤§¨¦¥

oYi xUaE ,mkze`Y,mkl`l K` ©£©§¤¨¨¦¥¨¤©Ÿ
mkl dPpYi zFxi`n miptAelVd iM] §¨¦§¦¦§¤¨¨¤¦©§¨

drWA dkiWg mr dpgOd l` riBi©¦©¤©©£¤¦£¥¨§¨¨
,[iE`xM Fpikdl zEdW oi`WiMdUrn ¤¥¨©£¦¨¨¦©£¤

obFdk `NWW df `Ed,FzF` mYl`W ¤Ÿ§¤¤¤§©§¤
diE`x dzid `l mkzWTA xnFlM§©©¨¨§¤Ÿ¨§¨§¨
s` miIwzdl xWt`W itl ,zwcFve§¤¤§¦¤¤§¨§¦§©¥©

,xUA zlik` `lleFzF` mYWTA ok §Ÿ£¦©¨¨§¥¦©§¤
nKFYd`ln qxMcFrA ,xnFlM - ¦¨¥§¥¨§©§

mkNXn hFgWl zFnda iC mkl WIW; ¤¥¨¤¥§¥¦§¦¤¨¤
emlE`mYl`XW mgNddf ixd §¨©¤¤¤§©§¤£¥¤

obFdMEKxFvl,KkitlxwAl FzcixiA ©¤§¤§¦¨¦¦¨©Ÿ¤
EdcixFIW ,eipR xF` cFaM z` E`xY¦§¤§¨¨¤¦¥
zEdW WIW xwAA ,dAg KxC mkl̈¤¤¤¦¨©Ÿ¤¤¥¨

E ,Fpikdl- zcAEkn Kxcalh ©£¦§¤¤§¤¤©
M - dHnNn lhe dlrnNnhiWkz ¦§©§¨§©¦§©¨§©§¦

d.`qtEwA gPEn:xnF` `Ed KM lre ©¨§§¨§©¨¥
'd iM mYrcie - xUAd zpizpA - axr¤¤¦§¦©©¨¨¦©§¤¦
la` ;mixvn ux`n mkz` `ivFd¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦£¨
- if` ,oOd mkl ozPIWM - xwaEŸ¤§¤¦¨¥¨¤©¨£©

'd cFaM z` mzi`xE(:dr `nei),`"eb) §¦¤¤§
(oexkfd:

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
ה' על Ó‰.אׁשר eÁÂ∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ֲֶַ¿«¿»ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש זקּוק אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּונׁשיכם
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה יז)היה יּו"ד (לקמן ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם "וּילן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', יד)ונקרא (במדבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
העדה  ּכל את עליו .""וּיּלינּו ִֵֶַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּלא  ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּבקר
ׁשּלא  טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּכהגן,

ÂÈÏÚ.ּכהגן  ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, .את ֶַֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'ä ìò íëéúBpìz úàzFPElYdW s` ¤§ª¥¤©©¤©§
lr `N` d"awd lr Eid `l onvr©§¨Ÿ¨©¤¨©
aEzMd odilr dlrn ,oxd`e dWn¤§©£Ÿ©£¤£¥¤©¨

'd lr zFPElzM(g weqt oldl xen`k)ixde , ¦§©©£¥
dfFnMEpilr mkizFPElY :xn`p didW ¤§¤¨¨¤¡©§¥¤¨¥
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(lirtd oFWldtx did ENi`W , §¦§¦¤¦¨¨¨¤
(dWEbC dzid `l c"nNd)iziid , ©¨¤Ÿ¨§¨§¨¨¦¦

,'ElrtY' oFWla FWxtniM :xnFlkE §¨§¦§¦§£§©¦
,Epilr mknvrA mipiln mY`FnM ©¤§¦¦§©§§¤¨¥§

'dWn lr mrd olIe'(b ,fi onwl)m` F` , ©¨¤¨¨©Ÿ¤¦
FA oi`e Wbc didc"Ei,'EpFNz' `xwpe ¨¨¨¥§¥§¦§¨¦

,'EppFlzY' oFWl FWxtn iziid̈¦¦§¨§§¦§§
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(g)ìBëàì øNarAUl ...mgle.dPiW ¨¨¤¡§¤¤¦§Ÿ©¦¨
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,(zwcvEnE diE`x dzid mzWTA)©¨¨¨¨§¨§¨§¤¤
,mgl `lA mc`l Fl xWt` i`W¤¦¤§¨¨¨¨§Ÿ¤¤
,obFdk `NW El`W xUA la £̀¨¨¨¨£¤Ÿ§¤

mdl Eid zFnda dAxdWFnM] ¤©§¥§¥¨¨¤§
xn`PW(gl ,ai lirl)dpwn xwaE o`ve' ¤¤¡©§Ÿ¨¨¦§¤

mdn hFgWl milFki Eide ['c`n caM̈¥§Ÿ§¨§¦¦§¥¤
.xUA lFk`lexWt` didW ,cFre §¤¡¨¨§¤¨¨¤§¨

mdlmB miIwzdlE zFiglxUa `lA ¨¤¦§§¦§©¥©§Ÿ¨¨
,llMmdl ozp Kkitlz` d"awd §¨§¦¨¨©¨¤¤

xUAd,gxFh zrWAonGd oi`WM ©¨¨¦§©©§¤¥©§©
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(dlrnl x`Fanke) mkzFnM:h dxez §§¤§©§¨§©§¨

(h)eáø÷iptlmFwOd `Ed okide .'d ¦§¦§¥§¥¨©¨
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עג glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
וזהּו: יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאני:
יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"לקט ּו

יֹומים  ללחם ּפעמים, העמר למּלאֹות ּבּבית ּברכה לכם .נֹותן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑ לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑ הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָ
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו .אֹותנּו", ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על "ערב לא להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
י  ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי ׁשאלּתם וידעּתם ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל להכינֹו, ׁשהּות ׁשּיׁש – ּבּבקר ‰'.חּבה, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ּכמֹו∑‡˙ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ∆¿À…≈∆«ְ

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zEcinzA zFidl milibxdlirl i"yx d`x) ¨§¦¦¦§¦§¦
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xg`l didi KM iM dghad KxcA `Ed§¤¤©§¨¨¦¨¦§¤§©©

,EdEcCnIWEdfexn`PW(ak weqt oldl) ¤¦§§§¤¤¤¡©
gl Ehwl''dpWn m:FWxtl Wi KMW , ¨§¤¤¦§¤¤¨¥§¨§
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['mkW xirl' FnM ,'mkW xir ...awri: ©£Ÿ¦§¤§¨¦§¤
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(bi`ivFOd `Ed 'd iM mkl rcEi f`e ,§¨¦¨©¨¤¦©¦
ElNd miQPd mkl dUFre mkz`(a"a): ¤§¤§¤¨¤©¦¦©¨

f dxez
(f)íúéàøe ø÷áecFaM z`ziI`x .'d Ÿ¤§¦¤¤§§¦©

,o`M dxEn`d 'd cFaMcFaMd lr `l §¨£¨¨Ÿ©©¨
oNdl xMfEOd(i weqt)dPde' xn`PW ©§¨§©¨¤¤¡©§¦¥

'opra d`xp 'd cFaM`Ed,xn`piM §¦§¨¤¨¨¤¡©¦
m` iM ,xwFAA zxgOl did `l df oipr¦§¨¤Ÿ¨¨©¨¢¨©¤¦¦
mrd l` mxEAC zrWA mFId FzF`A§©¦§©¦¨¤¨¨

'oxd` xAcM idie' :mW xn`PW FnM]§¤¤¡©¨©§¦§©¥©£Ÿ
,['ebe`N``Ed o`M xEn`d cFaMd ¤¨©¨¨¨¨

xaqaE cFaM KxcA oOd zpizpl iEHiA¦¦§¦©©¨§¤¤¨§¥¤
,zFti mipRe:mdl xn` KMmY` ixd ¨¦¨§¨¨©¨¤£¥©¤

dYr ;mgle xUA mYWTAAaxr ¦©§¤¨¨§¤¤©¨¨¤¤
oYil FciA zlFkid iM mYrcie¦©§¤¦©§¤§¨¦¥

oYi xUaE ,mkze`Y,mkl`l K` ©£©§¤¨¨¦¥¨¤©Ÿ
mkl dPpYi zFxi`n miptAelVd iM] §¨¦§¦¦§¤¨¨¤¦©§¨

drWA dkiWg mr dpgOd l` riBi©¦©¤©©£¤¦£¥¨§¨¨
,[iE`xM Fpikdl zEdW oi`WiMdUrn ¤¥¨©£¦¨¨¦©£¤

obFdk `NWW df `Ed,FzF` mYl`W ¤Ÿ§¤¤¤§©§¤
diE`x dzid `l mkzWTA xnFlM§©©¨¨§¤Ÿ¨§¨§¨
s` miIwzdl xWt`W itl ,zwcFve§¤¤§¦¤¤§¨§¦§©¥©

,xUA zlik` `lleFzF` mYWTA ok §Ÿ£¦©¨¨§¥¦©§¤
nKFYd`ln qxMcFrA ,xnFlM - ¦¨¥§¥¨§©§

mkNXn hFgWl zFnda iC mkl WIW; ¤¥¨¤¥§¥¦§¦¤¨¤
emlE`mYl`XW mgNddf ixd §¨©¤¤¤§©§¤£¥¤

obFdMEKxFvl,KkitlxwAl FzcixiA ©¤§¤§¦¨¦¦¨©Ÿ¤
EdcixFIW ,eipR xF` cFaM z` E`xY¦§¤§¨¨¤¦¥
zEdW WIW xwAA ,dAg KxC mkl̈¤¤¤¦¨©Ÿ¤¤¥¨

E ,Fpikdl- zcAEkn Kxcalh ©£¦§¤¤§¤¤©
M - dHnNn lhe dlrnNnhiWkz ¦§©§¨§©¦§©¨§©§¦

d.`qtEwA gPEn:xnF` `Ed KM lre ©¨§§¨§©¨¥
'd iM mYrcie - xUAd zpizpA - axr¤¤¦§¦©©¨¨¦©§¤¦
la` ;mixvn ux`n mkz` `ivFd¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦£¨
- if` ,oOd mkl ozPIWM - xwaEŸ¤§¤¦¨¥¨¤©¨£©

'd cFaM z` mzi`xE(:dr `nei),`"eb) §¦¤¤§
(oexkfd:

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy
ה' על Ó‰.אׁשר eÁÂ∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ֲֶַ¿«¿»ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש זקּוק אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּונׁשיכם
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה יז)היה יּו"ד (לקמן ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם "וּילן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', יד)ונקרא (במדבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
העדה  ּכל את עליו .""וּיּלינּו ִֵֶַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּלא  ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּבקר
ׁשּלא  טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּכהגן,

ÂÈÏÚ.ּכהגן  ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, .את ֶַֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿
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.'ä ìò íëéúBpìz úàzFPElYdW s` ¤§ª¥¤©©¤©§
lr `N` d"awd lr Eid `l onvr©§¨Ÿ¨©¤¨©
aEzMd odilr dlrn ,oxd`e dWn¤§©£Ÿ©£¤£¥¤©¨

'd lr zFPElzM(g weqt oldl xen`k)ixde , ¦§©©£¥
dfFnMEpilr mkizFPElY :xn`p didW ¤§¤¨¨¤¡©§¥¤¨¥

xW`zEppFlzdM zFaWgp od'd lr £¤¥¤¡¨§¦§§©
(`"eb):

.äî eðçðå,xnFlMdnoiaEWg Epgp` §©§¨§©¨£©§£¦
ciA iElY lMd `ld ,Epilr opFlzdl§¦§¥¨¥£Ÿ©Ÿ¨§©
dxEn`d 'dn' oFWl] EpA `le ,d"awd§Ÿ¨§¨¨£¨
`N` ,dl`W zNin dPpi` ,o`M̈¥¤¨¦©§¥¨¤¨
dn' FnM 'zEaiWgd hErin' DWExiR¥¨¦©£¦§¨

'EdrcYe mc`(b ,cnw milidz)Wi mpn`e . ¨¨©¥¨¥§¨§¨¥
,dkEtd zErnWnA mB 'dn' oFWl§¨©§©§¨£¨
dn' FnM ,'zEaiWgd lcFB' DWExiRW¤¥¨¤©£¦§¨

'ux`d lkA LnW xiC`(iÎa ,g milidz)[ ©¦¦§§¨¨¨¤
(m"`x):

.eðéìò eðélú ékz` 'lirtn' oFWl ¦©¦¨¥§©§¦¤
mkN dn :xnFlkE ,mixg`EnirxYW £¥¦§©©¨¤¤©§¦

,lMd z` EpilrmixxFrn mY`W ¨¥¤©Ÿ¤©¤§§¦
iM ,Epilr EnrxzIW mNEkl minxFbe§§¦§¨¤¦§©£¨¥¦

mB miziqn mY` mkizFPElzAz` ¦§¥¤©¤§¦¦©¤
axÎaxre mkizFpaE mkiWpE mkipA§¥¤§¥¤§¥¤§¥¤©

.Epilr opFlzdl:i"yx xne`eigxM lre §¦§¥¨¥§©¨§¦

oFWlA 'EpiNz' Wxtl wEwf ip £̀¦¨§¨¥©¦¦§
FzEWbc ipRn - ElirtYKFYn) ©§¦¦§¥§¥¦

(dWEbC FAW c"nNdWFziIxwEKFYn) ¤©¨¤¤§¨§¦¨¦
`EdW ,'EpiNz' ,`ln w"ixigA Fz`ixw§¦¨§¦¦¨¥©¦¤

(lirtd oFWldtx did ENi`W , §¦§¦¤¦¨¨¨¤
(dWEbC dzid `l c"nNd)iziid , ©¨¤Ÿ¨§¨§¨¨¦¦

,'ElrtY' oFWla FWxtniM :xnFlkE §¨§¦§¦§£§©¦
,Epilr mknvrA mipiln mY`FnM ©¤§¦¦§©§§¤¨¥§

'dWn lr mrd olIe'(b ,fi onwl)m` F` , ©¨¤¨¨©Ÿ¤¦
FA oi`e Wbc didc"Ei,'EpFNz' `xwpe ¨¨¨¥§¥§¦§¨¦

,'EppFlzY' oFWl FWxtn iziid̈¦¦§¨§§¦§§
miUFr) mippFlzn mY` iM :xnFlkE§©¦©¤¦§§¦¦
la` ;Epilr (zFPElz ilrA mknvr©§§¤©£¥§¨¥£¨

eiWkr`xwp `Ede WEbC `EdW ©§¨¤¨§¦§¨
ixd ,w"ixigAz` EpiNY' rnWn `Ed §¦¦£¥©§©©¦¤

,'mixg`,opFlzdl mixg`l EnxBW £¥¦¤¨§©£¥¦§¦§¥
FnMEpivOWeilr EpiNIe' :milBxna §¤¨¦©§©§¦©©¦¨¨

'dcrd lM z`(el ,ci xacna):g dxez ¤¨¨¥¨
(g)ìBëàì øNarAUl ...mgle.dPiW ¨¨¤¡§¤¤¦§Ÿ©¦¨

mgNd zlik`AW ,FpFWlA aEzMd©¨¦§¤©£¦©©¤¤
wx xn`p xUAA ENi`e 'rAUl' xn`p¤¡©¦§Ÿ©§¦©¨¨¤¡©©

'lFk`l';rFAUl `leKkAdcOl ¤¡§Ÿ¦§©§¨¦§¨
xUA oilkF` oi`W ,ux`ÎKxc dxFz¨¤¤¤¤¤¥§¦¨¨

raFUlKM lM zFAxdl oi`W - ¨©¤¥§©§¨¨

FzriaU lM `dYW cr Fzlik`a©£¦¨©¤§¥¨§¦¨
,EPOnd`x dnEd"awdmgl cixFdl ¦¤¨¨¨§¦¤¤

,axrA xUaE xwAAmdipW Ecxi `le ©Ÿ¤¨¨¨¤¤§Ÿ¨§§¥¤
?cg` onfAobFdk El`W mgNdW itl ¦§©¤¨§¦¤©¤¤¨£§¤

,(zwcvEnE diE`x dzid mzWTA)©¨¨¨¨§¨§¨§¤¤
,mgl `lA mc`l Fl xWt` i`W¤¦¤§¨¨¨¨§Ÿ¤¤
,obFdk `NW El`W xUA la £̀¨¨¨¨£¤Ÿ§¤

mdl Eid zFnda dAxdWFnM] ¤©§¥§¥¨¨¤§
xn`PW(gl ,ai lirl)dpwn xwaE o`ve' ¤¤¡©§Ÿ¨¨¦§¤

mdn hFgWl milFki Eide ['c`n caM̈¥§Ÿ§¨§¦¦§¥¤
.xUA lFk`lexWt` didW ,cFre §¤¡¨¨§¤¨¨¤§¨

mdlmB miIwzdlE zFiglxUa `lA ¨¤¦§§¦§©¥©§Ÿ¨¨
,llMmdl ozp Kkitlz` d"awd §¨§¦¨¨©¨¤¤

xUAd,gxFh zrWAonGd oi`WM ©¨¨¦§©©§¤¥©§©
`N` ,iE`xM dCErql Fpikdl wiRqn©§¦©£¦¦§¨¨¨¤¨
EdEl`XW mWkE ,oFfRge gxFh ici lr©§¥©§¦¨§¥¤§¨

EdElAw KM obFdM `NWobFdk `NW ¤Ÿ§¤¨¦§¤Ÿ§¤
(:dr `nei)(a"a):

.åéìò íéðélî ízà øLàmY` £¤©¤©¦¦¨¨©¤
minxFBmirnFXd mixg`d z` §¦¤¨£¥¦©§¦

mippFlzn mkz`md s` EppFlzIW ¤§¤¦§§¦¤¦§§©¥
(dlrnl x`Fanke) mkzFnM:h dxez §§¤§©§¨§©§¨

(h)eáø÷iptlmFwOd `Ed okide .'d ¦§¦§¥§¥¨©¨
?''d iptl' iExTdoprdW mFwOldid ©¨¦§¥©¨¤¤¨¨¨¨
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(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay 'h iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰Ïh.(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰∑ הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל «¿»ְְִֵָֹ»¿»ƒ¿««»ְֵֵַַַַָָָ
יא)אֹומר ּכמּנח (במדבר הּוא והרי עליו טל וי ֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

מכילתא)ּבקּופסא עה. .(יומא ְְָ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑ עֹולה טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ּכׁשהח ּמה «««ƒ¿««»¿ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ
ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלקראת 

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: וראּוורּבֹותינּו הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת הּמדּבר"וכעלֹות ּפני על "והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּדק ∑c˜.וגֹו' ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדבר חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מגּלה, ְ«ַָָ¿À¿»ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»
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cxFi,mdiptl KlFdd oprd `Ede ¥§¤¨¨©¥¦§¥¤
xn`p eilrW ,KxCd mzFgpdl,bi lirl) §©§¨©¤¤¤¨¨¤¡©

(`k'opr cEOrA mnFi mdiptl Kld 'de'©Ÿ¥¦§¥¤¨§©¨¨
'ebe(i"`a):i dxez
(i).ïðòa äàøð]'d cFaMdlbp ¦§¨¤¨¨§¦§¨

d`xzpeA mdlKFzcEOrd.opr §¦§¨¨¨¤§©¤¨¨
'dpikW iENiB FA EWiBxd' ,xnFlMwnrd) §©¦§¦¦§¦¨

(xac[:`i dxez
(bi).åéìOäsFr oineilU FnXW `Ed, ©§¨¦¤§§¨

e`Edc`n onW(:dr `nei): §¨¥§Ÿ
.ìhä úáëL äúéäo`M xEn`dn ¨§¨¦§©©¨¥¨¨¨

rnWnWlHddidoOd lr akFW ©§©¤©©¨¨¥©©¨
wEqRA x`FaOW itM ,FzF` dQknE§©¤§¦¤§¨©¨
z`vA lHd 'ziIlr' xg`l iM ,`Ad©¨¦§©©£¦©©©§¥
zakW lrYe'] oOd dNBzp ,WnXd©¤¤¦§©¨©¨©©©¦§©

,['...dPde lHdeENi``Ed xg` mFwna ©¨§¦¥§¦§¨©¥
xnF`(h ,`i xacna)''Fbe lHd zcxaEcxi ¥§¤¤©©§¥¥

`d .oOl zgYn lHdW ixd ,'eilr oOd©¨¨¨£¥¤©©¦©©©¨¨

:Eid lh zFcixi iYW `N` ?cviMlHd ¥©¤¨§¥§¦©¨©©
oFW`xdcxFi oOde ,ux`d lr cxFi ¨¦¥©¨¨¤§©¨¥
e ,eilrdid KM xg`lh cxFie xfFg ¨¨§©©¨¨¨¥§¥©

sqFpeilrEdQknEgPEnM `Ed ixde , ¨¨¨§©¥©£¥§¨
:`qtEwAdlrnln lhe dHnNn lh §§¨©¦§©¨§©¦§©§¨

xnWp `Ed KM KFYnE] rvn`A oOde§©¨¨¤§©¦¨¦§¨
ode ,dHnl xtrdn od zEIwpA¦§¦¥¥¤¨¨§©¨§¥

dlrnln miaEaGdn(ixtq i"tr)[(my `nei) ¥©§¦¦§©§¨
(i"gp):ci dxez
(ci).'åâå ìhä úáëL ìòzå©©©¦§©©¨§

dOgdWMz`vFie,zgxFfdiddlFr §¤©©¨¥§©©¨¨¤
z`xwl oOd lrW lHdlW mFgd ©©¤©©¨¦§©©¤

.dOgdE.xie`A mlrpe dC`znxirne ©©¨¦§©¤§¤§¨¨£¦
:i"yxlr xW` ,lHd lW Frah `Ed KM̈¦§¤©©£¤©

,xie`l eic` milFr WnXd mFg ici§¥©¤¤¦¥¨¨£¦
edviA lW zxtFtW `NnY m` s` §©¦§©¥§¤¤¤¥¨

inA (zipwix dviA zRilw)lh §¦©¥¨¥¨¦§¥©
diR z` mFYqzeE`ln FMxCW awPd) §¦§¤¦¨©¤¤¤©§¦§

(lhA DzF`,dOgA DgiPzeixd`id ¨§©§©¦¨©©¨£¥¦
EWxc EpizFAxe .xie`A dil`n dlFr¨¥¥¤¨¨£¦§©¥¨§
FWExiR caNn ,'lrYe' oFWNd iM¦©¨©©©¦§©¥
mlrpe 'dlFr' did lHdW hEWRd©¨¤©©¨¨¤§¤§¨
fnx mB FA Wi ,WnXd z`vA xie`Ä£¦§¥©¤¤¥©¤¤
`l oOd z` dQiMW dGd lHd xFwOW¤§©©©¤¤¦¨¤©¨Ÿ

`N` ,minXd on didon dlFr lHdW ¨¨¦©¨©¦¤¨¤©©¤¦
ux`d,oOd lr dQknEzFlrke ¨¨¤§©¤©©¨§©£

lHd zakW,dOgd zgixfA oOd lrn ¦§©©©¥©©¨¦§¦©©©¨
f`oOd dNBzpl`xUi ipirlE`xe ¨¦§©¨©¨§¥¥¦§¨¥§¨

xAcOd ipR lr dPde'''Fbe(c"c ,i"gp): §¦¥©§¥©¦§¨§
.÷c:xn`p ENi`kE ,`Ed oFWl xESiw ©¦¨§¦¤¡©

wC xaCx`FY mW `Ed 'wC' zaiY] ¨¨©¥©©¥©
mvrd mW mr cgi libxM `Ad ,calA¦§¨©¨¨¨¦©©¦¥¨¤¤
Kkl mvrd mW xqg o`ke ,x`Fznd©§¨§¨¨¥¥¨¤¤§¨

'xaC' zaiY siqFdl Wi(m"`x)[: ¥§¦¥©¨¨
ñeçî.ñt.dNEbnEPOn lHiPW §§¨§¤¤¦©¦¤

FrnWOW 'sUg' WxFXn `Ede] iEQiMd©¦§¦¤¨©¤©§¨
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ואּונקלֹוס  הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל מּׁשכבת  ּכׁשּנתּגּלה מׁשנה. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשּבלׁשֹון

הּלבן" "מחׂשף לׁשֹון 'מקּלף', צבע ∑Ùkk¯.ּתרּגם: מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, דעדק ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְְְְִֵַַַַָָֹ«¿…ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ּכדאמרינן מגלד ׁשחר, וׁשֹוכב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּגלד ּכקרח מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לׁשֹון על הּוא ּתֹוספת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ּוּכגיר מלמעלה. ּבּפסּוק ּדק ּתבה לֹו ואין .העברית, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(åè)ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

:äìëàì íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä́©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמֹו ְִ

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zil`nU o"iW sENigA ,iENiB oFWl§¦§¦¦§¨¦
miinrR zF`d zElitkaE ,K"nqA§¨¤¦§¦¨©£©¦

(o"anx).[,`xwOA Fl dnFC oi`e`dIW §¥¤©¦§¨¤§¥
.'qRqEgn' oFWlA dNEbn xaC iExwWie ¨¨¨§¤¦§§§¨§¥

zxg` KxCWxtloFWl'qRqEgn': ¤¤©¤¤§¨¥§§§¨
W `nwqElcE dqitg oFWlmixMfp §£¦¨§§§¨¤¦§¨¦

dpWn oFWlAzF`qtEw F` xFr ilM] ¦§¦§¨§¥§¨
mivtg zgPdl miWOWnd ,zFPhw§©©§©§¦©©¨©£¨¦

mkFzAdpyn h"t dxt 'qnae :k `rivn `aa d`x) §¨
(`oOd didW dlrnl x`Fanke ,[§©§¨§©§¨¤¨¨©¨

xW`MW iR lr s`e .`qtEwA gPEnM§¨§§¨§©©¦¤©£¤
oOd did `l aEW lHd zakW dzlr̈§¨¦§©©©Ÿ¨¨©¨
:FWExiR KM ixd ,`qtEwA gPEnM§¨§§¨£¥¨¥

dNBzPWMoOdlHd zakXn §¤¦§©¨©¨¦¦§©©©
EdQiMWqRqEgn wC xac didW E`x , ¤¦¨¨¤¨¨¨¨©§§¨

FkFzA,dYr crzFakW iYW oiA §©©¨¥§¥¦§
lHd(g"n`a).mBxY qElwpE`e ©¨§§§¦§¥

- 'qRqEgn','sNwn'xaC xnFlM §§¨§©©§©¨¨
iM ,EPOn FzRilw dxqEdW ,sNEwn§¨¤§¨§¦¨¦¤¦

`Ede ,dRilw oirM EdQiM lHdMoFWl ©©¦¨§¥§¦¨§¦§
oaNd sFUgn''zFlwOd lr xW` ©§©¨¨£¤©©©§

(fl ,l ziy`xa)FnBxY mW mBWoFWlA ¤©¨¦§§¦§
'`IxhEg lr iC xEg sEliw' :sENiw¦¦¦¨¦©§©¨

[zFlwOd lrW mipaNd mitENiTd]: ©¦¦©§¨¦¤©©©§
køBôkux`d lr.'xFtM'iExTd `Ed ©§©¨¨¤§©¨

.(orx`xtrb siix) f"rlA `"cilb§©©
xFTd on E`tTW min zakW ,FrnWnE©§¨¦§©©¦¤¨§¦©
oOd d`xn did KM ,oal gxw dUrpe§©£¨¤©¨¨¨¨¨©§¥©¨
.ux`d ipR lr gEhW `EdWM FzxEve§¨§¤¨©©§¥¨¨¤

:mBxY qFlwpE`exibM wCrC'`cilbM §§§¦§¥©§©§¦¦§¦¨

lr xFtkke ,xiB oa`M wC] '`rx` lr©©§¨©§¤¤¦§¦§©
'xibM' zaiY o`M siqFdW ixd ,[ux`d̈¨¤£¥¤¦¨¥©§¦
zakW lW DzETcl `nbEC KxFvl§¤§¨§©¨¤¦§©

didW ,oOdoin `Ede ,xib ipa`M ©¨¤¨¨§©§¥¦§¦
zFTC zFakW diEUrd dxFgW oa ¤̀¤§¨¨£¨¦§©

dPOn miUFre,xFgW ravzxMfEnE §¦¦¤¨¤©¨§¤¤
minkg oFWlAiAB opixn`cMipin ¦§£¨¦¦§©§¦¨©¥¦¥

zevnl mixWMd xtrdmCd iEQM ¤¨¨©§¥¦§¦§©¦©¨
'KipxGde xiBd'(:gt oileg d`x)`le ©¦§©©§¦§Ÿ

oiprl `N` xibl qFlwpE` EdOiC¦¨§§§¦¤¨§¦§©
,eizFpEkY x`W oiprl mlE` ,FzETC©¨§¦§©§¨§¨
xFtkl dnFC did FravA oke§¥§¦§¨¨¤¦§

oFWNde ,xibl `le (oNdlcM)wCrC' §¦§©¨§Ÿ§¦§©¨©§©
'`rx` lr `cilbM xibM`xwp Fpi` §¦¦§¦¨©©§¨¥¦§¨

oYil Wi `N` ,'`cilbM xibM' :cg`M§¤¨§¦¦§¦¨¤¨¥¦¥
mipWl mwNglE mixaCd oiA wqtd: ¤§¥¥©§¨¦§©§¨¦§©¦

e ,xibM did wCFzxEv iAbl mlE` ©¨¨§¦§¨§©¥¨
did Ed`xnEgxwM clbEn akFWoal ©§¥¨¨¥§¨§¤©¨¨

UExtE gEhXdux`d lrzpeEke] ©¨©¨©¨¨¤§©¨©
`NW ,'xibM' zaiY FtiqFdA qFlwpE`§§§¦¥©§¦¤Ÿ
cr wEgWe oEgh didW 'wC' :Wxtp§¨¥©¤¨¨¨§¨©

oNdl xn`p ixdW ,wC xW`(`l weqt) £¤©¤£¥¤¡©§©¨
rxfM' miNEbr mixBxbM FzxEv dzidW¤¨§¨¨§©§§¦£¦¦§©
o`M xEn`d 'wC' xE`iYW ixd ,'cB©£¥¤¥©¨¨¨

zxEv lr aQEnlr oOd 'zakW' ¨©©¦§©©¨©
.[mnvr oOd ixBxB lr `le ,ux`d̈¨¤§Ÿ©©§§¥©¨©§¨
`le ,'xiB' xiMfd `l aEzMd mpn`̈§¨©¨Ÿ¦§¦¦§Ÿ
EdOiC `N` FzETcl `nbEC ozp̈©§¨§©¤¨¦¨
xE`iY Fpi` xFtMdW mbd ,xFtkl¦§£©¤©§¥¥

,FzETclxFtMM wC' :FWExiR oke- ' §©§¥¥©©§

FzaikWA dnFC did ,wC didW oOd©¨¤¨¨©¨¨¤¦§¦¨
didW ,xFtklgEhWlr xGEtnE ¦§¤¨¨¨©§¨©

`le ,xWie deW otF`A rwxTd©©§©§¤¨¤§¨¨§Ÿ
dide ;zFnixr zFnixrWElwKx - £¥£¥§¨¨¨©

wfg `le) qqFnzdl gFPd ,oicre§¨¦©©§¦§¥§Ÿ¨¨
(dWwEpecilbM xAEgnE ;,xnFlM - §§¤§¨¦§¦§©

dfl df hrn miwEaC Eid mixBxBd©©§§¦¨§¦§©¤¨¤
(mhTll gFp `dIW).WExitE'wC'`Ed ¤§¥©§©§¨¥©

,(oic) f"rlA y"apihFWExiR oi`e §©©§¥¥
`N` 'wC wEgW'clB cilbn didW- ¨©¤¨¤¨¨©§¦¤¤

dXwzndWwEp iEQikM.dlrnln wC ¦§©¤§¦§¤©¦§©§¨
:i"yx xirneqElwpE` mBxYW 'xibk'E§¦¤¦§¥§§

zixard oFWl lr `Ed ztqFY¤¤©§¨¦§¦
`xwOAW,wEqRA daiz Fl oi`e , ¤©¦§¨§¥¥¨©¨

`N` ,'xibM' DnBxzl `A `Ed DzF`W¤¨¨§©§§¨§¦¤¨
xEn`M 'wC' zpeEM Wxtl wx,i"`a) ©§¨¥©¨©©¨¨

(miyxtne:eh dxez
(eh).àeä ïî:FWExiRoFfn zpkdoFfn) ¨¥£¨©¨¨

(okEnFnM ,`Ed:`xwOA EpivOWonie' ¨§¤¨¦©¦§¨©§©
KlOd mdlbA zRn FnFiA mFi xaC ¨¤©¤¤§©§¦©©

'eiYWn oiInE KlOd(d ,` l`ipc) ©¤¤¦¥¦§¨
WaMW xg`l ,laA Kln xSpckEap]§©§¤©¤¤¨¤§©©¤¨©
FzEkln ziA l` `iad ,milWExi z ¤̀§¨©¦¥¦¤¥©§
mlCbl l`xUi ipAn mixgap micli§¨¦¦§¨¦¦§¥¦§¨¥§©§¨
mzgEx` z` mdl oikdl dEive ,Flv ¤̀§§¦¨§¨¦¨¤¤£¨¨

[mFi iCn: ¦¥
.àeä äî eòãé àì ék,dGd lk`Od ¦Ÿ¨§©©©£¨©¤

icM,FnWa EdE`xwIWEPiM Kkitl §¥¤¦§¨¦§§¦¨¦
'okEn oFfn' FrnWOW illM mWA FzF`§¥§¨¦¤©§¨¨¨

(`"ry):fh dxez



עה glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay 'h iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰Ïh.(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰∑ הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל «¿»ְְִֵָֹ»¿»ƒ¿««»ְֵֵַַַַָָָ
יא)אֹומר ּכמּנח (במדבר הּוא והרי עליו טל וי ֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

מכילתא)ּבקּופסא עה. .(יומא ְְָ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑ עֹולה טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ּכׁשהח ּמה «««ƒ¿««»¿ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ
ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלקראת 

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: וראּוורּבֹותינּו הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת הּמדּבר"וכעלֹות ּפני על "והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּדק ∑c˜.וגֹו' ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדבר חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מגּלה, ְ«ַָָ¿À¿»ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

cxFi,mdiptl KlFdd oprd `Ede ¥§¤¨¨©¥¦§¥¤
xn`p eilrW ,KxCd mzFgpdl,bi lirl) §©§¨©¤¤¤¨¨¤¡©

(`k'opr cEOrA mnFi mdiptl Kld 'de'©Ÿ¥¦§¥¤¨§©¨¨
'ebe(i"`a):i dxez
(i).ïðòa äàøð]'d cFaMdlbp ¦§¨¤¨¨§¦§¨

d`xzpeA mdlKFzcEOrd.opr §¦§¨¨¨¤§©¤¨¨
'dpikW iENiB FA EWiBxd' ,xnFlMwnrd) §©¦§¦¦§¦¨

(xac[:`i dxez
(bi).åéìOäsFr oineilU FnXW `Ed, ©§¨¦¤§§¨

e`Edc`n onW(:dr `nei): §¨¥§Ÿ
.ìhä úáëL äúéäo`M xEn`dn ¨§¨¦§©©¨¥¨¨¨

rnWnWlHddidoOd lr akFW ©§©¤©©¨¨¥©©¨
wEqRA x`FaOW itM ,FzF` dQknE§©¤§¦¤§¨©¨
z`vA lHd 'ziIlr' xg`l iM ,`Ad©¨¦§©©£¦©©©§¥
zakW lrYe'] oOd dNBzp ,WnXd©¤¤¦§©¨©¨©©©¦§©

,['...dPde lHdeENi``Ed xg` mFwna ©¨§¦¥§¦§¨©¥
xnF`(h ,`i xacna)''Fbe lHd zcxaEcxi ¥§¤¤©©§¥¥

`d .oOl zgYn lHdW ixd ,'eilr oOd©¨¨¨£¥¤©©¦©©©¨¨

:Eid lh zFcixi iYW `N` ?cviMlHd ¥©¤¨§¥§¦©¨©©
oFW`xdcxFi oOde ,ux`d lr cxFi ¨¦¥©¨¨¤§©¨¥
e ,eilrdid KM xg`lh cxFie xfFg ¨¨§©©¨¨¨¥§¥©

sqFpeilrEdQknEgPEnM `Ed ixde , ¨¨¨§©¥©£¥§¨
:`qtEwAdlrnln lhe dHnNn lh §§¨©¦§©¨§©¦§©§¨

xnWp `Ed KM KFYnE] rvn`A oOde§©¨¨¤§©¦¨¦§¨
ode ,dHnl xtrdn od zEIwpA¦§¦¥¥¤¨¨§©¨§¥

dlrnln miaEaGdn(ixtq i"tr)[(my `nei) ¥©§¦¦§©§¨
(i"gp):ci dxez
(ci).'åâå ìhä úáëL ìòzå©©©¦§©©¨§

dOgdWMz`vFie,zgxFfdiddlFr §¤©©¨¥§©©¨¨¤
z`xwl oOd lrW lHdlW mFgd ©©¤©©¨¦§©©¤

.dOgdE.xie`A mlrpe dC`znxirne ©©¨¦§©¤§¤§¨¨£¦
:i"yxlr xW` ,lHd lW Frah `Ed KM̈¦§¤©©£¤©

,xie`l eic` milFr WnXd mFg ici§¥©¤¤¦¥¨¨£¦
edviA lW zxtFtW `NnY m` s` §©¦§©¥§¤¤¤¥¨

inA (zipwix dviA zRilw)lh §¦©¥¨¥¨¦§¥©
diR z` mFYqzeE`ln FMxCW awPd) §¦§¤¦¨©¤¤¤©§¦§

(lhA DzF`,dOgA DgiPzeixd`id ¨§©§©¦¨©©¨£¥¦
EWxc EpizFAxe .xie`A dil`n dlFr¨¥¥¤¨¨£¦§©¥¨§
FWExiR caNn ,'lrYe' oFWNd iM¦©¨©©©¦§©¥
mlrpe 'dlFr' did lHdW hEWRd©¨¤©©¨¨¤§¤§¨
fnx mB FA Wi ,WnXd z`vA xie`Ä£¦§¥©¤¤¥©¤¤
`l oOd z` dQiMW dGd lHd xFwOW¤§©©©¤¤¦¨¤©¨Ÿ

`N` ,minXd on didon dlFr lHdW ¨¨¦©¨©¦¤¨¤©©¤¦
ux`d,oOd lr dQknEzFlrke ¨¨¤§©¤©©¨§©£

lHd zakW,dOgd zgixfA oOd lrn ¦§©©©¥©©¨¦§¦©©©¨
f`oOd dNBzpl`xUi ipirlE`xe ¨¦§©¨©¨§¥¥¦§¨¥§¨

xAcOd ipR lr dPde'''Fbe(c"c ,i"gp): §¦¥©§¥©¦§¨§
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ואּונקלֹוס  הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל מּׁשכבת  ּכׁשּנתּגּלה מׁשנה. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשּבלׁשֹון

הּלבן" "מחׂשף לׁשֹון 'מקּלף', צבע ∑Ùkk¯.ּתרּגם: מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, דעדק ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְְְְִֵַַַַָָֹ«¿…ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ּכדאמרינן מגלד ׁשחר, וׁשֹוכב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּגלד ּכקרח מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לׁשֹון על הּוא ּתֹוספת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ּוּכגיר מלמעלה. ּבּפסּוק ּדק ּתבה לֹו ואין .העברית, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
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i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ
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i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו איׁשיׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מצא  לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹֻמה

ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו לגלּגלת, מעמר .חסר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
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ּכל  ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהפּו
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.Làáiåe .Fgixe Fnrh lwlwzdixd ©¦§©¦§©§¥©§§¥©£¥
,KEtd `xwn dfeixaC oi`W ¤¦§¨¨¤¥§¨¨

,zE`ivOd itM mixEcqWixd §¦§¦©§¦¤£¥
Wi`ad dNgYAoOdsFQalE ©§¦¨¦§¦©¨§©

xn`PW oiprM ,rilzd(ck weqt oldl) ¦§¦©¨¦§¨¤¤¡©
'FA dzid `l dOxe Wi`ad `le', §Ÿ¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨

emirilzOd lM KxC oklM - §¥¤¤¨©©§¦¦¨
,FlEwlwA rilzdl FMxCW lk`n©£¨¤©§§©§¦©§¦§
,gixqnE W`ap `Ed dNigY ixd£¥§¦¨¦§¨©§¦©

rilzn `Ed KM xg`e(`zlikn):dxez §©©¨©§¦©
`k

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה העֹולם הּנׁשאר ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם על ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)צדין ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿»»ְְִַַָ

ּומפׁשיר  מתחּמם הּׁשמׁש מיתֹות'∑ÒÓÂ.ידי 'ד' ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו .דישטנ"פריר, ְְְִִֵֵֶֶַַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

(áë)éäéå|éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬
eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä̈−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−

:äLîì§¤«
i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑,ּבאהליהם לקיטתם את אּגדה:ּכׁשּמדדּו ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וטעמֹו. ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, ׁשני (מכילתא)לחם ּכתיב והלא היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
וריח) ּבטעם מׁשּנה אּלא לאחד? LÓÏ‰.העמר e„ÈbiÂ∑ ללמד יׁש ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ««ƒ¿…∆ְְִִִִֵַַַָָֹ

ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם הּגיד לא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשעדין
אנה  "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר "הּוא להם: אמר זאת, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאת

הּכלל  מן הֹוציאֹו ולא .מאנּתם" ְְְִִֵֶַַָֹ

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).ñîðå LîMä íçåxaCd oi` §©©¤¤§¨¨¥©¨¨
,mzial E`iadW hwlPd oOd lr aQEn¨©©¨©¦§¨¤¥¦§¥¨

lr `N`dcVA x`WPd,hwlp `NW ¤¨©©¦§¨©¨¤¤Ÿ¦§¨
did WnXdn mOgzn did xW`MW¤©£¤¨¨¦§©¥¥©¤¤¨¨

gFOpmiOM qnpedUrpemdn,milgp ¦©§¨¥©©¦§©£¨¥¤§¨¦
eEidmi`avE miliI` EPOn oizFW §¨¦¦¤©¨¦§¨¦

,xAcOd on mi`AdmlFrd zFOE`e ©¨¦¦©¦§¨§¨¨
mdn oicvmxUA z` milkF`e ¨¦¥¤§§¦¤§¨¨

dn mircFie ,on mrh mdA minrFhe§£¦¨¤©©¨§§¦©
ogaXozEaiWgel`xUi lW,mpn`] ¦§¨©£¦¨¤¦§¨¥¨§¨

Frah did `l mdiYal E`iadW oOd©¨¤¥¦§¨¥¤Ÿ¨¨¦§
oNdl xn`p ixdW mFgA qnp zFidl¦§¨¥©¤£¥¤¡©§©¨

(bk weqt)wxW ixd ,'Et` Et`Y xW` z`'¥£¤Ÿ¥£¥¤©
qnp xW` `Ed FCal dcVA x`WPd©¦§¨©¨¤§©£¤¨©

WnXA(y"`)[qnpe lW FnEBxze .- ©¤¤§©§¤§¨¨
,'xWR'`Ede'mixWFR' oFWl`l) ¨¨§§§¦Ÿ

wx EnOgzPW ,mixw `le migzFx§¦§Ÿ¨¦¤¦§©§©
iM ,(hrnAWnXd iciÎlr`Ed ¦§©¦©§¥©¤¤

mOgznhrnxiWtnEminM dUrpe: ¦§©¥§©©§¦§©£¤§©¦
.ñîðåWEB xaC :FrnWn 'dqnd' oFWl §¨¨§£¨¨©§¨§©

,lfFpl KtFdd (wvEn)x"ixtphyic ¨©¥§¥
.f"rlAEmEBxzAW 'xyt' oFWl §©©§¤§©§

Epivn ,qFlwpE`FznbEczkQnA §§¨¦§¨§©¤¤
sFqA oixcdpqAwxRzFzin 'c(:fq sc): §©§¤§¦§¤¤¦

ak dxez
(ak).äðLî íçì eè÷ìEpeEMzd `l ¨§¤¤¦§¤Ÿ¦§©§

`l oiicr ixdW] lEtM xEriW hFwll¦§¦¨¤£¥£©¦Ÿ
,[oNdlckE ,zAXd zWxR mdl dxn`p¤¤§¨¨¤¨¨©©©¨§¦§©¨

,mlBxdM Ehwl md `N`EEccOWM ¤¨¥¨§§¤§¥¨§¤¨§
E`vn ,mdild`A mzhiwl z ¤̀§¦¨¨§¨¢¥¤¨§

miltM:ÎWxcnE .'cg`l xnFrd ipW' ¦§©¦§¥¨¤¨¤¨¦§©
dcB`ENi`M ,'dpWn mgl' WxFC ©¨¨¥¤¤¦§¤§¦
xn`p,dPEWn mgliM cOllFzF` ¤¡©¤¤§¤§©¥¦
mFId(zAW)dPYWpmgNdgaWl ©©¨¦§©¨©¤¤§¤©

,Fnrhe FgixAxzFi aFhe dNErn dide §¥§©§§¨¨§¤§¥
lFgd ini x`WAn(`zlikn)m`W)`A ¦¦§¨§¥©¤¦¨

wx aEzMd`lde - Eid mipXW ciBdl ©¨©§©¦¤§©¦¨©£Ÿ
'cg`l xnFrd ipW' aizk;dnE §¦§¥¨¤¨¤¨©

,'dpWn mgl' xnFl cEnlY`N`icM ©§©¤¤¦§¤¤¨§¥
:WFxcl(gixe mrhA dPEWn(m"`x): ¦§§¤§©©¨¥©

.äLîì eãébiåEdEl`WddinY KFYn: ©©¦§Ÿ¤§¨¦§¦¨
'minFIn mFId dn'mFi dPYWP dn - ©©¦¨¦©¦§©¨

,miiltM FA mihwFNW minId x`Xn df¤¦§¨©¨¦¤§¦¦§©¦
W cFnll Wi o`MnEeiWkr croiicr ¦¨¥¦§¤©©§¨£©¦

zAW zWxR dWn mdl ciBd `lŸ¦¦¨¤Ÿ¤¨¨©©¨
deEhvPWoOd zcixil mcTW mFIA ¤¦§©¨©¤¨©¦¦©©¨

mdl xnFl(d weqt lirl)mFIA dide' ©¨¤§¨¨©
'Fbe 'Epikde iXXdcr ,mFi riBdW ©¦¦§¥¦§©¤¦¦©

iXXdEl`XWFzF`,'z`G dn' ©¦¦¤¨£©Ÿ
dcCnPW dlEtMd dCOd lr Ednze§¨§©©¦¨©§¨¤¦§§¨

f` iM ,mdiciAxW` `Ed' mdl xn` ¦¥¤¦¨¨©¨¤£¤
,'mkl xnFl iziEhvPW 'd xAC¦¤¤¦§©¥¦©¨¤

Ecr mzFEvNn dWn xg`zPW mEXn¦¤¦§©¥¤¦§©¨©
f`Fl xn`W ,aEzMd FWpr Kkl ,oldl) ¨§¨£¨©¨¤¨©

(gk weqtmYp`n dp` cr'izFvn xnWl ©¨¨¥©§¤¦§Ÿ¦§©
,'izxFze,llMd on F`ivFd `le`NW §Ÿ¨§Ÿ¦¦©§¨¤Ÿ

,'l`xUi ipA Ep`in dp` cr' xn`p¤¡©©¨¨¥£§¥¦§¨¥
mB iM Fl fFnxl icM 'mYp`n' hwp `N ¤̀¨¨©¥©§¤§¥¦§¦©
miCwd `NW ,mip`nnd llkA `Ed¦§©©§¨£¦¤Ÿ¦§¦

zAXd lr mzFEvl(i"`a):bk dxez §©¨©©©¨



עז glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé)äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−
:èéòînäå§©©§¦«

i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו איׁשיׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מצא  לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹֻמה

ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו לגלּגלת, מעמר .חסר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ
íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a-ãò©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−

:äLî¤«
i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירם ּדתן (שמות Ì¯iÂ∑רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָ

ּכל  ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהפּו
.הּמתליעים  ְִִַַ

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).øîBò,dCn mWzixiUr' `ide ¤¥¦¨§¦£¦¦
'dti`d(el weqt oldl)FWExiR oi` la`] ¨¥¨£¨¥¥

xnr YgkWe' FnM ,d`EaY zOEl £̀©§¨§§¨©§¨Ÿ¤
'dcVA(hi ,hk mixac)[: ©¨¤

.íëéúBLôð øtñîzFWtp oipn itM ¦§©©§¥¤§¦¦§©§¨
Fld`A Wi`l WIWKMEgwYoipn ¤¥§¦§¨¢¨¦§¦§©

,mixnrdxnFrcg`.zlFBlEB lkl ¨¢¨¦¤¤¨§¨§¤
xW` mkizFWtp xRqnM :xn`p ENi`kE§¦¤¡©§¦§©©§¥¤£¤

Fld`A Wi`lmzFPkl aEzMd KxC] §¦§¨¢¤¤©¨§©¨
mixRqp miWp`d xW`M ,'zlFBlEB'§¤©£¤¨£¨¦¦§¨¦
zFBxC oiA liCadl ilAn deW otF`A§¤¨¤¦§¦§©§¦¥©§
cg` lM lW FW`x xnFlM ,mzEaiWg£¦¨§©Ÿ¤¨¤¨

[cg`e(m"`x):fi dxez §¤¨
(fi)èéòînäå äaønä....xnra ECnIe ©©§¤§©©§¦©¨Ÿ¨Ÿ¤

migwFl Eid `l hTll E`vi xW`M©£¤¨§§©¥Ÿ¨§¦
iR lr Ehwl `N` ,dCn ilM mdOr¦¨¤§¥¦¨¤¨¨§©¦

KkitlE ,calA zrCd ocnE`Wi §©©©©¦§¨§¦¨¥

EhwNWhrn EhwNW Wie dAxdlM - ¤¨§©§¥§¥¤¨§§©¨
idFGW FYrcA xriXW dn itl cg ¤̀¨§¦©¤¦¥§©§¤¦

,xnFr zCinEccn mzial E`AWkE ¦©¤§¤¨§¥¨¨§
xnFra(Kkl cgEind ilM)Wi` Wi` ¨¤§¦©§¨§¨¦¦

hFwll dAxOdW E`vnE ,EhwNX dn©¤¨§¨§¤©©§¤¦§
siCrd `lxzFi (dCOA dAxd)lr Ÿ¤§¦¦§¨©¦¨¥©

,Fld`A xW` zlFBlEBl xnFr¤©§¤£¤§¨¢
hFwll hirnOde`Ed s``vn `l §©©§¦¦§©Ÿ¨¨

lFcB qp Edfe .zlFBlEBl xnFrn xqg̈¥¥¤©§¤§¤¥¨
Fa dUrPWdAxOdW Wxtl oi` la`] ¤©£¨£¨¥§¨¥¤©©§¤

Egwle iEEiSd lr Exar hirnOde§©©§¦¨§©©¦§¨§
,xnFr xEriXn zxg` dCinA dpeEkA§©¨¨§¦¨©¤¤¦¦¤
,'l`xUi ipA ok EUrIe' xn`p ixdW¤£¥¤¡©©©£¥§¥¦§¨¥

[dWn xacM EUrW rnWn(l"kyn): ©§©¤¨¦§©¤
gi dxez

(k).íéLðà eøéúBiåEN`d miWp`d ©¦£¨¦¨£¨¦¨¥
Eidmxia`e ozCmiiExw mdW EpivOW ¨¨¨©£¦¨¤¨¦¤¥§¦

,gxw lW FYwElgn zWxtA 'miWp`'£¨¦§¨¨©©£§¤Ÿ©
xn`PW FnM(ek ,fh xacna)lrn `p ExEq' §¤¤¡©¨¥©

'miWp`d ild`(i ,dk x"eny): ¨¢¥¨£¨¦
.íéòìBz íøiå`Ed 'mxIe''dOx' oFWl ©¨ª¨¦©¨ª§¦¨

:xn`p did ENi`kE ,'zrlFY' FWExiRW¤¥©©§¦¨¨¤¡©
'mirlFY rilzIe'(m"`x): ©©§¦©¨¦

.Làáiåe .Fgixe Fnrh lwlwzdixd ©¦§©¦§©§¥©§§¥©£¥
,KEtd `xwn dfeixaC oi`W ¤¦§¨¨¤¥§¨¨

,zE`ivOd itM mixEcqWixd §¦§¦©§¦¤£¥
Wi`ad dNgYAoOdsFQalE ©§¦¨¦§¦©¨§©

xn`PW oiprM ,rilzd(ck weqt oldl) ¦§¦©¨¦§¨¤¤¡©
'FA dzid `l dOxe Wi`ad `le', §Ÿ¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨

emirilzOd lM KxC oklM - §¥¤¤¨©©§¦¦¨
,FlEwlwA rilzdl FMxCW lk`n©£¨¤©§§©§¦©§¦§
,gixqnE W`ap `Ed dNigY ixd£¥§¦¨¦§¨©§¦©

rilzn `Ed KM xg`e(`zlikn):dxez §©©¨©§¦©
`k

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה העֹולם הּנׁשאר ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם על ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)צדין ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿»»ְְִַַָ

ּומפׁשיר  מתחּמם הּׁשמׁש מיתֹות'∑ÒÓÂ.ידי 'ד' ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו .דישטנ"פריר, ְְְִִֵֵֶֶַַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

(áë)éäéå|éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬
eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä̈−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−

:äLîì§¤«
i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑,ּבאהליהם לקיטתם את אּגדה:ּכׁשּמדדּו ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וטעמֹו. ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, ׁשני (מכילתא)לחם ּכתיב והלא היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
וריח) ּבטעם מׁשּנה אּלא לאחד? LÓÏ‰.העמר e„ÈbiÂ∑ ללמד יׁש ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ««ƒ¿…∆ְְִִִִֵַַַָָֹ

ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם הּגיד לא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשעדין
אנה  "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר "הּוא להם: אמר זאת, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאת

הּכלל  מן הֹוציאֹו ולא .מאנּתם" ְְְִִֵֶַַָֹ

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).ñîðå LîMä íçåxaCd oi` §©©¤¤§¨¨¥©¨¨
,mzial E`iadW hwlPd oOd lr aQEn¨©©¨©¦§¨¤¥¦§¥¨

lr `N`dcVA x`WPd,hwlp `NW ¤¨©©¦§¨©¨¤¤Ÿ¦§¨
did WnXdn mOgzn did xW`MW¤©£¤¨¨¦§©¥¥©¤¤¨¨

gFOpmiOM qnpedUrpemdn,milgp ¦©§¨¥©©¦§©£¨¥¤§¨¦
eEidmi`avE miliI` EPOn oizFW §¨¦¦¤©¨¦§¨¦

,xAcOd on mi`AdmlFrd zFOE`e ©¨¦¦©¦§¨§¨¨
mdn oicvmxUA z` milkF`e ¨¦¥¤§§¦¤§¨¨

dn mircFie ,on mrh mdA minrFhe§£¦¨¤©©¨§§¦©
ogaXozEaiWgel`xUi lW,mpn`] ¦§¨©£¦¨¤¦§¨¥¨§¨

Frah did `l mdiYal E`iadW oOd©¨¤¥¦§¨¥¤Ÿ¨¨¦§
oNdl xn`p ixdW mFgA qnp zFidl¦§¨¥©¤£¥¤¡©§©¨

(bk weqt)wxW ixd ,'Et` Et`Y xW` z`'¥£¤Ÿ¥£¥¤©
qnp xW` `Ed FCal dcVA x`WPd©¦§¨©¨¤§©£¤¨©

WnXA(y"`)[qnpe lW FnEBxze .- ©¤¤§©§¤§¨¨
,'xWR'`Ede'mixWFR' oFWl`l) ¨¨§§§¦Ÿ

wx EnOgzPW ,mixw `le migzFx§¦§Ÿ¨¦¤¦§©§©
iM ,(hrnAWnXd iciÎlr`Ed ¦§©¦©§¥©¤¤

mOgznhrnxiWtnEminM dUrpe: ¦§©¥§©©§¦§©£¤§©¦
.ñîðåWEB xaC :FrnWn 'dqnd' oFWl §¨¨§£¨¨©§¨§©

,lfFpl KtFdd (wvEn)x"ixtphyic ¨©¥§¥
.f"rlAEmEBxzAW 'xyt' oFWl §©©§¤§©§

Epivn ,qFlwpE`FznbEczkQnA §§¨¦§¨§©¤¤
sFqA oixcdpqAwxRzFzin 'c(:fq sc): §©§¤§¦§¤¤¦

ak dxez
(ak).äðLî íçì eè÷ìEpeEMzd `l ¨§¤¤¦§¤Ÿ¦§©§

`l oiicr ixdW] lEtM xEriW hFwll¦§¦¨¤£¥£©¦Ÿ
,[oNdlckE ,zAXd zWxR mdl dxn`p¤¤§¨¨¤¨¨©©©¨§¦§©¨

,mlBxdM Ehwl md `N`EEccOWM ¤¨¥¨§§¤§¥¨§¤¨§
E`vn ,mdild`A mzhiwl z ¤̀§¦¨¨§¨¢¥¤¨§

miltM:ÎWxcnE .'cg`l xnFrd ipW' ¦§©¦§¥¨¤¨¤¨¦§©
dcB`ENi`M ,'dpWn mgl' WxFC ©¨¨¥¤¤¦§¤§¦
xn`p,dPEWn mgliM cOllFzF` ¤¡©¤¤§¤§©¥¦
mFId(zAW)dPYWpmgNdgaWl ©©¨¦§©¨©¤¤§¤©

,Fnrhe FgixAxzFi aFhe dNErn dide §¥§©§§¨¨§¤§¥
lFgd ini x`WAn(`zlikn)m`W)`A ¦¦§¨§¥©¤¦¨

wx aEzMd`lde - Eid mipXW ciBdl ©¨©§©¦¤§©¦¨©£Ÿ
'cg`l xnFrd ipW' aizk;dnE §¦§¥¨¤¨¤¨©

,'dpWn mgl' xnFl cEnlY`N`icM ©§©¤¤¦§¤¤¨§¥
:WFxcl(gixe mrhA dPEWn(m"`x): ¦§§¤§©©¨¥©

.äLîì eãébiåEdEl`WddinY KFYn: ©©¦§Ÿ¤§¨¦§¦¨
'minFIn mFId dn'mFi dPYWP dn - ©©¦¨¦©¦§©¨

,miiltM FA mihwFNW minId x`Xn df¤¦§¨©¨¦¤§¦¦§©¦
W cFnll Wi o`MnEeiWkr croiicr ¦¨¥¦§¤©©§¨£©¦

zAW zWxR dWn mdl ciBd `lŸ¦¦¨¤Ÿ¤¨¨©©¨
deEhvPWoOd zcixil mcTW mFIA ¤¦§©¨©¤¨©¦¦©©¨

mdl xnFl(d weqt lirl)mFIA dide' ©¨¤§¨¨©
'Fbe 'Epikde iXXdcr ,mFi riBdW ©¦¦§¥¦§©¤¦¦©

iXXdEl`XWFzF`,'z`G dn' ©¦¦¤¨£©Ÿ
dcCnPW dlEtMd dCOd lr Ednze§¨§©©¦¨©§¨¤¦§§¨

f` iM ,mdiciAxW` `Ed' mdl xn` ¦¥¤¦¨¨©¨¤£¤
,'mkl xnFl iziEhvPW 'd xAC¦¤¤¦§©¥¦©¨¤

Ecr mzFEvNn dWn xg`zPW mEXn¦¤¦§©¥¤¦§©¨©
f`Fl xn`W ,aEzMd FWpr Kkl ,oldl) ¨§¨£¨©¨¤¨©

(gk weqtmYp`n dp` cr'izFvn xnWl ©¨¨¥©§¤¦§Ÿ¦§©
,'izxFze,llMd on F`ivFd `le`NW §Ÿ¨§Ÿ¦¦©§¨¤Ÿ

,'l`xUi ipA Ep`in dp` cr' xn`p¤¡©©¨¨¥£§¥¦§¨¥
mB iM Fl fFnxl icM 'mYp`n' hwp `N ¤̀¨¨©¥©§¤§¥¦§¦©
miCwd `NW ,mip`nnd llkA `Ed¦§©©§¨£¦¤Ÿ¦§¦

zAXd lr mzFEvl(i"`a):bk dxez §©¨©©©¨
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i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ הּיֹום,∑‡˙ אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ּׁשאּתם ּׁשאּתם מה ּומה ימים. לׁשני הּכל ∆¬∆…≈ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
נֹופל  אפּיה לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל ּבתבׁשיל צריכים ּבּׁשּול ּולׁשֹון ∑ÓLÓÏ¯˙.ּבלחם, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ¿ƒ¿∆∆

.לגניזה  ְִִָ

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
לאו? "ׁשּבת אם להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו. ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

לֹומר  ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּיֹום".
ּתמצאּוהּו מחר אבל תמצאּוהּו", לא "ה ּיֹום .הּיֹום? ְְֲִִַַָָָָָֹ

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, וימים ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
.(מכילתא)טֹובים ִ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöî: ¨¨«

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk)eôà eôàz øLà úàxW` z`e ¥£¤Ÿ¥§¥£¤
ElXA ElXaY.li`Fd :mdl xn` KM §©§©¥¨¨©¨¤¦

,ig :mipFW miptF`A lk`p oOde§©¨¤¡¨§¨¦¦©
lXal xEq` zAWaE ,iEt` F` lXEan§¨¨§©¨¨§©¥

lM Kkitl ,zFt`lemivFx mY`X dn §¤¡§¦¨¨©¤©¤¦
,xEPYA zFt`l`EdWM Flk`l icM ¤¡©©§¥§¨§§¤

iEt`dnE ;mini ipWl lMd mFId Et` , ¨¡©©Ÿ¦§¥¨¦©
,miOA EPOn lXal mikixv mY`X¤©¤§¦¦§©¥¦¤©©¦

,mFId ElXAzAWA mkl didIW icM ©§©§¥¤¦§¤¨¤§©¨
.mkpFvxM okEn lk`ni"yx siqene: ©£¨¨¦§§¤

ltFp 'diIt`' oFWl(mi`zn)mglA §£¦¨¥©§¦§¤¤
,min `ll xEPzA dt`p `EdWoFWlE ¤¤¡¤§©§Ÿ©¦§

'lEXiA'mi`znliWazAlXAzOd ¦©§¦§©§¦©¦§©¥
W`d iAB lr min zxicwA: ¦§¥©©¦©©¥¨¥

.úøîLîìdfipblEdEgiPd ,xnFlM . §¦§¤¤¦§¦¨§©©¦
zAWl okEnE xEnW `dIW mklv ¤̀§§¤¤§¥¨¨§©¨
FWExiR oi` 'zxnWn' oFWlE]§¦§¤¤¥¥
z` mixnFXW KxcM EdExnWIW¤¦§§§¤¤¤§¦¤
mYxnWE' FnM ,xf FA rBi `NW WcFTd©¤¤Ÿ¦©¨§§©§¤

'WcTd zxnWn z`(d ,gi xacna),m"`x) ¥¦§¤¤©Ÿ¤
(`"n:ck dxez

(dk).'Bâå íBiä eäeìëà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¦§©§
AzixgWonGd `EdW zAXd mFi lW §©£¦¤©©¨¤©§©

hFwlle z`vl oilibx EidWmFi lkA ¤¨§¦¦¨¥§¦§§¨
lF`Wl E`AdWnlm` `vp m`' ¨¦§§¤¦¥¥¦

'e`lcFakl ztqFp dpn cxY `OW] ¨¤¨¥¥¨¨¤¤¦§
EpY` dxEnXd Ff caNn ,zAXd©©¨¦§©©§¨¦¨

[lFnz`nmkciAW z`' ,mdl xn` ; ¥¤§¨©¨¤¥¤§¤§¤
axrl ;'Elk`(axr zFptl)Exfg ¦§¨¤¤¦§¤¤¨§

'z`vl Edn' ,EdEl`WE eiptlhFwlle §¨¨§¨©¨¥§¦§
Eplk` xaMW xg`l dYr `OW]¤¨©¨§©©¤§¨¨©§
EpiciA x`Wp `le ,dIpW dCErq§¨§¦¨§Ÿ¦§¨§¨¥

;[sqFp on cxi ,dnE`n,mdl xn` §¨¨©¨¨¨©¨¤
'mFId zAW'`le ,llM oOd cxi `le ©¨©§Ÿ¨©©¨§¨§Ÿ

lFk`l mkciA didW mEXn wx©¦¤¨¨§¤§¤¤¡
lFnz`noi`e mFId zAXW ipRn `N` , ¥¤§¤¨¦§¥¤©¨©§¥

;zFzAWA cxFi oOdmzF` d`x ©¨¥§©¨¨¨¨
`OW mib`FCdYrn`le oOd wqR £¦¤¨¥©¨¨©©¨§Ÿ

`l mFId' ,mdl xn` ,cFr cxi¥¥¨©¨¤©Ÿ
xnFl cEnlY dn .'EdE`vnzaEW ¦§¨©©§©

?'mFId':WiBcdl icM `N``l mFId ©¤¨§¥§©§¦©Ÿ
,EdE`vnY xgn la` ,EdE`vnzoi`e ¦§¨£¨¨¨¦§¨§¥
oOd wqR `OW bF`cl mkl,`"eb) ¨¤¦§¤¨¨©©¨

(miyxtne:ek dxez
(ek)úaL éòéáMä íBiáeFA didi `l. ©©§¦¦©¨Ÿ¦§¤

iriaXd mFIW mricFdl dYr `A `lŸ¨©¨§¦¨¤©§¦¦
zAW' mdl xn` xaMW] zAW `Ed©¨¤§¨¨©¨¤©©

'xgn 'dl Wcw(bk weqt lirl)KM `N` ,[ Ÿ¤©¨¨¤¨¨
iriaXd mFIA :xnF` `Ed,`Ed zAW ¥©©§¦¦©¨

oM lreFA didi `l oOd'',mB mpn`e §©¥©¨Ÿ¦§¤§¨§¨©
mdl ricFd xaM z`f(mcFTd weqta)`le , Ÿ§¨¦©¨¤©¥§Ÿ

aEzMd `ao`MÎmFi zFAxl `N` ¨©¨¨¤¨§©
miaFhÎminie mixERMd`l mdA mBW ©¦¦§¨¦¦¤©¨¤Ÿ

s`e li`Fd ,zAXd znbEcM ,oOd cxï©©¨§§©©©¨¦§©
'oFzAW' mWA mi`xwp md,bk `xwie d`x) ¥¦§¨¦§¥©¨

(hlÎal miweqtiExTd lke ,`l - zAW §¨©¨©¨Ÿ
FA didi(`"eb):fk dxez ¦§¤

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, ידי צב)על .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי לכם ּבעיניכם לתת ¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יֹומים  ÂÈzÁz.לחם LÈ‡ e·L∑,לּתחּום חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' חכמים סמכּו לפּׁשּוט מּכאן וא' לגּופֹו ג' ִֶֶַ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ורגלים  B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ׁש אּמה אלּפים מּדברי אּלּו אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְִִַַַָ«≈≈¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

נאמר  הּמן לֹוקטי על מקרא, ׁשל ועּקרֹו .סֹופרים. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `"ig y"ewl t"r)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ט)אף כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ׁשּמׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה הזהירה ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּייכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ד)ּב"עֹובדין קכח, ּכלֹומר,(תהלים , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּתֹורה  העסק ּבעת ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, הּמעׂשה וכח הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻׁשהעסק

ְְִֶָּובמצֹותיה.
החל", ּב"ימֹות ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו הּמעׂשה וכח ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹא

מצֹותיה. ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻוהינּו,
לתחּום  מחּוץ ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאבל
להיֹות  צריכים הּמעׂשה וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ׁשקּועים להיֹות צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ּדלא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻהּקדּׁשה,

לגמרי. ּבזה ְְְִֵֶַָׁשקּועים

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).ízðàî äðà ãòhFicdÎlWn ©¨¨¥©§¤§©¤§
`Ed(mrd itA xEbXd mbzR)icdA' - ¦§¨©¨§¦¨¨©£¥

'`AxM iwl `vEd(.av w"a)mr cgi'] ¨¨¥©§¨©©¦
ciÎlr lcBd uFw ;'aExMd dwFl ,uFTd©¤©§©¨¥©©
xwrPW minrR ,Fxwrl `AWM ,aExMd©§§¤¨§¨§§¨¦¤¤¡¨
FliaWA dwFl `vnpe ,FOr aExMd©§¦§¦§¨¤¦§¦

(i"yx)minrR ,xnFlM .[iciÎlr §©§¨¦©§¥
oiPBzn mirWxds`,oixWMdoFbkE ¨§¨¦¦§©¦©©§¥¦§

cr' eiCgi aEzMd mllMW o`M xEn`d̈¨¨¤§¨¨©¨©§¨©
on hErin wxW s` lr ,'mYp`n izn̈©¥©§¤©©¤©¦¦

['mrd on'] hFwll E`vi mrd(x"yl): ¨¨¨§¦§¦¨¨
hk dxez

(hk)eàøWi .zAXd mkl ozp 'd iM §¦¨©¨¤©©¨¥
FzErnWOW `xwOA 'dI`x' oFWl§§¦¨©¦§¨¤©§¨
cbp drx iM E`x' :FnM] 'zEppFAzd'¦§§§§¦¨¨¤¤

'mkipR(i ,i lirl)dpeEMd o`M mlE` ,[ §¥¤¨¨©©¨¨

E`x :DhEWtM mipir ziI`xl `id¦¦§¦©¥©¦¦§¨§
'd iM mkipirAxW` `EdFcFakA §¥¥¤¦£¤¦§

qp ixdW ,zAWd lr mkz` xidfn©§¦¤§¤©©©¨¤£¥¥
mkipirl iElBdÎaxr lkA dUrp ©¨§¥¥¤©£¨§¨¤¤

mgl mkl zzl ,zAWxEarA ©¨¨¥¨¤¤¤©£
,minFihFwll E`vY `NW icM ¨¦§¥¤Ÿ¥§¦§
zAWA(m"`x): §©¨

.åézçz Léà eáLuEg mc` `vi `NW §¦©§¨¤Ÿ¥¥¨¨
K` ,(oNdlcM) dO` miRl` lW mEgzl¦§¤©§©¦©¨§¦§©¨©
fEfl Fl oi`W rnWn 'eiYgY' oFWNn¦§©§¨©§©¤¥¨

,FnFwOnminkg Eknq o`MnE`vn) ¦§¦¨¨§£¨¦¨§
xEriW oicl (`xwOd on KnqzFO` 'c ¤¤¦©¦§¨§¦¦©

ErAwPWmEgYl uEg `vFiloFbM] ¤¦§§§¥©§§
Fl xEq`W ,[zAWA mixkp EdE`ivFdW¤¦¨§¦§©¨¤¨
itl eizFO` rAx` lEaBn z`vl̈¥¦§©§©©¨§¦
FnFwn EdGW ,'eiYgY' iExw df mFwOW¤¨¤¨©§¨¤¤§

:mc` lW'bzFO`hEXitl '`e FtEbl ¤¨¨©§§§¦
(zhWFd),milbxe miciEN` ixd ¨©¨©¦§©§©¦£¥¥

zFO` rAx`(.`p oiaexir)(`"eb): ©§©©
.BîB÷nî Léà àöé ìàmiRl` EN` ©¥¥¦¦§¥©§©¦

zAW mEgY lW dO`aiaq zFcCnPd ©¨¤§©¨©¦§¨§¦
mde ,dizFgEx rAx`n xir lM̈¦¥©§©¤¨§¥
,Dl milRhPd 'xird iWxbn' miaWgPd©¤§¨¦¦§§¥¨¦©¦§¨¦¨
z`vle wigxdl mixEq` xird iaWFie§§¥¨¦£¦§©§¦§¨¥

d`lde mXn(`zlikn)e .df xEQi``l ¦¨¨¨§¨§¦¤Ÿ
WxFtna,EdEcnl `xwOd onoi`W ¦§¨¦©¦§¨§¨¤¥

xEQi`mixtFqÎixaCn `N` oinEgY ¦§¦¤¨¦¦§¥§¦
(minkg zxifB)lW FxTire ,d`xwn §¥©£¨¦§¦¨¤©¦§¨

Wi` `vi l` ,eiYgY Wi` EaW'] dGd©¤§¦©§¨©¥¥¦
['FnFwOnxn`p oOd ihwFl lr`NW ¦§©§¥©¨¤¡¨¤Ÿ

cxFi oOd oi` iM hFwll mrd `vi¥¥¨¨¦§¦¥©¨¥
(i"`a):l dxez



עט glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ הּיֹום,∑‡˙ אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ּׁשאּתם ּׁשאּתם מה ּומה ימים. לׁשני הּכל ∆¬∆…≈ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
נֹופל  אפּיה לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל ּבתבׁשיל צריכים ּבּׁשּול ּולׁשֹון ∑ÓLÓÏ¯˙.ּבלחם, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ¿ƒ¿∆∆

.לגניזה  ְִִָ

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
לאו? "ׁשּבת אם להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו. ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

לֹומר  ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּיֹום".
ּתמצאּוהּו מחר אבל תמצאּוהּו", לא "ה ּיֹום .הּיֹום? ְְֲִִַַָָָָָֹ

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, וימים ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
.(מכילתא)טֹובים ִ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöî: ¨¨«

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk)eôà eôàz øLà úàxW` z`e ¥£¤Ÿ¥§¥£¤
ElXA ElXaY.li`Fd :mdl xn` KM §©§©¥¨¨©¨¤¦

,ig :mipFW miptF`A lk`p oOde§©¨¤¡¨§¨¦¦©
lXal xEq` zAWaE ,iEt` F` lXEan§¨¨§©¨¨§©¥

lM Kkitl ,zFt`lemivFx mY`X dn §¤¡§¦¨¨©¤©¤¦
,xEPYA zFt`l`EdWM Flk`l icM ¤¡©©§¥§¨§§¤

iEt`dnE ;mini ipWl lMd mFId Et` , ¨¡©©Ÿ¦§¥¨¦©
,miOA EPOn lXal mikixv mY`X¤©¤§¦¦§©¥¦¤©©¦

,mFId ElXAzAWA mkl didIW icM ©§©§¥¤¦§¤¨¤§©¨
.mkpFvxM okEn lk`ni"yx siqene: ©£¨¨¦§§¤

ltFp 'diIt`' oFWl(mi`zn)mglA §£¦¨¥©§¦§¤¤
,min `ll xEPzA dt`p `EdWoFWlE ¤¤¡¤§©§Ÿ©¦§

'lEXiA'mi`znliWazAlXAzOd ¦©§¦§©§¦©¦§©¥
W`d iAB lr min zxicwA: ¦§¥©©¦©©¥¨¥

.úøîLîìdfipblEdEgiPd ,xnFlM . §¦§¤¤¦§¦¨§©©¦
zAWl okEnE xEnW `dIW mklv ¤̀§§¤¤§¥¨¨§©¨
FWExiR oi` 'zxnWn' oFWlE]§¦§¤¤¥¥
z` mixnFXW KxcM EdExnWIW¤¦§§§¤¤¤§¦¤
mYxnWE' FnM ,xf FA rBi `NW WcFTd©¤¤Ÿ¦©¨§§©§¤

'WcTd zxnWn z`(d ,gi xacna),m"`x) ¥¦§¤¤©Ÿ¤
(`"n:ck dxez

(dk).'Bâå íBiä eäeìëà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¦§©§
AzixgWonGd `EdW zAXd mFi lW §©£¦¤©©¨¤©§©

hFwlle z`vl oilibx EidWmFi lkA ¤¨§¦¦¨¥§¦§§¨
lF`Wl E`AdWnlm` `vp m`' ¨¦§§¤¦¥¥¦

'e`lcFakl ztqFp dpn cxY `OW] ¨¤¨¥¥¨¨¤¤¦§
EpY` dxEnXd Ff caNn ,zAXd©©¨¦§©©§¨¦¨

[lFnz`nmkciAW z`' ,mdl xn` ; ¥¤§¨©¨¤¥¤§¤§¤
axrl ;'Elk`(axr zFptl)Exfg ¦§¨¤¤¦§¤¤¨§

'z`vl Edn' ,EdEl`WE eiptlhFwlle §¨¨§¨©¨¥§¦§
Eplk` xaMW xg`l dYr `OW]¤¨©¨§©©¤§¨¨©§
EpiciA x`Wp `le ,dIpW dCErq§¨§¦¨§Ÿ¦§¨§¨¥

;[sqFp on cxi ,dnE`n,mdl xn` §¨¨©¨¨¨©¨¤
'mFId zAW'`le ,llM oOd cxi `le ©¨©§Ÿ¨©©¨§¨§Ÿ

lFk`l mkciA didW mEXn wx©¦¤¨¨§¤§¤¤¡
lFnz`noi`e mFId zAXW ipRn `N` , ¥¤§¤¨¦§¥¤©¨©§¥

;zFzAWA cxFi oOdmzF` d`x ©¨¥§©¨¨¨¨
`OW mib`FCdYrn`le oOd wqR £¦¤¨¥©¨¨©©¨§Ÿ

`l mFId' ,mdl xn` ,cFr cxi¥¥¨©¨¤©Ÿ
xnFl cEnlY dn .'EdE`vnzaEW ¦§¨©©§©

?'mFId':WiBcdl icM `N``l mFId ©¤¨§¥§©§¦©Ÿ
,EdE`vnY xgn la` ,EdE`vnzoi`e ¦§¨£¨¨¨¦§¨§¥
oOd wqR `OW bF`cl mkl,`"eb) ¨¤¦§¤¨¨©©¨

(miyxtne:ek dxez
(ek)úaL éòéáMä íBiáeFA didi `l. ©©§¦¦©¨Ÿ¦§¤

iriaXd mFIW mricFdl dYr `A `lŸ¨©¨§¦¨¤©§¦¦
zAW' mdl xn` xaMW] zAW `Ed©¨¤§¨¨©¨¤©©

'xgn 'dl Wcw(bk weqt lirl)KM `N` ,[ Ÿ¤©¨¨¤¨¨
iriaXd mFIA :xnF` `Ed,`Ed zAW ¥©©§¦¦©¨

oM lreFA didi `l oOd'',mB mpn`e §©¥©¨Ÿ¦§¤§¨§¨©
mdl ricFd xaM z`f(mcFTd weqta)`le , Ÿ§¨¦©¨¤©¥§Ÿ

aEzMd `ao`MÎmFi zFAxl `N` ¨©¨¨¤¨§©
miaFhÎminie mixERMd`l mdA mBW ©¦¦§¨¦¦¤©¨¤Ÿ

s`e li`Fd ,zAXd znbEcM ,oOd cxï©©¨§§©©©¨¦§©
'oFzAW' mWA mi`xwp md,bk `xwie d`x) ¥¦§¨¦§¥©¨

(hlÎal miweqtiExTd lke ,`l - zAW §¨©¨©¨Ÿ
FA didi(`"eb):fk dxez ¦§¤

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, ידי צב)על .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי לכם ּבעיניכם לתת ¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יֹומים  ÂÈzÁz.לחם LÈ‡ e·L∑,לּתחּום חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' חכמים סמכּו לפּׁשּוט מּכאן וא' לגּופֹו ג' ִֶֶַ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ורגלים  B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ׁש אּמה אלּפים מּדברי אּלּו אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְִִַַַָ«≈≈¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

נאמר  הּמן לֹוקטי על מקרא, ׁשל ועּקרֹו .סֹופרים. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `"ig y"ewl t"r)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ט)אף כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ׁשּמׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה הזהירה ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּייכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ד)ּב"עֹובדין קכח, ּכלֹומר,(תהלים , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּתֹורה  העסק ּבעת ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, הּמעׂשה וכח הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻׁשהעסק

ְְִֶָּובמצֹותיה.
החל", ּב"ימֹות ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו הּמעׂשה וכח ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹא

מצֹותיה. ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻוהינּו,
לתחּום  מחּוץ ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאבל
להיֹות  צריכים הּמעׂשה וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ׁשקּועים להיֹות צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ּדלא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻהּקדּׁשה,

לגמרי. ּבזה ְְְִֵֶַָׁשקּועים

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).ízðàî äðà ãòhFicdÎlWn ©¨¨¥©§¤§©¤§
`Ed(mrd itA xEbXd mbzR)icdA' - ¦§¨©¨§¦¨¨©£¥

'`AxM iwl `vEd(.av w"a)mr cgi'] ¨¨¥©§¨©©¦
ciÎlr lcBd uFw ;'aExMd dwFl ,uFTd©¤©§©¨¥©©
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(i"yx)minrR ,xnFlM .[iciÎlr §©§¨¦©§¥
oiPBzn mirWxds`,oixWMdoFbkE ¨§¨¦¦§©¦©©§¥¦§
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on hErin wxW s` lr ,'mYp`n izn̈©¥©§¤©©¤©¦¦

['mrd on'] hFwll E`vi mrd(x"yl): ¨¨¨§¦§¦¨¨
hk dxez

(hk)eàøWi .zAXd mkl ozp 'd iM §¦¨©¨¤©©¨¥
FzErnWOW `xwOA 'dI`x' oFWl§§¦¨©¦§¨¤©§¨
cbp drx iM E`x' :FnM] 'zEppFAzd'¦§§§§¦¨¨¤¤

'mkipR(i ,i lirl)dpeEMd o`M mlE` ,[ §¥¤¨¨©©¨¨

E`x :DhEWtM mipir ziI`xl `id¦¦§¦©¥©¦¦§¨§
'd iM mkipirAxW` `EdFcFakA §¥¥¤¦£¤¦§

qp ixdW ,zAWd lr mkz` xidfn©§¦¤§¤©©©¨¤£¥¥
mkipirl iElBdÎaxr lkA dUrp ©¨§¥¥¤©£¨§¨¤¤

mgl mkl zzl ,zAWxEarA ©¨¨¥¨¤¤¤©£
,minFihFwll E`vY `NW icM ¨¦§¥¤Ÿ¥§¦§
zAWA(m"`x): §©¨

.åézçz Léà eáLuEg mc` `vi `NW §¦©§¨¤Ÿ¥¥¨¨
K` ,(oNdlcM) dO` miRl` lW mEgzl¦§¤©§©¦©¨§¦§©¨©
fEfl Fl oi`W rnWn 'eiYgY' oFWNn¦§©§¨©§©¤¥¨

,FnFwOnminkg Eknq o`MnE`vn) ¦§¦¨¨§£¨¦¨§
xEriW oicl (`xwOd on KnqzFO` 'c ¤¤¦©¦§¨§¦¦©

ErAwPWmEgYl uEg `vFiloFbM] ¤¦§§§¥©§§
Fl xEq`W ,[zAWA mixkp EdE`ivFdW¤¦¨§¦§©¨¤¨
itl eizFO` rAx` lEaBn z`vl̈¥¦§©§©©¨§¦
FnFwn EdGW ,'eiYgY' iExw df mFwOW¤¨¤¨©§¨¤¤§

:mc` lW'bzFO`hEXitl '`e FtEbl ¤¨¨©§§§¦
(zhWFd),milbxe miciEN` ixd ¨©¨©¦§©§©¦£¥¥

zFO` rAx`(.`p oiaexir)(`"eb): ©§©©
.BîB÷nî Léà àöé ìàmiRl` EN` ©¥¥¦¦§¥©§©¦

zAW mEgY lW dO`aiaq zFcCnPd ©¨¤§©¨©¦§¨§¦
mde ,dizFgEx rAx`n xir lM̈¦¥©§©¤¨§¥
,Dl milRhPd 'xird iWxbn' miaWgPd©¤§¨¦¦§§¥¨¦©¦§¨¦¨
z`vle wigxdl mixEq` xird iaWFie§§¥¨¦£¦§©§¦§¨¥

d`lde mXn(`zlikn)e .df xEQi``l ¦¨¨¨§¨§¦¤Ÿ
WxFtna,EdEcnl `xwOd onoi`W ¦§¨¦©¦§¨§¨¤¥

xEQi`mixtFqÎixaCn `N` oinEgY ¦§¦¤¨¦¦§¥§¦
(minkg zxifB)lW FxTire ,d`xwn §¥©£¨¦§¦¨¤©¦§¨

Wi` `vi l` ,eiYgY Wi` EaW'] dGd©¤§¦©§¨©¥¥¦
['FnFwOnxn`p oOd ihwFl lr`NW ¦§©§¥©¨¤¡¨¤Ÿ

cxFi oOd oi` iM hFwll mrd `vi¥¥¨¨¦§¦¥©¨¥
(i"`a):l dxez
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רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב מׁשּתּמרת,(שמואל – ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ּבּכל "ערּוכה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת צ"ל הּלּמּוד ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו י)ואם לה, ׁשקּועים (תהלים הּגּוף אברי ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּתֹורה. ּבעסק ְְְֵֵֶַַָלגמרי

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ נמׁשל ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לבן  והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד, לֹו∑ÁÈtˆk˙.לזרע וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְִִִֵֶַַָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון .אסקריטון ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה"?
לּמקֹום  לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ"אּתם,

ליראיו  מזֹון .להכין ְִִֵָָָ

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית ÈÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

הּמן  ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל .ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).ïáì ãb òøæk àeäåoin `Ed 'cB' §§¤©©¨¨©¦
i"xcpiilew FnXW aUrf"rlArxfe , ¥¤¤§§©©§¤©

oal did oOde ,oal Fpi`e lFbr FNW¤¨§¥¨¨§©¨¨¨¨¨
xnFle siqFdl aEzMd KxvEd Kkl]§¨§©©¨§¦§©

,['oal'eoOdcBÎrxfl lWnp Fpi` ¨¨§©¨¥¦§¨§¤©©
oiprl `N`zxEvlEBrdlMW ,FNW ¤¨§¦§©©¨¦¤¤¨

lFbr oOd ixBxBn cg`,did cBÎrxfM ¤¨¦©§§¥©¨¨§¤©©¨¨
eFravA mlE`:oal `Ed §¨§¦§¨¨

úçétökWacA.FzF` oipBhOW wvA §©¦¦¦§¨¨¥¤§©§¦
oFWlA 'oihixwq`' Fl oixFwe ,WacA¦§©§¦¦§§¦¦¦§

dpWn(c"n `"t dlg)e ,okmEBxY `Ed ¦§¨§¥©§
qElwpE` lW'WacA oehixwq`M' :o`M ¤§§¨§¦§§¥¨¨¦§¨

W"xd oFWl d`xE](h"n d"t oixiykn) §¥§¨©

,WacE gnTn iEUrd lk`n - zgRSd'©©©©©£¨¤¨¦¤©§¨
- 'Fwivdl lFkIW KM lM Kx `Ede§©¨¨¤¨©£¦

[lfFpM ilM KFzA FzF` zwvl:l dxez ¨¤¤§§¦§¥
(al).úøîLîì,dfipblitkE §¦§¤¤¦§¦¨§¦

lirl x`AzPW(bk weqt): ¤¦§¨¥§¥
íëéúBøBãì.'ebe mgNd z` E`xi ornl §¥¤§©©¦§¤©¤¤

?xaCd miIwzp izni`eEdinxi iniA §¥¨©¦§©¥©¨¨¦¥¦§§¨
,`iaPddOl' mgikFn Edinxi didWM ©¨¦§¤¨¨¦§§¨¦¨¨¨

mde ,'dxFYA miwqFr mY` oi ¥̀©¤§¦©¨§¥
' mixnF`m`wFqrpe EpYk`ln giPp §¦¦©¦©§©§¥§©£

mdl `ivFd ,'qpxRzp okidn ,dxFYA©¨¥¥¨¦§©§¥¦¨¤
oOd zpvpvdWn inin fEpB EidW ¦§¤¤©¨¤¨¨¦¥¤

'd xac E`x mY` xFCd' mdl xn`e§¨©¨¤©©¤§§©

'ebe 'l`xUil iziid xAcnd(`l ,a dinxi) £¦§¨¨¦¦§¦§¨¥
FnM m`d :l`xUil xnF` d"awd]¥§¦§¨¥©¦§
z` qpxtnE of Fpi`W mkl iziid xAcn¦§¨¨¦¦¨¤¤¥¨§©§¥¤

.[?eiaWFi`N` ,xn`p `l 'ErnW' §¨¦§Ÿ¤¡©¤¨
,'E`x'zpvpv z` mdl d`xdW itl §§¦¤¤§¨¨¤¤¦§¤¤

xn`e ,oOdmkizFa` EqpxRzp dfA' ©¨§¨©¨¤¦§©§§£¥¤
dYr mB okle ,'xAcOAoigElW dAxd ©¦§¨§¨¥©©¨©§¥§¦

ei`xil oFfn oikdl mFwOl Fl Wi¤©¨§¨¦¨¦¥¨
dxFYA miwqFrd(c"evn):bl dxez ¨§¦©¨

(bl).úðöðözigFlv(ilM bEq)lW ¦§¤¤§¦§¦¤
FnEBxzM ,qxgoA ozpFi mEBxzM - ¤¤§©§§©§¨¨¤

lW zigFlv] 'xgtC zigElv' :l`iGEr¦¥§¦§¨©§¦¤
[qxg: ¤¤

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,ּפסק ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה)ׁשּנאמר: טעם (יהושע ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְְְֱֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
LB·˙.מן  ı¯‡ Ï‡∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר מיּׁשבת (קידושין הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים ָ∆∆∆»∆ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ׁשּנאמר: ג)וטֹובה, נֹוׁשבת,(דברים ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה "אעּברהֿנא ְְְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
יׁשן) רׁש"י מיּׁשבת. לֹומר: רצה ÔÚk.יתבתא, ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑,הּירּדן את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ְְִֶֶַַָָָָָָָֻ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמן  ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּוא
ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו ה)מּלירד, "וּיאכלּו(יהושע : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּפסח" מּמחרת הארץ .מעבּור ֲֳִֵֶֶַַַָָָ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, ולמנחֹות עׂשרית לחּלה ׁשעּור .והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'ä éðôì BúBà çpäåiptl' `Ed okid §©©¦§¥¥¨¦§¥
?''d,oFx`d iptlipW migPEn FAW ¦§¥¨¨¤¨¦§¥

KEnqA xn`PW FnkE ,zixAd zFgEl©§¦§¤¤¡©§¨
'zEcrd iptl oxd` EdgiPIe'`le . ©©¦¥©£Ÿ¦§¥¨¥§Ÿ

df `xwn xn`p`N` ,`idd zrAcr ¤¡©¦§¨¤¨¥©¦¤¨©
d`Ad dpXlcrFn ld` dpaPW ©¨¨©¨¨¤¦§¨Ÿ¤¥

f` iM ,'zEcrd oFx`' mFwn rAwpe§¦§©§£¨¥¦¨
,zpvpSd zgPd lr dWn deEhvp`N` ¦§©¨¤©©¨©©¦§¤¤¤¨

oOd zWxtA o`M aYkPW`EdW itl ¤¦§©¨§¨¨©©¨§¦¤
Dpiiprl KiIW(a"a):cl dxez ©¨§¦§¨¨

(dl).äðL íéòaøàxqg `lde ©§¨¦¨¨©£Ÿ¨¥
mkFYne"hA ixdW ,mFi miWlW ¦¨§Ÿ¦¤£¥§
xiI`AmixvOn mz`ivi zpWAcxi §¦¨¦§©§¦¨¨¦¦§©¦¨©

dNgY oOd mdlcxil oOd ligzd - ¨¤©¨§¦¨¦§¦©¨¥¥
(` weqt lirl d`x)oqipA e"haE ,zpW lW §§¦¨¤§©

mirAx`dwqR,cxiNnxn`PWryedi) ¨©§¨¦¨©¦¥¥¤¤¡©
(ai ,d...gqRd zxgOn'oOd zAWIe ¦¨¢©©¤©©¦§Ÿ©¨

ciBn `N` ?'zxgOnaEzMd dfA, ¦¨¢¨¤¨©¦¨¤©¨
mixvOn l`xUi E`ivFdW zFbErdW¤¨¤¦¦§¨¥¦¦§©¦

xn`PW FnM](hl ,ai lirl)z` Et`Ie' §¤¤¡©©Ÿ¤
zbr mixvOn E`ivFd xW` wvAd©¨¥£¤¦¦¦§©¦ªŸ
oqipA e"hn mzF` Elk` xW` ['zFSn©£¤¨§¨¦§¦¨

xiI`A e"h cr(` weqt lirl i"yx),Enrh ©§¦¨¨£
,on mrh mdamFi miWlXd EN`e ¨¤©©¨§¥©§¦

dpW mirAx` oFAWg z` minilWn©§¦¦¤¤§©§¨¦¨¨
(.gl oiyeciw):

.úáLBð õøà ìà:xnFlMxg`l ¤¤¤¨¤§©§©©
oCxId z` ExarWDxTir l` E`aE ¤¨§¤©©§¥¨¤¦¨¨

oOd wqR if` ,l`xUi ux` lW:`"q) ¤¤¤¦§¨¥£©¨©©¨
bFre oFgiq ux`l mz`iA la £̀¨¦¨¨§¤¤¦§
zaWgp Dpi` oiicr ,oCxIl gxfOOW¤¦¦§¨©©§¥£©¦¥¨¤§¤¤

,'zaWFp ux`' l` E`AW inMWwx §¦¤¨¤¤¤¨¤¤©
oCxId xarAW DzF`(orpM ux`) ¨¤§¥¤©©§¥¤¤§©©

ux`M daEWgd `id,daFhe zaXEIn ¦©£¨§¤¤§¤¤§¨
xn`PW(dk ,b mixac)`P dxAr`' ¤¤¡©¤§§¨¨

xW` daFHd ux`d z` d`x`e§¤§¤¤¨¨¤©¨£¤
'oCxId xarAFzFidA dWn zNitYn] §¥¤©©§¥¦§¦©¤¦§

zFaxrAFzWTaA ,oCxIl gxfOn a`Fn §©§¨¦¦§¨©©§¥§©¨¨
axrOn xW` daFHd ux`l qpMdl§¦¨¥¨¨¤©¨£¤¦©£¨

[oCxIl- 'zaWFp' lW mEBxze , ©©§¥§©§¤¨¤
xnFl dvx .'`zazi'mEBxYd zpeEM) ¨§¨¨¨¨©©¨©©©§

ux` (xnFlzaXEin,mc` ipaA ©¤¤§¤¤¦§¥¨¨
z` mixvFwe Dznc` z` mirxFGd©§¦¤©§¨¨§§¦¤

Dz`EaY(oWi i"Wx ,(g"n`a): §¨¨©¦¨¨
.ïòðk õøà äö÷ ìà'dvw' oFWl ¤§¥¤¤§¨©§§¥

mcFrA wqR oOdW EpcOlnzNgzA §©§¥¤©¨¨©§¨¦§¦©
,oCxId z` ExarW mcFw ,lEaBd©§¤¤¨§¤©©§¥

`EdeA'a`Fn zFaxr'gxfOn xW` §§©§¨£¤¦¦§¨

cr' xnF` `Ed dlrnl ENi`e .oCxIl©©§¥§¦§©§¨¥©
rnWOW ,'zaWFp ux` l` m`FA¨¤¤¤¨¤¤©§©
daFHd ux`l E`AXn wx oOd wqRW¤¨©©¨©¦¤¨¨¨¤©¨

,oCxIl axrOOW zaXEindeE`vnp §©§¤¤¤¦©£¨©©§¥¦§§
miaEzMd ipWoiWigkn(mixzFq)df §¥©§¦©§¦¦§¦¤

`N` ?df z`ok`a`Fn zFaxrA ¤¤¤¨¨¥§©§¨
oOd wqR xc`A 'fA dWn zOWM§¤¥Ÿ¤§©£¨¨©©¨

EwRYqpe ,cxiNnKxFv icM Elk` - ¦¥¥§¦§©§¨§§¥¤
mwERiqmFIa FA EhwNW oOnKWnA ¦¨¦¨¤¨§©§¤¤

,mi`Ad minId lMEaixwdW crz` ¨©¨¦©¨¦©¤¦§¦¤
zgpn,oqipA xUrÎdXWA xnFrd ¦§©¨¤§¦¨¨¨§¦¨

ux`d z`EaYn lFk`l mdl xYEde§©¨¤¤¡¦§©¨¨¤
dWcgd(ci ,bk `xwie d`x)dlM f`W , ©£¨¨¤¨¨¨

,mdilkA xW` oOd mB xnbpexn`PW §¦§©©©¨£¤¦§¥¤¤¤¡©
(`i ,d ryedi)n Elk`Ie'ux`d xEar ©Ÿ§¥£¨¨¤

(ux`d obCn),'gqRd zxgOnaEWe ¦§©¨¨¤¦¨¢©©¤©§
KM `N` ,mixzFq miaEzMd ipW oi ¥̀§¥©§¦§¦¤¨¨
- zaWFp ux` l` m`FA cr :mWExiR¥¨©¨¤¤¤¨¤
dvw l` m`FA cre ;oOd z` Elk`̈§¤©¨§©¨¤§¥

EdEhwl - orpM ux`(m"`x):el dxez ¤¤§©©§¨
(el).äôéàä úéøéùòWlW dti`d £¦¦¨¥¨¨¥¨§Ÿ

oiAw 'e d`Qde ,oi`q:dti`d z`vnp] §¦§©§¨©¦¦§¥¨¥¨
[oiAw 18oiBEl 'c aTde ,z`vnp] ©¦§©©¦¦§¥

[oiBEl 72 :dti`dmiviA 'e bFNde , ¨¥¨¦§©¥¦



פי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב מׁשּתּמרת,(שמואל – ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ּבּכל "ערּוכה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת צ"ל הּלּמּוד ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו י)ואם לה, ׁשקּועים (תהלים הּגּוף אברי ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּתֹורה. ּבעסק ְְְֵֵֶַַָלגמרי

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ נמׁשל ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לבן  והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד, לֹו∑ÁÈtˆk˙.לזרע וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְִִִֵֶַַָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון .אסקריטון ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה"?
לּמקֹום  לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ"אּתם,

ליראיו  מזֹון .להכין ְִִֵָָָ

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית ÈÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

הּמן  ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל .ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).ïáì ãb òøæk àeäåoin `Ed 'cB' §§¤©©¨¨©¦
i"xcpiilew FnXW aUrf"rlArxfe , ¥¤¤§§©©§¤©

oal did oOde ,oal Fpi`e lFbr FNW¤¨§¥¨¨§©¨¨¨¨¨
xnFle siqFdl aEzMd KxvEd Kkl]§¨§©©¨§¦§©

,['oal'eoOdcBÎrxfl lWnp Fpi` ¨¨§©¨¥¦§¨§¤©©
oiprl `N`zxEvlEBrdlMW ,FNW ¤¨§¦§©©¨¦¤¤¨

lFbr oOd ixBxBn cg`,did cBÎrxfM ¤¨¦©§§¥©¨¨§¤©©¨¨
eFravA mlE`:oal `Ed §¨§¦§¨¨

úçétökWacA.FzF` oipBhOW wvA §©¦¦¦§¨¨¥¤§©§¦
oFWlA 'oihixwq`' Fl oixFwe ,WacA¦§©§¦¦§§¦¦¦§

dpWn(c"n `"t dlg)e ,okmEBxY `Ed ¦§¨§¥©§
qElwpE` lW'WacA oehixwq`M' :o`M ¤§§¨§¦§§¥¨¨¦§¨

W"xd oFWl d`xE](h"n d"t oixiykn) §¥§¨©

,WacE gnTn iEUrd lk`n - zgRSd'©©©©©£¨¤¨¦¤©§¨
- 'Fwivdl lFkIW KM lM Kx `Ede§©¨¨¤¨©£¦

[lfFpM ilM KFzA FzF` zwvl:l dxez ¨¤¤§§¦§¥
(al).úøîLîì,dfipblitkE §¦§¤¤¦§¦¨§¦

lirl x`AzPW(bk weqt): ¤¦§¨¥§¥
íëéúBøBãì.'ebe mgNd z` E`xi ornl §¥¤§©©¦§¤©¤¤

?xaCd miIwzp izni`eEdinxi iniA §¥¨©¦§©¥©¨¨¦¥¦§§¨
,`iaPddOl' mgikFn Edinxi didWM ©¨¦§¤¨¨¦§§¨¦¨¨¨

mde ,'dxFYA miwqFr mY` oi ¥̀©¤§¦©¨§¥
' mixnF`m`wFqrpe EpYk`ln giPp §¦¦©¦©§©§¥§©£

mdl `ivFd ,'qpxRzp okidn ,dxFYA©¨¥¥¨¦§©§¥¦¨¤
oOd zpvpvdWn inin fEpB EidW ¦§¤¤©¨¤¨¨¦¥¤

'd xac E`x mY` xFCd' mdl xn`e§¨©¨¤©©¤§§©

'ebe 'l`xUil iziid xAcnd(`l ,a dinxi) £¦§¨¨¦¦§¦§¨¥
FnM m`d :l`xUil xnF` d"awd]¥§¦§¨¥©¦§
z` qpxtnE of Fpi`W mkl iziid xAcn¦§¨¨¦¦¨¤¤¥¨§©§¥¤

.[?eiaWFi`N` ,xn`p `l 'ErnW' §¨¦§Ÿ¤¡©¤¨
,'E`x'zpvpv z` mdl d`xdW itl §§¦¤¤§¨¨¤¤¦§¤¤

xn`e ,oOdmkizFa` EqpxRzp dfA' ©¨§¨©¨¤¦§©§§£¥¤
dYr mB okle ,'xAcOAoigElW dAxd ©¦§¨§¨¥©©¨©§¥§¦

ei`xil oFfn oikdl mFwOl Fl Wi¤©¨§¨¦¨¦¥¨
dxFYA miwqFrd(c"evn):bl dxez ¨§¦©¨

(bl).úðöðözigFlv(ilM bEq)lW ¦§¤¤§¦§¦¤
FnEBxzM ,qxgoA ozpFi mEBxzM - ¤¤§©§§©§¨¨¤

lW zigFlv] 'xgtC zigElv' :l`iGEr¦¥§¦§¨©§¦¤
[qxg: ¤¤

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,ּפסק ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה)ׁשּנאמר: טעם (יהושע ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְְְֱֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
LB·˙.מן  ı¯‡ Ï‡∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר מיּׁשבת (קידושין הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים ָ∆∆∆»∆ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ׁשּנאמר: ג)וטֹובה, נֹוׁשבת,(דברים ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה "אעּברהֿנא ְְְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
יׁשן) רׁש"י מיּׁשבת. לֹומר: רצה ÔÚk.יתבתא, ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑,הּירּדן את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ְְִֶֶַַָָָָָָָֻ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמן  ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּוא
ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו ה)מּלירד, "וּיאכלּו(יהושע : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּפסח" מּמחרת הארץ .מעבּור ֲֳִֵֶֶַַַָָָ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, ולמנחֹות עׂשרית לחּלה ׁשעּור .והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'ä éðôì BúBà çpäåiptl' `Ed okid §©©¦§¥¥¨¦§¥
?''d,oFx`d iptlipW migPEn FAW ¦§¥¨¨¤¨¦§¥

KEnqA xn`PW FnkE ,zixAd zFgEl©§¦§¤¤¡©§¨
'zEcrd iptl oxd` EdgiPIe'`le . ©©¦¥©£Ÿ¦§¥¨¥§Ÿ

df `xwn xn`p`N` ,`idd zrAcr ¤¡©¦§¨¤¨¥©¦¤¨©
d`Ad dpXlcrFn ld` dpaPW ©¨¨©¨¨¤¦§¨Ÿ¤¥

f` iM ,'zEcrd oFx`' mFwn rAwpe§¦§©§£¨¥¦¨
,zpvpSd zgPd lr dWn deEhvp`N` ¦§©¨¤©©¨©©¦§¤¤¤¨

oOd zWxtA o`M aYkPW`EdW itl ¤¦§©¨§¨¨©©¨§¦¤
Dpiiprl KiIW(a"a):cl dxez ©¨§¦§¨¨

(dl).äðL íéòaøàxqg `lde ©§¨¦¨¨©£Ÿ¨¥
mkFYne"hA ixdW ,mFi miWlW ¦¨§Ÿ¦¤£¥§
xiI`AmixvOn mz`ivi zpWAcxi §¦¨¦§©§¦¨¨¦¦§©¦¨©

dNgY oOd mdlcxil oOd ligzd - ¨¤©¨§¦¨¦§¦©¨¥¥
(` weqt lirl d`x)oqipA e"haE ,zpW lW §§¦¨¤§©

mirAx`dwqR,cxiNnxn`PWryedi) ¨©§¨¦¨©¦¥¥¤¤¡©
(ai ,d...gqRd zxgOn'oOd zAWIe ¦¨¢©©¤©©¦§Ÿ©¨

ciBn `N` ?'zxgOnaEzMd dfA, ¦¨¢¨¤¨©¦¨¤©¨
mixvOn l`xUi E`ivFdW zFbErdW¤¨¤¦¦§¨¥¦¦§©¦

xn`PW FnM](hl ,ai lirl)z` Et`Ie' §¤¤¡©©Ÿ¤
zbr mixvOn E`ivFd xW` wvAd©¨¥£¤¦¦¦§©¦ªŸ
oqipA e"hn mzF` Elk` xW` ['zFSn©£¤¨§¨¦§¦¨

xiI`A e"h cr(` weqt lirl i"yx),Enrh ©§¦¨¨£
,on mrh mdamFi miWlXd EN`e ¨¤©©¨§¥©§¦

dpW mirAx` oFAWg z` minilWn©§¦¦¤¤§©§¨¦¨¨
(.gl oiyeciw):

.úáLBð õøà ìà:xnFlMxg`l ¤¤¤¨¤§©§©©
oCxId z` ExarWDxTir l` E`aE ¤¨§¤©©§¥¨¤¦¨¨

oOd wqR if` ,l`xUi ux` lW:`"q) ¤¤¤¦§¨¥£©¨©©¨
bFre oFgiq ux`l mz`iA la £̀¨¦¨¨§¤¤¦§
zaWgp Dpi` oiicr ,oCxIl gxfOOW¤¦¦§¨©©§¥£©¦¥¨¤§¤¤

,'zaWFp ux`' l` E`AW inMWwx §¦¤¨¤¤¤¨¤¤©
oCxId xarAW DzF`(orpM ux`) ¨¤§¥¤©©§¥¤¤§©©

ux`M daEWgd `id,daFhe zaXEIn ¦©£¨§¤¤§¤¤§¨
xn`PW(dk ,b mixac)`P dxAr`' ¤¤¡©¤§§¨¨

xW` daFHd ux`d z` d`x`e§¤§¤¤¨¨¤©¨£¤
'oCxId xarAFzFidA dWn zNitYn] §¥¤©©§¥¦§¦©¤¦§

zFaxrAFzWTaA ,oCxIl gxfOn a`Fn §©§¨¦¦§¨©©§¥§©¨¨
axrOn xW` daFHd ux`l qpMdl§¦¨¥¨¨¤©¨£¤¦©£¨

[oCxIl- 'zaWFp' lW mEBxze , ©©§¥§©§¤¨¤
xnFl dvx .'`zazi'mEBxYd zpeEM) ¨§¨¨¨¨©©¨©©©§

ux` (xnFlzaXEin,mc` ipaA ©¤¤§¤¤¦§¥¨¨
z` mixvFwe Dznc` z` mirxFGd©§¦¤©§¨¨§§¦¤

Dz`EaY(oWi i"Wx ,(g"n`a): §¨¨©¦¨¨
.ïòðk õøà äö÷ ìà'dvw' oFWl ¤§¥¤¤§¨©§§¥

mcFrA wqR oOdW EpcOlnzNgzA §©§¥¤©¨¨©§¨¦§¦©
,oCxId z` ExarW mcFw ,lEaBd©§¤¤¨§¤©©§¥

`EdeA'a`Fn zFaxr'gxfOn xW` §§©§¨£¤¦¦§¨

cr' xnF` `Ed dlrnl ENi`e .oCxIl©©§¥§¦§©§¨¥©
rnWOW ,'zaWFp ux` l` m`FA¨¤¤¤¨¤¤©§©
daFHd ux`l E`AXn wx oOd wqRW¤¨©©¨©¦¤¨¨¨¤©¨

,oCxIl axrOOW zaXEindeE`vnp §©§¤¤¤¦©£¨©©§¥¦§§
miaEzMd ipWoiWigkn(mixzFq)df §¥©§¦©§¦¦§¦¤

`N` ?df z`ok`a`Fn zFaxrA ¤¤¤¨¨¥§©§¨
oOd wqR xc`A 'fA dWn zOWM§¤¥Ÿ¤§©£¨¨©©¨

EwRYqpe ,cxiNnKxFv icM Elk` - ¦¥¥§¦§©§¨§§¥¤
mwERiqmFIa FA EhwNW oOnKWnA ¦¨¦¨¤¨§©§¤¤

,mi`Ad minId lMEaixwdW crz` ¨©¨¦©¨¦©¤¦§¦¤
zgpn,oqipA xUrÎdXWA xnFrd ¦§©¨¤§¦¨¨¨§¦¨

ux`d z`EaYn lFk`l mdl xYEde§©¨¤¤¡¦§©¨¨¤
dWcgd(ci ,bk `xwie d`x)dlM f`W , ©£¨¨¤¨¨¨

,mdilkA xW` oOd mB xnbpexn`PW §¦§©©©¨£¤¦§¥¤¤¤¡©
(`i ,d ryedi)n Elk`Ie'ux`d xEar ©Ÿ§¥£¨¨¤

(ux`d obCn),'gqRd zxgOnaEWe ¦§©¨¨¤¦¨¢©©¤©§
KM `N` ,mixzFq miaEzMd ipW oi ¥̀§¥©§¦§¦¤¨¨
- zaWFp ux` l` m`FA cr :mWExiR¥¨©¨¤¤¤¨¤
dvw l` m`FA cre ;oOd z` Elk`̈§¤©¨§©¨¤§¥

EdEhwl - orpM ux`(m"`x):el dxez ¤¤§©©§¨
(el).äôéàä úéøéùòWlW dti`d £¦¦¨¥¨¨¥¨§Ÿ

oiAw 'e d`Qde ,oi`q:dti`d z`vnp] §¦§©§¨©¦¦§¥¨¥¨
[oiAw 18oiBEl 'c aTde ,z`vnp] ©¦§©©¦¦§¥

[oiBEl 72 :dti`dmiviA 'e bFNde , ¨¥¨¦§©¥¦



glyaפב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

ß hay 'i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .ל ֹומר «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑,לעדּות ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵ

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן י ֹוצאים הּמים יד ׁשעל Ba.ׁשּיראּו ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,[miviA 432 :dti`d z`vnp]`vnp ¦§¥¨¥¨¥¦¦§¨
WnFge miviA b"n dti`dÎzixiUr£¦¦¨¥¨¥¦§¤

dviA(10/234=2.34)e .zixiUr xEriW ¥¨§¦£¦¦
dti`d`EdmBdNgl xEriW ¨¥¨©¦§©¨

WIWM dNg zWxtd zevnA aiIgzdl]§¦§©¥§¦§©©§¨©©¨§¤¥
zCinAWnFge miviA b"n icM gnTd §¦©©¤©§¥¥¦§¤

(k ,eh xacna d`x),[eokzFgpnllMW §¥¦§¨¤¨
lM oi` ,gAfOd iAbl zFaixTd zFgpOd©§¨©§¥§©¥©¦§¥©¥¨

oFxVrn dzEgR odn zg`dyrn m"anx) ©©¥¤§¨¥¦¨
(.fk zegpn dpyna d`xe ,d"d a"it zepaxwd:` dxez

æé(a).ïeqðz äîz` zFQpl mkN dn ©§©©¨¤§©¤
d"awd lW FzxEaB,lkEid' xnFl §¨¤©£©

'dIv ux`A min zzlmnW xAcn) ¨¥©¦§¤¤¦¨¦§¨¨¥
(Waie:b dxez §¨¥

(c).èòî ãBò,xnFlMcFr oiYn` m` §©§©¦©§¦
hrn`le,min mdl `ia`ipElwqE §©§Ÿ¨¦¨¤©¦§¨¦
(m"`x):d dxez

(d).íòä éðôì øBáòd"awd Fl fnx £¦§¥¨¨¨©
mdA cWgWM dCOd lr xzi biltd iM¦¦§¦¨¥©©¦¨§¤¨©¨¤
mdipiA xFar :Fl xn` Kkl .EdElwqIW¤¦§§§¨¨©£¥¥¤
frl z`vFd dOl ;LElwqi m` d`xE§¥¦¦§§¨¨¥¨©©

(rx mW)ipA lroM mdilr xnFl(i"`a): ¥©©¨¨©£¥¤¥
.ìàøNé éð÷fî Ezà ç÷åz`vFd §©¦§¦¦§¥¦§¨¥¨©

md] mziIpg mFwnA dzid `l miOd©©¦Ÿ¨§¨¦§£¦¨¨¥

micitxA Epg(` weqt lirl)EpYp miOde ¨¦§¦¦§©©¦¦§
Eide ,ipiq xd `EdW axFgA xEvA©§¥¤©¦©§¨
.[mziIpg mFwn cr lgpM minxFf§¦§©©©§£¦¨¨
l`xUi ipwGn LY` gw :deEhvp Kkitl§¦¨¦§©¨©¦§¦¦§¥¦§¨¥

,zEcrlicMmiOd Lci lrW E`xIW §¥§¥¤¦§¤©¨§©©¦
xESd on mi`vFiqp KxcA`le , §¦¦©§¤¤¥§Ÿ

Exn`i`OW :l`xUizFpiirnmiraFp Ÿ§¦§¨¥¤¨©§¨§¦
mcw inin mW EiddHde dWn `aE ¨¨¦¥¤¤¨¤§¦¨

o`kl cr mdinin z`(o"anxd i"tr z"ti): ¤¥¥¤©§¨
.øBàéä úà Ba úékä øLà Ehîedn ©§£¤¦¦¨¤©§©

xnFl cEnlYo`M xiMfdl KxFS dn - ©§©©¤§©§¦¨
`N` ?'xF`id z` FA ziMd xW`'£¤¦¦¨¤©§¤¨

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy
¯‡È‰Œ˙‡∑ מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר לֹומר ּתלמּוד מה ∆«¿…ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ּומצרים ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאּלא
מּוכן  הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה .יראּו ְְִֶַַָָָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑ סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע .והּצּור ְְִִַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷a§¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ ואּתם צרכיכם לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, למקרא זֹו ּפרׁשה סמ «»…¬»≈¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
היכן  ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹומרים
זה  חפץ טל אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאני.
אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָותן

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני '? היכן יֹודע אינ' אביו: לֹו .אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipRni EidWlr mixnF` l`xU ¦§¥¤¨¦§¨¥§¦©
okEn Fpi`W ,dHOd(crEin)`N` ©©¤¤¥¨§¨¤¨

,zEprxEtlixdWdrxt dwl FA §§¨¤£¥¨¨©§Ÿ
mixvnEoMWzFMn dOMEidmixvnA ¦§©¦¤¥©¨©¨§¦§©¦

,dHOd ici lrembKkl ,mId lr ©§¥©©¤§©©©¨§¨
,'xF`id z` FA ziMd xW`' xn`p¤¡©£¤¦¦¨¤©§

dfaEW dYr E`xidHn FzF`s` ¨¤¦§©¨¤©¤©
,okEn `Ed daFhldHOA gM oi` iM §¨¨¦¥Ÿ©©©¤

d"awd oFvx iR lr `N` Fnvr(`zlikn) ©§¤¨©¦§
(a ,ek x"eny i"tr):e dxez

(e).øevá úékäå`l 'xESd lr' §¦¦¨©©©Ÿ
'xESA' `N` ,xn`pxESdW iR lr s`] ¤¡©¤¨©©©¦¤©

Fpi` FzF` dMOde ,`Ed dWw rlq¤©¨¤§©©¤¥
EdMn `N` ,FkFzA EdHn z` qipkn©§¦¤©¥§¤¨©¥

`N` ,[eiAB lrdid dHOdW o`Mn ©©¨¤¨¦¨¤©©¤¨¨
'oFpixRpq' FnWE wfg xaC oin lW¤¦¨¨¨¨§©§¦¦
mB xFAWl DgkA WIW dxwi oa`]¤¤§¨¨¤¥§Ÿ¨¦§©

lfxA(oexkfd)qpkp dHOd dide ,[ ©§¤§¨¨©©¤¦§¨
xESd KFY l` Fz`MdArwap xESde §©¨¨¤©§©¦§©

eipRn(my)(m"`x):f dxez ¦¨¨
(g).'Bâå ÷ìîò àáiåEf dWxR Knq ©¨Ÿ£¨¥§¨©¨¨¨

wlnr zngln lWdf `xwnlxEn`d ¤¦§¤¤£¨¥§¦§¨¤¨¨
icM ,'oi` m` EpAxwA 'd Wid' eiptl§¨¨£¥§¦§¥¦¨¦§¥

,xnFlllbA d`A wlnr znglOW ©¤¦§¤¤£¨¥¨¨¦§©
`vnp `Ed m` El`XW 'd z` mzFQp©¨¤¤¨£¦¦§¨
ixd :d"awd mdl xnF` Kke ,mdipiA¥¥¤§¨¥¨¤£¥

ip` cinYoOEfnE mkipia(okEn)lkl ¨¦£¦¥¥¤§¨¨§¨
mY`e ,mkikxvmil`FWemixnF` ¨§¥¤§©¤£¦§§¦

oi` m` EpAxwA 'd Wid'"mkiIg ? £¥§¦§¥¦¨¦©¥¤
(mkgihan ip`)KWFpe `A alMdW £¦©§¦£¤¤©¤¤¨§¥

mkz`mkA mgNie aiF`d `FaIW - ¤§¤¤¨¨¥§¦¨¥¨¤
il` miwrFv mY`emkliSdl `Fa`W §©¤£¦¥©¤¨§©¦§¤

mc`l lWn .ip` okid Ercze§¥§¥¨£¦¨¨§¨¨
aiMxdW(aiWFd)`vie FtzM lr FpA ¤¦§¦¦§©§¥§¨¨

FOrutg d`Fx oAd FzF` did ,KxCl ¦©¤¤¨¨©¥¤¥¤
;'il oze df utg lFh ,`A`' ,xnF`e§¥©¨¥¤¤§¤¦

oke .Fl ozFp `EdemrRoke ,dIpW §¥§¥©©§¦¨§¥
.ziWilWeizFWTA lkM Fl ozFpe §¦¦§¥§¨©¨¨

,oAd FzF` Fl xn` ,cg` mc`a ErbR̈§§¨¨¤¨¨©©¥
'm`d?`A` z` zi`xrcFi ipi` iM ©¦¨¦¨¤©¨¦¥¦¥©

;'`Ed okid,eia` Fl xn`ike'Lpi` ¥¨¨©¨¦§¦¥§
`aE ,eilrn FkilWd !?'ip` okid rcFi¥©¥¨£¦¦§¦¥¨¨¨

FkWpE alMdEid KM :WxcOd oFWl] ©¤¤§¨§©¦§¨¨¨
otiTd ,mixvOn E`vIWM l`xUi¦§¨¥§¤¨§¦¦§©¦¦¦¨
mdl cixFd ,mgl EWwA - cFak ipprA©£¨¥¨¦§¤¤¦¨¤
;eilU mdl ozp ,xUA EWwA - oOd z ¤̀©¨¦§¨¨¨©¨¤§¨
mde mdikxv lM mdl ozFp `Ed¥¨¤¨¨§¥¤§¥
mdl xn` ,'EpAxwA 'd Wid' mixnF`§¦£¥§¦§¥¨©¨¤
KWFp alMd ixd ,mYxdxd KM :d"awd¨¦§©§¤£¥©¤¤¥

['wlnr `aIe' Kkl ,mkz`(exzi `negpz): ¤§¤§¨©¨Ÿ£¨¥
h dxez



פג glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

ß hay 'i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .ל ֹומר «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑,לעדּות ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵ

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן י ֹוצאים הּמים יד ׁשעל Ba.ׁשּיראּו ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,[miviA 432 :dti`d z`vnp]`vnp ¦§¥¨¥¨¥¦¦§¨
WnFge miviA b"n dti`dÎzixiUr£¦¦¨¥¨¥¦§¤

dviA(10/234=2.34)e .zixiUr xEriW ¥¨§¦£¦¦
dti`d`EdmBdNgl xEriW ¨¥¨©¦§©¨

WIWM dNg zWxtd zevnA aiIgzdl]§¦§©¥§¦§©©§¨©©¨§¤¥
zCinAWnFge miviA b"n icM gnTd §¦©©¤©§¥¥¦§¤

(k ,eh xacna d`x),[eokzFgpnllMW §¥¦§¨¤¨
lM oi` ,gAfOd iAbl zFaixTd zFgpOd©§¨©§¥§©¥©¦§¥©¥¨

oFxVrn dzEgR odn zg`dyrn m"anx) ©©¥¤§¨¥¦¨
(.fk zegpn dpyna d`xe ,d"d a"it zepaxwd:` dxez

æé(a).ïeqðz äîz` zFQpl mkN dn ©§©©¨¤§©¤
d"awd lW FzxEaB,lkEid' xnFl §¨¤©£©

'dIv ux`A min zzlmnW xAcn) ¨¥©¦§¤¤¦¨¦§¨¨¥
(Waie:b dxez §¨¥

(c).èòî ãBò,xnFlMcFr oiYn` m` §©§©¦©§¦
hrn`le,min mdl `ia`ipElwqE §©§Ÿ¨¦¨¤©¦§¨¦
(m"`x):d dxez

(d).íòä éðôì øBáòd"awd Fl fnx £¦§¥¨¨¨©
mdA cWgWM dCOd lr xzi biltd iM¦¦§¦¨¥©©¦¨§¤¨©¨¤
mdipiA xFar :Fl xn` Kkl .EdElwqIW¤¦§§§¨¨©£¥¥¤
frl z`vFd dOl ;LElwqi m` d`xE§¥¦¦§§¨¨¥¨©©

(rx mW)ipA lroM mdilr xnFl(i"`a): ¥©©¨¨©£¥¤¥
.ìàøNé éð÷fî Ezà ç÷åz`vFd §©¦§¦¦§¥¦§¨¥¨©

md] mziIpg mFwnA dzid `l miOd©©¦Ÿ¨§¨¦§£¦¨¨¥

micitxA Epg(` weqt lirl)EpYp miOde ¨¦§¦¦§©©¦¦§
Eide ,ipiq xd `EdW axFgA xEvA©§¥¤©¦©§¨
.[mziIpg mFwn cr lgpM minxFf§¦§©©©§£¦¨¨
l`xUi ipwGn LY` gw :deEhvp Kkitl§¦¨¦§©¨©¦§¦¦§¥¦§¨¥

,zEcrlicMmiOd Lci lrW E`xIW §¥§¥¤¦§¤©¨§©©¦
xESd on mi`vFiqp KxcA`le , §¦¦©§¤¤¥§Ÿ

Exn`i`OW :l`xUizFpiirnmiraFp Ÿ§¦§¨¥¤¨©§¨§¦
mcw inin mW EiddHde dWn `aE ¨¨¦¥¤¤¨¤§¦¨

o`kl cr mdinin z`(o"anxd i"tr z"ti): ¤¥¥¤©§¨
.øBàéä úà Ba úékä øLà Ehîedn ©§£¤¦¦¨¤©§©

xnFl cEnlYo`M xiMfdl KxFS dn - ©§©©¤§©§¦¨
`N` ?'xF`id z` FA ziMd xW`'£¤¦¦¨¤©§¤¨

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy
¯‡È‰Œ˙‡∑ מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר לֹומר ּתלמּוד מה ∆«¿…ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ּומצרים ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאּלא
מּוכן  הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה .יראּו ְְִֶַַָָָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑ סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע .והּצּור ְְִִַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷a§¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ ואּתם צרכיכם לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, למקרא זֹו ּפרׁשה סמ «»…¬»≈¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
היכן  ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹומרים
זה  חפץ טל אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאני.
אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָותן

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני '? היכן יֹודע אינ' אביו: לֹו .אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipRni EidWlr mixnF` l`xU ¦§¥¤¨¦§¨¥§¦©
okEn Fpi`W ,dHOd(crEin)`N` ©©¤¤¥¨§¨¤¨

,zEprxEtlixdWdrxt dwl FA §§¨¤£¥¨¨©§Ÿ
mixvnEoMWzFMn dOMEidmixvnA ¦§©¦¤¥©¨©¨§¦§©¦

,dHOd ici lrembKkl ,mId lr ©§¥©©¤§©©©¨§¨
,'xF`id z` FA ziMd xW`' xn`p¤¡©£¤¦¦¨¤©§

dfaEW dYr E`xidHn FzF`s` ¨¤¦§©¨¤©¤©
,okEn `Ed daFhldHOA gM oi` iM §¨¨¦¥Ÿ©©©¤

d"awd oFvx iR lr `N` Fnvr(`zlikn) ©§¤¨©¦§
(a ,ek x"eny i"tr):e dxez

(e).øevá úékäå`l 'xESd lr' §¦¦¨©©©Ÿ
'xESA' `N` ,xn`pxESdW iR lr s`] ¤¡©¤¨©©©¦¤©

Fpi` FzF` dMOde ,`Ed dWw rlq¤©¨¤§©©¤¥
EdMn `N` ,FkFzA EdHn z` qipkn©§¦¤©¥§¤¨©¥

`N` ,[eiAB lrdid dHOdW o`Mn ©©¨¤¨¦¨¤©©¤¨¨
'oFpixRpq' FnWE wfg xaC oin lW¤¦¨¨¨¨§©§¦¦
mB xFAWl DgkA WIW dxwi oa`]¤¤§¨¨¤¥§Ÿ¨¦§©

lfxA(oexkfd)qpkp dHOd dide ,[ ©§¤§¨¨©©¤¦§¨
xESd KFY l` Fz`MdArwap xESde §©¨¨¤©§©¦§©

eipRn(my)(m"`x):f dxez ¦¨¨
(g).'Bâå ÷ìîò àáiåEf dWxR Knq ©¨Ÿ£¨¥§¨©¨¨¨

wlnr zngln lWdf `xwnlxEn`d ¤¦§¤¤£¨¥§¦§¨¤¨¨
icM ,'oi` m` EpAxwA 'd Wid' eiptl§¨¨£¥§¦§¥¦¨¦§¥

,xnFlllbA d`A wlnr znglOW ©¤¦§¤¤£¨¥¨¨¦§©
`vnp `Ed m` El`XW 'd z` mzFQp©¨¤¤¨£¦¦§¨
ixd :d"awd mdl xnF` Kke ,mdipiA¥¥¤§¨¥¨¤£¥

ip` cinYoOEfnE mkipia(okEn)lkl ¨¦£¦¥¥¤§¨¨§¨
mY`e ,mkikxvmil`FWemixnF` ¨§¥¤§©¤£¦§§¦

oi` m` EpAxwA 'd Wid'"mkiIg ? £¥§¦§¥¦¨¦©¥¤
(mkgihan ip`)KWFpe `A alMdW £¦©§¦£¤¤©¤¤¨§¥

mkz`mkA mgNie aiF`d `FaIW - ¤§¤¤¨¨¥§¦¨¥¨¤
il` miwrFv mY`emkliSdl `Fa`W §©¤£¦¥©¤¨§©¦§¤

mc`l lWn .ip` okid Ercze§¥§¥¨£¦¨¨§¨¨
aiMxdW(aiWFd)`vie FtzM lr FpA ¤¦§¦¦§©§¥§¨¨

FOrutg d`Fx oAd FzF` did ,KxCl ¦©¤¤¨¨©¥¤¥¤
;'il oze df utg lFh ,`A`' ,xnF`e§¥©¨¥¤¤§¤¦

oke .Fl ozFp `EdemrRoke ,dIpW §¥§¥©©§¦¨§¥
.ziWilWeizFWTA lkM Fl ozFpe §¦¦§¥§¨©¨¨

,oAd FzF` Fl xn` ,cg` mc`a ErbR̈§§¨¨¤¨¨©©¥
'm`d?`A` z` zi`xrcFi ipi` iM ©¦¨¦¨¤©¨¦¥¦¥©

;'`Ed okid,eia` Fl xn`ike'Lpi` ¥¨¨©¨¦§¦¥§
`aE ,eilrn FkilWd !?'ip` okid rcFi¥©¥¨£¦¦§¦¥¨¨¨

FkWpE alMdEid KM :WxcOd oFWl] ©¤¤§¨§©¦§¨¨¨
otiTd ,mixvOn E`vIWM l`xUi¦§¨¥§¤¨§¦¦§©¦¦¦¨
mdl cixFd ,mgl EWwA - cFak ipprA©£¨¥¨¦§¤¤¦¨¤
;eilU mdl ozp ,xUA EWwA - oOd z ¤̀©¨¦§¨¨¨©¨¤§¨
mde mdikxv lM mdl ozFp `Ed¥¨¤¨¨§¥¤§¥
mdl xn` ,'EpAxwA 'd Wid' mixnF`§¦£¥§¦§¥¨©¨¤
KWFp alMd ixd ,mYxdxd KM :d"awd¨¦§©§¤£¥©¤¤¥

['wlnr `aIe' Kkl ,mkz`(exzi `negpz): ¤§¤§¨©¨Ÿ£¨¥
h dxez



glyaפד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑ ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא יב)חבר מאחיו (במדבר ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן "וּיאמר ְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה יא)היה ּכּלם (שם ּכלאם". מׁשה "אדני ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ּכליה. הם ח ּיבין העֹולם, ‰ÌÁl.מן ‡ˆÂ∑ הענן מן צא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ¿≈ƒ»≈ִֵֶָָ
ּבֹו הּמלחמה ∑ÁÓ¯.(מכילתא)והּלחם נּצב ּבעת ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ְִֵָ»»ְְִִִֵַָָָָֹ¿«»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶָ

היּו מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, לנּו ּבחר אחר: ּדבר .מסּיעּתן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k zegiy ihewl)

חטאחטאחטאחטא ויראיויראיויראיויראי ט)ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים יז, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַ

וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל
זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָונּמּוקֹו
צריכים  היּו ("ּול לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהיה

חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם ְְְְִִִֵֵֵַַלהיֹות

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ∑eÁ¯.יכים …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְֲִֵֶַָָָָָָ

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

)(h.eðì øçarWFdil dWn xAiC `l §©¨Ÿ¦¥¤¦ª©
,'miWp` il xgA' Fcinlzl axd KxcM§¤¤¨©§©§¦§©¦£¨¦

FrnWOW ,'Epl xgA' `N`,LlE il ¤¨§©¨¤©§¨¦§
df oFWlaEFl EdeWdlr depr KxcA §¨¤¦§¨§¤¤£¨¨©

FOr FzF` llMW iciExn` o`Mn , §¥¤¨©¦¦¨¨§
minkgaiag LcinlY cFak idi : £¨¦§¦§©§¦§¨¦

,LNWM Lilr,EPOn aEWg dY`W s` ¨¤§¤§©¤©¨¨¦¤
Lxag cFak'ELipirA aiag `di §£¥§§¥¨¦§¥¤

xn`PW ?oiPn - 'LAx `xFnk,ai xacna) §¨©§¦©¦¤¤¡©
(`i,'ipc` iA dWn l` oxd` xn`Ie'©Ÿ¤©£Ÿ¤Ÿ¤¦£Ÿ¦

lFcB oxd` `lde(mipWA)eig`n ©£Ÿ©£Ÿ¨§¨¦¥¨¦
,didEid milEwWE(ek ,e lirl i"yx d`x), ¨¨§¦¨

eok iR lr s`Fxag z` dUFrdWn §©©¦¥¤¤£¥¤
,FAxM'ipFc`' oFWl Fl xnF`e`xFn'E . §©§¥§£¦¨

LAxLipirA aiag `di'minW `xFnM ©§§¥¨¦§¥¤§¨¨©¦
xn`PW ?oiPn -(gk ,`i my)'orIe ¦©¦¤¤¡©©©©

...rWFdi'm`lM dWn ipc`ixaC] §ª©£Ÿ¦Ÿ¤§¨¥¦§¥
ccinE cCl` zFcF` lr ,oEp oA rWFdi§ª©¦©¤§¨¥¨
rWFdie ,zEni dWOW E`Apzd xW £̀¤¦§©§¤¤¨¦ª©

,[ux`l l`xUi z` qipkiWExitE ©§¦¤¦§¨¥¨¨¤¥
- 'm`lM'md oiaIg ,mlFrd on mNM §¨¥©¥¦¨¨©¨¦¥

LA micxFOd diilMLilr mi`ApznE §¨¨©§¦§¦§©§¦¨¤

,drxÎKExAÎWFcTda Ecxn EN`M ¨¨§¦¨§§©¨¨
`EdcFaM oiA ,ElNd zF`eeWdd lM]¨©©§¨©¨¥§

`l ,'eke FAxl xagde ,xagl cinlYd©©§¦¤¨¥§¤¨¥§©Ÿ
,calA aEAigd oiprl `N` Exn`p¤¤§¤¨§¦§©©¦¦§¨

dnicTd ipiC oiprl mlE`ErAwp xaM ¨§¦§©¦¥©§¦¨§¨¦§§
,zFpFXd mdizFbxcA mcEAiM zFkld¦§¦¨§©§¥¤©
oi`e ,FzEaiWg iR lr cg` lkl§¨¤¨©¦£¦§¥

[df cbpM df milEwW(c"in c"t zea` h"iez): §¦¤§¤¤¤
.íçlä àöåmiiExW Eid l`xUIW itl §¥¦¨¥§¦¤¦§¨¥¨§¦

oFWlA Fl xn` Kkl ,cFaMd opr zgY©©£©©¨§¨¨©¦§
:xnFlkE ,d`ivioprd on `vl` §¦¨§©¥¦¤¨¨¤

xAcOdFA mgNde(m"`x): ©¦§¨§¦¨¥
øçî.aSp ikp`oFWlA xn`p `l ¨¨¨Ÿ¦¦¨Ÿ¤¡©¦§

deFd oFWlA `N` ,'aSiiz` xgn' cizr̈¦¨¨¤§©¥¤¨¦§¤
xgn :FWExiR KMW ,'aSp ikp`'zrA ¨Ÿ¦¦¨¤¨¥¨¨§¥

ligzYW,dnglOddid` xaMikp` ¤©§¦©¦§¨¨§¨¤§¤¨Ÿ¦
aSpdNtY miCwdl icM ,lNRznE mW ¦¨¨¦§©¥§¥§©§¦§¦¨

dxSl(l"kyn): ©¨¨
.íéLðà eðì øçaicM mixgap miWp` §©¨£¨¦£¨¦¦§¨¦§¥

miWp` EN` ,wlnr z` mdA gSpl§©¥©¨¤¤£¨¥¥£¨¦
`hgÎi`xie mixFABicM ,`dYW ¦¦§¦§¥¥§§¥¤§¥

oYriIqn ozEkf.dnglOA gSplxaC §¨§©©§¨§©¥©©¦§¨¨¨¨

'miWp` Epl xgA' :xg``l :FWExiR ©¥§©¨£¨¦¥Ÿ
`N` ,`hg z`xie gkA mixFAB wx©¦¦§Ÿ©§¦§©¥§¤¨

,xzFiA micgEin miWp`oircFIWmB £¨¦§¨¦§¥¤§¦©
wlnr ipAW itl ,mitWM lHal§©¥§¨¦§¦¤§¥£¨¥

Eid oitXknmtEXikA miWOYWnE §©§¦¨¦§©§¦§¦¨
gSplzFnglOA(`"eb):i dxez §©¥©©¦§£

(i).øeçå ïøäà äLîeo`MnEp` Ÿ¤©£Ÿ§¦¨¨
micnlziprzlmixnF`WM ,xEAiv §¥¦§©£¦¦§¤§¦

,mipEpgze zFgilq ldTdmikixSW ©¨¨§¦§©£¦¤§¦¦
dWlWmiWp`daiYd iptl xFarl §Ÿ¨£¨¦©£¦§¥©¥¨

ÎgilXd lv` mipW Ecnri ,xnFlM]§©©©§§©¦¥¤©§¦©
FOr Exn`ie eiccv ipXn xEAiv¦¦§¥§¨¨§Ÿ§¦

zFgilq(f"q e"qwz g"e` r"ey oiir)icM §¦§¥
gilW zEkf oi` `OW ,zEkfA zFAxdl§©§¦§¤¨¥§§¦©

wiRqn xEAiSd(i"f)mibdFp oi` eiWkre] ©¦©§¦§©§¨¥£¦
z` mixnF` mNEMW mEXn ,oM¥¦¤¨§¦¤
xEAiv gilXd mr cgi zFgilQd©§¦©©¦©§¦©¦

(a"pyn)[W ,wlnr znglnA ixd ¤£¥§¦§¤¤£¨¥
miiExW Eid ziprzAWOiW dWnE §©£¦¨§¦¤¦¥

Eid xEge oxd`e ,xEAivÎgilWM¦§¦©¦§©£Ÿ§¨
FzNtzl miriIqnE FA miknFY(`zlikn): §¦§©§¦¦§¦¨

.øeçmixn lW DpA(dWn zFg`) §¨¤¦§¨£¤

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור ∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל .אהרן ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ

ÂÈzÁ˙ eÓÈNiÂ Ô·‡∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב .ולא ∆∆«»ƒ«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
‰eÓ‡ ÂÈ„È È‰ÈÂ∑נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה, ידיו מׁשה ‰LÓM.ּונכֹונה ויהי ‡aŒ„Ú∑ «¿ƒ»»¡»ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«…«»∆

חּמה  מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה הּׁשעֹות את מחּׁשבין עמלקים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהיּו
הּׁשעֹות וערּב את .ב ְְִֵֶַָ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי אנּוחת מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה  ׁשל הּדּבּור ּפי על ׁשעׂשּו .למדים ְְִִִִֵֶֶַַָָ

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

DlrA alke ,did(:`i dheq)xn`PW] ¨¨§¨¥©§¨¤¤¡©
(hi ,a minid ixac)zxt` z` alk Fl gTIe'©¦©¨¥¤¤§¨

minkg Exn`e ,'xEg z` Fl clYe(my) ©¥¤¤§¨§£¨¦
['mixn Ff zxt`'(ci ,ck oldl i"yx):dxez ¤§¨¦§¨

`i
(`i)Bãé äLî íéøé øLàkxabe ©£¤¨¦Ÿ¤¨§¨©

l`xUioFgvp iElY did cviM .'ebe ¦§¨¥¥©¨¨¨¦§
dWn lW eici znxdA dnglOd;ike ©¦§¨¨©£¨©¨¨¤¤§¦

dnglOd Eid zFgvFp dWn lW eici? ¨¨¤Ÿ¤§¨©¦§¨¨
l`xUi EidW onf lM :EpipW KM `N ¤̀¨¨¨¦¨§©¤¨¦§¨¥
mi`Fx xW`M] dlrn iRlM oilMYqn¦§©§¦§©¥©§¨©£¤¦
[lNRznE eici mixn dWOW¤¤¥¦¨¨¦§©¥
,minXAW mdia`l mAl micArWnE§©§§¦¦¨©£¦¤¤©¨©¦
z` giPdWM] e`l m`e ,mixAbzn Eid̈¦§©§¦§¦¨§¤¦¦©¤
miltFp Eid [lNRzn EdE`x `le eicï¨§Ÿ¨¦§©¥¨§¦

a `zi`cM ,'EkezkQndpXdÎW`x §¦§¦¨§©¤¤Ÿ©¨¨
(.hk sc):ai dxez

(ai).íéãák äLî éãéåliaWA ¦¥Ÿ¤§¥¦¦§¦
devOA lSrzPWzngln lW Ff ¤¦§©¥©¦§¨¤¦§¤¤

wlnrxg` dPnE(rWFdi z`),eiYgY £¨¥¦¨©¥¤§ª©©§¨
KklExTiizp(EcaM)eicioFWl d`x] §¨¦§©§¨§¨¨§¥§

aEzMd(`l d `Îmikln)'zFxwi mipa`' ©¨£¨¦§¨

[zFcaM mipa` :i"Wx WxitE: ¥©©¦£¨¦§¥
eç÷iå.oa`xEge oxd`,eiciA EknYW ©¦§¤¤©£Ÿ§¤¨§§¨¨

md wx ixdW] oa`d z` EgwNW md¥¤¨§¤¨¤¤¤£¥©¥
draBd l` FOr Elr(i weqt lirlck)[(a"a): ¨¦¤©¦§¨

.åézçú eîéNiå ïáàlr aWi dOl ¤¤©¨¦©§¨¨¨¨©©
,oa`zqke xM lr Fl aWi `le ¤¤§Ÿ¨©©©¨¤¤

itl ?daiWil migFPdWl`xUi :xn` ©¦¦¦¨§¦¤¨©¦§¨¥
mdOr did` ip` s` ,xrvA oiiExW§¦§©©©£¦¤§¤¦¨¤

xrvAdGd iWFTd z` mB lFAq`e §©©§¤§©¤©¦©¤
(.`i ziprz):

.äðeîà åéãé éäéåoFWl `Ed 'dpEn`' ©§¦¨¨¡¨¡¨§
Eid eici' dpeEMd oi`W `N` ,dNitY§¦¨¤¨¤¥©©¨¨¨¨¨
xn`p did oM m`W ,'zFllRznM§¦§©§¤¦¥¨¨¤¡¨
.'zFpEn` eici dpiidYe' :miAx oFWlA¦§©¦©¦§¤¨¨¨£

:aQEn `Ed dWn lr `N`dWn idie ¤¨©¤¨©§¦Ÿ¤
(mixn),dpEn`A eicieici EidW ¥¦¨¨¤¡¨¤¨¨¨

dpn`p dNtzA minXd zFUExR§©¨©¦¦§¦¨¤¡¨¨
,dpFkpEdWn idie :xn`p ENi`kE §¨§¦¤¡©©§¦¤

zFUExR eicIWM zEpn`pA lNRzn¦§©¥§¤¡¨§¤¨¨§
(d"d ,oexkfd):

.LîMä àa ãòmiwlnr EidW ©Ÿ©¨¤¤¨£¨¥¦
zFrXd z` oiaXgn§©§¦¤©¨

d"`ibFlFxhvi`Aznkg) mdNW §¦§§¦¨¤¨¤¨§©
rcil icM ,(zFlGOde miakFMdEfi`A ©¨¦§©©¨§¥¥©§¥

drWf`e xaFB mlGn mFId zFrXnmd ¨¨¦§©©¨¨¥§¨¥
dOg dWn mdl cinrde ,migvFp- §¦§¤¡¦¨¤Ÿ¤©¨

WnXd Kldn z` xvraAxremdl ¨©¤©£©©¤¤§¦§¥¨¤
zFrXd z`eici idie' xn`PW Edfe] ¤©¨§¤¤¤¡©©§¦¨¨

EidW onf lM ;'WnXd `A cr dpEn ¡̀¨©Ÿ©¤¤¨§©¤¨
WnXd d`A `l ,dpEn` eici(w"ixdn)[ ¨¨¡¨Ÿ¨¨©¤¤

(`negpz):bi dxez
(bi)ìçiåòLBäé Laxgd .axg itl ... ©©£Ÿ§ª©§¦¨¤©¤¤

.FzF` dWilgn `le ,aiF`d z` zbxFd¤¤¤¨¥§Ÿ©£¦¨
`N` ?'axg itl ...WFlgIe' Edn oM m ¦̀¥©©©£§¦¨¤¤¨

KzgFAxgAz``le eixFAb iW`x ¨©§©§¤¨¥¦¨§Ÿ
xi`WdmiIgA,mdAW miWNg `N` ¦§¦©©¦¤¨©¨¦¤¨¤

,mNEM mbxd `le,oM dUr dOle §Ÿ£¨¨¨§¨¨¨¨¥
z` bFxdl FgFkA did m` `lde©£Ÿ¦¨¨§©£¤
bFxdl lFki didW oMW lM ,mixFABd©¦¦¨¤¥¤¨¨¨©£

?miWNgd z`micnl Ep` o`Mn ¤©©¨¦¦¨¨§¥¦
,dpikW lW xEACd iRÎlr EUrW¤¨©¦©¦¤§¦¨
,wlnr z` Wilgdl `N` EEhvp `le§Ÿ¦§©¤¨§©£¦¤£¨¥

ixnbl Fcia`dl `le(my)(`"eb ,i"gpn): §Ÿ§©£¦§©§¦
ci dxez



פה glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑ ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא יב)חבר מאחיו (במדבר ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן "וּיאמר ְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה יא)היה ּכּלם (שם ּכלאם". מׁשה "אדני ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ּכליה. הם ח ּיבין העֹולם, ‰ÌÁl.מן ‡ˆÂ∑ הענן מן צא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ¿≈ƒ»≈ִֵֶָָ
ּבֹו הּמלחמה ∑ÁÓ¯.(מכילתא)והּלחם נּצב ּבעת ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ְִֵָ»»ְְִִִֵַָָָָֹ¿«»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶָ

היּו מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, לנּו ּבחר אחר: ּדבר .מסּיעּתן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k zegiy ihewl)

חטאחטאחטאחטא ויראיויראיויראיויראי ט)ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים יז, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַ

וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל
זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָונּמּוקֹו
צריכים  היּו ("ּול לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהיה

חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם ְְְְִִִֵֵֵַַלהיֹות

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ∑eÁ¯.יכים …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְֲִֵֶַָָָָָָ

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

)(h.eðì øçarWFdil dWn xAiC `l §©¨Ÿ¦¥¤¦ª©
,'miWp` il xgA' Fcinlzl axd KxcM§¤¤¨©§©§¦§©¦£¨¦

FrnWOW ,'Epl xgA' `N`,LlE il ¤¨§©¨¤©§¨¦§
df oFWlaEFl EdeWdlr depr KxcA §¨¤¦§¨§¤¤£¨¨©

FOr FzF` llMW iciExn` o`Mn , §¥¤¨©¦¦¨¨§
minkgaiag LcinlY cFak idi : £¨¦§¦§©§¦§¨¦

,LNWM Lilr,EPOn aEWg dY`W s` ¨¤§¤§©¤©¨¨¦¤
Lxag cFak'ELipirA aiag `di §£¥§§¥¨¦§¥¤

xn`PW ?oiPn - 'LAx `xFnk,ai xacna) §¨©§¦©¦¤¤¡©
(`i,'ipc` iA dWn l` oxd` xn`Ie'©Ÿ¤©£Ÿ¤Ÿ¤¦£Ÿ¦

lFcB oxd` `lde(mipWA)eig`n ©£Ÿ©£Ÿ¨§¨¦¥¨¦
,didEid milEwWE(ek ,e lirl i"yx d`x), ¨¨§¦¨

eok iR lr s`Fxag z` dUFrdWn §©©¦¥¤¤£¥¤
,FAxM'ipFc`' oFWl Fl xnF`e`xFn'E . §©§¥§£¦¨

LAxLipirA aiag `di'minW `xFnM ©§§¥¨¦§¥¤§¨¨©¦
xn`PW ?oiPn -(gk ,`i my)'orIe ¦©¦¤¤¡©©©©

...rWFdi'm`lM dWn ipc`ixaC] §ª©£Ÿ¦Ÿ¤§¨¥¦§¥
ccinE cCl` zFcF` lr ,oEp oA rWFdi§ª©¦©¤§¨¥¨
rWFdie ,zEni dWOW E`Apzd xW £̀¤¦§©§¤¤¨¦ª©

,[ux`l l`xUi z` qipkiWExitE ©§¦¤¦§¨¥¨¨¤¥
- 'm`lM'md oiaIg ,mlFrd on mNM §¨¥©¥¦¨¨©¨¦¥

LA micxFOd diilMLilr mi`ApznE §¨¨©§¦§¦§©§¦¨¤

,drxÎKExAÎWFcTda Ecxn EN`M ¨¨§¦¨§§©¨¨
`EdcFaM oiA ,ElNd zF`eeWdd lM]¨©©§¨©¨¥§

`l ,'eke FAxl xagde ,xagl cinlYd©©§¦¤¨¥§¤¨¥§©Ÿ
,calA aEAigd oiprl `N` Exn`p¤¤§¤¨§¦§©©¦¦§¨

dnicTd ipiC oiprl mlE`ErAwp xaM ¨§¦§©¦¥©§¦¨§¨¦§§
,zFpFXd mdizFbxcA mcEAiM zFkld¦§¦¨§©§¥¤©
oi`e ,FzEaiWg iR lr cg` lkl§¨¤¨©¦£¦§¥

[df cbpM df milEwW(c"in c"t zea` h"iez): §¦¤§¤¤¤
.íçlä àöåmiiExW Eid l`xUIW itl §¥¦¨¥§¦¤¦§¨¥¨§¦

oFWlA Fl xn` Kkl ,cFaMd opr zgY©©£©©¨§¨¨©¦§
:xnFlkE ,d`ivioprd on `vl` §¦¨§©¥¦¤¨¨¤

xAcOdFA mgNde(m"`x): ©¦§¨§¦¨¥
øçî.aSp ikp`oFWlA xn`p `l ¨¨¨Ÿ¦¦¨Ÿ¤¡©¦§

deFd oFWlA `N` ,'aSiiz` xgn' cizr̈¦¨¨¤§©¥¤¨¦§¤
xgn :FWExiR KMW ,'aSp ikp`'zrA ¨Ÿ¦¦¨¤¨¥¨¨§¥

ligzYW,dnglOddid` xaMikp` ¤©§¦©¦§¨¨§¨¤§¤¨Ÿ¦
aSpdNtY miCwdl icM ,lNRznE mW ¦¨¨¦§©¥§¥§©§¦§¦¨

dxSl(l"kyn): ©¨¨
.íéLðà eðì øçaicM mixgap miWp` §©¨£¨¦£¨¦¦§¨¦§¥

miWp` EN` ,wlnr z` mdA gSpl§©¥©¨¤¤£¨¥¥£¨¦
`hgÎi`xie mixFABicM ,`dYW ¦¦§¦§¥¥§§¥¤§¥

oYriIqn ozEkf.dnglOA gSplxaC §¨§©©§¨§©¥©©¦§¨¨¨¨

'miWp` Epl xgA' :xg``l :FWExiR ©¥§©¨£¨¦¥Ÿ
`N` ,`hg z`xie gkA mixFAB wx©¦¦§Ÿ©§¦§©¥§¤¨

,xzFiA micgEin miWp`oircFIWmB £¨¦§¨¦§¥¤§¦©
wlnr ipAW itl ,mitWM lHal§©¥§¨¦§¦¤§¥£¨¥

Eid oitXknmtEXikA miWOYWnE §©§¦¨¦§©§¦§¦¨
gSplzFnglOA(`"eb):i dxez §©¥©©¦§£

(i).øeçå ïøäà äLîeo`MnEp` Ÿ¤©£Ÿ§¦¨¨
micnlziprzlmixnF`WM ,xEAiv §¥¦§©£¦¦§¤§¦

,mipEpgze zFgilq ldTdmikixSW ©¨¨§¦§©£¦¤§¦¦
dWlWmiWp`daiYd iptl xFarl §Ÿ¨£¨¦©£¦§¥©¥¨

ÎgilXd lv` mipW Ecnri ,xnFlM]§©©©§§©¦¥¤©§¦©
FOr Exn`ie eiccv ipXn xEAiv¦¦§¥§¨¨§Ÿ§¦

zFgilq(f"q e"qwz g"e` r"ey oiir)icM §¦§¥
gilW zEkf oi` `OW ,zEkfA zFAxdl§©§¦§¤¨¥§§¦©

wiRqn xEAiSd(i"f)mibdFp oi` eiWkre] ©¦©§¦§©§¨¥£¦
z` mixnF` mNEMW mEXn ,oM¥¦¤¨§¦¤
xEAiv gilXd mr cgi zFgilQd©§¦©©¦©§¦©¦

(a"pyn)[W ,wlnr znglnA ixd ¤£¥§¦§¤¤£¨¥
miiExW Eid ziprzAWOiW dWnE §©£¦¨§¦¤¦¥

Eid xEge oxd`e ,xEAivÎgilWM¦§¦©¦§©£Ÿ§¨
FzNtzl miriIqnE FA miknFY(`zlikn): §¦§©§¦¦§¦¨

.øeçmixn lW DpA(dWn zFg`) §¨¤¦§¨£¤

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור ∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל .אהרן ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ

ÂÈzÁ˙ eÓÈNiÂ Ô·‡∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב .ולא ∆∆«»ƒ«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
‰eÓ‡ ÂÈ„È È‰ÈÂ∑נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה, ידיו מׁשה ‰LÓM.ּונכֹונה ויהי ‡aŒ„Ú∑ «¿ƒ»»¡»ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«…«»∆

חּמה  מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה הּׁשעֹות את מחּׁשבין עמלקים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהיּו
הּׁשעֹות וערּב את .ב ְְִֵֶַָ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי אנּוחת מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה  ׁשל הּדּבּור ּפי על ׁשעׂשּו .למדים ְְִִִִֵֶֶַַָָ

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

DlrA alke ,did(:`i dheq)xn`PW] ¨¨§¨¥©§¨¤¤¡©
(hi ,a minid ixac)zxt` z` alk Fl gTIe'©¦©¨¥¤¤§¨

minkg Exn`e ,'xEg z` Fl clYe(my) ©¥¤¤§¨§£¨¦
['mixn Ff zxt`'(ci ,ck oldl i"yx):dxez ¤§¨¦§¨

`i
(`i)Bãé äLî íéøé øLàkxabe ©£¤¨¦Ÿ¤¨§¨©

l`xUioFgvp iElY did cviM .'ebe ¦§¨¥¥©¨¨¨¦§
dWn lW eici znxdA dnglOd;ike ©¦§¨¨©£¨©¨¨¤¤§¦

dnglOd Eid zFgvFp dWn lW eici? ¨¨¤Ÿ¤§¨©¦§¨¨
l`xUi EidW onf lM :EpipW KM `N ¤̀¨¨¨¦¨§©¤¨¦§¨¥
mi`Fx xW`M] dlrn iRlM oilMYqn¦§©§¦§©¥©§¨©£¤¦
[lNRznE eici mixn dWOW¤¤¥¦¨¨¦§©¥
,minXAW mdia`l mAl micArWnE§©§§¦¦¨©£¦¤¤©¨©¦
z` giPdWM] e`l m`e ,mixAbzn Eid̈¦§©§¦§¦¨§¤¦¦©¤
miltFp Eid [lNRzn EdE`x `le eicï¨§Ÿ¨¦§©¥¨§¦

a `zi`cM ,'EkezkQndpXdÎW`x §¦§¦¨§©¤¤Ÿ©¨¨
(.hk sc):ai dxez

(ai).íéãák äLî éãéåliaWA ¦¥Ÿ¤§¥¦¦§¦
devOA lSrzPWzngln lW Ff ¤¦§©¥©¦§¨¤¦§¤¤

wlnrxg` dPnE(rWFdi z`),eiYgY £¨¥¦¨©¥¤§ª©©§¨
KklExTiizp(EcaM)eicioFWl d`x] §¨¦§©§¨§¨¨§¥§

aEzMd(`l d `Îmikln)'zFxwi mipa`' ©¨£¨¦§¨

[zFcaM mipa` :i"Wx WxitE: ¥©©¦£¨¦§¥
eç÷iå.oa`xEge oxd`,eiciA EknYW ©¦§¤¤©£Ÿ§¤¨§§¨¨

md wx ixdW] oa`d z` EgwNW md¥¤¨§¤¨¤¤¤£¥©¥
draBd l` FOr Elr(i weqt lirlck)[(a"a): ¨¦¤©¦§¨

.åézçú eîéNiå ïáàlr aWi dOl ¤¤©¨¦©§¨¨¨¨©©
,oa`zqke xM lr Fl aWi `le ¤¤§Ÿ¨©©©¨¤¤

itl ?daiWil migFPdWl`xUi :xn` ©¦¦¦¨§¦¤¨©¦§¨¥
mdOr did` ip` s` ,xrvA oiiExW§¦§©©©£¦¤§¤¦¨¤

xrvAdGd iWFTd z` mB lFAq`e §©©§¤§©¤©¦©¤
(.`i ziprz):

.äðeîà åéãé éäéåoFWl `Ed 'dpEn`' ©§¦¨¨¡¨¡¨§
Eid eici' dpeEMd oi`W `N` ,dNitY§¦¨¤¨¤¥©©¨¨¨¨¨
xn`p did oM m`W ,'zFllRznM§¦§©§¤¦¥¨¨¤¡¨
.'zFpEn` eici dpiidYe' :miAx oFWlA¦§©¦©¦§¤¨¨¨£

:aQEn `Ed dWn lr `N`dWn idie ¤¨©¤¨©§¦Ÿ¤
(mixn),dpEn`A eicieici EidW ¥¦¨¨¤¡¨¤¨¨¨

dpn`p dNtzA minXd zFUExR§©¨©¦¦§¦¨¤¡¨¨
,dpFkpEdWn idie :xn`p ENi`kE §¨§¦¤¡©©§¦¤

zFUExR eicIWM zEpn`pA lNRzn¦§©¥§¤¡¨§¤¨¨§
(d"d ,oexkfd):

.LîMä àa ãòmiwlnr EidW ©Ÿ©¨¤¤¨£¨¥¦
zFrXd z` oiaXgn§©§¦¤©¨

d"`ibFlFxhvi`Aznkg) mdNW §¦§§¦¨¤¨¤¨§©
rcil icM ,(zFlGOde miakFMdEfi`A ©¨¦§©©¨§¥¥©§¥

drWf`e xaFB mlGn mFId zFrXnmd ¨¨¦§©©¨¨¥§¨¥
dOg dWn mdl cinrde ,migvFp- §¦§¤¡¦¨¤Ÿ¤©¨

WnXd Kldn z` xvraAxremdl ¨©¤©£©©¤¤§¦§¥¨¤
zFrXd z`eici idie' xn`PW Edfe] ¤©¨§¤¤¤¡©©§¦¨¨

EidW onf lM ;'WnXd `A cr dpEn ¡̀¨©Ÿ©¤¤¨§©¤¨
WnXd d`A `l ,dpEn` eici(w"ixdn)[ ¨¨¡¨Ÿ¨¨©¤¤

(`negpz):bi dxez
(bi)ìçiåòLBäé Laxgd .axg itl ... ©©£Ÿ§ª©§¦¨¤©¤¤

.FzF` dWilgn `le ,aiF`d z` zbxFd¤¤¤¨¥§Ÿ©£¦¨
`N` ?'axg itl ...WFlgIe' Edn oM m ¦̀¥©©©£§¦¨¤¤¨

KzgFAxgAz``le eixFAb iW`x ¨©§©§¤¨¥¦¨§Ÿ
xi`WdmiIgA,mdAW miWNg `N` ¦§¦©©¦¤¨©¨¦¤¨¤

,mNEM mbxd `le,oM dUr dOle §Ÿ£¨¨¨§¨¨¨¨¥
z` bFxdl FgFkA did m` `lde©£Ÿ¦¨¨§©£¤
bFxdl lFki didW oMW lM ,mixFABd©¦¦¨¤¥¤¨¨¨©£

?miWNgd z`micnl Ep` o`Mn ¤©©¨¦¦¨¨§¥¦
,dpikW lW xEACd iRÎlr EUrW¤¨©¦©¦¤§¦¨
,wlnr z` Wilgdl `N` EEhvp `le§Ÿ¦§©¤¨§©£¦¤£¨¥

ixnbl Fcia`dl `le(my)(`"eb ,i"gpn): §Ÿ§©£¦§©§¦
ci dxez



glyaפו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥¤́

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא ÈÊ‡a ÌÈNÂ∑ ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«

מכניס  ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמכניס
לארץ  יׂשראל ‡ÁÓ‰.את ‰ÁÓ Èk∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ. ְִֵֶֶָָָƒ»…∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל ּגדֹול ∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה קרּוי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא .ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcî¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ֿ הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶַָָ
ּכּסא, נאמר ולא ּכס  ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּברּוֿהּוא
ׁשל  ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואף

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, ט)עמלק –(תהלים לנצח" חרבֹות ּתּמּו "האֹויב ְְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

zlin miinrt mixne`y epibdpn (*xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).ïBøkæ úàæ áúkFWExiR 'oFxMf' §ŸŸ¦¨¦¨¥
oi` KkitlE ,xarA didW xaC zxikf§¦©¨¨¤¨¨¤¨¨§¦¨¥
'dgn` dgn iM' lr aQEnM FWxtl§¨§§¨©¦¨Ÿ¤§¤
dgOW dGd oiprd z` aFzM' :xnFlkE]§©§¤¨¦§¨©¤¤¨Ÿ
xaC `EdW ['wlnr xkf z` dgn ¤̀§¤¤¥¤£¨¥¤¨¨
dUrn z` aFzM :`N` ,cizrd¤¨¦¤¨§¤©£¥

oFxMfl z`f didze ,dnglOd`AW ©¦§¨¨§¦§¤Ÿ§¦¨¤¨
l`xUil beECfdl wlnrlRHdl) £¨¥§¦§©¥§¦§¨¥§¦©¥

(mdA mgNdlE mdil`lkl mcFw £¥¤§¦¨¥¨¤¤§¨
zFOE`dmi`xi Eid zFOE`d lMW] ¨¤¨¨¨§¥¦

d`xde ligzde df `aE ,mkA mgNdl§¦¨¥¨¤¨¤§¦§¦§¤§¨
mixg`l (zExWt`) mFwn,dk mixac i"yx) ¨¤§¨©£¥¦

(gi[(x"yl):
.òLBäé éðæàa íéNåz` qipkOd §¦§¨§¥§ª©©©§¦¤

l`xUi z` dEvIW ,ux`l l`xUi¦§¨¥¨¨¤¤§©¤¤¦§¨¥
,DA EaXizie ux`d z` Elgpi xW`MW¤©£¤¦§£¤¨¨¤§¦§©§¨

devOd z` EniIwiz` Fl mNWl §©§¤©¦§¨§©¥¤
FlEnBz` cA`lE ,Epl lnBW rxd §¨¨¤¨©¨§©¥¤
.FxkferWFdIW dWnl Fl fnxp o`M ¦§§¨¦§©§Ÿ¤¤§ª©
`EdW,ux`l l`xUi z` qipkn`le ¤©§¦¤¦§¨¥¨¨¤§Ÿ
`Ed(`zlikn)(:k oixcdpq):

.äçîà äçî ékmrh zpizp `id Ff ¦¨Ÿ¤§¤¦§¦©©©
:xEn`d iEEiSlok Lxidfn ip` Kkl ©¦¨¨§¨£¦©§¦§¥

,FlEnB z` Fl mNWYWip` utg iM ¤§©¥¤§¦¨¥£¦
,FzFgnldgn` invrA ip` `l K` ¦§©Ÿ£¦§©§¦¤§¤

FziIgn miIwzY mkci lr `N` ,FzF`¤¨©¤§¤¦§©¥§¦¨
(a"a):eh dxez
(eh).BîL àø÷iålWd:gAfn ©¦§¨§¤©¦§¥©

.éqð 'ä,xnFlM`EdÎKExAÎWFcTd ¦¦§©©¨¨
,lFcb qp o`k Epl dUrla``l ¨¨¨¨¥¨£¨Ÿ

`N` ,'d iExw gAfOdW`Ed 'iQp 'd' ¤©¦§¥©¨¤¨¦¦
lW FnW `xwe ,qPd lr d"awdl gaW¤©§©©¥§¨¨§¤
lM df iciÎlrW ,dGd gaXA gAfOd©¦§¥©©¤©©¤¤©§¥¤¨

lW FnW xiMfOdFzF`xkFf gAfn ©©§¦§¤¦§¥©¥
mFwOd dUrW qPd z`,l`xUil ¤©¥¤¨¨©¨§¦§¨¥

:'iQp 'd' WExitEEpNW qp `Ed 'dd`xe) ¥¦¦¥¤¨
(k ,bl ziy`xa i"yx(`"eb):fh dxez

(fh).øîàiå:dWn ©Ÿ¤Ÿ¤
.dé ñk ìò ãé ék`Ed cId znxd ¦¨©¥¨£¨©©¨

z` iz`Up xW`' FnM] drEaW oFWl§§¨§£¤¨¨¦¤
'ici(g ,e lirl)raXdl dizFnixd - ¨¦£¦¦¨§¦¨©

i`qkA(i"yx)minW l` `V` iM' oke ; §¦§¦§¥¦¤¨¤¨©¦

'ici(n ,al mixac)drEaWA -(i"yx)s`e ,[ ¨¦¦§¨§©
'Di qM lr ci iM' :o`M-lW Fci ¨¦¨©¥¨¨¤

raXil dnxEd `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¦¨©
F`qkA,(FzEkln cFakA)Fl zFidl §¦§¦§©§¦§

dai`e dngln(d`pU)wlnrA ¦§¨¨§¥¨¦§¨©£¨¥
,zinlFr,dxvw oFWl aEzMd hwpe ¨¦§¨©©¨¨§¨¨

Dznxd z` `le ,'ci' wx xiMfdW¤¦§¦©¨§Ÿ¤£¨¨¨
.drEaWlEdnEo`M xn`PW'qM'xqg ¦§¨©¤¤¡©¨¥¨¥

s"l`mXd s`e ,'`QM' xn`p `le , ¨¤§Ÿ¤¡©¦¥§©©¥
(d"ied) d"awd lWFivgl wlgp(di) ¤£¨¨¤¡©§¤§¨

FNEM aYkp `le?itlWÎWFcTd rAWp §Ÿ¦§©§¦¤¦§©©¨
oi`e mlW FnW oi`W `EdÎKExÄ¤¥§¨¥§¥

mlW F`qMFzEkln cFaM oi`) ¦§¨¥¥§©§
(mlFrA zEnlWAFnW dgOIW cr ¦§¥¨¨©¤¦¨¤§

FnW dgOIWkE ,eUr oA wlnr lW¤£¨¥¤¥¨§¤¦¨¤§
if`,mlW `QMde mlW mXd didi £©¦§¤©¥¨¥§©¦¥¨¥

xn`PW(f ,h mildz)zFaxg EOY aiF`d' ¤¤¡©¨¥©¢¨
'gvplFzF` lW zFaxgd mixrd] ¨¤©¤¨¦¤¢¥¤
aiF`ddpx`XY ,Exnbpe ElM xW` ¨¥£¤¨§¦§§¦¨©§¨

aiF`d `Ed inE ,[gvpl zFaxg¢¥¨¤©¦¨¥
?FA xAcn aEzMdWaEzMW eUr Edf ¤©¨§©¥¤¥¨¤¨

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy
ּבֹו: ׁשּכתּוב עמלק א)זהּו נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו אֹומר (תהלים מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם  "וה' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחריו?
סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

àø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìùá úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

FA:'gvp' oFWl'gvp dxnW Fzxare' §¤©§¤§¨§¨¨¤©
(`i ,` qenr)lr qrFM `EdW qrMd]©©©¤¥©

[mlFrl Flv` dxEnW l`xUi,eilre ¦§¨¥§¨¤§§¨§¨¨
:xnF`e aEzMd siqFnYWzp mixre' ¦©¨§¥§¨¦¨©§¨

'dOd mxkf ca`(my mildz)Lixr] ¨©¦§¨¥¨¨¤
[mlFrl mxkf ca`i ,zFqExddEdn , ©£Ÿ©¦§¨§¨©

,'aWi mlFrl 'de' :eixg` xnF`¥©£¨©§¨¥¥
wlnr lW Fxkf ca`IW xg`l ,xnFlM§©§©©¤Ÿ©¦§¤£¨¥

,eUr oAixddidi f`;mlW mXd:oke ¤¥¨£¥¨¦§¤©¥¨¥§¥
'F`qM hRWOl opFM'F`qM ixd - ¥©¦§¨¦§£¥¦§

mlW(miyxtn ,`"eb): ¨¥
glya zyxt zlqg



פז glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥¤́

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא ÈÊ‡a ÌÈNÂ∑ ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«

מכניס  ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמכניס
לארץ  יׂשראל ‡ÁÓ‰.את ‰ÁÓ Èk∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ. ְִֵֶֶָָָƒ»…∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל ּגדֹול ∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה קרּוי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא .ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcî¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ֿ הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶַָָ
ּכּסא, נאמר ולא ּכס  ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּברּוֿהּוא
ׁשל  ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואף

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, ט)עמלק –(תהלים לנצח" חרבֹות ּתּמּו "האֹויב ְְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

zlin miinrt mixne`y epibdpn (*xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).ïBøkæ úàæ áúkFWExiR 'oFxMf' §ŸŸ¦¨¦¨¥
oi` KkitlE ,xarA didW xaC zxikf§¦©¨¨¤¨¨¤¨¨§¦¨¥
'dgn` dgn iM' lr aQEnM FWxtl§¨§§¨©¦¨Ÿ¤§¤
dgOW dGd oiprd z` aFzM' :xnFlkE]§©§¤¨¦§¨©¤¤¨Ÿ
xaC `EdW ['wlnr xkf z` dgn ¤̀§¤¤¥¤£¨¥¤¨¨
dUrn z` aFzM :`N` ,cizrd¤¨¦¤¨§¤©£¥

oFxMfl z`f didze ,dnglOd`AW ©¦§¨¨§¦§¤Ÿ§¦¨¤¨
l`xUil beECfdl wlnrlRHdl) £¨¥§¦§©¥§¦§¨¥§¦©¥

(mdA mgNdlE mdil`lkl mcFw £¥¤§¦¨¥¨¤¤§¨
zFOE`dmi`xi Eid zFOE`d lMW] ¨¤¨¨¨§¥¦

d`xde ligzde df `aE ,mkA mgNdl§¦¨¥¨¤¨¤§¦§¦§¤§¨
mixg`l (zExWt`) mFwn,dk mixac i"yx) ¨¤§¨©£¥¦

(gi[(x"yl):
.òLBäé éðæàa íéNåz` qipkOd §¦§¨§¥§ª©©©§¦¤

l`xUi z` dEvIW ,ux`l l`xUi¦§¨¥¨¨¤¤§©¤¤¦§¨¥
,DA EaXizie ux`d z` Elgpi xW`MW¤©£¤¦§£¤¨¨¤§¦§©§¨

devOd z` EniIwiz` Fl mNWl §©§¤©¦§¨§©¥¤
FlEnBz` cA`lE ,Epl lnBW rxd §¨¨¤¨©¨§©¥¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז שבט, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שאול ישכר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד טבת, יום ההילולא של רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה 

- והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה -

... במ"ש אודות קריאת ויחל ביום ת"צ וכיו"ב.

נשיאינו,  רבותינו  כ"ק  ורשימות  בשו"ת  שמצאתי  ומה  הוראות,  שמעתי  לא  בע"פ  הנה   -

ובאחרונים, הבאתי המסקנא והמנהג בזה בלקוט מנהגים הנדפס בסוף רשימת מגילת איכה, יעו"ש 

ובהערה ציוני המקורות, ויש להוסיף מה שבא לידי לאחרי ההדפסה: שו"ת צפנת פענח חלק ב' סי' 

כ"ק  פס"ד  אלא  לנו  אין  אנו  ובכ"א  ס"ה.  סי'  במנשסתר,  שי'  ווייס  להרב  יצחק  מנחת  שו"ת  ל"א, 

אדמו"ר הצ"צ, שהרי בכל מקום נמצאים אנו באתרא דרב.

תלמידי  מנהגי  יפרסם  בשנים  רבות  שעוד  רצון  ויהי  שהו"ל,  שלום  משמרת  הספר  על  ת"ח 

הבעש"ט ותלמידי תלמידיו בתוככי הפצת המעינות בכלל, וככתוב באגה"ק של הבעש"ט עד שיגיעו גם 

חוצה, אשר עי"ז מקרבים ביאת מלכא משיחא כמבואר באגה"ק הנ"ל.

ואחרון חביב, אשר נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י בנו הרב אברהם יהושע שי' וע"י קבלתי גם 

וזוגתו תחי' יבשרו טוב בטוב האמתית  ויהי רצון, אשר הוא  פ"ש מאחב"י שי' הנמצאים שם וד"ל, 

בהנוגע לכל עניניהם, ובזה כמובן וגם פשוט מקבלת נחת יהודי מסורתי מיו"ח שי'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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יד.1. ל, האהבה.2.דברים לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, י.5.דברים לד, רבה בראשית

לשבוע פרשת בשלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ד' שבט
מפרק כג

עד סוף פרק כח 

יום רביעי - ז' שבט
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' שבט
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' שבט
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' שבט
פרק כ, מפרק נה עד סוף פרק נט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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zeevne dxez miiwl icedi lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd
dad` ly ybx jezne ,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl"Eááìa" ¯ àeä ,äøBàëìc§¦§¨¦§¨§
,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâðlk `l eitl - ¤¤©¤¨

,d"awdn d`xile dad`l ribdl lw jkàéä äøBzäå]§©¨¦
,[úéçöð.onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦§¦

ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk
mdl lw xacd did drc xec mzeiday ,xacnd xecay l`xyi
lw xacd oi` epiabl eli`e ,d`xie dad` zebixcnl ribdl

oky .jk xacd oi` .jk lk aexwedxn`pe zigvp `id dxezd ,
llkep` ygena ,xen`k ,j` ,xacnd xecl `wec e`l ,xec

:mi`exíìBò úBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£¨
,úîàa 'ä úáäàì äfä,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ©¤§©£©¤¡¤

dihpd z` zepyl mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke
- ziahew zeipeviwl zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd
zee`z - dl` izy .d"awdl dad`l dfdÎmlerd zee`zn

.cgia zeidl ,ote` meya ,zeleki opi` ,'d zad`e ,dfdÎmlerd
"zeaald zaeg"d xn`nk2mileki mpi` mine y`y myky

`l jk ,cgia "xecl"'d zad`e dfdÎmlerd zee`z zeleki
lw `le "aexw" `ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl
mc`d ala reawl jk lk

.'d z`xie 'd zad`Bîëe§
àøîba áeúkL3ehà" : ¤¨©§¨¨©

ézøèeæ àúlî äàøé¦§¨¦§¨©§¦
?"àéäd`xid ike - ¦

?ohw xac `id (d"awdn)
epax dyn xn`y dn lr4:

l`ey jiwl` 'd dn"
,"d`xil m` ik jnrn
eh`" :`xnbd zl`ey
lka ,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi
w"k oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd
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"wicv" epi`y in eli`e .'d z`xie 'd zad` cinz mala xxerl
`l` ,'ek aexw epi`y cal `lc gken dfnc" ,ezeyxa eal oi` -
,(iaxd oeyl) "'eke od oihreny ,miwicvl wx jiiy epi` daxc`
miiwl ,"c`n aexw" ,icedi lkly ,weqtd xne` ,`eti` ,cvik

,ezeyxa ealy :xnelk ,ald mr ,"jaala" zeevne dxezzgz
dxezd ixde ?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit

?miwicvl wx dpzip `l,"BúBNòì"c àlà"ezeyrl" dlnd - ¤¨§©£
"jaala" dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn da yi
,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala" eze` df ixd ?c`n aexw
jaalae jita" :weqta xcqd dyw ,mvra ,oky .zeevn miiwl
j` - dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl xen`k ,mifnex "ezeyrl
`le ,dhnl dlrnlny xcqd itl `l ,weqta mixceqn md oi`
dpeilrd dbixcna miligzn m` .dlrnl dhnlny xcqd itl
okn xg`l ,(daygn) "jaala" :xcqd zeidl jixv did ,xzei
`id daygn ik ,(dyrn) "ezeyrl" okn xg`le ,(xeaic) "jita"
miligzn m`e .dyrnn dlrnl xeaice ,xeaicn dlrnl
xg`l ,"ezeyrl" :xcqd zeidl jixv did ,dpezgzd dbixcna
weqtd ligzn ,`eti` ,recn ."jaala" okn xg`le ,"jita" okn
okn xg`le ,daygn - "jaala" jiynne ,xeaic - "jita"a
ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd ,`l` ?dyrn - "ezeyrl"
xen`d "jaala"y ,yxtle xiaqdl d`a `idy iptn "jaala"
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שבט  ה' שני יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..íãàä ìë äæå,bk 'nr cr.[íù æ"îøä 'éôáå

.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywy dfk ote`l dpeekd ,o`k
,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánä äáäàä ,øîBì äöBø- ¤©¨©£¨©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©

wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay" dad`l dpeekd
zad` zebixcna ,mcewd
.dad` z`xwp ef oi` ,'d
zeevnd meiwl qgiay wx
iptn ,"dad`" z`xwp `id
meiwl `iadl dgekay

,zeevndàúeòø" àéäL¤¦§¨
"àaìcoevx -,ald §¦¨

ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦
Baì úelbúäa dðéà¥¨§¦§©¦

.Là étLøkz`f lkae - §¦§¥¥

.zeevnd meiwl eze` d`ian `id mbäæ øáãåekeza xxerl - §¨¨¤
,cala eal zenelrzay efk dad`ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà íãàoi` m` mb - ¨¨£¤¥Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§
,ezeyxa ealìBëéå§¨

Ba ïðBaúäì,egena - §¦§¥
,õtçé øLà ìëk§¨£¤©§Ÿ

ãâa Ba ïðBaúiLëeúl §¤¦§¥¦§ª©
¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî¦¥¨¦§Ÿ©

,íéðt ìk,eala `l m` - ¨¨¦
Ba ä÷áãì 'äì äáäàä̈©£¨©§¨§¨

,d"awda -íei÷aÎlr - §¦
,meiw ici.BúøBúå åéúBöî¦§¨§¨

äæåly zilkzde xwird -,íãàä ìkcenlle zeevn miiwl - §¤¨¨¨¨
,dxezáéúk "íúBNòì íBiä" ék6,ozeyrl epzip zeevnd - ¦©©£¨§¦

,"meid"à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7lr fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnd mler"dfdd"awdl dad`d ,

xacd dppi` dnvrlyk
oneiw `ed xwird .ixwird

iyrnd.zeevnd ly
zeevn miiwl ick ,`l`
iytp ybx jezn ,ie`xk
zad`l mc`d wewf ,inipt
ly exwir ,j` .'d
,"mzeyrl" `ed ,"meid"d

øçîìe"cizrl xnelk - §¨¨
,`eal,"'eëz` elawi -

,xkyd.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkly zizin`d dzbxc - §¤¦§¨¥§¨©¥
,iwlg xky leaiw meyn da yi dnvrlyk `idy ,'d zad`

zrbep dpi`zrk.zeevne dxez ly dyrnd mvr rbepy enk ,
ixd .alde gend zenelrzay dad`d mb dwitqn jk myle
"jaala" dad` efi` :"jaalae" z` dxiaqn "ezeyrl" dlndy
iehia icil d`ad dad`d idef - mc` lkl "c`n aexw" `id
leki efk dad` ;"ezeyrl" icil `iadl da ice ,cala egena
.ald zelbzda dad` xxerl lbeqn epi`y in mb ,ekeza xxerl

ef dad`genac`d z` xak `iaz ,- zeevnde dxezd meiwl m
:oldl xaqeiy itkììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§§§¨©¨¨
,álaL éìàîOä,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn - ©§¨¦¤©¥

,zerx zeaygn - okn xg`le ,zee`z xxerzdl zelelr myn
.äNònä éìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòåhily gend - §©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤

oevxde dad`d el didz ,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr
lr ,okn xg`l ,gend helyi jke ,zeevn miiwle dxez cenll
dxez cenll mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd

dfy itk ,ezeyxa epi` eal xy`k mb df itl .zeevn miiwle
ald lr ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a

,mixa`d x`y lre,úîàa òLø àeäL éî àì íà`l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk) "ryxk" `xwpd "ipepia"
lr hily" gend oi` elv`
,daxc` m` ik ,"ald
ì"æ eðéúBaø øîàîk8 §©£©©¥©

íéòLøä"LúeLøa íä ¤¨§¨¦¥¦§
,"íaìmzexyt`a oi` - ¦¨

,mnvr lr helyl
de`z zxxerznyk

,malaíaì ïéàå§¥¦¨
,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨

drtyde gewit mey genl
cvn ,dyw dxe`kl :sqep xac xaqei ,lirl xen`a .mal lr
eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa mal miwicv"y xn`p cg`
oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy ,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa
zeyxa" md miryx `wecy ,xn`p ipy cvne ;ezeyxa eal
`ed eal - "ipepia" - "ryx" ly llka epi`y in df itle ."mal
mipte` dyly :xacd oaei ,epxaqdy itk `l` ?ezeyxa ok`
mivex mdy zr lkae ,"mzeyxa mal" - "miwicv"d :xaca
wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn md ,'d zad`a xxerzdl
oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald lr rityi gendy jkl
- "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc` `l` ,mzeyxa mal
j` ."wicv"a dfy itk dcn dze`a ,mzeyxa mal oi` mpn`

.ald lr mda rityn gend,"mipepia"a ,zniieqn dcnay ixd
ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa `ed ald
mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic ,daygna

mzeyxallkritydl mileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
ly ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl .ald lr
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hay 'e iyily mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' שלישי יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàúú äáåùú 'éçá àéäå,46 'nr cr:à"îá ù"îë

,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn j` ,mc`d
epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mda mb ,dxe`kl

:owfd.íðBò íöòå ìãb ìò Lðò äæåmdizepeer lr yperk - §¤Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤£¨
,jk m` ,mxa .ald lr helyl gend ly egek mdn gwlp

cvik :dl`yd zl`yp
xnel xyt`mdaxacdy

mby ,"c`n aexw"
xacd lw "miryx"l
zeevne dxez miiwl
daeyzde - ?"jaala"a

:`idäøBz äøac àìå§Ÿ¦§¨¨
íäéiçaL elà ¯ íéúna©¥¦¥¤§©¥¤

.íéúî íéeø÷oi` - §¦¥¦
xn`p da - dxezd
- "'ebe jil` aexw"y
"miryx"a zxacn
.mizn mi`xwp mdiigay:o`k xird epiax w"kl"pdtr dpde"

zenelrzay `l 'it` x"ied` `le zeinyb dvex eraha aldc]
zcear mda `"` (1 k"` [mal zeyxa mgen 'it` miryxde ,'ek
mavna zn`ac (1 x`ane .('ek mxxeri in ik) e"g mlerl (2 'd

ald rah) mavn zepyl mcia (2 la` .'ek `"`etwezei"r (
zxiaymal."'ekìéçúäì íéòLøì øLôà éà ,úîàa ék¦¤¡¤¦¤§¨¦§¨¦§©§¦

'ä ãáòì,ytpd ybx jezn zeevne dxez miiwl drnyny - ©£Ÿ
,d`xie dad`aì ,älçz øáòä ìò äáeLz eNòiL éìaøaL §¦¤©£§¨©¤¨¨§¦¨§©¥

íäL ,úBtìwä,mdly zexiardn exvepy ,zetilwd -Cñî ©§¦¤¥¨¨
,íéîMaL íäéáàì íðéa ú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤¥¨©£¦¤¤©¨©¦

- ?zetilwd z` mixaey ,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik -éãé ìò©§¥
,åéàèç ìò BLôð úeøéøîe Baì úøéáLoexaye zexixnd - §¦©¦§¦©§©£¨¨

z` mixaey - ald
.zetilwdáeúkL Bîk§¤¨

éçáæ" :÷eñt ìò øäfa©Ÿ©©¨¦§¥
áì ,äøaLð çeø íéäìà¡Ÿ¦©¦§¨¨¥

"'Bâå øaLð9,myl oaxw - ¦§¨§
gex" `ed ,miwl`
`xhq"d gexyk ,"dxayp
cvik .dxayp "`xg`
gex zxayp dnae

- ?"`xg` `xhq"dìòL¤©
äøaLð ¯ øaLð áì éãé§¥¥¦§¨¦§§¨
-àøèñc äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨
ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét úLøt íL ïiò] àøçà̈¢¨©¥¨¨¨©¦§¨©¨¨©©¦§¨©

.[íL æ"îøä Leøôáe à ãenò ä óãå,xaecn my "xdef"a - §©©§¥¨¨
aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza mixkfp zepaxwd lky
miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip gix" :zepaxwa cinz
?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw mey xkfp epi` -
miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d gex zxiay -
mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp gex -

- mal z` dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdl

àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦
md ,xard,äàzz äáeLz úðéçaizy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza zepiga
myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina iehia icil

izy - 'ied mya ;'ied
d`lir 'd :o"idd
dpey`xd 'dd ,(dpeilrd)
'de - c"eid ixg`y
ixg`y 'dd ,d`zz
"d`lir daeyz" - .e"`ed
d`lir 'd zxfgd :epiid
;'ied my ly c"eil
:epiid "d`zz daeyz"e
e"`el d`zz 'd zxfgd

daeyz `id - o`k xaecn dzece` daeyzd .'ied my ly
:d`zz,äàzz 'ä úBìòäì,'ied my ly -dîé÷äì §©£©¨¨©£¦¨

ìà äìôðL dúìéôpîze`xwpd ,zetilwd -,íéðBöéçä ¦§¦¨¨¤¨§¨¤©¦¦
àeäL,mipevigd icil 'ied my ly d`zz 'd zlitp -ãBñ ¤

ì"æø øîàîk ,äðéëMä úeìb10äðéëL ¯ íBãàì eìb" : ¨©§¦¨§©£©©©¨¤¡§¦¨
,"íänò,zelbd jeza -eðéäc,mc`d ly zipgexd dceara - ¦¨¤§©§
:dpeekd"íBãà" äNòî äNBò íãàäLkzexiara lykp - §¤¨¨¨¤©£¥¡

,olvilÎ`pngxéLîîe ãéøBîì CíL,zetilwd jeza -úðéça ¦©§¦§¨§¦©
äiçnä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§©¤
äîLð-çeø-Lôð úà¤¤¤©§¨¨

,BlL- "dpikyd zelb" - ¤
`ed eay iwl`d uevipd
z`hazn zelbd ;zelba
ixd iwl`d uevipdy jka
egex ,eytp z` dign

,eznypeBa íéLaìîä©§ª¨¦
úéîäaä Lôða§¤¤©§¥¦
BaìaL ,ätìwäî¥©§¦¨¤§¦

Ba úëìBnä ,éìàîOä ììçaLdtilwde zindad ytpd - ¤¤¨¨©§¨¦©¤¤
,ea zehley,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl -úìLBîe §¨¨¤¤
äpè÷ øéòa,sebd -,BlLze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - ¨¦§©¨¤

mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd jeza zelba
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה



צי hay 'd ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' שני יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..íãàä ìë äæå,bk 'nr cr.[íù æ"îøä 'éôáå

.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywy dfk ote`l dpeekd ,o`k
,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánä äáäàä ,øîBì äöBø- ¤©¨©£¨©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©

wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay" dad`l dpeekd
zad` zebixcna ,mcewd
.dad` z`xwp ef oi` ,'d
zeevnd meiwl qgiay wx
iptn ,"dad`" z`xwp `id
meiwl `iadl dgekay

,zeevndàúeòø" àéäL¤¦§¨
"àaìcoevx -,ald §¦¨

ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦
Baì úelbúäa dðéà¥¨§¦§©¦

.Là étLøkz`f lkae - §¦§¥¥

.zeevnd meiwl eze` d`ian `id mbäæ øáãåekeza xxerl - §¨¨¤
,cala eal zenelrzay efk dad`ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà íãàoi` m` mb - ¨¨£¤¥Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§
,ezeyxa ealìBëéå§¨

Ba ïðBaúäì,egena - §¦§¥
,õtçé øLà ìëk§¨£¤©§Ÿ

ãâa Ba ïðBaúiLëeúl §¤¦§¥¦§ª©
¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî¦¥¨¦§Ÿ©

,íéðt ìk,eala `l m` - ¨¨¦
Ba ä÷áãì 'äì äáäàä̈©£¨©§¨§¨

,d"awda -íei÷aÎlr - §¦
,meiw ici.BúøBúå åéúBöî¦§¨§¨

äæåly zilkzde xwird -,íãàä ìkcenlle zeevn miiwl - §¤¨¨¨¨
,dxezáéúk "íúBNòì íBiä" ék6,ozeyrl epzip zeevnd - ¦©©£¨§¦

,"meid"à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7lr fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnd mler"dfdd"awdl dad`d ,

xacd dppi` dnvrlyk
oneiw `ed xwird .ixwird

iyrnd.zeevnd ly
zeevn miiwl ick ,`l`
iytp ybx jezn ,ie`xk
zad`l mc`d wewf ,inipt
ly exwir ,j` .'d
,"mzeyrl" `ed ,"meid"d

øçîìe"cizrl xnelk - §¨¨
,`eal,"'eëz` elawi -

,xkyd.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkly zizin`d dzbxc - §¤¦§¨¥§¨©¥
,iwlg xky leaiw meyn da yi dnvrlyk `idy ,'d zad`

zrbep dpi`zrk.zeevne dxez ly dyrnd mvr rbepy enk ,
ixd .alde gend zenelrzay dad`d mb dwitqn jk myle
"jaala" dad` efi` :"jaalae" z` dxiaqn "ezeyrl" dlndy
iehia icil d`ad dad`d idef - mc` lkl "c`n aexw" `id
leki efk dad` ;"ezeyrl" icil `iadl da ice ,cala egena
.ald zelbzda dad` xxerl lbeqn epi`y in mb ,ekeza xxerl

ef dad`genac`d z` xak `iaz ,- zeevnde dxezd meiwl m
:oldl xaqeiy itkììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§§§¨©¨¨
,álaL éìàîOä,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn - ©§¨¦¤©¥

,zerx zeaygn - okn xg`le ,zee`z xxerzdl zelelr myn
.äNònä éìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòåhily gend - §©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤

oevxde dad`d el didz ,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr
lr ,okn xg`l ,gend helyi jke ,zeevn miiwle dxez cenll
dxez cenll mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd

dfy itk ,ezeyxa epi` eal xy`k mb df itl .zeevn miiwle
ald lr ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a

,mixa`d x`y lre,úîàa òLø àeäL éî àì íà`l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk) "ryxk" `xwpd "ipepia"
lr hily" gend oi` elv`
,daxc` m` ik ,"ald
ì"æ eðéúBaø øîàîk8 §©£©©¥©

íéòLøä"LúeLøa íä ¤¨§¨¦¥¦§
,"íaìmzexyt`a oi` - ¦¨

,mnvr lr helyl
de`z zxxerznyk

,malaíaì ïéàå§¥¦¨
,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨

drtyde gewit mey genl
cvn ,dyw dxe`kl :sqep xac xaqei ,lirl xen`a .mal lr
eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa mal miwicv"y xn`p cg`
oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy ,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa
zeyxa" md miryx `wecy ,xn`p ipy cvne ;ezeyxa eal
`ed eal - "ipepia" - "ryx" ly llka epi`y in df itle ."mal
mipte` dyly :xacd oaei ,epxaqdy itk `l` ?ezeyxa ok`
mivex mdy zr lkae ,"mzeyxa mal" - "miwicv"d :xaca
wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn md ,'d zad`a xxerzdl
oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald lr rityi gendy jkl
- "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc` `l` ,mzeyxa mal
j` ."wicv"a dfy itk dcn dze`a ,mzeyxa mal oi` mpn`

.ald lr mda rityn gend,"mipepia"a ,zniieqn dcnay ixd
ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa `ed ald
mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic ,daygna

mzeyxallkritydl mileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
ly ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl .ald lr
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית

hay 'e iyily mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' שלישי יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàúú äáåùú 'éçá àéäå,46 'nr cr:à"îá ù"îë

,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn j` ,mc`d
epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mda mb ,dxe`kl

:owfd.íðBò íöòå ìãb ìò Lðò äæåmdizepeer lr yperk - §¤Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤£¨
,jk m` ,mxa .ald lr helyl gend ly egek mdn gwlp

cvik :dl`yd zl`yp
xnel xyt`mdaxacdy

mby ,"c`n aexw"
xacd lw "miryx"l
zeevne dxez miiwl
daeyzde - ?"jaala"a

:`idäøBz äøac àìå§Ÿ¦§¨¨
íäéiçaL elà ¯ íéúna©¥¦¥¤§©¥¤

.íéúî íéeø÷oi` - §¦¥¦
xn`p da - dxezd
- "'ebe jil` aexw"y
"miryx"a zxacn
.mizn mi`xwp mdiigay:o`k xird epiax w"kl"pdtr dpde"

zenelrzay `l 'it` x"ied` `le zeinyb dvex eraha aldc]
zcear mda `"` (1 k"` [mal zeyxa mgen 'it` miryxde ,'ek
mavna zn`ac (1 x`ane .('ek mxxeri in ik) e"g mlerl (2 'd

ald rah) mavn zepyl mcia (2 la` .'ek `"`etwezei"r (
zxiaymal."'ekìéçúäì íéòLøì øLôà éà ,úîàa ék¦¤¡¤¦¤§¨¦§¨¦§©§¦

'ä ãáòì,ytpd ybx jezn zeevne dxez miiwl drnyny - ©£Ÿ
,d`xie dad`aì ,älçz øáòä ìò äáeLz eNòiL éìaøaL §¦¤©£§¨©¤¨¨§¦¨§©¥

íäL ,úBtìwä,mdly zexiardn exvepy ,zetilwd -Cñî ©§¦¤¥¨¨
,íéîMaL íäéáàì íðéa ú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤¥¨©£¦¤¤©¨©¦

- ?zetilwd z` mixaey ,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik -éãé ìò©§¥
,åéàèç ìò BLôð úeøéøîe Baì úøéáLoexaye zexixnd - §¦©¦§¦©§©£¨¨

z` mixaey - ald
.zetilwdáeúkL Bîk§¤¨

éçáæ" :÷eñt ìò øäfa©Ÿ©©¨¦§¥
áì ,äøaLð çeø íéäìà¡Ÿ¦©¦§¨¨¥

"'Bâå øaLð9,myl oaxw - ¦§¨§
gex" `ed ,miwl`
`xhq"d gexyk ,"dxayp
cvik .dxayp "`xg`
gex zxayp dnae

- ?"`xg` `xhq"dìòL¤©
äøaLð ¯ øaLð áì éãé§¥¥¦§¨¦§§¨
-àøèñc äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨
ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét úLøt íL ïiò] àøçà̈¢¨©¥¨¨¨©¦§¨©¨¨©©¦§¨©

.[íL æ"îøä Leøôáe à ãenò ä óãå,xaecn my "xdef"a - §©©§¥¨¨
aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza mixkfp zepaxwd lky
miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip gix" :zepaxwa cinz
?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw mey xkfp epi` -
miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d gex zxiay -
mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp gex -

- mal z` dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdl

àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦
md ,xard,äàzz äáeLz úðéçaizy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza zepiga
myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina iehia icil

izy - 'ied mya ;'ied
d`lir 'd :o"idd
dpey`xd 'dd ,(dpeilrd)
'de - c"eid ixg`y
ixg`y 'dd ,d`zz
"d`lir daeyz" - .e"`ed
d`lir 'd zxfgd :epiid
;'ied my ly c"eil
:epiid "d`zz daeyz"e
e"`el d`zz 'd zxfgd

daeyz `id - o`k xaecn dzece` daeyzd .'ied my ly
:d`zz,äàzz 'ä úBìòäì,'ied my ly -dîé÷äì §©£©¨¨©£¦¨

ìà äìôðL dúìéôpîze`xwpd ,zetilwd -,íéðBöéçä ¦§¦¨¨¤¨§¨¤©¦¦
àeäL,mipevigd icil 'ied my ly d`zz 'd zlitp -ãBñ ¤

ì"æø øîàîk ,äðéëMä úeìb10äðéëL ¯ íBãàì eìb" : ¨©§¦¨§©£©©©¨¤¡§¦¨
,"íänò,zelbd jeza -eðéäc,mc`d ly zipgexd dceara - ¦¨¤§©§
:dpeekd"íBãà" äNòî äNBò íãàäLkzexiara lykp - §¤¨¨¨¤©£¥¡

,olvilÎ`pngxéLîîe ãéøBîì CíL,zetilwd jeza -úðéça ¦©§¦§¨§¦©
äiçnä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§©¤
äîLð-çeø-Lôð úà¤¤¤©§¨¨

,BlL- "dpikyd zelb" - ¤
`ed eay iwl`d uevipd
z`hazn zelbd ;zelba
ixd iwl`d uevipdy jka
egex ,eytp z` dign

,eznypeBa íéLaìîä©§ª¨¦
úéîäaä Lôða§¤¤©§¥¦
BaìaL ,ätìwäî¥©§¦¨¤§¦

Ba úëìBnä ,éìàîOä ììçaLdtilwde zindad ytpd - ¤¤¨¨©§¨¦©¤¤
,ea zehley,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl -úìLBîe §¨¨¤¤
äpè÷ øéòa,sebd -,BlLze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - ¨¦§©¨¤

mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd jeza zelba
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íéøîà éèå÷éì
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה



hayצב 'f iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' רביעי יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,46 'nr cr.åìéçã íâ

,oze` dignd iwl`d uevipdíéLeák äîLð-çeø-Lôðå§¤¤©§¨¨§¦
.dìöà äìBbaody cala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd - ©¨¤§¨

ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp
eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l`edmb `l` ,

zeyrl eilr mitek
ly eizelert`peyd

eli`e .ieay `ed eiciay
envr iwl`d uevipd
zxcrp - zelba wx `vnp
zeigdl die`xd ezrtyd
,dnype gex ,ytpd z`

.ziwl` "zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezyøaLpLëe§¤¦§¨
eãøtúéå ,àøçà àøèñå äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¦§¨§

,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek -àéä ¯ 'eë'd ze`d - ¦
,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zzíâå dúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨§©
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð,daeyz iciÎlry ,ixd - ¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn
ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn
egen ,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara

mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle ,"ald lr hily"
miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx

.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
xvei mc`dy oevxd
zpad zrtyda ekeza
xabzdl ezlekia ,egen
ie`x - .eal zee`z lr

:xen`l xywa siqedl
Îeznyp a"yxden iaxd
xwia yhiee`aeiln ocr
idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex lv` dpiea mrt
zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd ?zeciqgd zxez
myiil ald lre ,zevxl eilr dn all xiaqi gendy ,`id
miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian gendy dn z` miiga
!mdipia cixtn lecb miy zenler ipy ixd md ale gen ,z`f
xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn jka ,ok` - :iaxd el dpr
oetlh iheg geznl zegtd lkl e` ,dl` mler iwlg ipy oia

.ala xi`ie ribi genay xe`dy jk ,mdipia miipexhwl`

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

"jaala" ,zeevne dxez miiwl

Îlr ,'d z`xiae 'd zad`a -

,"zeppeazdd" oipr ici

.d"awd zlecba zewnrzdd

ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky

ealyk mb) l`xyin cg` lk

dfy itk ,ezeyxa epi`

`edy dn lka egena wnrzdl ezlekiae ,(mzeyxa maly "miwicv"a

d"awdl dad` ekeza "cilei" - d"awd zlecba egena wnrziyke .dvex

dad` "xevil" ezexyt`a oi` ,zepey zeaiq zngn m` mb .epnn d`xie

egena oze` "xevil" leki `ed ,j` ,eala zeybxene zeielb d`xie

eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el` d`xie dad` .eal zenelrzae

ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl

zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl

.ala zeybxene

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ixdy ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

cg` lkl dyexi `idy

myl .epizea`n l`xyin

zllekd) ef dad` ielib

mc`d oi` (d`xi mb dkeza

`l` ,zeppeazdd oiprl wewf

el ic - oldl xiaqiy itk -

xekfiy ,"oexkf"d oipra

.zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df oexkf .ef dad` ea zniiwy

oiprl jiiy epi`y in mb ,oky ,"c`n aexw" xnel xak xyt` ef dad` lr

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a ,el xyt` - zeppeazdd

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
"dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d
zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd mixacd oiicr miperh -

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzdec`n,"éøö,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà ékdrici el dxqg - ¦©¦¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprl jixvyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
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'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì

äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë

úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá
øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
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יד.1. ל, דברים

hay 'g iying mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ח' חמישי יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáàä éë ïéðòäå,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

,zeppeazddneîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ
ãáì Búðeáúeekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala ef `l - §¨§©

xxerl ezexyt`a mb oi`y `l` ,ala zeybxen d`xie dad`
,cala ezpeazae egena iehia icil dp`azy d`xie dad`

áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨
ì ãàî øácä åéìàøîL ¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ

lr xearln xnyidl -
,dyrzÎ`lÎzevn efi`
wewf ,lirl xaqedy itky
"dcn"l ,jk myl mc`d

,'d z`xi lyúBNòìå- §©£
,miiwlúBöî ìk̈¦§

äøBz ãeîìúå ,äøBzä©¨§©§¨
,ïlk ãâðk,oky - §¤¤ª¨

ly oneiw zenilyl
cenile dyrdÎzeevn

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad` zyxcp ,dxezåéôa§¦
,Lnî Bááìáedlnd ly ielbd dyexit itl wx `l ,xnelk - ¦§¨©¨

dlnd ly izin`d dbyen itl mb m` ik ,daygn - "jaala"
,ynn ala ,'d zad`ae 'd z`xia - jaala,àaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨

,ald wnern -,eîéçøe eìéçãa ,Bzîàì úîàad`xia - ¤¡¤©£¦¦§¦§¦
`id oi` dnvrlyky ,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e
qgia wx dad` mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna
,d`xide dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l
el`kl zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr

zebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly
'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤

ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk álk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥
"xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg`
,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze`
z`xi mb zyxcp zeevne dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez
lr xaecn o`k eli`e - 'd

dad`- cala zxzeqn
dipipr owfd epax xiaqn
rcpy ick ,ef dad` ly
ef dad` xxerl ji`
iehia icil d`iadle
dxezd zxinya
zllek ji`e ,zeevnde
- 'd z`xi mb ef dad`

éøvL ÷øíéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦
øàa älçz øàáìe§¨¥§¦¨¨¥

Bæ äáäà LøL ,áèéä- ¥¥Ÿ¤©£¨
,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a,dðéðòå§¦§¨¨

zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly dzernyn dn -
seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdl ugl

dlydkeza z`yepd dad` dpyie ;d"awd mr cg`zz
llkidle zelkidl zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink
dad`d ly "ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda

?zxzeqndéàå,eðì äMøé àéä C?dad` miyxei cvik - §¥¦§ª¨¨
éàå.eìéçc íb da ììëð Cmb ef dad`a zllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦

ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick ,epcnly itk ,oky ?d`xi
z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay xg`ne ,"d`xi" mb
- d`xi mb dkeza zllek `idy ixd ,zeevnde dxezd lk
?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji` ,oiadl epilr df xace

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékeid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl milha
zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide ,da "akex"l

,d"awd ly epevx xy`n xg` oevx meyïk ìòå,okle -eëæ §©¥¨
éLîäì-çeø-Lôð C §©§¦¤¤©

íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤
úBøéôñ øNòî íìBò ãò©¨¥¤¤§¦
òaøàaL äMã÷c¦§ª¨¤§©§©
-úeìéöà úBîìBò¨£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa- §¦¨§¦¨£¦¨
ekf ,mzcear llba

a` ,zea`dwgvi mdx
`edy in lky ,awrie

:zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz mrxfn
,dnype gex ,ytpzrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd
zenlere zebixcn drax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa

dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae ,miillk
:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`a mlerãçà ìëì§¨¤¨

.åéNòî éôëe Búâøãî éôk ãçàåmex itk - "ezbixcn itk" - §¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp yxey
aezky itk ,okn xg`l
z` jted mc`yk "xdef"a
miwiprn - "aeh"l envr
dbixcn dlrnln el
.dnyp ly xzei dpeilr
ì÷ì elôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦§©
ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
mlerd ixd `ed diyrd mler .diyrd mler ly "zekln"
dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd mlerae .xzeia oezgzd
gex ,ytp opyi ,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra dpexg`d
e` "milway lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde ,dnype

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù

.åìéçã íâ äá

ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
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שבט  ז' רביעי יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,46 'nr cr.åìéçã íâ

,oze` dignd iwl`d uevipdíéLeák äîLð-çeø-Lôðå§¤¤©§¨¨§¦
.dìöà äìBbaody cala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd - ©¨¤§¨

ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp
eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l`edmb `l` ,

zeyrl eilr mitek
ly eizelert`peyd

eli`e .ieay `ed eiciay
envr iwl`d uevipd
zxcrp - zelba wx `vnp
zeigdl die`xd ezrtyd
,dnype gex ,ytpd z`

.ziwl` "zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezyøaLpLëe§¤¦§¨
eãøtúéå ,àøçà àøèñå äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¦§¨§

,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek -àéä ¯ 'eë'd ze`d - ¦
,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zzíâå dúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨§©
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð,daeyz iciÎlry ,ixd - ¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn
ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn
egen ,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara

mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle ,"ald lr hily"
miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx

.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
xvei mc`dy oevxd
zpad zrtyda ekeza
xabzdl ezlekia ,egen
ie`x - .eal zee`z lr

:xen`l xywa siqedl
Îeznyp a"yxden iaxd
xwia yhiee`aeiln ocr
idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex lv` dpiea mrt
zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd ?zeciqgd zxez
myiil ald lre ,zevxl eilr dn all xiaqi gendy ,`id
miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian gendy dn z` miiga
!mdipia cixtn lecb miy zenler ipy ixd md ale gen ,z`f
xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn jka ,ok` - :iaxd el dpr
oetlh iheg geznl zegtd lkl e` ,dl` mler iwlg ipy oia

.ala xi`ie ribi genay xe`dy jk ,mdipia miipexhwl`

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

"jaala" ,zeevne dxez miiwl

Îlr ,'d z`xiae 'd zad`a -

,"zeppeazdd" oipr ici

.d"awd zlecba zewnrzdd

ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky

ealyk mb) l`xyin cg` lk

dfy itk ,ezeyxa epi`

`edy dn lka egena wnrzdl ezlekiae ,(mzeyxa maly "miwicv"a

d"awdl dad` ekeza "cilei" - d"awd zlecba egena wnrziyke .dvex

dad` "xevil" ezexyt`a oi` ,zepey zeaiq zngn m` mb .epnn d`xie

egena oze` "xevil" leki `ed ,j` ,eala zeybxene zeielb d`xie

eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el` d`xie dad` .eal zenelrzae

ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl

zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl

.ala zeybxene

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ixdy ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

cg` lkl dyexi `idy

myl .epizea`n l`xyin

zllekd) ef dad` ielib

mc`d oi` (d`xi mb dkeza

`l` ,zeppeazdd oiprl wewf

el ic - oldl xiaqiy itk -

xekfiy ,"oexkf"d oipra

.zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df oexkf .ef dad` ea zniiwy

oiprl jiiy epi`y in mb ,oky ,"c`n aexw" xnel xak xyt` ef dad` lr

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a ,el xyt` - zeppeazdd

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
"dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d
zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd mixacd oiicr miperh -

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzdec`n,"éøö,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà ékdrici el dxqg - ¦©¦¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprl jixvyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì

äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë

úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá
øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
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יד.1. ל, דברים

hay 'g iying mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ח' חמישי יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáàä éë ïéðòäå,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

,zeppeazddneîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ
ãáì Búðeáúeekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala ef `l - §¨§©

xxerl ezexyt`a mb oi`y `l` ,ala zeybxen d`xie dad`
,cala ezpeazae egena iehia icil dp`azy d`xie dad`

áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨
ì ãàî øácä åéìàøîL ¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ

lr xearln xnyidl -
,dyrzÎ`lÎzevn efi`
wewf ,lirl xaqedy itky
"dcn"l ,jk myl mc`d

,'d z`xi lyúBNòìå- §©£
,miiwlúBöî ìk̈¦§

äøBz ãeîìúå ,äøBzä©¨§©§¨
,ïlk ãâðk,oky - §¤¤ª¨

ly oneiw zenilyl
cenile dyrdÎzeevn

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad` zyxcp ,dxezåéôa§¦
,Lnî Bááìáedlnd ly ielbd dyexit itl wx `l ,xnelk - ¦§¨©¨

dlnd ly izin`d dbyen itl mb m` ik ,daygn - "jaala"
,ynn ala ,'d zad`ae 'd z`xia - jaala,àaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨

,ald wnern -,eîéçøe eìéçãa ,Bzîàì úîàad`xia - ¤¡¤©£¦¦§¦§¦
`id oi` dnvrlyky ,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e
qgia wx dad` mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna
,d`xide dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l
el`kl zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr

zebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly
'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤

ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk álk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥
"xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg`
,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze`
z`xi mb zyxcp zeevne dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez
lr xaecn o`k eli`e - 'd

dad`- cala zxzeqn
dipipr owfd epax xiaqn
rcpy ick ,ef dad` ly
ef dad` xxerl ji`
iehia icil d`iadle
dxezd zxinya
zllek ji`e ,zeevnde
- 'd z`xi mb ef dad`

éøvL ÷øíéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦
øàa älçz øàáìe§¨¥§¦¨¨¥

Bæ äáäà LøL ,áèéä- ¥¥Ÿ¤©£¨
,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a,dðéðòå§¦§¨¨

zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly dzernyn dn -
seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdl ugl

dlydkeza z`yepd dad` dpyie ;d"awd mr cg`zz
llkidle zelkidl zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink
dad`d ly "ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda

?zxzeqndéàå,eðì äMøé àéä C?dad` miyxei cvik - §¥¦§ª¨¨
éàå.eìéçc íb da ììëð Cmb ef dad`a zllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦

ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick ,epcnly itk ,oky ?d`xi
z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay xg`ne ,"d`xi" mb
- d`xi mb dkeza zllek `idy ixd ,zeevnde dxezd lk
?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji` ,oiadl epilr df xace

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékeid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl milha
zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide ,da "akex"l

,d"awd ly epevx xy`n xg` oevx meyïk ìòå,okle -eëæ §©¥¨
éLîäì-çeø-Lôð C §©§¦¤¤©

íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤
úBøéôñ øNòî íìBò ãò©¨¥¤¤§¦
òaøàaL äMã÷c¦§ª¨¤§©§©
-úeìéöà úBîìBò¨£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa- §¦¨§¦¨£¦¨
ekf ,mzcear llba

a` ,zea`dwgvi mdx
`edy in lky ,awrie

:zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz mrxfn
,dnype gex ,ytpzrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd
zenlere zebixcn drax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa

dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae ,miillk
:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`a mlerãçà ìëì§¨¤¨

.åéNòî éôëe Búâøãî éôk ãçàåmex itk - "ezbixcn itk" - §¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp yxey
aezky itk ,okn xg`l
z` jted mc`yk "xdef"a
miwiprn - "aeh"l envr
dbixcn dlrnln el
.dnyp ly xzei dpeilr
ì÷ì elôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦§©
ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
mlerd ixd `ed diyrd mler .diyrd mler ly "zekln"
dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd mlerae .xzeia oezgzd
gex ,ytp opyi ,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra dpexg`d
e` "milway lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde ,dnype
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù

.åìéçã íâ äá

ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
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hayצד 'h iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' שישי יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå âùåîä

d`ad ytp ,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l
(beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn
xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd

:dyecway-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©
,ïë-ét-ìòzexnl - ©¦¥

dbixcndn `id ef ytpy
,dpezgzdàéäL øçàî¥©©¤¦

,ytpd -úBøéôñ øNòî¥¤¤§¦
,úBLBã÷ixd miiw - §

dyecwa xac lky ,"llk"
lky ,zellkzda `ed
lkn dlelk dbixcn

okle ,zebixcndàéämb - ¦
xzeia dpezgzd dbixcnd
mler ly dyecwa

,diyrd,ïlkî äìeìk- §¨¦ª¨
x`y lknzebixcnd

,"diyr" ly zexitqdeíb©
,äiNòc äîëçîmlera xzeia dpeilrd dxitqd `idy - ¥¨§¨©£¦¨

,diyrddëBúaL,"diyrc dnkg"a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨
,úeìéöàc úeëìîc,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦

mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq
xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd
,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd
ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn
ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln
ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln
"zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay -

:zeliv`cdëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a - ¤§¨
,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk
,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seq oi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤

ixdy ,"ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aúðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëçeznypa - ¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
lycg` lkrecn .`ed jexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin

"`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wec xi`n `ed
.oldl,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -óBñ-ïéà øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦¥

,da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨
,"dnkg"a -úèMtúî¦§©¤¤

Lôpä úBðéça ìëa§¨§¦©¤¤
dúBéçäì ,dlkzeiga - ª¨§©£¨

,ziwl`dLàø úðéçaî¦§¦©Ÿ¨
,dìâø úðéça ãò- ©§¦©©§¨

dpeilrd dbixcndn
z`xwpd ,ytpay xzeia
cr ,ytpd ly "y`x"
xzeia dpezgzd dbixcnl
"lbx" z`xwpd ,ytpay

.ytpd lyáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"©¨§¨§©¤§¨¤¨
,"dilra" z`xwp ytpd -

gek zlra `id.dnkgdìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå]§¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥
,mdiclil -,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLð- §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

"zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp zeid iptne
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk" ixde -5-

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd oi`
eid `l zetilwd ;ozeyxa ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd
dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn
,ddeab dnyp dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly
miqbd "miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza
dcna zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly
- ddeab dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn
iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id

."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixeddøôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤
:[íéìebìb`wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay ,ixd ¦§¦

,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda
"dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl
enrh xaqei oldl .`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd ly

qÎoi`Îxe`n d`xydd recn ,xac lyzpigaa `wec `id se
"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg"

."dpad"ne

øB÷î àéä äîëçä ,äpä¦¥©¨§¨¦§
,äðáääå ìëOä- ©¥¤§©£¨¨

"dpad"de "lky"d
,"dpiad gek"a mi`vnp

"dnkg"d eli`e .eihxt lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e

`idxewn"lky"d
."dpad"deàéäå- §¦
,"dnkg"däìòîì§©§¨

àeäL äðéaäî,"dpia"d - ¥©¦¨¤
äðáääî äìòîì àéä äîëçäå ,BúâOäå ìëOä úðáä£¨©©¥¤§©¨¨§©¨§¨¦§©§¨¥©£¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה

hay 'h iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì eäæå .ïäì øB÷î àéäå ,äâOääåïBLdlnd zernyn -äîëç §©©¨¨§¦¨¨¤§¤§¨§¨
,"äî çk" ¯`ide ,"lky"d raep epnny gek `id "dnkg" - Ÿ©¨

`idy - "d"n" zpigaa `id - jk mr cgie ."gek" xeza zlret
mibiyn `ly xac lr mil`eyy itk ,?`id "dn" :dl`y oeyl

- eze`BðéàM äî àeäL¤©¤¥
ñtúð Bðéàå ,ïáeîe âOîª¨¨§¥¦§¨
ïëìå ,ïéãò äâOäa§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨

.ììk déadaygn oi`y - ¥§¨
mzexyt`ay lkye
oiadle biydl ,"qetzl"
.`ed jexa seq oi` xe` z`
z` mieednd zegekd
mpi` "dpad"de "lky"d
xe` yalzi mday xcba
,oky .`ed jexa seq oi`
mpi` "dpad"e "lky"
oi` xe` z` biydl mileki
dlrnl `edy seq
gek" eli`e ."dpad"n
,xen`ky xg`n ,"dnkgd
"lky"n dlrnl `ed
xe` ea yalzn - "dbyd"e

.seq oi`:epiax w"k oeyl
oeyldne jynddn"
(gken mb ile`e) rnyn

'ixcna xacnczg`.
oipr k"b - d"n g"k yxtnecg`zcewpe .byen epi`y gk - ,

,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad
onwlcke lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznykeedf la` (

'rnl `vnpe qtzp epi`y xewnepi`ye gkq"`e` okle) ,byen
."(ea yalzn,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìå- §¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l mikiiy mpi`y dl`íä¥
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äa íéðéîàî- ©£¦¦©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew" "dpen`d gek"
,biydl"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút" ék6,iztd - ¦¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§

`ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez
xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya ezpad iciÎlr
`ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn lkydy
zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a eqtez
zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `idy zewl`

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl"cala:"`ipz"d xne` jke .éaâìe§©¥
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥

ììk déa àñéôz äáLçîmilbeqnd lkye daygn mey oi` - ©£¨¨§¦¨¥§¨
,llk ebiydl,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkämiiztk eplek - ©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥

gxkdd one ,ebiydl xyt` i` "lky"a oky ,eiabl mixenb
,"lky"dn dlrnly dpen` iciÎlr ebiydláéúëãk7éðàå" : §¦§¦©£¦

úBîäa ,òãà àìå øòá©©§Ÿ¥¨§¥
ãéîz éðàå ,Cnò éúééä̈¦¦¦¨©£¦¨¦
äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò¦¨§§©¤¨¤
¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL¤£¦©©§¥

."Cnò ãéîz éðà"mr - £¦¨¦¦¨
.d"awdì÷ elôà ,ïëìå§¨¥£¦©

ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
úMã÷ ìò íLôð íéøñBî§¦©§¨©§ª©
íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä©¨Ÿ§§¦
øtëì àlL íéL÷ íééepò¦¦¨¦¤Ÿ¦§Ÿ
íä íà óàå .ãçà 'äa©¤¨§©¦¥
ïéàå õøàä énòå íéøea¦§©¥¨¨¤§¥
íâå ,'ä úlãb íéòãBé§¦§ª©§©

íéòãBiL èònazlecba - ©§©¤§¦
,'dïéà,md -íéððBaúî ¥¦§§¦

,ììkxnel mewn didiy - §¨
zraep mytp zexiqny
,d"awd zlecba mzpadn
íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨
úeððBaúäå úòc úîçî¥£©©©§¦§§
íeL éìa àlà ,ììk 'äa©§¨¤¨§¦

,úeððBaúäå úòcmd - ©©§¦§§
z` xeqnl cinz mipken

,mytpøác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨
øtëì ììk øLôà éàL¤¦¤§¨§¨¦§Ÿ

.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äaripn mey ila ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨
,cecne lewy `ed "lky"d on raepy xac lk oky ,miipeibd daiqe
zexiqnl zepekpd m`e ,o`kl `xaqe o`kl `xaq zeidl dlekie
miptÎlkÎlr o`k did ,"mrh"d one "lky"d on zraep dzid ytp
j` .`l e` ytpd z` xeqnl :lkya "zeprne zeprh"l mewn
mey oi` - ytpd z` xeqnl zihlgdd dpwqnay ,`id zn`d
!zxg` zeidl xyt` i`y ,zhlgend dgpdd `l` ,`ixheÎ`lwy

."lky"dn raep epi` df xac -,eðéäå,zngn edf -'äL íeMî §©§¦¤
,Lôpä ìk äiçîe øéàî ãçà,icedi ly -BúeLaìúä éãé ìò ¤¨¥¦§©¤¨©¤¤©§¥¦§©§

,daL äîëç úðéçáa,ytpay -àéäL,dnkgd gek -äìòîì ¦§¦©¨§¨¤¨¤¦§©§¨
:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä ïîmikiiy mpi`y dl`a mb okl - ¦©©©§©¥¤©ª¨¨

lr mytp z` xeqnl gekd mda yi ,"dpad"le "lky"l llk
`id :zxzeqnd dad`d ly dyxey epl xdaed ,jka .myd yeciw
- eae ,"lky"n dlrnly ,ytpd ly "dnkgd gek"a zyxyen
lka raep myn .`ed jexa seq oi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a

.ytpd zexiqne dpen`d gek icedi
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íéøîà éèå÷éì
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלים



צה hay 'h iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' שישי יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå âùåîä

d`ad ytp ,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l
(beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn
xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd

:dyecway-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©
,ïë-ét-ìòzexnl - ©¦¥

dbixcndn `id ef ytpy
,dpezgzdàéäL øçàî¥©©¤¦

,ytpd -úBøéôñ øNòî¥¤¤§¦
,úBLBã÷ixd miiw - §

dyecwa xac lky ,"llk"
lky ,zellkzda `ed
lkn dlelk dbixcn

okle ,zebixcndàéämb - ¦
xzeia dpezgzd dbixcnd
mler ly dyecwa

,diyrd,ïlkî äìeìk- §¨¦ª¨
x`y lknzebixcnd

,"diyr" ly zexitqdeíb©
,äiNòc äîëçîmlera xzeia dpeilrd dxitqd `idy - ¥¨§¨©£¦¨

,diyrddëBúaL,"diyrc dnkg"a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨
,úeìéöàc úeëìîc,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦

mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq
xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd
,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd
ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn
ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln
ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln
"zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay -

:zeliv`cdëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a - ¤§¨
,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk
,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seq oi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤

ixdy ,"ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aúðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëçeznypa - ¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
lycg` lkrecn .`ed jexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin

"`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wec xi`n `ed
.oldl,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -óBñ-ïéà øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦¥

,da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨
,"dnkg"a -úèMtúî¦§©¤¤

Lôpä úBðéça ìëa§¨§¦©¤¤
dúBéçäì ,dlkzeiga - ª¨§©£¨

,ziwl`dLàø úðéçaî¦§¦©Ÿ¨
,dìâø úðéça ãò- ©§¦©©§¨

dpeilrd dbixcndn
z`xwpd ,ytpay xzeia
cr ,ytpd ly "y`x"
xzeia dpezgzd dbixcnl
"lbx" z`xwpd ,ytpay

.ytpd lyáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"©¨§¨§©¤§¨¤¨
,"dilra" z`xwp ytpd -

gek zlra `id.dnkgdìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå]§¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥
,mdiclil -,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLð- §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

"zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp zeid iptne
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk" ixde -5-

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd oi`
eid `l zetilwd ;ozeyxa ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd
dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn
,ddeab dnyp dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly
miqbd "miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza
dcna zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly
- ddeab dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn
iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id

."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixeddøôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤
:[íéìebìb`wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay ,ixd ¦§¦

,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda
"dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl
enrh xaqei oldl .`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd ly

qÎoi`Îxe`n d`xydd recn ,xac lyzpigaa `wec `id se
"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg"

."dpad"ne

øB÷î àéä äîëçä ,äpä¦¥©¨§¨¦§
,äðáääå ìëOä- ©¥¤§©£¨¨

"dpad"de "lky"d
,"dpiad gek"a mi`vnp

"dnkg"d eli`e .eihxt lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e

`idxewn"lky"d
."dpad"deàéäå- §¦
,"dnkg"däìòîì§©§¨

àeäL äðéaäî,"dpia"d - ¥©¦¨¤
äðáääî äìòîì àéä äîëçäå ,BúâOäå ìëOä úðáä£¨©©¥¤§©¨¨§©¨§¨¦§©§¨¥©£¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה

hay 'h iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì eäæå .ïäì øB÷î àéäå ,äâOääåïBLdlnd zernyn -äîëç §©©¨¨§¦¨¨¤§¤§¨§¨
,"äî çk" ¯`ide ,"lky"d raep epnny gek `id "dnkg" - Ÿ©¨

`idy - "d"n" zpigaa `id - jk mr cgie ."gek" xeza zlret
mibiyn `ly xac lr mil`eyy itk ,?`id "dn" :dl`y oeyl

- eze`BðéàM äî àeäL¤©¤¥
ñtúð Bðéàå ,ïáeîe âOîª¨¨§¥¦§¨
ïëìå ,ïéãò äâOäa§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨

.ììk déadaygn oi`y - ¥§¨
mzexyt`ay lkye
oiadle biydl ,"qetzl"
.`ed jexa seq oi` xe` z`
z` mieednd zegekd
mpi` "dpad"de "lky"d
xe` yalzi mday xcba
,oky .`ed jexa seq oi`
mpi` "dpad"e "lky"
oi` xe` z` biydl mileki
dlrnl `edy seq
gek" eli`e ."dpad"n
,xen`ky xg`n ,"dnkgd
"lky"n dlrnl `ed
xe` ea yalzn - "dbyd"e

.seq oi`:epiax w"k oeyl
oeyldne jynddn"
(gken mb ile`e) rnyn

'ixcna xacnczg`.
oipr k"b - d"n g"k yxtnecg`zcewpe .byen epi`y gk - ,

,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad
onwlcke lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznykeedf la` (

'rnl `vnpe qtzp epi`y xewnepi`ye gkq"`e` okle) ,byen
."(ea yalzn,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìå- §¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l mikiiy mpi`y dl`íä¥
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äa íéðéîàî- ©£¦¦©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew" "dpen`d gek"
,biydl"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút" ék6,iztd - ¦¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§

`ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez
xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya ezpad iciÎlr
`ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn lkydy
zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a eqtez
zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `idy zewl`

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl"cala:"`ipz"d xne` jke .éaâìe§©¥
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥

ììk déa àñéôz äáLçîmilbeqnd lkye daygn mey oi` - ©£¨¨§¦¨¥§¨
,llk ebiydl,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkämiiztk eplek - ©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥

gxkdd one ,ebiydl xyt` i` "lky"a oky ,eiabl mixenb
,"lky"dn dlrnly dpen` iciÎlr ebiydláéúëãk7éðàå" : §¦§¦©£¦

úBîäa ,òãà àìå øòá©©§Ÿ¥¨§¥
ãéîz éðàå ,Cnò éúééä̈¦¦¦¨©£¦¨¦
äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò¦¨§§©¤¨¤
¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL¤£¦©©§¥

."Cnò ãéîz éðà"mr - £¦¨¦¦¨
.d"awdì÷ elôà ,ïëìå§¨¥£¦©

ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
úMã÷ ìò íLôð íéøñBî§¦©§¨©§ª©
íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä©¨Ÿ§§¦
øtëì àlL íéL÷ íééepò¦¦¨¦¤Ÿ¦§Ÿ
íä íà óàå .ãçà 'äa©¤¨§©¦¥
ïéàå õøàä énòå íéøea¦§©¥¨¨¤§¥
íâå ,'ä úlãb íéòãBé§¦§ª©§©

íéòãBiL èònazlecba - ©§©¤§¦
,'dïéà,md -íéððBaúî ¥¦§§¦

,ììkxnel mewn didiy - §¨
zraep mytp zexiqny
,d"awd zlecba mzpadn
íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨
úeððBaúäå úòc úîçî¥£©©©§¦§§
íeL éìa àlà ,ììk 'äa©§¨¤¨§¦

,úeððBaúäå úòcmd - ©©§¦§§
z` xeqnl cinz mipken

,mytpøác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨
øtëì ììk øLôà éàL¤¦¤§¨§¨¦§Ÿ

.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äaripn mey ila ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨
,cecne lewy `ed "lky"d on raepy xac lk oky ,miipeibd daiqe
zexiqnl zepekpd m`e ,o`kl `xaqe o`kl `xaq zeidl dlekie
miptÎlkÎlr o`k did ,"mrh"d one "lky"d on zraep dzid ytp
j` .`l e` ytpd z` xeqnl :lkya "zeprne zeprh"l mewn
mey oi` - ytpd z` xeqnl zihlgdd dpwqnay ,`id zn`d
!zxg` zeidl xyt` i`y ,zhlgend dgpdd `l` ,`ixheÎ`lwy

."lky"dn raep epi` df xac -,eðéäå,zngn edf -'äL íeMî §©§¦¤
,Lôpä ìk äiçîe øéàî ãçà,icedi ly -BúeLaìúä éãé ìò ¤¨¥¦§©¤¨©¤¤©§¥¦§©§

,daL äîëç úðéçáa,ytpay -àéäL,dnkgd gek -äìòîì ¦§¦©¨§¨¤¨¤¦§©§¨
:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä ïîmikiiy mpi`y dl`a mb okl - ¦©©©§©¥¤©ª¨¨

lr mytp z` xeqnl gekd mda yi ,"dpad"le "lky"l llk
`id :zxzeqnd dad`d ly dyxey epl xdaed ,jka .myd yeciw
- eae ,"lky"n dlrnly ,ytpd ly "dnkgd gek"a zyxyen
lka raep myn .`ed jexa seq oi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a

.ytpd zexiqne dpen`d gek icedi
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íéøîà éèå÷éì
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלים



hayצו 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י' קודש שבת שבט יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,50 'nr cr:ììë áìá

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdl mlehiae mzcearlklmdivlg i`vei

,ef dyecw dnypa .gvpl

,day "dnkg"d zpigaa

jexa seq oi` xe` yaeln

cg` lka zraep epnn ,`ed

cr ,d"awdl dad` l`xyin

yeciw lr ytp zexiqn ickl

"yxey" xaqed jka .myd

epl d`a `id cvike ,ef dad`

oerh oiicr ,j` .dyexia

,ef dad` "oipr" (` :xaqd

ly dzti`y z`hazn dna

zllek cvik (a .ef dad`

,d`xi mb ef dad` dkeza

dxez meiwl da jxevy

exdaei ,dl` mipipr .zeevne

micner ep` eze` h"i wxta

agxp xaqd xg`l ,cenll

.zxzeqnd dad`d zece`

,øeàa úôñBzìeipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥
,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd

éøöáeúkM äî áèéä øàáì C1."íãà úîLð 'ä øð" : ¨¦§¨¥¥¥©¤¨¥¦§©¨¨
,"íãà" íéeøwä ìàøNiL ,Leøtl"f epinkg xn`nk -2: ¥¤¦§¨¥©§¦¨¨

,"mc`" mi`xwpd md l`xyi ipay ,"mc` miexw mz`"íúîLð¦§¨¨
,Bòáèa äìòîì ãéîz òðòðúnL øpä øBàk ,ìLîì ,àéä¦§¨¨§©¥¤¦§©§¥©¨¦§©§¨§¦§

- ?dnl jk lke -ãøtì òáha õôç Làä øBàL éðtî¦§¥¤¨¥¨¥©¤©¦¨¥
äìéútäî,dnvr z` dwifgn y`d da -BLøLa ÷ácìå ¥©§¦¨§¦¨¥§¨§

Bîk ,çøiä ìbìb úçzL éììkä Làä ãBñéa äìòîì§©§¨¦¨¥©§¨¦¤©©©§©©¨¥©§
.íéiç-õòa áeúkLxpay y`d -,dlrnll draha zkynp ¤¨§¥©¦

zgzn ,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey mr cg`zdl ick
,xtr ,min ,gex ,y` :zeceqid drax` ,oky .dpald lblbl
ceqid z` siwn ,xzei oicrde lwd ceqidy ,efk dxeva mixceqn

:xzei cakdxtroezgzd mb `ed - xzeia cakd ceqid `edy
;xzeiaminxtrl lrn zeidl mikixv ,mdly rahd zpigan

rwexl" ixd ,cala 'd cqg zngn `l` ,xtrd z` siwdle
"mind lr ux`d3xtrdn wlg gznp ,lrn;minlgex`id

;mind z` dtiwne mind on dlrnly`jk .gexd z` dtiwn
.gxid lblbl zgzn ,illkd y`d ceqi `vnpäæ éãé ìòL óàå§©¤©§¥¤

,dlrnl dyxeya dzewiace dliztdn y`d zewzpid iciÎlr -
ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé àìå äaëé¦§¤§Ÿ¨¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥

,BLøLa úeàéöna BøBàick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ©§¦§¨§
xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae ,xi`dl
xp :lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z` ca`n - lecb
eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid rvn`a welc
,ixd .eyxey iabl ixnbl
xpd zkiyny xnel oi`y
didiy ick `id eyxeyl
.xzei dlrp ze`ivn my
lhazz my ,daxc`

eze`ivnixnblixde .
utg xac lk"y llk miiw
"llk"l m`zdae ,"eneiwa

,df`lxpay y`d dzid
jynidl dkixv

,"yxey"lïë-ét-ìò-óà©©¦¥
àeä Cëa,y`d xe` - §¨

.Bòáèa õôç,xnelk - ¨¥§¦§
eli`k"dvex" xpd xe`

ep` ok`y enk ,jka
jynp `edy "xp"a mi`ex

,eyxeyl cinzúîLð Ck̈¦§©
,Lôðå çeø úðéça ïëå ,íãàäea "zlret"y ina `wec e`l - ¨¨¨§¥§¦©©¨¤¤

mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `iddöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed
- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex

.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨
,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨

,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦
dnypd ly zizin`d dzedn ,daxc` ,oky ,dne`n dpnn
:owfd epax xne` okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id
- dteba dzeida `idy itk ,"oey`xd dzenvre dzednn"
x`yi `l dfn - dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp
zelrzdl `id dnypd zweyzy xnel jiiy `l ok .melk
,xzei dpeilr dbixcnl dweyz ,oky .xzei dpeilr dbixcnl
dbixcnl dribn `id "zedn" dze`a dzeidayk wx zkiiy
.lecb mkg zeyridl se`yl leki ohw mkg :enk .xzei dpeilr
- "dweyz" jkl dni`zn `l - zxg` "zedn"l jtdidl j`
"zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl wwezyi mc`y xacd jiiy `l

,`eti` ,recn - jky oeikne .ixnbl zxg`dvxzdnypd
- ?dyxeya cg`zdle dtebn z`vldðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà©©¦¥¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá

ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
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כז.1. כ, א.2.משלי סא, ו.3.יבמות קלו, תהלים

hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dòáèa döôçållk jxca aygp "rah" byend ,mxa - §¤§¨§¦§¨
- "lky"d xcd o`k xqg ,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl
aygp ,raha d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke
,o`k "rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l

epi`y oipr lk ,drnyn
mb ,"lky"de "mrh"d itl

`ed xacdykdlrnl
eze` mipiivn ,"lky"dn

."rah" dlna,äæ òáèå§¤©¤
,"rah" dlnd -íL àeä¥

øác ìëì ìàLnä©ª§¨§¨¨¨
úðéçáa BðéàLíòè ¤¥¦§¦©©©

.úòãåepi`y xac lk - ¨©©
zn dyrp,lkye oeibd je

,"rah" mya x`ezníâå§©
ïàkzkyndl qgia - ¨

,dyxeyl dnypd
,äðekäzeynzyda - ©©¨¨

:rah dlnaïBöøL¤¨
Lôpa äæ õôçå- §¥¤¤©¤¤

,dyxeya dweac zeidl
íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©
âOî ìëNå úòãå̈©©§¥¤ª¨
äìòîì àlà ,ïáeîe¨¤¨§©§¨
âOnä ìëNå úòcäî¥©©©§¥¤©ª¨
úðéça àéäå ,ïáenäå§©¨§¦§¦©

LôpaL äîëçitly - ¨§¨¤©¤¤
wxta xaqedy dn

,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewddaL¤¨
dxey ,ytpay dnkga -.àeä Ceøa óBñ-ïéà øBà- ¥¨

dkynd ,dyxeya cg`zdl dnypd zkynp ,jk meyne
dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn dlrnly
mr cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd
- ef dad` z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey

."zxzeqn dad`",äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæåcva - §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨
:dyecwdLã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äî àlà BðéàL¤¥¤¨©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤
,"ïBéìòädlnd -ycew,"dnkg" lr zfnexdyecwe`id ¨¤§

dkyndd zernyn dn ."dnkg"n dkynd - "ycew"n dkynd
xe`l "lehia"d oipr `id "dnkg"y ,oldl xaqei - ?"dnkg"n
- dyexit "dnkgn dkynd" :d"awdl ,`ed jexa seq oi`
xqgyk ,j` .dyecwd cv df f`y ,zewl`l df lehia zkynd
owfd epax xne` jke .dyecw ef oi` - "dnkg"dn df "lehia"

:(dnkg) "oeilrd ycew"l qgiaìèaä"oeilrd ycew" - ©¨¥
lha (dnkg)Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa úeàéöîa¦§¦§¥¨©§ª¨

ìéòì økæpk Bîöò éðôa øác Bðéàå ,Ba4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥¨¨¦§¥©§©¦§¨§¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî:milnd izyn zakxend ,"dnkg" mya `xwp df okle - ¨

ly gek ,"dn gk"dnxac `wec `id dyecwy ixd .lehia ly ,
epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"n dkynd ea yiy

,llk envrl "ze`ivn"ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨
ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôð äpnnL ,àøçà àøèñå§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨©§ª¨¨§¨§¦

,eäéîøâìwx zeyerd - §©§©§
,zikep`d oze`ivn myl

"áä áä" :ïéøîàå5- §¨§¦©©
"oz oz" zexne`e

"éðèéòìä"å6,enk - §©§¦¥¦
,"iphirld" :eyr xn`y
éðôa øáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨¦§¥

,Bîöòlha `le - ©§
,zewl`lìéòì økæpk4,- ©¦§¨§¥

"yi" zpiga `id dtilwy
zwzepnd (ze`ivn)

,zewl`núðéça Côä¥¤§¦©
;äîëçä- dpipry - ©¨§¨

.lehiaïëìådl` - §¨¥
,dtilwd cvnyíéàø÷ð¦§¨¦

"íéúî"7äîëçä" ék , ¥¦¦©¨§¨
"äiçz8,,j` -xac §©¤

,"dnkg"d jtid `edy
,miigd jtid mb `ed

áéúëe9àìå eúeîé" : §¦¨§Ÿ
;"äîëçadzin - §¨§¨

oipr ea oi`y dna dxeyw
qgia xen` dfe ,"dnkg"d
zelawnd mlerd zene`l

.zetilwdn ozeigã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëåeàaL í §¥¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨
;íMä Lc÷ì ïBéqð éãéìly oeiqp icil mi`a mdyk ,oky - ¦¥¦¨§©¥©¥

digne ,mznypay "dnkg"d zpiga mda zxxerzn ,'d yeciw
zexnl ,'d yeciw ly oeiqp zrya `ly eli`e .mytp z` f`
"lehia"de ytpay "dnkg"d zpiga ,mda zniiw f` mby
:oldl xiaqiy itk - zelbae mlrda mlv` df j` ,d"awdl
úeäìà õBöéð íò úéäìàä LôpaL äîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ

,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî,dnkgd geka -íä ¥¥¨©§ª¨¨¥
ätìwä ãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨§¤¤©§¥¦¦©©§¦¨

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤§¨
zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen zindad ytpdy drya
- seba zelba ,iwl`d uevipde ziwl`d ytpd ly "dnkg"d

ìéòì økæpk ,äðéëMä úeìb ãBña10äáäà úàø÷ð ïëìå . §¨©§¦¨©¦§¨§¥§¨¥¦§¥©£¨
íéiçä éiç 'äa ÷ácì döôçå dðBöøL ,úéäìàä Lôpa Bæ©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¤§¨¦¨¥©©¥©©¦

,àeä-Ceøa,ef dad` z`xwp -,"úøzñî äáäà" íLa- ¨§¥©£¨§ª¤¤
df cvik ,ielib icil `ay ybx ixd `id "dad`" :dxe`kl

dad`" mya o`k dze` mix`zny dnl m`ezzxzeqn`l` ?"
ef "dxzqd" d`a ,oldl xaqeiy dnl m`zdaxg` oiprn

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

íéøîà éèå÷éì
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì
àøèñ ìëá ììë åäæå .ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
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ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב פרק



צז hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י' קודש שבת שבט יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,50 'nr cr:ììë áìá

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdl mlehiae mzcearlklmdivlg i`vei

,ef dyecw dnypa .gvpl

,day "dnkg"d zpigaa

jexa seq oi` xe` yaeln

cg` lka zraep epnn ,`ed

cr ,d"awdl dad` l`xyin

yeciw lr ytp zexiqn ickl

"yxey" xaqed jka .myd

epl d`a `id cvike ,ef dad`

oerh oiicr ,j` .dyexia

,ef dad` "oipr" (` :xaqd

ly dzti`y z`hazn dna

zllek cvik (a .ef dad`

,d`xi mb ef dad` dkeza

dxez meiwl da jxevy

exdaei ,dl` mipipr .zeevne

micner ep` eze` h"i wxta

agxp xaqd xg`l ,cenll

.zxzeqnd dad`d zece`

,øeàa úôñBzìeipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥
,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd

éøöáeúkM äî áèéä øàáì C1."íãà úîLð 'ä øð" : ¨¦§¨¥¥¥©¤¨¥¦§©¨¨
,"íãà" íéeøwä ìàøNiL ,Leøtl"f epinkg xn`nk -2: ¥¤¦§¨¥©§¦¨¨

,"mc`" mi`xwpd md l`xyi ipay ,"mc` miexw mz`"íúîLð¦§¨¨
,Bòáèa äìòîì ãéîz òðòðúnL øpä øBàk ,ìLîì ,àéä¦§¨¨§©¥¤¦§©§¥©¨¦§©§¨§¦§

- ?dnl jk lke -ãøtì òáha õôç Làä øBàL éðtî¦§¥¤¨¥¨¥©¤©¦¨¥
äìéútäî,dnvr z` dwifgn y`d da -BLøLa ÷ácìå ¥©§¦¨§¦¨¥§¨§

Bîk ,çøiä ìbìb úçzL éììkä Làä ãBñéa äìòîì§©§¨¦¨¥©§¨¦¤©©©§©©¨¥©§
.íéiç-õòa áeúkLxpay y`d -,dlrnll draha zkynp ¤¨§¥©¦

zgzn ,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey mr cg`zdl ick
,xtr ,min ,gex ,y` :zeceqid drax` ,oky .dpald lblbl
ceqid z` siwn ,xzei oicrde lwd ceqidy ,efk dxeva mixceqn

:xzei cakdxtroezgzd mb `ed - xzeia cakd ceqid `edy
;xzeiaminxtrl lrn zeidl mikixv ,mdly rahd zpigan

rwexl" ixd ,cala 'd cqg zngn `l` ,xtrd z` siwdle
"mind lr ux`d3xtrdn wlg gznp ,lrn;minlgex`id

;mind z` dtiwne mind on dlrnly`jk .gexd z` dtiwn
.gxid lblbl zgzn ,illkd y`d ceqi `vnpäæ éãé ìòL óàå§©¤©§¥¤

,dlrnl dyxeya dzewiace dliztdn y`d zewzpid iciÎlr -
ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé àìå äaëé¦§¤§Ÿ¨¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥

,BLøLa úeàéöna BøBàick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ©§¦§¨§
xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae ,xi`dl
xp :lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z` ca`n - lecb
eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid rvn`a welc
,ixd .eyxey iabl ixnbl
xpd zkiyny xnel oi`y
didiy ick `id eyxeyl
.xzei dlrp ze`ivn my
lhazz my ,daxc`

eze`ivnixnblixde .
utg xac lk"y llk miiw
"llk"l m`zdae ,"eneiwa

,df`lxpay y`d dzid
jynidl dkixv

,"yxey"lïë-ét-ìò-óà©©¦¥
àeä Cëa,y`d xe` - §¨

.Bòáèa õôç,xnelk - ¨¥§¦§
eli`k"dvex" xpd xe`

ep` ok`y enk ,jka
jynp `edy "xp"a mi`ex

,eyxeyl cinzúîLð Ck̈¦§©
,Lôðå çeø úðéça ïëå ,íãàäea "zlret"y ina `wec e`l - ¨¨¨§¥§¦©©¨¤¤

mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `iddöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed
- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex

.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨
,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨

,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦
dnypd ly zizin`d dzedn ,daxc` ,oky ,dne`n dpnn
:owfd epax xne` okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id
- dteba dzeida `idy itk ,"oey`xd dzenvre dzednn"
x`yi `l dfn - dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp
zelrzdl `id dnypd zweyzy xnel jiiy `l ok .melk
,xzei dpeilr dbixcnl dweyz ,oky .xzei dpeilr dbixcnl
dbixcnl dribn `id "zedn" dze`a dzeidayk wx zkiiy
.lecb mkg zeyridl se`yl leki ohw mkg :enk .xzei dpeilr
- "dweyz" jkl dni`zn `l - zxg` "zedn"l jtdidl j`
"zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl wwezyi mc`y xacd jiiy `l

,`eti` ,recn - jky oeikne .ixnbl zxg`dvxzdnypd
- ?dyxeya cg`zdle dtebn z`vldðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà©©¦¥¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá

ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
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כז.1. כ, א.2.משלי סא, ו.3.יבמות קלו, תהלים

hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dòáèa döôçållk jxca aygp "rah" byend ,mxa - §¤§¨§¦§¨
- "lky"d xcd o`k xqg ,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl
aygp ,raha d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke
,o`k "rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l

epi`y oipr lk ,drnyn
mb ,"lky"de "mrh"d itl

`ed xacdykdlrnl
eze` mipiivn ,"lky"dn

."rah" dlna,äæ òáèå§¤©¤
,"rah" dlnd -íL àeä¥

øác ìëì ìàLnä©ª§¨§¨¨¨
úðéçáa BðéàLíòè ¤¥¦§¦©©©

.úòãåepi`y xac lk - ¨©©
zn dyrp,lkye oeibd je

,"rah" mya x`ezníâå§©
ïàkzkyndl qgia - ¨

,dyxeyl dnypd
,äðekäzeynzyda - ©©¨¨

:rah dlnaïBöøL¤¨
Lôpa äæ õôçå- §¥¤¤©¤¤

,dyxeya dweac zeidl
íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©
âOî ìëNå úòãå̈©©§¥¤ª¨
äìòîì àlà ,ïáeîe¨¤¨§©§¨
âOnä ìëNå úòcäî¥©©©§¥¤©ª¨
úðéça àéäå ,ïáenäå§©¨§¦§¦©

LôpaL äîëçitly - ¨§¨¤©¤¤
wxta xaqedy dn

,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewddaL¤¨
dxey ,ytpay dnkga -.àeä Ceøa óBñ-ïéà øBà- ¥¨

dkynd ,dyxeya cg`zdl dnypd zkynp ,jk meyne
dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn dlrnly
mr cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd
- ef dad` z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey

."zxzeqn dad`",äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæåcva - §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨
:dyecwdLã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äî àlà BðéàL¤¥¤¨©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤
,"ïBéìòädlnd -ycew,"dnkg" lr zfnexdyecwe`id ¨¤§

dkyndd zernyn dn ."dnkg"n dkynd - "ycew"n dkynd
xe`l "lehia"d oipr `id "dnkg"y ,oldl xaqei - ?"dnkg"n
- dyexit "dnkgn dkynd" :d"awdl ,`ed jexa seq oi`
xqgyk ,j` .dyecwd cv df f`y ,zewl`l df lehia zkynd
owfd epax xne` jke .dyecw ef oi` - "dnkg"dn df "lehia"

:(dnkg) "oeilrd ycew"l qgiaìèaä"oeilrd ycew" - ©¨¥
lha (dnkg)Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa úeàéöîa¦§¦§¥¨©§ª¨

ìéòì økæpk Bîöò éðôa øác Bðéàå ,Ba4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥¨¨¦§¥©§©¦§¨§¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî:milnd izyn zakxend ,"dnkg" mya `xwp df okle - ¨

ly gek ,"dn gk"dnxac `wec `id dyecwy ixd .lehia ly ,
epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"n dkynd ea yiy

,llk envrl "ze`ivn"ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨
ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôð äpnnL ,àøçà àøèñå§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨©§ª¨¨§¨§¦

,eäéîøâìwx zeyerd - §©§©§
,zikep`d oze`ivn myl

"áä áä" :ïéøîàå5- §¨§¦©©
"oz oz" zexne`e

"éðèéòìä"å6,enk - §©§¦¥¦
,"iphirld" :eyr xn`y
éðôa øáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨¦§¥

,Bîöòlha `le - ©§
,zewl`lìéòì økæpk4,- ©¦§¨§¥

"yi" zpiga `id dtilwy
zwzepnd (ze`ivn)

,zewl`núðéça Côä¥¤§¦©
;äîëçä- dpipry - ©¨§¨

.lehiaïëìådl` - §¨¥
,dtilwd cvnyíéàø÷ð¦§¨¦

"íéúî"7äîëçä" ék , ¥¦¦©¨§¨
"äiçz8,,j` -xac §©¤

,"dnkg"d jtid `edy
,miigd jtid mb `ed

áéúëe9àìå eúeîé" : §¦¨§Ÿ
;"äîëçadzin - §¨§¨

oipr ea oi`y dna dxeyw
qgia xen` dfe ,"dnkg"d
zelawnd mlerd zene`l

.zetilwdn ozeigã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëåeàaL í §¥¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨
;íMä Lc÷ì ïBéqð éãéìly oeiqp icil mi`a mdyk ,oky - ¦¥¦¨§©¥©¥

digne ,mznypay "dnkg"d zpiga mda zxxerzn ,'d yeciw
zexnl ,'d yeciw ly oeiqp zrya `ly eli`e .mytp z` f`
"lehia"de ytpay "dnkg"d zpiga ,mda zniiw f` mby
:oldl xiaqiy itk - zelbae mlrda mlv` df j` ,d"awdl
úeäìà õBöéð íò úéäìàä LôpaL äîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ

,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî,dnkgd geka -íä ¥¥¨©§ª¨¨¥
ätìwä ãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨§¤¤©§¥¦¦©©§¦¨

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤§¨
zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen zindad ytpdy drya
- seba zelba ,iwl`d uevipde ziwl`d ytpd ly "dnkg"d

ìéòì økæpk ,äðéëMä úeìb ãBña10äáäà úàø÷ð ïëìå . §¨©§¦¨©¦§¨§¥§¨¥¦§¥©£¨
íéiçä éiç 'äa ÷ácì döôçå dðBöøL ,úéäìàä Lôpa Bæ©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¤§¨¦¨¥©©¥©©¦

,àeä-Ceøa,ef dad` z`xwp -,"úøzñî äáäà" íLa- ¨§¥©£¨§ª¤¤
df cvik ,ielib icil `ay ybx ixd `id "dad`" :dxe`kl

dad`" mya o`k dze` mix`zny dnl m`ezzxzeqn`l` ?"
ef "dxzqd" d`a ,oldl xaqeiy dnl m`zdaxg` oiprn
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íéøîà éèå÷éì
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì
àøèñ ìëá ììë åäæå .ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
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ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב פרק
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ixnblly wyd yeal `ede ,dad`d lr xizqne dqknd .
:dtilwdàéä ék,ef dad` -÷N Leáìa äqëîe úøzñî ¦¦§ª¤¤§ª¨¦§©

äpnîe ,ìàøNé éòLBôa ätì÷c,dtilwdn -íäa ñðëð ¦§¦¨§§¥¦§¨¥¦¤¨¦§©¨¤
ì"æø øîàîk ,àèçì úeèL çeø11.'eë àèBç íãà ïéà : ©§©£Ÿ§©£©©©¥¨¨¥

ea dqpkp ok m` `l` -
ehy gex" ."zehy gex"z

xaqenk ,z`hazn ef
dncpy ,jka ,oldl
zexnly ,`hegd mc`l
x`yp `ed ,`heg `edy
`ed oi`e ,icedi eze`
,jka cxtp `edy yibxn
did el .d"awdn ,dlilg
`ed `hgd iciÎlry yg
- d"awdn wzipe cxtp
zngn ,`heg did `l
eala drehpd dad`d
ixd dllbay ,d"awdl
ick eytp z` xqen did
- d"awdn wzpidl `ly
ef "zehy gex" `l`
yibxi `ly eze` zythn
d"awdn zewzpida
.`hgd iciÎlr znxbpd
ixd ,xacd jk m` ,mxa
ly "oeiqp" zrya mby
mivexyk ,'d yeciw

jkÎiciÎlry yegl jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl
xiaqn - ?eytp z` xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed
mpi`y mixac lr wx xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax
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áeúkL12ïLék õwiå" : ¤¨©¦©§¨¥

,"'äzpiga lr fnexd -
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äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà 'åë àèåç
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
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`lye dyrn eze` zeyrl `ly ,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs`
dad`d ly ze`hazdd ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl
dad`d .dnvr zxzeqnd
dkiynde zirahd
o`k zerbtp opi` ,d"awdl
zrya mb ,oky .zexiyi
xeaicd e` dyrnd
,dzneza dpen`d zx`yp
ze`hazdd `id ef ,`l`
dlelkd "d`xi"d ly
`xi `ed - "dad`"a
cxtp melyeÎqg zeidln
zrpen ef d`xi ,- d"awdn
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eze` xacln e` dyrn
zngn - df lke .xeaic
oeiqpd llba ,ea dzlbzpy
"dnkg"d ,'d yeciw ly

.ytpayàø÷ð äæå§¤¦§¨
,"eîéçøa ììëpä eìéçc"§¦©¦§¨¦§¦
,dad`a dlelkd d`xi -
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mb didy xg`neytp z` xqencxtp zeidl `ly calae ,
dxiar iciÎlr ik ,dxiar xearln rpnidl i`cea eilr ,d"awdn
ociÎlr ik ,zeevn miiwl eilr .d"awdn melyeÎqg micxtp
weac zeidl - izin`d epevx ixd dfe ,d"awd mr micg`zn

.d"awda
l`xyi ryet mby ,"`ipz"a df wxta epcnly dnl xywda
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e`xd,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y xetiq `iadl i
lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei awri zeclez" xtqa `aend
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åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð

àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
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äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá
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`id "dnkg"d zpiga - zee`za zerewy ,"dnkg"n dhnle
.dpiya dpezpe zncxpk

íéàaLk Cà,miryxd - ©§¤¨¦
,äðeîà øáãa ïBéqð éãéì¦¥¦¨¦§©¡¨
,úòcäî äìòîì àéäL¤¦§©§¨¥©©©

Lôpä ãò äòâðåcr - §¨§¨©©¤¤
daL äîëç úðéçáì- ¦§¦©¨§¨¤¨

,`ed dpen`d yxey
,"dnkg"a ,xen`kéæà£©

àéä,"dnkg"d -äøBòð ¦¥¨
,dúðMî`id ,xnelk - ¦§¨¨
,dlbzndúlòt úìòBôe¤¤§ª¨¨

,da Laìîä 'ä çëa- §Ÿ©©§ª¨¨
"dnkg"d ly dzrtyd
eze`y ,jka z`hazn
z` xeqnl oken mc`

,'d yeciw lr eytpBîëe§
áeúkL12ïLék õwiå" : ¤¨©¦©§¨¥

,"'äzpiga lr fnexd -
xe`e ytpay "dnkg"d
,da yaelnd seq oi`
,dnecxk mcew dzidy
,j` .dzlert dlrt `le
oeiqp icil mc`d `ayk

- dzlert zlrete zxxerzn `id - 'd yeciw lyãîòì©£Ÿ
,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàa ïBéqpa- ©¦¨¤¡©§¦©©¨©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilr recnúBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£
,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáe øzäa äfä íìBò- ¨©¤§¥¤§¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤

wx `l ,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oekp dzr ecnra ,xnelk
od `l` ,odilr lyene zeiniptd eizee`z z` oqxn `edy

,eipira zeqe`n zeyrp,BìøBâìe B÷ìçì 'ä Bì øçáìåmb - §¦§Ÿ§¤§§¨
mbe ,"wlg" mi`xwpd ,"zecn"e "lky"k ,miiniptd eizegek

xzei miipeilrd zegekd- "lxeb" mi`xwpd ,"beprz"e "oevx" ,
- d"awdl mlek mipezp eidi.BîL úMã÷ ìò BLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§©§ª©§

,íäì ìBëé àìå åéîé ìk åéìò eøáb úBtìwä ék óàå- §©¦©§¦¨§¨¨¨¨¨§Ÿ¨¨¤
eytp xqen `ed mby ,"l`xyi ryet"l qgia o`k xaecn ,ixdy

,dpeilrd lr cinz ea eid zetilwde ,'d yeciw lrøîàîk§©£©
ì"æø13,"íaì úeLøa íä íéòLøä"Lllgd zeyxa - ©©¤¨§¨¦¥¦§¦¨

rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn ,malay il`nyd
;dtilwd cvnyäðeîà øáãa ïBéqð éãéì àaLk íB÷î-ìkî¦¨¨§¤¨¦¥¦¨¦§©¡¨

äîëç úðéça àéä ,Lã÷ éøøäa dúãBñiL ,ãçà 'äa©¤¨¤§¨¨§©§¥Ÿ¤¦§¦©¨§¨
,úéäìàä LôpaLmya "dnkg" z`xwp ,lirl xkfpy itk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦

,"ycw"daL,"dnkg"a -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laìî- ¤¨§ª¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà 'åë àèåç
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
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א.11. ג, סה.12.סוטה עח, יא.13.תהלים לד, רבה בראשית

hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,f`Lnî eéä àìk eéäå íéìháîe íéìèa úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦§¥¦§ª¨¦§¨§Ÿ¨©¨
áéúëãk ,'ä éðôì14íéBbä ìk" :,zetilw llek -Bcâð ïéàk ¦§¥§¦§¦¨©¦§©¦¤§

áéúëe ,"'Bâå15éáéà äpä ék" :,'ä Eody zetilw mb llek - §§¦¦¦¥Ÿ§¤
,"'d iaie`"éáéà äpä ékáéúëe ,"'Bâå eãøtúé ,eãáàé E16: ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§§§¦

Là éðtî âðBc ñnäk"§¦¥©¦§¥¥
,"'Bâå eãáàémiryxd - Ÿ§§

ptn eqnii zetilwdei
,z"iydáéúëe17íéøä" : §¦¨¦

ipira ody zetilwd -
,mixdk onvrâðBck©©

."eqîðitlky ,ixd - ¨©
`ed jexa seq oi` xe`
"dnkg" zpigaa yaelnd
- icedi ly ytpay
lk zenlrpe zelha
- z`fe ,zetilwd
oeiqp iptl cner icediyk
zxxerzn - 'd yeciw ly
zpiga ekeza dlbzne
zexnl ,okl .ef dnkg
zetilwl dzid ok iptly
,eilr d`lnd dhilyd
xabzdl gekd dzr ea yi
icedi :zxne` z`f .odilr
raepd) gekd cinz ea yi
dad` - "dnkg"n
lr helyl (zxzeqn

,owfd epax xiaqi ,oldl .df gek xxerl wx mikixv ,zee`zd
dxez miiwl ick ,xen`k ,oky .d`xi mb ef dad`a dlelk ji`
zxinyly ,mixne` ep`y xg`ne ;d`xi mb zyxcp zeevne
ixd - cala zxzeqnd dad`d dwitqn zeevnde dxezd

:d`xi mb dkeza zllek `idyóBñ-ïéà 'ä øBà ,äpäå§¦¥¥
ìk Bçk íeöòå ìBãb ¯ LôpaL äîëça Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨©¨§¨¤©¤¤¨§¨Ÿ¨

àlL úBtìwäå àøçà-àøèqä úBçãìå Løâì Ckeìëeé ¨§¨¥§¦§©¦§¨¨¢¨§©§¦¤Ÿ§
,åéLeáìa elôà eòbéseq oi` xe`l mikiiy mdly "miyeal"d - ¦§£¦¦§¨

,`ed jexa;ãçà 'ä úðeîà ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤¡©¤¨
,dnvr dpen`a wx `l "rebpl" zetilwd ly ogeka didi `ly -
zeidl mdilry ,dyrne xeaic ,daygna `l mb m` ik

.'d zecg`ne dpen`dn mihlyeneðéäcyaelnd seq oi` xe` - §©§
,gekd el ozep ,icedid ytpaelôà ,BLôð øñîì ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨¦§Ÿ©§£¦

ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà ãâð ãáì äNòî äæéà ÷ø úBNòì àlL¤Ÿ©£©¥¤©£¤§©¤¤¡©¤¨§
:eilr mitekyk -ïéîàî BðéàL óà ,äøæ äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨©¤¥©£¦
,Baìa ììk daeala - oky ,dnvr dpen`a "rbep" df oi`e - ¨§¨§¦

cebipay dyrn meyn wx jka yi ,d"awda oin`n ixd `ed
;eytp z` xqen `ed jk lr s`e - dpen`lïëågekd el ozep df - §¥

,eytp z` xeqnlúecçà ìò íBìLå-ñç äòBz øaãì àlL,'ä ¤Ÿ§©¥¨©§¨©©§
.'ä úðeîàa íìL Baì ÷ø ,ïéåL Baìå åét ïéàL óà- ©¤¥¦§¦¨¦©¦¨¥¤¡©

`lye dyrn eze` zeyrl `ly ,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs`
dad`d ly ze`hazdd ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl
dad`d .dnvr zxzeqnd
dkiynde zirahd
o`k zerbtp opi` ,d"awdl
zrya mb ,oky .zexiyi
xeaicd e` dyrnd
,dzneza dpen`d zx`yp
ze`hazdd `id ef ,`l`
dlelkd "d`xi"d ly
`xi `ed - "dad`"a
cxtp melyeÎqg zeidln
zrpen ef d`xi ,- d"awdn
eze` zeyrln eze`
eze` xacln e` dyrn
zngn - df lke .xeaic
oeiqpd llba ,ea dzlbzpy
"dnkg"d ,'d yeciw ly

.ytpayàø÷ð äæå§¤¦§¨
,"eîéçøa ììëpä eìéçc"§¦©¦§¨¦§¦
,dad`a dlelkd d`xi -
úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,ìàøNé úeììëaL¤¦§¨¦§¨¥
dòáèa dðBöøe döôçL¤¤§¨§¨§¦§¨
éðtnL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà døB÷îe dLøLa ÷ácì¦¨¥§¨§¨§¨¥¨¤¦§¥

äæ ïBöøå Bæ äáäà,d"awda wacidl -àéä,ziwl`d ytpd - ©£¨§¨¤¦
äøæ äãBáò úàîè äö÷a òâpî dòáèa úãçôîe äàøé§¥¨§©¤¤§¦§¨¦§Ÿ©¦§¥ª§©£¨¨¨
äéLeáìa elôà ,ãçà 'ä úðeîà ãâð àéäL ,íBìLå-ñç©§¨¤¦¤¤¡©¤¨£¦¦§¤¨

,äNòî Bà øeac íäL íéðBöéçä,dxf dceara mixeywd - ©¦¦¤¥¦©£¤
:ììk ála äðeîà éìaeznyp d`xi jkn mb .ef dxf dceara - §¦¡¨©¥§¨

,ixd .zxzeqnd dad`a dlelkd `id ,ef d`xie ,icedi ly
icedi leki - d`xi mb dkeza zllekd - zxzeqn dad`ay
:oeayg dyery iciÎlr ,oldl hxetiy itk ,zeevne dxez miiwl

mb didy xg`neytp z` xqencxtp zeidl `ly calae ,
dxiar iciÎlr ik ,dxiar xearln rpnidl i`cea eilr ,d"awdn
ociÎlr ik ,zeevn miiwl eilr .d"awdn melyeÎqg micxtp
weac zeidl - izin`d epevx ixd dfe ,d"awd mr micg`zn

.d"awda
l`xyi ryet mby ,"`ipz"a df wxta epcnly dnl xywda
on ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk eytp z` xqen

e`xd,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y xetiq `iadl i
lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei awri zeclez" xtqa `aend
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íéøîà éèå÷éì
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð

àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá

:ììë áìá
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יז.14. מ, י.15.ישעי' צב, ג.16.תהלים סח, ה.17.תהלים צז, שם



hayק 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zecdin xac mey rci `le ,"uixt" ieb lv` icedi cli jpege
ly ezc z` xindl "uixt"d hilgd ,cli eze` zvw xbayk
.dlecb dcerq rxe`n eze` ceakl oikde ,inyx ote`a clid
meiay "uixt"d el riced ,jkl cbpzi `l clidy geha ezeida
.xacd zernynl le`yl lgd clid .ezc z` exini miieqn
- yieeiit jl mi`xew dzr cr ,melk :el dpr "uixt"de
ip` - recn :clid l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc z` exiniyke

.icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d ul`p ?"yieeiit" `xwp
z` exiniy mikqdl dvx `l icedi cli `edy clid rnyyn
`le !"yieeiit" x`y` - "yieeiit" `xwp ip` :eprha ,ezc
yieeiit .jk lr "uixt"d eze` xqiiy miaxd mixeqid elired
:dicedi dy` jk lr d`hazd .'d yeciw lr eytp z` xqn
`l dz` mb ,j` ,ja epirh `l ,ok` ,epgp` ,mler ly epeaix
.'d yeciw lr eytp z` xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit .epa zirh
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ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶרת  ֶלת ּוַמְסּתֶ ֲהִמית ַמְגּבֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ֶ רּוָחִנּיּות, הּוא ַמה ּשׁ לּות ִמְצַרִים ּבְ ִמְצַרִים הּוא ְלׁשֹון ֵמַצר ּוְגבּול. ּגָ
ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם. ִויִציַאת ִמְצַרִים  ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֶפׁש ָהֱאלִֹקית ִמְתַצְמֶצֶמת ּכָ ּנֶ ֶפׁש ָהֱאלִֹקית, ַעד ׁשֶ ַעל ַהּנֶ

ׁש. ֹפַעל ַמּמָ ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך 

פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

כֹול,  ּיָ ָניֹות( ָמַתי ְוֵהיָכן ׁשֶ ן ִמׁשְ ּנֵ ים, ְלׁשַ ִהּלִ ֲאִמיַרת אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה )לֹוַמר ּתְ ָהָאָדם ָצִריְך ְלַהְרּבֹות ּבַ
ּלּוִיים  ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַהּגִ ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ ּכְ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ַהּנַ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ "ז ְוַהּשׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ָ ּשׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהִחּבּוִרים  ָעׂשּו  ְכָלל,  ּבִ ְוֵהם  ָערּוְך[,  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  אּוִרים  ּבֵ ּכֵֹהן",  ְפֵתי  ְוַה"ּשִׂ ָזָהב"  ]=ַה"ּטּוֵרי 

ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ
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ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְולֹא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא,  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה,  ֵהּמָ יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ י  ּכִ ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ְוה' ֱאלֵֹקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ "ס ּבַ ַ "ּב[ ַהּשׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
"ַהְדָרן".

ֹחֶדׁש,  י"א  ְלסֹוף  ָנה  ִמׁשְ "ס  ׁשַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ִסּיֵ ִאּמֹו  ַאֲחֵרי  ָהֲאֵבלּות  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל 
"לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה 
לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. 
כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל 
כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען 
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א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען 
זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער 
עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה 

בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ָמָתּה-ֵעֶדן(,  ִנׁשְ ִרְבָקה  ָמַרת  ִנית  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ִלְטֹעם  ָחְפָצה  לֹא  ִהיא  ָאְמָנם  ָנָתּה,  ְ ִמּשׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,   – תרי"א 
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ֶנֱאַמר  ִמְצֹות  ַעל  ּכַֹח.  ּוַבַעל  ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָלּה:  ָאַמר  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ְלחֹוְתָנּה, 
ְצֹות,  ּמִ ּבַ ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְצֹות.  ּמִ ּבַ ַחּיּות  יר  ְלַהְחּדִ ֵיׁש  ֶהם;  ּבָ ָוַחי  רּוׁש  ַהּפֵ ֶהם",  ּבָ "ָוַחי 
ֶלֱאֹכל  ָעִדיף  ֵריָקה'.  ֶטן  ּבֶ 'ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֵאיֵנְך  ם:  ְוִסּיֵ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ּכַֹח  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ
י  ְוִנְפְטָרה  ַנת תקצ"ג,  ׁשְ ּבִ )נֹוְלָדה  ָיִמים, –  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ

ָבט תרע"ד( . – ׁשְ

ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵיׁש  ְוהֹוִסיף:  ְיִחידּות,  ַעל  ְלֶאָחד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ֶזה  ַמֲאָמר 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א שבט, מחרת יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ובעת רצון יזכירו אותו ואת כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של בעל ההילולא, ויהי רצון 

שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בהנוגע לכל אחד מהם.

לשאלתו במאמר רז"ל, משנכנס אדר מרבין בשמחה כו' דבריא מזלי' א"כ איך זה קרה בחדש 

האמור שמת משה רבנו רועם של ישראל.

התירוץ מובן מסוגית הש"ס )מגילה יג, ב( אשר היתה סברא להכריע חדש האמור לשני צדדים, 

וכמרז"ל שם כיון שנפל פור בחדש אדר וכו', אבל המסקנא שלא הי' יודע כו', וזה הכריע והחליט כל 

החדש כולו, אשר על כולו נאמר, ונהפוך הוא.

וכו'  כיום  שקשה  הצדיקים,  הסתלקות  בענין  רז"ל  ממאמר  לכאורה  בהסתירה  לשאלתו  ב( 

ובמה שקורין ליום זה הילולא וכו'.

כבר האריכו בזה האחרונים, וכמה ביאורים נאמרו בזה עיי"ש )נקבצו בשד"ח אספ"ד מע' א"י 

סק"ו ובפאת השדה שם. בס' הילולא דרשב"י להרב מרגליות. ועיי"ג לקוטי הש"ס להאריז"ל לברכות 

ו, ב. פרש"י יבמות קכב, רע"א רגלי - שהוא ל' יו"ט. ועוד(.

בברכה לבשו"ט.
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ה'תשע"ד  שבט ד' ראשון יום בהנאה? אסורים המת תכשיטי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äàðäa øeñà únä©¥¨©£¨¨
.Bôeâ BðéàL éðtî ,äàðäa øzî àeäL BøòOî õeç ;Blkª¦§¨¤ª¨©£¨¨¦§¥¤¥

המת  כי שמתה אשה משערות ליהנות אסור רב לדעת
המת  שערות יצחק בר נחמן רב ולדעת בהנאה, אסור
שאינו  הוא" מיתה בר לאו המת "שיער כי בהנאה, מותרות

המיתה ידי על להשתנות אלא)עשוי ד"ה שם ורש"י ז,ב .(ערכין
התוספות  דעת וכן יצחק בר נחמן כרב הרמב"ם ופסק

שהשור) ד"ה א י, קמא ערוך'(בבא וה 'שלחן הטור אך שמט . סי' (יו"ד

בהנאהס"ב) אסור המת ששער כרב משנה)פסקו .(לחם
ערוך' ה'שלחן כתב המחוברים (שם)והנה, המת "נויי :

המת  כמו אסורים בה וכיוצא נכרית פאה כגון בגופו,
בשערות, קשורים כשהם "ודווקא הרמ"א: והוסיף עצמו".

רש"י דברי פי על והוא מותר", קשורים אינן שם)אבל (ערכין

הראש. לשערות הקשורה נכרית פאה גם נאסרה רב שלדעת
פרנק הגרצ"פ כתב זה רעו)ולפי סי" יו"ד צבי שדין (הר

אלו: דעות בשתי תלוי המת, של מזהב תותבות שיניים
המת  נויי כמו בהנאה אסורות - ערוך' ה'שלחן לדעת

בהנאה, האסור מת של כשערו שדינם לגופו, המחוברים
משיער  ליהנות שמותר והתוספות הרמב"ם לדעת ואילו
תותבות  זהב שיני וכן המחוברים הגוף שנויי מסתבר המת,

בהנאה. מותרים
זהב  שיני הרמב"ם לשיטת שגם כתב למסקנה אך
המת  כגוף אינו מיתה' 'בר שאינו השיער כי בהנאה, אסורים
שיני  אבל המיתה, מחמת נאסר ואינו עצמו בפני דבר אלא

בהנאה. ואסורים לגוף וטפלים מחוברים הזהב
כשהם  אסרו והרמ"א ערוך' שה'שלחן המת נויי ובדין

תשובה' ה'פתחי הביא לגוף, וקשורים סק"ד)מחוברים שם (יו"ד

רק  הם בהנאה האסורים המת שתכשיטי שור' מה'בכור
לשערות  הקשורה נכרית פאה כמו גופו', כעין ב'תכשיטים
נאסרו  לא תכשיטים שאר אבל תותבת, שן או (בימיהם)
דפשוט  המת ממלבושי וזהב כסף תכשיטי עדיפי "דלא
להתיר  ויש נאסרו". לא מיתה בשעת בו קשורים אפילו
וקלועים  קשורים היו אם אפילו הגוף' מעין 'שלא תכשיטים

ישראל". של ממונם להשחית "ולא המיתה בשעת

ה'תשע"ד  שבט ה' שני יום המלך  של תפקידו

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰:øîàpL ,õìBç Bðéàå§¥¥¤¤¡©
;Bì ïéòîBL ïéà Z äöø elôàå .ïBéæa äæå ,"åéðôa ä÷øéå"§¨§¨§¨¨§¤¦¨©£¦¨¨¥§¦
Bðéàå ìéàBäå .ìeçî BãBák ïéà Z BãBák ìò ìçnL CìnäL¤©¤¤¤¨©©§¥§¨§¦§¥

.íaéî Bðéà Z õìBç¥¥§©¥
ולא)רש"י ד"ה ב יט, מייבם (סנהדרין המלך שאין מפרש

הרמב"ם  אך אחיו", שם על לקום לו הוא  ש"גנאי משום
ואינו  היריקה), (בגלל ביזיון נחשבת החליצה שרק מפרש

ליבום'. עולה אינה לחליצה, עולה שאינה 'כל כי מייבם
שהיבום  כרש"י הרמב"ם נקט לא מדוע להבין: ויש
לא  כי אונן "וידע בתורה מפורש והרי כביזיון, נחשב עצמו

תמר? את לייבם רצה לא ולכן הזרע" יהיה לו
על  למחול יכול אינו שהמלך הרמב"ם פסק כאן ועוד:

פסק הקהל במצות אך יבום, למצות ה"ג)כבודו פ"ג חגיגה :(הל'
זה  הרי מעומד קרא ואם יושב, כשהוא (המלך) "וקורא

במשנה ומקורו א)משובח". מא, המלך (סוטה "אגריפס :
רשאי  כיצד בגמרא: והקשו חכמים". ושיבחוהו עמד...
אין  כבודו על שמחל מלך והרי ולעמוד כבודו על למחול
על  למחול רשאי מצוה שלצורך ותירצו מחול? כבודו
לצורך  כבודו על למחול רשאי אינו מדוע וקשה: כבודו.

חליצה? מצות
לבאר: ויש

מבאר צדק' קח)ה'צמח ע' מצוותיך הוא (דרך המלך שמינוי
בטל  עצמו המלך כי העם, על שמים יראת להמשיך כדי
מהקב"ה. יראים הם הרי ממנו יראים העם וכאשר לקב"ה

הרמב"ם פוסק ה"ז)ולכן פ"א העיקרית (לעיל שהתכונה
מקום  ממלא היה ואם שמים, יראת היא מהמלך הנדרשת
אותו  ממנים בחכמה, כמותם שאינו אע"פ ביראה, אבותיו
ממנין  אין מרובה שחכמתו אע"פ שמים יראת בו שאין ו"מי

אותו".
כגון  למצוה כבודו על מוחל המלך כאשר זה ומטעם
כיון  שמים יראת מרבה הוא הרי בעמידה, התורה קריאת
כגון  עצמו, מבזה כאשר אך לקב"ה, ביטולו את שמראה
חיסרון  ונגרם כבודו מתמעט בפניו, יורקת שהאשה בחליצה
אחר  אדם כלפי הוא הגנאי כאשר רק וזאת שמים, ביראת
ורשאי  אחר, אדם כלפי גנאי אין בייבום אך בחליצה, כגון
הוא  שהטעם הרמב"ם פירש ולכן למצוה, כבודו על למחול

יבום. אין חליצה שאין שבמקום משום
(180Î187 'r ,f ,'zeniyx')

ה'תשע"ד יום  שבט ו' שלישי 'זכור' פרשת בקריאת נשים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰økæì äOò úåöî¦§©£¥¦§Ÿ
øBëæ" :øîàpL ,Búáéà øøBòì éãk Búáéøàå íéòøä åéOòî ãéîz̈¦©£¨¨¨¦©£¦¨§¥§¥¥¨¤¤¡©¨

."÷ìîò Eì äOò øLà úà¥£¤¨¨§£¨¥
הסמ"ק קמז)וכתב "בשבת (סי' הוא המצוה של שזמנה

ראשונים דעת וכן זכור". פרשת שמזכירים פורים (תוס'לפני

ב)בר  יז, מגילה ריטב"א א. יג, מן כות חיובה זכור פרשת שקריאת
עמלק" לך עשה אשר את "זכור מהפסוק ונלמדת התורה,

בפה". "זכור –
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ה'תשע"ד  שבט ד' ראשון יום בהנאה? אסורים המת תכשיטי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äàðäa øeñà únä©¥¨©£¨¨
.Bôeâ BðéàL éðtî ,äàðäa øzî àeäL BøòOî õeç ;Blkª¦§¨¤ª¨©£¨¨¦§¥¤¥

המת  כי שמתה אשה משערות ליהנות אסור רב לדעת
המת  שערות יצחק בר נחמן רב ולדעת בהנאה, אסור
שאינו  הוא" מיתה בר לאו המת "שיער כי בהנאה, מותרות

המיתה ידי על להשתנות אלא)עשוי ד"ה שם ורש"י ז,ב .(ערכין
התוספות  דעת וכן יצחק בר נחמן כרב הרמב"ם ופסק

שהשור) ד"ה א י, קמא ערוך'(בבא וה 'שלחן הטור אך שמט . סי' (יו"ד

בהנאהס"ב) אסור המת ששער כרב משנה)פסקו .(לחם
ערוך' ה'שלחן כתב המחוברים (שם)והנה, המת "נויי :

המת  כמו אסורים בה וכיוצא נכרית פאה כגון בגופו,
בשערות, קשורים כשהם "ודווקא הרמ"א: והוסיף עצמו".

רש"י דברי פי על והוא מותר", קשורים אינן שם)אבל (ערכין

הראש. לשערות הקשורה נכרית פאה גם נאסרה רב שלדעת
פרנק הגרצ"פ כתב זה רעו)ולפי סי" יו"ד צבי שדין (הר

אלו: דעות בשתי תלוי המת, של מזהב תותבות שיניים
המת  נויי כמו בהנאה אסורות - ערוך' ה'שלחן לדעת

בהנאה, האסור מת של כשערו שדינם לגופו, המחוברים
משיער  ליהנות שמותר והתוספות הרמב"ם לדעת ואילו
תותבות  זהב שיני וכן המחוברים הגוף שנויי מסתבר המת,

בהנאה. מותרים
זהב  שיני הרמב"ם לשיטת שגם כתב למסקנה אך
המת  כגוף אינו מיתה' 'בר שאינו השיער כי בהנאה, אסורים
שיני  אבל המיתה, מחמת נאסר ואינו עצמו בפני דבר אלא

בהנאה. ואסורים לגוף וטפלים מחוברים הזהב
כשהם  אסרו והרמ"א ערוך' שה'שלחן המת נויי ובדין

תשובה' ה'פתחי הביא לגוף, וקשורים סק"ד)מחוברים שם (יו"ד

רק  הם בהנאה האסורים המת שתכשיטי שור' מה'בכור
לשערות  הקשורה נכרית פאה כמו גופו', כעין ב'תכשיטים
נאסרו  לא תכשיטים שאר אבל תותבת, שן או (בימיהם)
דפשוט  המת ממלבושי וזהב כסף תכשיטי עדיפי "דלא
להתיר  ויש נאסרו". לא מיתה בשעת בו קשורים אפילו
וקלועים  קשורים היו אם אפילו הגוף' מעין 'שלא תכשיטים

ישראל". של ממונם להשחית "ולא המיתה בשעת

ה'תשע"ד  שבט ה' שני יום המלך  של תפקידו

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰:øîàpL ,õìBç Bðéàå§¥¥¤¤¡©
;Bì ïéòîBL ïéà Z äöø elôàå .ïBéæa äæå ,"åéðôa ä÷øéå"§¨§¨§¨¨§¤¦¨©£¦¨¨¥§¦
Bðéàå ìéàBäå .ìeçî BãBák ïéà Z BãBák ìò ìçnL CìnäL¤©¤¤¤¨©©§¥§¨§¦§¥

.íaéî Bðéà Z õìBç¥¥§©¥
ולא)רש"י ד"ה ב יט, מייבם (סנהדרין המלך שאין מפרש

הרמב"ם  אך אחיו", שם על לקום לו הוא  ש"גנאי משום
ואינו  היריקה), (בגלל ביזיון נחשבת החליצה שרק מפרש

ליבום'. עולה אינה לחליצה, עולה שאינה 'כל כי מייבם
שהיבום  כרש"י הרמב"ם נקט לא מדוע להבין: ויש
לא  כי אונן "וידע בתורה מפורש והרי כביזיון, נחשב עצמו

תמר? את לייבם רצה לא ולכן הזרע" יהיה לו
על  למחול יכול אינו שהמלך הרמב"ם פסק כאן ועוד:

פסק הקהל במצות אך יבום, למצות ה"ג)כבודו פ"ג חגיגה :(הל'
זה  הרי מעומד קרא ואם יושב, כשהוא (המלך) "וקורא

במשנה ומקורו א)משובח". מא, המלך (סוטה "אגריפס :
רשאי  כיצד בגמרא: והקשו חכמים". ושיבחוהו עמד...
אין  כבודו על שמחל מלך והרי ולעמוד כבודו על למחול
על  למחול רשאי מצוה שלצורך ותירצו מחול? כבודו
לצורך  כבודו על למחול רשאי אינו מדוע וקשה: כבודו.

חליצה? מצות
לבאר: ויש

מבאר צדק' קח)ה'צמח ע' מצוותיך הוא (דרך המלך שמינוי
בטל  עצמו המלך כי העם, על שמים יראת להמשיך כדי
מהקב"ה. יראים הם הרי ממנו יראים העם וכאשר לקב"ה

הרמב"ם פוסק ה"ז)ולכן פ"א העיקרית (לעיל שהתכונה
מקום  ממלא היה ואם שמים, יראת היא מהמלך הנדרשת
אותו  ממנים בחכמה, כמותם שאינו אע"פ ביראה, אבותיו
ממנין  אין מרובה שחכמתו אע"פ שמים יראת בו שאין ו"מי

אותו".
כגון  למצוה כבודו על מוחל המלך כאשר זה ומטעם
כיון  שמים יראת מרבה הוא הרי בעמידה, התורה קריאת
כגון  עצמו, מבזה כאשר אך לקב"ה, ביטולו את שמראה
חיסרון  ונגרם כבודו מתמעט בפניו, יורקת שהאשה בחליצה
אחר  אדם כלפי הוא הגנאי כאשר רק וזאת שמים, ביראת
ורשאי  אחר, אדם כלפי גנאי אין בייבום אך בחליצה, כגון
הוא  שהטעם הרמב"ם פירש ולכן למצוה, כבודו על למחול

יבום. אין חליצה שאין שבמקום משום
(180Î187 'r ,f ,'zeniyx')

ה'תשע"ד יום  שבט ו' שלישי 'זכור' פרשת בקריאת נשים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰økæì äOò úåöî¦§©£¥¦§Ÿ
øBëæ" :øîàpL ,Búáéà øøBòì éãk Búáéøàå íéòøä åéOòî ãéîz̈¦©£¨¨¨¦©£¦¨§¥§¥¥¨¤¤¡©¨

."÷ìîò Eì äOò øLà úà¥£¤¨¨§£¨¥
הסמ"ק קמז)וכתב "בשבת (סי' הוא המצוה של שזמנה

ראשונים דעת וכן זכור". פרשת שמזכירים פורים (תוס'לפני

ב)בר  יז, מגילה ריטב"א א. יג, מן כות חיובה זכור פרשת שקריאת
עמלק" לך עשה אשר את "זכור מהפסוק ונלמדת התורה,

בפה". "זכור –
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אברהם' ה'מגן תרפה)וגם סי' סק"ב)והט"ז(או"ח הביאו (שם
וב'שלחן  התורה. מן היא בציבור שקריאתה הרא"ש דעת

ס"ז)ערוך' צריכים (שם מנין להם שאין הישובים ש"בני נפסק
זו. קריאה לשמוע כדי מנין" שיש למקום לבא

'החינוך' בספר תרג)והנה, רק (מצוה נוהגת שהמצוה כתב
לא  האויב, ונקמת המלחמה לעשות להם "כי בזכרים

חסד' ה'תורת זה על והעיר לז)לנשים", סי' מצוות (או"ח א. :
הן, מצוות שתי עמלק מעשי זכירת ומצוות עמלק מחיית
הרי  המלחמה, עושי שהם זכרים ידי על היא שהמחיה ואף
היא  עמלק מחיית ב. דוקא! בזכרים תלויה אינה הזכירה

מחופתה כלה אפילו לה, יוצאים שהכל מצוה (סוטה מלחמת

ב) זכור.מד, פרשת בשמיעת נשים גם לחייב יש כן ואם .
תורה  בספר זכור פרשת קריאת ראשונים, כמה לדעת אך

חכמים: מתקנת אלא התורה מן אינה בציבור
תצא)הרמב"ן סו"פ התורה על את (בפירושו 'זכור שמצוות כתב

פרשת  קריאת אינה בפה) (הזכירה עמלק' לך עשה אשר
לומר  ולדורותינו לבנינו זה "שנספר אלא בציבור, עמלק
לנו  שעשה "מה נשכח שלא כדי הרשע" לנו עשה כך להם

השמים". מתחת שמו את שנמחה עד עמלק
תמיד  "לזכור היא שהמצוה כתב כאן הרמב"ם וגם
עמלק", לך עשה אשר את זכור שנאמר: הרעים.. מעשיו
וכן  ובציבור. תורה בספר הפרשה את לקרוא הצריך ולא
שנאתו  תשכח "שלא כדי היא שהזכירה (שם), ה'חינוך' כתב
שנים  שתי או בשנה אחת "פעם הענין בזכירת ודי מלבנו",
לקרותה  זכור בפרשת ישראל של ש"מנהגן אלא ושלש"

היא". תורה - שנה בכל מיוחד בשבת
וסיפור  בזכירה חובה ידי "יוצאות הנשים זו, דעה ולפי

ראשונים  ושאר הרא"ש לדעת אך תורה", בספר (הנ"ל)שלא

התורה, מן היא ובציבור תורה בספר זכור פרשת שקריאת
בה חייבות נשים שגם שם)מסתבר חסד .(תורת

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום התפילות? את תיקן מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰øúé äeèöð íäøáà©§¨¨¦§©¨¨¥
øOòî Léøôä ÷çöéå .úéøçL ìltúä àeäå .äìéna elà ìò©¥©¦¨§¦§©¥©£¦§¦§¨¦§¦©£¥

éñBäåéñBä á÷òéå .íBiä úBðôì úøçà älôz óäLpä ãéb ó §¦§¦¨©¤¤¦§©§©£Ÿ¦¦©¨¤
.úéáøò ìltúäå§¦§©¥©§¦

ב)בגמרא כו, או (ברכות תיקנום" "אבות תפילות אם נחלקו
זה  בענין הרמב"ם דברי ולכאורה תיקנום". תמידים "כנגד
ובהל' האבות, ידי על נתקנו שהתפילות כתב שכאן סותרים,

ה"ה)תפילה כמנין (פ"א התפילות מנין שיהא תקנו "וכן כתב
הקרבנות".

משמעון' 'שם ו)ובשו"ת סי' הרמב"ם,(או"ח לדעת ביאר:
שחכמים  אלא האבות, ידי על נתקנה התפילה מצות

וזמניהן. התפילות מספר לענין התמיד לקרבן הסמיכוה
בגמרא ב)והנה, לד, חציף (ברכות כהנא: רב "אמר נאמר:

לא  ברמב"ם אך פתוח), (מקום בבקתא" דמתפלל מאן עלי
זה. דין הובא

להקשות  יש לכאורה לבאר: שם)ויש התוס' שהרי (כקושית
לשוח  יצחק "ויצא כנאמר בשדה, התפלל עצמו יצחק

שם)בשדה" התוספות הקשו סובר (וכן כהנא שרב אלא ?
ואינו  האבות ידי על תוקנו ולא הקרבנות כנגד שהתפילות

לשיטתו  הרמב"ם אך תפילה, לגבי זה פסוק מפרש
לשוח  יצחק "ויצא והפסוק האבות ידי על תוקנו שהתפילות
בשדה. להתפלל ניתן כן ואם תפילה, לענין מתפרש בשדה"

נביאים' 'תורת פי"א)ובספר חיות, מיישב:(למהר"צ
למדים  אין אך התפילות, את תיקנו האבות הדעות לכל
תקנת  מכוח הוא עלינו התפילה וחיוב תורה, מתן מקודם
בטעם  היא והמחלוקת האבות, תקנת מכוח ולא חכמים
לתפילות  זכר או התמיד לקרבן זכר היא האם – התקנה
מדבר  אינו כאן כי מיושבת ברמב"ם הסתירה כן, ואם האבות.
עד  המצוות התפשטות אודות אלא לגבינו התפילה חיוב על
אך  התפילות, את תיקנו שהאבות כתב כך ועל רבינו משה
כך  ועל עלינו התפילה חיוב אודות מדבר תפילה בהלכות

האבות. תפילות כנגד ולא התמידים כנגד שהוא כתב
(אברהם) "והוא הרמב"ם בלשון לדייק יתכן זה ולפי

" ולא שחרית", הגמרא owizהתפלל (כלשון שחרית" תפילת
חובת  את תיקנו שהאבות כוונתו אין כי תיקנום"), "אבות
לדורות  התפילה חובת אך התפללו, שלמעשה אלא התפילה

התמיד כנגד הגדולה כנסת אנשי ידי על נקבעה
(o`k m"anxd lr minr zdwi).

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום השלישי? המקדש בית את יבנה מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ãéúò çéLnä Cìnä©¤¤©¨¦©¨¦
.Lc÷n äðBáe ...ãåc úeëìî øéæçäìe ãîòì©£Ÿ§©£¦©§¨¦¤¦§¨

ותוספות רש"י נמי)לדעת אי ד"ה א מא, המקדש (סוכה
ה' 'מקדש שנאמר ומשוכלל, בנוי השמים מן יבוא שלעתיד

ידיך'. כוננו
זכאי  בן יוחנן רבן מתקנת כן שם)והוכיחו הנף (סוכה ש"יום

יום  כל חדשה מתבואה לאכול שאסור היינו אסור", כולו
כי  הזה, בזמן גם העומר) להנפת (הראוי בניסן עשר ששה
ואפשר  בניסן, עשר ששה בליל עוד המקדש" יבנה "מהרה

להקריב  יבואו יהיה שמא לחשוש ויש למחרת, העומר את
את  להקריב שיספיקו לפני החדשה מהתבואה לאכול
מיד  החדשה מהתבואה אכלנו אשתקד 'גם יאמרו כי העומר,

היום'. בתחילת
בית  בנין "אין והרי לכך חוששים מדוע רש"י: ומקשה

בלילה" ב)המקדש טו, נאמרה (שבועות זו הלכה ומתרץ: ?
השלישי  המקדש בית אבל אדם, בידי שנבנה המקדש בבית

בלילה. שירד יתכן השמים מן לרדת שעתיד
השלישי  המקדש שבית משמע כאן הרמב"ם מלשון אך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'החינוך' בספר כתב וכן המשיח, המלך בידי צה ייבנה (מ"ע

כולו בסופו) הציבור על מוטלת המקדש בנין שמצות ,
מצוה. בבניינו יקיימו בימינו במהרה הבית וכשייבנה

לנר' ה'ערוך שם)וכתב 'מהרה(סוכה הגמרא dpaiשמלשון
לפי  כי אדם, בידי שייבנה הרמב"ם כשיטת מוכח המקדש'

'מהרה לומר צריך היה רש"י מוכח dlbiשיטת וכן המקדש'.
הגמרא נב)מדברי חרשים"(שם, ארבעה ה' "ויראני הפסוק על

"שניהם  כי יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח וביניהם (אומנים)
המקדש" בית לבנין יבוא (רש"י)חרשים המקדש בית ואם ,

באומנים. צורך לו אין הרי השמים, מן בנוי

בלילה, ייבנה המקדש שבית יתכן איך רש"י, קושית ואת
לנר': ה'ערוך מתרץ

לגבי נאמר בלילה' נבנה המקדש בית 'אין oipaהדין
לגבי ולא מכלי ilkהמקדש, הוא והמזבח המקדש.

כלים,המקדש שבעה במקדש "ועושין ה"ו: פ"א הבחירה בית הלכות (ראה

צריך מזבח...") לא העומר ולהקרבת בלילה, לבנותו ומותר ,
במזבח די אלא זכאי)בנין בן יוחנן רבן שאפשר (לדעת וכיון ,

יש  בלילה, שנבנה המזבח על העומר את להקריב
את  להקריב שיספיקו לפני 'חדש' שיאכלו לחשוש

העומר.

ה'תשע"ד  שבט ט' שישי יום שמים? לשם לא ספר לחבר מותר

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰LBãwä eðaø ãòå eðaø äLî úBîéîe¦¤©¥§©©¥©¨
àeäå ...ät-ìòaL äøBúa íéaøá BúBà ïéãnìnL øeaç eøaç àìŸ¦§¦¤§©§¦¨©¦§¨¤§©¤§
øaç ...ïéèòîúî íéãéîìzL äàøL éôì ...úBòeîMä ìk õa÷¦¥¨©§§¦¤¨¨¤©§¦¦¦§©£¦¦¥
.çëMé àìå äøäîa eäeãîìiL éãk ,ílk ãéa úBéäì ãçà øeaç¦¤¨¦§§©ª¨§¥¤¦§§¦§¥¨§Ÿ¦¨¥©

ב)הגמרא ס, הדברים (גיטין פי על "כי הפסוק מן לומדת
כז)האלה" לד, רשאי (שמות אתה אי שבעלֿפה "דברים -

לא  שהתלמוד למד אתה "מכאן מוסיף: ורש"י לכותבן".
נשתכחה". שהתורה מפני אלא לכתוב ניתן

סופר' ה'חתם ר"ח)וחידש סי' א"ח לכתוב (שו"ת שהאיסור ,
ספר  "המחבר ולכן בימינו, גם קיים שבעלֿפה תורה
לכתוב  האיסור על עובר שמו" לגדל במחשבתו ומתערב
לה', לעשות עת משום הוא ההיתר כי שבעלֿפה, דברים

עומד. במקומו איסורו הרי – לה' עושה איננו ואם
שלא  סופר', ה'חתם של רבו אדלר, נתן רבי על ומסופר
שבעלֿפה  דברים לכתוב ההיתר כל כי תורה חידושי כתב

תישכח, לא שהתורה כדי לה'", לעשות "עת משום הוא
לכתבו צריך היה לא לימודו את שכח שלא (חוט והיות

בהערה) ד ד, .המשולש
שלמה' ב'אבן זה על מ"ב)והעיר סי' הראב"ן, :(על

עובר  בימינו גם שמים לשם שלא תורה דברי הכותב אם
הנוגעת  זו הלכה הרמב"ם הביא לא מדוע זה, איסור על

הי"ד? בספר למעשה,
"לעולם  חז"ל: אמרו מזו בתורה ויתירה אדם יעסוק

בא  לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אפילו ובמצוות
התוספות וכתבו א)לשמה", יז, מנת (ברכות על בלומד שרק

אבל  נברא..." שלא לו "נוח חז"ל אמרו חברו את לקנטר
מותר. – שם לו ולקנות שיכבדוהו מנת על הלומד

אף  בו, ללומדים תועלת שיש חיבור לאסור אין ולכן,
שהתורה  מסייע הוא בכך כי שמו, להגדיל מחברו שכוונת

הותר. לה'" לעשות "עת ומשום תשתכח, לא

ה'תשע"ד  שבט י' קודש שבת צדקה  או תשלום - הענקה

:Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓ,éøáò ãáòì ÷éðòäì§©£¦§¤¤¦§¦
.Bì ÷éðòz ÷éðòä øîàpL¤¤¡©©£¥©£¦

אופנים: בשני להגדיר אפשר ההענקה מצות את
העבדות. בשנות שעבד העבודה על שכר כתוספת א)
על  להוסיף התורה ציוותה מראש, לו שילם שכבר ואע"פ

עבודתו. את מסיים כאשר השכר
לא  אך ריקות, בידיים ייצא שלא כדי וחסד כצדקה ב)

העבודה. עבור כתשלום
את  שקבע מכך ללמוד ניתן בנידון הרמב"ם דעת את
הלוואה, מצות את ואחריה צדקה מצות לאחר הענקה מצות
זו  מצוה שלדעתו הרי לעבד, הקשורות המצוות בין ולא
ממונית. כחובה ולא וחסד צדקה של המצוות למערכת שייכת

החינוך' ב'ספר למעשה: מינה' תפב)ו'נפקא כתב (מצוה
(כי  נוהג שהיובל בזמן רק חל הענקה מצות חיוב כי שאף
את  מכך ללמוד ניתן עברי), עבד דין אין נוהג היובל כשאין
ישראל  מבני שכר "שאם הזה: בזמן גם הראויה ההנהגה
מעמו  בצאתו לו שיעניק מועט, אפילו או מרובה זמן ועבדו

השי"ת". בירכו כאשר
מתאימים  ה'חינוך' דברי שלכאורה חינוך', ה'מנחת וכתב

בגמרא הדעה לפי ב)רק יד, לעבד (קידושין הן ניתנת שהענקה
שמוכר  הדעה לפי אך עצמו, למוכר והן דין בית שמכרוהו
בזמן  לשכיר להענקה מקור אין הענקה, מקבל אינו עצמו

הזה.
פוסק  הרמב"ם הרי בקושיא: נשאר חינוך' ה'מנחת אך

הי"ב) פ"י עבדים אין (הל' זה ולפי לו, מעניקים אין עצמו שמוכר
ה'חינוך' בעל של דרכו אין והרי ה'חינוך', לדברי מקום

בפירוש? זאת מציין אינו אם הרמב"ם של מדעתו לנטות
גם  מתאימים אכן ה'חינוך' שדברי לומר נראה לפיכך
היא  שהענקה נראה הרמב"ם מדברי כי הרמב"ם, לדעת
ואף  העבדים. סוגי לכל שתינתן ומסתבר צדקה, בגדר
וגזירת  חידוש זה הרי מהענקה עצמו מוכר התורה שמיעטה
עצמו  המשכיר ולכן חידושו'. אלא בו לך ו'אין הכתוב,
הזה) בזמן שייך שאינו לעבד, עצמו' 'מוכר בגדר (שאינו

הענקה. שיקבל ראוי
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אברהם' ה'מגן תרפה)וגם סי' סק"ב)והט"ז(או"ח הביאו (שם
וב'שלחן  התורה. מן היא בציבור שקריאתה הרא"ש דעת

ס"ז)ערוך' צריכים (שם מנין להם שאין הישובים ש"בני נפסק
זו. קריאה לשמוע כדי מנין" שיש למקום לבא

'החינוך' בספר תרג)והנה, רק (מצוה נוהגת שהמצוה כתב
לא  האויב, ונקמת המלחמה לעשות להם "כי בזכרים

חסד' ה'תורת זה על והעיר לז)לנשים", סי' מצוות (או"ח א. :
הן, מצוות שתי עמלק מעשי זכירת ומצוות עמלק מחיית
הרי  המלחמה, עושי שהם זכרים ידי על היא שהמחיה ואף
היא  עמלק מחיית ב. דוקא! בזכרים תלויה אינה הזכירה

מחופתה כלה אפילו לה, יוצאים שהכל מצוה (סוטה מלחמת

ב) זכור.מד, פרשת בשמיעת נשים גם לחייב יש כן ואם .
תורה  בספר זכור פרשת קריאת ראשונים, כמה לדעת אך

חכמים: מתקנת אלא התורה מן אינה בציבור
תצא)הרמב"ן סו"פ התורה על את (בפירושו 'זכור שמצוות כתב

פרשת  קריאת אינה בפה) (הזכירה עמלק' לך עשה אשר
לומר  ולדורותינו לבנינו זה "שנספר אלא בציבור, עמלק
לנו  שעשה "מה נשכח שלא כדי הרשע" לנו עשה כך להם

השמים". מתחת שמו את שנמחה עד עמלק
תמיד  "לזכור היא שהמצוה כתב כאן הרמב"ם וגם
עמלק", לך עשה אשר את זכור שנאמר: הרעים.. מעשיו
וכן  ובציבור. תורה בספר הפרשה את לקרוא הצריך ולא
שנאתו  תשכח "שלא כדי היא שהזכירה (שם), ה'חינוך' כתב
שנים  שתי או בשנה אחת "פעם הענין בזכירת ודי מלבנו",
לקרותה  זכור בפרשת ישראל של ש"מנהגן אלא ושלש"

היא". תורה - שנה בכל מיוחד בשבת
וסיפור  בזכירה חובה ידי "יוצאות הנשים זו, דעה ולפי

ראשונים  ושאר הרא"ש לדעת אך תורה", בספר (הנ"ל)שלא

התורה, מן היא ובציבור תורה בספר זכור פרשת שקריאת
בה חייבות נשים שגם שם)מסתבר חסד .(תורת

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום התפילות? את תיקן מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰øúé äeèöð íäøáà©§¨¨¦§©¨¨¥
øOòî Léøôä ÷çöéå .úéøçL ìltúä àeäå .äìéna elà ìò©¥©¦¨§¦§©¥©£¦§¦§¨¦§¦©£¥

éñBäåéñBä á÷òéå .íBiä úBðôì úøçà älôz óäLpä ãéb ó §¦§¦¨©¤¤¦§©§©£Ÿ¦¦©¨¤
.úéáøò ìltúäå§¦§©¥©§¦

ב)בגמרא כו, או (ברכות תיקנום" "אבות תפילות אם נחלקו
זה  בענין הרמב"ם דברי ולכאורה תיקנום". תמידים "כנגד
ובהל' האבות, ידי על נתקנו שהתפילות כתב שכאן סותרים,

ה"ה)תפילה כמנין (פ"א התפילות מנין שיהא תקנו "וכן כתב
הקרבנות".

משמעון' 'שם ו)ובשו"ת סי' הרמב"ם,(או"ח לדעת ביאר:
שחכמים  אלא האבות, ידי על נתקנה התפילה מצות

וזמניהן. התפילות מספר לענין התמיד לקרבן הסמיכוה
בגמרא ב)והנה, לד, חציף (ברכות כהנא: רב "אמר נאמר:

לא  ברמב"ם אך פתוח), (מקום בבקתא" דמתפלל מאן עלי
זה. דין הובא

להקשות  יש לכאורה לבאר: שם)ויש התוס' שהרי (כקושית
לשוח  יצחק "ויצא כנאמר בשדה, התפלל עצמו יצחק

שם)בשדה" התוספות הקשו סובר (וכן כהנא שרב אלא ?
ואינו  האבות ידי על תוקנו ולא הקרבנות כנגד שהתפילות

לשיטתו  הרמב"ם אך תפילה, לגבי זה פסוק מפרש
לשוח  יצחק "ויצא והפסוק האבות ידי על תוקנו שהתפילות
בשדה. להתפלל ניתן כן ואם תפילה, לענין מתפרש בשדה"

נביאים' 'תורת פי"א)ובספר חיות, מיישב:(למהר"צ
למדים  אין אך התפילות, את תיקנו האבות הדעות לכל
תקנת  מכוח הוא עלינו התפילה וחיוב תורה, מתן מקודם
בטעם  היא והמחלוקת האבות, תקנת מכוח ולא חכמים
לתפילות  זכר או התמיד לקרבן זכר היא האם – התקנה
מדבר  אינו כאן כי מיושבת ברמב"ם הסתירה כן, ואם האבות.
עד  המצוות התפשטות אודות אלא לגבינו התפילה חיוב על
אך  התפילות, את תיקנו שהאבות כתב כך ועל רבינו משה
כך  ועל עלינו התפילה חיוב אודות מדבר תפילה בהלכות

האבות. תפילות כנגד ולא התמידים כנגד שהוא כתב
(אברהם) "והוא הרמב"ם בלשון לדייק יתכן זה ולפי

" ולא שחרית", הגמרא owizהתפלל (כלשון שחרית" תפילת
חובת  את תיקנו שהאבות כוונתו אין כי תיקנום"), "אבות
לדורות  התפילה חובת אך התפללו, שלמעשה אלא התפילה

התמיד כנגד הגדולה כנסת אנשי ידי על נקבעה
(o`k m"anxd lr minr zdwi).

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום השלישי? המקדש בית את יבנה מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ãéúò çéLnä Cìnä©¤¤©¨¦©¨¦
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ותוספות רש"י נמי)לדעת אי ד"ה א מא, המקדש (סוכה
ה' 'מקדש שנאמר ומשוכלל, בנוי השמים מן יבוא שלעתיד

ידיך'. כוננו
זכאי  בן יוחנן רבן מתקנת כן שם)והוכיחו הנף (סוכה ש"יום

יום  כל חדשה מתבואה לאכול שאסור היינו אסור", כולו
כי  הזה, בזמן גם העומר) להנפת (הראוי בניסן עשר ששה
ואפשר  בניסן, עשר ששה בליל עוד המקדש" יבנה "מהרה

להקריב  יבואו יהיה שמא לחשוש ויש למחרת, העומר את
את  להקריב שיספיקו לפני החדשה מהתבואה לאכול
מיד  החדשה מהתבואה אכלנו אשתקד 'גם יאמרו כי העומר,

היום'. בתחילת
בית  בנין "אין והרי לכך חוששים מדוע רש"י: ומקשה

בלילה" ב)המקדש טו, נאמרה (שבועות זו הלכה ומתרץ: ?
השלישי  המקדש בית אבל אדם, בידי שנבנה המקדש בבית

בלילה. שירד יתכן השמים מן לרדת שעתיד
השלישי  המקדש שבית משמע כאן הרמב"ם מלשון אך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'החינוך' בספר כתב וכן המשיח, המלך בידי צה ייבנה (מ"ע

כולו בסופו) הציבור על מוטלת המקדש בנין שמצות ,
מצוה. בבניינו יקיימו בימינו במהרה הבית וכשייבנה

לנר' ה'ערוך שם)וכתב 'מהרה(סוכה הגמרא dpaiשמלשון
לפי  כי אדם, בידי שייבנה הרמב"ם כשיטת מוכח המקדש'

'מהרה לומר צריך היה רש"י מוכח dlbiשיטת וכן המקדש'.
הגמרא נב)מדברי חרשים"(שם, ארבעה ה' "ויראני הפסוק על

"שניהם  כי יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח וביניהם (אומנים)
המקדש" בית לבנין יבוא (רש"י)חרשים המקדש בית ואם ,

באומנים. צורך לו אין הרי השמים, מן בנוי

בלילה, ייבנה המקדש שבית יתכן איך רש"י, קושית ואת
לנר': ה'ערוך מתרץ

לגבי נאמר בלילה' נבנה המקדש בית 'אין oipaהדין
לגבי ולא מכלי ilkהמקדש, הוא והמזבח המקדש.

כלים,המקדש שבעה במקדש "ועושין ה"ו: פ"א הבחירה בית הלכות (ראה

צריך מזבח...") לא העומר ולהקרבת בלילה, לבנותו ומותר ,
במזבח די אלא זכאי)בנין בן יוחנן רבן שאפשר (לדעת וכיון ,

יש  בלילה, שנבנה המזבח על העומר את להקריב
את  להקריב שיספיקו לפני 'חדש' שיאכלו לחשוש

העומר.

ה'תשע"ד  שבט ט' שישי יום שמים? לשם לא ספר לחבר מותר

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰LBãwä eðaø ãòå eðaø äLî úBîéîe¦¤©¥§©©¥©¨
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ב)הגמרא ס, הדברים (גיטין פי על "כי הפסוק מן לומדת
כז)האלה" לד, רשאי (שמות אתה אי שבעלֿפה "דברים -

לא  שהתלמוד למד אתה "מכאן מוסיף: ורש"י לכותבן".
נשתכחה". שהתורה מפני אלא לכתוב ניתן

סופר' ה'חתם ר"ח)וחידש סי' א"ח לכתוב (שו"ת שהאיסור ,
ספר  "המחבר ולכן בימינו, גם קיים שבעלֿפה תורה
לכתוב  האיסור על עובר שמו" לגדל במחשבתו ומתערב
לה', לעשות עת משום הוא ההיתר כי שבעלֿפה, דברים

עומד. במקומו איסורו הרי – לה' עושה איננו ואם
שלא  סופר', ה'חתם של רבו אדלר, נתן רבי על ומסופר
שבעלֿפה  דברים לכתוב ההיתר כל כי תורה חידושי כתב

תישכח, לא שהתורה כדי לה'", לעשות "עת משום הוא
לכתבו צריך היה לא לימודו את שכח שלא (חוט והיות

בהערה) ד ד, .המשולש
שלמה' ב'אבן זה על מ"ב)והעיר סי' הראב"ן, :(על

עובר  בימינו גם שמים לשם שלא תורה דברי הכותב אם
הנוגעת  זו הלכה הרמב"ם הביא לא מדוע זה, איסור על

הי"ד? בספר למעשה,
"לעולם  חז"ל: אמרו מזו בתורה ויתירה אדם יעסוק

בא  לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אפילו ובמצוות
התוספות וכתבו א)לשמה", יז, מנת (ברכות על בלומד שרק

אבל  נברא..." שלא לו "נוח חז"ל אמרו חברו את לקנטר
מותר. – שם לו ולקנות שיכבדוהו מנת על הלומד

אף  בו, ללומדים תועלת שיש חיבור לאסור אין ולכן,
שהתורה  מסייע הוא בכך כי שמו, להגדיל מחברו שכוונת

הותר. לה'" לעשות "עת ומשום תשתכח, לא

ה'תשע"ד  שבט י' קודש שבת צדקה  או תשלום - הענקה

:Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓ,éøáò ãáòì ÷éðòäì§©£¦§¤¤¦§¦
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אופנים: בשני להגדיר אפשר ההענקה מצות את
העבדות. בשנות שעבד העבודה על שכר כתוספת א)
על  להוסיף התורה ציוותה מראש, לו שילם שכבר ואע"פ

עבודתו. את מסיים כאשר השכר
לא  אך ריקות, בידיים ייצא שלא כדי וחסד כצדקה ב)

העבודה. עבור כתשלום
את  שקבע מכך ללמוד ניתן בנידון הרמב"ם דעת את
הלוואה, מצות את ואחריה צדקה מצות לאחר הענקה מצות
זו  מצוה שלדעתו הרי לעבד, הקשורות המצוות בין ולא
ממונית. כחובה ולא וחסד צדקה של המצוות למערכת שייכת

החינוך' ב'ספר למעשה: מינה' תפב)ו'נפקא כתב (מצוה
(כי  נוהג שהיובל בזמן רק חל הענקה מצות חיוב כי שאף
את  מכך ללמוד ניתן עברי), עבד דין אין נוהג היובל כשאין
ישראל  מבני שכר "שאם הזה: בזמן גם הראויה ההנהגה
מעמו  בצאתו לו שיעניק מועט, אפילו או מרובה זמן ועבדו

השי"ת". בירכו כאשר
מתאימים  ה'חינוך' דברי שלכאורה חינוך', ה'מנחת וכתב

בגמרא הדעה לפי ב)רק יד, לעבד (קידושין הן ניתנת שהענקה
שמוכר  הדעה לפי אך עצמו, למוכר והן דין בית שמכרוהו
בזמן  לשכיר להענקה מקור אין הענקה, מקבל אינו עצמו

הזה.
פוסק  הרמב"ם הרי בקושיא: נשאר חינוך' ה'מנחת אך

הי"ב) פ"י עבדים אין (הל' זה ולפי לו, מעניקים אין עצמו שמוכר
ה'חינוך' בעל של דרכו אין והרי ה'חינוך', לדברי מקום

בפירוש? זאת מציין אינו אם הרמב"ם של מדעתו לנטות
גם  מתאימים אכן ה'חינוך' שדברי לומר נראה לפיכך
היא  שהענקה נראה הרמב"ם מדברי כי הרמב"ם, לדעת
ואף  העבדים. סוגי לכל שתינתן ומסתבר צדקה, בגדר
וגזירת  חידוש זה הרי מהענקה עצמו מוכר התורה שמיעטה
עצמו  המשכיר ולכן חידושו'. אלא בו לך ו'אין הכתוב,
הזה) בזמן שייך שאינו לעבד, עצמו' 'מוכר בגדר (שאינו

הענקה. שיקבל ראוי
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יב  ¤¤ּפרק
הּיֹורׁשין ‡. את ּכֹופין ,לפיכ הּוא; הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההסּפד,

והמקֹוננֹות המקֹוננים ׂשכר ספדנים]לּתן אֹותֹו.[- וסֹופדין , ְְְְְְְְִִִֵַַַ
צּוה  אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין ּתסּפדּוהּו', 'אל צּוה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָואם

ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין אין - יּקבר ׁשּנאמר:מצוה ׁשּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתקּברּנּו". קבֹור ְְִִֶָ"ּכי

וכל ·. ימים. מארי אינֹו חכם, ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּכׁשר  אדם ּבהסּפד וכל הּמתעּצל ּבחּייו; לקברֹו ראּוי , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשמּור  ּכ על ׂשכרֹו הרי ּכׁשר, אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹוריד
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ֵֶַָָאצל

מׁשּנין ‚. ואין חכם, ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאין
מעבירים] אּלא [- מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה, מּמּטה ְְִִִִִִֵֶָָָָאֹותֹו

העם, ּובׁשאר ּגג. ּדר אֹותּה ׁשּיׁשלׁשלּו לא ּפתחים, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּדר
לעׂשֹות. ֲַָֻמּתר

לּמת„. מֹוׁשבֹות וׁשבעה מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין [-אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
מהקבורה] ּבפחֹות בחזרה ּומֹוׁשב מעמד עֹוׂשין ואין ;ְְֲִֵַָָָ

ּביֹום  אּלא עֹוׂשין ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמעׂשרה,
עֹוׂשין  ּכיצד ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ְְְֲִִֵֵֶַַָָָראׁשֹון,
מׁשּפחה  ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ׁשּנהגּו? ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּבמקֹום
ּבהן; וכּיֹוצא קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאינן
לפניהם  ואֹומרין ׁשבּו'! יקרים, 'ׁשבּו, אֹומרין: ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָואחר
'עּמדּו, אֹומרין: ּכ ואחר יֹוׁשבין; ּכׁשהן אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּדברים
ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהם ואֹומרין עמדּו'! ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹיקרים,

ּפעמים. ְְִִָָׁשבעה
ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

לנׁשים  עֹוׂשין ּכאנׁשּכ הּנׁשים את ּומסּפידין ּבכל ; ים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשּזה  לעֹולם, ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין אבל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקֹום.

קבּורתּה. למיתתּה, סמּו אּלא לאּׁשה; ְְְִִֶַָָָָָָָָּגנאי
.Â ולא ּונהי, קינים עליהן אֹומרים אין - עצמֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמלּקט

עליהם  אֹומרין אבל אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּברּכת
ּכּבּוׁשים  ודברי הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח .ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.Ê ׁשל ׁשדרֹו אם - למקֹום מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהמפּנה
ּברּכת  עליו ואֹומרים ּבׁשּורה, עליו עֹומדין - קּים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָמת
ּפי  על אף אֹותֹו, ּומסּפידין אבלים, ותנחּומי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַאבלים
קּימת  ׁשדרֹו אין ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהעבירּוהּו
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, מסּפידין אין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ

אבלים  ּתנחּומי ולא אבלים ּברּכת לא עליו ואּלּואֹומרין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
האבל; ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים - אבלים? ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהן

ּבׁשּורה. ׁשאֹומרין - אבלים ְְְֲִִֵֵֶַָּתנחּומי

.Á עליהם מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמלּקט
לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין ולערב ּכּלֹו; הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻּכל

קינֹות.ּבסדינֹו עליהם אֹומרין ואין . ְְְֲִִִִֵֵֶ
.Ë ראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

עׁשירים  ּובני חמׁש, ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהסּפד?
נקבֹות  ואחד זכרים אחד ׁשׁש; ּבני -. ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

.Èּבחיק יֹוצא - יֹום ׁשלׁשים ּכל - ׁשּמת בידים]ּתינֹוק -], ְְִִֵֵֵֶָֹ
אחד  ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני אחת ּבאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונקּבר
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין הּיחּוד. מּפני נׁשים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובׁשּתי
ּבן  אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ּברּכת עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאֹומרין

ּבגלֹוסקמא יֹוצא - ּגמּורים יֹום ארון]ׁשלׁשים קטּנה [- ְְְְְִִִֵַָָָֹ
ּבאגּפים בזרועות]הּנּטלת ּבׁשּורה,[- עליו ועֹומדין , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ּבן אבלים. ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָואֹומרין
ּבמּטה. יֹוצא חדׁש, ְִֵֶָָָֹעׂשר

.‡Èמצהיבין רּבים ּבמּטה, הּיֹוצא מצטערים]ּכל עליו;[- ְְִִִִֵַַַָָָָ
וכל  עליו. מצהיבין רּבים אין ּבמּטה, יֹוצא ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכל

מוכר]הּנּכר נּכר [- ׁשאינֹו וכל ּבֹו; מתעּסקין רּבים לרּבים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
נׁשים  ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק חּיבין הרּבים אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלרּבים,
הּמּטה, לאחר הּמּטה; לפני יֹוצאֹות הּמּטה, לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלצאת

הּמּטה. לאחר ְְִַַַָיֹוצאֹות
.·Èוהּׁשפחֹות הכנענים]העבדים אֹותם,[- מסּפידים אין - ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ו  ּבׁשּורה; עליהם עֹומדין ּברּכת ואין עליהם אֹומרים אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
ּכׁשם  לֹו אֹומרין אּלא אבלים, ּתנחּומי ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹאבלים,
ימּלא  'הּמקֹום ׁשּמת: חמֹורֹו ועל ׁשֹורֹו על לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָׁשאֹומרין

.'ְְֶחסרֹונ

יג  ¤¤ּפרק
הּמת,‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

הּמלּוין  וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה  לפני ׁשּורה להם, סביב עֹומדין הּמת ׁשּורה את ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמנין. מן אבלים ואין מעׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין ·. המנחמין וכל המנחמין, לׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

מן  'ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻאצל
לביתֹו האבל הֹול ּכ ואחר ויֹום הּׁשמים'; יֹום ּובכל . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין אבלּות, ימי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּׁשבעת
חדׁשֹות ניחמוהו]ּפנים ּבאּו.[שלא ׁשּלא ּבין , ֲִֵֶָָָֹ

ּבראׁש‚. מסב אּלא האבל ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
רּׁשאין  ואין לארץ". אּתֹו "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע, ּגּבי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
ּדבר  "ואין ׁשּנאמר: - ּתחּלה האבל ׁשּיפּתח עד ּדבר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר
ויקּלל  ּפיהּו, את אּיֹוב ּפתח כן "אחרי ּוכתיב: ּדבר", ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאליו
אין  ׁשּוב - ראׁשֹו ׁשּנענע וכיון אליפז". וּיען  יֹומֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת
מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ליׁשב רּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהמנחמין

אדם „. ּבני עׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת
ּוׁשאר  האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּכׁשרין,
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קבּועין  עׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהם. מתקּבצין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹהעם
ויֹוׁשבין  העם, מּׁשאר עׂשרה מתקּבצין - ויֹום יֹום ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּבכל

.ּבמקֹומֹו ְִ
נׂשיא‰. ּבפני לעמד חּיבין לביהמ"ד]הּכל חּוץ [כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ

חּוץ  'ׁשב', אדם: אֹומר מּפניו העֹומד ּולכל וחֹולה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, יׁשב ׁשּמׁשמע: - וחֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל

.Âהאבל,[שוטפים]ּומרּבצין[מטאטאים]מכּבדין ּבבית ְְְְְִִֵֵֶַַָ
וקיתֹונֹות וכֹוסֹות קערֹות ּוצלֹוחּיֹות,[כדים]ּומדיחין ְְְְְִִִִָ

הּמגמר  את לא ׁשם מביאין אין אבל הּנרֹות; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומדליקין
הּבׂשמים.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ

.Êּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין [-אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאבל] הראשון ביום ּבכלי ,מאכילים ולא ּכסף ּבכלי ְְְִִֵֵֶֶֹֹלא

אלון]ׁשעם מעץ ׁשל [- נסרים ּבכלי אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את  לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה, אּלא לבנה ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Á לכל ּכֹוסֹות עׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה - ואחד ְְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹאחד
יׁשּתּכר  ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה; אחר .וארּבעה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

.Ëׁשמּועה אֹומרין הלכה]אין האבל,[- ּבבית והּגדה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
ּדוין יֹוׁשבין מצטערים]אּלא הּמת,[- ּבפני אֹומרין אין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ּדברים צרכים]אּלא ּתֹורה [- ּבדברי לעסק אבל מת; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ְְְֵַָָָָּבפניו,

.È מסּפידין ואין ימים, ׁשלׁשה על יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאין
ׁשבעה  על אבל יתר העם. ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עליהן  ּבֹוכין ואין חכמתן; רב לפי הּכל חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמידי
ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ׁשאין - יֹום מּׁשלׁשים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹיֹותר

י  מסּפידין אין וכן מׁשה". אבל בכי ימי על "וּיּתמּו תר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין - חדׁש עׂשר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנים
לאחר  ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. חדׁש עׂשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוׁשנים

אֹותֹו. סֹופדין אין חדׁש, עׂשר ְְִֵֵֶָָֹׁשנים
.‡È מּדי יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה -[באבלות]אל ְִִֵֵֶַַַַָָָ

יתר  ּכלֹומר: לֹו", ּתנדּו ואל למת, ּתבּכּו "אל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנאמר:
מנהג  על עצמֹו והמצער עֹולם, ׁשל מנהגֹו הּוא ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּדי;
לבכי, ׁשלׁשה יעׂשה? ּכיצד אּלא טּפׁש. זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹולם,

החמּׁשה. ולׁשאר לתסּפרת יֹום ׁשלׁשים להסּפד, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשבעה
.·È זה הרי חכמים, ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשּלא מי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכל

אּלאאכזרי  ויחזר ; ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש וידאג יפחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
החבּורה ּבתׁשּובה  ּכל ּתדאג ׁשּמת, חבּורה מּבני ואחד . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלּה.
ּבקרן  מּנחת ׁשבעה, ועד מּׁשלׁשה ּכתפֹו; על לֹו מּנחת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻחרב
להכין  ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת ,ואיל מּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזוית;

לחזר אֹומר:[בתשובה]עצמֹו הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור , ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹ
ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, חלּו"; ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹ"הּכית

יד  ¤¤ּפרק
חֹולים ‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם  והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,

חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. להן ׁשּבגּופֹוּבכל ׁשאין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הם  הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף | ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעּור.
רֹוצה  ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכלל

אֹותם  עׂשה אחרים, ל אֹותם ּבתֹורה ׁשּיעׂשּו לאחי אּתה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
.ּובמצוֹות  ְְִ

הּלּוּוי·. אורח]ׂשכר החק [של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ
אבינּו אברהם מאכיל ׁשחקקֹו - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר , ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אֹותם  ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, הכנסת עֹוברי ּוגדֹולה . ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנ ׁשכינה, ּפני מהקּבלת והּנה אֹורחים "וּירא, אמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אנׁשים  חכמים:"ׁשלׁשה אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, . ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹ
ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו מלּוה, ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶַָָ'ּכל

.‚[- ּדין [בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין
למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב  ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ
ואם  ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה
את „. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

זה  הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.
החֹולה מׁשּבח  את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ּובלבד -, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

מעליו  והקל מחליֹו, חלק נטל מבּקר,ּכאּלּו ׁשאינֹו וכל ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּדמים. ׁשֹופ ְִִֵָּכאּלּו

ׁשליׁשי ‰. מּיֹום אּלא החֹולה, את מבּקרין והלאה;אין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מּיד  אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי, עליו קפץ ואין ואם . ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש לא ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹמבּקרין
ׁשהן מּפני בהן]אחרֹונֹות, ואין [- החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

מחֹוׁשי  ולא העין, חֹולי ולא מעים, חֹולי לא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹֹמבּקרין
להם. קׁשה ׁשהּבּקּור מּפני - ְִִֵֶֶֶַָָָֹהראׁש

.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס
מקֹום  ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא

ויֹוׁשב ּגבֹוּה מתעּטף, אּלא מּמראׁשֹותיו; למעלה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ויֹוצא. רחמים, עליו ּומבּקׁש מּמראׁשֹותיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמּטה

.Ê חֹולים לבּקּור קֹודמת אבלים ׁשּנחמת לי, ׁשּנחּום יראה ; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּמתים. ועם החּיים עם חסדים ּגמילּות ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָאבלים

.Á ּומתעּסק הּכּלה, את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
הּמת  מת עם אבל". ּבבית חכמים "לב אֹומר: הּוא וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ

מּלפני  הּמת את מעבירין ,ּבּדר ּבזה זה ׁשּנפּגׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכּלה
.הּמל מּלפני עֹוברין והּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּכּלה;

.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין
ּכל  לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
ּתֹורה, ּבתלמּוד מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצרּכֹו,

עּמֹו להתעּסק .חּיבין ְְִִִֵַַָ
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יב  ¤¤ּפרק
הּיֹורׁשין ‡. את ּכֹופין ,לפיכ הּוא; הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההסּפד,

והמקֹוננֹות המקֹוננים ׂשכר ספדנים]לּתן אֹותֹו.[- וסֹופדין , ְְְְְְְְִִִֵַַַ
צּוה  אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין ּתסּפדּוהּו', 'אל צּוה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָואם

ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין אין - יּקבר ׁשּנאמר:מצוה ׁשּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּתקּברּנּו". קבֹור ְְִִֶָ"ּכי

וכל ·. ימים. מארי אינֹו חכם, ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּכׁשר  אדם ּבהסּפד וכל הּמתעּצל ּבחּייו; לקברֹו ראּוי , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשמּור  ּכ על ׂשכרֹו הרי ּכׁשר, אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹוריד
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ֵֶַָָאצל

מׁשּנין ‚. ואין חכם, ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאין
מעבירים] אּלא [- מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה, מּמּטה ְְִִִִִִֵֶָָָָאֹותֹו

העם, ּובׁשאר ּגג. ּדר אֹותּה ׁשּיׁשלׁשלּו לא ּפתחים, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּדר
לעׂשֹות. ֲַָֻמּתר

לּמת„. מֹוׁשבֹות וׁשבעה מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין [-אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
מהקבורה] ּבפחֹות בחזרה ּומֹוׁשב מעמד עֹוׂשין ואין ;ְְֲִֵַָָָ

ּביֹום  אּלא עֹוׂשין ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמעׂשרה,
עֹוׂשין  ּכיצד ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ְְְֲִִֵֵֶַַָָָראׁשֹון,
מׁשּפחה  ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ׁשּנהגּו? ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּבמקֹום
ּבהן; וכּיֹוצא קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאינן
לפניהם  ואֹומרין ׁשבּו'! יקרים, 'ׁשבּו, אֹומרין: ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָואחר
'עּמדּו, אֹומרין: ּכ ואחר יֹוׁשבין; ּכׁשהן אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּדברים
ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהם ואֹומרין עמדּו'! ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹיקרים,

ּפעמים. ְְִִָָׁשבעה
ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר

לנׁשים  עֹוׂשין ּכאנׁשּכ הּנׁשים את ּומסּפידין ּבכל ; ים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשּזה  לעֹולם, ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין אבל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקֹום.

קבּורתּה. למיתתּה, סמּו אּלא לאּׁשה; ְְְִִֶַָָָָָָָָּגנאי
.Â ולא ּונהי, קינים עליהן אֹומרים אין - עצמֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמלּקט

עליהם  אֹומרין אבל אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּברּכת
ּכּבּוׁשים  ודברי הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח .ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.Ê ׁשל ׁשדרֹו אם - למקֹום מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהמפּנה
ּברּכת  עליו ואֹומרים ּבׁשּורה, עליו עֹומדין - קּים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָמת
ּפי  על אף אֹותֹו, ּומסּפידין אבלים, ותנחּומי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַאבלים
קּימת  ׁשדרֹו אין ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהעבירּוהּו
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, מסּפידין אין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ

אבלים  ּתנחּומי ולא אבלים ּברּכת לא עליו ואּלּואֹומרין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
האבל; ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים - אבלים? ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהן

ּבׁשּורה. ׁשאֹומרין - אבלים ְְְֲִִֵֵֶַָּתנחּומי

.Á עליהם מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמלּקט
לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין ולערב ּכּלֹו; הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻּכל

קינֹות.ּבסדינֹו עליהם אֹומרין ואין . ְְְֲִִִִֵֵֶ
.Ë ראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

עׁשירים  ּובני חמׁש, ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהסּפד?
נקבֹות  ואחד זכרים אחד ׁשׁש; ּבני -. ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

.Èּבחיק יֹוצא - יֹום ׁשלׁשים ּכל - ׁשּמת בידים]ּתינֹוק -], ְְִִֵֵֵֶָֹ
אחד  ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני אחת ּבאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונקּבר
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין הּיחּוד. מּפני נׁשים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובׁשּתי
ּבן  אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ּברּכת עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאֹומרין

ּבגלֹוסקמא יֹוצא - ּגמּורים יֹום ארון]ׁשלׁשים קטּנה [- ְְְְְִִִֵַָָָֹ
ּבאגּפים בזרועות]הּנּטלת ּבׁשּורה,[- עליו ועֹומדין , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ּבן אבלים. ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָואֹומרין
ּבמּטה. יֹוצא חדׁש, ְִֵֶָָָֹעׂשר

.‡Èמצהיבין רּבים ּבמּטה, הּיֹוצא מצטערים]ּכל עליו;[- ְְִִִִֵַַַָָָָ
וכל  עליו. מצהיבין רּבים אין ּבמּטה, יֹוצא ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכל

מוכר]הּנּכר נּכר [- ׁשאינֹו וכל ּבֹו; מתעּסקין רּבים לרּבים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
נׁשים  ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק חּיבין הרּבים אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלרּבים,
הּמּטה, לאחר הּמּטה; לפני יֹוצאֹות הּמּטה, לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלצאת

הּמּטה. לאחר ְְִַַַָיֹוצאֹות
.·Èוהּׁשפחֹות הכנענים]העבדים אֹותם,[- מסּפידים אין - ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ו  ּבׁשּורה; עליהם עֹומדין ּברּכת ואין עליהם אֹומרים אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
ּכׁשם  לֹו אֹומרין אּלא אבלים, ּתנחּומי ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹאבלים,
ימּלא  'הּמקֹום ׁשּמת: חמֹורֹו ועל ׁשֹורֹו על לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָׁשאֹומרין

.'ְְֶחסרֹונ

יג  ¤¤ּפרק
הּמת,‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

הּמלּוין  וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה  לפני ׁשּורה להם, סביב עֹומדין הּמת ׁשּורה את ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמנין. מן אבלים ואין מעׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין ·. המנחמין וכל המנחמין, לׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

מן  'ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻאצל
לביתֹו האבל הֹול ּכ ואחר ויֹום הּׁשמים'; יֹום ּובכל . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין אבלּות, ימי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּׁשבעת
חדׁשֹות ניחמוהו]ּפנים ּבאּו.[שלא ׁשּלא ּבין , ֲִֵֶָָָֹ

ּבראׁש‚. מסב אּלא האבל ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
רּׁשאין  ואין לארץ". אּתֹו "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע, ּגּבי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
ּדבר  "ואין ׁשּנאמר: - ּתחּלה האבל ׁשּיפּתח עד ּדבר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר
ויקּלל  ּפיהּו, את אּיֹוב ּפתח כן "אחרי ּוכתיב: ּדבר", ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאליו
אין  ׁשּוב - ראׁשֹו ׁשּנענע וכיון אליפז". וּיען  יֹומֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת
מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ליׁשב רּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהמנחמין

אדם „. ּבני עׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת
ּוׁשאר  האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּכׁשרין,
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קבּועין  עׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהם. מתקּבצין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹהעם
ויֹוׁשבין  העם, מּׁשאר עׂשרה מתקּבצין - ויֹום יֹום ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּבכל

.ּבמקֹומֹו ְִ
נׂשיא‰. ּבפני לעמד חּיבין לביהמ"ד]הּכל חּוץ [כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ

חּוץ  'ׁשב', אדם: אֹומר מּפניו העֹומד ּולכל וחֹולה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, יׁשב ׁשּמׁשמע: - וחֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל

.Âהאבל,[שוטפים]ּומרּבצין[מטאטאים]מכּבדין ּבבית ְְְְְִִֵֵֶַַָ
וקיתֹונֹות וכֹוסֹות קערֹות ּוצלֹוחּיֹות,[כדים]ּומדיחין ְְְְְִִִִָ

הּמגמר  את לא ׁשם מביאין אין אבל הּנרֹות; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומדליקין
הּבׂשמים.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ

.Êּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין [-אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאבל] הראשון ביום ּבכלי ,מאכילים ולא ּכסף ּבכלי ְְְִִֵֵֶֶֹֹלא

אלון]ׁשעם מעץ ׁשל [- נסרים ּבכלי אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את  לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה, אּלא לבנה ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Á לכל ּכֹוסֹות עׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה - ואחד ְְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹאחד
יׁשּתּכר  ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה; אחר .וארּבעה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

.Ëׁשמּועה אֹומרין הלכה]אין האבל,[- ּבבית והּגדה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
ּדוין יֹוׁשבין מצטערים]אּלא הּמת,[- ּבפני אֹומרין אין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ּדברים צרכים]אּלא ּתֹורה [- ּבדברי לעסק אבל מת; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ְְְֵַָָָָּבפניו,

.È מסּפידין ואין ימים, ׁשלׁשה על יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאין
ׁשבעה  על אבל יתר העם. ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עליהן  ּבֹוכין ואין חכמתן; רב לפי הּכל חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמידי
ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ׁשאין - יֹום מּׁשלׁשים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹיֹותר

י  מסּפידין אין וכן מׁשה". אבל בכי ימי על "וּיּתמּו תר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין - חדׁש עׂשר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנים
לאחר  ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. חדׁש עׂשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוׁשנים

אֹותֹו. סֹופדין אין חדׁש, עׂשר ְְִֵֵֶָָֹׁשנים
.‡È מּדי יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה -[באבלות]אל ְִִֵֵֶַַַַָָָ

יתר  ּכלֹומר: לֹו", ּתנדּו ואל למת, ּתבּכּו "אל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנאמר:
מנהג  על עצמֹו והמצער עֹולם, ׁשל מנהגֹו הּוא ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּדי;
לבכי, ׁשלׁשה יעׂשה? ּכיצד אּלא טּפׁש. זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹולם,

החמּׁשה. ולׁשאר לתסּפרת יֹום ׁשלׁשים להסּפד, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשבעה
.·È זה הרי חכמים, ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשּלא מי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכל

אּלאאכזרי  ויחזר ; ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש וידאג יפחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
החבּורה ּבתׁשּובה  ּכל ּתדאג ׁשּמת, חבּורה מּבני ואחד . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ּכל ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלּה.
ּבקרן  מּנחת ׁשבעה, ועד מּׁשלׁשה ּכתפֹו; על לֹו מּנחת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻחרב
להכין  ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת ,ואיל מּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזוית;

לחזר אֹומר:[בתשובה]עצמֹו הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור , ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹ
ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, חלּו"; ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹ"הּכית

יד  ¤¤ּפרק
חֹולים ‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם  והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,

חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. להן ׁשּבגּופֹוּבכל ׁשאין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הם  הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף | ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעּור.
רֹוצה  ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכלל

אֹותם  עׂשה אחרים, ל אֹותם ּבתֹורה ׁשּיעׂשּו לאחי אּתה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
.ּובמצוֹות  ְְִ

הּלּוּוי·. אורח]ׂשכר החק [של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ
אבינּו אברהם מאכיל ׁשחקקֹו - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר , ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אֹותם  ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, הכנסת עֹוברי ּוגדֹולה . ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנ ׁשכינה, ּפני מהקּבלת והּנה אֹורחים "וּירא, אמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אנׁשים  חכמים:"ׁשלׁשה אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, . ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹ
ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו מלּוה, ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶַָָ'ּכל

.‚[- ּדין [בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין
למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב  ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ
ואם  ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה
את „. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

זה  הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.
החֹולה מׁשּבח  את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ּובלבד -, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

מעליו  והקל מחליֹו, חלק נטל מבּקר,ּכאּלּו ׁשאינֹו וכל ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּדמים. ׁשֹופ ְִִֵָּכאּלּו

ׁשליׁשי ‰. מּיֹום אּלא החֹולה, את מבּקרין והלאה;אין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מּיד  אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי, עליו קפץ ואין ואם . ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש לא ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹמבּקרין
ׁשהן מּפני בהן]אחרֹונֹות, ואין [- החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

מחֹוׁשי  ולא העין, חֹולי ולא מעים, חֹולי לא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹֹמבּקרין
להם. קׁשה ׁשהּבּקּור מּפני - ְִִֵֶֶֶַָָָֹהראׁש

.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס
מקֹום  ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא

ויֹוׁשב ּגבֹוּה מתעּטף, אּלא מּמראׁשֹותיו; למעלה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ויֹוצא. רחמים, עליו ּומבּקׁש מּמראׁשֹותיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמּטה

.Ê חֹולים לבּקּור קֹודמת אבלים ׁשּנחמת לי, ׁשּנחּום יראה ; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּמתים. ועם החּיים עם חסדים ּגמילּות ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָאבלים

.Á ּומתעּסק הּכּלה, את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
הּמת  מת עם אבל". ּבבית חכמים "לב אֹומר: הּוא וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ

מּלפני  הּמת את מעבירין ,ּבּדר ּבזה זה ׁשּנפּגׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכּלה
.הּמל מּלפני עֹוברין והּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּכּלה;

.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין
ּכל  לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
ּתֹורה, ּבתלמּוד מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצרּכֹו,

עּמֹו להתעּסק .חּיבין ְְִִִֵַַָ
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.È,מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת
מּתרין  ּבצרכיו, ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו; .עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

.‡È ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו - ׁשּמת חכמים ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָּתלמיד
רּבֹוא, ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו; ּתֹורה ּתלמּוד מבּטלין ְְְְִִִִִַַָָָָרּבֹוא,

מבּטלין  ׁשעּור,אין לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ
להֹוצאתֹו. הּכל מבּטלין ְְְִֶַַָָָֹאּלא

.·È חֹוליהם ּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּגֹוים, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַקֹוברין
ׁשלֹום  ּדרכי מּפני -. ְְִֵֵַָ

.‚È ּבהם אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהניה. אסּורין הּקברֹות ,ּבּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
קֹורין  ולא מלאכה, ּבהם עֹוׂשין ואין ּבהם, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹואין

ּבהם[מקרא]ּבהם ׁשֹונין ולא -[משנה], ּדבר ׁשל ּכללֹו . ְְִֶֶֶָָָָָֹ
נאֹותין לא [נהנים]אין ראׁש. קּלּות ּבהם נֹוהגין ולא ּבהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבראׁשֹו, ּותפּלין קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיל
ּבזרֹועֹו ּתֹורה אּמֹות,וספר ארּבע ּוברחּוק ׁשם. יתּפּלל ולא ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ָֻמּתר.
.„È ּבדיסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי

מּפני [שק] עליהם; וירּכב החמֹור ּגּבי על יּניחם ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
אֹו הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ּבּזיֹון. מנהג ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנֹוהג

מּתר. - הּלסטים ְְִִִֵַָֻמּפני
.ÂË מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאין

היה ואם המיועד]למכּבד; ׂשדהּו[הקבר מת]ּבתֹו [של ְְְִִֵָָָָֻ
לבזּוי. מּמכּבד אפּלּו מפּנהּו, -ְְְֲִִֵַָָֻ

.ÊË ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואין
עּמּה נקּבר אּמֹו, עם הּיֹוצא וקטן הּוא. ׁשּבּזיֹון -. ְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.ÊÈ עֹולם קרקע ׁשאין ּבהניה, אסּור אינֹו הּקבר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
הּבנין קבר אבל הקרקע]נאסרת; מעל שבנוי אסּור [- , ְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָ

ֲַָָּבהניה.
.ÁÈ;הּמת ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר, לא - למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּבֹונה

נפ  ּבֹו הּטיל ּבהניה אפּלּו נאסר .ל, ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָ
.ËÈחי[ציון]נפׁש לׁשם ּבֹו[לכשימות]ׁשּנעׂשה ורּמה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָ

ּדימֹוס ּבֹו והֹוסיף אבנים]הּמת, -[שורת הּמת לׁשם אחד ְְִִֵֵֵֶַַָ
את  הּכיר ואם ּבהניה; אסּור הּכל הּמת, ׁשּפּנה ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאף
- הּמת לׁשם נעׂשה מּתר. והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹוספת

ׁשּפּנהּו. ּפי על אף נאסר, - הּמת ּבֹו ׁשהּטל ֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּכיון
.Î זה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּבהניה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית; אחר מת ּבֹו יקּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אביו  ּכבֹוד .מּפני ְְִִֵָ

.‡Îּכּלֹו ּבהניה אסּור מּתר הּמת ׁשהּוא - מּׂשערֹו חּוץ , ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻ
אסּורין  - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן ּגּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהניה,

ּכלים אבל נאסרּו[בגדים]ּבהניה. לא ,לתכרי הּמּוכנים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמּטה  ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהניה;

ההזמנה ׁשאין עּמֹו, הכנה]הּנקּברת אֹוסרת.[- ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבהניה, אסּורין -[- ּבתכריכין.[גזירה יתחּלפּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Î מצוה הּמת, על ּבחמתם ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

אין  הּנקּברת, לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילם; אחרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אֹותם  .מּצילין ִִַָ

.„Î את יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
ואל  לענּיים, אֹותן לּתן מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּכלים

ותֹולעה  לרּמה עֹובר יׁשליכם הּמת, על ּכלים הּמרּבה וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתׁשחית. ּבל ְִִַַמּׁשּום

.‰Îעֹוקרין - ׁשּמת של]מל פרסותיו ׁשהיה [גידי סּוס ְִֵֶֶֶֶָָ
ּבֹו; יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ׁשהיתה ועגלה עליו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָרֹוכב

ׁשאין [חותך]מנּׁשר מקֹום ּולמּטה, הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשבעת  קברֹו על יׁשיבה ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשה
ׁשהֹוׁשיבּו זה ּבמֹותֹו", לֹו עׂשּו "וכבֹוד ׁשּנאמר: - ְְֱִִֶֶֶֶַָָָימים
יתר  יׁשיבתֹו מבּטלין אין ׁשּמת, ונׂשיא קברֹו. על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיׁשיבה

יֹום. ׁשלׁשים ְִַֹעל
.ÂÎ ּכלי וכל מּטתֹו, לׂשרף להם יׁש - ׁשּמת נׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה,ּתׁשמיׁשֹו מּׁשּום ולא האמֹורי, ּדרכי ּבזה ואין ; ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּמלכים  אבֹותי (ּובמׂשרפֹות) ּתמּות, "ּבׁשלֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

יׂשר  ל".הראׁשנים פּו ְְִִִָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד שבט ה' שני יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

מּיׂשראל מל למּנֹות (ב)(א) ּגרים;; מּקהל ימּנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
סּוסים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ(ג)
ׁשבעה להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ(ה)
למחֹות (ח) נׁשמה; מהם להחיֹות ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹעממים;
ׁשּלא (י) עמלק; ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹעליה,

(יג) ּתׁשלים; ּומֹואבלא מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא ְְִִֵֶַַָָֹֹֹ
אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהם; ּכׁשּצרים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלבד,
הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ּבּמצֹור; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ּבֹו; ְְְְְִִִֵַַַָָֹֹלהּפנֹות
הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני לדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכהן
ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ּובֹונה מארׂש להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ(יח)
הּמלחמה; מן אֹותן ּומחזירין ּתמימה, ׁשנה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָּבקנינן
לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, עליהן לעבר ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ(יט)
ולחזר לערץ ׁשּלא (כ) להן; ודֹומה הּגדּוד וצרכי ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהעיר
ּתאר; יפת ּדין (כא) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִַַַַָָָֹלאחֹור
לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(כב)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּנבעלה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאחר

א ¤¤ּפרק
לארץ ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצוֹות -ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלמּנֹות
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זכר  את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּולהכרית
תדרׁשּו, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבית ולבנֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָעמלק",

.ּׁשּמה"ּובאת ָָָָ
ׁשלח ·. "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קֹודם מל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּנּוי

וכּו'", עמלק את והּכיתה ל עּתה למל למׁשח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
ּכי  "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת
וּיאמר  איביו, מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו, הּמל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב
וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ראה, הּנביא: נתן אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
ּברּו הּקדֹוׁש רצה לא לּמה מצוה, הּמל ׁשהקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא  ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? מל ּכׁשּׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהּוא
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל ‚. ּדין ּבית ּפי על אּלא ּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין

זקנים  רּבנּוׁשבעים מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע - נביא ּפי ועל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּובית  הרמתי ׁשמּואל אֹותם ׁשּמּנה ודוד ּוכׁשאּול ּדינֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּובית

ִּדינֹו.
ּדֹורֹות „. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים, מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה עד -ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּלא  ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאיׁש
חמּׁשים  ׂשר ולא צבא, ׂשר לא - ׁשּביׂשראל ׂשררּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמת על ממּנה אפּלּו עׂשרה, ׂשר הּמים [תעלת]אֹו ְֲֲִִֶַַַַַַָָֻ
ׁשּלא  נׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי אין לּׂשדֹות; מּמּנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמחּלק
עלי ּתׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּלא ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָיהא
אּלא  יהיּו לא ,עלי מׂשים ׁשאּתה מׂשימֹות ּכל - "ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמל

."אחי ִֶֶֶַ"מּקרב
ּבּמלכּות ‰. אּׁשה מעמידין מל",אין עלי" ׁשּנאמר: - ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבהם  ממּנין אין ׁשּביׂשראל, מׂשימֹות ּכל וכן מלּכה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא
איׁש. ִֶָאּלא

.Âּגרע לא - ּגדֹול ּכהן ולא מל מעמידין מקיז ואין -] ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּברסידם] ולא ּבּלן, ולא סּפר, ולא עורות], מעבד לא [- ; ְְְְִַַָָֹֹֹֹֻ

נקלה ואּמנּותם הֹואיל אּלא ּפסּולין, ׁשהם ,[נבזה]מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ
יֹום  מאּלּו ּבמלאכה ּומּׁשּיעׂשה לעֹולם. ּבהם מזלזלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעם

נפסל. ְִֶָָאחד,
.Ê הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין - הּמל ,ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ

- ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן, ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמל ׁשּמֹוׁשחין מאחר ּולבניו וּיּׁשקהּו". לֹו זֹוכה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

יארילעֹולם  "למען ׁשּנאמר: להם, ירּׁשה ׁשהּמלכּות , ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ּבן  הּניח | יׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימים
ׁשעׂשה  ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו מׁשּמרין - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָקטן
לירּׁשת  קֹודם ּבנחלה, הּקֹודם וכל ליֹואׁש. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻיהֹוידע
הּמלכּות  ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם הּגדֹול, והּבן ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמלּוכה;
ירּׁשה  - ׁשּביׂשראל הּמּנּויין וכל הּׂשררֹות ּכל אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבלבד,
מקֹום  ממּלא חכם, ׁשּיהיה והּוא, עֹולם; עד ּבנֹו ּולבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלבנֹו
ּפי  על אף - ּביראה ממּלא היה ּוביראה. ּבחכמה ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָאבֹותיו
אביו, ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - ּבחכמה ממּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
ּפי  על אף - ׁשמים יראת ּבֹו ׁשאין מי וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּומלּמדין
הּמּנּויין  מן למּנּוי אֹותֹו ממּנין אין מרּבה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻׁשחכמתֹו

ּכ והרי ׁשּביׂשראל. מלכּות, ּבכתר זכה - ּדוד ׁשּנמׁשח יון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עֹולם  עד הּכׁשרים הּזכרים ּולבניו לֹו ׁשּנאמר:הּמלכּות , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

עֹולם" עד נכֹון יהיה לכׁשרים,"ּכסא אּלא זכה ולא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
זכה  ׁשּלא ּפי על אף ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לעֹולם; ּדוד מּזרע הּמלכּות ּתּכרת לא לכׁשרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
בניו  יעזבּו "אם ׁשּנאמר: ,ּבכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהבטיחֹו
ּפׁשעם, ּבׁשבט ּופקדּתי . . ילכּון לא ּובמׁשּפטי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבריתי

מעּמֹו". אסיר לא וחסּדי עֹונם, ְְְֲִִִִִֵַָָָֹּובנגעים
.Áאֹותֹו והיה יׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה, הּתֹורה ּבדרכי הֹול הּמל- ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מל זה ּפי הרי על אף ּבֹו, נֹוהגֹות הּמלכּות מצוֹות וכל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

אחּיה  ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
אם  "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹהּׁשילני
ּבית  ל ּובניתי וכּו' אצּו א ׁשר ּכל את ּתׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשמֹוע)

וכּו'" לדוד ּבניתי ּכאׁשר הּׁשילני:נאמן אחּיה לֹו ואמר ; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכל  עבּדי לדוד ניר היֹות למען - אחד ׁשבט אּתן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"ולבנֹו

ּבירּוׁשלים". לפני, ְִִִַַַָָָהּימים
.Ë לעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יׂשראל  מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה
לא  א" נאמר: לירבעם ׁשהרי מּביתֹו, הּמלכּות ּתּפסק -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּימים". ִַָָכל
.È ּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין

מלאפרסמֹון  אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע אּלא [בירושלים]ירּוׁשלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּדוד  .זרע ִֶַָ
.‡È אּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין

הּמעין  .על ְַַַָ
.·È;מל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם ואין היתה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], -[מרננים ְֲִֶַָָֹ
ׁשלמה  מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי אֹותֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹמֹוׁשחין
יהֹואחז  ּומׁשחּו עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, מחלקת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּפני

אחיו. יהֹויקים ְְִִִֵָָמּפני

ב  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ּומׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול לכבודו]ּכבֹוד אימה [- ְֲִִִֵֶֶַָָָ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: - אדם ּכל ּבלב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה
על  יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על רֹוכבין אין .עלי אימתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתהא

ולא  ּבכתרֹו, ולא ּבׁשרביטֹו, מׁשּתּמׁשין ואין ּבאחד ּכּסאֹו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשמיׁשֹומּכל  ּכּלןּכלי מת, ּוכׁשהּוא תשמישו]; כלי -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ

וׁשפחֹותיו  ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹנׂשרפין
מּתרת  היתה אביׁשג ,לפיכ אחר; מל אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוׁשּמׁשיו,

לאדנּיה. ואסּורה ְֲֲִִַַָָֹֹֹלׁשלמה,
לעֹולם ·. לאחר נבעלת אינּה ,מל ׁשל אׁשּתֹו אפּלּואבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחר. מל ׁשל ּגרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מסּתּפר ‚. ּכׁשהּוא ולא ערם, ּכׁשהּוא אֹותֹו לראֹות ,ואסּור ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

מסּתּפג  ּכׁשהּוא ולא הּמרחץ, ּבבית ּכׁשהּוא .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
חֹולץ בנים]ואינֹו בלא שמת אחיו ׁשּנאמר:[לאשת - ְֱֵֵֶֶַ
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.È,מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת
מּתרין  ּבצרכיו, ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו; .עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

.‡È ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו - ׁשּמת חכמים ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָּתלמיד
רּבֹוא, ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו; ּתֹורה ּתלמּוד מבּטלין ְְְְִִִִִַַָָָָרּבֹוא,

מבּטלין  ׁשעּור,אין לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ
להֹוצאתֹו. הּכל מבּטלין ְְְִֶַַָָָֹאּלא

.·È חֹוליהם ּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּגֹוים, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַקֹוברין
ׁשלֹום  ּדרכי מּפני -. ְְִֵֵַָ

.‚È ּבהם אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהניה. אסּורין הּקברֹות ,ּבּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
קֹורין  ולא מלאכה, ּבהם עֹוׂשין ואין ּבהם, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹואין

ּבהם[מקרא]ּבהם ׁשֹונין ולא -[משנה], ּדבר ׁשל ּכללֹו . ְְִֶֶֶָָָָָֹ
נאֹותין לא [נהנים]אין ראׁש. קּלּות ּבהם נֹוהגין ולא ּבהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבראׁשֹו, ּותפּלין קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיל
ּבזרֹועֹו ּתֹורה אּמֹות,וספר ארּבע ּוברחּוק ׁשם. יתּפּלל ולא ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ָֻמּתר.
.„È ּבדיסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי

מּפני [שק] עליהם; וירּכב החמֹור ּגּבי על יּניחם ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
אֹו הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ּבּזיֹון. מנהג ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנֹוהג

מּתר. - הּלסטים ְְִִִֵַָֻמּפני
.ÂË מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאין

היה ואם המיועד]למכּבד; ׂשדהּו[הקבר מת]ּבתֹו [של ְְְִִֵָָָָֻ
לבזּוי. מּמכּבד אפּלּו מפּנהּו, -ְְְֲִִֵַָָֻ

.ÊË ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואין
עּמּה נקּבר אּמֹו, עם הּיֹוצא וקטן הּוא. ׁשּבּזיֹון -. ְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.ÊÈ עֹולם קרקע ׁשאין ּבהניה, אסּור אינֹו הּקבר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
הּבנין קבר אבל הקרקע]נאסרת; מעל שבנוי אסּור [- , ְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָ

ֲַָָּבהניה.
.ÁÈ;הּמת ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר, לא - למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּבֹונה

נפ  ּבֹו הּטיל ּבהניה אפּלּו נאסר .ל, ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָ
.ËÈחי[ציון]נפׁש לׁשם ּבֹו[לכשימות]ׁשּנעׂשה ורּמה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָ

ּדימֹוס ּבֹו והֹוסיף אבנים]הּמת, -[שורת הּמת לׁשם אחד ְְִִֵֵֵֶַַָ
את  הּכיר ואם ּבהניה; אסּור הּכל הּמת, ׁשּפּנה ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאף
- הּמת לׁשם נעׂשה מּתר. והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתֹוספת

ׁשּפּנהּו. ּפי על אף נאסר, - הּמת ּבֹו ׁשהּטל ֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּכיון
.Î זה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּבהניה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית; אחר מת ּבֹו יקּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אביו  ּכבֹוד .מּפני ְְִִֵָ

.‡Îּכּלֹו ּבהניה אסּור מּתר הּמת ׁשהּוא - מּׂשערֹו חּוץ , ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻ
אסּורין  - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן ּגּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהניה,

ּכלים אבל נאסרּו[בגדים]ּבהניה. לא ,לתכרי הּמּוכנים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמּטה  ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהניה;

ההזמנה ׁשאין עּמֹו, הכנה]הּנקּברת אֹוסרת.[- ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבהניה, אסּורין -[- ּבתכריכין.[גזירה יתחּלפּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Î מצוה הּמת, על ּבחמתם ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

אין  הּנקּברת, לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילם; אחרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אֹותם  .מּצילין ִִַָ

.„Î את יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
ואל  לענּיים, אֹותן לּתן מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּכלים

ותֹולעה  לרּמה עֹובר יׁשליכם הּמת, על ּכלים הּמרּבה וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתׁשחית. ּבל ְִִַַמּׁשּום

.‰Îעֹוקרין - ׁשּמת של]מל פרסותיו ׁשהיה [גידי סּוס ְִֵֶֶֶֶָָ
ּבֹו; יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ׁשהיתה ועגלה עליו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָרֹוכב

ׁשאין [חותך]מנּׁשר מקֹום ּולמּטה, הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשבעת  קברֹו על יׁשיבה ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשה
ׁשהֹוׁשיבּו זה ּבמֹותֹו", לֹו עׂשּו "וכבֹוד ׁשּנאמר: - ְְֱִִֶֶֶֶַָָָימים
יתר  יׁשיבתֹו מבּטלין אין ׁשּמת, ונׂשיא קברֹו. על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיׁשיבה

יֹום. ׁשלׁשים ְִַֹעל
.ÂÎ ּכלי וכל מּטתֹו, לׂשרף להם יׁש - ׁשּמת נׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה,ּתׁשמיׁשֹו מּׁשּום ולא האמֹורי, ּדרכי ּבזה ואין ; ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּמלכים  אבֹותי (ּובמׂשרפֹות) ּתמּות, "ּבׁשלֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

יׂשר  ל".הראׁשנים פּו ְְִִִָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

מּיׂשראל מל למּנֹות (ב)(א) ּגרים;; מּקהל ימּנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
סּוסים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ(ג)
ׁשבעה להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ(ה)
למחֹות (ח) נׁשמה; מהם להחיֹות ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹעממים;
ׁשּלא (י) עמלק; ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹעליה,

(יג) ּתׁשלים; ּומֹואבלא מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא ְְִִֵֶַַָָֹֹֹ
אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהם; ּכׁשּצרים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלבד,
הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ּבּמצֹור; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ּבֹו; ְְְְְִִִֵַַַָָֹֹלהּפנֹות
הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני לדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכהן
ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ּובֹונה מארׂש להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ(יח)
הּמלחמה; מן אֹותן ּומחזירין ּתמימה, ׁשנה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָּבקנינן
לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, עליהן לעבר ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ(יט)
ולחזר לערץ ׁשּלא (כ) להן; ודֹומה הּגדּוד וצרכי ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהעיר
ּתאר; יפת ּדין (כא) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִַַַַָָָֹלאחֹור
לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(כב)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּנבעלה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאחר

א ¤¤ּפרק
לארץ ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצוֹות -ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלמּנֹות
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זכר  את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּולהכרית
תדרׁשּו, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבית ולבנֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָעמלק",

.ּׁשּמה"ּובאת ָָָָ
ׁשלח ·. "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קֹודם מל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּנּוי

וכּו'", עמלק את והּכיתה ל עּתה למל למׁשח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
ּכי  "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת
וּיאמר  איביו, מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו, הּמל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב
וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ראה, הּנביא: נתן אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
ּברּו הּקדֹוׁש רצה לא לּמה מצוה, הּמל ׁשהקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא  ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? מל ּכׁשּׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהּוא
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל ‚. ּדין ּבית ּפי על אּלא ּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין

זקנים  רּבנּוׁשבעים מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע - נביא ּפי ועל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּובית  הרמתי ׁשמּואל אֹותם ׁשּמּנה ודוד ּוכׁשאּול ּדינֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּובית

ִּדינֹו.
ּדֹורֹות „. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים, מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה עד -ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּלא  ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאיׁש
חמּׁשים  ׂשר ולא צבא, ׂשר לא - ׁשּביׂשראל ׂשררּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמת על ממּנה אפּלּו עׂשרה, ׂשר הּמים [תעלת]אֹו ְֲֲִִֶַַַַַַָָֻ
ׁשּלא  נׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי אין לּׂשדֹות; מּמּנה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמחּלק
עלי ּתׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּלא ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָיהא
אּלא  יהיּו לא ,עלי מׂשים ׁשאּתה מׂשימֹות ּכל - "ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמל

."אחי ִֶֶֶַ"מּקרב
ּבּמלכּות ‰. אּׁשה מעמידין מל",אין עלי" ׁשּנאמר: - ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבהם  ממּנין אין ׁשּביׂשראל, מׂשימֹות ּכל וכן מלּכה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא
איׁש. ִֶָאּלא

.Âּגרע לא - ּגדֹול ּכהן ולא מל מעמידין מקיז ואין -] ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּברסידם] ולא ּבּלן, ולא סּפר, ולא עורות], מעבד לא [- ; ְְְְִַַָָֹֹֹֹֻ

נקלה ואּמנּותם הֹואיל אּלא ּפסּולין, ׁשהם ,[נבזה]מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ
יֹום  מאּלּו ּבמלאכה ּומּׁשּיעׂשה לעֹולם. ּבהם מזלזלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעם

נפסל. ְִֶָָאחד,
.Ê הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין - הּמל ,ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ

- ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן, ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
הּמל ׁשּמֹוׁשחין מאחר ּולבניו וּיּׁשקהּו". לֹו זֹוכה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

יארילעֹולם  "למען ׁשּנאמר: להם, ירּׁשה ׁשהּמלכּות , ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ּבן  הּניח | יׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימים
ׁשעׂשה  ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו מׁשּמרין - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָקטן
לירּׁשת  קֹודם ּבנחלה, הּקֹודם וכל ליֹואׁש. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻיהֹוידע
הּמלכּות  ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם הּגדֹול, והּבן ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמלּוכה;
ירּׁשה  - ׁשּביׂשראל הּמּנּויין וכל הּׂשררֹות ּכל אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבלבד,
מקֹום  ממּלא חכם, ׁשּיהיה והּוא, עֹולם; עד ּבנֹו ּולבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלבנֹו
ּפי  על אף - ּביראה ממּלא היה ּוביראה. ּבחכמה ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָאבֹותיו
אביו, ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - ּבחכמה ממּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
ּפי  על אף - ׁשמים יראת ּבֹו ׁשאין מי וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּומלּמדין
הּמּנּויין  מן למּנּוי אֹותֹו ממּנין אין מרּבה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻׁשחכמתֹו

ּכ והרי ׁשּביׂשראל. מלכּות, ּבכתר זכה - ּדוד ׁשּנמׁשח יון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עֹולם  עד הּכׁשרים הּזכרים ּולבניו לֹו ׁשּנאמר:הּמלכּות , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

עֹולם" עד נכֹון יהיה לכׁשרים,"ּכסא אּלא זכה ולא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
זכה  ׁשּלא ּפי על אף ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לעֹולם; ּדוד מּזרע הּמלכּות ּתּכרת לא לכׁשרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
בניו  יעזבּו "אם ׁשּנאמר: ,ּבכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהבטיחֹו
ּפׁשעם, ּבׁשבט ּופקדּתי . . ילכּון לא ּובמׁשּפטי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבריתי

מעּמֹו". אסיר לא וחסּדי עֹונם, ְְְֲִִִִִֵַָָָֹּובנגעים
.Áאֹותֹו והיה יׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה, הּתֹורה ּבדרכי הֹול הּמל- ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מל זה ּפי הרי על אף ּבֹו, נֹוהגֹות הּמלכּות מצוֹות וכל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

אחּיה  ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
אם  "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹהּׁשילני
ּבית  ל ּובניתי וכּו' אצּו א ׁשר ּכל את ּתׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשמֹוע)

וכּו'" לדוד ּבניתי ּכאׁשר הּׁשילני:נאמן אחּיה לֹו ואמר ; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכל  עבּדי לדוד ניר היֹות למען - אחד ׁשבט אּתן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"ולבנֹו

ּבירּוׁשלים". לפני, ְִִִַַַָָָהּימים
.Ë לעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יׂשראל  מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה
לא  א" נאמר: לירבעם ׁשהרי מּביתֹו, הּמלכּות ּתּפסק -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּימים". ִַָָכל
.È ּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין

מלאפרסמֹון  אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע אּלא [בירושלים]ירּוׁשלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּדוד  .זרע ִֶַָ
.‡È אּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין

הּמעין  .על ְַַַָ
.·È;מל ּבן מל מֹוׁשחין ׁשם ואין היתה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], -[מרננים ְֲִֶַָָֹ
ׁשלמה  מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי אֹותֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹמֹוׁשחין
יהֹואחז  ּומׁשחּו עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, מחלקת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּפני

אחיו. יהֹויקים ְְִִִֵָָמּפני

ב  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ּומׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול לכבודו]ּכבֹוד אימה [- ְֲִִִֵֶֶַָָָ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: - אדם ּכל ּבלב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה
על  יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על רֹוכבין אין .עלי אימתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתהא

ולא  ּבכתרֹו, ולא ּבׁשרביטֹו, מׁשּתּמׁשין ואין ּבאחד ּכּסאֹו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשמיׁשֹומּכל  ּכּלןּכלי מת, ּוכׁשהּוא תשמישו]; כלי -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ

וׁשפחֹותיו  ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹנׂשרפין
מּתרת  היתה אביׁשג ,לפיכ אחר; מל אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוׁשּמׁשיו,

לאדנּיה. ואסּורה ְֲֲִִַַָָֹֹֹלׁשלמה,
לעֹולם ·. לאחר נבעלת אינּה ,מל ׁשל אׁשּתֹו אפּלּואבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחר. מל ׁשל ּגרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מסּתּפר ‚. ּכׁשהּוא ולא ערם, ּכׁשהּוא אֹותֹו לראֹות ,ואסּור ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

מסּתּפג  ּכׁשהּוא ולא הּמרחץ, ּבבית ּכׁשהּוא .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
חֹולץ בנים]ואינֹו בלא שמת אחיו ׁשּנאמר:[לאשת - ְֱֵֵֶֶַ
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- לֹו ׁשֹומעין אין רצה, ואפּלּו ּבּזיֹון; וזה ּבפניו", ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ"וירקה
ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ואינֹומחּול ׁשהּמל והֹואיל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אינֹו אׁשּתֹומיּבם חֹולץ, את ליּבם אפׁשר ׁשאי ּכיון וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבזיקתּה לעֹולם ּתׁשב אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ בקשרה - -] ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָ

.לבעלה]
ּפלטרין„. מּפתח יֹוצא אינֹו מת, לֹו ׁשּלֹו.[ארמון]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

לאבלו]אֹותֹו[מאכילין]ּוכׁשּמברין הראשון ביום ּכל [- - ְְִֶַָ
נכנס  ואם הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על מסּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהעם
אּלא  ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע והיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָלעזרה,
וּיׁשב  ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדוד ּבית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמלכי

ה'". ְִֵלפני
יֹום ‰. ּבכל מסּתּפר עצמֹוהּמל ּומתּקן ּומתנאה , , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: - מפארים ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבלבּוׁשין

ּבראׁשֹו. ּכתר ּומׂשים ׁשּלֹו, ּבּפלטרין מלכּות ּכּסא על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹויֹוׁשב
לפניו, ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ּבאין העם ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָוכל
,הּמל לפני עֹומד נביא אפּלּו ארצה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומׁשּתחוים
וּיבא  הּנביא; נתן "הּנה ׁשּנאמר: - ארצה לֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומׁשּתחוה
ּכהן  אבל ארצה". (ּפניו) על לּמל וּיׁשּתחּו ,הּמל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפני
עֹומד  ואינֹו רצה; אם אּלא ,הּמל לפני ּבא אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּגדֹול
"ולפני  ׁשּנאמר: - ּגדֹול ּכהן לפני עֹומד הּמל אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפניו,

על אלעזר  אף האּורים". ּבמׁשּפט לֹו וׁשאל יעמד, הּכהן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולהֹוׁשיבֹו, ,הּמל את לכּבד ּגדֹול ּכהן  על מצוה כן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
אּלא  לפניו, הּמל יעמד ולא לֹו. ּכׁשּיבֹוא מּפניו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹולעמד
לכּבד  הּמל על מצוה וכן האּורים. ּבמׁשּפט לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיׁשאל
יׂשראל, וחכמי הּסנהדרין לפניו ּוכׁשּיּכנסּו הּתֹורה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹומדי
מל יהֹוׁשפט היה וכן ּבצּדֹו. ויֹוׁשיבם לפניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיעמד
מּכּסאֹו עֹומד היה חכמים, לתלמיד אפּלּו - עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיהּודה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּומרי'. 'רּבי לֹו: וקֹורא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּומנּׁשקֹו,
זה  יעׂשה ועבדיו, הּוא לבּדֹו ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
יעׂשה  לא - העם ּבפני ּבפרהסיא אבל ּבצנעה. ּבֹו ,וכּיֹוצא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לאדם  יקרא ולא רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹולא
הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהא ּכדי ּבׁשמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹאּלא

.Â הּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
להיֹות  צּוה ּכ - וחלל ּבכבֹודֹו ׁשפל ּבקרּבֹו נבוב]לּבֹו -], ְְְְְִִִִִֵָָָָָ

ּביׂשראל  לב ּגּסּות ינהג ולא ּבקרּבי". חלל "ולּבי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חֹונן  ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ׁשּנאמר: מּדי, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיתר
ּובטֹובתם, ּבחפציהם ויבֹוא ויצא ּוגדֹולם, לקטּנם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומרחם
הּקהל  ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבּקטּנים. קטן ּכבֹוד על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויחּוס
ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: - רּכֹות ידּבר רּבים, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָּבלׁשֹון
יתנהג  לעֹולם | הּזה". לעם לעבד ּתהיה הּיֹום "אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואֹומר:
אֹומר: הּוא והרי רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו אין - יתרה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבענוה
וקצּפם, ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ויסּבל מה". ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָֹֻ"ונחנּו
הּכתּוב, קראֹו 'רֹועה' הּינק". את האמן יּׂשא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכאׁשר
ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ודרּכֹו עבּדֹו"; ּביעקב ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹ"לרעֹות
יּׂשא; ּובחיקֹו טלאים, יקּבץ ּבזרעֹו ירעה, עדרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ"ּכרעה,

ינהל". ְֵַָעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעת

אבֹותיו  לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר לׁשמֹו ּומּגיהֹוּתֹורה ; ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לא  אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על העזרה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּספר
ספרי  ׁשני ּכֹותב - ׁשאבד אֹו ספר, אבֹותיו לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּניחּו
אחד  ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו אחד ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּתֹורֹות:
לבית  ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מּלפניו, יזּוז לא והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּיׂשראל,
יֹוצא  לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו לּמרחץ, אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכּסא,
והּוא  ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא נכנס עּמֹו, וה ּוא ְְְְְִִִִִֵַַָָָלּמלחמה

ּכנגּדֹו והּוא מסב בֹועּמֹו, וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
חּייו". ימי ְֵַָָּכל

הּׁשמּועה·. מּפי - נׁשים" ּלֹו ירּבה למדּו,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
ּבין  הּנׁשים ּבין נׁשים, עׂשרה ׁשמֹונה עד לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

וקידושין]הּפילגׁשים כתובה ללא לו הּכל [שמייחדן , ְִִַַַֹ
לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת, הֹוסיף ואם עׂשרה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשמֹונה

ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ולּׂשא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגרׁש,
אחד ‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו; ּכדי אּלא סּוסים ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא

אסּור. הּמלכים, ׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי
לֹוקה. הֹוסיף, ְִִֶואם

ּבֹוולא „. ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף לֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ולעבדיו  ׁשּלֹו לחילֹות ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, להתנאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ולהיֹות ּולׁשּמׁשיו  ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף וכל . ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מצוה  זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור לצרכי מּוכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשם
ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא אסּור ואין ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהרּבֹותֹו;

לֹוקה. הרּבה, ואם לֹו". ירּבה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשכרּות ‰. ּדר לׁשּתֹות אסּור אל הּמל" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

יׂשראל  ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ׁשתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלּמלכים
ימי  ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ּובּלילה ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּיֹום

ַָחּייו".
.Âׁשטּוף יהיה לא להוט]וכן היתה [- לא אפּלּו ּבנׁשים. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ

ּכׁשאר  ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא - אחת אּלא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלֹו
לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּטּפׁשים,
הּוא  ׁשּלּבֹו, - לבבֹו" יסּור "ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹהקּפידה

קהל ּכל יתר יׂשראל לב ּבּתֹורה הּכתּוב ּדּבקֹו לפיכ ; ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
חּייו". ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, ְְֱִֵֶֶַַָָָָָמּׁשאר

.Êּבארנּו אֹותן,ּכבר ודנין ּדנין, - ּדוד ּבית ׁשּמלכי , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא  חכמים ּגזרּו - יׂשראל מלכי אבל עליהן. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּומעידין
מּפני  עליו; מעידין ולא מעיד, ולא אֹותֹו, ּדנין ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹֹידּון,
הּדת. על והפסד ּתּקלה הּדבר מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלּבם

.Á,ּבּמל הּמֹורד רׁשּותּכל לּמל ּגזר להרגֹויׁש אפּלּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל
- להרגֹו רצה ואם מיתה; חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא

וכן יהרג  וכּו'". ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
רׁשּות  לּמל יׁש - אֹותֹו המחרף אֹו ,הּמל את המבּזה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכל
ּבסיף  אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ּכׁשמעי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהרגֹו,

לאסר לֹו ויׁש האסורים]ּבלבד. ּבׁשֹוטין [בבית ּולהּכֹות ְְְְֱִִֵֶַַֹ
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ּגזל. זה הרי הפקיר, ואם ממֹון; יפקיר לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹלכבֹודֹו.
.Ëאפּלּו ּבמצוֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל

ּפטּור  זה הרי - קּלה העבד,ּבמצוה ודברי הרב ּדברי ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבּטל  הּמל ּגזר אם לֹומר, צרי ואין קֹודמין. הרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי

לֹו. ׁשֹומעין ׁשאין ְְִִֵֶָמצוה,
.È ּבלא אֹו ּברּורה, ּבראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורגין ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹּכל

אחד  ּבעד אפּלּו יׁשהתראה, - ּבׁשגגה ׁשהרג ׂשֹונא אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּׁשהּׁשעה  מה ּכפי העֹולם ּולתּקן אֹותן, להרג רׁשּות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּמל
ימים  ּתלּויין ּומּניחן ותֹולה אחד, ּביֹום רּבים והֹורג ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָצריכה.

ולׁשּב אימה, להּטיל העֹולם.רּבים, רׁשעי יד ר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

ה'תשע"ד  שבט ו' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡לצר אֹו לצרכיו, העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

מכס לֹו וקֹוצב סחורות]הּמלחמֹות; להבריח [על ואסּור , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
יּלקח  הּמכס, ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר, לֹו ויׁש ׁשּלֹו. הּמכס ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמן
ּולהּלן  לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: יהרג, אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממֹונֹו
מס  ׁשּנֹותן מּכאן, - "ועבדּו למס ל "יהיּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדין, ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו מכס, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוקֹוצב

ּבֹו. זֹוכה ,מל ּבפרׁשת האמּור ְֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל
הּגּבֹורים ·. העם מן ולֹוקח יׂשראל, ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד  ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוׂשה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנׁשי
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהם ּומעמיד לפניו. עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהם
לפני  ורצּו ּובפרׁשיו, ּבמרּכבּתֹו לֹו "וׂשם ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ׁשּמׁשים מרּכבּתֹו" להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ולֹוקח . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ואת  הּטֹובים ּבחּוריכם "ואת ׁשּנאמר: לפניו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועֹומדים

למלאכּתֹו". ועׂשה יּקח, - ְְְֲִִֵֶַָָָחמֹוריכם
.‚,צרי ּׁשהּוא מה ּכל אּמנּיֹות ּבעלי מּכל לֹוקח ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

הּבהמֹות  ּכל ולֹוקח ׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, לֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָועֹוׂשין
- ּדמיהן אֹו ׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, והּׁשפחֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהעבדים
ּכלי  ולעׂשֹות קצירֹו, ולקצר חריׁשֹו "ולחרׁש ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשפחֹותיכם  ואת עבדיכם ואת וכּו' רכּבֹו ּוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמלחמּתֹו
ועׂשה  יּקח, - חמֹוריכם ואת הּטֹובים ּבחּוריכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

.למלאכּתֹו" ְְִַ
ּופילגׁשים „. נׁשים יׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח נׁשים,וכן : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אּלא  וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ּופילגׁשים, וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֻֻּבכתּבה
אסּור  ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה, קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻּביחּוד

יעּוד אחר ּבלבד עברּיה ּבאמה אּלא מייחדה ּבפילגׁש, -] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לאשה] לארמֹונֹולו ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעׂשֹות לֹו ויׁש .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ

ורּקחֹות ואֹופֹות בשמים]טּבחֹות מיני "ואת [- ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַַַָָ
ּולאֹופֹות". ּולטּבחֹות לרּקחֹות יּקח ְְְְִֵֶַַַָָּבנֹותיכם

ׂשרי ‰. אֹותם ּוממּנה ׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
אלפים  ׂשרי לֹו "ולׂשּום ׁשּנאמר: - חמּׁשים וׂשרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפים

חמּׁשים" .וׂשרי ְֲִִֵָ
.Â לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּוולֹוקח , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מה  להם אין אם אּלּו, מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלּמלחמה
ׂשדֹותיכם  "ואת ׁשּנאמר: - ּדמיהם ונֹותן מּׁשם, אּלא ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּיאכלּו

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ּכרמיכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואת
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויׁש

יעׂשר" וצאנכם וכּו' יעׂשר וכרמיכם "וזרעיכם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Á יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עׂשרה  מּׁשלׁש אחד עד חלק ּולבניו לֹו חק זה, ודבר ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.עֹולם  ָ

.Ëלּמל ממֹונם ,הּמל הרּוגי הּממלכֹות ּכל וכל ; ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבֹוזזין  הּבּזה ּוׁשאר .לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,
ּומחצית  ּבראׁש; מחצית נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּבֹוזזין -ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
העם  עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה. חֹולקין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּבּזה,
- ּבׁשוה חֹולקין לׁשמרּה, ּבּמחנה הּכלים על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹוׁשבין
על  הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה, הּירד ּכחלק "ּכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:

יחלקּו". יחּדו - ְֲִֵַַַָֹהּכלים
.Èׁשּלֹו היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ לאנׁשי ּכל לעבדיו נֹותן ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה. מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּיראה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
ּדיניו  הּדברים, אּלּו לׁשם .ּדין ּובכל מעׂשיו יהיּו ּובּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

האמת, ּדת להרים ּומגּמתֹו מחׁשבּתֹו ותהיה ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשמים,
ּולהּלחם  הרׁשעים, זרֹוע ולׁשּבר צדק, העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת
לעׂשֹות  אּלא ּתחּלה, מל ממליכין ׁשאין - ה' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָמלחמֹות

ּומלחמה  לפנינּו,מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם

ה  ¤¤ּפרק
מלחמת‡. אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל ואיזֹומצוה אין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? מלחמת ּומלחמת עממין היא , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
עליהם  ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ועזרת ּכעמלק, ואחר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָנלחם
ּבגדּלתֹוהעּמים  ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבל אּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין
.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה אין -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר
"ּתמחה וכן‰. ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הרעים  מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; זכר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, ׁשּנאמר:[שנאתנו - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ
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- לֹו ׁשֹומעין אין רצה, ואפּלּו ּבּזיֹון; וזה ּבפניו", ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ"וירקה
ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ואינֹומחּול ׁשהּמל והֹואיל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אינֹו אׁשּתֹומיּבם חֹולץ, את ליּבם אפׁשר ׁשאי ּכיון וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבזיקתּה לעֹולם ּתׁשב אּלא לּה, חֹולצין אין ּכ בקשרה - -] ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָ

.לבעלה]
ּפלטרין„. מּפתח יֹוצא אינֹו מת, לֹו ׁשּלֹו.[ארמון]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

לאבלו]אֹותֹו[מאכילין]ּוכׁשּמברין הראשון ביום ּכל [- - ְְִֶַָ
נכנס  ואם הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על מסּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהעם
אּלא  ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע והיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָלעזרה,
וּיׁשב  ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדוד ּבית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמלכי

ה'". ְִֵלפני
יֹום ‰. ּבכל מסּתּפר עצמֹוהּמל ּומתּקן ּומתנאה , , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: - מפארים ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבלבּוׁשין

ּבראׁשֹו. ּכתר ּומׂשים ׁשּלֹו, ּבּפלטרין מלכּות ּכּסא על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹויֹוׁשב
לפניו, ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ּבאין העם ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָוכל
,הּמל לפני עֹומד נביא אפּלּו ארצה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומׁשּתחוים
וּיבא  הּנביא; נתן "הּנה ׁשּנאמר: - ארצה לֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומׁשּתחוה
ּכהן  אבל ארצה". (ּפניו) על לּמל וּיׁשּתחּו ,הּמל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפני
עֹומד  ואינֹו רצה; אם אּלא ,הּמל לפני ּבא אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּגדֹול
"ולפני  ׁשּנאמר: - ּגדֹול ּכהן לפני עֹומד הּמל אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפניו,

על אלעזר  אף האּורים". ּבמׁשּפט לֹו וׁשאל יעמד, הּכהן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולהֹוׁשיבֹו, ,הּמל את לכּבד ּגדֹול ּכהן  על מצוה כן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
אּלא  לפניו, הּמל יעמד ולא לֹו. ּכׁשּיבֹוא מּפניו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹולעמד
לכּבד  הּמל על מצוה וכן האּורים. ּבמׁשּפט לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיׁשאל
יׂשראל, וחכמי הּסנהדרין לפניו ּוכׁשּיּכנסּו הּתֹורה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹומדי
מל יהֹוׁשפט היה וכן ּבצּדֹו. ויֹוׁשיבם לפניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיעמד
מּכּסאֹו עֹומד היה חכמים, לתלמיד אפּלּו - עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיהּודה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּומרי'. 'רּבי לֹו: וקֹורא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּומנּׁשקֹו,
זה  יעׂשה ועבדיו, הּוא לבּדֹו ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
יעׂשה  לא - העם ּבפני ּבפרהסיא אבל ּבצנעה. ּבֹו ,וכּיֹוצא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לאדם  יקרא ולא רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹולא
הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהא ּכדי ּבׁשמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹאּלא

.Â הּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
להיֹות  צּוה ּכ - וחלל ּבכבֹודֹו ׁשפל ּבקרּבֹו נבוב]לּבֹו -], ְְְְְִִִִִֵָָָָָ

ּביׂשראל  לב ּגּסּות ינהג ולא ּבקרּבי". חלל "ולּבי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חֹונן  ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ׁשּנאמר: מּדי, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיתר
ּובטֹובתם, ּבחפציהם ויבֹוא ויצא ּוגדֹולם, לקטּנם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומרחם
הּקהל  ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבּקטּנים. קטן ּכבֹוד על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויחּוס
ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: - רּכֹות ידּבר רּבים, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָּבלׁשֹון
יתנהג  לעֹולם | הּזה". לעם לעבד ּתהיה הּיֹום "אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואֹומר:
אֹומר: הּוא והרי רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו אין - יתרה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבענוה
וקצּפם, ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ויסּבל מה". ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָֹֻ"ונחנּו
הּכתּוב, קראֹו 'רֹועה' הּינק". את האמן יּׂשא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכאׁשר
ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ודרּכֹו עבּדֹו"; ּביעקב ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹ"לרעֹות
יּׂשא; ּובחיקֹו טלאים, יקּבץ ּבזרעֹו ירעה, עדרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ"ּכרעה,

ינהל". ְֵַָעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעת

אבֹותיו  לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר לׁשמֹו ּומּגיהֹוּתֹורה ; ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לא  אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על העזרה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּספר
ספרי  ׁשני ּכֹותב - ׁשאבד אֹו ספר, אבֹותיו לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּניחּו
אחד  ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו אחד ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּתֹורֹות:
לבית  ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מּלפניו, יזּוז לא והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּיׂשראל,
יֹוצא  לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו לּמרחץ, אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכּסא,
והּוא  ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא נכנס עּמֹו, וה ּוא ְְְְְִִִִִֵַַָָָלּמלחמה

ּכנגּדֹו והּוא מסב בֹועּמֹו, וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
חּייו". ימי ְֵַָָּכל

הּׁשמּועה·. מּפי - נׁשים" ּלֹו ירּבה למדּו,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
ּבין  הּנׁשים ּבין נׁשים, עׂשרה ׁשמֹונה עד לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

וקידושין]הּפילגׁשים כתובה ללא לו הּכל [שמייחדן , ְִִַַַֹ
לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת, הֹוסיף ואם עׂשרה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשמֹונה

ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ולּׂשא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגרׁש,
אחד ‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו; ּכדי אּלא סּוסים ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא

אסּור. הּמלכים, ׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי
לֹוקה. הֹוסיף, ְִִֶואם

ּבֹוולא „. ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף לֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ולעבדיו  ׁשּלֹו לחילֹות ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, להתנאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ולהיֹות ּולׁשּמׁשיו  ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף וכל . ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מצוה  זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור לצרכי מּוכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשם
ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא אסּור ואין ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהרּבֹותֹו;

לֹוקה. הרּבה, ואם לֹו". ירּבה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשכרּות ‰. ּדר לׁשּתֹות אסּור אל הּמל" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

יׂשראל  ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ׁשתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלּמלכים
ימי  ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ּובּלילה ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּיֹום

ַָחּייו".
.Âׁשטּוף יהיה לא להוט]וכן היתה [- לא אפּלּו ּבנׁשים. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ

ּכׁשאר  ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא - אחת אּלא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלֹו
לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּטּפׁשים,
הּוא  ׁשּלּבֹו, - לבבֹו" יסּור "ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹהקּפידה

קהל ּכל יתר יׂשראל לב ּבּתֹורה הּכתּוב ּדּבקֹו לפיכ ; ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
חּייו". ימי "ּכל ׁשּנאמר: העם, ְְֱִֵֶֶַַָָָָָמּׁשאר

.Êּבארנּו אֹותן,ּכבר ודנין ּדנין, - ּדוד ּבית ׁשּמלכי , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא  חכמים ּגזרּו - יׂשראל מלכי אבל עליהן. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּומעידין
מּפני  עליו; מעידין ולא מעיד, ולא אֹותֹו, ּדנין ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹֹידּון,
הּדת. על והפסד ּתּקלה הּדבר מן ויבֹוא ּבהן, ּגס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלּבם

.Á,ּבּמל הּמֹורד רׁשּותּכל לּמל ּגזר להרגֹויׁש אפּלּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל
- להרגֹו רצה ואם מיתה; חּיב - ויצא מּביתֹו יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא

וכן יהרג  וכּו'". ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
רׁשּות  לּמל יׁש - אֹותֹו המחרף אֹו ,הּמל את המבּזה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכל
ּבסיף  אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ּכׁשמעי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהרגֹו,

לאסר לֹו ויׁש האסורים]ּבלבד. ּבׁשֹוטין [בבית ּולהּכֹות ְְְְֱִִֵֶַַֹ
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ּגזל. זה הרי הפקיר, ואם ממֹון; יפקיר לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹלכבֹודֹו.
.Ëאפּלּו ּבמצוֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל

ּפטּור  זה הרי - קּלה העבד,ּבמצוה ודברי הרב ּדברי ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבּטל  הּמל ּגזר אם לֹומר, צרי ואין קֹודמין. הרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי

לֹו. ׁשֹומעין ׁשאין ְְִִֵֶָמצוה,
.È ּבלא אֹו ּברּורה, ּבראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורגין ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹּכל

אחד  ּבעד אפּלּו יׁשהתראה, - ּבׁשגגה ׁשהרג ׂשֹונא אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּׁשהּׁשעה  מה ּכפי העֹולם ּולתּקן אֹותן, להרג רׁשּות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּמל
ימים  ּתלּויין ּומּניחן ותֹולה אחד, ּביֹום רּבים והֹורג ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָצריכה.

ולׁשּב אימה, להּטיל העֹולם.רּבים, רׁשעי יד ר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

ה'תשע"ד  שבט ו' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡לצר אֹו לצרכיו, העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

מכס לֹו וקֹוצב סחורות]הּמלחמֹות; להבריח [על ואסּור , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
יּלקח  הּמכס, ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר, לֹו ויׁש ׁשּלֹו. הּמכס ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמן
ּולהּלן  לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: יהרג, אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממֹונֹו
מס  ׁשּנֹותן מּכאן, - "ועבדּו למס ל "יהיּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדין, ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו מכס, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוקֹוצב

ּבֹו. זֹוכה ,מל ּבפרׁשת האמּור ְֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל
הּגּבֹורים ·. העם מן ולֹוקח יׂשראל, ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד  ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוׂשה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנׁשי
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהם ּומעמיד לפניו. עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהם
לפני  ורצּו ּובפרׁשיו, ּבמרּכבּתֹו לֹו "וׂשם ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ׁשּמׁשים מרּכבּתֹו" להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ולֹוקח . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ואת  הּטֹובים ּבחּוריכם "ואת ׁשּנאמר: לפניו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָועֹומדים

למלאכּתֹו". ועׂשה יּקח, - ְְְֲִִֵֶַָָָחמֹוריכם
.‚,צרי ּׁשהּוא מה ּכל אּמנּיֹות ּבעלי מּכל לֹוקח ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

הּבהמֹות  ּכל ולֹוקח ׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, לֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָועֹוׂשין
- ּדמיהן אֹו ׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, והּׁשפחֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהעבדים
ּכלי  ולעׂשֹות קצירֹו, ולקצר חריׁשֹו "ולחרׁש ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשפחֹותיכם  ואת עבדיכם ואת וכּו' רכּבֹו ּוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמלחמּתֹו
ועׂשה  יּקח, - חמֹוריכם ואת הּטֹובים ּבחּוריכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת

.למלאכּתֹו" ְְִַ
ּופילגׁשים „. נׁשים יׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח נׁשים,וכן : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אּלא  וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ּופילגׁשים, וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֻֻּבכתּבה
אסּור  ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה, קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻּביחּוד

יעּוד אחר ּבלבד עברּיה ּבאמה אּלא מייחדה ּבפילגׁש, -] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לאשה] לארמֹונֹולו ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעׂשֹות לֹו ויׁש .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ

ורּקחֹות ואֹופֹות בשמים]טּבחֹות מיני "ואת [- ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַַַָָ
ּולאֹופֹות". ּולטּבחֹות לרּקחֹות יּקח ְְְְִֵֶַַַָָּבנֹותיכם

ׂשרי ‰. אֹותם ּוממּנה ׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
אלפים  ׂשרי לֹו "ולׂשּום ׁשּנאמר: - חמּׁשים וׂשרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפים

חמּׁשים" .וׂשרי ְֲִִֵָ
.Â לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּוולֹוקח , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מה  להם אין אם אּלּו, מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלּמלחמה
ׂשדֹותיכם  "ואת ׁשּנאמר: - ּדמיהם ונֹותן מּׁשם, אּלא ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּיאכלּו

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ּכרמיכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואת
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויׁש

יעׂשר" וצאנכם וכּו' יעׂשר וכרמיכם "וזרעיכם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Á יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עׂשרה  מּׁשלׁש אחד עד חלק ּולבניו לֹו חק זה, ודבר ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.עֹולם  ָ

.Ëלּמל ממֹונם ,הּמל הרּוגי הּממלכֹות ּכל וכל ; ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּבֹוזזין  הּבּזה ּוׁשאר .לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,
ּומחצית  ּבראׁש; מחצית נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּבֹוזזין -ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
העם  עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה. חֹולקין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּבּזה,
- ּבׁשוה חֹולקין לׁשמרּה, ּבּמחנה הּכלים על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹוׁשבין
על  הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה, הּירד ּכחלק "ּכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:

יחלקּו". יחּדו - ְֲִֵַַַָֹהּכלים
.Èׁשּלֹו היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ לאנׁשי ּכל לעבדיו נֹותן ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה. מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּיראה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
ּדיניו  הּדברים, אּלּו לׁשם .ּדין ּובכל מעׂשיו יהיּו ּובּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

האמת, ּדת להרים ּומגּמתֹו מחׁשבּתֹו ותהיה ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשמים,
ּולהּלחם  הרׁשעים, זרֹוע ולׁשּבר צדק, העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת
לעׂשֹות  אּלא ּתחּלה, מל ממליכין ׁשאין - ה' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָמלחמֹות

ּומלחמה  לפנינּו,מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם

ה  ¤¤ּפרק
מלחמת‡. אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל ואיזֹומצוה אין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? מלחמת ּומלחמת עממין היא , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
עליהם  ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ועזרת ּכעמלק, ואחר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָנלחם
ּבגדּלתֹוהעּמים  ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבל אּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין
.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה אין -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר
"ּתמחה וכן‰. ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הרעים  מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; זכר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, ׁשּנאמר:[שנאתנו - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ
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הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר את [ממרע"ה]"זכֹור ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
לׁשּכח  ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - "זכֹור" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמדּו:

וׂשנאתֹו. ְְִֵָָאיבתֹו
.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל

יׂשראל  ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ׁשּכבׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארץ  ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; לכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ּבּתֹורה  האמּורה .יׂשראל ְֲִֵַָָָָ
.Êמצרים ּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

הּמערבי[והיא] הּגדֹול הּים מן מאֹות [התיכון]; ארּבע ְֲִִֵַַַַַַָָָ
ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות ארּבע על [אתיופיה]ּפרסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּובׁשלׁשה  ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּוכנגד
למצרים מקֹומֹות  לׁשּוב ׁשּלא ּתֹורה תספּון הזהירה "לא : ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹ

"לא  לראֹותּה", עֹוד תסיף "לא עֹוד", הּזה ּבּדר ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹלׁשּוב
האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספּו

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם  להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקין ארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

יחׁשב  ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ּולהׁשּתּקע, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׁשב
מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻמל
והיא  ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹולא
הארצֹות  מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ּגֹוים, ,ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

וכּו'". מצרים ארץ "ּכמעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ë אּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ
לׁשּכן  אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ּבחּוצה ויחזר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנעׂשה  עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלארץ
ּדינרין  ּבׁשני חּטין ּדינר ּבׁשהיּוׁשוה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
מן  ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ׁשּמּתר  ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכיס
ּגדֹולי  ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת אינּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלצאת,
לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני היּו, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהּדֹור

.È יׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, אֹומר:ּומנּׁשקין הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי רצּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"ּכי
.‡È עֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

הּיׁשב מחּולין  העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
לחּיי  זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". נׂשא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,
הּמקֹום  ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל הּבא. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם
עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, מזּבח ּבֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֻּובפרענּות
ואף  מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי מחּיים, קֹולטּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּדֹומה
לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו החכמים ּגדֹולי כן, ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אבינּו מּיעקב ּולמד הּצּדיק צא .ויֹוסף ְְֲִִִֵֵַַַַָֹ
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יׂשראל  ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת  "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד

יבאּו". לא לחּוצה יׂשראל מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ
ארצֹות  לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ׁשּנאמר:לארץ , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

ו  ¤¤ּפרק
עד‡. ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין לֹואין ׁשּקֹוראין ְְִִִִֵֶַָָָָָָ

מצוה,לׁשלֹום  מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ
אליה  וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו | ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
אין  - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
- ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד להם; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹומעין
ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על  יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ּכבּוׁשים יהיּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּביׂשראל,
ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמּוכנים
ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוחּזּוק

לב  ׁשלמה, הּמל העלה אׁשר הּמס דבר ּבית "וזה את נֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ואת  וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא, ואת ּביתֹו ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
ׁשלמה  וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹּכל
ׁשלמה  נתן לא יׂשראל ּומּבני הּזה. הּיֹום עד עֹובד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
וׂשרי  וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו הּמלחמה, אנׁשי הם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

ּופרׁשיו". ְִָָָרכּבֹו
אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ויּניח  הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות

ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור
מצוֹות  ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ

מצוֹות „. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם
מלחמה  עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים  ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל  האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?

הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין מהם ׁשבעה מּניחין אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מערי  רק וכּו' (העּמים) לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,

נׁשמה" ּכל תחּיה לא וכּו' ּבעמלק:העּמים אֹומר הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו ּומּנין הּׁשמים". מּתחת עמלק זכר את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ּתמחה
עיר  היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמדּבר
גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל הׁשלימה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
לּבם  את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאת
מּכלל  - החרימם" למען יׂשראל, את הּמלחמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלקראת

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, להם ְְְְִֶֶָָָֹׁשּׁשלחּו
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וחזר  יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
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'מי  וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוׁשלח:
יעׂשה'. מלחמה, לעׂשֹות הערימּוׁשרֹוצה מה מּפני ּכן, אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגבעֹון ישראל]יֹוׁשבי עם להשלים יכלו ׁשּׁשלח [הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ
ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ּבכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹלהם
לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאין
מּפני  הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוראּו

ּברית להם חופשיים]ׁשּכרתּו אֹומר:[שיהיו הּוא והרי , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
למס  ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ּברית"; להם תכרת ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ"לא
ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם נׁשּבעּו ּובטעּות והֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָעבדים.

הּׁשם. חּלּול לּולי ׁשהטעּום, ְִִֵֵֶַַעל
.Â לא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתלמּוד  ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ"וקראת
יׁשב  עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש "לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר:
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ּבּטֹוב . . ְְְְִֵַַַַָָּבקרּב
אם  ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ"וטֹובתם".

מקּבלין. ּתחּלה, מעצמם ְְְְְִִִִֵַַָָהׁשלימּו
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ׁשרֹוצה מדין ּולמי על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
רוחות]צּוהּו מג' רק .[לצור ִָ

.Á מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין
אּמת "לא [תעלת]מהן ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל עצּה"; את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹתׁשחית
- הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל מקֹום, ּבכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
אֹו אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, קֹוצצין אבל ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָלֹוקה.

יקרים ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ּבׂשדה ׁשּמּזיק ;[לבנין]מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הׁשחתה. ּדר אּלא ּתֹורה, אסרה ְְֶֶֶַָָָָָָֹלא

.Ëאֹותֹו לקץ מּתר - סרק אילן לֹו.ּכל צרי אינֹו ואפּלּו , ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ
מּועט  ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
עֹוׂשה, הּזית יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ראּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשאינֹו
קב  עֹוׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע יקּצּנּו? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻולא

יקּצּנּו לא .ּתמרים, ְְִֶָֹֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין

והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
ואין  ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ּפחּותה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחנה

ּבחזירתן. ּפטּורין ְֲִִַָָָּכ
.„Èלהּפנֹות ּפני [צרכים]ואסּור על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָ

מיחדת  ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ּבכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׂשדה
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלהּפנֹות

.ÂË ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויכּסה,

ארֹון עֹוׂשים [האלוקים]עּמהם הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶַַָָָָּתמיד,

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ממּנין ‡. - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ּבׁשמן  אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל לדּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

העם ·. אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים אחת ׁשני : ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
בגבול]ּבּספר -]- הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ּבעת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי אליהם: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹומר
ּבערכי  ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל [- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

מׁשּוח ‚. להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ׁשעֹורכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבעת
ואֹומר  לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום  קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח  ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול  העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה  אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ימּות  ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹבית
ּכרם  נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ואיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמלחמה,
ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חּללֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא
יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ּומי יחּללּנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
עד  יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁשב
העם  לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאן
"מי  ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ּכ ואחר רם. ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָּבקֹול
העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב"; ור הּירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהאיׁש

מתּקנין „. הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹאת
חזקים  ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל מאחֹורי ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּומעמידין

וכּׁשילין המבּקׁש[קרדומות]ועּזים, וכל ּבידיהם; ּברזל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - הּמלחמה מן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלחזר
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הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר את [ממרע"ה]"זכֹור ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
לׁשּכח  ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - "זכֹור" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמדּו:

וׂשנאתֹו. ְְִֵָָאיבתֹו
.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל

יׂשראל  ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ׁשּכבׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארץ  ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; לכל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ּבּתֹורה  האמּורה .יׂשראל ְֲִֵַָָָָ
.Êמצרים ּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

הּמערבי[והיא] הּגדֹול הּים מן מאֹות [התיכון]; ארּבע ְֲִִֵַַַַַַָָָ
ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות ארּבע על [אתיופיה]ּפרסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּובׁשלׁשה  ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּוכנגד
למצרים מקֹומֹות  לׁשּוב ׁשּלא ּתֹורה תספּון הזהירה "לא : ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹ

"לא  לראֹותּה", עֹוד תסיף "לא עֹוד", הּזה ּבּדר ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹלׁשּוב
האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספּו

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם  להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקין ארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

יחׁשב  ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ּולהׁשּתּקע, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׁשב
מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻמל
והיא  ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹולא
הארצֹות  מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ּגֹוים, ,ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

וכּו'". מצרים ארץ "ּכמעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ë אּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ
לׁשּכן  אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ּבחּוצה ויחזר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנעׂשה  עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלארץ
ּדינרין  ּבׁשני חּטין ּדינר ּבׁשהיּוׁשוה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
מן  ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ׁשּמּתר  ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכיס
ּגדֹולי  ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת אינּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלצאת,
לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני היּו, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהּדֹור

.È יׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, אֹומר:ּומנּׁשקין הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי רצּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"ּכי
.‡È עֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

הּיׁשב מחּולין  העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
לחּיי  זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". נׂשא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,
הּמקֹום  ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל הּבא. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם
עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, מזּבח ּבֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֻּובפרענּות
ואף  מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי מחּיים, קֹולטּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּדֹומה
לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו החכמים ּגדֹולי כן, ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אבינּו מּיעקב ּולמד הּצּדיק צא .ויֹוסף ְְֲִִִֵֵַַַַָֹ
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יׂשראל  ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת  "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד

יבאּו". לא לחּוצה יׂשראל מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ
ארצֹות  לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ׁשּנאמר:לארץ , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

ו  ¤¤ּפרק
עד‡. ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין לֹואין ׁשּקֹוראין ְְִִִִֵֶַָָָָָָ

מצוה,לׁשלֹום  מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָ
אליה  וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו | ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
אין  - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
- ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד להם; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹומעין
ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על  יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ּכבּוׁשים יהיּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּביׂשראל,
ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמּוכנים
ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוחּזּוק

לב  ׁשלמה, הּמל העלה אׁשר הּמס דבר ּבית "וזה את נֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ואת  וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא, ואת ּביתֹו ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
ׁשלמה  וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹּכל
ׁשלמה  נתן לא יׂשראל ּומּבני הּזה. הּיֹום עד עֹובד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
וׂשרי  וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו הּמלחמה, אנׁשי הם ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

ּופרׁשיו". ְִָָָרכּבֹו
אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ויּניח  הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות

ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור
מצוֹות  ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ

מצוֹות „. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם
מלחמה  עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים  ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל  האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?

הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין מהם ׁשבעה מּניחין אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מערי  רק וכּו' (העּמים) לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,

נׁשמה" ּכל תחּיה לא וכּו' ּבעמלק:העּמים אֹומר הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו ּומּנין הּׁשמים". מּתחת עמלק זכר את ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ּתמחה
עיר  היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמדּבר
גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל הׁשלימה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
לּבם  את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאת
מּכלל  - החרימם" למען יׂשראל, את הּמלחמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלקראת

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, להם ְְְְִֶֶָָָֹׁשּׁשלחּו
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וחזר  יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
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'מי  וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָוׁשלח:
יעׂשה'. מלחמה, לעׂשֹות הערימּוׁשרֹוצה מה מּפני ּכן, אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּגבעֹון ישראל]יֹוׁשבי עם להשלים יכלו ׁשּׁשלח [הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ
ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ּבכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹלהם
לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאין
מּפני  הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוראּו

ּברית להם חופשיים]ׁשּכרתּו אֹומר:[שיהיו הּוא והרי , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
למס  ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ּברית"; להם תכרת ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ"לא
ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם נׁשּבעּו ּובטעּות והֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָעבדים.

הּׁשם. חּלּול לּולי ׁשהטעּום, ְִִֵֵֶַַעל
.Â לא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
ּתלמּוד  ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ"וקראת
יׁשב  עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש "לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר:
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ּבּטֹוב . . ְְְְִֵַַַַָָּבקרּב
אם  ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ"וטֹובתם".

מקּבלין. ּתחּלה, מעצמם ְְְְְִִִִֵַַָָהׁשלימּו
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ׁשרֹוצה מדין ּולמי על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכאׁשר
רוחות]צּוהּו מג' רק .[לצור ִָ

.Á מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין
אּמת "לא [תעלת]מהן ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל עצּה"; את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹתׁשחית
- הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל מקֹום, ּבכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
אֹו אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, קֹוצצין אבל ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָלֹוקה.

יקרים ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ּבׂשדה ׁשּמּזיק ;[לבנין]מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הׁשחתה. ּדר אּלא ּתֹורה, אסרה ְְֶֶֶַָָָָָָֹלא

.Ëאֹותֹו לקץ מּתר - סרק אילן לֹו.ּכל צרי אינֹו ואפּלּו , ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ
מּועט  ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
עֹוׂשה, הּזית יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ראּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשאינֹו
קב  עֹוׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע יקּצּנּו? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻולא

יקּצּנּו לא .ּתמרים, ְְִֶָֹֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין

והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
ואין  ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ּפחּותה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחנה

ּבחזירתן. ּפטּורין ְֲִִַָָָּכ
.„Èלהּפנֹות ּפני [צרכים]ואסּור על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָ

מיחדת  ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ּבכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׂשדה
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלהּפנֹות

.ÂË ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויכּסה,

ארֹון עֹוׂשים [האלוקים]עּמהם הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶַַָָָָּתמיד,

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ממּנין ‡. - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ּבׁשמן  אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל לדּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

העם ·. אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים אחת ׁשני : ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
בגבול]ּבּספר -]- הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ּבעת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי אליהם: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹומר
ּבערכי  ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל [- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

מׁשּוח ‚. להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ׁשעֹורכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבעת
ואֹומר  לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום  קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח  ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול  העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה  אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ימּות  ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹבית
ּכרם  נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ואיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמלחמה,
ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חּללֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא
יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ּומי יחּללּנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
עד  יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁשב
העם  לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאן
"מי  ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ּכ ואחר רם. ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָּבקֹול
העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב"; ור הּירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהאיׁש

מתּקנין „. הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹאת
חזקים  ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל מאחֹורי ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּומעמידין

וכּׁשילין המבּקׁש[קרדומות]ועּזים, וכל ּבידיהם; ּברזל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - הּמלחמה מן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלחזר
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ׁשּמחזירין  אמּורים, ּדברים ּבּמה ניסה. נפילה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתחּלת
הר  ּבמלחמת הּמלחמה? מערכי אּלּו אבל אנׁשים ׁשּות. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכּלה  מחדרֹו חתן אפּלּו יֹוצאין, הּכל - מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמלחמת
ֵָָֻמחּפתּה.

הּבקר,‰. ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
האֹוצרֹות ּבית העצים, תבואה]ּבית וראּוי [- הֹואיל - ְִִֵֵֵָָָָ

לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
ׁשער  ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - הּיֹורׁש אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּתנה,

לבית]אכסדרה הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ּבית [לפני אֹו , ְְְִִֶֶַַַָ
- ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ְְִֵֵֶַַַַַַַַַׁשאין

חֹוזר. אינֹו זה ֲֵֵֵֶהרי
.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ

ואחד  הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני  ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר  אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.
.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד

יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ
ח  ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשה חמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לא מעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר  - ּבּמלחמה הּזמן  וׁשלם  ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á ּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת  הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ë את ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים  את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ
.È ואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו

וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין  - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את ׁשּיהיה [ממרע"ה]וׂשּמח למדּו, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכרם  ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוק לפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצא שער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבׁשני  עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹלאוין,

.·Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עׂשר  ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחדׁש,
.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה

והתחיל [מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכמי  זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב
חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא

.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
עליהם  .חֹוזר ֲֵֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
ּבקׁשרי  אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח

צרה,הּמ ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא  ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹּבכּפֹו,
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

תעׂשה  ּבלא ּתיראּועֹובר אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ּתחּפזּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּדם".
ולא  נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלקּדׁש
ּולבניו  לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתּגיעֹו
עׂשה  "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה עֹולם, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעׂשה
צרּורה  אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב תּמצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

."אלהי ה' את החּיים, ְֱִִֵֶַַֹּבצרֹור

ח  ¤¤ּפרק
חיילי]חלּוצי‡. הּגֹוים,[- ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

נבלֹות  לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו אֹותם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֹֻויכּבׁשּו
וכּיֹוצא חזיר ּובׂשר מה ּבֹוּוטרפֹות מצא ולא רעב אם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

.נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; אּלּו מאכלֹות אּלא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּיאכל
ערפי  - טּוב" ּכל מלאים "ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּפי

ּבהם. וכּיֹוצא ְֲִִֵֶַָחזירים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ,אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ּבין ּבעּולה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָּבין
ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וחׁשקּת",
ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לאחיו. אֹו לאביו אחת ויּניח אחת ׁשּלא יבעל ּומּנין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ
יבעלנה]ילחצּנה "והבאתּה",[- ׁשּנאמר: - ּבּמלחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יבעל. ּכ ואחר ּפנּוי למקֹום ְְְְִִַַַָָָָֹיכניסּה
ּדּברה „. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן

אחר  אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
ּגּיֹורת  ׁשהיא מּפני .ּכן, ְִִִֵֵֶֶ
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ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
ּכנפי  ּתחת להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
ּתׁשב  - קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּׁשכינה,
אּמּה ואת אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבביתֹו
את  ּומגּדלת מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָירח
ותהיה  ּבעיניו. ׁשּתתּגּנה ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּפרניה
ּכדי  אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ּכדי [ישכנעה]ׁשּיקּוץ יֹום, ׁשלׁשים ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
וטֹובלת  מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתקּבל.

הּגרים. ְִֵַָּככל
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. חפץ חדׁשים לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,
ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אחר  אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר מכּורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָואינּה
תעׂשה, ּבלא עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה לׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנבעלה

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Ê.חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - רצת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
נֹוׂשא  ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָלנפׁשּה;

נתּגּירה.אֹותּה ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ׁשאסּור , ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר
מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
עיר  וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלאחר
ּבעבֹודה  ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהׁשלימה
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ּכל ויאּבדּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזרה,
- נח ּבני  ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ּגֹוי ׁשּכל נח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבני

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו אם אֹותֹו, ְְִִֵֶַַָהֹורגין
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין

את  לכף הּגבּורה, מצוֹות מּפי ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
יהרג  קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, הּוא ׁשּנצטּוה - אֹותן והמקּבל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנקרא
חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו
ֶָֻׁשּבאּמֹות.

.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
העֹולם, אּמֹות הּבא מחסידי לעֹולם חלק לֹו והּוא,ויׁש ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא

ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו
העֹולם  אּמֹות מחסידי ואינֹו מחכמיהם ּתֹוׁשב, (ולא) .אּלא ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ

להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן ק ּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
לנח  הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבר
עד  העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן מצוֹות. ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָנמצאּו
ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר נצטּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאברהם.

הפריׁש אחר מעׂשר ויצחק ּתפּלה והֹוסיף הּיֹום., לפנֹות ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
נצטּוה  ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד הֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹויעקב
ּתֹורה  ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ּבמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעמרם

ידֹו .על ַָ
ּכדרּכּה·. ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח .ּבן ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

נח  ּבן עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה עבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוכל
עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל עליה. ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָנהרג
ּבּכל. אסּור נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג נח ּבן ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאין

מּצבה להקים אֹותן מּניחין עליה]ואין לּטע [להקריב ולא , ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ
לע"ז]אׁשרה צּורֹות[אילן לעׂשֹות ולא ּבהן [אדם], וכּיֹוצא ְְֲֲֵֵֶַַָָֹ

ְלנֹואי.
ּבין ‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן

ּביׂשראל  ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עליו „. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ
- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו

רֹודף הרג אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית [אחר הֹואיל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ
להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו [את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ

רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
נח ‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

"יעזב  ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא  ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א [הוא], (היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו [כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת על ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

מהם] אׁשת [שנולד על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
קטן  ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָאביו,
נהרג  והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול; ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
ּבהריגת  נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה את הֹורגין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבּדֹו,

יׂשראל. אּלא ְְִֵֵֶָָָּבהמה,
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה  ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
עליה  חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלת ועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
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ׁשּמחזירין  אמּורים, ּדברים ּבּמה ניסה. נפילה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתחּלת
הר  ּבמלחמת הּמלחמה? מערכי אּלּו אבל אנׁשים ׁשּות. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

וכּלה  מחדרֹו חתן אפּלּו יֹוצאין, הּכל - מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמלחמת
ֵָָֻמחּפתּה.

הּבקר,‰. ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
האֹוצרֹות ּבית העצים, תבואה]ּבית וראּוי [- הֹואיל - ְִִֵֵֵָָָָ

לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
ׁשער  ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - הּיֹורׁש אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּתנה,

לבית]אכסדרה הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ּבית [לפני אֹו , ְְְִִֶֶַַַָ
- ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ְְִֵֵֶַַַַַַַַַׁשאין

חֹוזר. אינֹו זה ֲֵֵֵֶהרי
.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ

ואחד  הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני  ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר  אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.
.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד

יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ
ח  ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשה חמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לא מעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר  - ּבּמלחמה הּזמן  וׁשלם  ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á ּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת  הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ë את ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים  את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ
.È ואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו

וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין  - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את ׁשּיהיה [ממרע"ה]וׂשּמח למדּו, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכרם  ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוק לפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצא שער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבׁשני  עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹלאוין,

.·Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עׂשר  ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחדׁש,
.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה

והתחיל [מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכמי  זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב
חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא

.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
עליהם  .חֹוזר ֲֵֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
ּבקׁשרי  אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח

צרה,הּמ ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא  ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹּבכּפֹו,
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

תעׂשה  ּבלא ּתיראּועֹובר אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ּתחּפזּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּדם".
ולא  נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלקּדׁש
ּולבניו  לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתּגיעֹו
עׂשה  "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה עֹולם, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעׂשה
צרּורה  אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב תּמצא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

."אלהי ה' את החּיים, ְֱִִֵֶַַֹּבצרֹור

ח  ¤¤ּפרק
חיילי]חלּוצי‡. הּגֹוים,[- ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

נבלֹות  לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו אֹותם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָֹֻויכּבׁשּו
וכּיֹוצא חזיר ּובׂשר מה ּבֹוּוטרפֹות מצא ולא רעב אם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

.נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; אּלּו מאכלֹות אּלא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּיאכל
ערפי  - טּוב" ּכל מלאים "ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּפי

ּבהם. וכּיֹוצא ְֲִִֵֶַָחזירים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ,אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ּבין ּבעּולה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָּבין
ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וחׁשקּת",
ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לאחיו. אֹו לאביו אחת ויּניח אחת ׁשּלא יבעל ּומּנין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ
יבעלנה]ילחצּנה "והבאתּה",[- ׁשּנאמר: - ּבּמלחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יבעל. ּכ ואחר ּפנּוי למקֹום ְְְְִִַַַָָָָֹיכניסּה
ּדּברה „. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן

אחר  אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
ּגּיֹורת  ׁשהיא מּפני .ּכן, ְִִִֵֵֶֶ
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ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
ּכנפי  ּתחת להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
ּתׁשב  - קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּׁשכינה,
אּמּה ואת אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבביתֹו
את  ּומגּדלת מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָירח
ותהיה  ּבעיניו. ׁשּתתּגּנה ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּפרניה
ּכדי  אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ּכדי [ישכנעה]ׁשּיקּוץ יֹום, ׁשלׁשים ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
וטֹובלת  מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתקּבל.

הּגרים. ְִֵַָּככל
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. חפץ חדׁשים לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,
ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אחר  אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר מכּורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָואינּה
תעׂשה, ּבלא עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה לׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנבעלה

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Ê.חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - רצת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
נֹוׂשא  ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָלנפׁשּה;

נתּגּירה.אֹותּה ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ׁשאסּור , ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר
מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
עיר  וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלאחר
ּבעבֹודה  ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהׁשלימה
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ּכל ויאּבדּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזרה,
- נח ּבני  ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ּגֹוי ׁשּכל נח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבני

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו אם אֹותֹו, ְְִִֵֶַַָהֹורגין
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין

את  לכף הּגבּורה, מצוֹות מּפי ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
יהרג  קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, הּוא ׁשּנצטּוה - אֹותן והמקּבל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנקרא
חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו
ֶָֻׁשּבאּמֹות.

.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
העֹולם, אּמֹות הּבא מחסידי לעֹולם חלק לֹו והּוא,ויׁש ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא

ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו
העֹולם  אּמֹות מחסידי ואינֹו מחכמיהם ּתֹוׁשב, (ולא) .אּלא ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ

להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן ק ּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
לנח  הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבר
עד  העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן מצוֹות. ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָנמצאּו
ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר נצטּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאברהם.

הפריׁש אחר מעׂשר ויצחק ּתפּלה והֹוסיף הּיֹום., לפנֹות ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
נצטּוה  ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד הֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹויעקב
ּתֹורה  ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ּבמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעמרם

ידֹו .על ַָ
ּכדרּכּה·. ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח .ּבן ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

נח  ּבן עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה עבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוכל
עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל עליה. ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָנהרג
ּבּכל. אסּור נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג נח ּבן ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאין

מּצבה להקים אֹותן מּניחין עליה]ואין לּטע [להקריב ולא , ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ
לע"ז]אׁשרה צּורֹות[אילן לעׂשֹות ולא ּבהן [אדם], וכּיֹוצא ְְֲֲֵֵֶַַָָֹ

ְלנֹואי.
ּבין ‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן

ּביׂשראל  ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עליו „. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ
- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו

רֹודף הרג אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית [אחר הֹואיל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ
להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו [את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ

רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
נח ‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

"יעזב  ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא  ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א [הוא], (היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו [כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת על ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

מהם] אׁשת [שנולד על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
קטן  ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָאביו,
נהרג  והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול; ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
ּבהריגת  נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה את הֹורגין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלבּדֹו,

יׂשראל. אּלא ְְִֵֵֶָָָּבהמה,
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה  ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
עליה  חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלת ועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
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נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל".
ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ּגֹוי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
ּכדיני  עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם חּיב. -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיׂשראל;
יׂשראל  אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ּכדיני ּבחנק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

ּבסיף. ְֲִִַַָוהריגתֹו
.Á עליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּום ּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאׁשת
ּדבית 'זֹו העם: בית]לּה של ּתחזר [- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ראׁשּה[יתגלה]להּתרּה? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ּומאימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשּוק.
היא  מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה מּביתֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשּיֹוציאּה
ואין  ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ותל רׁשּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתחת

ּבֹו ּתלּוי ׁשּירצה [בבעל]הּדבר זמן ּכל אּלא הּוא ּבלבד, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפֹורׁשין  - מּזה זה לפרׁש היא .אֹו ְְִִִִֶֶֹ

.Ë.יׂשראל ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבן
הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו הּגֹוזל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
ּבׁשעת  ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׂשכר
מה  ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה

ּביׂשראל  ּכן ּובן ּׁשאין ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È החי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ּבכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומּתר  ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא;
החי. מן ּבדם ְִַַָהּוא

.‡È הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר מן אחד אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אבר  על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחּיה;

מּמּנּו. החי ִִֶַַמן
.·È הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

וושט] קנה  ּובׂשר [- אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין מּמּנה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּפֹורׁשין

.‚È על אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
נח  ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
עליה  חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה אחד -ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החי  מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן אבר ּובׂשר מּׁשּום ואבר ; ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל  ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - המפרּכסת מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפֹורׁשין
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה הרי סימנין, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

.„È הּדינין על מצּוין הם ּדּינין וכיצד להֹוׁשיב חּיבין ? ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻ
ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצוֹות  מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו,
מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבר
אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל אֹו ׁשּלהן , ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָעריֹות
אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן מאבר ׁשהּוא ּכל ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאכל
הרי  - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו אחת על ׁשעבר אחד ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשראה

ּומּפני  ּבסיף. יהרג -זה הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נהרג  נח ּובן ּדנּוהּו. ולא וידעּו, ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּפי ועל התראה, ּבלא אחד, ּובדּין אחד, דיין ּבעד או [עד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להם -] אּׁשה ּתדּון  ולא אּׁשה, ּבעדּות לא אבל .קרֹובין; ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹ

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
חּוץ ‡. מּכלּום; ּפטּור מּמצוֹותיו, ּבאחת ׁשּׁשגג נח ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּבן

עליו; נהרג אינֹו הּדם, ּגֹואל הרגֹו ׁשאם - ּבׁשגגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמרֹוצח
מקלט  עיר לֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבלא  ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכּונה,
ׁשהיא  ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפנּויה.
אם  וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא עליו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאסּורה
למזיד, קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא והּוא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהרג,
ללמד  לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹונהרג.

למד. ְַָֹולא
לֹו·. מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן

ׁשאינם  לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
הּׁשם  קּדּוׁש על קטן,מצּוין לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מצוֹות  ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
מאחרי ‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן

ׁשֹומעין  אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
יהרג  אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטן לֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיגּדיל  ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מיד ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד  ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא  ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני
.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
אׁשת  על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ׁשּבעל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבארנּו‰. ּבעל ּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אחר  ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאׁשת
יחנק. ׁשּתּבעל, קדם לחּפה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּנכנסה

.Âהּקּבלה ּבהרּבעת [ממרע"ה]מּפי אסּורין נח ׁשּבני , ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
וגֹוי  עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ּובהרּכבת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
חּיב  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו - יׂשראל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּכה

נהרג. אינֹו ֱִֵֶָָמיתה,
.Ê ּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - ׁשּנאמר:הּמילה , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
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יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי וזרע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"אּתה
ׁשהרי  עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ליעקב: אמר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיצחק
הּמחזיק  אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ׁשהּוא מּכלל, - "ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּולזרע

ּבמילה. המחּיבין והן היׁשרה, ּובדרּכֹו ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻּבדתֹו
.Á אברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל  ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה  ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכל ונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
.Ë ּבׁשבע אּלא יעסק לא מיתה; חּיב ּבּתֹורה, ׁשעסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוי

מימֹות  ּביֹום אפּלּו - ׁשּׁשבת ּגֹוי וכן ּבלבד. ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצוֹות
מיתה  חּיב ׁשּבת, ּכמֹו לעצמֹו אֹותֹו עׂשה אם - ואין החֹול ; ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

לעצמֹו מֹועד עׂשה אם לֹומר, אין צרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּדעּתן, לעצמן מצוֹות ולעׂשֹות ּדבר, לחּדׁש אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּניחין
יעמד  אֹו הּמצוֹות, ּכל ויקּבל צדק ּגר יהיה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלא

יגרע  ולא יֹוסיף ולא ׁשבת,ּבתֹורתֹו אֹו ּבּתֹורה, עסק ואם . ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹ
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו, ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ּדבר חּדׁש ְְִִִִִֵַָָאֹו

אינֹו אבל זה; על מיתה חּיב .נהרג ׁשהּוא ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָ
.È ּכדי הּתֹורה, מצוֹות מּׁשאר מצוה לעׂשֹות ׁשרצה נח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ּכהלכתּה. אֹותּה לעׂשֹות אֹותֹו מֹונעין אין - ׂשכר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָלקּבל
מקּבלין צדקה, נתן מּמּנּו. מקּבלין עֹולה, הביא ;מּמּנּוואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נּזֹון  והּוא הֹואיל יׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
צדקה  ׁשּנתן הּגֹוי אבל להחיֹותֹו. עליהם ּומצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּגֹוים. לענּיי אֹותּה ונֹותנין מּמּנּו, מקּבלין -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָ
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

ּכדי  אּלּו, מׁשּפטים ּפי על להם לדּון הּתֹוׁשבים, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּגרים
ׁשֹופטיהם  ׁשּיעמידּו ּדין ּבית ראּו אם העֹולם. יּׁשחת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּיׂשראל, להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם מעמידין; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמהם,

ֲִִַמעמידין.
.·Èורצּו יׂשראל, ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו ּגֹוים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשני

אינֹו והאחד רֹוצה, האחד ּתֹורה. ּדין להם ּדנין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשניהם
יׂשראל  היה ּבדיניהם. אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָרֹוצה
ּבדיניהם  לֹו ּדנין - ּבדיניהם ליׂשראל זכּות יׁש אם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָוגֹוי

ּד ּכ' לֹו: ּבדינינּוואֹומרים ליׂשראל זכּות יׁש ואם יניכם'; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָ
עֹוׂשין  ׁשאין לי, ויראה ּדינינּו'. ּכ' לֹו: ואֹומרים לֹו ּדנין -ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ּבדיניהם  לֹו ּדנין לעֹולם אּלא ּתֹוׁשב, לגר לי,ּכן יראה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חסדים  ּוגמילּות ארץ ּבדר ּתֹוׁשב ּגרי עם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּנֹוהגין
אׁשר  "לּגר ׁשּנאמר: להחיֹותם, מצּוין אנּו ׁשהרי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכיׂשראל,
ּכֹופלין  'אין חכמים: ׁשאמרּו וזה ואכלּה". ּתּתנּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשערי

ׁשלֹום' שלום"]להם "שלום ּתֹוׁשב.[- ּבגר לא ּבגֹוים, - ְְִֵֶָָָֹ
מתיהם  ולקּבר חֹוליהם, לבּקר חכמים צּוּו - הּגֹוים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאפּלּו
מּפני  יׂשראל, ענּיי ּבכלל ענּייהם ּולפרנס יׂשראל, מתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָעם
ּכל  על ורחמיו לּכל, ה' "טֹוב נאמר: הרי ׁשלֹום; ְְֱֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹּדרכי

ׁשלֹום".מעׂשיו" נתיבתיה וכל נעם, ּדרכי "ּדרכיה ונאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

יא  ¤¤ּפרק
ּדוד ‡. ּבית מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמל

הראׁשֹונה  הּממׁשלה ּובֹונהליׁשנּה, נּדחי מקּדׁש, ּומקּבץ , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבימיו  הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין מּקדם יׂשראל. ּכׁשהיּו ,: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

קרּבנֹות  ויֹובלֹות מקריבין ׁשמּטין ועֹוׂשין מצותּה, ּככל ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ
ׁשאינֹוה  מי אֹו ּבֹו, מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. אמּורה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אּלא לביאתֹומחּכה ּכֹופר, הּוא ּבלבד נביאים ּבׁשאר לא - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
רּבנּו ּובמׁשה ׁשּנאמר:ּבּתֹורה עליו, העידה ּתֹורה ׁשהרי ; ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּכל  וקּבצ וׁשב, ;ורחמ ,ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"וׁשב
יקּבצ מּׁשם - הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם . . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעּמים

". . הארץ אל אלהי ה' והביא . . אלהי ואּלּוה' . ְֱֱֱֲִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הּדברים  ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, המפרׁשים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹהּדברים

ּבלעם  ּבפרׁשת אף הּנביאים. ּכל ידי על נאמר,ׁשּנאמרּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח - הּמׁשיחים ּבׁשני נּבא ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָוׁשם
ׁשּיעמד  האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד יׂשראל את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיע

עׂשו  ּבני מּיד יׂשראל את ׁשּמֹוׁשיע ּבניו, הּוא .מּבני וׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עּתה" ולא "אראּנּו קרֹוב",אֹומר: ולא "אׁשּורּנּו ּדוד; זה , ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

"וקם  ּדוד; זה מּיעקב", ּכֹוכב ּדר" הּמׁשיח. הּמל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
מֹואב" ּפאתי "ּומחץ הּמׁשיח. הּמל זה מּיׂשראל", ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשבט
ּבחבל". וימּדדם מֹואב, את וּי" אֹומר: הּוא וכן ּדוד, זה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבֹו: ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"וקרקר

עד מּים לדוד,ים""ּומׁשלֹו - ירׁשה" אדֹום "והיה . ְְְְֱִִֵַָָָָָָָ
ירׁשה  "והיה וגֹו'". לעבדים לדוד אדֹום "וּתהי ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהר  מֹוׁשעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, הּמל זה - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוגֹו'"

עׂשו". הר את לׁשּפט ְִִֵֶַָֹצּיֹון,
.·אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא מקלט ּבערי ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֹאף

". . ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת . . ּגבל לא את ּומעֹולם ; ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻ
זה ּדבר ערים]היה לּתהּו[ט' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ולא , ְִֶַַָָָָָָָֹֹ

לחינם] ראיה,[- צרי הּדבר אין הּנביאים ּבדברי אבל .ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
מלאים  הּספרים זה.ׁשּכל מּדבר ְְִִִֵֶֶַָָָָ

לעׂשֹות ‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ,ּדעּת על יעלה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מתים  מחּיה אֹו ּבעֹולם, ּדברים ּומחּדׁש ּומֹופתים, ,אֹותֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּכן! הּדבר אין אֹומרים; ׁשהּטּפׁשים אּלּו ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
היה  והּוא היה, מׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם עקיבה רּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשהרי

ּכֹוזבא ׁשל ּכליו ׁשהּוא הּמלנֹוׂשא עליו, אֹומר היה והּוא , ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמל ׁשהּוא ּדֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמה הּמׁשיח. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

ּבעוֹונֹות  ׁשּנהרג עד להם הּמׁשיח, נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון ; ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ולא  אֹות לא חכמים, מּמּנּו ׁשאלּו ולא מׁשיח; ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאינֹו
חּקיה  אין הּזאת ׁשהּתֹורה הן: ּככה הּדברים ועּקר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמֹופת.

ל  מׁשּתּנים מֹוסיפין ּומׁשּפטיה ואין עֹולמים, ּולעֹולמי עֹולם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּגּלה  אֹו ּגֹורע, אֹו הּמֹוסיף וכל מהן; ּגֹורעין ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעליהן,
הרי  - מּפׁשּוטן מצוֹות ׁשל הּדברים והֹוציא ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּפנים

ואּפיקֹורֹוס. רׁשע ּבוּדאי ְְִֶֶַַָָזה
ּבּתֹורה „. הֹוגה ּדוד, מּבית מל יעמד ועֹוסק ואם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ויכף  ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב ּתֹורה ּכפי אביו, ּכדוד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹּבמצוֹות
ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ליל יׂשראל הדת]ּכל ויּלחם [פרצות , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ה' עׂשה מלחמֹות אם מׁשיח. ׁשהּוא ּבחזקת זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּסביביו  האּמֹות ּכל ונּצח מקּדׁשוהצליח, ּובנה ,ּבמקֹומֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבוּדאי  מׁשיח זה הרי - יׂשראל נּדחי את וקּבץ (ויתקן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
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נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל".
ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ּגֹוי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
ּכדיני  עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם חּיב. -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיׂשראל;
יׂשראל  אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ּכדיני ּבחנק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

ּבסיף. ְֲִִַַָוהריגתֹו
.Á עליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּום ּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאׁשת
ּדבית 'זֹו העם: בית]לּה של ּתחזר [- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ראׁשּה[יתגלה]להּתרּה? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ּומאימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשּוק.
היא  מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה מּביתֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשּיֹוציאּה
ואין  ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ותל רׁשּותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתחת

ּבֹו ּתלּוי ׁשּירצה [בבעל]הּדבר זמן ּכל אּלא הּוא ּבלבד, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפֹורׁשין  - מּזה זה לפרׁש היא .אֹו ְְִִִִֶֶֹ

.Ë.יׂשראל ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבן
הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו הּגֹוזל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
ּבׁשעת  ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׂשכר
מה  ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה

ּביׂשראל  ּכן ּובן ּׁשאין ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È החי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ּבכל וכן ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומּתר  ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא;
החי. מן ּבדם ְִַַָהּוא

.‡È הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר מן אחד אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אבר  על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחּיה;

מּמּנּו. החי ִִֶַַמן
.·È הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

וושט] קנה  ּובׂשר [- אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין מּמּנה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּפֹורׁשין

.‚È על אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
נח  ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
עליה  חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה אחד -ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החי  מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן אבר ּובׂשר מּׁשּום ואבר ; ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל  ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - המפרּכסת מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפֹורׁשין
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה הרי סימנין, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

.„È הּדינין על מצּוין הם ּדּינין וכיצד להֹוׁשיב חּיבין ? ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻ
ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצוֹות  מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו,
מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבר
אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל אֹו ׁשּלהן , ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָעריֹות
אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן מאבר ׁשהּוא ּכל ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאכל
הרי  - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו אחת על ׁשעבר אחד ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשראה

ּומּפני  ּבסיף. יהרג -זה הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נהרג  נח ּובן ּדנּוהּו. ולא וידעּו, ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּפי ועל התראה, ּבלא אחד, ּובדּין אחד, דיין ּבעד או [עד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להם -] אּׁשה ּתדּון  ולא אּׁשה, ּבעדּות לא אבל .קרֹובין; ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹ

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
חּוץ ‡. מּכלּום; ּפטּור מּמצוֹותיו, ּבאחת ׁשּׁשגג נח ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּבן

עליו; נהרג אינֹו הּדם, ּגֹואל הרגֹו ׁשאם - ּבׁשגגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמרֹוצח
מקלט  עיר לֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבלא  ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכּונה,
ׁשהיא  ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפנּויה.
אם  וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא עליו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאסּורה
למזיד, קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא והּוא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהרג,
ללמד  לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹונהרג.

למד. ְַָֹולא
לֹו·. מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן

ׁשאינם  לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
הּׁשם  קּדּוׁש על קטן,מצּוין לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מצוֹות  ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
מאחרי ‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן

ׁשֹומעין  אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
יהרג  אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטן לֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיגּדיל  ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מיד ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד  ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא  ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני
.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
אׁשת  על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ׁשּבעל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבארנּו‰. ּבעל ּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אחר  ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאׁשת
יחנק. ׁשּתּבעל, קדם לחּפה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּנכנסה

.Âהּקּבלה ּבהרּבעת [ממרע"ה]מּפי אסּורין נח ׁשּבני , ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
וגֹוי  עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ּובהרּכבת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
חּיב  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו - יׂשראל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּכה

נהרג. אינֹו ֱִֵֶָָמיתה,
.Ê ּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - ׁשּנאמר:הּמילה , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
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יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי וזרע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"אּתה
ׁשהרי  עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ליעקב: אמר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיצחק
הּמחזיק  אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ׁשהּוא מּכלל, - "ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּולזרע

ּבמילה. המחּיבין והן היׁשרה, ּובדרּכֹו ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻּבדתֹו
.Á אברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל  ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה  ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכל ונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
.Ë ּבׁשבע אּלא יעסק לא מיתה; חּיב ּבּתֹורה, ׁשעסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוי

מימֹות  ּביֹום אפּלּו - ׁשּׁשבת ּגֹוי וכן ּבלבד. ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצוֹות
מיתה  חּיב ׁשּבת, ּכמֹו לעצמֹו אֹותֹו עׂשה אם - ואין החֹול ; ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

לעצמֹו מֹועד עׂשה אם לֹומר, אין צרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּדעּתן, לעצמן מצוֹות ולעׂשֹות ּדבר, לחּדׁש אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּניחין
יעמד  אֹו הּמצוֹות, ּכל ויקּבל צדק ּגר יהיה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלא

יגרע  ולא יֹוסיף ולא ׁשבת,ּבתֹורתֹו אֹו ּבּתֹורה, עסק ואם . ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹ
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו, ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ּדבר חּדׁש ְְִִִִִֵַָָאֹו

אינֹו אבל זה; על מיתה חּיב .נהרג ׁשהּוא ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָ
.È ּכדי הּתֹורה, מצוֹות מּׁשאר מצוה לעׂשֹות ׁשרצה נח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ּכהלכתּה. אֹותּה לעׂשֹות אֹותֹו מֹונעין אין - ׂשכר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָלקּבל
מקּבלין צדקה, נתן מּמּנּו. מקּבלין עֹולה, הביא ;מּמּנּוואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נּזֹון  והּוא הֹואיל יׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
צדקה  ׁשּנתן הּגֹוי אבל להחיֹותֹו. עליהם ּומצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּגֹוים. לענּיי אֹותּה ונֹותנין מּמּנּו, מקּבלין -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָ
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

ּכדי  אּלּו, מׁשּפטים ּפי על להם לדּון הּתֹוׁשבים, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּגרים
ׁשֹופטיהם  ׁשּיעמידּו ּדין ּבית ראּו אם העֹולם. יּׁשחת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
מּיׂשראל, להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם מעמידין; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמהם,

ֲִִַמעמידין.
.·Èורצּו יׂשראל, ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו ּגֹוים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשני

אינֹו והאחד רֹוצה, האחד ּתֹורה. ּדין להם ּדנין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשניהם
יׂשראל  היה ּבדיניהם. אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָרֹוצה
ּבדיניהם  לֹו ּדנין - ּבדיניהם ליׂשראל זכּות יׁש אם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָוגֹוי

ּד ּכ' לֹו: ּבדינינּוואֹומרים ליׂשראל זכּות יׁש ואם יניכם'; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָ
עֹוׂשין  ׁשאין לי, ויראה ּדינינּו'. ּכ' לֹו: ואֹומרים לֹו ּדנין -ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

ּבדיניהם  לֹו ּדנין לעֹולם אּלא ּתֹוׁשב, לגר לי,ּכן יראה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חסדים  ּוגמילּות ארץ ּבדר ּתֹוׁשב ּגרי עם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּנֹוהגין
אׁשר  "לּגר ׁשּנאמר: להחיֹותם, מצּוין אנּו ׁשהרי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכיׂשראל,
ּכֹופלין  'אין חכמים: ׁשאמרּו וזה ואכלּה". ּתּתנּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשערי

ׁשלֹום' שלום"]להם "שלום ּתֹוׁשב.[- ּבגר לא ּבגֹוים, - ְְִֵֶָָָֹ
מתיהם  ולקּבר חֹוליהם, לבּקר חכמים צּוּו - הּגֹוים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאפּלּו
מּפני  יׂשראל, ענּיי ּבכלל ענּייהם ּולפרנס יׂשראל, מתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָעם
ּכל  על ורחמיו לּכל, ה' "טֹוב נאמר: הרי ׁשלֹום; ְְֱֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹּדרכי

ׁשלֹום".מעׂשיו" נתיבתיה וכל נעם, ּדרכי "ּדרכיה ונאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

יא  ¤¤ּפרק
ּדוד ‡. ּבית מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמל

הראׁשֹונה  הּממׁשלה ּובֹונהליׁשנּה, נּדחי מקּדׁש, ּומקּבץ , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבימיו  הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין מּקדם יׂשראל. ּכׁשהיּו ,: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

קרּבנֹות  ויֹובלֹות מקריבין ׁשמּטין ועֹוׂשין מצותּה, ּככל ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ
ׁשאינֹוה  מי אֹו ּבֹו, מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. אמּורה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אּלא לביאתֹומחּכה ּכֹופר, הּוא ּבלבד נביאים ּבׁשאר לא - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
רּבנּו ּובמׁשה ׁשּנאמר:ּבּתֹורה עליו, העידה ּתֹורה ׁשהרי ; ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּכל  וקּבצ וׁשב, ;ורחמ ,ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"וׁשב
יקּבצ מּׁשם - הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם . . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעּמים

". . הארץ אל אלהי ה' והביא . . אלהי ואּלּוה' . ְֱֱֱֲִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
הּדברים  ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, המפרׁשים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹהּדברים

ּבלעם  ּבפרׁשת אף הּנביאים. ּכל ידי על נאמר,ׁשּנאמרּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח - הּמׁשיחים ּבׁשני נּבא ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָוׁשם
ׁשּיעמד  האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד יׂשראל את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיע

עׂשו  ּבני מּיד יׂשראל את ׁשּמֹוׁשיע ּבניו, הּוא .מּבני וׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עּתה" ולא "אראּנּו קרֹוב",אֹומר: ולא "אׁשּורּנּו ּדוד; זה , ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

"וקם  ּדוד; זה מּיעקב", ּכֹוכב ּדר" הּמׁשיח. הּמל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
מֹואב" ּפאתי "ּומחץ הּמׁשיח. הּמל זה מּיׂשראל", ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשבט
ּבחבל". וימּדדם מֹואב, את וּי" אֹומר: הּוא וכן ּדוד, זה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבֹו: ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"וקרקר

עד מּים לדוד,ים""ּומׁשלֹו - ירׁשה" אדֹום "והיה . ְְְְֱִִֵַָָָָָָָ
ירׁשה  "והיה וגֹו'". לעבדים לדוד אדֹום "וּתהי ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהר  מֹוׁשעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, הּמל זה - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוגֹו'"

עׂשו". הר את לׁשּפט ְִִֵֶַָֹצּיֹון,
.·אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא מקלט ּבערי ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֹאף

". . ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת . . ּגבל לא את ּומעֹולם ; ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻ
זה ּדבר ערים]היה לּתהּו[ט' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ולא , ְִֶַַָָָָָָָֹֹ

לחינם] ראיה,[- צרי הּדבר אין הּנביאים ּבדברי אבל .ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
מלאים  הּספרים זה.ׁשּכל מּדבר ְְִִִֵֶֶַָָָָ

לעׂשֹות ‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ,ּדעּת על יעלה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מתים  מחּיה אֹו ּבעֹולם, ּדברים ּומחּדׁש ּומֹופתים, ,אֹותֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּכן! הּדבר אין אֹומרים; ׁשהּטּפׁשים אּלּו ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
היה  והּוא היה, מׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם עקיבה רּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשהרי

ּכֹוזבא ׁשל ּכליו ׁשהּוא הּמלנֹוׂשא עליו, אֹומר היה והּוא , ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמל ׁשהּוא ּדֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמה הּמׁשיח. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

ּבעוֹונֹות  ׁשּנהרג עד להם הּמׁשיח, נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון ; ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ולא  אֹות לא חכמים, מּמּנּו ׁשאלּו ולא מׁשיח; ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאינֹו
חּקיה  אין הּזאת ׁשהּתֹורה הן: ּככה הּדברים ועּקר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמֹופת.

ל  מׁשּתּנים מֹוסיפין ּומׁשּפטיה ואין עֹולמים, ּולעֹולמי עֹולם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּגּלה  אֹו ּגֹורע, אֹו הּמֹוסיף וכל מהן; ּגֹורעין ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעליהן,
הרי  - מּפׁשּוטן מצוֹות ׁשל הּדברים והֹוציא ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּפנים

ואּפיקֹורֹוס. רׁשע ּבוּדאי ְְִֶֶַַָָזה
ּבּתֹורה „. הֹוגה ּדוד, מּבית מל יעמד ועֹוסק ואם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ויכף  ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב ּתֹורה ּכפי אביו, ּכדוד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹּבמצוֹות
ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ליל יׂשראל הדת]ּכל ויּלחם [פרצות , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ה' עׂשה מלחמֹות אם מׁשיח. ׁשהּוא ּבחזקת זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּסביביו  האּמֹות ּכל ונּצח מקּדׁשוהצליח, ּובנה ,ּבמקֹומֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבוּדאי  מׁשיח זה הרי - יׂשראל נּדחי את וקּבץ (ויתקן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
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אהפוך  אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד כולו העולם
שכם  ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
ׁשאינֹו ּבידּוע - נהרג אֹו ּכה, עד הצליח לא ואם ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחד)
ּדוד  ּבית מלכי ּככל הּוא והרי עליו, ּתֹורה ׁשהבטיחה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש העמידֹו ולא ׁשּמתּו. הּכׁשרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשלמים

רּבים  ּבֹו לנּסֹות יּכׁשלּו,אּלא הּמׂשּכילים "ּומן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
לּמֹועד". עֹוד ּכי קץ, עת עד - ּוללּבן ּולברר ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלצרֹוף
ּדין  ּבבית ונהרג מׁשיח, ׁשּיהיה ׁשּדּמה הּנֹוצרי יׁשּוע ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאף
יּנּׂשאּו עּמ ּפריצי "ּובני ׁשּנאמר: ּדנּיאל, ּבֹו נתנּבא ּכבר -ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּכל  מּזה, ּגדֹול מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". - חזֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלהעמיד
ּומקּבץ  ּומֹוׁשיעם, יׂשראל ּגֹואל ׁשהּמׁשיח ּדּברּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנביאים
ּבחרב, יׂשראל לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנדחיהם
ּולהטעֹות  הּתֹורה, ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּולפּזר
מחׁשבֹות  אבל ה'?! מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם ְְְֱֲֲֲִִֵַַַָָָֹֹרב
ּדרכינּו לא ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין - העֹולם ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּבֹורא
ׁשל  האּלּו הּדברים וכל מחׁשבֹותיו. מחׁשבֹותינּו ולא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדרכיו

אחריו ׁשעמד הּיׁשמעאלי זה וׁשל הּנֹוצרי, מוחמד]יׁשּוע -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכּלֹו העֹולם ּולתּקן הּמׁשיח, למל ּדר ליּׁשר אּלא אינן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּביחד  ה' את ׂשפה לעבד עּמים אל אהּפ אז "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ה', ּבׁשם ּכּלם לקרא ּכיצד?ּולעבדֹוברּורה, אחד". ׁשכם ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

הּתֹורה  ּומּדברי הּמׁשיח, מּדברי ּכּלֹו העֹולם נתמּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכבר
רחֹוקים, ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצוֹות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּומּדברי
ּבדברים  ונֹותנים נֹוׂשאים והם לב; ערלי רּבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָּובעּמים
אמת  אּלּו 'מצוֹות אֹומרים: אּלּו - הּתֹורה ּובמצוֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָאּלּו,
ואּלּו לדֹורֹות'. נֹוהגֹות היּו ולא הּזה, ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹהיּו,
ּוכבר  ּכפׁשּוטן, ואינן ּבהן, יׁש נסּתרים 'ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹומרים:
הּמׁשיח  הּמל ּוכׁשּיעמד נסּתריהם'. וגּלה מׁשיח, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבא
חֹוזרים  ּכּלם הם מּיד - ויּנׂשא וירּום ויצליח ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבאמת,
ואבֹותיהם  וׁשּנביאיהם אבֹותיהם, נחלּו ׁשּׁשקר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָויֹודעים

ְִהטעּום.

יב  ¤¤ּפרק
ּדבר ‡. יּבטל הּמׁשיח ׁשּבימֹות ,ּדעּת על יעלה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל

ּבראׁשית; ּבמעׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמנהגֹו
ּכמנהגֹו עֹולם זאב הֹולאּלא "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּדבר  ענין וחידה. מׁשל ירּבץ", ּגדי עם ונמר ּכבׂש, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָעם
העֹולם  אּמֹות רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין יׂשראל ׁשּיהיּו -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
- יׁשדדם ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ּכזאב ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּמׁשּולים

האמת  לדת ּכּלם ויחזרּו עריהם". על ׁשקד יגזלּונמר ולא , ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ּכיׂשראל, ּבנחת הּמּתר ּדבר יאכלּו אּלא יׁשחיתּו, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻולא

ּתבן" יאכל ּכּבקר "ואריה, ּבאּלּוׁשּנאמר: ּכּיֹוצא ּכל . ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
הם  מׁשלים הּמׁשיח, ּבענין הּכתּובים ּובימֹות הּדברים ; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

ענין  ּומה מׁשל, היּו ּדבר לאיזה לּכל יּודע הּמׁשיח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּמל
ּבהם. ֶָָרמּוז

הּמׁשיח,·. לימֹות הּזה העֹולם ּבין 'אין חכמים: ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאמרּו
מּפׁשּוטם  ויראה ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד ּדברי אּלא ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

גֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות ׁשּבתחּלת שם הּנביאים, -] ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ
אומתו]ּומגֹוג המלך] שם ּומגֹוג,[- גֹוג מלחמת וׁשּקדם ; ְְִֶֶֶֶָָֹ

ּולהכין יׂשראל ליּׁשר ליׂשראל נביא ׁשּנאמר:לּבם יעמד , ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לטהר  לא ּבא ואינֹו וגֹו'". אלּיה את לכם ׁשֹולח אנכי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"הּנה
ּבחזקת  ׁשהם אנׁשים לפסל ולא הּטהֹור, לטּמא ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹהּטמא
לׂשּום  אּלא ּפסּולין; ׁשהחזקּו מי להכׁשיר ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֻּכׁשרּות,
ויׁש ּבנים". על אבֹות לב "והׁשיב ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלֹום
יבֹוא  הּמׁשיח, הּמל ּביאת ׁשּקדם ׁשאֹומר, החכמים ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן
היא אדם ידע לא - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו וכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹאלּיהּו.
ּגם  הּנביאים. אצל הם סתּומין ׁשּדברים ׁשּיהיּו; עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיהיּו,
הכרע  לפי אּלא אּלּו, ּבדברים קּבלה להם אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחכמים
ּכל  ועל אּלּו. ּבדברים מחלקת להם יׁש ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפסּוקים;
עּקר  ּדקּדּוקיהם, ולא אּלּו ּדברים הוית סּדּור אין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּפנים,
יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי אדם יתעּסק לא ּולעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹּבּדת.
ולא  ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ּבענינים האמּורים מדרׁשֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּבדברי
לידי  ולא אהבה, לידי לא מביאין ׁשאינן - עּקר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹיׂשימם

חכמים: אמרּו הּקּצין; יחּׁשב לא וכן ּדעּתן יראה. 'ּתּפח ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ּבכלל ויאמין יחּכה אּלא קּצין'. מחּׁשבי בעיקר]ׁשל -] ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָָהּדבר,
.‚הּמל אליו ּבימי ויתקּבצּו מלכּותֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יתיחסּו יׂשראל, המשפחה]ּכל ּברּוח [יחוס ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: עליו, ׁשּתנּוח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

מטהר לוי מייחס]ּובבני ּכהן,[- מיחס 'זה ואֹומר: ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֻ
הרי  ליׂשראל; מיחסין ׁשאין את ודֹוחה לוי', מיחס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻוזה
ּכהן  עמד עד . . להם הּתרׁשתא "וּיאמר אֹומר: ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּוא
מתיחסין  הּקדׁש ׁשּברּוח למדּת, הּנה ּולתּמים". ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻלאּורים
אּלא  יׂשראל מיחס ואינֹו המיחס. ּומֹודיעין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻהּמחזקין,
ּפלֹוני. מּׁשבט וזה ּפלֹוני מּׁשבט ׁשּזה ׁשּמֹודיע ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַלׁשבטיהם,
וזה  ממזר, 'זה ּכׁשרּות: ּבחזקת ׁשהם על אֹומר אינֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאבל

נטמעה.[כנעני]עבד' ׁשּנטמעה, ׁשּמׁשּפחה הּוא ׁשהּדין - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ּכדי „. לא - הּמׁשיח ימֹות והחכמים הּנביאים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתאּוּו

ׁשּירּדּו ּכדי ולא העֹולם, ּכל על ּבּגֹוים,[ישתעבדו]ׁשּיׁשלטּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ולׁשּתֹות  לאכל ּכדי ולא העּמים, אֹותם ׁשּינּׂשאּו ּכדי ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
ולא  וחכמתּה, ּבּתֹורה ּפנּויין ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולׂשמח;

ּומבּטל נֹוגׂש להם העֹולם [מהתורה]יהיה לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתׁשּובה הּבא  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְִֵֶַַָָ

הּזמן ‰. רעב ּובאֹותֹו לא ׁשם יהיה לא ולא , מלחמה ולא ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹ
וכל ותחרּות קנאה הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה - ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

עסק  יהיה ולא ּכעפר. מצּויין העֹולם הּמעדּנים אּלא ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבלבד  ה' את ויֹודעים לדעת ּגדֹולים, חכמים יהיּו ּולפיכ . ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ

ּכח  ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו העמּקים; הּסתּומים ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹֻּדברים
לּים  ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאדם,

.מכּסים" ְִַ
ּבעזרת עׂשר, ארּבעה ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברי
הלכֹות ּוׁשמֹונים: אחד זה, ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּדי.
ׁשנים עדּות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָסנהדרין,
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ּפרקים; ׁשבעה ממרים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָועׂשרים
מלכים הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה אבל, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עׂשר ׁשנים ְְְִִֵָָָָּומלחמֹות,

הל"ב מחזור סיום

ליום פרקים ג' במסלול

ה'תשע"ד שבט ט' שישי יום

הל"ג מחזור תחילת

ליום פרקים ג' במסלול

עֹולם. אל ה' ¨¥¥§ּבׁשם

מצֹותיך. ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ¨¤§¦¨¤¦¦©§¥Ÿ̈אז

¨¨§©הקּדמה
Ïk,נּתנּו ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

והּתֹורה  האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו "ּתֹורה", ְְְְִִִֶַָָָָָוהּמצוה".
זֹו, ּומצוה הּמצוה. ּפי על הּתֹורה, לעׂשֹות וצּונּו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּפרּוׁשּה.
מׁשה  ּכתבּה - הּתֹורה ּכל ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה הּנקראת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיא
ׁשבט  לכל ּתֹורה ספר ונתן ידֹו. ּבכתב ׁשּימּות, קדם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹרּבנּו
"לקח  ׁשּנאמר: לעד, ּבארֹון נתנהּו - אחד וספר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹוׁשבט;
ה' ּברית ארֹון מּצד אתֹו וׂשמּתם הּזה, הּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאת
הּתֹורה  ּפרּוׁש הּוא והּמצוה, לעד". ּב ׁשם והיה ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלהיכם;
ּכל  ולׁשאר וליהֹוׁשע לּזקנים ּבּה צּוה אּלא ּכתבּה; לא -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
אתכם  מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל,
ׁשּבעל  'ּתֹורה נקראת זה ּומּפני לעׂשֹות". תׁשמרּו אתֹו -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
מׁשה  לּמדּה ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה נכּתבה ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּפה'.
ּופינחס  ואלעזר זקנים; לׁשבעים ּדינֹו ּבבית ּכּלּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻרּבנּו
ּתלמידֹו ׁשהּוא וליהֹוׁשע מּמׁשה. קּבלּו ׁשלׁשּתן ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֻֻויהֹוׁשע,
וכן  עליה; וצּוהּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מסר רּבנּו, מׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל
קּבלּו רּבים ּוזקנים ּפה. על לּמד חּייו ימי ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻיהֹוׁשע,
קּבל  ּוׁשמּואל ּומּפינחס; הּזקנים מן עלי וקּבל ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻמיהֹוׁשע,
ואחּיה  ּדינֹו. ּובית מּׁשמּואל קּבל ודוד ּדינֹו, ּובית ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָמעלי
מּמׁשה, וׁשמע היה, ולוי היה, מצרים מּיֹוצאי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּׁשילני,
אלּיהּו ּדינֹו. ּובית מּדוד קּבל והּוא מׁשה; ּבימי קטן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹוהיה
מאלּיהּו קּבל ואליׁשע ּדינֹו, ּובית הּׁשילני מאחּיה ֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹקּבל

ּדינֹו ּובית מאליׁשע קּבל הּכהן ויהֹוידע ּדינֹו, ּוזכריה ּובית , ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹ
ּדינֹו, ּובית מּזכריה קּבל והֹוׁשע ּדינֹו, ּובית מיהֹוידע ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָקּבל
ּובית  מעמֹוס קּבל ויׁשעיה ּדינֹו, ּובית מהֹוׁשע קּבל ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָועמֹוס
מּמיכה  קּבל ויֹואל ּדינֹו, ּובית מיׁשעיה קּבל ּומיכה ְְִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָּדינֹו,
קּבל  וחבּקּוק ּדינֹו, ּובית מּיֹואל קּבל ונחּום ּדינֹו, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַּובית
ּדינֹו, ּובית מחבּקּוק קּבל ּוצפניה ּדינֹו, ּובית ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָמּנחּום

קּבל  נרּיה ּבן ּוברּו ּדינֹו, ּובית מּצפניה קּבל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָוירמיה
נרּיה  ּבן מּברּו קּבלּו ּדינֹו ּובית ועזרא ּדינֹו, ּובית ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָמּירמיה
ּכנסת  'אנׁשי הּנקראין הן עזרא, ׁשל ּדינֹו ּבית ּדינֹו. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובית
מיׁשאל  חנניה ודנּיאל ּומלאכי, זכריה חּגי - והם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה'.
והרּבה  ּוזרּבבל; ּבלׁשן ּומרּדכי חכליה, ּבן ּונחמיה ְְְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻועזריה,
מהם  האחרֹון זקנים. ועׂשרים מאה ּתׁשלּום עּמהן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחכמים
ועׂשרים, הּמאה מּכלל היה והּוא הּצּדיק, ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּוא
אחר  ּגדֹול ּכהן היה והּוא מּכּלם; ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻוקּבל
מּׁשמעֹון  קּבלּו ּדינֹו ּובית ׂשֹוכֹו איׁש אנטיגנֹוס ְְְְְִִִִִִֵֶַָעזרא.
ּבן  ויֹוסף צרדה איׁש יֹועזר ּבן ויֹוסף ּדינֹו, ּובית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּצּדיק
ּובית  מאנטיגנֹוס קּבלּו ּדינם ּובית ירּוׁשלים איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוחנן
קּבלּו ּדינם ּובית הארּבלי ונּתאי ּפרחיה ּבן ויהֹוׁשע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּדינֹו,
ּבן  ויהּודה ּדינם, ּובית יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּיֹוסף
ּבן  מיהֹוׁשע קּבלּו ּדינם ּובית ׁשטח ּבן וׁשמעֹון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻטּבאי
ּגרי  ואבטליֹון ׁשמעיה ּדינם. ּובית הארּבלי ונּתאי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָּפרחיה
הּלל  ּדינם. ּובית וׁשמעֹון מיהּודה קּבלּו ּדינם ּובית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהּצדק
ּדינם. ּובית ואבטליֹון מּׁשמעיה קּבלּו ּדינם ּובית ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
מהּלל  קּבלּו הּלל ׁשל ּבנֹו ׁשמעֹון ורּבן זּכאי ּבן יֹוחנן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָורּבן
ּבן  יֹוחנן לרּבן לֹו היּו ּתלמידים חמּׁשה ּדינֹו. ּובית ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּזקן
רּבי  - הם ואּלּו מּמּנּו; ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי והם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָזּכאי,
ׁשמעֹון  ורּבי הּכהן, יֹוסי ורּבי יהֹוׁשע, ורּבי הּגדֹול, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻאליעזר
קּבל  יֹוסף ּבן עקיבה ורּבי .ער ּבן אלעזר ורּבי נתנאל, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבן
ורּבי  היה. צדק ּגר אביו ויֹוסף הּגדֹול, אליעזר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמרּבי
וגם  עקיבה, מרּבי קּבלּו הּצדק ּגר ּבן מאיר ורּבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁשמעאל

יׁשמעאל  מרּבי וחבריו מאיר רּבי רּבי קּבל ׁשל חבריו . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ורּבי  ׁשמעֹון, ורּבי יֹוסי, ורּבי יהּודה, רּבי הם - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָמאיר
הּסנּדלר, יֹוחנן ורּבי ׁשּמּוע, ּבן אלעזר ורּבי ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָנחמיה,
חבריו  קּבלּו וכן ּתרדיֹון. ּבן חנניה ורּבי עּזאי, ּבן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָוׁשמעֹון
רּבי  ׁשל וחבריו הּגדֹול; אליעזר מרּבי עקיבה רּבי ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ורּבי  הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל רּבֹו טרפֹון רּבי הם - ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָעקיבה
הּזקן  ּגמליאל רּבן נּורי. ּבן יֹוחנן ורּבי אלעזר, ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון  ורּבן הּזקן, הּלל ׁשל ּבנֹו אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָקּבל
ׁשמעֹון  ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ּגמליאל ורּבן מּמּנּו, קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנֹו
הּוא  זה, ׁשמעֹון רּבן ׁשל ּבנֹו יהּודה ורּבי מּמּנּו. קּבל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבנֹו
אלעזר  ּומרּבי מאביו, קּבל והּוא הּקדֹוׁש', 'רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנקרא
הּמׁשנה. חּבר הּקדֹוׁש רּבנּו חברֹו. ׁשמעֹון ּומרּבי ׁשּמּוע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבן
חּבּור  חּברּו לא הּקדֹוׁש, רּבנּו ועד רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומימֹות
ּדֹור  ּבכל אּלא ּפה; ׁשּבעל ּבתֹורה ּברּבים אֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמלּמדין
ּכֹותב  הּדֹור, ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא אֹו ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֵֶֶַָָֹודֹור,
על  מלּמד והּוא מרּבֹותיו, ׁשּׁשמע הּׁשמּועֹות זכרֹון ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָלעצמֹו
ּכחֹו, ּכפי לעצמֹו ּכֹותב ואחד אחד ּכל וכן ּברּבים. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפה
ּומּדברים  ׁשּׁשמע, ּכמֹו ּומהלכֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבאּור
מּפי  למדּום ׁשּלא ּבּדינים ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּנתחּדׁשּו
והסּכימּו מּדֹות, עׂשרה מּׁשלׁש ּבמּדה אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹהּׁשמּועה
רּבנּו עד ּתמיד, הּדבר היה וכ הּגדֹול. ּדין ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעליהן
הּבאּורין  וכל הּדינין וכל הּׁשמּועֹות ּכל קּבץ והּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש.
ּכל  ׁשל ּדין ּבית וׁשּלמדּו רּבנּו, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּפרּוׁשין
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אהפוך  אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד כולו העולם
שכם  ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
ׁשאינֹו ּבידּוע - נהרג אֹו ּכה, עד הצליח לא ואם ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחד)
ּדוד  ּבית מלכי ּככל הּוא והרי עליו, ּתֹורה ׁשהבטיחה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש העמידֹו ולא ׁשּמתּו. הּכׁשרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשלמים

רּבים  ּבֹו לנּסֹות יּכׁשלּו,אּלא הּמׂשּכילים "ּומן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
לּמֹועד". עֹוד ּכי קץ, עת עד - ּוללּבן ּולברר ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלצרֹוף
ּדין  ּבבית ונהרג מׁשיח, ׁשּיהיה ׁשּדּמה הּנֹוצרי יׁשּוע ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאף
יּנּׂשאּו עּמ ּפריצי "ּובני ׁשּנאמר: ּדנּיאל, ּבֹו נתנּבא ּכבר -ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּכל  מּזה, ּגדֹול מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". - חזֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלהעמיד
ּומקּבץ  ּומֹוׁשיעם, יׂשראל ּגֹואל ׁשהּמׁשיח ּדּברּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנביאים
ּבחרב, יׂשראל לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנדחיהם
ּולהטעֹות  הּתֹורה, ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּולפּזר
מחׁשבֹות  אבל ה'?! מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם ְְְֱֲֲֲִִֵַַַָָָֹֹרב
ּדרכינּו לא ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין - העֹולם ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּבֹורא
ׁשל  האּלּו הּדברים וכל מחׁשבֹותיו. מחׁשבֹותינּו ולא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדרכיו

אחריו ׁשעמד הּיׁשמעאלי זה וׁשל הּנֹוצרי, מוחמד]יׁשּוע -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכּלֹו העֹולם ּולתּקן הּמׁשיח, למל ּדר ליּׁשר אּלא אינן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּביחד  ה' את ׂשפה לעבד עּמים אל אהּפ אז "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ה', ּבׁשם ּכּלם לקרא ּכיצד?ּולעבדֹוברּורה, אחד". ׁשכם ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

הּתֹורה  ּומּדברי הּמׁשיח, מּדברי ּכּלֹו העֹולם נתמּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכבר
רחֹוקים, ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצוֹות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּומּדברי
ּבדברים  ונֹותנים נֹוׂשאים והם לב; ערלי רּבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָּובעּמים
אמת  אּלּו 'מצוֹות אֹומרים: אּלּו - הּתֹורה ּובמצוֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָאּלּו,
ואּלּו לדֹורֹות'. נֹוהגֹות היּו ולא הּזה, ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹהיּו,
ּוכבר  ּכפׁשּוטן, ואינן ּבהן, יׁש נסּתרים 'ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹומרים:
הּמׁשיח  הּמל ּוכׁשּיעמד נסּתריהם'. וגּלה מׁשיח, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבא
חֹוזרים  ּכּלם הם מּיד - ויּנׂשא וירּום ויצליח ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבאמת,
ואבֹותיהם  וׁשּנביאיהם אבֹותיהם, נחלּו ׁשּׁשקר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָויֹודעים

ְִהטעּום.

יב  ¤¤ּפרק
ּדבר ‡. יּבטל הּמׁשיח ׁשּבימֹות ,ּדעּת על יעלה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל

ּבראׁשית; ּבמעׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמנהגֹו
ּכמנהגֹו עֹולם זאב הֹולאּלא "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּדבר  ענין וחידה. מׁשל ירּבץ", ּגדי עם ונמר ּכבׂש, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָעם
העֹולם  אּמֹות רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין יׂשראל ׁשּיהיּו -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
- יׁשדדם ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ּכזאב ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּמׁשּולים

האמת  לדת ּכּלם ויחזרּו עריהם". על ׁשקד יגזלּונמר ולא , ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ּכיׂשראל, ּבנחת הּמּתר ּדבר יאכלּו אּלא יׁשחיתּו, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻולא

ּתבן" יאכל ּכּבקר "ואריה, ּבאּלּוׁשּנאמר: ּכּיֹוצא ּכל . ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
הם  מׁשלים הּמׁשיח, ּבענין הּכתּובים ּובימֹות הּדברים ; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

ענין  ּומה מׁשל, היּו ּדבר לאיזה לּכל יּודע הּמׁשיח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּמל
ּבהם. ֶָָרמּוז

הּמׁשיח,·. לימֹות הּזה העֹולם ּבין 'אין חכמים: ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאמרּו
מּפׁשּוטם  ויראה ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד ּדברי אּלא ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

גֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות ׁשּבתחּלת שם הּנביאים, -] ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ
אומתו]ּומגֹוג המלך] שם ּומגֹוג,[- גֹוג מלחמת וׁשּקדם ; ְְִֶֶֶֶָָֹ

ּולהכין יׂשראל ליּׁשר ליׂשראל נביא ׁשּנאמר:לּבם יעמד , ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לטהר  לא ּבא ואינֹו וגֹו'". אלּיה את לכם ׁשֹולח אנכי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"הּנה
ּבחזקת  ׁשהם אנׁשים לפסל ולא הּטהֹור, לטּמא ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹהּטמא
לׂשּום  אּלא ּפסּולין; ׁשהחזקּו מי להכׁשיר ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֻּכׁשרּות,
ויׁש ּבנים". על אבֹות לב "והׁשיב ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלֹום
יבֹוא  הּמׁשיח, הּמל ּביאת ׁשּקדם ׁשאֹומר, החכמים ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן
היא אדם ידע לא - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו וכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹאלּיהּו.
ּגם  הּנביאים. אצל הם סתּומין ׁשּדברים ׁשּיהיּו; עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיהיּו,
הכרע  לפי אּלא אּלּו, ּבדברים קּבלה להם אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחכמים
ּכל  ועל אּלּו. ּבדברים מחלקת להם יׁש ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפסּוקים;
עּקר  ּדקּדּוקיהם, ולא אּלּו ּדברים הוית סּדּור אין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּפנים,
יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי אדם יתעּסק לא ּולעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹּבּדת.
ולא  ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ּבענינים האמּורים מדרׁשֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּבדברי
לידי  ולא אהבה, לידי לא מביאין ׁשאינן - עּקר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹיׂשימם

חכמים: אמרּו הּקּצין; יחּׁשב לא וכן ּדעּתן יראה. 'ּתּפח ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ּבכלל ויאמין יחּכה אּלא קּצין'. מחּׁשבי בעיקר]ׁשל -] ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָָהּדבר,
.‚הּמל אליו ּבימי ויתקּבצּו מלכּותֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יתיחסּו יׂשראל, המשפחה]ּכל ּברּוח [יחוס ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: עליו, ׁשּתנּוח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

מטהר לוי מייחס]ּובבני ּכהן,[- מיחס 'זה ואֹומר: ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֻ
הרי  ליׂשראל; מיחסין ׁשאין את ודֹוחה לוי', מיחס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻוזה
ּכהן  עמד עד . . להם הּתרׁשתא "וּיאמר אֹומר: ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּוא
מתיחסין  הּקדׁש ׁשּברּוח למדּת, הּנה ּולתּמים". ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻלאּורים
אּלא  יׂשראל מיחס ואינֹו המיחס. ּומֹודיעין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻהּמחזקין,
ּפלֹוני. מּׁשבט וזה ּפלֹוני מּׁשבט ׁשּזה ׁשּמֹודיע ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַלׁשבטיהם,
וזה  ממזר, 'זה ּכׁשרּות: ּבחזקת ׁשהם על אֹומר אינֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאבל

נטמעה.[כנעני]עבד' ׁשּנטמעה, ׁשּמׁשּפחה הּוא ׁשהּדין - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ּכדי „. לא - הּמׁשיח ימֹות והחכמים הּנביאים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתאּוּו

ׁשּירּדּו ּכדי ולא העֹולם, ּכל על ּבּגֹוים,[ישתעבדו]ׁשּיׁשלטּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ולׁשּתֹות  לאכל ּכדי ולא העּמים, אֹותם ׁשּינּׂשאּו ּכדי ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
ולא  וחכמתּה, ּבּתֹורה ּפנּויין ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולׂשמח;

ּומבּטל נֹוגׂש להם העֹולם [מהתורה]יהיה לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתׁשּובה הּבא  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְִֵֶַַָָ

הּזמן ‰. רעב ּובאֹותֹו לא ׁשם יהיה לא ולא , מלחמה ולא ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹ
וכל ותחרּות קנאה הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה - ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

עסק  יהיה ולא ּכעפר. מצּויין העֹולם הּמעדּנים אּלא ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבלבד  ה' את ויֹודעים לדעת ּגדֹולים, חכמים יהיּו ּולפיכ . ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ

ּכח  ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו העמּקים; הּסתּומים ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹֻּדברים
לּים  ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאדם,

.מכּסים" ְִַ
ּבעזרת עׂשר, ארּבעה ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברי
הלכֹות ּוׁשמֹונים: אחד זה, ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּדי.
ׁשנים עדּות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָסנהדרין,
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ּפרקים; ׁשבעה ממרים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָועׂשרים
מלכים הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה אבל, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עׂשר ׁשנים ְְְִִֵָָָָּומלחמֹות,

הל"ב מחזור סיום

ליום פרקים ג' במסלול

ה'תשע"ד שבט ט' שישי יום

הל"ג מחזור תחילת

ליום פרקים ג' במסלול

עֹולם. אל ה' ¨¥¥§ּבׁשם

מצֹותיך. ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ¨¤§¦¨¤¦¦©§¥Ÿ̈אז

¨¨§©הקּדמה
Ïk,נּתנּו ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

והּתֹורה  האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו "ּתֹורה", ְְְְִִִֶַָָָָָוהּמצוה".
זֹו, ּומצוה הּמצוה. ּפי על הּתֹורה, לעׂשֹות וצּונּו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּפרּוׁשּה.
מׁשה  ּכתבּה - הּתֹורה ּכל ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה הּנקראת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיא
ׁשבט  לכל ּתֹורה ספר ונתן ידֹו. ּבכתב ׁשּימּות, קדם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹרּבנּו
"לקח  ׁשּנאמר: לעד, ּבארֹון נתנהּו - אחד וספר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹוׁשבט;
ה' ּברית ארֹון מּצד אתֹו וׂשמּתם הּזה, הּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאת
הּתֹורה  ּפרּוׁש הּוא והּמצוה, לעד". ּב ׁשם והיה ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלהיכם;
ּכל  ולׁשאר וליהֹוׁשע לּזקנים ּבּה צּוה אּלא ּכתבּה; לא -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
אתכם  מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל,
ׁשּבעל  'ּתֹורה נקראת זה ּומּפני לעׂשֹות". תׁשמרּו אתֹו -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
מׁשה  לּמדּה ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה נכּתבה ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּפה'.
ּופינחס  ואלעזר זקנים; לׁשבעים ּדינֹו ּבבית ּכּלּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻרּבנּו
ּתלמידֹו ׁשהּוא וליהֹוׁשע מּמׁשה. קּבלּו ׁשלׁשּתן ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֻֻויהֹוׁשע,
וכן  עליה; וצּוהּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מסר רּבנּו, מׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל
קּבלּו רּבים ּוזקנים ּפה. על לּמד חּייו ימי ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻיהֹוׁשע,
קּבל  ּוׁשמּואל ּומּפינחס; הּזקנים מן עלי וקּבל ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻמיהֹוׁשע,
ואחּיה  ּדינֹו. ּובית מּׁשמּואל קּבל ודוד ּדינֹו, ּובית ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָמעלי
מּמׁשה, וׁשמע היה, ולוי היה, מצרים מּיֹוצאי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּׁשילני,
אלּיהּו ּדינֹו. ּובית מּדוד קּבל והּוא מׁשה; ּבימי קטן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹוהיה
מאלּיהּו קּבל ואליׁשע ּדינֹו, ּובית הּׁשילני מאחּיה ֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹקּבל

ּדינֹו ּובית מאליׁשע קּבל הּכהן ויהֹוידע ּדינֹו, ּוזכריה ּובית , ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹ
ּדינֹו, ּובית מּזכריה קּבל והֹוׁשע ּדינֹו, ּובית מיהֹוידע ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָקּבל
ּובית  מעמֹוס קּבל ויׁשעיה ּדינֹו, ּובית מהֹוׁשע קּבל ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָועמֹוס
מּמיכה  קּבל ויֹואל ּדינֹו, ּובית מיׁשעיה קּבל ּומיכה ְְִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָּדינֹו,
קּבל  וחבּקּוק ּדינֹו, ּובית מּיֹואל קּבל ונחּום ּדינֹו, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַּובית
ּדינֹו, ּובית מחבּקּוק קּבל ּוצפניה ּדינֹו, ּובית ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָמּנחּום

קּבל  נרּיה ּבן ּוברּו ּדינֹו, ּובית מּצפניה קּבל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָוירמיה
נרּיה  ּבן מּברּו קּבלּו ּדינֹו ּובית ועזרא ּדינֹו, ּובית ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָמּירמיה
ּכנסת  'אנׁשי הּנקראין הן עזרא, ׁשל ּדינֹו ּבית ּדינֹו. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובית
מיׁשאל  חנניה ודנּיאל ּומלאכי, זכריה חּגי - והם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה'.
והרּבה  ּוזרּבבל; ּבלׁשן ּומרּדכי חכליה, ּבן ּונחמיה ְְְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻועזריה,
מהם  האחרֹון זקנים. ועׂשרים מאה ּתׁשלּום עּמהן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחכמים
ועׂשרים, הּמאה מּכלל היה והּוא הּצּדיק, ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּוא
אחר  ּגדֹול ּכהן היה והּוא מּכּלם; ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻוקּבל
מּׁשמעֹון  קּבלּו ּדינֹו ּובית ׂשֹוכֹו איׁש אנטיגנֹוס ְְְְְִִִִִִֵֶַָעזרא.
ּבן  ויֹוסף צרדה איׁש יֹועזר ּבן ויֹוסף ּדינֹו, ּובית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּצּדיק
ּובית  מאנטיגנֹוס קּבלּו ּדינם ּובית ירּוׁשלים איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוחנן
קּבלּו ּדינם ּובית הארּבלי ונּתאי ּפרחיה ּבן ויהֹוׁשע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּדינֹו,
ּבן  ויהּודה ּדינם, ּובית יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּיֹוסף
ּבן  מיהֹוׁשע קּבלּו ּדינם ּובית ׁשטח ּבן וׁשמעֹון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻטּבאי
ּגרי  ואבטליֹון ׁשמעיה ּדינם. ּובית הארּבלי ונּתאי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָּפרחיה
הּלל  ּדינם. ּובית וׁשמעֹון מיהּודה קּבלּו ּדינם ּובית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהּצדק
ּדינם. ּובית ואבטליֹון מּׁשמעיה קּבלּו ּדינם ּובית ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
מהּלל  קּבלּו הּלל ׁשל ּבנֹו ׁשמעֹון ורּבן זּכאי ּבן יֹוחנן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָורּבן
ּבן  יֹוחנן לרּבן לֹו היּו ּתלמידים חמּׁשה ּדינֹו. ּובית ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּזקן
רּבי  - הם ואּלּו מּמּנּו; ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי והם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָזּכאי,
ׁשמעֹון  ורּבי הּכהן, יֹוסי ורּבי יהֹוׁשע, ורּבי הּגדֹול, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻאליעזר
קּבל  יֹוסף ּבן עקיבה ורּבי .ער ּבן אלעזר ורּבי נתנאל, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבן
ורּבי  היה. צדק ּגר אביו ויֹוסף הּגדֹול, אליעזר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמרּבי
וגם  עקיבה, מרּבי קּבלּו הּצדק ּגר ּבן מאיר ורּבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁשמעאל

יׁשמעאל  מרּבי וחבריו מאיר רּבי רּבי קּבל ׁשל חבריו . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ורּבי  ׁשמעֹון, ורּבי יֹוסי, ורּבי יהּודה, רּבי הם - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָמאיר
הּסנּדלר, יֹוחנן ורּבי ׁשּמּוע, ּבן אלעזר ורּבי ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָנחמיה,
חבריו  קּבלּו וכן ּתרדיֹון. ּבן חנניה ורּבי עּזאי, ּבן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָוׁשמעֹון
רּבי  ׁשל וחבריו הּגדֹול; אליעזר מרּבי עקיבה רּבי ֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ורּבי  הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל רּבֹו טרפֹון רּבי הם - ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָעקיבה
הּזקן  ּגמליאל רּבן נּורי. ּבן יֹוחנן ורּבי אלעזר, ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון  ורּבן הּזקן, הּלל ׁשל ּבנֹו אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָקּבל
ׁשמעֹון  ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ּגמליאל ורּבן מּמּנּו, קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנֹו
הּוא  זה, ׁשמעֹון רּבן ׁשל ּבנֹו יהּודה ורּבי מּמּנּו. קּבל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבנֹו
אלעזר  ּומרּבי מאביו, קּבל והּוא הּקדֹוׁש', 'רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנקרא
הּמׁשנה. חּבר הּקדֹוׁש רּבנּו חברֹו. ׁשמעֹון ּומרּבי ׁשּמּוע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבן
חּבּור  חּברּו לא הּקדֹוׁש, רּבנּו ועד רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומימֹות
ּדֹור  ּבכל אּלא ּפה; ׁשּבעל ּבתֹורה ּברּבים אֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמלּמדין
ּכֹותב  הּדֹור, ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא אֹו ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֵֶֶַָָֹודֹור,
על  מלּמד והּוא מרּבֹותיו, ׁשּׁשמע הּׁשמּועֹות זכרֹון ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָלעצמֹו
ּכחֹו, ּכפי לעצמֹו ּכֹותב ואחד אחד ּכל וכן ּברּבים. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפה
ּומּדברים  ׁשּׁשמע, ּכמֹו ּומהלכֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבאּור
מּפי  למדּום ׁשּלא ּבּדינים ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּנתחּדׁשּו
והסּכימּו מּדֹות, עׂשרה מּׁשלׁש ּבמּדה אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹהּׁשמּועה
רּבנּו עד ּתמיד, הּדבר היה וכ הּגדֹול. ּדין ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעליהן
הּבאּורין  וכל הּדינין וכל הּׁשמּועֹות ּכל קּבץ והּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש.
ּכל  ׁשל ּדין ּבית וׁשּלמדּו רּבנּו, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּפרּוׁשין
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הּמׁשנה. ספר מהּכל וחּבר ּכּלּה; הּתֹורה ּבכל ודֹור, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּדֹור
ּכּלם, ּוכתבּוהּו יׂשראל; לכל ונגלה ּברּבים, לחכמים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻוׁשּננֹו
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹורּבצֹו
הּדבר  הּניח ולא ,ּכ הּקדֹוׁש רּבנּו עׂשה ולּמה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹמּיׂשראל.
והֹולכין, מתמעטין ׁשהּתלמידים ׁשראה לפי ׁשהיה? ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכמֹות
ּפֹוׁשטת  הרׁשעה ּומלכּות ּובאֹות, מתחּדׁשֹות ְְְְְִֶֶַַַָָָָָוהּצרֹות
- לקצוֹות והֹולכין מתּגלּגלין ויׂשראל ּומתּגּברת, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבעֹולם
ּבמהרה  ׁשּילמדּוהּו ּכדי ּכּלם, ּביד להיֹות אחד חּבּור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחּבר
הּמׁשנה  ולּמד ּדינֹו, ּובית הּוא ימיו ּכל ויׁשב יּׁשכח; ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹולא
ׁשל  ּדינֹו ּבבית ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי הם ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּברּבים.
ורּבי  ּבניו, וגמליאל ׁשמעֹון מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָרּבנּו

חמא  ּבר חנינה ורּבי יּנאי,אפס, ורּבי ורב, חּיא, ורּבי , ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָ
הם  אּלּו הֹוׁשעיה. ורּבי יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָּובר
ּורבבֹות  אלפים ועּמהן מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגדֹולי
קּבלּו עׂשר האחד ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּׁשאר
ואחר  היה, קטן יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָמרּבנּו
קּבל  רב וכן ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכן
חּבר  רב חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמרּבי
חּבר  חּיא ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָספרא
ּובר  הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּתֹוספּתא
יֹוחנן  ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
הּבית  חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי הּתלמּוד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻחּבר
מרב  ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבקרּוב
ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ורב הּונא, רב - ְְְְְְֲֵַַַַַָָָָָּוׁשמּואל
חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו החכמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומּגדֹולי
ּומּכלל  אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ורּבי אּמי, ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָורּבי
יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא מרב ׁשּקּבלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחכמים
ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ׁשּקּבלּו החכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּכלל
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל נחמן. מרב ּגם קּבלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּוׁשניהם
רב  מאביו קּבל אׁשי רב ּבר ּומר ורבינא; אׁשי רב ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָמרבא,

ּומרבינא. ִֵֵָָָאׁשי,
‡ˆÓ ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ƒ¿»ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ורבא  (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵַָָָָָּדֹורֹות,
ורב  יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ורּבה (ג) ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמרּבה,
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי (ה) ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּוׁשמּואל,
ׁשמעֹון  ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן הּקדֹוׁש ורּבנּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ(ו)
אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) אביו, ּגמליאל ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמרּבן
ורּבן  (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ(ט)
ׁשמעֹון  ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן אביו הּזקן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגמליאל
ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) וׁשּמאי, אביו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָמהּלל
ויהּודה  (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ואבטליֹון ּוׁשמעיה ְְְְְְְִִִַַַָָָ(יג)
ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ּבן מיהֹוׁשע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻֻוׁשמעֹון
יֹועזר  ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן מּיֹוסף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָונּתאי
מּׁשמעֹון  ואנטיגנֹוס (יז) מאנטיגנֹוס, יֹוחנן ּבן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָויֹוסף
,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, הּצּדיק וׁשמעֹון (יח) ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּצּדיק,
ּוצפניה  (כב) מּצפניה, וירמיה (כא) מּירמיה, ּוברּו ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ(כ)
מּיֹואל, ונחּום (כד) מּנחּום, וחבּקּוק (כג) ְֲֲִִֵֵַַַַַמחבּקּוק,

ויׁשעיה  (כז) מיׁשעיה, ּומיכה (כו) מּמיכה, ויֹואל ְְְִִִִִֵַַָָָָ(כה)
מּזכריה, והֹוׁשע (כט) מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָמעמֹוס,
מאליׁשע, ויהֹוידע (לא) מיהֹוידע, ּוזכריה ְְֱִִִֵַָָָָָָ(ל)
ואחּיה  (לד) מאחּיה, ואלּיהּו (לג) מאלּיהּו, ואליׁשע ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ(לב)
ועלי  (לז) מעלי, ּוׁשמּואל (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָמּדוד,
מּמׁשה  ויהֹוׁשע (לט) מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) ְְִִִִִִֶַַָָֹֻֻמּפינחס,
מעם  ׁשּכּלם נמצא - הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻרּבנּו,

יׂשראל. אלהי ְֱִֵֵָֹה'
Ïk מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו »ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּסנהדרי  ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם יׁשיבֹות, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻראׁשי
ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ּבכל ועּמהם ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָּגדֹולה.

ועּמהם. הּתלמּוד;מהם חכמי סֹוף הם אׁשי, ורב רבינא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשנער ּבארץ הּבבלי הּתלמּוד ׁשחּבר הּוא אׁשי [בבל]ורב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מאה  ּבכמֹו הירּוׁשלמי הּתלמּוד יֹוחנן רּבי ׁשחּבר אחר ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּמׁשנה  ּדברי ּפרּוׁש הּוא - הּתלמּודין ׁשני וענין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשנה.
ּדין  ּובית ּדין ּבית ּבכל ׁשּנתחּדׁשּו ּודברים עמּקֹותיה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּובאּור
ּומּׁשני  הּתלמּוד. חּבּור ועד הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִֵֵַַַַַָמימֹות
ּומן  וספרי, ּומּספרא הּתֹוספּתא, ּומן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָהּתלמּודים,

והּמּתר,[הברייתות]הּתֹוספּתֹות האסּור יתּבאר מּכּלם - ְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻ
ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר והּפטּור, החּיב והּטהֹור, ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָהּטמא

מּסיני. מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ְִִִִִִִִִֶֶֶַֹׁשהעּתיקּו
Ìb ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

מּמׁשה  ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ודֹור, ְְְֲִֶֶַַָָָָֹּדֹור
מׁשמרת  עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַּבפרּוׁש,
ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר וכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלמׁשמרּתי.
אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּנהגּו ְְֲִֵֶֶֶָָָָאֹו
מן  תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ׁשאסּור לפי ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּדֹור,
ודינין  מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ל יּגידּו אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹהּדבר
אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, קּבלּום ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻמפלאים
הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּדֹור
מימֹות  ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ּכ ׁשהּדין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוגמרּו
לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי וחּברּו ימיו. ו עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמׁשה
חּבר  הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה רּבי הּתֹורה: ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּדברי

ּבראׁשית ספר רבה]ּבאּור ורּבי [בראשית ּפרׁש. יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
'מכילּתא'; הּנקרא והּוא הּתֹורה, סֹוף עד ׁשמֹות" ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמ"אּלה
אחריהם  אחרים וחכמים מכילּתא. חּבר עקיבה רּבי ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

הּבבלי. הּתלמּוד קדם חּבר והּכל מדרׁשֹות. ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹֻחּברּו
‡ˆÓ חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה הּמעּתיקים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל
ּגזרתם  ּופׁשטה מנהגֹות והנהיגּו ּתּקנֹות והתקינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָּגזרֹות
מקֹומֹות  ּבכל יׂשראל, ּבכל ּומנהגֹותם ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָותּקנתם
הּתלמּוד  ׁשחּבר אׁשי, רב ׁשל ּדינֹו ּבית ואחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמֹוׁשבֹותיהם.
יתר, ּפּזּור הארצֹות ּבכל יׂשראל נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבימי
ּבעֹולם, קטטה ורבתה הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָָוהּגיעּו
ולא  ּתֹורה, ּתלמּוד ונתמעט ּבגיסֹות, הּדרכים ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹונׁשּתּבׁשּו
ּכמֹו ּורבבֹות אלפים ּביׁשיבֹותיהם ללמד יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹנתּכּנסּו
ה' אׁשר הּׂשרידים יחידים מתקּבצים אּלא מּקדם. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשהיּו
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ּבּתֹורה, ועֹוסקים ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָקֹורא
ּדר מהם ויֹודעים ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻּומבינים
הּתלמּוד  אחר ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּפט
מדינתֹו, לבני הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּבכל
יׂשראל, ּבכל מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹאֹו
ּדין  ּבית והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹמּפני
ׁשבעים  ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
אין  ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין  אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר  ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרהּוא, זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָונתּבאר
למי  אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ÌÈ¯·„e ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ¿»ƒְְְְִִִֵַַָָָ

ּכל  אבל הּתלמּוד. חּבּור אחר ְְְֲִִֶַַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל חּיבים הּבבלי, ׁשּבּתלמּוד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדברים
ּבכל  לנהג ּומדינה מדינה וכל ועיר עיר ּכל ְְְְְְִִִִִִָָָָָָֹוכֹופין
וללכת  ּגזרֹותם ולגזר ׁשּבּתלמּוד, חכמים ׁשּנהגּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנהגֹות
הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים אֹותם וכל הֹואיל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבתּקנֹותם,
אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ואֹותם יׂשראל, ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעליהם
ּכל  הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ּדין ׁשּדנּו אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהנהיגּו
הּתֹורה  ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו והן רּבן, אֹו יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻחכמי
ּכל  הּׁשלֹום. עליו רּבנּו מׁשה עד ּדֹור, אחר ּדֹור ֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכּלּה

ּובנּו הּתלמּוד חּבּור אחר ׁשעמדּו ּבֹו,[התבוננו]החכמים ְְֲִִֶַַַַַָָָ
אּלּו וכל 'ּגאֹונים'. הּנקראים הם - ּבחכמתם ׁשם להם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָויצא
ּובספרד  ׁשנער ּובארץ יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּגאֹונים
ּתעלּומֹותיו  לאֹור והֹוציאּו הּתלמּוד ּדר למדּו - ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָּובצרפת
ועֹוד, למאד; עד ּדרּכֹו עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּובארּו
לפי  אחרֹות, לׁשֹונֹות עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶַָֹׁשהּוא
ׁשחּבר  ּבעת ּבׁשנער לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשאֹותּה
ּבימי  ּבׁשנער וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּתלמּוד;
ׁשּמלּמדים  עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם אין ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּגאֹונים,
ּגאֹון  לכל ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין רּבֹות ּוׁשאלֹות ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאֹותֹו.
ׁשּבּתלמּוד, קׁשים ּדברים להם לפרׁש ּבימיהם, היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאׁשר

חכמתם  ּכפי להם מׁשיבים מקּבצים והם הּׁשֹואלים ואֹותם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
חּברּו ּגם מהם. להבין ספרים מהן ועֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּתׁשּובֹות,
מהם  הּתלמּוד: לבאר חּבּורים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגאֹונים
יחידים  ּפרקים ׁשּפרׁש מי ּומהם יחידֹות, הלכֹות ׁשּפרׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָמי
ועֹוד  ּוסדרים. מּסכּתֹות ׁשּפרׁש מי ּומהם ּבימיו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנתקּׁשּו
והחּיב  והּמּתר האסּור ּבענין ּפסּוקֹות, הלכֹות ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֻחּברּו
קרֹובים  ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ׁשהּׁשעה ּבדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהּפטּור,
היא  וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָלמּדע
ׁשחּבר  מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמלאכת
ואלף  מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות  ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים

ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ
נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
ואין  ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ּדברים ׁשהם וראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּגאֹונים,
לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט אּלא ּכראּוי עניניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמבין
וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, הּבבלי, עצמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָהּתלמּוד
ּוזמן  חכמה ונפׁש רחבה ּדעת צריכין ׁשהם - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹוספּתֹות
ּבּדברים  הּנכֹוחה הּדר מהם יּודע ּכ ואחר ,ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאר
ּומּפני  הּוא. היא ּתֹורה ּדיני ּוׁשאר והּמּתרים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻהאסּורים
ונׁשענּתי  הּספרּדי, מיימֹון ּבן מׁשה אני חצני, נערּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹזה
וראיתי  הּספרים, ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ּברּו הּצּור ְְְִִִִִֵַַַָָָעל
ּבענין  החּבּורים, אּלּו מּכל הּמתּבררים ּדברים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָלחּבר

הּטמא והּמּתר ּכּלם האסּור הּתֹורה, ּדיני ׁשאר עם והּטהֹור ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּתהא עד קצרה, ודר ּברּורה ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבלׁשֹון
זה  לא ּפרּוק, ולא קׁשיא ּבלא - הּכל ּבפי סדּורה ְְְְְִֵֶַָָָֹֹֹֹֻֻּכּלּה
קרֹובים  ּברּורים ּדברים אּלא ּבכה, אֹומר וזה ּבכה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹֹאֹומר
החּבּורים  אּלּו מּכל יתּבאר אׁשר הּמׁשּפט ּפי על ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָנכֹונים,
עד  עכׁשו, ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות הּנמצאים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוהּפרּוׁשים
מצוה, ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ּגלּויין הּדינין ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּיהיּו
ּדבר  ׁשל ּכללֹו ּונביאים. חכמים ׁשּתּקנּו הּדברים ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָּובדין
ּבדין  ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי אדם יהא ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּבעל  לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור יהיה אּלא יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּדיני
מימֹות  ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות והּמנהגֹות הּתּקנֹות עם ּכּלּה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפה
הּגאֹונים  לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו הּתלמּוד, חּבּור ועד רּבנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹמׁשה
ׁשם  קראתי לפיכ הּתלמּוד. אחר ׁשחּברּו חּבּוריהם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבכל
ׁשּבכתב  ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי - ּתֹורה' 'מׁשנה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָחּבּור
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ּבזה, קֹורא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתחּלה,
לחּלק  וראיתי ּביניהם. אחר ספר לקרֹות צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכּלּה,
ההלכֹות  ואחּלק וענין, ענין ּבכל הלכֹות הלכֹות זה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור
אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק וכל ענין; ׁשּבאֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָלפרקים
ההלכֹות  אּלּו ּפה. על סדּורים ׁשּיהיּו ּכדי קטּנֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהלכֹות
מצוה  מׁשּפטי ׁשהן הלכֹות מהן יׁש - וענין ענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּבכל
הרּבה  קּבלה ּדברי ּבּה ׁשּיׁש הּמצוה והיא ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחת
ּכֹוללים  ׁשהם הלכֹות מהם ויׁש עצמֹו, ּבפני ענין  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָוהּוא
ּבענין  ּכּלן הּמצוֹות אֹותן יהיּו אם הרּבה, מצו ֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻמׁשּפטי
מנין  לפי לא הענינים, לפי זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹאחד;
הּתֹורה  מצוֹות ּומנין ּבֹו. לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמצוֹות,
מהם  מצוֹות: עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹהּנֹוהגֹות
מנין  להם סימן וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמצוֹות
מאֹות  ׁשלׁש תעׂשה לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאבריו

החּמה. ׁשנת ימי מנין להן סימן וחמׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָוׁשּׁשים
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dUr zFevn¦§£¥
ראׁשֹונה ‡. אלֹוּה,מצוה ׁשם ׁשּיׁש לידע  עׂשה, מּמצוֹות ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

"אלהי ה' "אנכי "ה'·..ׁשּנאמר: ׁשּנאמר: ליחדֹו, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

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



קכי dncwd - hay 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמׁשנה. ספר מהּכל וחּבר ּכּלּה; הּתֹורה ּבכל ודֹור, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּדֹור
ּכּלם, ּוכתבּוהּו יׂשראל; לכל ונגלה ּברּבים, לחכמים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻוׁשּננֹו
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹורּבצֹו
הּדבר  הּניח ולא ,ּכ הּקדֹוׁש רּבנּו עׂשה ולּמה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹמּיׂשראל.
והֹולכין, מתמעטין ׁשהּתלמידים ׁשראה לפי ׁשהיה? ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכמֹות
ּפֹוׁשטת  הרׁשעה ּומלכּות ּובאֹות, מתחּדׁשֹות ְְְְְִֶֶַַַָָָָָוהּצרֹות
- לקצוֹות והֹולכין מתּגלּגלין ויׂשראל ּומתּגּברת, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבעֹולם
ּבמהרה  ׁשּילמדּוהּו ּכדי ּכּלם, ּביד להיֹות אחד חּבּור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחּבר
הּמׁשנה  ולּמד ּדינֹו, ּובית הּוא ימיו ּכל ויׁשב יּׁשכח; ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹולא
ׁשל  ּדינֹו ּבבית ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי הם ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּברּבים.
ורּבי  ּבניו, וגמליאל ׁשמעֹון מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָרּבנּו

חמא  ּבר חנינה ורּבי יּנאי,אפס, ורּבי ורב, חּיא, ורּבי , ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָ
הם  אּלּו הֹוׁשעיה. ורּבי יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָּובר
ּורבבֹות  אלפים ועּמהן מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגדֹולי
קּבלּו עׂשר האחד ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּׁשאר
ואחר  היה, קטן יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָמרּבנּו
קּבל  רב וכן ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכן
חּבר  רב חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמרּבי
חּבר  חּיא ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָספרא
ּובר  הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּתֹוספּתא
יֹוחנן  ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
הּבית  חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי הּתלמּוד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻחּבר
מרב  ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבקרּוב
ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ורב הּונא, רב - ְְְְְְֲֵַַַַַָָָָָּוׁשמּואל
חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו החכמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומּגדֹולי
ּומּכלל  אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ורּבי אּמי, ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָורּבי
יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא מרב ׁשּקּבלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחכמים
ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ׁשּקּבלּו החכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּכלל
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל נחמן. מרב ּגם קּבלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּוׁשניהם
רב  מאביו קּבל אׁשי רב ּבר ּומר ורבינא; אׁשי רב ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָמרבא,

ּומרבינא. ִֵֵָָָאׁשי,
‡ˆÓ ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ƒ¿»ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ורבא  (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵַָָָָָּדֹורֹות,
ורב  יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ורּבה (ג) ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמרּבה,
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי (ה) ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּוׁשמּואל,
ׁשמעֹון  ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן הּקדֹוׁש ורּבנּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ(ו)
אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) אביו, ּגמליאל ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמרּבן
ורּבן  (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ(ט)
ׁשמעֹון  ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן אביו הּזקן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּגמליאל
ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) וׁשּמאי, אביו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָמהּלל
ויהּודה  (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ואבטליֹון ּוׁשמעיה ְְְְְְְִִִַַַָָָ(יג)
ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ּבן מיהֹוׁשע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻֻוׁשמעֹון
יֹועזר  ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן מּיֹוסף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָונּתאי
מּׁשמעֹון  ואנטיגנֹוס (יז) מאנטיגנֹוס, יֹוחנן ּבן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָויֹוסף
,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, הּצּדיק וׁשמעֹון (יח) ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּצּדיק,
ּוצפניה  (כב) מּצפניה, וירמיה (כא) מּירמיה, ּוברּו ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ(כ)
מּיֹואל, ונחּום (כד) מּנחּום, וחבּקּוק (כג) ְֲֲִִֵֵַַַַַמחבּקּוק,

ויׁשעיה  (כז) מיׁשעיה, ּומיכה (כו) מּמיכה, ויֹואל ְְְִִִִִֵַַָָָָ(כה)
מּזכריה, והֹוׁשע (כט) מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָמעמֹוס,
מאליׁשע, ויהֹוידע (לא) מיהֹוידע, ּוזכריה ְְֱִִִֵַָָָָָָ(ל)
ואחּיה  (לד) מאחּיה, ואלּיהּו (לג) מאלּיהּו, ואליׁשע ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ(לב)
ועלי  (לז) מעלי, ּוׁשמּואל (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָמּדוד,
מּמׁשה  ויהֹוׁשע (לט) מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) ְְִִִִִִֶַַָָֹֻֻמּפינחס,
מעם  ׁשּכּלם נמצא - הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻרּבנּו,

יׂשראל. אלהי ְֱִֵֵָֹה'
Ïk מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו »ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּסנהדרי  ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם יׁשיבֹות, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻראׁשי
ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ּבכל ועּמהם ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָּגדֹולה.

ועּמהם. הּתלמּוד;מהם חכמי סֹוף הם אׁשי, ורב רבינא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשנער ּבארץ הּבבלי הּתלמּוד ׁשחּבר הּוא אׁשי [בבל]ורב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מאה  ּבכמֹו הירּוׁשלמי הּתלמּוד יֹוחנן רּבי ׁשחּבר אחר ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּמׁשנה  ּדברי ּפרּוׁש הּוא - הּתלמּודין ׁשני וענין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשנה.
ּדין  ּובית ּדין ּבית ּבכל ׁשּנתחּדׁשּו ּודברים עמּקֹותיה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּובאּור
ּומּׁשני  הּתלמּוד. חּבּור ועד הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִֵֵַַַַַָמימֹות
ּומן  וספרי, ּומּספרא הּתֹוספּתא, ּומן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָהּתלמּודים,

והּמּתר,[הברייתות]הּתֹוספּתֹות האסּור יתּבאר מּכּלם - ְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻ
ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר והּפטּור, החּיב והּטהֹור, ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָהּטמא

מּסיני. מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ְִִִִִִִִִֶֶֶַֹׁשהעּתיקּו
Ìb ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

מּמׁשה  ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ודֹור, ְְְֲִֶֶַַָָָָֹּדֹור
מׁשמרת  עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַּבפרּוׁש,
ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר וכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלמׁשמרּתי.
אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּנהגּו ְְֲִֵֶֶֶָָָָאֹו
מן  תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ׁשאסּור לפי ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּדֹור,
ודינין  מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ל יּגידּו אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹהּדבר
אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, קּבלּום ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻמפלאים
הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּדֹור
מימֹות  ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ּכ ׁשהּדין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוגמרּו
לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי וחּברּו ימיו. ו עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמׁשה
חּבר  הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה רּבי הּתֹורה: ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּדברי

ּבראׁשית ספר רבה]ּבאּור ורּבי [בראשית ּפרׁש. יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
'מכילּתא'; הּנקרא והּוא הּתֹורה, סֹוף עד ׁשמֹות" ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמ"אּלה
אחריהם  אחרים וחכמים מכילּתא. חּבר עקיבה רּבי ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

הּבבלי. הּתלמּוד קדם חּבר והּכל מדרׁשֹות. ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹֻחּברּו
‡ˆÓ חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה הּמעּתיקים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל
ּגזרתם  ּופׁשטה מנהגֹות והנהיגּו ּתּקנֹות והתקינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָּגזרֹות
מקֹומֹות  ּבכל יׂשראל, ּבכל ּומנהגֹותם ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָותּקנתם
הּתלמּוד  ׁשחּבר אׁשי, רב ׁשל ּדינֹו ּבית ואחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמֹוׁשבֹותיהם.
יתר, ּפּזּור הארצֹות ּבכל יׂשראל נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבימי
ּבעֹולם, קטטה ורבתה הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָָוהּגיעּו
ולא  ּתֹורה, ּתלמּוד ונתמעט ּבגיסֹות, הּדרכים ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹונׁשּתּבׁשּו
ּכמֹו ּורבבֹות אלפים ּביׁשיבֹותיהם ללמד יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹנתּכּנסּו
ה' אׁשר הּׂשרידים יחידים מתקּבצים אּלא מּקדם. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשהיּו
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ּבּתֹורה, ועֹוסקים ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָקֹורא
ּדר מהם ויֹודעים ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻּומבינים
הּתלמּוד  אחר ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּפט
מדינתֹו, לבני הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּבכל
יׂשראל, ּבכל מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹאֹו
ּדין  ּבית והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹמּפני
ׁשבעים  ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
אין  ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין  אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר  ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרהּוא, זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָונתּבאר
למי  אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ÌÈ¯·„e ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ¿»ƒְְְְִִִֵַַָָָ

ּכל  אבל הּתלמּוד. חּבּור אחר ְְְֲִִֶַַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל חּיבים הּבבלי, ׁשּבּתלמּוד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדברים
ּבכל  לנהג ּומדינה מדינה וכל ועיר עיר ּכל ְְְְְְִִִִִִָָָָָָֹוכֹופין
וללכת  ּגזרֹותם ולגזר ׁשּבּתלמּוד, חכמים ׁשּנהגּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנהגֹות
הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים אֹותם וכל הֹואיל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבתּקנֹותם,
אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ואֹותם יׂשראל, ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעליהם
ּכל  הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ּדין ׁשּדנּו אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהנהיגּו
הּתֹורה  ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו והן רּבן, אֹו יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻחכמי
ּכל  הּׁשלֹום. עליו רּבנּו מׁשה עד ּדֹור, אחר ּדֹור ֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכּלּה

ּובנּו הּתלמּוד חּבּור אחר ׁשעמדּו ּבֹו,[התבוננו]החכמים ְְֲִִֶַַַַַָָָ
אּלּו וכל 'ּגאֹונים'. הּנקראים הם - ּבחכמתם ׁשם להם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָויצא
ּובספרד  ׁשנער ּובארץ יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּגאֹונים
ּתעלּומֹותיו  לאֹור והֹוציאּו הּתלמּוד ּדר למדּו - ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָּובצרפת
ועֹוד, למאד; עד ּדרּכֹו עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּובארּו
לפי  אחרֹות, לׁשֹונֹות עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶַָֹׁשהּוא
ׁשחּבר  ּבעת ּבׁשנער לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשאֹותּה
ּבימי  ּבׁשנער וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּתלמּוד;
ׁשּמלּמדים  עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם אין ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּגאֹונים,
ּגאֹון  לכל ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין רּבֹות ּוׁשאלֹות ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאֹותֹו.
ׁשּבּתלמּוד, קׁשים ּדברים להם לפרׁש ּבימיהם, היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאׁשר

חכמתם  ּכפי להם מׁשיבים מקּבצים והם הּׁשֹואלים ואֹותם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
חּברּו ּגם מהם. להבין ספרים מהן ועֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּתׁשּובֹות,
מהם  הּתלמּוד: לבאר חּבּורים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגאֹונים
יחידים  ּפרקים ׁשּפרׁש מי ּומהם יחידֹות, הלכֹות ׁשּפרׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָמי
ועֹוד  ּוסדרים. מּסכּתֹות ׁשּפרׁש מי ּומהם ּבימיו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנתקּׁשּו
והחּיב  והּמּתר האסּור ּבענין ּפסּוקֹות, הלכֹות ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֻחּברּו
קרֹובים  ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ׁשהּׁשעה ּבדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהּפטּור,
היא  וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָלמּדע
ׁשחּבר  מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמלאכת
ואלף  מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות  ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים

ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ
נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
ואין  ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ּדברים ׁשהם וראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּגאֹונים,
לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט אּלא ּכראּוי עניניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמבין
וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, הּבבלי, עצמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָהּתלמּוד
ּוזמן  חכמה ונפׁש רחבה ּדעת צריכין ׁשהם - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹוספּתֹות
ּבּדברים  הּנכֹוחה הּדר מהם יּודע ּכ ואחר ,ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאר
ּומּפני  הּוא. היא ּתֹורה ּדיני ּוׁשאר והּמּתרים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻהאסּורים
ונׁשענּתי  הּספרּדי, מיימֹון ּבן מׁשה אני חצני, נערּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹזה
וראיתי  הּספרים, ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ּברּו הּצּור ְְְִִִִִֵַַַָָָעל
ּבענין  החּבּורים, אּלּו מּכל הּמתּבררים ּדברים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָלחּבר

הּטמא והּמּתר ּכּלם האסּור הּתֹורה, ּדיני ׁשאר עם והּטהֹור ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּתהא עד קצרה, ודר ּברּורה ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבלׁשֹון
זה  לא ּפרּוק, ולא קׁשיא ּבלא - הּכל ּבפי סדּורה ְְְְְִֵֶַָָָֹֹֹֹֻֻּכּלּה
קרֹובים  ּברּורים ּדברים אּלא ּבכה, אֹומר וזה ּבכה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹֹאֹומר
החּבּורים  אּלּו מּכל יתּבאר אׁשר הּמׁשּפט ּפי על ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָנכֹונים,
עד  עכׁשו, ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות הּנמצאים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוהּפרּוׁשים
מצוה, ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ּגלּויין הּדינין ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּיהיּו
ּדבר  ׁשל ּכללֹו ּונביאים. חכמים ׁשּתּקנּו הּדברים ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָּובדין
ּבדין  ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי אדם יהא ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּבעל  לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור יהיה אּלא יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּדיני
מימֹות  ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות והּמנהגֹות הּתּקנֹות עם ּכּלּה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפה
הּגאֹונים  לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו הּתלמּוד, חּבּור ועד רּבנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹמׁשה
ׁשם  קראתי לפיכ הּתלמּוד. אחר ׁשחּברּו חּבּוריהם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבכל
ׁשּבכתב  ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי - ּתֹורה' 'מׁשנה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָחּבּור
ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ּבזה, קֹורא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתחּלה,
לחּלק  וראיתי ּביניהם. אחר ספר לקרֹות צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכּלּה,
ההלכֹות  ואחּלק וענין, ענין ּבכל הלכֹות הלכֹות זה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור
אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק וכל ענין; ׁשּבאֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָלפרקים
ההלכֹות  אּלּו ּפה. על סדּורים ׁשּיהיּו ּכדי קטּנֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהלכֹות
מצוה  מׁשּפטי ׁשהן הלכֹות מהן יׁש - וענין ענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּבכל
הרּבה  קּבלה ּדברי ּבּה ׁשּיׁש הּמצוה והיא ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחת
ּכֹוללים  ׁשהם הלכֹות מהם ויׁש עצמֹו, ּבפני ענין  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָוהּוא
ּבענין  ּכּלן הּמצוֹות אֹותן יהיּו אם הרּבה, מצו ֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻמׁשּפטי
מנין  לפי לא הענינים, לפי זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹאחד;
הּתֹורה  מצוֹות ּומנין ּבֹו. לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמצוֹות,
מהם  מצוֹות: עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹהּנֹוהגֹות
מנין  להם סימן וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמצוֹות
מאֹות  ׁשלׁש תעׂשה לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאבריו

החּמה. ׁשנת ימי מנין להן סימן וחמׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָוׁשּׁשים

ה'תשע"ד  שבט י' קודש שבת יום
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ראׁשֹונה ‡. אלֹוּה,מצוה ׁשם ׁשּיׁש לידע  עׂשה, מּמצוֹות ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
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אחד" ה' ה'‚..אלהינּו, את "ואהבּת ׁשּנאמר: לאהבֹו, ְְְֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
"אלהי..„אלהי ה' "את ׁשּנאמר: מּמּנּו, ליראה ְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ה'להתּפּלל ‰..ּתירא" את "ועבדּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּתפּלה.אלהיכם" זֹו עבֹודה ;.Â:ׁשּנאמר ּבֹו, לדבקה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

תדּבק" "ּובׁשמֹוÊ.."ּובֹו ׁשּנאמר: ּבׁשמֹו, להּׁשבע ְְְְֱִִִִֶֶַַָָ
והיׁשרים,ּבדרכיו להּדמֹות Á.ּתּׁשבע". הּטֹובים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבדרכיו". "והלכּת ׁשמֹו,Ë.ׁשּנאמר: את לקּדׁש ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי לקרֹות È..ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָ

יֹום  ּבכל ּפעמים ׁשמע .קרּית . ּבם "ודּברּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָ
."ּובקּומ בׁשכּב.‡È ּתֹורה ּוללּמדּה,ללמד ְְְְְְְִֶַָָָֹ

לבני "וׁשּננּתם ּבראׁש,לקׁשרÈ·.."ׁשּנאמר: ּתפּלין ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו ּתפּלין È‚..ׁשּנאמר: לקׁשר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: לעׂשֹות È„..ּבּיד, ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָ
ציצת" להם "ועׂשּו ׁשּנאמר: מזּוזה,לקּבע ÂË..ציצית, ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

"ּבית מזּוזֹות על "ּוכתבּתם את להקהיל ÊË..ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ
את  "הקהל ׁשּנאמר: ׁשביעית, ּבמֹוצאי ּתֹורה לׁשמע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעם

לעצמֹוÊÈ..העם" ּתֹורה ספר איׁש ּכל ׁשּנאמר:לכּתב , ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּזאת". הּׁשירה את לכם ספר ÁÈ."ּכתבּו הּמל לכּתב ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

לֹו ׁשּיהיה ּכדי אדם, ּכל ׁשל האחד על יתר לעצמֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
הּזאת" הּתֹורה מׁשנה את לֹו "וכתב ׁשּנאמר: ּתֹורֹות, .ׁשּתי ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

.ËÈ- וׂשבעּת "ואכלּת, ׁשּנאמר: הּמזֹון, אחר ְְְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
"אלהי ה' את הּבחירה,לבנֹות Î..ּוברכּת ּבית ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ

בתוכם)" (ושכנתי מקּדׁש לי "ועׂשּו .ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַָָ
.‡Î"ּתיראּו "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: זה, מּבית .ליראה ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָ
.·Î ּתמיד זה ּבית אּת,לׁשמר ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

העדת" אהל ּבּמקּדׁש,Î‚..לפני עֹובד הּלוי להיֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
הּוא" הּלוי "ועבד ידיו Î„..ׁשּנאמר: הּכהן לקּדׁש ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּובניו" אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: העבֹודה, ּבׁשעת .ורגליו ְְְְֱֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹ
.‰Î אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, נרֹות ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹלער

"ּכה ÂÎ..ּובניו" ׁשּנאמר: יׂשראל, את הּכהנים לבר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
יׂשראל" ּבני את לפני ÊÎ..תברכּו ּולבֹונה לחם להסּדיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּבת  ּבכל ּפנים".ה' לחם הּׁשלחן על "ונתּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
.ÁÎ עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, ּפעמים קטרת ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלהקטיר

סּמים" קטרת העֹולה ËÎ..אהרן ּבמזּבח אׁש להבעיר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
הּמזּבח" על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, ׁשּנאמר: .ּתמיד, ְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

.Ï את "והרים ׁשּנאמר: הּמזּבח, מעל הּדׁשן את ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָלהרים
ׁשהּוא Ï‡..הּדׁשן" ׁשכינה מּמחנה טמאים לׁשלח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

זב הּמקּדׁש וכל צרּוע ּכל הּמחנה, מן "ויׁשּלחּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לנפׁש". טמא אהרן Ï·.וכל ׁשל לזרעֹו ּכבֹוד לחלק ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

"וקּדׁשּתֹו".ּולהקּדימֹו ׁשּנאמר: ׁשּבּקדּׁשה, ּדבר לכל ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
.‚Ï:ׁשּנאמר ּכהּנה, ּבגדי לעבֹודה הּכהנים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻלהלּביׁש

קדׁש" בגדי הּכתף Ï„.."ועׂשית על הארֹון לׂשאת ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
אֹותֹו יּׂשאּו"ּכׁשּנֹוׂשאים "ּבּכתף ׁשּנאמר: ,..‰Ï למׁשח ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּומל  ּגדֹולים "ׁשמן ּכהנים ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן כים ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
קדׁש" ּבּמקּדׁשÂÏ..מׁשחת עֹובדים הּכהנים להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנאמר: ּכאחד, עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָמׁשמרֹות

האבֹות" על ממּכריו, לבד . . הּלוי יבא ."וכי ְְְִִִֵַַַָָָָָֹ
.ÊÏ עליהן ּומתאּבלין לקרֹוביהן מּטּמאים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹלהיֹות

יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: להתאּבל, מצּוין ׁשהן יׂשראל .ּכׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.ÁÏ,והּוא" ׁשּנאמר: ּבתּולה, נֹוׂשא ּגדֹול ּכהן ְְְֱִֵֵֶֶַָָֹלהיֹות

יּקח" בבתּוליה יֹום,ËÏ..אּׁשה ּבכל ּתמידין להקריב ְְְְְִִִִִִֶַָָָָ
תמיד" עלה לּיֹום, "ׁשנים ּכהן Ó..ׁשּנאמר: להקריב ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּובניו" אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל מנחה .ּגדֹול ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‡Ó ּוביֹום" ׁשּנאמר: ׁשּבת, ּבכל אחר קרּבן ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָלהֹוסיף

כבׂשים" ׁשני - ראׁשÓ·..הּׁשּבת ּבכל קרּבן להֹוסיף ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ
חדׁשיכם" "ּובראׁשי ׁשּנאמר: וחדׁש, להֹוסיף .Ó‚.חדׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

אּׁשה  ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: הּפסח, ּבחג ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָקרּבן
ׁשל Ó„..לה'" ראׁשֹון מּמחרת העמר מנחת להקריב ְְְֳִִִִֶֶַַַַָָֹ

עמר" את "והבאתם ׁשּנאמר: אחד, ּכבׂש עם .ּפסח ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
.‰Ó ּוביֹום" ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום קרּבן ְְְְֱֲִֶֶֶֶַָָלהֹוסיף

הּקרּבנֹות ÂÓ..הּבּכּורים" עם הּלחם ׁשּתי להביא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
"מּמֹוׁשבתיכם  ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹהּקרבים
הּלחם" על והקרבּתם . . ּתנּופה לחם .ּתביאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָ

.ÊÓּובחדׁש" ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹלהֹוסיף
לחדׁש" ּבאחד ּביֹום ÁÓ..הּׁשביעי קרּבן להֹוסיף ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשביעי" לחדׁש "ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: .הּצֹום, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹ
.ËÓ ּבזאת" ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום הּיֹום עבֹודת ְְֱֲֲֶֶַַַַַֹלעׂשֹות

ּבקר" ּבן ּבפר הּקדׁש, אל אהרן העבֹודה יבא וכל , ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מֹות. אחרי ּבפרׁשת חג .הּכתּובה ּביֹום קרּבן להֹוסיף ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

"והקרבּתם ׁשּנאמר: ניחח"הּסּכֹות, ריח אּׁשה .עלה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
.‡עצמֹו ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום קרּבן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָלהֹוסיף
הּׁשמיני".הּוא  "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ,.·,ּברגלים לחג ְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ

לי" ּתחג רגלים "ׁשלׁש ּברגלים,‚..ׁשּנאמר: להראֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
"זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

.„"ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּברגלים, .לׂשמח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
.‰"קהל ּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: הּפסח, ּכבׂש .לׁשחט ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
.Â,ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבלילי צלי ּפסח ּבׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלאכל

הּבׂשר" את "ואכלּו ׁשני Ê..ׁשּנאמר: ּפסח ,לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עׂשר" ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש את .Á.ׁשּנאמר: לאכל ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּצֹות  "על ׁשּנאמר: ּומרֹור, מּצה על ׁשני ּפסח ְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשר
יאכלהּו" הּקרּבנֹות Ë..ּומררים על ּבחצֹוצרֹות לתקע ְְְְְֲִִַַַַָָֹֹֹֻ

ּבחצצרת" "ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, .ּובׁשעת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Ò:ׁשּנאמר והלאה, ׁשמיני מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָלהיֹות

והלאה" הּׁשמיני ּבהמה Ò‡.."מּיֹום קרּבן ּכל להיֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
לרצֹון" יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּכל Ò·..ּתמים, למלח ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

מלח" ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: .קרּבן, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָ
.‚Ò"קרּבנֹו עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, .מעׂשה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
.„Ò"החּטאת ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹ
.‰Ò"האׁשם ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.ÂÒ זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, זבח ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמעׂשה

ּכי ÊÒ..הּׁשלמים" "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, מעׂשה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מנחה" קרּבן אם ÁÒ..תקריב קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
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יׁשּגּו" יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, .טעּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
.ËÒ לא ּבמצות ׁשגג אם חּטאת קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹלהקריב

ּכרת  עליה ׁשחּיבים תחטא".תעׂשה ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: , ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.Ú חטא חטא אם לֹו נסּתּפק אם קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלהקריב

ידע  "ולא ׁשּנאמר: חטא, לא אֹו חּטאת עליו ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיבים
אׁשמֹו" את והביא . . ּתלּוי'.ואׁשם 'אׁשם ּנקרא הּוא וזה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ

.‡Ú ּבמעילה הּׁשֹוגג אֹולהקריב ּבגזלה, החֹוטא אֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
קרּבן  מביא - ונׁשּבע ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשפחה

וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה קרּבן Ú·.אׁשם; להקריב ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
ידֹו" תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, לא עֹולה "ואם , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּיעׂשה Ú‚.תּׂשיג". חטא מּכל ה' לפני להתוּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשּנאמר: הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא הּקרּבן ּבׁשעת ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהאדם,

עׂשּו" אׁשר חּטאתם את הּזב Ú„.."והתוּדּו להקריב ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
הּזב" יטהר "וכי ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר .קרּבן ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

.‰Ú ואם" ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּזבה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלהקריב
מּזֹובּה" אחר ÂÚ..טהרה קרּבן הּמצרע להקריב ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹ

". . הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: להקריב ÊÚ..ׁשּיטהר, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַ
ימי  "ּובמלאת ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּיֹולדת

מע ÁÚ..טהרּה" "וכל ׁשּנאמר: הּבהמה, ׂשר לעּׂשר ְְְְֱֳֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וצאן" הּטהֹורה ËÚ..ּבקר הּבהמה ּבכֹור לקּדׁש ְְְְֵֵַַַָָָָָֹ

". . יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: .ּולהקריבֹו, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ
.Ù ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹלפּדֹות

חמֹור Ù‡..האדם" "ּופטר ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָ
בׂשה" "ואם Ù·..ּתפּדה ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַֹ

וערפּתֹו" תפּדה על Ù‚..לא ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה ׁשּנאמר:האדם , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, הּקרּבנֹות Ù„."ּובאת ּכל להקריב ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָ
אנכי  אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבבית

לארץ Ù‰..מצּוּך" מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלבית

ּובאת" ּתּׂשא ,מדּבר ּונדרי ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לארץ. חּוצה ּבקדׁשי ּבעלי ÂÙ.אּלא קדׁשים לפּדֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: מּתרים, ויהיּו ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֻמּומים
ּבפסּולי ּתזּבח" אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיּפדּו. ׁשּנאמר:ÊÙ.הּמקּדׁשין קדׁש, הּתמּורה להיֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּקדׁש" יהיה ּותמּורתֹו הּוא ׁשירי ÁÙ.."והיה לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּובניו" אהרן יאכלּו מּמּנה, "והּנֹותרת ׁשּנאמר: .מנחֹות, ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
.ËÙ אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ְְְְֱֱֶֶֶַַַָָָָָֹֹלאכל

ּבהם" ּכּפר ׁשּנטמא,ˆ..אׁשר קדׁש ּבׂשר לׂשרף ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
טמא" ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר לׂשרף ˆ‡..ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשליׁשי  ּבּיֹום - הּזבח מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָנֹותר,
יּׂשרף" "ּגּדל ˆ·..ּבאׁש ׁשּנאמר: ׂשערֹו, הּנזיר לגּדל ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער קרּבנֹותיו ˆ‚..ּפרע על ׂשערֹו הּנזיר לגּלח ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: נטמא, אם נזרֹו ימי ּבתֹו אֹו נזרֹו, ימי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָֹּבמלאת

עליו" מת ימּות ּׁשּיֹוציא לקּים ˆ„.."וכי מה ּכל אדם ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
"מֹוצא  ׁשּנאמר: ּבהם, וכּיֹוצא צדקה אֹו מּקרּבן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׂשפתיו,

ועׂשית" ּתׁשמר ,ּבכל ˆ‰..ׂשפתי נדרים ּבהפרת לדּון ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה  האמּורין ּבנבלה ˆÂ..הּדינים הּנֹוגע ּכל להיֹות ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ

הּבהמה" מן ימּות "וכי ׁשּנאמר: להיֹות ˆÊ..טמא, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּטמא" לכם "וזה ׁשּנאמר: מטּמאין, ׁשרצים .ׁשמנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Áˆ האכל "מּכל ׁשּנאמר: מתטּמאין, האכלין ְְְֱֳִִִִִֶֶֶַַָָָָֹלהיֹות
יאכל" ּומטּמאה ˆË..אׁשר טמאה הּנּדה להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּכנּדה ˜..לאחרים  טמאה הּיֹולדת .להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ּומטּמא .˜‡ טמא הּמצרע ּבגד ˜·..להיֹות להיֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּומטּמא  טמא מטּמא ˜‚..מנּגע מנּגע ּבית .להיֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻֻ
מטּמא ˜„. הּזב זרע ˜‰..להיֹות ׁשכבת להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַַָ

מטּמאה ˜Â..מטּמאה  הּזבה הּמת ˜Ê..להיֹות להיֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ
טהֹור ˜Á..מטּמא  לאדם מטּמאין נּדה מי ,להיֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

הּדינין  אּלּו וכל ּבלבד. מת מּטמאת טמא לאדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּומטהרין
מבאר  מהן וטמאה טמאה ּכל מׁשּפטי רב אּלּו, טמאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֻֻׁשל

ׁשּבכתב. הּטמאֹות ˜Ë.ּבּתֹורה מּכל הּטהרה להיֹות ְְְֳִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבׂשרֹו" ּכל את ּבּמים "ורחץ ׁשּנאמר: מקוה, ּבמי ;ּבטבילה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עֹולה  ּגּופֹו ׁשּכל ּבמים זֹו ׁשרחיצה הּׁשמּועה, מּפי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָלמדּו
אחת. ּבבת ּבין ˜È.ּבהן הּצרעת, מן הּטהרה להיֹות ְְֳִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּתֹולעת  ּוׁשני ואזֹוב ארז ּבעץ ּבית, צרעת ּבין אדם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָצרעת
ּתֹורת  ּתהיה "זאת ׁשּנאמר: חּיים, ּומים צּפרים ְְֱֳִִִִִֵֶֶֶַַַַֹּוׁשּתי

ׂשערֹו,˜È‡..הּמצרע" ּכל את מגּלח הּמצרע להיֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ׂשערֹו" ּכל את יגּלח הּׁשביעי, בּיֹום "והיה .ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָ

.·È˜:ּבֹו האמּורים ּבּדברים ל ּכל ידּוע הּמצרע ְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹלהיֹות
יעטה; ׂשפם ועל פרּוע, יהיה וראׁשֹו פרמים, יהיּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּבגדיו

יקרא" טמא, להֹודיע וטמא צריכין הּטמאים ׁשאר ּכל וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עצמן. מּוכן,˜È‚.את אפרּה להיֹות אדּמה ּפרה לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֻ

יׂשראל" ּבני לעדת "והיתה להיֹות ˜È„..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
"איׁש ׁשּנאמר: ּבּפרׁשה, הּקצּובין ּדמים נֹותן אדם ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמערי

נדר" יפלא ּבהמה˜ÂË..ּכי מערי נֹותן להיֹות טמאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּבהמה" את "והעמיד ׁשּנאמר: להיֹות ˜ÊË..ּדמיה, ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּכהן" "והעריכֹו ׁשּנאמר: הּכהן, ּכער נֹותן ּביתֹו מערי. ְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
.ÊÈ˜,ּבּפרׁשה הּקצּוב ּכער נֹותן ׂשדהּו מקּדיׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהיֹות

זרעֹו" ּכפי ערּכ "והיה הּׁשֹוגג ˜ÁÈ..ׁשּנאמר: לׁשּלם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ
"ואת  ׁשּנאמר: חמׁש, ּולהֹוסיף לה' ּׁשּמעל מה ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמעילה

יׁשּלם" הּקדׁש מן חטא רבעי ˜ËÈ..אׁשר נטע להיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּלּולים" קדׁש ּפריֹו ּכל "יהיה ׁשּנאמר: .קדׁש, ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

.Î˜ ּפאה לקט ˜Î‡..להּניח להּניח ˜Î·..להּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
הּׁשכחה  ּבּכרם ˜Î‚..עמר עֹוללֹות .להּניח ְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

.„Î˜ לעני" נאמר: אּלּו ׁשּבכל לפי הּכרם. ּפרט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלהּניח
אתם" ּתעזב ׁשּלהם.ולּגר עׂשה מצות וזהּו ; ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.‰Î˜ ראׁשית" ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית ּבּכּורים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָלהביא
"אדמת לּכהן,˜ÂÎ..ּבּכּורי ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

לֹו" ּתּתן ּדגנ "ראׁשית מעׂשר ˜ÊÎ..ׁשּנאמר: להפריׁש ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
וגֹו'" הארץ מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ללוּים, .ּדגן ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.ÁÎ˜,ּבירּוׁשלים לבעליו להאכל ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
ּתעּׂשר" "עּׂשר מעׂשר ׁשּנאמר: ׁשהּוא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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אחד" ה' ה'‚..אלהינּו, את "ואהבּת ׁשּנאמר: לאהבֹו, ְְְֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
"אלהי..„אלהי ה' "את ׁשּנאמר: מּמּנּו, ליראה ְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ה'להתּפּלל ‰..ּתירא" את "ועבדּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּתפּלה.אלהיכם" זֹו עבֹודה ;.Â:ׁשּנאמר ּבֹו, לדבקה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

תדּבק" "ּובׁשמֹוÊ.."ּובֹו ׁשּנאמר: ּבׁשמֹו, להּׁשבע ְְְְֱִִִִֶֶַַָָ
והיׁשרים,ּבדרכיו להּדמֹות Á.ּתּׁשבע". הּטֹובים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבדרכיו". "והלכּת ׁשמֹו,Ë.ׁשּנאמר: את לקּדׁש ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי לקרֹות È..ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָ

יֹום  ּבכל ּפעמים ׁשמע .קרּית . ּבם "ודּברּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָ
."ּובקּומ בׁשכּב.‡È ּתֹורה ּוללּמדּה,ללמד ְְְְְְְִֶַָָָֹ

לבני "וׁשּננּתם ּבראׁש,לקׁשרÈ·.."ׁשּנאמר: ּתפּלין ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו ּתפּלין È‚..ׁשּנאמר: לקׁשר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: לעׂשֹות È„..ּבּיד, ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָ
ציצת" להם "ועׂשּו ׁשּנאמר: מזּוזה,לקּבע ÂË..ציצית, ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

"ּבית מזּוזֹות על "ּוכתבּתם את להקהיל ÊË..ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ
את  "הקהל ׁשּנאמר: ׁשביעית, ּבמֹוצאי ּתֹורה לׁשמע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעם

לעצמֹוÊÈ..העם" ּתֹורה ספר איׁש ּכל ׁשּנאמר:לכּתב , ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּזאת". הּׁשירה את לכם ספר ÁÈ."ּכתבּו הּמל לכּתב ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

לֹו ׁשּיהיה ּכדי אדם, ּכל ׁשל האחד על יתר לעצמֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
הּזאת" הּתֹורה מׁשנה את לֹו "וכתב ׁשּנאמר: ּתֹורֹות, .ׁשּתי ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

.ËÈ- וׂשבעּת "ואכלּת, ׁשּנאמר: הּמזֹון, אחר ְְְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
"אלהי ה' את הּבחירה,לבנֹות Î..ּוברכּת ּבית ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ

בתוכם)" (ושכנתי מקּדׁש לי "ועׂשּו .ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַָָ
.‡Î"ּתיראּו "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: זה, מּבית .ליראה ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָ
.·Î ּתמיד זה ּבית אּת,לׁשמר ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

העדת" אהל ּבּמקּדׁש,Î‚..לפני עֹובד הּלוי להיֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
הּוא" הּלוי "ועבד ידיו Î„..ׁשּנאמר: הּכהן לקּדׁש ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּובניו" אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: העבֹודה, ּבׁשעת .ורגליו ְְְְֱֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹ
.‰Î אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, נרֹות ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹלער

"ּכה ÂÎ..ּובניו" ׁשּנאמר: יׂשראל, את הּכהנים לבר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
יׂשראל" ּבני את לפני ÊÎ..תברכּו ּולבֹונה לחם להסּדיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּבת  ּבכל ּפנים".ה' לחם הּׁשלחן על "ונתּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
.ÁÎ עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, ּפעמים קטרת ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלהקטיר

סּמים" קטרת העֹולה ËÎ..אהרן ּבמזּבח אׁש להבעיר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
הּמזּבח" על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, ׁשּנאמר: .ּתמיד, ְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

.Ï את "והרים ׁשּנאמר: הּמזּבח, מעל הּדׁשן את ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָלהרים
ׁשהּוא Ï‡..הּדׁשן" ׁשכינה מּמחנה טמאים לׁשלח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

זב הּמקּדׁש וכל צרּוע ּכל הּמחנה, מן "ויׁשּלחּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לנפׁש". טמא אהרן Ï·.וכל ׁשל לזרעֹו ּכבֹוד לחלק ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

"וקּדׁשּתֹו".ּולהקּדימֹו ׁשּנאמר: ׁשּבּקדּׁשה, ּדבר לכל ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
.‚Ï:ׁשּנאמר ּכהּנה, ּבגדי לעבֹודה הּכהנים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻלהלּביׁש

קדׁש" בגדי הּכתף Ï„.."ועׂשית על הארֹון לׂשאת ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
אֹותֹו יּׂשאּו"ּכׁשּנֹוׂשאים "ּבּכתף ׁשּנאמר: ,..‰Ï למׁשח ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּומל  ּגדֹולים "ׁשמן ּכהנים ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן כים ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
קדׁש" ּבּמקּדׁשÂÏ..מׁשחת עֹובדים הּכהנים להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנאמר: ּכאחד, עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָמׁשמרֹות

האבֹות" על ממּכריו, לבד . . הּלוי יבא ."וכי ְְְִִִֵַַַָָָָָֹ
.ÊÏ עליהן ּומתאּבלין לקרֹוביהן מּטּמאים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹלהיֹות

יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: להתאּבל, מצּוין ׁשהן יׂשראל .ּכׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.ÁÏ,והּוא" ׁשּנאמר: ּבתּולה, נֹוׂשא ּגדֹול ּכהן ְְְֱִֵֵֶֶַָָֹלהיֹות

יּקח" בבתּוליה יֹום,ËÏ..אּׁשה ּבכל ּתמידין להקריב ְְְְְִִִִִִֶַָָָָ
תמיד" עלה לּיֹום, "ׁשנים ּכהן Ó..ׁשּנאמר: להקריב ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּובניו" אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל מנחה .ּגדֹול ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‡Ó ּוביֹום" ׁשּנאמר: ׁשּבת, ּבכל אחר קרּבן ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָלהֹוסיף

כבׂשים" ׁשני - ראׁשÓ·..הּׁשּבת ּבכל קרּבן להֹוסיף ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ
חדׁשיכם" "ּובראׁשי ׁשּנאמר: וחדׁש, להֹוסיף .Ó‚.חדׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

אּׁשה  ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: הּפסח, ּבחג ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָקרּבן
ׁשל Ó„..לה'" ראׁשֹון מּמחרת העמר מנחת להקריב ְְְֳִִִִֶֶַַַַָָֹ

עמר" את "והבאתם ׁשּנאמר: אחד, ּכבׂש עם .ּפסח ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
.‰Ó ּוביֹום" ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום קרּבן ְְְְֱֲִֶֶֶֶַָָלהֹוסיף

הּקרּבנֹות ÂÓ..הּבּכּורים" עם הּלחם ׁשּתי להביא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
"מּמֹוׁשבתיכם  ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹהּקרבים
הּלחם" על והקרבּתם . . ּתנּופה לחם .ּתביאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָ

.ÊÓּובחדׁש" ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹלהֹוסיף
לחדׁש" ּבאחד ּביֹום ÁÓ..הּׁשביעי קרּבן להֹוסיף ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשביעי" לחדׁש "ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: .הּצֹום, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹ
.ËÓ ּבזאת" ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום הּיֹום עבֹודת ְְֱֲֲֶֶַַַַַֹלעׂשֹות

ּבקר" ּבן ּבפר הּקדׁש, אל אהרן העבֹודה יבא וכל , ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מֹות. אחרי ּבפרׁשת חג .הּכתּובה ּביֹום קרּבן להֹוסיף ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

"והקרבּתם ׁשּנאמר: ניחח"הּסּכֹות, ריח אּׁשה .עלה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
.‡עצמֹו ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום קרּבן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָלהֹוסיף
הּׁשמיני".הּוא  "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ,.·,ּברגלים לחג ְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ

לי" ּתחג רגלים "ׁשלׁש ּברגלים,‚..ׁשּנאמר: להראֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
"זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

.„"ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּברגלים, .לׂשמח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
.‰"קהל ּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: הּפסח, ּכבׂש .לׁשחט ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
.Â,ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבלילי צלי ּפסח ּבׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלאכל

הּבׂשר" את "ואכלּו ׁשני Ê..ׁשּנאמר: ּפסח ,לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עׂשר" ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש את .Á.ׁשּנאמר: לאכל ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּצֹות  "על ׁשּנאמר: ּומרֹור, מּצה על ׁשני ּפסח ְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשר
יאכלהּו" הּקרּבנֹות Ë..ּומררים על ּבחצֹוצרֹות לתקע ְְְְְֲִִַַַַָָֹֹֹֻ

ּבחצצרת" "ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, .ּובׁשעת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Ò:ׁשּנאמר והלאה, ׁשמיני מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָלהיֹות

והלאה" הּׁשמיני ּבהמה Ò‡.."מּיֹום קרּבן ּכל להיֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
לרצֹון" יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּכל Ò·..ּתמים, למלח ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

מלח" ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: .קרּבן, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָ
.‚Ò"קרּבנֹו עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, .מעׂשה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
.„Ò"החּטאת ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹ
.‰Ò"האׁשם ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.ÂÒ זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, זבח ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמעׂשה

ּכי ÊÒ..הּׁשלמים" "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, מעׂשה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מנחה" קרּבן אם ÁÒ..תקריב קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
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יׁשּגּו" יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, .טעּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
.ËÒ לא ּבמצות ׁשגג אם חּטאת קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹלהקריב

ּכרת  עליה ׁשחּיבים תחטא".תעׂשה ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: , ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.Ú חטא חטא אם לֹו נסּתּפק אם קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלהקריב

ידע  "ולא ׁשּנאמר: חטא, לא אֹו חּטאת עליו ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיבים
אׁשמֹו" את והביא . . ּתלּוי'.ואׁשם 'אׁשם ּנקרא הּוא וזה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ

.‡Ú ּבמעילה הּׁשֹוגג אֹולהקריב ּבגזלה, החֹוטא אֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
קרּבן  מביא - ונׁשּבע ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשפחה

וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה קרּבן Ú·.אׁשם; להקריב ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
ידֹו" תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, לא עֹולה "ואם , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּיעׂשה Ú‚.תּׂשיג". חטא מּכל ה' לפני להתוּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשּנאמר: הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא הּקרּבן ּבׁשעת ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהאדם,

עׂשּו" אׁשר חּטאתם את הּזב Ú„.."והתוּדּו להקריב ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
הּזב" יטהר "וכי ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר .קרּבן ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

.‰Ú ואם" ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּזבה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלהקריב
מּזֹובּה" אחר ÂÚ..טהרה קרּבן הּמצרע להקריב ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹ

". . הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: להקריב ÊÚ..ׁשּיטהר, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַ
ימי  "ּובמלאת ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּיֹולדת

מע ÁÚ..טהרּה" "וכל ׁשּנאמר: הּבהמה, ׂשר לעּׂשר ְְְְֱֳֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וצאן" הּטהֹורה ËÚ..ּבקר הּבהמה ּבכֹור לקּדׁש ְְְְֵֵַַַָָָָָֹ

". . יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: .ּולהקריבֹו, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ
.Ù ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹלפּדֹות

חמֹור Ù‡..האדם" "ּופטר ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָ
בׂשה" "ואם Ù·..ּתפּדה ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַֹ

וערפּתֹו" תפּדה על Ù‚..לא ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה ׁשּנאמר:האדם , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, הּקרּבנֹות Ù„."ּובאת ּכל להקריב ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָ
אנכי  אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבבית

לארץ Ù‰..מצּוּך" מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלבית

ּובאת" ּתּׂשא ,מדּבר ּונדרי ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לארץ. חּוצה ּבקדׁשי ּבעלי ÂÙ.אּלא קדׁשים לפּדֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: מּתרים, ויהיּו ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֻמּומים
ּבפסּולי ּתזּבח" אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיּפדּו. ׁשּנאמר:ÊÙ.הּמקּדׁשין קדׁש, הּתמּורה להיֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּקדׁש" יהיה ּותמּורתֹו הּוא ׁשירי ÁÙ.."והיה לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּובניו" אהרן יאכלּו מּמּנה, "והּנֹותרת ׁשּנאמר: .מנחֹות, ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
.ËÙ אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ְְְְֱֱֶֶֶַַַָָָָָֹֹלאכל

ּבהם" ּכּפר ׁשּנטמא,ˆ..אׁשר קדׁש ּבׂשר לׂשרף ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
טמא" ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר לׂשרף ˆ‡..ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשליׁשי  ּבּיֹום - הּזבח מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָנֹותר,
יּׂשרף" "ּגּדל ˆ·..ּבאׁש ׁשּנאמר: ׂשערֹו, הּנזיר לגּדל ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער קרּבנֹותיו ˆ‚..ּפרע על ׂשערֹו הּנזיר לגּלח ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: נטמא, אם נזרֹו ימי ּבתֹו אֹו נזרֹו, ימי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָֹּבמלאת

עליו" מת ימּות ּׁשּיֹוציא לקּים ˆ„.."וכי מה ּכל אדם ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
"מֹוצא  ׁשּנאמר: ּבהם, וכּיֹוצא צדקה אֹו מּקרּבן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׂשפתיו,

ועׂשית" ּתׁשמר ,ּבכל ˆ‰..ׂשפתי נדרים ּבהפרת לדּון ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה  האמּורין ּבנבלה ˆÂ..הּדינים הּנֹוגע ּכל להיֹות ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ

הּבהמה" מן ימּות "וכי ׁשּנאמר: להיֹות ˆÊ..טמא, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּטמא" לכם "וזה ׁשּנאמר: מטּמאין, ׁשרצים .ׁשמנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Áˆ האכל "מּכל ׁשּנאמר: מתטּמאין, האכלין ְְְֱֳִִִִִֶֶֶַַָָָָֹלהיֹות
יאכל" ּומטּמאה ˆË..אׁשר טמאה הּנּדה להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּכנּדה ˜..לאחרים  טמאה הּיֹולדת .להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ּומטּמא .˜‡ טמא הּמצרע ּבגד ˜·..להיֹות להיֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּומטּמא  טמא מטּמא ˜‚..מנּגע מנּגע ּבית .להיֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻֻ
מטּמא ˜„. הּזב זרע ˜‰..להיֹות ׁשכבת להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַַָ

מטּמאה ˜Â..מטּמאה  הּזבה הּמת ˜Ê..להיֹות להיֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ
טהֹור ˜Á..מטּמא  לאדם מטּמאין נּדה מי ,להיֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

הּדינין  אּלּו וכל ּבלבד. מת מּטמאת טמא לאדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּומטהרין
מבאר  מהן וטמאה טמאה ּכל מׁשּפטי רב אּלּו, טמאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֻֻׁשל

ׁשּבכתב. הּטמאֹות ˜Ë.ּבּתֹורה מּכל הּטהרה להיֹות ְְְֳִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבׂשרֹו" ּכל את ּבּמים "ורחץ ׁשּנאמר: מקוה, ּבמי ;ּבטבילה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עֹולה  ּגּופֹו ׁשּכל ּבמים זֹו ׁשרחיצה הּׁשמּועה, מּפי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָלמדּו
אחת. ּבבת ּבין ˜È.ּבהן הּצרעת, מן הּטהרה להיֹות ְְֳִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּתֹולעת  ּוׁשני ואזֹוב ארז ּבעץ ּבית, צרעת ּבין אדם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָצרעת
ּתֹורת  ּתהיה "זאת ׁשּנאמר: חּיים, ּומים צּפרים ְְֱֳִִִִִֵֶֶֶַַַַֹּוׁשּתי

ׂשערֹו,˜È‡..הּמצרע" ּכל את מגּלח הּמצרע להיֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ׂשערֹו" ּכל את יגּלח הּׁשביעי, בּיֹום "והיה .ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָ

.·È˜:ּבֹו האמּורים ּבּדברים ל ּכל ידּוע הּמצרע ְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹלהיֹות
יעטה; ׂשפם ועל פרּוע, יהיה וראׁשֹו פרמים, יהיּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּבגדיו

יקרא" טמא, להֹודיע וטמא צריכין הּטמאים ׁשאר ּכל וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עצמן. מּוכן,˜È‚.את אפרּה להיֹות אדּמה ּפרה לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֻ

יׂשראל" ּבני לעדת "והיתה להיֹות ˜È„..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
"איׁש ׁשּנאמר: ּבּפרׁשה, הּקצּובין ּדמים נֹותן אדם ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמערי

נדר" יפלא ּבהמה˜ÂË..ּכי מערי נֹותן להיֹות טמאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּבהמה" את "והעמיד ׁשּנאמר: להיֹות ˜ÊË..ּדמיה, ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּכהן" "והעריכֹו ׁשּנאמר: הּכהן, ּכער נֹותן ּביתֹו מערי. ְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
.ÊÈ˜,ּבּפרׁשה הּקצּוב ּכער נֹותן ׂשדהּו מקּדיׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהיֹות

זרעֹו" ּכפי ערּכ "והיה הּׁשֹוגג ˜ÁÈ..ׁשּנאמר: לׁשּלם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ
"ואת  ׁשּנאמר: חמׁש, ּולהֹוסיף לה' ּׁשּמעל מה ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמעילה

יׁשּלם" הּקדׁש מן חטא רבעי ˜ËÈ..אׁשר נטע להיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּלּולים" קדׁש ּפריֹו ּכל "יהיה ׁשּנאמר: .קדׁש, ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

.Î˜ ּפאה לקט ˜Î‡..להּניח להּניח ˜Î·..להּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
הּׁשכחה  ּבּכרם ˜Î‚..עמר עֹוללֹות .להּניח ְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

.„Î˜ לעני" נאמר: אּלּו ׁשּבכל לפי הּכרם. ּפרט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלהּניח
אתם" ּתעזב ׁשּלהם.ולּגר עׂשה מצות וזהּו ; ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.‰Î˜ ראׁשית" ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית ּבּכּורים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָלהביא
"אדמת לּכהן,˜ÂÎ..ּבּכּורי ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

לֹו" ּתּתן ּדגנ "ראׁשית מעׂשר ˜ÊÎ..ׁשּנאמר: להפריׁש ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
וגֹו'" הארץ מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ללוּים, .ּדגן ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.ÁÎ˜,ּבירּוׁשלים לבעליו להאכל ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
ּתעּׂשר" "עּׂשר מעׂשר ׁשּנאמר: ׁשהּוא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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הּמעׂשר ˜ËÎ.ׁשני. מן מעׂשר מפריׁשין הלוּים להיֹות ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַ
"ואל  ׁשּנאמר: לּכהנים, אֹותֹו ונֹותנין מּיׂשראל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלקחּו

ּתדּבר" מעׂשר ˜Ï..הלוּים ּתחת עני מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָ
ׁשלׁש "מקצה ׁשּנאמר: ּבּׁשבּוע, ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשני

"ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא להתוּדֹות ˜Ï‡..ׁשנים, ְְְְְִִִֶַַַָָָ
ּבערּתי  ,אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: מעׂשר, ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוּדּוי

"וענית ˜Ï·..הּקדׁש" ׁשּנאמר: הּבּכּורים, על לקרֹות ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
"אלהי ה' לפני לּכהן,˜Ï‚..ואמרּת חּלה להפריׁש ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

תרּומה" ּתרימּו חּלה, - ערסתכם "ראׁשית .ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.„Ï˜ ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשּנאמר: קרקע, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָלהׁשמיט

ׁשּנאמר:˜Ï‰..ּונטׁשּתּה" הארץ, מעבֹודת לׁשּבֹות ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתׁשּבת" ּובּקציר יֹובל ˜ÂÏ.."ּבחריׁש ׁשנת לקּדׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

החמּׁשים  ׁשנת את "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּכׁשמּטה, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשביתה
ׁשּנאמר:˜ÊÏ..ׁשנה" הּיֹובל, ּבׁשנת ּבּׁשֹופר לתקע ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּתרּועה" ׁשֹופר ּבׁשנת .˜ÁÏ."והעברּת לארץ ּגאּלה ל ּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם, ארץ "ּובכל ׁשּנאמר: .הּיֹובל, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ

.ËÏ˜:ׁשּנאמר ׁשנה, עד חֹומה ערי ּבּתי ּגאּלת ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלהיֹות
חֹומה" עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי למנֹות ˜Ó.."ואיׁש, ְְְִִִִִֵַָֹ

ּוׁשמּטים  ׁשנים יֹובל וגֹו'".ׁשני ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‡Ó˜ ּכל "ׁשמֹוט ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, ּכספים ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָלהׁשמיט

ידֹו" מּׁשה "את ˜Ó·..ּבעל ׁשּנאמר: לנכרי, לנּגׂש ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"יד ּתׁשמט אחי את ל יהיה ואׁשר ּתגׂש, .הּנכרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.‚Ó˜,והּקבה והּלחיים הּזרֹוע לּכהן הּבהמה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלּתן
הּזרֹוע" לּכהן "ונתן הּגז ˜Ó„..ׁשּנאמר: ראׁשית לּתן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לֹו" ּתּתן - צאנ ּגז "וראׁשית ׁשּנאמר: .לּכהן, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
.‰Ó˜:ׁשּנאמר לּכהן, ּומהם לה' מהם חרמים, ּבדיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלדּון

יחרם" אׁשר חרם (ה) ּכל א"..ÂÓ˜ חּיה ּבהמה לׁשחט ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: ּבׂשרם, יאכל ּכ ואחר ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָועֹוף

"ּומּצאנ..ÊÓ˜וׁשפ" ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּדם לכּסֹות ְְְֱִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבעפר" וכּסהּו ּדמֹו, מן ˜ÁÓ..את צּפֹור אם לׁשלח ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: לבּדק ˜ËÓ..הּקן, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, .ּבסימני ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.˜,לטהֹור טמא ּבין ׁשּיבּדיל עד העֹוף ּבסימני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלבּדק
צּפֹור" "ּכל לידע ˜‡..ׁשּנאמר: חגבים ּבסימני לבּדק ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

כרעים" לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: הּטמא, מן .טהֹור ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.·˜ מּכל ּתאכלּו זה "את ׁשּנאמר: ּדגים, ּבסימני ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלבּדק

ּבּמים" ׁשנים ˜‚..אׁשר ּולחּׁשב חדׁשים לקּדׁש ְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבלבד  ּדין ּבבית ראׁשוחדׁשים לכם הּזה "החדׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

"ּובּיֹום ˜„.חדׁשים". ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לׁשּבֹות ְְֱֳִִֶֶַַַָָ
ּתׁשּבת" "זכֹור ˜‰..הּׁשביעי ׁשּנאמר: ׁשּבת, לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹ

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום ׁשּנאמר:˜Â..את חמץ, לבער ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מּבּתיכם" ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון לסּפר ˜Ê.."ּבּיֹום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּנאמר: הּמּצֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ּבּלילה מצרים ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּביציאת
ההּוא" ּבּיֹום לבנ זה,˜Á.."וה ּגדּת ּבליל מּצה לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹ

מּצֹות" ּתאכלּו "ּבערב ּבראׁשֹון ˜Ë..ׁשּנאמר: לׁשּבֹות ְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹ
קדׁש מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ."ׁשל ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

.Ò˜ מקרא הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָלׁשּבֹות
ׁשּנאמר:.˜Ò‡.קדׁש" יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר ְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם ּביֹום ˜Ò·.."ּוספרּתם לׁשּבֹות ְְְְֳִִֶֶַַַַָָָ
מקרא  הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּׁשים,

הּׁשביעי,˜Ò‚..קדׁש" חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְְִִִִֶֶֶַָֹֹ
ׁשּבתֹון" לכם יהיה לחדׁש, "ּבאחד .ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.„Ò˜לחדׁש "ּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבעׂשירי ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהתעּנֹות
נפׁשתיכם" את הּצֹום,˜Ò‰..ּתעּנּו ּביֹום לׁשּבֹות ְְְְִֵֶֶַַַֹ

ׁשּבתֹון" "ׁשּבת חג ˜ÂÒ..ׁשּנאמר: ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְֱִִֶֶֶַַַַַָָ
קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּבּיֹום ׁשּנאמר: .הּסּכֹות, ְֱִִֶֶֶַַַָָֹֻ

.ÊÒ˜ הּׁשמיני "ּוּבּיֹום ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַלׁשּבֹות
קדׁש" ׁשליׁשב ˜ÁÒ..מקרא ימים,ּבּסּכה בעת ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכֹות לּטל ˜ËÒ..ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֻ
הדר  עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּולב,

ּתמרים" הּׁשנה,˜Ú..ּכּפת ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע ְְְִִַַַָָָָֹֹֹ
לכם" יהיה ּתרּועה "יֹום מחצית ˜Ú‡..ׁשּנאמר: לּתן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

על  העבר ּכל יּתנּו "זה ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשקל
ּדֹור ˜Ú·..הּפקדים" ּבכל ׁשּיהא נביא מּכל לׁשמע ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻ

יגרע  ולא יֹוסיף לא אם ּתׁשמעּון".ודֹור, "אליו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.‚Ú˜"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל .למּנֹות ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
.„Ú˜ ליׂשראל להם ׁשּיעמדּו הּגדֹול ּדין ּבית מּכל ,לׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּתעׂשה". - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט "ועל ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
.‰Ú˜ ּבין מחלקת ּתהיה אם רּבים, אחרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַֹלנטֹות

להּטֹות" - רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, .הּסנהדרין ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
.ÂÚ˜,מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָלמּנֹות

"ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים להׁשוֹות ˜ÊÚ..ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַֹֹ
"ּבצדק  ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין

"עמית לֹו˜ÁÚ..ּתׁשּפט ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָֹ
ידע" אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: .עדּות, ְֱֵֵֶֶַָָָָ

.ËÚ˜וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב" ּכמֹו˜Ù..וׁשאלּת, זֹוממין לעדים לעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

זמם" ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לעׂשֹות, .ׁשּזממּו ְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
.‡Ù˜ ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, העגלה את ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלערף

ּבּנחל" העגלה מקלט,להכין ˜Ù·..את ערי ׁשׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וׁשּלׁשּת" ,הּדר ל "ּתכין ללוּים ˜Ù‚..ׁשּנאמר: לתת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

קֹולט  הן וגם לׁשבת, ללוּים ֹות ערים "ונתנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
מעקה ˜Ù„.ערים". "ועׂשית ׁשּנאמר: מעקה, לעׂשֹות ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"לגּג..‰Ù˜,מׁשּמׁשיה וכל זרה עבֹודה לאּבד ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָ

וגֹו'" ּתאּבדּון "אּבד עיר ˜ÂÙ..ׁשּנאמר: אנׁשי להרג ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַֹ
את  באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: העיר, את ולׂשרף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנּדחת

ׁשללּה" ּכל ואת עממים ˜ÊÙ..העיר ׁשבעה לאּבד ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ּתחרימם" "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, .מארץ ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

.ÁÙ˜ זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
עמלק˜ËÙ..עמלק" לנּו ּׁשעׂשה מה }ּתדיר {לזּכר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עמלק"( ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: .תמיד), ְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּתֹורה,˜ˆ. הּכתּוב ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות
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עיר" אל תקרב "ּכי ּכהן ˜ˆ‡..ׁשּנאמר: למׁשח ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמלחמה,

העם" אל ודּבר ּבּמחנה,˜ˆ·..הּכהן יד להתקין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לּמחנה" מחּוץ ל ּתהיה "ויד להתקין ˜ˆ‚..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָ

"אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: להׁשיב ˜ˆ„..יתד, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגזל" אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּגזל, .את ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יד"לּתן ˜ˆ‰. את ּתפּתח "ּפתח ׁשּנאמר: .צדקה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Âˆ˜"לֹו ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: עברי, לעבד ;להעניק ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

עברּיה. אמה "אם ˜ˆÊ.וכן ׁשּנאמר: לעני, להלוֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָ
עּמי" את ּתלוה מצוה,ּכסף אּלא רׁשּות אינֹו זה "אם" ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּתעביטּנּו". "והעבט לנכרי ˜ˆÁ.ׁשּנאמר: להלוֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ
"תּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ׁשּזֹוּברּבית, למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

עׂשה. ׁשּנאמר:˜ˆË.מצות לבעליו, הּמׁשּכֹון להׁשיב ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
העבֹוט" את לֹו ּתׁשיב ּבזמּנֹו,¯.."הׁשב ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו אֹוכל ¯‡..ׁשּנאמר: הּׂשכיר להיֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ

תבא  "ּכי ,"רע ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ׂשכירּותֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבזמן
"רע ּבהמּתֹו,¯·..ּבקמת מעל אֹו חברֹו מעל לעזב ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

עּמֹו" ּתעזב "עזב על ¯‚..ׁשּנאמר: הּמּׂשא להקים ְֱֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
עּמֹו" ּתקים "הקם ׁשּנאמר: להׁשיב ¯„..הּבהמה, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ

"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ׁשּנאמר: להֹוכיח ¯‰..האבדה, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
"עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: .החֹוטא, ֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

.Â¯ לאהבלרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, מּבני אדם ּכל ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
"ּכמֹו..Ê¯ את "ואהבּתם ׁשּנאמר: הּגר, את לאהב ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר:¯Á..הּגר" הּמׁשקלֹות, עם הּמאזנים לצּדק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

צדק" אבני צדק ׁשּנאמר:¯Ë.."מאזני החכמים, לכּבד ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּתקּום" ׂשיבה "ּכּבד ¯È.."מּפני ׁשּנאמר: ואם, אב לכּבד ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"אּמ ואת אבי ׁשּנאמר:¯È‡..את ואם, מאב ליראה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּתיראּו" ואביו אּמֹו ולרּבֹות,¯È·.."איׁש, לפרֹות ְְְְִִִִִִָָ

) ּורבּו"ׁשּנאמר: ּפרּו ּבקּדּוׁשין,¯È‚..ואתם) לבעל ְְְְֱִִִֶֶַֹ
אליה"ׁשּנ ּובא אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי לׂשּמח ¯È„..אמר: ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשנה  לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: אחת, ׁשנה אׁשּתֹו את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָחתן
וגֹו'" "ּובּיֹום למּול ¯ÂË..אחת ׁשּנאמר: הּבן, את ְֱֵֶֶֶֶַַַָָ

ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול אח,¯ÊË..הּׁשמיני אׁשת ליּבם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
עליה" יבא "יבמּה ליבם,¯ÊÈ..ׁשּנאמר: לחלץ ְְְֱֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה אֹונס ¯ÁÈ..ׁשּנאמר: לּׂשא ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
לאּׁשה" תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: אנּוסתֹו, ליׁשב ¯ËÈ..את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

תהיה  "ולֹו ׁשּנאמר: ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ׁשם ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציא
ימיו" ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא ּבמפּתה ¯Î..לאּׁשה, לדּון ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

יפּתה" "וכי ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר עם ׁשקל .ּבחמּׁשים ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
.‡Î¯ ּבּׁשביה "וראית ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, ּתאר ליפת ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלעׂשֹות

ּתאר" יפת "וכתב ¯Î·..אׁשת ׁשּנאמר: ּבׁשטר, לגרׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבידּה" ונתן ּכריתּות ספר לּׂשֹוטה ¯Î‚..לּה לעׂשֹות ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

הּתֹורה  ּכל את הּכהן, לּה "ועׂשה ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכתֹורתה,
"והּפילֹו¯Î„..הּזאת" ׁשּנאמר: הרׁשעים, להלקֹות ְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ

והּכהּו" ׁשּנאמר:¯Î‰..הּׁשֹופט ּבׁשגגה, רֹוצח להגלֹות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכהן" מֹות עד ּבּה הֹורגין ¯ÂÎ.."ויׁשב ּדין ּבית להיֹות ְְְִִִֵֵַַַָָֹ

יּנקם" "נקם ׁשּנאמר: ּדין ¯ÊÎ..ּבסיף, ּבית להיֹות ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
הּנאף  [יּומת] (ימּות) "מֹות ׁשּנאמר: ּבחנק, ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹהֹורגין

ׁשּנאמר:¯ÁÎ..והּנאפת" ּבאׁש, ׂשֹורפין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ואתהן" אתֹו יׂשרפּו ּדין ¯ËÎ.."ּבאׁש ּבית להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹ

אתם" "ּוסקלּתם ׁשּנאמר: ּבאבנים, לתלֹות ¯Ï..סֹוקלין ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עץ" על אתֹו "ותלית ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב .מי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

.‡Ï¯ּתקּברּנּו קבר "ּכי ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹלקּבר
ההּוא" ּכהלכֹותיו,¯Ï·..ּבּיֹום עברי ּבעבד לדּון ְְְְִִִֶֶַַָָ

עברי" עבד תקנה "ּכי אמה ¯Ï‚..ׁשּנאמר: ליעד ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ייעדּנה" לבנֹו "ואם יעדּה", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: .עברּיה, ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

.„Ï¯"והפּדּה" ׁשּנאמר: עברּיה, אמה .לפּדֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.‰Ï¯ ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלעבד
ׁשּנאמר:¯ÂÏ..ּתעבדּו" ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

איׁש" והּכה אנׁשים, יריבן ּבנזקי ¯ÊÏ.."וכי לדּון ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֻ
רעהּו" ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי ׁשּנאמר: .ּבהמה, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

.ÁÏ¯"ּבֹור איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, ּבנזקי .לדּון ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָ

.ËÏ¯ וּכי" ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין ּבגּנב ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָלדּון
ּומכרֹו".יגנב" איׁש "וגֹונב ּבּמחּתרת", "אם ,.Ó¯ לדּון ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

כרם" אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ׁשּנאמר: הבער, .ּבנזקי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
.‡Ó¯ ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: האׁש, ּבנזקי ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלדּון

יּתן ¯Ó·..קֹוצים" "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ּבדין לדּון ְֱִִִִִֵֵֶֶַָָ
כלים" אֹו ּכסף רעהּו אל נֹוׂשא ¯Ó‚..איׁש ּבדין לדּון ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

אֹו חמֹור רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׂשכר
יׁשאל ¯Ó„..ׁשֹור" "וכי ׁשּנאמר: הּׁשֹואל, ּבדין ְְְֱִִִֵֶֶַַַָלדּון

רעהּו" מעם ּוממּכר,¯Ó‰..איׁש מּקח ּבדין לדּון ְְִִִִִֵֵֵָָָ
"לעמית ממּכר תמּכרּו "וכי ּבדין ¯ÂÓ..ׁשּנאמר: לדּון ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָ

ּפׁשע" ּדבר ּכל "על ׁשּנאמר: ונטען, להּציל ¯ÊÓ..טֹוען ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכּפּה" את "וקּצתה ׁשּנאמר: הרֹודף, ּבנפׁש ואפּלּו .הּנרּדף ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.ÁÓ¯ ּובן לדּון ימּות, ּכי "איׁש ׁשּנאמר: נחלֹות, ּבדיני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
יׂשראל" לבני והיתה . . לֹו .אין ְְְְִִֵֵֵָָָ
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הּמעׂשר ˜ËÎ.ׁשני. מן מעׂשר מפריׁשין הלוּים להיֹות ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַ
"ואל  ׁשּנאמר: לּכהנים, אֹותֹו ונֹותנין מּיׂשראל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלקחּו

ּתדּבר" מעׂשר ˜Ï..הלוּים ּתחת עני מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָ
ׁשלׁש "מקצה ׁשּנאמר: ּבּׁשבּוע, ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשני

"ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא להתוּדֹות ˜Ï‡..ׁשנים, ְְְְְִִִֶַַַָָָ
ּבערּתי  ,אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: מעׂשר, ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוּדּוי

"וענית ˜Ï·..הּקדׁש" ׁשּנאמר: הּבּכּורים, על לקרֹות ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
"אלהי ה' לפני לּכהן,˜Ï‚..ואמרּת חּלה להפריׁש ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

תרּומה" ּתרימּו חּלה, - ערסתכם "ראׁשית .ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.„Ï˜ ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשּנאמר: קרקע, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָלהׁשמיט

ׁשּנאמר:˜Ï‰..ּונטׁשּתּה" הארץ, מעבֹודת לׁשּבֹות ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתׁשּבת" ּובּקציר יֹובל ˜ÂÏ.."ּבחריׁש ׁשנת לקּדׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

החמּׁשים  ׁשנת את "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּכׁשמּטה, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשביתה
ׁשּנאמר:˜ÊÏ..ׁשנה" הּיֹובל, ּבׁשנת ּבּׁשֹופר לתקע ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּתרּועה" ׁשֹופר ּבׁשנת .˜ÁÏ."והעברּת לארץ ּגאּלה ל ּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם, ארץ "ּובכל ׁשּנאמר: .הּיֹובל, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ

.ËÏ˜:ׁשּנאמר ׁשנה, עד חֹומה ערי ּבּתי ּגאּלת ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלהיֹות
חֹומה" עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי למנֹות ˜Ó.."ואיׁש, ְְְִִִִִֵַָֹ

ּוׁשמּטים  ׁשנים יֹובל וגֹו'".ׁשני ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‡Ó˜ ּכל "ׁשמֹוט ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, ּכספים ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָלהׁשמיט

ידֹו" מּׁשה "את ˜Ó·..ּבעל ׁשּנאמר: לנכרי, לנּגׂש ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"יד ּתׁשמט אחי את ל יהיה ואׁשר ּתגׂש, .הּנכרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.‚Ó˜,והּקבה והּלחיים הּזרֹוע לּכהן הּבהמה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלּתן
הּזרֹוע" לּכהן "ונתן הּגז ˜Ó„..ׁשּנאמר: ראׁשית לּתן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לֹו" ּתּתן - צאנ ּגז "וראׁשית ׁשּנאמר: .לּכהן, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
.‰Ó˜:ׁשּנאמר לּכהן, ּומהם לה' מהם חרמים, ּבדיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלדּון

יחרם" אׁשר חרם (ה) ּכל א"..ÂÓ˜ חּיה ּבהמה לׁשחט ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: ּבׂשרם, יאכל ּכ ואחר ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָועֹוף

"ּומּצאנ..ÊÓ˜וׁשפ" ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּדם לכּסֹות ְְְֱִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבעפר" וכּסהּו ּדמֹו, מן ˜ÁÓ..את צּפֹור אם לׁשלח ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: לבּדק ˜ËÓ..הּקן, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, .ּבסימני ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.˜,לטהֹור טמא ּבין ׁשּיבּדיל עד העֹוף ּבסימני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלבּדק
צּפֹור" "ּכל לידע ˜‡..ׁשּנאמר: חגבים ּבסימני לבּדק ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

כרעים" לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: הּטמא, מן .טהֹור ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.·˜ מּכל ּתאכלּו זה "את ׁשּנאמר: ּדגים, ּבסימני ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלבּדק

ּבּמים" ׁשנים ˜‚..אׁשר ּולחּׁשב חדׁשים לקּדׁש ְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבלבד  ּדין ּבבית ראׁשוחדׁשים לכם הּזה "החדׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

"ּובּיֹום ˜„.חדׁשים". ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לׁשּבֹות ְְֱֳִִֶֶַַַָָ
ּתׁשּבת" "זכֹור ˜‰..הּׁשביעי ׁשּנאמר: ׁשּבת, לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹ

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום ׁשּנאמר:˜Â..את חמץ, לבער ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מּבּתיכם" ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון לסּפר ˜Ê.."ּבּיֹום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּנאמר: הּמּצֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ּבּלילה מצרים ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּביציאת
ההּוא" ּבּיֹום לבנ זה,˜Á.."וה ּגדּת ּבליל מּצה לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹ

מּצֹות" ּתאכלּו "ּבערב ּבראׁשֹון ˜Ë..ׁשּנאמר: לׁשּבֹות ְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹ
קדׁש מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ."ׁשל ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

.Ò˜ מקרא הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָלׁשּבֹות
ׁשּנאמר:.˜Ò‡.קדׁש" יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר ְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם ּביֹום ˜Ò·.."ּוספרּתם לׁשּבֹות ְְְְֳִִֶֶַַַַָָָ
מקרא  הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּׁשים,

הּׁשביעי,˜Ò‚..קדׁש" חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְְִִִִֶֶֶַָֹֹ
ׁשּבתֹון" לכם יהיה לחדׁש, "ּבאחד .ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.„Ò˜לחדׁש "ּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבעׂשירי ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהתעּנֹות
נפׁשתיכם" את הּצֹום,˜Ò‰..ּתעּנּו ּביֹום לׁשּבֹות ְְְְִֵֶֶַַַֹ

ׁשּבתֹון" "ׁשּבת חג ˜ÂÒ..ׁשּנאמר: ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְֱִִֶֶֶַַַַַָָ
קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּבּיֹום ׁשּנאמר: .הּסּכֹות, ְֱִִֶֶֶַַַָָֹֻ

.ÊÒ˜ הּׁשמיני "ּוּבּיֹום ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַלׁשּבֹות
קדׁש" ׁשליׁשב ˜ÁÒ..מקרא ימים,ּבּסּכה בעת ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכֹות לּטל ˜ËÒ..ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֻ
הדר  עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּולב,

ּתמרים" הּׁשנה,˜Ú..ּכּפת ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע ְְְִִַַַָָָָֹֹֹ
לכם" יהיה ּתרּועה "יֹום מחצית ˜Ú‡..ׁשּנאמר: לּתן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

על  העבר ּכל יּתנּו "זה ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשקל
ּדֹור ˜Ú·..הּפקדים" ּבכל ׁשּיהא נביא מּכל לׁשמע ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻ

יגרע  ולא יֹוסיף לא אם ּתׁשמעּון".ודֹור, "אליו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.‚Ú˜"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל .למּנֹות ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
.„Ú˜ ליׂשראל להם ׁשּיעמדּו הּגדֹול ּדין ּבית מּכל ,לׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּתעׂשה". - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט "ועל ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
.‰Ú˜ ּבין מחלקת ּתהיה אם רּבים, אחרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַֹלנטֹות

להּטֹות" - רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, .הּסנהדרין ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
.ÂÚ˜,מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָלמּנֹות

"ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים להׁשוֹות ˜ÊÚ..ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַֹֹ
"ּבצדק  ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין

"עמית לֹו˜ÁÚ..ּתׁשּפט ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָֹ
ידע" אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: .עדּות, ְֱֵֵֶֶַָָָָ

.ËÚ˜וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב" ּכמֹו˜Ù..וׁשאלּת, זֹוממין לעדים לעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

זמם" ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לעׂשֹות, .ׁשּזממּו ְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
.‡Ù˜ ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, העגלה את ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלערף

ּבּנחל" העגלה מקלט,להכין ˜Ù·..את ערי ׁשׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וׁשּלׁשּת" ,הּדר ל "ּתכין ללוּים ˜Ù‚..ׁשּנאמר: לתת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

קֹולט  הן וגם לׁשבת, ללוּים ֹות ערים "ונתנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
מעקה ˜Ù„.ערים". "ועׂשית ׁשּנאמר: מעקה, לעׂשֹות ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"לגּג..‰Ù˜,מׁשּמׁשיה וכל זרה עבֹודה לאּבד ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָ

וגֹו'" ּתאּבדּון "אּבד עיר ˜ÂÙ..ׁשּנאמר: אנׁשי להרג ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַֹ
את  באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: העיר, את ולׂשרף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנּדחת

ׁשללּה" ּכל ואת עממים ˜ÊÙ..העיר ׁשבעה לאּבד ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ּתחרימם" "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, .מארץ ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

.ÁÙ˜ זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
עמלק˜ËÙ..עמלק" לנּו ּׁשעׂשה מה }ּתדיר {לזּכר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עמלק"( ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: .תמיד), ְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּתֹורה,˜ˆ. הּכתּוב ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות
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עיר" אל תקרב "ּכי ּכהן ˜ˆ‡..ׁשּנאמר: למׁשח ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמלחמה,

העם" אל ודּבר ּבּמחנה,˜ˆ·..הּכהן יד להתקין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לּמחנה" מחּוץ ל ּתהיה "ויד להתקין ˜ˆ‚..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָ

"אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: להׁשיב ˜ˆ„..יתד, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגזל" אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּגזל, .את ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יד"לּתן ˜ˆ‰. את ּתפּתח "ּפתח ׁשּנאמר: .צדקה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Âˆ˜"לֹו ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: עברי, לעבד ;להעניק ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

עברּיה. אמה "אם ˜ˆÊ.וכן ׁשּנאמר: לעני, להלוֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָ
עּמי" את ּתלוה מצוה,ּכסף אּלא רׁשּות אינֹו זה "אם" ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּתעביטּנּו". "והעבט לנכרי ˜ˆÁ.ׁשּנאמר: להלוֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ
"תּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ׁשּזֹוּברּבית, למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

עׂשה. ׁשּנאמר:˜ˆË.מצות לבעליו, הּמׁשּכֹון להׁשיב ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
העבֹוט" את לֹו ּתׁשיב ּבזמּנֹו,¯.."הׁשב ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו אֹוכל ¯‡..ׁשּנאמר: הּׂשכיר להיֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ

תבא  "ּכי ,"רע ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ׂשכירּותֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבזמן
"רע ּבהמּתֹו,¯·..ּבקמת מעל אֹו חברֹו מעל לעזב ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

עּמֹו" ּתעזב "עזב על ¯‚..ׁשּנאמר: הּמּׂשא להקים ְֱֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
עּמֹו" ּתקים "הקם ׁשּנאמר: להׁשיב ¯„..הּבהמה, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ

"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ׁשּנאמר: להֹוכיח ¯‰..האבדה, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
"עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: .החֹוטא, ֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

.Â¯ לאהבלרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, מּבני אדם ּכל ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
"ּכמֹו..Ê¯ את "ואהבּתם ׁשּנאמר: הּגר, את לאהב ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר:¯Á..הּגר" הּמׁשקלֹות, עם הּמאזנים לצּדק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

צדק" אבני צדק ׁשּנאמר:¯Ë.."מאזני החכמים, לכּבד ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּתקּום" ׂשיבה "ּכּבד ¯È.."מּפני ׁשּנאמר: ואם, אב לכּבד ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"אּמ ואת אבי ׁשּנאמר:¯È‡..את ואם, מאב ליראה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּתיראּו" ואביו אּמֹו ולרּבֹות,¯È·.."איׁש, לפרֹות ְְְְִִִִִִָָ

) ּורבּו"ׁשּנאמר: ּפרּו ּבקּדּוׁשין,¯È‚..ואתם) לבעל ְְְְֱִִִֶֶַֹ
אליה"ׁשּנ ּובא אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי לׂשּמח ¯È„..אמר: ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשנה  לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: אחת, ׁשנה אׁשּתֹו את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָחתן
וגֹו'" "ּובּיֹום למּול ¯ÂË..אחת ׁשּנאמר: הּבן, את ְֱֵֶֶֶֶַַַָָ

ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול אח,¯ÊË..הּׁשמיני אׁשת ליּבם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
עליה" יבא "יבמּה ליבם,¯ÊÈ..ׁשּנאמר: לחלץ ְְְֱֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה אֹונס ¯ÁÈ..ׁשּנאמר: לּׂשא ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
לאּׁשה" תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: אנּוסתֹו, ליׁשב ¯ËÈ..את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

תהיה  "ולֹו ׁשּנאמר: ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ׁשם ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציא
ימיו" ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא ּבמפּתה ¯Î..לאּׁשה, לדּון ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

יפּתה" "וכי ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר עם ׁשקל .ּבחמּׁשים ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
.‡Î¯ ּבּׁשביה "וראית ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, ּתאר ליפת ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלעׂשֹות

ּתאר" יפת "וכתב ¯Î·..אׁשת ׁשּנאמר: ּבׁשטר, לגרׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבידּה" ונתן ּכריתּות ספר לּׂשֹוטה ¯Î‚..לּה לעׂשֹות ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

הּתֹורה  ּכל את הּכהן, לּה "ועׂשה ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכתֹורתה,
"והּפילֹו¯Î„..הּזאת" ׁשּנאמר: הרׁשעים, להלקֹות ְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ

והּכהּו" ׁשּנאמר:¯Î‰..הּׁשֹופט ּבׁשגגה, רֹוצח להגלֹות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכהן" מֹות עד ּבּה הֹורגין ¯ÂÎ.."ויׁשב ּדין ּבית להיֹות ְְְִִִֵֵַַַָָֹ

יּנקם" "נקם ׁשּנאמר: ּדין ¯ÊÎ..ּבסיף, ּבית להיֹות ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
הּנאף  [יּומת] (ימּות) "מֹות ׁשּנאמר: ּבחנק, ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹהֹורגין

ׁשּנאמר:¯ÁÎ..והּנאפת" ּבאׁש, ׂשֹורפין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ואתהן" אתֹו יׂשרפּו ּדין ¯ËÎ.."ּבאׁש ּבית להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹ

אתם" "ּוסקלּתם ׁשּנאמר: ּבאבנים, לתלֹות ¯Ï..סֹוקלין ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עץ" על אתֹו "ותלית ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב .מי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

.‡Ï¯ּתקּברּנּו קבר "ּכי ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹלקּבר
ההּוא" ּכהלכֹותיו,¯Ï·..ּבּיֹום עברי ּבעבד לדּון ְְְְִִִֶֶַַָָ

עברי" עבד תקנה "ּכי אמה ¯Ï‚..ׁשּנאמר: ליעד ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ייעדּנה" לבנֹו "ואם יעדּה", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: .עברּיה, ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

.„Ï¯"והפּדּה" ׁשּנאמר: עברּיה, אמה .לפּדֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.‰Ï¯ ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלעבד
ׁשּנאמר:¯ÂÏ..ּתעבדּו" ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

איׁש" והּכה אנׁשים, יריבן ּבנזקי ¯ÊÏ.."וכי לדּון ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֻ
רעהּו" ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי ׁשּנאמר: .ּבהמה, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

.ÁÏ¯"ּבֹור איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, ּבנזקי .לדּון ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָ

.ËÏ¯ וּכי" ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין ּבגּנב ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָלדּון
ּומכרֹו".יגנב" איׁש "וגֹונב ּבּמחּתרת", "אם ,.Ó¯ לדּון ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

כרם" אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ׁשּנאמר: הבער, .ּבנזקי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
.‡Ó¯ ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: האׁש, ּבנזקי ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלדּון

יּתן ¯Ó·..קֹוצים" "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ּבדין לדּון ְֱִִִִִֵֵֶֶַָָ
כלים" אֹו ּכסף רעהּו אל נֹוׂשא ¯Ó‚..איׁש ּבדין לדּון ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

אֹו חמֹור רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׂשכר
יׁשאל ¯Ó„..ׁשֹור" "וכי ׁשּנאמר: הּׁשֹואל, ּבדין ְְְֱִִִֵֶֶַַַָלדּון

רעהּו" מעם ּוממּכר,¯Ó‰..איׁש מּקח ּבדין לדּון ְְִִִִִֵֵֵָָָ
"לעמית ממּכר תמּכרּו "וכי ּבדין ¯ÂÓ..ׁשּנאמר: לדּון ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָ

ּפׁשע" ּדבר ּכל "על ׁשּנאמר: ונטען, להּציל ¯ÊÓ..טֹוען ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכּפּה" את "וקּצתה ׁשּנאמר: הרֹודף, ּבנפׁש ואפּלּו .הּנרּדף ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.ÁÓ¯ ּובן לדּון ימּות, ּכי "איׁש ׁשּנאמר: נחלֹות, ּבדיני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
יׂשראל" לבני והיתה . . לֹו .אין ְְְְִִֵֵֵָָָ
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ספר טהרה -הלכות טומאת אוכלין 

¤¤
לאכל,‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידֹות

והאּגסים  תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאכל
מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן האׁשּכֹול; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוקצה
ׁשעל  הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי להן. צרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ׁשֹומרת ׁשהיא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל
ולא ·. ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹּכל

טומאה]מצטרף לשיעור ּפי [- על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשֹומר  לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאינֹו
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא אינֹו - יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה  ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטרף.
טמאה  נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ּבּיד, ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאכל,
ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלהׁשלימֹו

ּפרס. ולחצי לכביצה מצטרף זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי
להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד לקבלת ּכׁשם -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ

ּבֹו;טומאה] הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מּכזית לפחֹות יד מכזית]ויׁש פחות האוכל ויׁש[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מּכפֹול לפחֹות שעועית]ׁשֹומר סוג - פול של .[מגודל ְְִֵָ

ׁשחּלקֹו האכל [לשנים]וׁשֹומר עם מצטרף אינֹו ,. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּכׁשהן „. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׂשעירן  חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּכדר

והּוא [קליפתן] ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ּוׂשעֹורין ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
הּׁשֹומרין. לׁשאר ְְִִִַַָהּדין

ּכׁשהן ‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכל מחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ידֹות;[לעשותם לֹו אין - ֵֵַַַָ

ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו אין הּמׁשקה.[היד]ׁשהרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר אינֹו[- ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶַָ

לּיד. ִַָָצרי
.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ
.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ

יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

קטנּיֹות  ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;
טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,

.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין על לעֹולם קליפה [כגון ְֵֵֵֵַַָ

הּוא קליפה] לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עּמֹו. ְִֶַָהּנחׁשב

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין [הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ְִֵֵַָָָָהחיצֹונה

.·È ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
תּורמּוסיןׁשֹומר  ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ

ּבהן  נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאינן
על  אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאכל
אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ּבהן ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָֻּפי
עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ּבזמן - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשעֹורין
לחה  ּבין - החּטה אבל מצטרפת. אין לחין, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובזמן

מצטרפת  קלּפתּה יבׁשה, .ּבין ְְְִִֵֵֶֶָָָָ
.‚È,מצטרפֹות ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

הרטב מּגלעינת ורך]חּוץ רטוב ּתמרה [תמר ׁשל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
מצטרף. אין ְְִֵֵֵָָיבׁשה,

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל [קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני  - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא
.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל [מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
הּבׂשר  עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
הּבׂשר  ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין אחד, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצד
אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם העצם; חלל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעד

האזֹוב ּכעבי הּוא מצטרפת]ּכאּלּו העצם מן דקה ,[שכבה ְֳִִֵָָ
הן  ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוׁשאר

ֲִחׁשּובין.
.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ

לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר
.ÊÈ ׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין [בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ
.ÁÈ אין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין  לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ
.ËÈ הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו

והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה [מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין [כעין ׁשּלהן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

האכלקנה] ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק -], ְְֶֶֶֶָָֹֻ
החזרין צנון]והּנפּוס[חסה]וׁשרׁשי ּגדֹול [מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
והּסיב הּמנתה [חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה [- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאנים ׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.דקות]
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.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין והּקרּוסטמלין [חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

קטנים] הּסמּו[תפוחים טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹוהעזרּודין,
קּונדס ועקץ מר]לאכל, טפח [ירק הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, וטפח הגפן]מּכאן [ענפי ְְְִִִִֶַַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל [הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רק האׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבד בראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות  והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל  ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן  להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין [כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון מצט [שער]ׁשל אינֹו רף.ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואין

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָּולבנים

ה'תשע"ד  שבט ה' שני יום

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה מקֹום [צלויה ּבּה מּׁשּיּקב - ְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין מּמּנּו, [מבושלת לגמעּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ
נּתּבלה היטב] ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

תבלינים] בה ּכּלּה[נתן ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה
.חּבּור  ִ

ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן
סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי

קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור [ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל  וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êׁשּלא המחּת ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם [לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחובר נטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ויּפל  האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּבּור;
ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל
אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אם וכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] ּבאיז עולה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה מהן ; ה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
לפרק  התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר [פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ
ׁשהרי  חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;

הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור [ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן ּדבר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

ּבקיסם עץ]אֹו חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚È ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר ּדבר ל. ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ו יבישה] -והּתמרים אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
עּגּול ,לפיכ חּבּור; מׁשקין [גוש]אינן ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּמׁשקה  מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאין
טהֹור. והּׁשאר ְְְִַַָָּבלבד,

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות הרי [גוש]הּתמרים , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ
חּבּור. ִֵאּלּו
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¤¤
לאכל,‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידֹות

והאּגסים  תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאכל
מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן האׁשּכֹול; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוקצה
ׁשעל  הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי להן. צרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ׁשֹומרת ׁשהיא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל
ולא ·. ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹּכל

טומאה]מצטרף לשיעור ּפי [- על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשֹומר  לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאינֹו
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא אינֹו - יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה  ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטרף.
טמאה  נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ּבּיד, ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאכל,
ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלהׁשלימֹו

ּפרס. ולחצי לכביצה מצטרף זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי
להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד לקבלת ּכׁשם -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ

ּבֹו;טומאה] הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מּכזית לפחֹות יד מכזית]ויׁש פחות האוכל ויׁש[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מּכפֹול לפחֹות שעועית]ׁשֹומר סוג - פול של .[מגודל ְְִֵָ

ׁשחּלקֹו האכל [לשנים]וׁשֹומר עם מצטרף אינֹו ,. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּכׁשהן „. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׂשעירן  חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּכדר

והּוא [קליפתן] ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ּוׂשעֹורין ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
הּׁשֹומרין. לׁשאר ְְִִִַַָהּדין

ּכׁשהן ‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכל מחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ידֹות;[לעשותם לֹו אין - ֵֵַַַָ

ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו אין הּמׁשקה.[היד]ׁשהרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר אינֹו[- ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶַָ

לּיד. ִַָָצרי
.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ
.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ

יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

קטנּיֹות  ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;
טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,

.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין על לעֹולם קליפה [כגון ְֵֵֵֵַַָ

הּוא קליפה] לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עּמֹו. ְִֶַָהּנחׁשב

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין [הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ְִֵֵַָָָָהחיצֹונה

.·È ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
תּורמּוסיןׁשֹומר  ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ

ּבהן  נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאינן
על  אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאכל
אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ּבהן ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָֻּפי
עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ּבזמן - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשעֹורין
לחה  ּבין - החּטה אבל מצטרפת. אין לחין, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובזמן

מצטרפת  קלּפתּה יבׁשה, .ּבין ְְְִִֵֵֶֶָָָָ
.‚È,מצטרפֹות ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

הרטב מּגלעינת ורך]חּוץ רטוב ּתמרה [תמר ׁשל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
מצטרף. אין ְְִֵֵֵָָיבׁשה,

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל [קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני  - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא
.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל [מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
הּבׂשר  עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
הּבׂשר  ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין אחד, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצד
אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם העצם; חלל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעד

האזֹוב ּכעבי הּוא מצטרפת]ּכאּלּו העצם מן דקה ,[שכבה ְֳִִֵָָ
הן  ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוׁשאר

ֲִחׁשּובין.
.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ

לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר
.ÊÈ ׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין [בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ
.ÁÈ אין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין  לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ
.ËÈ הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו

והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה [מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין [כעין ׁשּלהן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

האכלקנה] ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק -], ְְֶֶֶֶָָֹֻ
החזרין צנון]והּנפּוס[חסה]וׁשרׁשי ּגדֹול [מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
והּסיב הּמנתה [חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה [- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאנים ׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.דקות]
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.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין והּקרּוסטמלין [חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

קטנים] הּסמּו[תפוחים טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹוהעזרּודין,
קּונדס ועקץ מר]לאכל, טפח [ירק הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, וטפח הגפן]מּכאן [ענפי ְְְִִִִֶַַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל [הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רק האׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבד בראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות  והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל  ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן  להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין [כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון מצט [שער]ׁשל אינֹו רף.ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואין

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָּולבנים

ה'תשע"ד  שבט ה' שני יום

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה מקֹום [צלויה ּבּה מּׁשּיּקב - ְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין מּמּנּו, [מבושלת לגמעּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ
נּתּבלה היטב] ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

תבלינים] בה ּכּלּה[נתן ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה
.חּבּור  ִ

ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן
סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי

קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור [ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל  וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êׁשּלא המחּת ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם [לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחובר נטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ויּפל  האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּבּור;
ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל
אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אם וכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] ּבאיז עולה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה מהן ; ה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
לפרק  התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר [פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ
ׁשהרי  חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;

הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור [ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן ּדבר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

ּבקיסם עץ]אֹו חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚È ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר ּדבר ל. ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ו יבישה] -והּתמרים אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
עּגּול ,לפיכ חּבּור; מׁשקין [גוש]אינן ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּמׁשקה  מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאין
טהֹור. והּׁשאר ְְְִַַָָּבלבד,

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות הרי [גוש]הּתמרים , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ
חּבּור. ִֵאּלּו
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.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
אּלא  לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשּיינקּו מנת על [שמן]על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻאם
אם  לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ּבכׂשעֹורה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנגע

להפכּה ועתיד זיתים הזיתים]ׁשל ׁשּתקע [ולפרק ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּיתד את ּגּופין[להופכה]ּבּה ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף [גושים], ִִֵֵֶֶַַַָָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; אינן אינן [שוב]הרּבה, אם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊÈ על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפר ּוד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד  ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשאינֹו ׁשּבארנּוּפי -ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לא  ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף הּוא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹהרי
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי אּלא תבואה ּכּנסֹו, גרעיני -] ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] עד המתבשלים מצטרף, אינֹו - ְְְִִִֵֵַַָוהּקטנּיֹות
ּבצד  זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ויעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיקּבצם
והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה,
הּׁשליׁשי  וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש ׁשני, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּבצּדֹו

ְִִרביעי.
.ÁÈלּה והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר

וכּלן [הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ
ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיֹות.
ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא - ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֻּפרׁשה
ּבין  טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - אחרֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָֻוהּׁשי

ּפרׁשּו. ׁשּלא ּבין ְְֵֵֵֶֶֹׁשּפרׁשּו,
.ËÈנֹוׁשכֹות ּתרּומה ׁשל קצת]ּכּכרֹות -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ

ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ּכּלן  - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מהן  אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנּיֹות,
ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבידים

טמאתן. ּבׁשעת אחד ְְִֶַָָָֻּגּוף

ה'תשע"ד  שבט ו' שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
לכלי]הּנּצֹוק‡. מכלי הקילוח זרם לא [- חּבּור, אינֹו ִִֵַֹ

טהֹורין  מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ולא ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
הּנּצֹוק  העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו טמא, ּכלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלתֹו
זה  הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָטהֹור;
מהן  ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ואין טהֹור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקלט

ְִטהֹורין.
ּומחם ·. לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

צֹונן  טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחם,
ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשערה  הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת מה מּמּנּו ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן 'המערה [אד]אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּובּמים  ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ּכתימרֹות עֹולה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהחּמין

החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ּומטּמא העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּכלי
חׁשּוב. הּוא ְִַָמׁשקין

והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בחשה לפיכ] ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
נטמאּובכף] - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבקדרה

היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ידיה ידיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכל  נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמאֹות,

ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
הּצּפחת„. ּודבׁש הּזיפים מקומות]ּדבׁש הּנּצֹוק [שמות - ְְִִִַַַַַַַַ

ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
אין  - האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלהן
הּגריסין  ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנּצֹוק

הּמּת ריר;[סמיך]והחלב להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אם  אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ערה ְְְִֵֵֵֵֶַַָּכן
מים ‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנּצֹוק

אין  - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
אּלא  הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת 'מּׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹומרים,

אחד  מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן ּכמֹוהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס וכן שיפוע]ׁשּבארנּו. מׁשקה [מקום עליו ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הנוגעת]טֹופח האצבע את מרטיב לׁשאר [- מחּברין אינן - ְְְִִֵֵַַָָ
אבל  לטהרה; ולא לטמאה לא ׁשּבּמדרֹון, ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻהּמׁשקין

ׁשּבאׁשּברן באדמה]הּמׁשקין לטמאה [משקע חּבּור ּכּלן , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻֻ
ְֳָָּולטהרה.

.Âקטפרס ׁשהיא משופעת]ערבה תחתיתה ועליה [- ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מּנחין  ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש טֹופח, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשקה

ל  זֹו אּלּועליה הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כל מצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Êּבארנּו יֹוםּכבר ׁשּטבּול העריב , ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ

תרּומה שמשו] אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֻאינֹו
ּבאכלי  נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה תרּומה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשקה

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, מׁשקה אֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש
.Á ׁשהן ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּפסל  לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם  יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל [טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה  טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר  מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
ּבטבּול  הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻטהר
ּבכל  ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,
הּׂשעֹורין  הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהן  לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול נפסלין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻוהּׁשמׁשמין

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין
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.Ëהאכלין ידֹות אליהם]ּכל המחוברים ׁשהן [דברים ְֳִֵֶָָָ
ּכל  וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֻחּבּור

ׁשּנפרס חּבּור [מחובר]ּומערה[נחתך]אכל ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹֹ
חּבּור  ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ הּטמאה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּבאב

ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה [טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
נֹוׁשכֹות‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ּבזֹו[מחוברות]חּלֹות זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדין  ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו
פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה [פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ

יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמא ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ

ּבין  הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
חּבּור  הּכל - חמּורֹות ּבין נֹוׁשכֹות קּלֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְֲֲִֵֶַַַָָֹ

חּלה  ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו
אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ

ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבין  הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול  חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,
אפּיה·. ּבעת ׁשּיצא הכיכר]ּבצק גבי ּבאמצע [על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
היּו[נשרף] אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְֲִִִֵַַָָָּבעת

הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע מּכאצּבע, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפחּותין
ואין  הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר נגע אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

צרֹור אבל הּטמאֹות. ּבכל לֹומר אֹו[אבן]צרי ׁשּבּכּכר ְְְֲִִֶַַַָָָָֻ
קטנית]ּתּורמּוס יתר [מין וחרחּור ּגדֹול, מלח וגרּגר ְְְְְֵֵֶַַַָָ

טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע,
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ְְִִֵַָואין

דק]רקיק‚. הרי חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה קּים, וחציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חּבּור  אינם - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשּקרם קדׁש יֹום [נקרש]ּבׂשר טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה וכן [- חּבּור. ְְֲִִִִֵַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות לחם]ּבתבׁשיל ׁשמן [של . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפסל  לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי על צף ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּׁשמן. ֶֶֶַָאּלא

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מערובבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה [- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ

ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ

לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבת חּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
חּבּור גדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ

שבמחבת] חּבּור.[לתבשיל אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְִִֵַַַָָָ
ּבקטנּיֹות קטניות]וכן הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה וסתם ּבין[תחתיתה]חבית מּצּדיה, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום ְְְְִֶֶַָָָֻטבּול

.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה ׁשּתרּומה [מדת ּומאה; ּבאחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָטמאה
ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַׁשּבארנּו

.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה [כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ
ּבמקצת  נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל [מאפה ְִִִֶָָֻ

יֹום  טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמן ּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ
.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק

מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום .טבּול ְְֶַַָָָֹ
.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ
.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ,[מקום ְְְֲִִִָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגע
ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָרֹוצה
על  אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ׁשהן מּגעֹו;ּפי קֹום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן יבישות]ׁשהרי תאנים ׁשאם [גוש - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ

ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, ְְְִִִָָָֹֻנטמא
.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום וכן בדיבור ,ְֵ
ּבדרֹומּה[קישואין]קּׁשּות אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֶָָָָָָ

העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, חּלתּה נּטלה ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָנפסלה.
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.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
אּלא  לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשּיינקּו מנת על [שמן]על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻאם
אם  לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ּבכׂשעֹורה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנגע

להפכּה ועתיד זיתים הזיתים]ׁשל ׁשּתקע [ולפרק ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּיתד את ּגּופין[להופכה]ּבּה ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף [גושים], ִִֵֵֶֶַַַָָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; אינן אינן [שוב]הרּבה, אם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊÈ על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפר ּוד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד  ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשאינֹו ׁשּבארנּוּפי -ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לא  ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף הּוא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹהרי
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי אּלא תבואה ּכּנסֹו, גרעיני -] ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] עד המתבשלים מצטרף, אינֹו - ְְְִִִֵֵַַָוהּקטנּיֹות
ּבצד  זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ויעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיקּבצם
והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה,
הּׁשליׁשי  וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש ׁשני, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּבצּדֹו

ְִִרביעי.
.ÁÈלּה והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר

וכּלן [הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ
ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיֹות.
ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא - ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֻּפרׁשה
ּבין  טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - אחרֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָֻוהּׁשי

ּפרׁשּו. ׁשּלא ּבין ְְֵֵֵֶֶֹׁשּפרׁשּו,
.ËÈנֹוׁשכֹות ּתרּומה ׁשל קצת]ּכּכרֹות -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ

ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ּכּלן  - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מהן  אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנּיֹות,
ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבידים

טמאתן. ּבׁשעת אחד ְְִֶַָָָֻּגּוף

ה'תשע"ד  שבט ו' שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
לכלי]הּנּצֹוק‡. מכלי הקילוח זרם לא [- חּבּור, אינֹו ִִֵַֹ

טהֹורין  מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ולא ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
הּנּצֹוק  העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו טמא, ּכלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלתֹו
זה  הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָטהֹור;
מהן  ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ואין טהֹור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקלט

ְִטהֹורין.
ּומחם ·. לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

צֹונן  טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחם,
ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשערה  הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת מה מּמּנּו ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן 'המערה [אד]אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּובּמים  ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ּכתימרֹות עֹולה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהחּמין

החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ּומטּמא העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּכלי
חׁשּוב. הּוא ְִַָמׁשקין

והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בחשה לפיכ] ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
נטמאּובכף] - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבקדרה

היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ידיה ידיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכל  נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמאֹות,

ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
הּצּפחת„. ּודבׁש הּזיפים מקומות]ּדבׁש הּנּצֹוק [שמות - ְְִִִַַַַַַַַ

ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
אין  - האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלהן
הּגריסין  ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנּצֹוק

הּמּת ריר;[סמיך]והחלב להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אם  אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ערה ְְְִֵֵֵֵֶַַָּכן
מים ‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנּצֹוק

אין  - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
אּלא  הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת 'מּׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹומרים,

אחד  מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן ּכמֹוהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס וכן שיפוע]ׁשּבארנּו. מׁשקה [מקום עליו ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הנוגעת]טֹופח האצבע את מרטיב לׁשאר [- מחּברין אינן - ְְְִִֵֵַַָָ
אבל  לטהרה; ולא לטמאה לא ׁשּבּמדרֹון, ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻהּמׁשקין

ׁשּבאׁשּברן באדמה]הּמׁשקין לטמאה [משקע חּבּור ּכּלן , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻֻ
ְֳָָּולטהרה.

.Âקטפרס ׁשהיא משופעת]ערבה תחתיתה ועליה [- ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מּנחין  ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש טֹופח, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשקה

ל  זֹו אּלּועליה הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כל מצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Êּבארנּו יֹוםּכבר ׁשּטבּול העריב , ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ

תרּומה שמשו] אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֻאינֹו
ּבאכלי  נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה תרּומה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשקה

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, מׁשקה אֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש
.Á ׁשהן ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּפסל  לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם  יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל [טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה  טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר  מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
ּבטבּול  הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻטהר
ּבכל  ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,
הּׂשעֹורין  הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהן  לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול נפסלין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻוהּׁשמׁשמין

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין
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.Ëהאכלין ידֹות אליהם]ּכל המחוברים ׁשהן [דברים ְֳִֵֶָָָ
ּכל  וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֻחּבּור

ׁשּנפרס חּבּור [מחובר]ּומערה[נחתך]אכל ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹֹ
חּבּור  ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ הּטמאה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּבאב

ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה [טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
נֹוׁשכֹות‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ּבזֹו[מחוברות]חּלֹות זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדין  ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו
פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה [פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ

יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמא ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ

ּבין  הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
חּבּור  הּכל - חמּורֹות ּבין נֹוׁשכֹות קּלֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְֲֲִֵֶַַַָָֹ

חּלה  ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו
אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ

ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבין  הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול  חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,
אפּיה·. ּבעת ׁשּיצא הכיכר]ּבצק גבי ּבאמצע [על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
היּו[נשרף] אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְֲִִִֵַַָָָּבעת

הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע מּכאצּבע, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפחּותין
ואין  הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר נגע אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

צרֹור אבל הּטמאֹות. ּבכל לֹומר אֹו[אבן]צרי ׁשּבּכּכר ְְְֲִִֶַַַָָָָֻ
קטנית]ּתּורמּוס יתר [מין וחרחּור ּגדֹול, מלח וגרּגר ְְְְְֵֵֶַַַָָ

טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע,
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ְְִִֵַָואין

דק]רקיק‚. הרי חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה קּים, וחציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חּבּור  אינם - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשּקרם קדׁש יֹום [נקרש]ּבׂשר טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה וכן [- חּבּור. ְְֲִִִִֵַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות לחם]ּבתבׁשיל ׁשמן [של . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפסל  לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי על צף ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּׁשמן. ֶֶֶַָאּלא

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מערובבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה [- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ

ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ

לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבת חּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
חּבּור גדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ

שבמחבת] חּבּור.[לתבשיל אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְִִֵַַַָָָ
ּבקטנּיֹות קטניות]וכן הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה וסתם ּבין[תחתיתה]חבית מּצּדיה, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום ְְְְִֶֶַָָָֻטבּול

.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה ׁשּתרּומה [מדת ּומאה; ּבאחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָטמאה
ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַׁשּבארנּו

.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה [כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ
ּבמקצת  נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל [מאפה ְִִִֶָָֻ

יֹום  טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמן ּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ
.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק

מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום .טבּול ְְֶַַָָָֹ
.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ
.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ,[מקום ְְְֲִִִָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגע
ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָרֹוצה
על  אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ׁשהן מּגעֹו;ּפי קֹום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן יבישות]ׁשהרי תאנים ׁשאם [גוש - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ

ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, ְְְִִִָָָֹֻנטמא
.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום וכן בדיבור ,ְֵ
ּבדרֹומּה[קישואין]קּׁשּות אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֶָָָָָָ

העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, חּלתּה נּטלה ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָנפסלה.
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.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּבמי [לטומאה]עּסה ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹּפרֹות,

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות ּתרּומת [- מּמּנּו מפריׁשין - ְְְִִִֶַַָֹ

יֹום  ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ּבטהרה; ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָֻמעׂשר
ּבחּלין  ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן מסאבֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻוידים

לׁשה טהֹור  יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה וקֹוצה העּסה חותכת]את ּומפריׁשּתה [- חּלה, ְְִִֶַַַָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ּבכלי, ליד]ּומּניחּתה העּסה [- ׁשאר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּומּקפת מקרבת]ּכאחת, הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ

הסמוך] זֹו[- 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ּכ ואחר ,ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּתפסל  ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹחּלה';

ׁשהיא ּבערבה לׁשה אם עֹוׂשה, היא וכ [העריבה]אֹותּה. ְֲִִִֵֶָָָָָָָ
יֹום. ְַטבּולת

.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינּה
נׁשּברה  ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ׁשּתחׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש קדם הפרשה]החבית מחוייב -]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּבטבלּה. החבית הּלגין, ְְְִִִִֶַַָָָנׁשּבר

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על  ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ׁשּטבלּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי

יראּו למ [זוב]ׁשּמא טמאים סֹותרין ונמצאּו ׁשהרי פרע, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירתם]הּכל ימי כל ׁשּנתּבאר.[- ּכמֹו , ְְִֵֶַָֹ

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ׁשהן  מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על ואף .ּכמׁשקין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו את מׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת  לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן  נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,
מכּון  ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻקפּויין,

פחות] או מּכביצה [בדיוק, יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה טמא; הּמׁשקה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתטּמא  הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכביצה

זיתים  ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ׁשּנּמֹוחּו הּמׁשקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל
הר  מכּון, ּכביצה היּו אם - ׁשהכׁשרּו הּמׁשקין וענבים י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹורין, מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּיֹוצאין
ּבאכל ּכמפקד בכלי]ׁשהּמׁשקה ּגּוף [כנמצא הּוא ּוכאּלּו , ְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ

הּמׁשקין  הרי מּכביצה, יתר וענבים הּזיתים אֹותן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמאין; מהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּיֹוצאין
וזבה  זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל וטּמאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבכביצה,
נגע  ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; הּמׁשקה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשקה,
מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ּבמּׂשא ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
- טמא החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטּמאן

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות ׁשל [- ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ

עלה ויצא ירק]חּלין, הּטמאה [של אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ
ּפי  על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לּקדרה  חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ּבעלה ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלה  יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ׁשחּוץ ּבעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכביצה,
הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, מׁשקין ּכל מטּמא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהּמׁשקה

ונער ּתרּומה, ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּקדרה  מן ספק - ידֹו על מׁשקין וראה יֹום, טבּול ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹותּה

ׁשהּקלח ספק ּפסּול,[חתיכה]נּתזּו, הּירק - ּבידֹו נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טהֹורה. ְְְֵַָָוהּקדרה

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ,[לקבלת ְֲִִֵֵֶָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר מּמּנּו לדריכה]ונפל המוכנים הענבים [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם הּגת [ראשו]- , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו נּטל ואם [כלי טהֹורה; ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָֻ

הּיֹוצאין לענבים] ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבמקֹום  הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת נטמאת - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמהן

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו נפלּו [ללא העקץ. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻ
מכּוןענבים] ּכביצה היּו אם פחות]- או הרי [בדיוק , ְְֲִֵֵָָָֻ

יתר  היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
הראׁשֹונה  טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא, מהן הּיֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמּכביצה,
אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאה ּבכביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

והּמׁשקה  ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
- מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוצא
ּבכביצה  נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה הּתּנּור; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
ּפרּודין  הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ הּתּנּור. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוטּמאה

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ואפּלּו ּגּוׁש, ְְֲִֵֵַַַָָָואינן
.Â הּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין  טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ולא  ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
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הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן
הּתּנּור  את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ

.Ê מקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ
מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל [ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ

והּׁשמן  ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן  למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא [עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

זיתים  ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ׁשהּוא  ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּודין,
ׁשאר  מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכביצה
- מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּזיתים.

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ׁשּנגע ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
.Á- ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְִֶֶֶַַַַָָָָָעם

מּפני  טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻאׁשּכֹול
ּובין  ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת  .ׁשאר ְַַָ
.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ

מׁשקין  מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.È ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין
לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

ּבמׁשקין  ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
ׁשל  ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹטמאים
קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ׁשהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻקדׁש
ּוׁשנּיה  ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת הּׁשרץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונגע
מּפני  לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ׁשאין  ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל [ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית  ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף  הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה  מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע
.‡Èּכמֹו[חלל]ּבעּבּוע הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ

ונּקב  החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכלי
הּפנימי  הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב

מלאים מּל והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, והחיצֹון מּטן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻמׁשקין
ּפתיל  צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל

מהודק] הּנקב [כיסוי מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
הם  והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאבעּבּוע

מּמּנה. ְְִִֶָָֻּכמבּדלין

ה'תשע"ד  שבט ט' שישי יום

י  ¤¤ּפרק
אֹו‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכבר

ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומן ·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין  ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל בהמה,לדעּתֹו רגלי מי אבל . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא [נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מכׁשירין.מּט ולא ּמאין ְְְִִִִַַֹ
ּבׁשעת ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָהּדם

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

על  ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ונתקּנח קנה האכלין, שחיטת [בין ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ

ושט] לא לשחיטת עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָָָֹ
אדם  ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ׂשֹורפין. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאֹוכלין

לׁשתּיה לרפּואה,[לבהמה]ׁשהֹוציאֹו הֹוציאֹו אם אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ
ּובחּיה  ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן מכׁשיר. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטהֹור
ודם  רעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּובעֹופֹות

ותמצית ואבעּבּועֹות, -]הּׁשחין שבתוך ּכל [דם - הּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
מי  ּכׁשאר הן הרי אּלא מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו
לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹות.

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
ּכחלב „. הן הרי החלב, לֹומי צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא אבל [- . ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
- לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹחלב
ראּוי  ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָסתמֹו

ְִלתינֹוק.
הּטמאין‰. מן הּיֹוצאין ׁשאֹותן [דלהלן]הּמׁשקין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
ׁשל  זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשהּטמאה
הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, וׁשכבת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזב,

מּגפתֹו ּדם וכן הּנּדה. וחבריו,[מכתו]ודם זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּמים  ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת אּׁשה, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוחלב
מטּמאין  ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין - מהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּיֹוצאין

[- לרצֹון [אפילו מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין כּונה; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבלא
מּדּדיה  חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוׁשּלא

הּתּנּור מה [מחרס]לאויר וכל הּתּנּור נטמא - ְְֲִִַַַַַַָָ
ְֶּׁשּבתֹוכֹו.

.Âּבארנּו אינן ּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
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.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּבמי [לטומאה]עּסה ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹּפרֹות,

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות ּתרּומת [- מּמּנּו מפריׁשין - ְְְִִִֶַַָֹ

יֹום  ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ּבטהרה; ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָֻמעׂשר
ּבחּלין  ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן מסאבֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻוידים

לׁשה טהֹור  יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה וקֹוצה העּסה חותכת]את ּומפריׁשּתה [- חּלה, ְְִִֶַַַָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ּבכלי, ליד]ּומּניחּתה העּסה [- ׁשאר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּומּקפת מקרבת]ּכאחת, הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ

הסמוך] זֹו[- 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ּכ ואחר ,ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּתפסל  ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹחּלה';

ׁשהיא ּבערבה לׁשה אם עֹוׂשה, היא וכ [העריבה]אֹותּה. ְֲִִִֵֶָָָָָָָ
יֹום. ְַטבּולת

.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינּה
נׁשּברה  ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ׁשּתחׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש קדם הפרשה]החבית מחוייב -]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּבטבלּה. החבית הּלגין, ְְְִִִִֶַַָָָנׁשּבר

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על  ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ׁשּטבלּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי

יראּו למ [זוב]ׁשּמא טמאים סֹותרין ונמצאּו ׁשהרי פרע, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירתם]הּכל ימי כל ׁשּנתּבאר.[- ּכמֹו , ְְִֵֶַָֹ

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ׁשהן  מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על ואף .ּכמׁשקין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו את מׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת  לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן  נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,
מכּון  ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻקפּויין,

פחות] או מּכביצה [בדיוק, יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה טמא; הּמׁשקה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתטּמא  הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכביצה

זיתים  ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ׁשּנּמֹוחּו הּמׁשקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל
הר  מכּון, ּכביצה היּו אם - ׁשהכׁשרּו הּמׁשקין וענבים י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹורין, מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּיֹוצאין
ּבאכל ּכמפקד בכלי]ׁשהּמׁשקה ּגּוף [כנמצא הּוא ּוכאּלּו , ְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ

הּמׁשקין  הרי מּכביצה, יתר וענבים הּזיתים אֹותן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמאין; מהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּיֹוצאין
וזבה  זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל וטּמאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבכביצה,
נגע  ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; הּמׁשקה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשקה,
מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ּבמּׂשא ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
- טמא החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטּמאן

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות ׁשל [- ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ

עלה ויצא ירק]חּלין, הּטמאה [של אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ
ּפי  על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לּקדרה  חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ּבעלה ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלה  יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ׁשחּוץ ּבעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכביצה,
הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, מׁשקין ּכל מטּמא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהּמׁשקה

ונער ּתרּומה, ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּקדרה  מן ספק - ידֹו על מׁשקין וראה יֹום, טבּול ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹותּה

ׁשהּקלח ספק ּפסּול,[חתיכה]נּתזּו, הּירק - ּבידֹו נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טהֹורה. ְְְֵַָָוהּקדרה

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ,[לקבלת ְֲִִֵֵֶָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר מּמּנּו לדריכה]ונפל המוכנים הענבים [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם הּגת [ראשו]- , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו נּטל ואם [כלי טהֹורה; ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָֻ

הּיֹוצאין לענבים] ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבמקֹום  הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת נטמאת - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמהן

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו נפלּו [ללא העקץ. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻ
מכּוןענבים] ּכביצה היּו אם פחות]- או הרי [בדיוק , ְְֲִֵֵָָָֻ

יתר  היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
הראׁשֹונה  טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא, מהן הּיֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמּכביצה,
אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאה ּבכביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

והּמׁשקה  ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
- מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוצא
ּבכביצה  נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה הּתּנּור; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
ּפרּודין  הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ הּתּנּור. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוטּמאה

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ואפּלּו ּגּוׁש, ְְֲִֵֵַַַָָָואינן
.Â הּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין  טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ולא  ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
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הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן
הּתּנּור  את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ

.Ê מקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ
מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל [ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ

והּׁשמן  ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן  למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא [עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

זיתים  ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ׁשהּוא  ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּודין,
ׁשאר  מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכביצה
- מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּזיתים.

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ׁשּנגע ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
.Á- ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְִֶֶֶַַַַָָָָָעם

מּפני  טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻאׁשּכֹול
ּובין  ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת  .ׁשאר ְַַָ
.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ

מׁשקין  מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.È ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין
לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

ּבמׁשקין  ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
ׁשל  ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹטמאים
קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ׁשהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻקדׁש
ּוׁשנּיה  ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת הּׁשרץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונגע
מּפני  לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ׁשאין  ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל [ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית  ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף  הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה  מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע
.‡Èּכמֹו[חלל]ּבעּבּוע הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ

ונּקב  החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכלי
הּפנימי  הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב

מלאים מּל והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, והחיצֹון מּטן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻמׁשקין
ּפתיל  צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל

מהודק] הּנקב [כיסוי מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
הם  והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאבעּבּוע

מּמּנה. ְְִִֶָָֻּכמבּדלין
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אֹו‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכבר

ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומן ·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין  ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל בהמה,לדעּתֹו רגלי מי אבל . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא [נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מכׁשירין.מּט ולא ּמאין ְְְִִִִַַֹ
ּבׁשעת ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָהּדם

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

על  ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ונתקּנח קנה האכלין, שחיטת [בין ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ

ושט] לא לשחיטת עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָָָֹ
אדם  ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ׂשֹורפין. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאֹוכלין

לׁשתּיה לרפּואה,[לבהמה]ׁשהֹוציאֹו הֹוציאֹו אם אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ
ּובחּיה  ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן מכׁשיר. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטהֹור
ודם  רעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּובעֹופֹות

ותמצית ואבעּבּועֹות, -]הּׁשחין שבתוך ּכל [דם - הּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
מי  ּכׁשאר הן הרי אּלא מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו
לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹות.

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
ּכחלב „. הן הרי החלב, לֹומי צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא אבל [- . ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
- לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹחלב
ראּוי  ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָסתמֹו

ְִלתינֹוק.
הּטמאין‰. מן הּיֹוצאין ׁשאֹותן [דלהלן]הּמׁשקין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
ׁשל  זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשהּטמאה
הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, וׁשכבת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזב,

מּגפתֹו ּדם וכן הּנּדה. וחבריו,[מכתו]ודם זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּמים  ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת אּׁשה, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוחלב
מטּמאין  ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין - מהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּיֹוצאין

[- לרצֹון [אפילו מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין כּונה; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבלא
מּדּדיה  חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוׁשּלא

הּתּנּור מה [מחרס]לאויר וכל הּתּנּור נטמא - ְְֲִִַַַַַַָָ
ְֶּׁשּבתֹוכֹו.

.Âּבארנּו אינן ּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
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אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ
.Ê מּבן הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזעה,

[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה
ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן
.Á,ּכׁשהיּו מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹותה

מים  ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ּפי ׁשּנסרחּו, על אף , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ëּבארנּו מׁשקין ּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג [בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
זעתֹו[התנגב] - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְִִִִִֵַַַַַַָָמן

ְָטהֹורה.
.È;מׁשקה אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָזעת

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו -ואפּלּו הּמרחץ זעת אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּברצֹון,[ממקום ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ְִִַּומכׁשירין.

.‡È היתה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּברכה
טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·È- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות [אדם ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה
.‚Èהזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי
ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
.ÂËלוחץ]הּדֹורס על [- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי
.ÊË הּקדׁשים ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשקה

ׁשם  ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינם והּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה  מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים  - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר  ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו

חּוץ  הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים
הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈ מׁשקה ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפרת
רטוב]טֹופח נמצאת [- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

היתה  אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חסּומה ׁשאין [בפיה]הּפרה ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ידּועה היא]הּמחט טמאה מּפני [אם טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּמחט  נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ּבּכלים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּנגע
במעיים]ּבּפרׁש האוכל ּובין [מקום ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר , ֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכ
ּבדין  טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.

מּדבריהם להּטמא אבל צרי[מדרבנן]ּתֹורה. הּקדׁש אין , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא  ּפי על אף נפסל, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

ה'תשע"ד  שבט י' קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
הכׁשרּו‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻהּבֹוצר

האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,
לדר הּבֹוצר ּפי [ליין]אבל על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻֻ

טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין  נפלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
על  ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ודבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנטמא;
לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא לּגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבֹוצר
לבּדק  ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, הּגיע אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלידע

ּומזּלפֹו ׁשהרי [מטפטפו]ּבֹו, הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי על ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה [שלא הּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקּפיד יתמעך] הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע הּוא הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; יזּובּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליהן

הכׁשרּו. לּגת ְְֵֶַַַֻׁשהּבֹוצר
ׁשּוק·. להם מצא לא ׁשאם ענבים, קונים]הּבֹוצר -] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ

וכן  הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכ ׁשרּו, לא - לּגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻיחזירן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ׁשּבאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּזיתים

ּבעביט‚. ּונתנן ענבים, בקרקע]הּבֹוצר אֹו[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּׁשטחן
נתן  אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, על ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהרי
טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ׁשהּוא העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלתֹו
אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - טמאֹות ׁשּידיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
על  מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא - אדמה ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבמׁשטח
ואף  ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,לפיכ מהן. הּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻעל
מן  הּנֹוטל וכן לאכילה. נבצרּו והרי הכׁשרּו, לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻׁשהרי
ּכסאה  והֹותיר ואכל, אדמה, ׁשל הּמׁשטח ּומן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסּלים

ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן מהם]ּוכסאתים, מנּתז [שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכׁשרּו. לא - הענבים ְְֲִַָָֹֻעל
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מהן „. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים
ּכדי  טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן

ויטּמאן  הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ

ּבבית  ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו הּבֹוצר -ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ
מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל ,[מדבנן]הּפרס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻוהּבֹוצר
הרֹוצה  ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליו
הּבֹוצרין  את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
ּכדי  ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּכלים,

היכר]להּכיר לעשות הּפרס,[- ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
ּומֹוציאין  ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ספק. ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא
ּומֹוליכין  מהן, מקּבלין טהֹורין ואחרים הּפרס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָחּוץ

ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם באלו לּגת; הפרס שבבית [האנשים ְְְִֵֵַַָ
לו] ׁשהאנׁשים מחוצה - הענבים את ּומטּמאין טמאין ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׂשין  ׁשּבחּוץ, לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבית
ׁשהרי  - הענבים מטּמאין והן לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻאֹותן

הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו ְְְְְִֵֶַָָֻהכׁשרּו
.Âלא [קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
עד  הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו הּמֹוסק ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻוכן

מלאכּתן לסחיטה]ׁשּתּגמר יעמדו יכׁשרּו[- מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּמחל  ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּזיתים

לדר;[זיעה] נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלהן,
מהן  הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

ׁשּלא מכ  זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ׁשיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
טמא  אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהם  נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל מּגען, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמחל  ׁשּבהן, הּמחל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן  ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, ְְְִֵֶַַַָחׁשּוב
.Êמגלּגלין זיתים ׁשל לאכילה]חבית צרי[מלוחים - ְְִִִִֵֶָָָֻ

הּמחל ׁשּיצא ּכדי החבית, יוכשרו]לנקב לא [ולא ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
הן  והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻנּקב,
ׁשהרי  ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ּבּמחל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבלּולים

אֹותּה. ִֵָנּקב
.Á?מלאכּתן ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתים

על  ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
- מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפי
ׁשּתּגמר  קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ונגמרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻהֹואיל
ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי על אף - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמלאכּתן

מכׁשרין  אינן - עתיד ּבמׁשקיהן אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
עתיד  אינֹו אפּלּו - עליהן ּולהֹוסיף אחרים זיתים ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָלּקח

קּבים  אֹו קב אֹו אּלא הערים להֹוסיף ואם הכׁשרּו; לא , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֻ
יוכשרו] לא שהראשונים כדי הוסיף אּלּו[התחכם, הרי ,ֲֵֵ

ללוֹות עתיד אבל מּלּקח, ּגמר ּולהֹוסיף [זתים]מכׁשרין. ְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

עסקיו] את להגדיל נתעּסק [כדי אֹו אנס אֹו אבל וארעֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶַֹ
ואינן  מלאכּתן, נגמרה לא עדין - הֹוסיף ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּבמׁשּתה,
עליהן, מהּלכין זבֹות אֹו זבים ואפּלּו טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻמקּבלין

ְִטהֹורין.
.Ëלזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר [- ּכיון - ִֵֶַָָָ
טמאה.[מלאכת] לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
את  ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין  לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ
.‡È ּפני על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַהּלֹוקח

ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאו האדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  ׁשּיקּבלּו .ּכדי ְְְְֵֶַָֻ
.‚Èּבכֹותׁש זיתיו את זיתים]הּמּניח ּכדי [מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשהרי  מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.

לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו
.„È[מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂËלגרּגרם ּבּגג זיתים -]הּמּניח אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - את אֹותם ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשעדין  מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגּגֹו,
מלאכּתם. נגמרה ְְְְִַָָֹלא

.ÊËוחתם ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו את [הניח העֹוטן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

קנה [בבית] מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחרין
נּדֹונֹות  טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם היּו ְְְִִִֶַַָָָָָָּומסיטן.

ְִִָּכפתחין.
.ÊÈוהעקל הּבד ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה, שבו הּדֹור] ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן
וׁשל  מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכיצד
ׁשנים  ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, וכ ּיֹוצא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָנצרים

זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן אֹו חדׁש, [מים עׂשר ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
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אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ
.Ê מּבן הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזעה,

[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה
ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן
.Á,ּכׁשהיּו מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹותה

מים  ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ּפי ׁשּנסרחּו, על אף , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ëּבארנּו מׁשקין ּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג [בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
זעתֹו[התנגב] - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְִִִִִֵַַַַַַָָמן

ְָטהֹורה.
.È;מׁשקה אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָזעת

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו -ואפּלּו הּמרחץ זעת אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּברצֹון,[ממקום ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ְִִַּומכׁשירין.

.‡È היתה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּברכה
טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·È- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות [אדם ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה
.‚Èהזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי
ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
.ÂËלוחץ]הּדֹורס על [- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי
.ÊË הּקדׁשים ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשקה

ׁשם  ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינם והּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה  מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים  - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר  ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו

חּוץ  הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים
הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈ מׁשקה ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפרת
רטוב]טֹופח נמצאת [- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

היתה  אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חסּומה ׁשאין [בפיה]הּפרה ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ידּועה היא]הּמחט טמאה מּפני [אם טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּמחט  נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ּבּכלים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּנגע
במעיים]ּבּפרׁש האוכל ּובין [מקום ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר , ֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכ
ּבדין  טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.

מּדבריהם להּטמא אבל צרי[מדרבנן]ּתֹורה. הּקדׁש אין , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא  ּפי על אף נפסל, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

ה'תשע"ד  שבט י' קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
הכׁשרּו‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻהּבֹוצר

האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,
לדר הּבֹוצר ּפי [ליין]אבל על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻֻ

טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין  נפלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
על  ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ודבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנטמא;
לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא לּגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבֹוצר
לבּדק  ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, הּגיע אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלידע

ּומזּלפֹו ׁשהרי [מטפטפו]ּבֹו, הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי על ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה [שלא הּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקּפיד יתמעך] הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע הּוא הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; יזּובּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליהן

הכׁשרּו. לּגת ְְֵֶַַַֻׁשהּבֹוצר
ׁשּוק·. להם מצא לא ׁשאם ענבים, קונים]הּבֹוצר -] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ

וכן  הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכ ׁשרּו, לא - לּגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻיחזירן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ׁשּבאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּזיתים

ּבעביט‚. ּונתנן ענבים, בקרקע]הּבֹוצר אֹו[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּׁשטחן
נתן  אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, על ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהרי
טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ׁשהּוא העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלתֹו
אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - טמאֹות ׁשּידיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
על  מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא - אדמה ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבמׁשטח
ואף  ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,לפיכ מהן. הּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻעל
מן  הּנֹוטל וכן לאכילה. נבצרּו והרי הכׁשרּו, לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻׁשהרי
ּכסאה  והֹותיר ואכל, אדמה, ׁשל הּמׁשטח ּומן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסּלים

ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן מהם]ּוכסאתים, מנּתז [שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכׁשרּו. לא - הענבים ְְֲִַָָֹֻעל
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מהן „. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים
ּכדי  טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן

ויטּמאן  הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ

ּבבית  ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו הּבֹוצר -ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ
מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל ,[מדבנן]הּפרס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻוהּבֹוצר
הרֹוצה  ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליו
הּבֹוצרין  את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
ּכדי  ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּכלים,

היכר]להּכיר לעשות הּפרס,[- ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
ּומֹוציאין  ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ספק. ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא
ּומֹוליכין  מהן, מקּבלין טהֹורין ואחרים הּפרס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָחּוץ

ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם באלו לּגת; הפרס שבבית [האנשים ְְְִֵֵַַָ
לו] ׁשהאנׁשים מחוצה - הענבים את ּומטּמאין טמאין ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׂשין  ׁשּבחּוץ, לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבית
ׁשהרי  - הענבים מטּמאין והן לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻאֹותן

הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו ְְְְְִֵֶַָָֻהכׁשרּו
.Âלא [קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
עד  הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו הּמֹוסק ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻוכן

מלאכּתן לסחיטה]ׁשּתּגמר יעמדו יכׁשרּו[- מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּמחל  ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּזיתים

לדר;[זיעה] נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלהן,
מהן  הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

ׁשּלא מכ  זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ׁשיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
טמא  אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהם  נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל מּגען, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמחל  ׁשּבהן, הּמחל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן  ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, ְְְִֵֶַַַָחׁשּוב
.Êמגלּגלין זיתים ׁשל לאכילה]חבית צרי[מלוחים - ְְִִִִֵֶָָָֻ

הּמחל ׁשּיצא ּכדי החבית, יוכשרו]לנקב לא [ולא ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
הן  והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻנּקב,
ׁשהרי  ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ּבּמחל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבלּולים

אֹותּה. ִֵָנּקב
.Á?מלאכּתן ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתים

על  ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
- מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפי
ׁשּתּגמר  קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ונגמרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻהֹואיל
ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי על אף - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמלאכּתן

מכׁשרין  אינן - עתיד ּבמׁשקיהן אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
עתיד  אינֹו אפּלּו - עליהן ּולהֹוסיף אחרים זיתים ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָלּקח

קּבים  אֹו קב אֹו אּלא הערים להֹוסיף ואם הכׁשרּו; לא , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֻ
יוכשרו] לא שהראשונים כדי הוסיף אּלּו[התחכם, הרי ,ֲֵֵ

ללוֹות עתיד אבל מּלּקח, ּגמר ּולהֹוסיף [זתים]מכׁשרין. ְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

עסקיו] את להגדיל נתעּסק [כדי אֹו אנס אֹו אבל וארעֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶַֹ
ואינן  מלאכּתן, נגמרה לא עדין - הֹוסיף ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּבמׁשּתה,
עליהן, מהּלכין זבֹות אֹו זבים ואפּלּו טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻמקּבלין

ְִטהֹורין.
.Ëלזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר [- ּכיון - ִֵֶַָָָ
טמאה.[מלאכת] לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
את  ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין  לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ
.‡È ּפני על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַהּלֹוקח

ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאו האדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  ׁשּיקּבלּו .ּכדי ְְְְֵֶַָֻ
.‚Èּבכֹותׁש זיתיו את זיתים]הּמּניח ּכדי [מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשהרי  מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.

לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו
.„È[מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂËלגרּגרם ּבּגג זיתים -]הּמּניח אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - את אֹותם ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשעדין  מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגּגֹו,
מלאכּתם. נגמרה ְְְְִַָָֹלא

.ÊËוחתם ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו את [הניח העֹוטן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

קנה [בבית] מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחרין
נּדֹונֹות  טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם היּו ְְְִִִֶַַָָָָָָּומסיטן.

ְִִָּכפתחין.
.ÊÈוהעקל הּבד ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה, שבו הּדֹור] ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן
וׁשל  מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכיצד
ׁשנים  ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, וכ ּיֹוצא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָנצרים

זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן אֹו חדׁש, [מים עׂשר ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
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זיתים] בהם ׁשּמימיו שנתבשלו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ,ִִֵֶַַַָָ
רֹודפין ׁשּמימיו מעין לתֹו אֹו ׁשּתים [זורמים]מקּלחין, , ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

טבילה, ׁשּצריכין הּכלים מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבטהרה. ּבהן ְְֳִֵֶַָָָּומׁשּתּמׁש

Û

c"ryz'd hay 'i - 'c - zeevnd xtq m"anx ixeriy

ה'תשע"ד  שבט ד' ראשון יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוט הּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים  מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie) חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ו  מלקּות. חּיב ― מצוה מתי על [ׁשּׁשה] חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq) אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשע"ד  שבט ה' שני יום

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘
יום ראשון ֿ שני ד 'ֿ ה 'שבט 
― הקע"ג מלהּמצוה עלינּו למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדברתנּו את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ (xaciמּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
(mlek mya cg` xac:יתעּלה אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְְִִֶֶַַָָֻ

"מל עלי ּתׂשים eh)"ׂשֹום ,fi mixac) מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ
(k dyr zevn)ּבספרי eh)אתּֿדבריהם ,fi mixac)ׁשלׁש" ְְְִִֵֵֶֶָֹ

להם  למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמל

ּבספרי אמרּו eh)עֹוד ,fi mixac)מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְִִֵֶֶֶָָָ
ּתׂשים  "ׂשֹום ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ―ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבתכלית  ּבלּבנּו וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָעלי
עד  מּמּנה, למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכבֹוד
הּנביאים  מּבין נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתהיה

אמרּו ּובפרּוׁש bi.)ׁשּבדֹורֹו. zeixed)."לנביא קֹודם מל" : ְְְְִֵֵֶֶֶָָ
מצוה  סֹותר יהיה ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּוכׁשמצּוה

והע  אתּֿפקּדתֹו; לקּים חֹובה ― הּתֹורה ּפקּדתֹומן על ֹובר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשּקּבלּו ּכמֹו ּבסיף, להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מק ּימּה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
אתּֿפי ימרה אׁשר "ּכלֿאיׁש ואמרּו: עצמם על ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָאבֹותינּו

יּומת" gi)וגֹו' ,` ryedi) מי יהיה ― ּבּמלכּות וכלֿמֹורד . ְְְְִִֵֶַַָָ
ּוכבר  הּתֹורה. ּפי על הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיהיה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני ּובריׁש(hi:)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּסֹוטה(d:)ּכרתֹות ז' .(n`:)ּופרק ְִֵֶֶָ

― השס"ב עלינּוהּמצוה מּלהעמיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
צדק, ּגר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמל

אׁשר  נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
הּוא" לאֿאחי(eh ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִִֵָֹ

(my מצות זֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ּבׁשּום  עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה".

ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן daiyiּדבר y`x ,oiic) ְִִִַָָָָֹ
(dnecke עד ּגרים מּקהל ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹולא

ּתׂשים  "ׂשֹום יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתהא
"אחי מּקרב מל עלי(my)אמרּו ,(:dn zenai) ֿ "ּכל : ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות
הּנבּואה  ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל

(j"p)אמרּו ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ar:)ׁשּזכה `nei) ּכתר" : ְְִֵֶֶֶָָָָָ
ּכלֿהּדֹורֹות. סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה ְְְֲִֵַַַַַָָָָָמלכּות
ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאין
הּזה  הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמּזרע
ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָלענין
ּביבמֹות  מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָספק.

(jli`e .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n)ונּדה(:hn). ְְְְְִִֶַָָ

― השס"ד מּלהרּבֹות הּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
נׁשים"נׁשים, ירּבהֿלֹו "ולא יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,my). ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבכתּבה  נׁשים עׂשרה ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻוהּגבּול
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוקּדּוׁשין.

לֹוקה.(k`.)מּסנהדרין ― עליהן ׁשּמֹוסיף וכלֿזמן ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

― השס"ג מּלהרּבֹות הּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
סּוסים" "לאֿירּבהּֿלֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,סּוסים, ְְְְִִִֶֶַַָֹ

(fhסּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול .(miiept) ׁשרצים ְְְְִִִֶֶַָָֹ
הּבהמה  זּולת אצלֹו, יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפניו,
ׁשהם  ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
אבל  הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּוכנים
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו .(k`:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― השס"ה מּלהרּבֹות הּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לא  וזהב "וכסף יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד  ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻממֹון

מאד" לֹו(my)ירּבהּֿלֹו יהיה ׁשּלא הּוא, לכ והּגבּול . ְְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
ועבדיו  מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמעלה
ּכלֿיׂשראל  לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהמיחדים
ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
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hay 'e iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, aiyiמצות `ly" ick) ְְְִִֵֶַַֹֹ
("dnixvn mrdנׁשים ירּבהֿלֹו eaal")ולא xeqi `ly" ick), ְְִֶַָֹ

הּגיעּו טעמן ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכסף
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי עליו (jlnd)ּבהן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

וׁשהּוא  ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשלֹום,
Ðידידיה "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְִָ
(lykpeאמרּו .(:`k oixcdpq) ל הערה ּבזה ׁשּיׁש אדם,: בני ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּדר להם מֹוצאים היּו ּכלֿהּמצות טעמי ידעּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו
הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי jlnd)לבּטּולן dnly) טעה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה
זלזּול  לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿׁשּכן
אּלא  זה ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּבהן
מצוה  נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנ ּו ― וכ ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבגלל
לידי  ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹזֹו
אין  אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפסד
אֹותם  ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהן
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
 ֿ מׂשּמחי יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשע"ד  שבט ו' שלישי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז עממין הּמצוה ׁשבעה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd")

ויסֹודּה זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּולאּבדם,
ּתחרימם" "ּכיֿהחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון.

(fi ,k mixac):הּדבר ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר .ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
המזרזים  הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּכדי
יחׁשֹוב  ואּולי מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּומחּזקים
ׁשּׁשבעה  ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמיׁשהּו
ׁשּלא  מי אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹעממין
ׁשענין  והּוא: לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָהבין

עם קׁשּור ׁשּנסּתּים הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ְְְְִִֵֵֵַָָָֻּבזמן
לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ּבכלּֿדֹור נֹוהג ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלפי
ּבכללּותֹו עמלק אתֿזרע ה' יאּבד אם ּתראה, הלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּדבר.
ּכמֹו ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָויׁשמידּנּו
וגֹו'" עמלק אתֿזכר אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהבטיח

(ci ,fi zeny) ּתמחה" ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ―ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
עמלק" hi)אתֿזכר ,dk mixac)ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג אינֹו ְֲֵֵֵֵֶֶָָ

יּמצא  וכלֿעֹוד ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, ְְִֵֵֵֶַָָָָָאין
עממין  ׁשבעה הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָזרע
מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּולאּבדם

לׁשרׁשם מצּוים yxeydn)ואנחנּו mxwrl) ֿ ּבכל ּולרדפם ְְְְְְְֲִַַָָָָָֻ

עד  עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ְְֲִִֶַַַַָָָָָדֹור
הּׁשארית  ונתּפּזרה ּדוד, עלֿידי הׁשמדתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנׁשלמה
אּולם  ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻונטמעה
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעלֿידי
נאמר  ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר  אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא  ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה  וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין  ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת  ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור  נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמןֿהּדֹורֹות;
נֹוהגת  אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמצוה
מסּים  ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
אףֿעלּֿפי  חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה  זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹות הּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿאדם  את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

fh)ּכלֿנׁשמה" ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות  על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿׁשאפׁשר

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

― הקפ"ח עמלק הּמצוה זרע להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
וגדֹול, קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבלבד

עמלק" אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fi zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn)אמרםoixcdpq) ְְְְִִֶַָָָֹ

(:k:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּולהכרית  ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּנֹות
מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹו

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו .(cn:)ּוכבר ְְְֲִִִֶֶֶָָָָ

― הקפ"ט ֿ הּמצוה אׁשר את לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿזה  ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכלֿזמן
ולא  הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט  ולא ׂשנאתֹו וזה ּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq) את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ׁשּלא  ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:
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זיתים] בהם ׁשּמימיו שנתבשלו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ,ִִֵֶַַַָָ
רֹודפין ׁשּמימיו מעין לתֹו אֹו ׁשּתים [זורמים]מקּלחין, , ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

טבילה, ׁשּצריכין הּכלים מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבטהרה. ּבהן ְְֳִֵֶַָָָּומׁשּתּמׁש

Û

c"ryz'd hay 'i - 'c - zeevnd xtq m"anx ixeriy

ה'תשע"ד  שבט ד' ראשון יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוט הּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים  מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie) חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ו  מלקּות. חּיב ― מצוה מתי על [ׁשּׁשה] חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq) אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשע"ד  שבט ה' שני יום

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘
יום ראשון ֿ שני ד 'ֿ ה 'שבט 
― הקע"ג מלהּמצוה עלינּו למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדברתנּו את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ (xaciמּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
(mlek mya cg` xac:יתעּלה אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְְִִֶֶַַָָֻ

"מל עלי ּתׂשים eh)"ׂשֹום ,fi mixac) מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ
(k dyr zevn)ּבספרי eh)אתּֿדבריהם ,fi mixac)ׁשלׁש" ְְְִִֵֵֶֶָֹ

להם  למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמל

ּבספרי אמרּו eh)עֹוד ,fi mixac)מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְִִֵֶֶֶָָָ
ּתׂשים  "ׂשֹום ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ―ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבתכלית  ּבלּבנּו וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָעלי
עד  מּמּנה, למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכבֹוד
הּנביאים  מּבין נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתהיה

אמרּו ּובפרּוׁש bi.)ׁשּבדֹורֹו. zeixed)."לנביא קֹודם מל" : ְְְְִֵֵֶֶֶָָ
מצוה  סֹותר יהיה ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּוכׁשמצּוה

והע  אתּֿפקּדתֹו; לקּים חֹובה ― הּתֹורה ּפקּדתֹומן על ֹובר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשּקּבלּו ּכמֹו ּבסיף, להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מק ּימּה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
אתּֿפי ימרה אׁשר "ּכלֿאיׁש ואמרּו: עצמם על ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָאבֹותינּו

יּומת" gi)וגֹו' ,` ryedi) מי יהיה ― ּבּמלכּות וכלֿמֹורד . ְְְְִִֵֶַַָָ
ּוכבר  הּתֹורה. ּפי על הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיהיה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני ּובריׁש(hi:)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּסֹוטה(d:)ּכרתֹות ז' .(n`:)ּופרק ְִֵֶֶָ

― השס"ב עלינּוהּמצוה מּלהעמיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
צדק, ּגר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמל

אׁשר  נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
הּוא" לאֿאחי(eh ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִִֵָֹ

(my מצות זֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ּבׁשּום  עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה".

ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן daiyiּדבר y`x ,oiic) ְִִִַָָָָֹ
(dnecke עד ּגרים מּקהל ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹולא

ּתׂשים  "ׂשֹום יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתהא
"אחי מּקרב מל עלי(my)אמרּו ,(:dn zenai) ֿ "ּכל : ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות
הּנבּואה  ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל

(j"p)אמרּו ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ar:)ׁשּזכה `nei) ּכתר" : ְְִֵֶֶֶָָָָָ
ּכלֿהּדֹורֹות. סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה ְְְֲִֵַַַַַָָָָָמלכּות
ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאין
הּזה  הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמּזרע
ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָלענין
ּביבמֹות  מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָספק.

(jli`e .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n)ונּדה(:hn). ְְְְְִִֶַָָ

― השס"ד מּלהרּבֹות הּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
נׁשים"נׁשים, ירּבהֿלֹו "ולא יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,my). ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבכתּבה  נׁשים עׂשרה ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻוהּגבּול
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוקּדּוׁשין.

לֹוקה.(k`.)מּסנהדרין ― עליהן ׁשּמֹוסיף וכלֿזמן ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

― השס"ג מּלהרּבֹות הּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
סּוסים" "לאֿירּבהּֿלֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,סּוסים, ְְְְִִִֶֶַַָֹ

(fhסּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול .(miiept) ׁשרצים ְְְְִִִֶֶַָָֹ
הּבהמה  זּולת אצלֹו, יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפניו,
ׁשהם  ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
אבל  הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּוכנים
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו .(k`:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― השס"ה מּלהרּבֹות הּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לא  וזהב "וכסף יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד  ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻממֹון

מאד" לֹו(my)ירּבהּֿלֹו יהיה ׁשּלא הּוא, לכ והּגבּול . ְְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
ועבדיו  מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמעלה
ּכלֿיׂשראל  לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהמיחדים
ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
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hay 'e iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר: אּלּו, aiyiמצות `ly" ick) ְְְִִֵֶַַֹֹ
("dnixvn mrdנׁשים ירּבהֿלֹו eaal")ולא xeqi `ly" ick), ְְִֶַָֹ

הּגיעּו טעמן ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכסף
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי עליו (jlnd)ּבהן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

וׁשהּוא  ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשלֹום,
Ðידידיה "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְִָ
(lykpeאמרּו .(:`k oixcdpq) ל הערה ּבזה ׁשּיׁש אדם,: בני ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּדר להם מֹוצאים היּו ּכלֿהּמצות טעמי ידעּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו
הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי jlnd)לבּטּולן dnly) טעה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה
זלזּול  לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿׁשּכן
אּלא  זה ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּבהן
מצוה  נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנ ּו ― וכ ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבגלל
לידי  ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹזֹו
אין  אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפסד
אֹותם  ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהן
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
 ֿ מׂשּמחי יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ

ה'תשע"ד  שבט ו' שלישי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז עממין הּמצוה ׁשבעה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd")

ויסֹודּה זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּולאּבדם,
ּתחרימם" "ּכיֿהחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון.

(fi ,k mixac):הּדבר ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר .ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
המזרזים  הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּכדי
יחׁשֹוב  ואּולי מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּומחּזקים
ׁשּׁשבעה  ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמיׁשהּו
ׁשּלא  מי אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹעממין
ׁשענין  והּוא: לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָהבין

עם קׁשּור ׁשּנסּתּים הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ְְְְִִֵֵֵַָָָֻּבזמן
לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ּבכלּֿדֹור נֹוהג ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלפי
ּבכללּותֹו עמלק אתֿזרע ה' יאּבד אם ּתראה, הלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּדבר.
ּכמֹו ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָויׁשמידּנּו
וגֹו'" עמלק אתֿזכר אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהבטיח

(ci ,fi zeny) ּתמחה" ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ―ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
עמלק" hi)אתֿזכר ,dk mixac)ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג אינֹו ְֲֵֵֵֵֶֶָָ

יּמצא  וכלֿעֹוד ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, ְְִֵֵֵֶַָָָָָאין
עממין  ׁשבעה הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָזרע
מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּולאּבדם

לׁשרׁשם מצּוים yxeydn)ואנחנּו mxwrl) ֿ ּבכל ּולרדפם ְְְְְְְֲִַַָָָָָֻ

עד  עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ְְֲִִֶַַַַָָָָָדֹור
הּׁשארית  ונתּפּזרה ּדוד, עלֿידי הׁשמדתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנׁשלמה
אּולם  ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻונטמעה
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעלֿידי
נאמר  ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר  אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא  ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה  וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין  ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת  ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור  נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמןֿהּדֹורֹות;
נֹוהגת  אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמצוה
מסּים  ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות
אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
אףֿעלּֿפי  חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה  זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹות הּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿאדם  את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

fh)ּכלֿנׁשמה" ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות  על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאתֿׁשאפׁשר

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

― הקפ"ח עמלק הּמצוה זרע להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
וגדֹול, קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבלבד

עמלק" אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fi zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn)אמרםoixcdpq) ְְְְִִֶַָָָֹ

(:k:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּולהכרית  ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּנֹות
מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹו

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו .(cn:)ּוכבר ְְְֲִִִֶֶֶָָָָ

― הקפ"ט ֿ הּמצוה אׁשר את לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿזה  ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעׂשה
ּבֹו, להּלחם ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכלֿזמן
ולא  הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט  ולא ׂשנאתֹו וזה ּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq) את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ׁשּלא  ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

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



hayקלו 'f iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא  ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני  מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא  זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי  אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אׁשר הּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשה
זרע  לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמצוה
וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָעמלק
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻמזהרים
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום

.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ˜ .·ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê .Â ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― המ"ו לגּור הּמצוה לא ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ננהג  וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבארץ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac) ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxt ֿ את ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים  חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא  מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראת ּה" עֹוד gq)לאֿתסיף ,gk my)― והּׁשליׁשי  ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

עדֿעֹולם" עֹוד bi)לראתם ,ci zeny) ׁשּפׁשט ואףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַָָֹ
ּוכבר  לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא (p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מֹודדים  אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל

ארץ ורחב (dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לדּור  ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ  לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
לסחֹורה  חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
(mipic ihxt dnk bedpl) והיא האּמֹות, ׁשאר ְְְְִִֶֶָָֻּבמלחמת

עּמהם, נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת:
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם mbxdp)נכרֹות `ly) אם ; ְְְְִִִִִֶַַַָָ

עליהם  נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו וימסרּו עּמנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשלימּו
למס  ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָּתׁשלּום

"ועבדּוc)(`i ,k mixaספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt): ְְֲִֵַָ
ׁשעּבּוד  ׁשעּבּוד, ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין ְְְְְְִִִִִֵַָָָֹ"אמרּו:
זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹולא
הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ּכלֿׁשנה, קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוזֹו".
וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּבעת
נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹענין
ּכלֿׁשללּה ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָֹלהרֹוג
עּמ תׁשלים "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹוכלֿהּנׁשים,

ai)וגֹו'" ,my)וכלֿזה .z` oibxed oi` enilyd `l m`y) ְְֶָ
(mlek מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק מּסנהדרין(cn:)זֹו ב' .(k:)ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָ

― הנ"ו ׁשלֹום הּמצוה לקרא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
על  ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב ְְְְִֵֶֶַַָָָלעּמֹון
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות  ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג  עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם  ׁשלמם "לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my) ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם i)אלֿעיר ,k my) יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra) ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ּכלֿימי "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹות הּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה  להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
 ֿ את "לאֿתׁשחית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my) נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה  ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלֿהׁשחתה
 ֿ "לא מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ (ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה dcyd)ולא ipt lr) ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
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hay 'g iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים
וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ

ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ
יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג החפירה הּמצוה ּכלי ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו לחּפֹור ּכדי הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
אתֿהּצֹואה  ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
הארץ  ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּמל  הּפרׁשה:ּבמחנה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"איב על מחנה i)"ּכיֿתצא ,bk mixac) זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו ci)הּוא ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt) מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ("jpf` lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ִֶ

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ò¯ .‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"א ׁשּיֹוכיח הּמצוה ּכהן למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

(m`pie sihi)הּמלחמה אתֿתֹוכחת העם ("rnyלפני ְְְִִֵֶַַָָָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi ויחזיר ,ְֲִַ

מּפני  הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֻמי
ּגיׁשה  חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּמחׁשבֹותיו

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxk וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ורק ―ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכּלׁשֹון  ּבתֹוכחּתֹו ויאמר 'מׁשּוחֿמלחמה'. נקרא: ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹזה
 ֿ את המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ּבּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהּנזּכר
על  אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהעם
אתֿסדר  המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנצחֹון
 ֿ אל ּכקרבכם "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּיּׁשּוב,

הּכהן" ונּגׁש a)הּמלחמה ,my) להכריז יצּוה אחרּֿכ . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ולא  ׁשּבנה וכלֿמי הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבׁשּורֹות
ׁשּבאר  ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב

הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא d)הּכתּוב, ,my)אמרּו . ְְְְְְִִַַָָָֹ
bn.)ּבגמרא dheq) מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹ

מ  ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, מׁשמיע". ׁשּוחֿמלחמה וׁשֹוטר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבמלחמת  אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
אין  ― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהרׁשּות

ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ebe'")ּבה l`xyi rny") ִֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl) ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד החתן הּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא  ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
אּלא  ― לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה והּוא (d`yp)יׂשמח , ְְְְִִִִֶַָָָָָָ
וׂשּמח  אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

אׁשרֿלקח" d)אתֿאׁשּתֹו ,ck my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו .(bn.)מצוה ְְִִֶֶָָ

― השי"א ֿ הּמצוה את מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא  מןֿהעבֹודֹות עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹהחתן
ּכלֿהּׁשנה  ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלמלחמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

לכלּֿדבר" עליו סֹוטה (my)"ולאֿיעבר ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר  אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ

לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא לכלּֿדבר", עליו ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
הּתׁשיעי  ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלעבר
מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

עצמֹו החתן ׁשּגם mipenndודע lr zlhend dxdf`l sqepa) ְְֶֶַַַָָ
(`avl xehtde qeibd lr:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה .(my)ח' ִָ

― הנ"ח ֿ הּמצוה את מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת מּפניהם,(cgtl)הּכֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

האחר  העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
(aie`d) על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא k`)לאֿתעׂשה, ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: אתֿהּלאו ak)וכפל ,b my) וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא  לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּצּוּוי
אפׁשר  זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik") וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשת הּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
עליה  ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹיפתּֿתאר
אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשעת
ּומכר  לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹיתעּלה:

בּכסף"ל  ci)אֿתמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָֹ

― הרס"ד מּלהעביד הּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּלא  "להעבידּה": ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיפתּֿתאר
העֹובדֹות  הּׁשפחֹות ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשּנה
ּתחת  ּבּה "לאֿתתעּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדר
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קלז hay 'f iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא  ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני  מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא  זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי  אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אׁשר הּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשה
זרע  לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמצוה
וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָעמלק
― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻמזהרים
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"ד  שבט ז' רביעי יום

.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ˜ .·ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê .Â ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― המ"ו לגּור הּמצוה לא ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ננהג  וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבארץ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac) ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxt ֿ את ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים  חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא  מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראת ּה" עֹוד gq)לאֿתסיף ,gk my)― והּׁשליׁשי  ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

עדֿעֹולם" עֹוד bi)לראתם ,ci zeny) ׁשּפׁשט ואףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַָָֹ
ּוכבר  לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא (p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מֹודדים  אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל

ארץ ורחב (dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לדּור  ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ  לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
לסחֹורה  חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
(mipic ihxt dnk bedpl) והיא האּמֹות, ׁשאר ְְְְִִֶֶָָֻּבמלחמת

עּמהם, נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת:
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם mbxdp)נכרֹות `ly) אם ; ְְְְִִִִִֶַַַָָ

עליהם  נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו וימסרּו עּמנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשלימּו
למס  ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָּתׁשלּום

"ועבדּוc)(`i ,k mixaספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt): ְְֲִֵַָ
ׁשעּבּוד  ׁשעּבּוד, ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין ְְְְְְִִִִִֵַָָָֹ"אמרּו:
זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹולא
הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ּכלֿׁשנה, קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוזֹו".
וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּבעת
נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹענין
ּכלֿׁשללּה ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָֹלהרֹוג
עּמ תׁשלים "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹוכלֿהּנׁשים,

ai)וגֹו'" ,my)וכלֿזה .z` oibxed oi` enilyd `l m`y) ְְֶָ
(mlek מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק מּסנהדרין(cn:)זֹו ב' .(k:)ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָ

― הנ"ו ׁשלֹום הּמצוה לקרא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
על  ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב ְְְְִֵֶֶַַָָָלעּמֹון
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות  ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג  עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם  ׁשלמם "לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my) ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם i)אלֿעיר ,k my) יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra) ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ּכלֿימי "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹות הּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה  להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
 ֿ את "לאֿתׁשחית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my) נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה  ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלֿהׁשחתה
 ֿ "לא מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ (ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה dcyd)ולא ipt lr) ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
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hay 'g iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים
וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ

ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ
יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג החפירה הּמצוה ּכלי ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו לחּפֹור ּכדי הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
אתֿהּצֹואה  ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
הארץ  ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּמל  הּפרׁשה:ּבמחנה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"איב על מחנה i)"ּכיֿתצא ,bk mixac) זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו ci)הּוא ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt) מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ("jpf` lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ִֶ

ה'תשע"ד  שבט ח' חמישי יום

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ò¯ .‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"א ׁשּיֹוכיח הּמצוה ּכהן למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

(m`pie sihi)הּמלחמה אתֿתֹוכחת העם ("rnyלפני ְְְִִֵֶַַָָָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi ויחזיר ,ְֲִַ

מּפני  הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֻמי
ּגיׁשה  חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּמחׁשבֹותיו

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxk וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ורק ―ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכּלׁשֹון  ּבתֹוכחּתֹו ויאמר 'מׁשּוחֿמלחמה'. נקרא: ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹזה
 ֿ את המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ּבּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהּנזּכר
על  אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהעם
אתֿסדר  המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנצחֹון
 ֿ אל ּכקרבכם "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּיּׁשּוב,

הּכהן" ונּגׁש a)הּמלחמה ,my) להכריז יצּוה אחרּֿכ . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ולא  ׁשּבנה וכלֿמי הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבׁשּורֹות
ׁשּבאר  ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב

הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא d)הּכתּוב, ,my)אמרּו . ְְְְְְִִַַָָָֹ
bn.)ּבגמרא dheq) מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹ

מ  ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, מׁשמיע". ׁשּוחֿמלחמה וׁשֹוטר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבמלחמת  אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
אין  ― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהרׁשּות

ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ebe'")ּבה l`xyi rny") ִֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl) ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד החתן הּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא  ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
אּלא  ― לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה והּוא (d`yp)יׂשמח , ְְְְִִִִֶַָָָָָָ
וׂשּמח  אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

אׁשרֿלקח" d)אתֿאׁשּתֹו ,ck my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו .(bn.)מצוה ְְִִֶֶָָ

― השי"א ֿ הּמצוה את מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא  מןֿהעבֹודֹות עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹהחתן
ּכלֿהּׁשנה  ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלמלחמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

לכלּֿדבר" עליו סֹוטה (my)"ולאֿיעבר ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר  אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ

לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא לכלּֿדבר", עליו ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
הּתׁשיעי  ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלעבר
מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

עצמֹו החתן ׁשּגם mipenndודע lr zlhend dxdf`l sqepa) ְְֶֶַַַָָ
(`avl xehtde qeibd lr:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה .(my)ח' ִָ

― הנ"ח ֿ הּמצוה את מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת מּפניהם,(cgtl)הּכֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

האחר  העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
(aie`d) על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא k`)לאֿתעׂשה, ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: אתֿהּלאו ak)וכפל ,b my) וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא  לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּצּוּוי
אפׁשר  זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik") וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשת הּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
עליה  ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹיפתּֿתאר
אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשעת
ּומכר  לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹיתעּלה:

בּכסף"ל  ci)אֿתמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָֹ

― הרס"ד מּלהעביד הּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּלא  "להעבידּה": ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיפתּֿתאר
העֹובדֹות  הּׁשפחֹות ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשּנה
ּתחת  ּבּה "לאֿתתעּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדר
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hayקלח 'h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עּניתּה" ספרי(my)אׁשר ּולׁשֹון .(my `vz zyxt) ֿ "לא : ְְֲִִִֵֶָֹ
ׁשּׁשני  ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹתתעּמר
ׁשהזהר  והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים אּלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלאוין
אּלא  ׁשפחּות, ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּלמכרּה
ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". "וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכמֹו

(x`ezÎztiay yexitl `nbeca)נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶֶֶַַּבמה
ּומכרֹו" f)"והתעּמרּֿבֹו ,ck my)אמרּו ,(my ixtq): ְְְְִֶַָָ

 ֿ יפת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמּׁשּיכניסֹו
קּדּוׁשין ּבתחּלת .(k`:)ּתאר ְִִִִַַֹ

dyrÎzeevnd wlg meiq
רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה

ּדיניהודע נתּבארּו 'ּכבר ֿ מצוה ּבכל ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
אֹו הּפרק ׁשאֹותֹו ּבכ ּכּונתי אין ּפלֹוני', ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
ׁשּלא עד הּמצוה, אֹותּה ּכלּֿדיני ּכֹוללת הּמּסכּתא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה
ֿ הּמקֹום את מזּכיר אני אּלא ׁשאלה, ׁשּום מּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתעדר
ֿ ּפי ֿ על אף ּדיניה, ורב הּמצוה אֹותּה הלכֹות עּקר ּבֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש
מפּזרֹות הּמצוה אֹותּה מהלכֹות רּבֹות ׁשאלֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּיׁש

עּתה. מקֹומן אזּכיר ׁשּלא ּבתלמּוד, אחרים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּבמקֹומֹות
ּתמצאוכאׁשר זכרן, ׁשּקדם האּלה, הּמצות ּבכלל ּתתּבֹונן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהן מצות ֿ יחידמהן לכל לא לּצּבּור חֹובה ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
והכרתת מל והקמת ֿ הּבחירה ּבית ּבנין ּכגֹון: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָויחיד,
עׂשה אם לּיחיד, חֹובה ׁשהן מצות ּומהן עמלק. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזרע
ׁשֹוגג קרּבן ּכגֹון ּפלֹוני, מּצב לֹו ארע אם אֹו ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמעׂשה

ׁשּיּׁשאר ואפׁשר הּזב, ipan)וקרּבן cg`d)ימי ֿ ּכל אדם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּדבר. אֹותֹו לֹו יארע ולא הּמעׂשה אֹותֹו יעׂשה ולא ְְֱֲֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹחּייו,
עבד ּדין ּכגֹון ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּדינים, ּגם אּלּו מּמצות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹויׁש
חּנם ׁשֹומר ודין ּכנעני, עבד ודין עברּיה, אמה ודין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָעברי,
ׁשּיּׁשאר ואפׁשר זכרֹו. ֿ ּׁשּקדם מּמה וזּולתם ׁשֹואל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודין
ּבמצוה יתחּיב ולא זה ּבדין ידּון ולא חּייו ֿ ימי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹאדם
ּכגֹון הּבית, ּבפני אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹו.
אחת. אחת הזּכרנּון ּוכבר הקהל ּומצות והראּיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהחגיגה
רכּוׁש, לֹו ׁשּיׁש למי אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומהן
ענּים, ּומּתנֹות ּכהּנה ּומּתנֹות ּותרּומֹות מעׂשרֹות ְְְְְְֲִִַַַַָֻּכגֹון
והעֹוללֹות; והּפאה והּׁשכחה והּפרט הּלקט ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלֹומר
ויחיה ּבהן יתחּיב ולא הרכּוׁש אֹותֹו לֹו יהא ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואפׁשר
מןֿ אׁשר ֿ הּמצות מן ּבמצוה יתחּיב ולא ֿ ימיו ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאדם
ׁשהיא לפי אּלּו, ּבכלל אינּה הּצדקה אבל הּזה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּסּוג
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ֿ הּצדקה מן הּמתּפרנס לעני אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹובה
ֿ זמן ּבכל ּבהכרח, ֿ אדם ֿ ּכל על חֹובה ׁשהן מצות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומהן
והּתפּלין הּציצית ּכגֹון ׁשּיהיה, מּצב ּובאיזה ֿ מקֹום ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּובכל
הּמצות זה: ׁשּמּסּוג ֿ הּמצות את נקרא ואנּו ׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשמירת
מּיׂשראל ֿ אדם ֿ ּכל על ּבהכרח חֹובה ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָההכרחּיֹות,

ֿ מּצב. ּובכל ֿ מקֹום ּובכל ֿ זמן ּבכל ּבׁשנים ּגדֹול ְְְְְִֶַַָָָָָָָׁשהּוא
ׁשהּמצותוכאׁשר ּתמצא, אּלּו עׂשה מצות ּברּמ"ח ּתתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשאמרנּו זה ׁשאדם ׁשּנּניח ּבתנאי ׁשּׁשים, הן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָההכרחּיֹות
רב ּבמּצב נמצא ּבהכרח אּלּו מצות ּבׁשּׁשים חּיב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
הּמזֹון מיני ואֹוכל ׁשּבעיר, ּבבית ּגר ׁשהּוא הינּו: אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבני
ועֹוׂשה ּובׂשר, לחם ּכלֹומר אדם, ּבני מזֹון ׁשהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהידּועים
וׁשּׁשים ּבנים. ּומֹוליד אּׁשה ונֹוׂשא אדם, ּבני עם ְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָמסחר

ׁשּס הּסדר לפי הן אּלּו א,מצות הּמצוה זה: ּבמניננּו ּדרנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנׁשים אין העׂשירית וזֹו ― י ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ְֲִִִֵַָָב,
― יב לּנׁשים; חֹובה אינּה היא וגם ― יא ּבּה; ְִִֵַַַָָָָָחּיבֹות
― יד לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יג לּנׁשים; חֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָָואינּה
יט, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יח טו, לּנׁשים; חֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָָואינּה
קמג, צד, עג, נד, לב, הּכהנים; לזכרי מיחדת וזֹו ― ְְְְֲִִֵֶֶַֹֻכו
קנט, קנח, קנז, קנו, קנה, קנד, קנב, קנ, קמט, קמז, קמו,
קסה, קסד, קסג, קסב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― קסא ְִֵַָָָקס,
וזֹו ― קסט לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― קסח קסז, ְְִֵַָָָקסו,
קעב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― קע לּנׁשים; חֹובה ְִִֵֵַַָָָָָָאינּה
― ריב ריא, רי, רט, רח, רז, רו, קצז, קצה, קפד, קעה,
מיחדת והיא ― ריד ריג, לּנׁשים; חֹובה אינּה ְְְִִֵֶֶַָָָֻוזֹו

לּזכרים. מיחדת היא וגם ― רטו ְְְְִִִֶֶַַַָָֻלּזכרים;
מ"והּנה האּלה ההכרחּיֹות הּמצות ׁשּמּׁשּׁשים ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מהן מצות עׂשרה וארּבע לּנׁשים, ּגם חֹובה הן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצות
מצות ּבׁשּׁשים הּסימן ל ויהיה ּבהן. חּיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאינן

מלכֹות הּמה ׁשּׁשים האּלּו g)ההכרחּיֹות ,e mixiyd xiy), ְְִִִֵֵֶַָָָָ
יד אזלת ֿ הּנׁשים מן עׂשרה הארּבע ּבהׁשמטת הּסימן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָויהיה

(el ,al mixac)ּבלבד מצות המ"ו ּבחֹובת הּסימן יהא ְְְְִִִֵַַַָָֹאֹו
ּברית ּבדם אּת ּגם i`)לּנׁשים ,h dixkf)ּבדם מנין ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָ

ּבהכרח. לאּׁשה המיחדת הּברית והן להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻחֹובה
עׂשה. מצות ּבמנין לרׁשם ֿ ּׁשראינּו מה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹזהּו

מהן ּבֹו ֿ ּׁשּצּוה ֿ מה ּכל לקּים עזר אׁשאל ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומאת
מּמנּו. ֿ ּׁשהזהיר מה מּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַֹּולהתרחק

zeevn)וזהּו b"ixzd)זה ּבמאמר לכלֹול ֿ ּׁשרצינּו מה ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
(zeevnd xtqa :xnelk).

הל"ב  מחזור סיום

המצוות  ספר במסלול

ה'תשע"ד  שבט ט' שישי יום

הל"ג  מחזור התחלת

המצוות  ספר במסלול
. . ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰

‰˘Ú ˙ÂˆÓ·
ואיהּספר הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּומּדברי  הּתֹורה מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָראּוי
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ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על zeceqi)חז"ל Ð "miyxey") ְְְֲִִֵַַַָָ
נכֹון  מנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשראּוי
― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה הּמאמר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
מהּֿׁשּמנינּו הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּתתּברר
טעּותֹו. לברר ולא מסּים לאדם להׁשיב צר לי ואין ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻאנחנּו.
ּתּׂשגנה  זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ׁשהּתֹועלת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻּכיון
ּכּלן  אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעלֿידי
ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה מצוה ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומנינן
ּבקיאּות  לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר מה אֹו ספק, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו
ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ואסיר הּתֹורה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבדיני

מצוה אבל איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹמןֿהּמצות,
ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת מּׁשהּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהן

ickהּׁשם `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd jxevl) ֵַ
(dizekld hxtl,הּזה הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפי  על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּולאיזה
אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, מןֿהחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹראיֹות

הּכֹולל dxez")החּבּור dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(שורשים) ¦¨§©הּכללים
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
הּׁשם  ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ[ואמר]
מצות  ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּבהן
מצות  ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין רמ"ח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשה

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, ynyd)לאֿתעׂשה zpy). ְְְְֲִֵֶַַַַָֹ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד ּבלׁשֹון נזּכר זה .(bk:)ּומנין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאמרּו:
ׁשל  אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ימֹות ּכנגד שס"ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבסיני:

אמרּו ועֹוד vz`)אדם. zyxt `negpz) על הּדרׁש ּדר על ְְְֶֶַַַָָָָ
אֹומר  ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: האברים, ּכמנין עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמצות
ימֹות  ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי עׂשה לאדם: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבי  ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ּכלֹומר: ְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
 ֿ את ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא וזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעברה.
ּגמּורה  ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא מנינן, ׁשּזהּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמצות,
מּפני  וזאת זה, ּבחּבּור ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמנּויים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּדברים

הּכללים י"ד עניני ידעּו ׁשאבארם (miyxeyd)ׁשּלא האּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְַָעכׁשו:

מהם: הראׁשֹון ֿ הּכלל את הּזה ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶַַָָֹהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ראּוי  ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

ְִלמנֹותֹו.

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿמצות הּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

החמיׁשי: ל הּכלל ּכמצוה ׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: אּלא הּכלל והעׂשה, אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻאתֿהענינים

העׂשירי: לאיזֹוהּכלל ׁשהן אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

האחדֿעׂשר: ֿ הּכלל ּכל הּמצוה, חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינ ֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵַּבמצות

ה'תשע"ד  שבט י' קודש שבת יום

ואחד  אחד כל ילמד היד הקדמת לימוד [בימי
השאר  לחלק יכולתו, כפי (―הכללים) מהשורשים
אותו  מצות לימוד על בנוסף הסמוכים בימים ללמדו

יום].

אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: ׁשהן הּכלל אתֿהּמצות הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ְִַָָמּדרּבנן.

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn)ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא  הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאי
חנּכה  נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהעירנּו
ּבכלֿיֹום  ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל מגּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּומקרא
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קלט hay 'h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עּניתּה" ספרי(my)אׁשר ּולׁשֹון .(my `vz zyxt) ֿ "לא : ְְֲִִִֵֶָֹ
ׁשּׁשני  ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹתתעּמר
ׁשהזהר  והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים אּלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלאוין
אּלא  ׁשפחּות, ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּלמכרּה
ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". "וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכמֹו

(x`ezÎztiay yexitl `nbeca)נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶֶֶַַּבמה
ּומכרֹו" f)"והתעּמרּֿבֹו ,ck my)אמרּו ,(my ixtq): ְְְְִֶַָָ

 ֿ יפת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמּׁשּיכניסֹו
קּדּוׁשין ּבתחּלת .(k`:)ּתאר ְִִִִַַֹ

dyrÎzeevnd wlg meiq
רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה

ּדיניהודע נתּבארּו 'ּכבר ֿ מצוה ּבכל ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
אֹו הּפרק ׁשאֹותֹו ּבכ ּכּונתי אין ּפלֹוני', ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
ׁשּלא עד הּמצוה, אֹותּה ּכלּֿדיני ּכֹוללת הּמּסכּתא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה
ֿ הּמקֹום את מזּכיר אני אּלא ׁשאלה, ׁשּום מּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתעדר
ֿ ּפי ֿ על אף ּדיניה, ורב הּמצוה אֹותּה הלכֹות עּקר ּבֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש
מפּזרֹות הּמצוה אֹותּה מהלכֹות רּבֹות ׁשאלֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּיׁש

עּתה. מקֹומן אזּכיר ׁשּלא ּבתלמּוד, אחרים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּבמקֹומֹות
ּתמצאוכאׁשר זכרן, ׁשּקדם האּלה, הּמצות ּבכלל ּתתּבֹונן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהן מצות ֿ יחידמהן לכל לא לּצּבּור חֹובה ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
והכרתת מל והקמת ֿ הּבחירה ּבית ּבנין ּכגֹון: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָויחיד,
עׂשה אם לּיחיד, חֹובה ׁשהן מצות ּומהן עמלק. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזרע
ׁשֹוגג קרּבן ּכגֹון ּפלֹוני, מּצב לֹו ארע אם אֹו ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמעׂשה

ׁשּיּׁשאר ואפׁשר הּזב, ipan)וקרּבן cg`d)ימי ֿ ּכל אדם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּדבר. אֹותֹו לֹו יארע ולא הּמעׂשה אֹותֹו יעׂשה ולא ְְֱֲֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹחּייו,
עבד ּדין ּכגֹון ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּדינים, ּגם אּלּו מּמצות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹויׁש
חּנם ׁשֹומר ודין ּכנעני, עבד ודין עברּיה, אמה ודין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָעברי,
ׁשּיּׁשאר ואפׁשר זכרֹו. ֿ ּׁשּקדם מּמה וזּולתם ׁשֹואל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודין
ּבמצוה יתחּיב ולא זה ּבדין ידּון ולא חּייו ֿ ימי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹאדם
ּכגֹון הּבית, ּבפני אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ּומהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹו.
אחת. אחת הזּכרנּון ּוכבר הקהל ּומצות והראּיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהחגיגה
רכּוׁש, לֹו ׁשּיׁש למי אּלא חֹובה ׁשאינן מצות ּגם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומהן
ענּים, ּומּתנֹות ּכהּנה ּומּתנֹות ּותרּומֹות מעׂשרֹות ְְְְְְֲִִַַַַָֻּכגֹון
והעֹוללֹות; והּפאה והּׁשכחה והּפרט הּלקט ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלֹומר
ויחיה ּבהן יתחּיב ולא הרכּוׁש אֹותֹו לֹו יהא ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואפׁשר
מןֿ אׁשר ֿ הּמצות מן ּבמצוה יתחּיב ולא ֿ ימיו ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאדם
ׁשהיא לפי אּלּו, ּבכלל אינּה הּצדקה אבל הּזה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּסּוג
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ֿ הּצדקה מן הּמתּפרנס לעני אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹובה
ֿ זמן ּבכל ּבהכרח, ֿ אדם ֿ ּכל על חֹובה ׁשהן מצות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומהן
והּתפּלין הּציצית ּכגֹון ׁשּיהיה, מּצב ּובאיזה ֿ מקֹום ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּובכל
הּמצות זה: ׁשּמּסּוג ֿ הּמצות את נקרא ואנּו ׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשמירת
מּיׂשראל ֿ אדם ֿ ּכל על ּבהכרח חֹובה ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָההכרחּיֹות,

ֿ מּצב. ּובכל ֿ מקֹום ּובכל ֿ זמן ּבכל ּבׁשנים ּגדֹול ְְְְְִֶַַָָָָָָָׁשהּוא
ׁשהּמצותוכאׁשר ּתמצא, אּלּו עׂשה מצות ּברּמ"ח ּתתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשאמרנּו זה ׁשאדם ׁשּנּניח ּבתנאי ׁשּׁשים, הן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָההכרחּיֹות
רב ּבמּצב נמצא ּבהכרח אּלּו מצות ּבׁשּׁשים חּיב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
הּמזֹון מיני ואֹוכל ׁשּבעיר, ּבבית ּגר ׁשהּוא הינּו: אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבני
ועֹוׂשה ּובׂשר, לחם ּכלֹומר אדם, ּבני מזֹון ׁשהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהידּועים
וׁשּׁשים ּבנים. ּומֹוליד אּׁשה ונֹוׂשא אדם, ּבני עם ְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָמסחר

ׁשּס הּסדר לפי הן אּלּו א,מצות הּמצוה זה: ּבמניננּו ּדרנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנׁשים אין העׂשירית וזֹו ― י ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ְֲִִִֵַָָב,
― יב לּנׁשים; חֹובה אינּה היא וגם ― יא ּבּה; ְִִֵַַַָָָָָחּיבֹות
― יד לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יג לּנׁשים; חֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָָואינּה
יט, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יח טו, לּנׁשים; חֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָָואינּה
קמג, צד, עג, נד, לב, הּכהנים; לזכרי מיחדת וזֹו ― ְְְְֲִִֵֶֶַֹֻכו
קנט, קנח, קנז, קנו, קנה, קנד, קנב, קנ, קמט, קמז, קמו,
קסה, קסד, קסג, קסב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― קסא ְִֵַָָָקס,
וזֹו ― קסט לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― קסח קסז, ְְִֵַָָָקסו,
קעב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― קע לּנׁשים; חֹובה ְִִֵֵַַָָָָָָאינּה
― ריב ריא, רי, רט, רח, רז, רו, קצז, קצה, קפד, קעה,
מיחדת והיא ― ריד ריג, לּנׁשים; חֹובה אינּה ְְְִִֵֶֶַָָָֻוזֹו

לּזכרים. מיחדת היא וגם ― רטו ְְְְִִִֶֶַַַָָֻלּזכרים;
מ"והּנה האּלה ההכרחּיֹות הּמצות ׁשּמּׁשּׁשים ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מהן מצות עׂשרה וארּבע לּנׁשים, ּגם חֹובה הן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצות
מצות ּבׁשּׁשים הּסימן ל ויהיה ּבהן. חּיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאינן

מלכֹות הּמה ׁשּׁשים האּלּו g)ההכרחּיֹות ,e mixiyd xiy), ְְִִִֵֵֶַָָָָ
יד אזלת ֿ הּנׁשים מן עׂשרה הארּבע ּבהׁשמטת הּסימן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָויהיה

(el ,al mixac)ּבלבד מצות המ"ו ּבחֹובת הּסימן יהא ְְְְִִִֵַַַָָֹאֹו
ּברית ּבדם אּת ּגם i`)לּנׁשים ,h dixkf)ּבדם מנין ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָ

ּבהכרח. לאּׁשה המיחדת הּברית והן להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻחֹובה
עׂשה. מצות ּבמנין לרׁשם ֿ ּׁשראינּו מה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹזהּו

מהן ּבֹו ֿ ּׁשּצּוה ֿ מה ּכל לקּים עזר אׁשאל ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומאת
מּמנּו. ֿ ּׁשהזהיר מה מּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַֹּולהתרחק

zeevn)וזהּו b"ixzd)זה ּבמאמר לכלֹול ֿ ּׁשרצינּו מה ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
(zeevnd xtqa :xnelk).

הל"ב  מחזור סיום

המצוות  ספר במסלול

ה'תשע"ד  שבט ט' שישי יום

הל"ג  מחזור התחלת

המצוות  ספר במסלול
. . ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰

‰˘Ú ˙ÂˆÓ·
ואיהּספר הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּומּדברי  הּתֹורה מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָראּוי
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hay 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על zeceqi)חז"ל Ð "miyxey") ְְְֲִִֵַַַָָ
נכֹון  מנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשראּוי
― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה הּמאמר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
מהּֿׁשּמנינּו הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּתתּברר
טעּותֹו. לברר ולא מסּים לאדם להׁשיב צר לי ואין ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻאנחנּו.
ּתּׂשגנה  זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ׁשהּתֹועלת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻּכיון
ּכּלן  אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעלֿידי
ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה מצוה ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומנינן
ּבקיאּות  לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר מה אֹו ספק, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו
ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ואסיר הּתֹורה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבדיני

מצוה אבל איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹמןֿהּמצות,
ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת מּׁשהּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהן

ickהּׁשם `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd jxevl) ֵַ
(dizekld hxtl,הּזה הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפי  על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּולאיזה
אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, מןֿהחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹראיֹות

הּכֹולל dxez")החּבּור dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(שורשים) ¦¨§©הּכללים
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
הּׁשם  ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ[ואמר]
מצות  ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּבהן
מצות  ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין רמ"ח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשה

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, ynyd)לאֿתעׂשה zpy). ְְְְֲִֵֶַַַַָֹ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד ּבלׁשֹון נזּכר זה .(bk:)ּומנין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאמרּו:
ׁשל  אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ימֹות ּכנגד שס"ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבסיני:

אמרּו ועֹוד vz`)אדם. zyxt `negpz) על הּדרׁש ּדר על ְְְֶֶַַַָָָָ
אֹומר  ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: האברים, ּכמנין עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמצות
ימֹות  ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי עׂשה לאדם: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבי  ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ּכלֹומר: ְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
 ֿ את ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא וזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעברה.
ּגמּורה  ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא מנינן, ׁשּזהּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמצות,
מּפני  וזאת זה, ּבחּבּור ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמנּויים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּדברים

הּכללים י"ד עניני ידעּו ׁשאבארם (miyxeyd)ׁשּלא האּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְַָעכׁשו:

מהם: הראׁשֹון ֿ הּכלל את הּזה ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶַַָָֹהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ראּוי  ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

ְִלמנֹותֹו.

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿמצות הּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

החמיׁשי: ל הּכלל ּכמצוה ׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: אּלא הּכלל והעׂשה, אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻאתֿהענינים

העׂשירי: לאיזֹוהּכלל ׁשהן אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

האחדֿעׂשר: ֿ הּכלל ּכל הּמצוה, חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינ ֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵַּבמצות

ה'תשע"ד  שבט י' קודש שבת יום

ואחד  אחד כל ילמד היד הקדמת לימוד [בימי
השאר  לחלק יכולתו, כפי (―הכללים) מהשורשים
אותו  מצות לימוד על בנוסף הסמוכים בימים ללמדו

יום].

אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: ׁשהן הּכלל אתֿהּמצות הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ְִַָָמּדרּבנן.

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn)ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא  הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאי
חנּכה  נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהעירנּו
ּבכלֿיֹום  ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל מגּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּומקרא
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hayקמ 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ערּמים  והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור אבלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻונחּום
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ּתקּופֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוחּׁשּוב
אתּֿדבריהם  ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאכן
ׁשּבח  ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"נאמרּו

יתעּלה, הּׁשם לפני ּומֹונה (el`k)ּדוד מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מקרא  וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ׁשּקבעּו חנּכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻנר
לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה סבּור ואיני ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמגּלה!
מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ּבסיני למׁשה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר
חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ הּיונים עם לנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻיקרה
מברכים  ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ׁשּמה לי, נראה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָא
מקרא  על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר אּלּו: ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעל
וגם  אתֿההּלל"; ולגמר חנּכה, נר ּולהדליק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמגּלה,

bk.)ׁשהּתלמּוד zay)ׁשֹואלzeevn lr mikxany jk lr) ְֵֶַַ
("epeeve" opaxc ואם תסּור". מ"ּלא ואמרּו: צּונּו? היכן :ְְְִִִֵָָָָֹ

ׁשהּוא  ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ראּוי היה ― מנּו ּכ מּׁשּום ְְִִֶֶָָָָָָָָָָאמנם
מהּֿׁשאסרּו וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּדרּבנן,
אֹותנּו ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלינּו,

יֹורּול  אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו i`)ועלֿהּמׁשּפט ,fi mixac). ְְְְֲֲִֶֶַַַָֹ

מּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהזהירנּו
ימין  ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹוקבעּו

מּדרּבנן (my)ּוׂשמאל" מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון אם אבל . ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ּכיון מצות, ּתרי"ג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכלל
― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ו"עלֿהּמׁשּפט תסּור", ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ"לא
חנּכה  נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו נתיחדּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּדּוע
ּומצות  ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּומקרא
על  וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹערּוב,
על  מברכים: ׁשאנּו ּכמֹו ערּוב, מצות ועל ידים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנטילת
מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמקרא

אמרּו ew.)ּובפרּוׁש oileg)ראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ְְִִִֵַָ
(dcerqd לׁשמע מצוה אּבּיי: אמר מצוה? מאי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹמצוה.

היכן  חנּכה: ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻּדברי
מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". מ"ּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹצּונּו?
― רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, עליהם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנביאים,

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן. ּגםּֿכן k`:)הּוא oiaexr) ּבׁשעה : ְְְְִֵֵַַָָָָָ
וידים ערּובין ׁשלמה mici)ׁשּתּקן zlihp) ּבתֿקֹול יצתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

וכּו'" לּבי וׂשּמח ּבני "חכם i`)ואמרה: ,fk ilyn). ְְְְְֲִִִַַַָָ
― וידים ּדרּבנן, ― ׁשערּובין ּבארּו, אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּובמקֹומֹות
אחר  מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל נתּבאר ּובכ סֹופרים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּדברי

ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו ְְִֵֶַַָָָֹמׁשה

מג הּנה ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא (epi`eּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

(opaxc zeevn x`yl dnecמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
(zeevna.ּדינֹו ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו מהּֿׁשּנעלם zelecb")וזה zekld" lra) מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ערם  "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

f)וכּסיתֹו" ,gp diryi):אמרֹו לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו g)"ּדי ,eh mixac) הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ואין ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה
וכּסּוי  מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן אתֿהערּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻונלּביׁש
יכלת  לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלמי
ּבדברי  ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻלהתחּתן,

fq:)הּתלמּוד zeaezk) ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבלעגי  אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻמחסרֹו".

אחרת ּובלׁשֹון cenlza)ׂשפה yxetnd xaca erh okle); ְֶֶַָָָ
הּמצות  ּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא ― ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולּולא

ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו :(hl.)ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשעתידין  סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאין
"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,

fk)וקּבלּו" ,h xzq`):והּוא ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְְִִִֶַָ
ּכלאחר  והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּיאמינּו

ִֵמּכן.

ּכמֹואבל מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן  לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא  חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל  ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר  ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה מצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)לאֿתעׂשה? ixeqi`) היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, odyלאֿתעׂשה miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly zeaexw

(zexzenואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה (zenaiהיא ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ
(c dpyn a wxt נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ׁשנּיֹות :ְְְְְִִִִִֵֵָָ

רצֹונם  מצוה" "אּסּור ּבּמׁשנה ׁשּמהּֿׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּתלמּוד,
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. oeyl)לֹומר: edn) מצוה מצוה? ְְְְְִִִַַַָָָ

הּכלל  ּבתֹו למנֹות להם היה וכ חכמים. ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלׁשמע
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, ְְֲֲִִִִֵֶָאחֹות

וכלֿלאֿתעׂשה ּכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדבר  וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן  מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
ּכּלם  הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים  מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּכלל  ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ּפנים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבׁשּום

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד וראיתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
cenil)מּדֹות illk) ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

ּדיני ּכבר ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים נדרׁשת הּתֹורה ׁשהּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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hay 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבֹו יׁש ּפעמים הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
רּבנּו מּמׁשה מקּבלים ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻמחלקת;
ּבאחת  ראיה עליהם ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
רמז  ּבֹו למצא ׁשאפׁשר הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמי"ג
עליו, הּמֹורה הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמֹורה
לא  הרי ― ּכן ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכבר

 ֿ מּדֹות (dkld)ּכל מי"ג ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ָ£¨¨ְְֲִִִִִִֶֶָָָָ
נאמר  לא ּגם א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנאמר
אחת  על ּבּתלמּוד אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹעל
ּפרּוׁש להיֹות יכֹול הּוא ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. ְְִִִִִֵֶַָָָמי"ג
מפרׁש ּתמצאּנּו מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֻמקּבל.
מּדֹות, מי"ג ּבאחת אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ְְְְִִִֶַַַַַַָָָּבּתֹורה

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם הם ּפרׁשּו (wlgאם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
(dxezdn,למנֹותֹו ראּוי זה הרי ― מּדאֹוריתא ׁשּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָאֹו

הּמסרת מקּבלי אבל (l"fg)ׁשהרי מּדאֹוריתא; ׁשהּוא אמרּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא  הרי ― ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו לא ְְְֲֲִֵֵֵָֹֹֹֹאם
ׁשּכבר  ּכלל זה ּגם עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּדרּבנן,

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו ּבכלל (b"da)נׁשּתּבׁש חכמים יראת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּדברי  לי, הּנראה ּכפי ,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹמצות

עקיבא ak:)רּבי migqt)"ּתירא אלהי "אתֿה' :,e mixac) ֱֲִִִֶֶַָָֹ
(bi מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל וחׁשבּו חכמים. ּתלמידי לרּבֹות ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

הּנזּכר הּכלל מן הּוא zeevn)ּברּבּוי, b"ixz llka). ְְְִִִַַָָ

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האנׁשים  ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּבּוד
למדנּו לכּב(wx)האּלה ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי (zeaezkדם. ְֵֶַָָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

(.bw"אתֿאבי" :(ai ,k zeny) הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְִִֶַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּבעל אׁשת (my)ּולרּבֹות לרּבֹות ― ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לרּבֹות  ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ּכמֹו ,ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאבי
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשאם
― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמחּיב
ּבכלל  אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואּלה
ׁשּום  על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמצות,
עליהם  ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל הּדברים, מאֹותם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדבר

ּבאמרם bq.)הּׁשלֹום, zay);ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא אין : ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
ּכׁשּמֹוצאים  ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָואףֿעלּֿפי

(l"fg) הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ׁשּלמדּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפסּוק
ּדקרא ּגּופּה וׁשֹואל: הראיֹות, xwn`)והבאת ly eheyt) ְְְֲִֵֵַַָָָָ

מדּבר? קא aygzdl)ּבמאי mdilr did dfa wxe) אּלא ― ְְֵֶַַָָ
מצות  ּבכלל מנּו זֹו, ׁשגיאה על מסּתּמכים ׁשהם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכיון
ּבגלל  מתים, ּוקברת אבלים ונחּום חֹולים ּבּקּור ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַֻעׂשה:
אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו על הּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדרׁש

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה בּה k)ילכּו ,gi zeny) והּוא ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָ

זה על w.)אמרם `nw `aa) ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר : ְְִֶֶֶֶַַָָ
מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָֻחסדים;
לפנים  זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; אּלּו ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַואתֿהּמעׂשה

מ  ּופעּלה ׁשּכלּֿפעּלה וחׁשבּו הּדין. ןֿהּפעּלֹות מּׁשּורת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻ
ׁשּכלֿהּפעּלֹות  ידעּו ולא עצמּה, ּבפני מצוה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהאּלה
הּמצות  מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ודֹומיהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהאּלה
"ואהבּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָהאמּורֹות

"ּכמֹו לרע(gi ,hi `xwie) חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר . ְְֲִֵֶֶָָָ
dpyd)ּתקּופֹות gel) על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ּכמצוה ְְְְְֱִִֶַַַַַָָ

העּמים" לעיני ּובינתכם חכמתכם היא "ּכי (mixacהּפסּוק: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
(e ,cאמרם והּוא ― .(.dr zay) ּובינה חכמה היא איזֹו : ְְְִִֵָָָָָ

ּתקּופֹות  חּׁשּוב זה אֹומר: הוי העּמים? לעיני ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשהיא
ַָּומּזלֹות.

ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
למׁשה  לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ְְְְְִִֵֵַַַֹּבסיני

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל
ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאתֿקריתֿספר

(fiÎfh ,eh ryedi)הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵַַַַָָָָ
לֹומר  יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ׁשּמּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכֹולל

ׁש ספק, אין ּכן אם מהּֿׁשּנלמד. ּכל הּדינים ׁשּנׁשּכח אֹותם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו וחמר ּבקל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנלמדּו
אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי היּו ּכבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכלֿאּלּו
על  מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל נתּבאר הּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו.

סֹופרים" lirlc)"ּדקּדּוקי `xnbd oeyl) ֿ מה ׁשּכל לפי , ְְְִִִֵֶַֹ
סֹופרים. מּדברי הּוא הרי ― ּבפרּוׁש ּבסיני ׁשמעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹּׁשּלא
לא  ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות ׁשּתרי"ג נתּבאר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּנה
לא  אפּלּו מּדֹות, עׂשרה ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹמנּו
 ֿ מה ּבהן נמנה ׁשּלא ּכלֿׁשּכן ― הּׁשלֹום עליו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזמּנֹו
ּפרּוׁש מהּֿׁשהיה נמנה זה רק אּלא מאחר. ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּׁשּנלמד
ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו והּוא, ּבׁשמֹו. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמסר
ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו לעׂשֹותֹו אסּור זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּדבר
מּפי  נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ― ּתֹורה ּגּוף ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּוא
אחת  ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ולא ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָֹֹהּקּבלה,
אּלא  מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה עליו והביאּו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּמּדֹות
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קמי hay 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ערּמים  והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור אבלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻונחּום
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ּתקּופֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוחּׁשּוב
אתּֿדבריהם  ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאכן
ׁשּבח  ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"נאמרּו

יתעּלה, הּׁשם לפני ּומֹונה (el`k)ּדוד מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מקרא  וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ׁשּקבעּו חנּכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻנר
לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה סבּור ואיני ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמגּלה!
מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ּבסיני למׁשה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר
חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ הּיונים עם לנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻיקרה
מברכים  ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ׁשּמה לי, נראה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָא
מקרא  על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר אּלּו: ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעל
וגם  אתֿההּלל"; ולגמר חנּכה, נר ּולהדליק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמגּלה,

bk.)ׁשהּתלמּוד zay)ׁשֹואלzeevn lr mikxany jk lr) ְֵֶַַ
("epeeve" opaxc ואם תסּור". מ"ּלא ואמרּו: צּונּו? היכן :ְְְִִִֵָָָָֹ

ׁשהּוא  ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ראּוי היה ― מנּו ּכ מּׁשּום ְְִִֶֶָָָָָָָָָָאמנם
מהּֿׁשאסרּו וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּדרּבנן,
אֹותנּו ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלינּו,

יֹורּול  אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו i`)ועלֿהּמׁשּפט ,fi mixac). ְְְְֲֲִֶֶַַַָֹ

מּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהזהירנּו
ימין  ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹוקבעּו

מּדרּבנן (my)ּוׂשמאל" מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון אם אבל . ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ּכיון מצות, ּתרי"ג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכלל
― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ו"עלֿהּמׁשּפט תסּור", ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ"לא
חנּכה  נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו נתיחדּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּדּוע
ּומצות  ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּומקרא
על  וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹערּוב,
על  מברכים: ׁשאנּו ּכמֹו ערּוב, מצות ועל ידים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנטילת
מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמקרא

אמרּו ew.)ּובפרּוׁש oileg)ראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ְְִִִֵַָ
(dcerqd לׁשמע מצוה אּבּיי: אמר מצוה? מאי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹמצוה.

היכן  חנּכה: ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻּדברי
מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". מ"ּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹצּונּו?
― רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, עליהם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנביאים,

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן. ּגםּֿכן k`:)הּוא oiaexr) ּבׁשעה : ְְְְִֵֵַַָָָָָ
וידים ערּובין ׁשלמה mici)ׁשּתּקן zlihp) ּבתֿקֹול יצתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

וכּו'" לּבי וׂשּמח ּבני "חכם i`)ואמרה: ,fk ilyn). ְְְְְֲִִִַַַָָ
― וידים ּדרּבנן, ― ׁשערּובין ּבארּו, אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּובמקֹומֹות
אחר  מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל נתּבאר ּובכ סֹופרים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּדברי

ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו ְְִֵֶַַָָָֹמׁשה

מג הּנה ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא (epi`eּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

(opaxc zeevn x`yl dnecמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
(zeevna.ּדינֹו ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו מהּֿׁשּנעלם zelecb")וזה zekld" lra) מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ערם  "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

f)וכּסיתֹו" ,gp diryi):אמרֹו לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו g)"ּדי ,eh mixac) הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ואין ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה
וכּסּוי  מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן אתֿהערּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻונלּביׁש
יכלת  לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלמי
ּבדברי  ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻלהתחּתן,

fq:)הּתלמּוד zeaezk) ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבלעגי  אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻמחסרֹו".

אחרת ּובלׁשֹון cenlza)ׂשפה yxetnd xaca erh okle); ְֶֶַָָָ
הּמצות  ּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא ― ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולּולא

ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו :(hl.)ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשעתידין  סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאין
"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,

fk)וקּבלּו" ,h xzq`):והּוא ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְְִִִֶַָ
ּכלאחר  והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּיאמינּו

ִֵמּכן.

ּכמֹואבל מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן  לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא  חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל  ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר  ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה מצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)לאֿתעׂשה? ixeqi`) היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, odyלאֿתעׂשה miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly zeaexw

(zexzenואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה (zenaiהיא ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ
(c dpyn a wxt נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ׁשנּיֹות :ְְְְְִִִִִֵֵָָ

רצֹונם  מצוה" "אּסּור ּבּמׁשנה ׁשּמהּֿׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּתלמּוד,
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. oeyl)לֹומר: edn) מצוה מצוה? ְְְְְִִִַַַָָָ

הּכלל  ּבתֹו למנֹות להם היה וכ חכמים. ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלׁשמע
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, ְְֲֲִִִִֵֶָאחֹות

וכלֿלאֿתעׂשה ּכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדבר  וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן  מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
ּכּלם  הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים  מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּכלל  ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ּפנים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבׁשּום

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד וראיתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
cenil)מּדֹות illk) ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

ּדיני ּכבר ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים נדרׁשת הּתֹורה ׁשהּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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hay 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבֹו יׁש ּפעמים הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
רּבנּו מּמׁשה מקּבלים ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻמחלקת;
ּבאחת  ראיה עליהם ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
רמז  ּבֹו למצא ׁשאפׁשר הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמי"ג
עליו, הּמֹורה הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמֹורה
לא  הרי ― ּכן ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכבר

 ֿ מּדֹות (dkld)ּכל מי"ג ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ָ£¨¨ְְֲִִִִִִֶֶָָָָ
נאמר  לא ּגם א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנאמר
אחת  על ּבּתלמּוד אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹעל
ּפרּוׁש להיֹות יכֹול הּוא ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. ְְִִִִִֵֶַָָָמי"ג
מפרׁש ּתמצאּנּו מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֻמקּבל.
מּדֹות, מי"ג ּבאחת אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ְְְְִִִֶַַַַַַָָָּבּתֹורה

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם הם ּפרׁשּו (wlgאם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
(dxezdn,למנֹותֹו ראּוי זה הרי ― מּדאֹוריתא ׁשּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָאֹו

הּמסרת מקּבלי אבל (l"fg)ׁשהרי מּדאֹוריתא; ׁשהּוא אמרּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא  הרי ― ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו לא ְְְֲֲִֵֵֵָֹֹֹֹאם
ׁשּכבר  ּכלל זה ּגם עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּדרּבנן,

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו ּבכלל (b"da)נׁשּתּבׁש חכמים יראת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּדברי  לי, הּנראה ּכפי ,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹמצות

עקיבא ak:)רּבי migqt)"ּתירא אלהי "אתֿה' :,e mixac) ֱֲִִִֶֶַָָֹ
(bi מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל וחׁשבּו חכמים. ּתלמידי לרּבֹות ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

הּנזּכר הּכלל מן הּוא zeevn)ּברּבּוי, b"ixz llka). ְְְִִִַַָָ

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האנׁשים  ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּבּוד
למדנּו לכּב(wx)האּלה ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי (zeaezkדם. ְֵֶַָָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

(.bw"אתֿאבי" :(ai ,k zeny) הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְִִֶַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּבעל אׁשת (my)ּולרּבֹות לרּבֹות ― ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לרּבֹות  ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ּכמֹו ,ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאבי
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשאם
― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמחּיב
ּבכלל  אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואּלה
ׁשּום  על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמצות,
עליהם  ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל הּדברים, מאֹותם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדבר

ּבאמרם bq.)הּׁשלֹום, zay);ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא אין : ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
ּכׁשּמֹוצאים  ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָואףֿעלּֿפי

(l"fg) הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ׁשּלמדּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפסּוק
ּדקרא ּגּופּה וׁשֹואל: הראיֹות, xwn`)והבאת ly eheyt) ְְְֲִֵֵַַָָָָ

מדּבר? קא aygzdl)ּבמאי mdilr did dfa wxe) אּלא ― ְְֵֶַַָָ
מצות  ּבכלל מנּו זֹו, ׁשגיאה על מסּתּמכים ׁשהם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכיון
ּבגלל  מתים, ּוקברת אבלים ונחּום חֹולים ּבּקּור ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַֻעׂשה:
אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו על הּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדרׁש

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה בּה k)ילכּו ,gi zeny) והּוא ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָ

זה על w.)אמרם `nw `aa) ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר : ְְִֶֶֶֶַַָָ
מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָֻחסדים;
לפנים  זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; אּלּו ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַואתֿהּמעׂשה

מ  ּופעּלה ׁשּכלּֿפעּלה וחׁשבּו הּדין. ןֿהּפעּלֹות מּׁשּורת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻ
ׁשּכלֿהּפעּלֹות  ידעּו ולא עצמּה, ּבפני מצוה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהאּלה
הּמצות  מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ודֹומיהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהאּלה
"ואהבּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָהאמּורֹות

"ּכמֹו לרע(gi ,hi `xwie) חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר . ְְֲִֵֶֶָָָ
dpyd)ּתקּופֹות gel) על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ּכמצוה ְְְְְֱִִֶַַַַַָָ

העּמים" לעיני ּובינתכם חכמתכם היא "ּכי (mixacהּפסּוק: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
(e ,cאמרם והּוא ― .(.dr zay) ּובינה חכמה היא איזֹו : ְְְִִֵָָָָָ

ּתקּופֹות  חּׁשּוב זה אֹומר: הוי העּמים? לעיני ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשהיא
ַָּומּזלֹות.

ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
למׁשה  לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ְְְְְִִֵֵַַַֹּבסיני

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל
ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאתֿקריתֿספר

(fiÎfh ,eh ryedi)הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵַַַַָָָָ
לֹומר  יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ׁשּמּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכֹולל

ׁש ספק, אין ּכן אם מהּֿׁשּנלמד. ּכל הּדינים ׁשּנׁשּכח אֹותם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו וחמר ּבקל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנלמדּו
אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי היּו ּכבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכלֿאּלּו
על  מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל נתּבאר הּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו.

סֹופרים" lirlc)"ּדקּדּוקי `xnbd oeyl) ֿ מה ׁשּכל לפי , ְְְִִִֵֶַֹ
סֹופרים. מּדברי הּוא הרי ― ּבפרּוׁש ּבסיני ׁשמעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹּׁשּלא
לא  ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות ׁשּתרי"ג נתּבאר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּנה
לא  אפּלּו מּדֹות, עׂשרה ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹמנּו
 ֿ מה ּבהן נמנה ׁשּלא ּכלֿׁשּכן ― הּׁשלֹום עליו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזמּנֹו
ּפרּוׁש מהּֿׁשהיה נמנה זה רק אּלא מאחר. ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּׁשּנלמד
ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו והּוא, ּבׁשמֹו. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמסר
ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו לעׂשֹותֹו אסּור זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּדבר
מּפי  נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ― ּתֹורה ּגּוף ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּוא
אחת  ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ולא ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָֹֹהּקּבלה,
אּלא  מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה עליו והביאּו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּמּדֹות
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hayקמב 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכתּוב, חכמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהראֹות

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

ּבסיני"ּדע למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּנֹוהגֹות  הּמצות מסּפר הּוא זה ׁשּמסּפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹמֹורה,
קׁשר  להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ׁשּמצות לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹלדֹורֹות.
ּבאמרם  נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני נאמרּו אם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּבסיני,
מאמר  וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן לעּקר אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ"ּבסיני"
וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה יתעּלה: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה'

(ai ,ck zeny)אמרּו ּובפרּוׁש .(:bk zekn)?קראּה מאי :edn) ְְְֵַַָָ
(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdצּוהּֿלנּו ִָָָ"ּתֹורה

מֹור  וגֹו"מׁשה c)ׁשה ,bl mixac),'ּת'ֹו'ר'ה מנין ּכלֹומר: , ְְְִֶַַָָָֹ
מּפי (ixhniba`)ׁשהּוא "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" תרי"א; ְְְְִִִִֶֶָֹֹ

מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה ׁשמעּום; (recnהּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
(:zeevnd oipn micnel ep` `wec df weqtn,זה ּבסימן ְִֶַַָָָהּכּונה

הּוא  מּמּנּו אּלא ׁשמענּוהּו ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' יעקב"(wec`)מנין קהּלת "מֹורׁשה קרא: ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ

ׁשּכן  לנּו, מֹורׁשה אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות, הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

עלֿהארץ" הּׁשמים k`)"ּכימי ,`i my)ּׁשאמרּו ּומּמה . ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`vz zyxt `negpz) מצּוה ּכאּלּו ואבר ׁשּכלֿאבר זאת: ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

מעברה  מזהירֹו ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָלאדם
אבל  לעֹולם, יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ―ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אז  ּכי הּמנין, מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאּלּו
אֹותּה חֹובת מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

זה מאמר היה ולא b"ixz)הּמצוה, oipn) ּבזמן אּלא נכֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְָֻמסּים.

―(b"da)זּולתנּוואמנם ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון xtqnd)ּכׁשהיה milydl ick)― ְְִֶָָָָ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות יבאּו k)"ולא ,c xacna)oi`y) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(milkd Ð "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell מנה וגם ,ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi dpy miying oane :weqtd zligz) לא"ֹ
עֹוד" dk)יעבד ,g my)ּבענין ―(zcear) ּגם אבל הלוּים. ְְְֲֲִִִַַַַָֹ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
(:`t oixcdpq)אתֿהּקסוה לגֹונב רמז :ilk)("zeeyw" Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ

לראֹות" יבאּו "לא ―z` miapeby Ð "ycewd z` rlak") ְִָֹֹ
(ycewd ilkאינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה "רמז", ּבאמרם ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל אינֹו וגם זה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּבענין
ּבּתֹוספּתא zezixkc)ׁשּנתּבאר ` wxt)ּובסנהדרין(.bt). ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

לא אכן מּדּוע ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו אלֿיֹותר "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמנה

hi)עדּֿבקר" ,fh zeny) אלּֿתצר" יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר h)אתֿמֹואב ,a mixac) הּלאו וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין (my,ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

(hi:הּפסּוק את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה אף .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף ל g)"עׂשה ,`k xacna) והּפסּוק ; ְְְֲִֵֵַַָָָֹ

מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת צנצנת bl)"קח ,fh zeny), ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּמכס ּתרּומת ׁשּמנּו oicn)ּכׁשם zfiaa) וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו למנֹות: להם eh)היה ,hi my), ְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ
אלֿירעּו" והּבקר "ּגםֿהּצאן b)וכן ,cl my)ו"אלֿיהרסּו ְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹ

אלֿה'" ck)לעלֹות ,hi my) יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ׂשכל, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעל
נֹוהגֹות  ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו עׂשה ―ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
למנֹות  ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק  הּמזּבח ּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים  להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
צּוה  ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה

לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, igafּבמיחד egafe ..) ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ
("minly(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה mixac)ׁשּבאר yneg) ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא (myלדֹורֹות, ְְְְְְַַַַָָָָֹ
(k ,ai היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי היה אּלּו .ְִִִִֶֶַָָָָָֹ

הּיֹום  עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכל
יֹותר  ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות מ ּלבד ― ְְְֲִִֵֵֶַַַֹׁשּמת
ּבמצרים  ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּׁשלׁשֿמאֹות
מהם  ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכל
למנֹות  יּתכן ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ולא  מהן; אחת אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻאתּֿכּלן,

העזר ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה (jxevlּכמֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
(dnlydמהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את למצא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשּנלאה

הּזה. ּבּכלל ְְִֶַַַָלהּׂשיגֹו

הרביעי: לכלֿמצות הּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

אּלא יׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
 ֿ מה ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹֹֻּכֹוללים
אל  אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּצּויתי
מקֹום  אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמרה
ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלמנֹות
עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ּדבר איזה לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמצּוה
מצות  ׁשּיהיה עד ― מסּים מּמעׂשה מזהיר אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻוגם

למׁשל  ,ּכ אליכם לאֿתעׂשה. אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)"ּתׁשמרּו "את ֿחּקֹותי אמרֹו: ּוכגֹון , ְְְִִֵֶַָָֹֻ

(hi ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,(c ,gi my) ּוׁשמרּתם" , ְְְְֲִֶֶַַַָ
d)אתּֿבריתי" ,hi zeny)"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,`xwie) ְְְְְִִִִֶֶֶַַ

(l ,giׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ּכאּלּו. והרּבה .ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתהיּו" a)"קדֹוׁשים ,hi my) ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵַָֹֹ

והייתם  "והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹידעּו
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hay 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

cn)קדׁשים" ,`i my),ּכלֿהּתֹורה לקּים צּוּוים הם ― ְְִִִֵֵַַָָֹ
עליו, מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכאּלּו

ספרא ּולׁשֹון מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל (zyxtותּׁשמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ
(my miyecw:ּכלֹומר היּו, ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים :ְְְְֱִִִַֹ

ּובּמכלּתא  מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבדלּו
לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי l)אמרּו: ,ak zeny) איסי ― ְְְְִִִִֵֶַָֹ

מצוה  מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבןֿיהּודה
הּזה  הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל

(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`) הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ

(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
אליהן  ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומרים:
וכּיֹוצא  תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ לקּימן? ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּצּוה

מצו  ׁשהּוא ֿ ּבֹו מּמה חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון n)ּׁשּידענּו. ,eh xacna)― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ּומןֿהּכלל  לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― מצות. קדּׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻזֹו
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם i,הּזה mixac) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(fh וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא ּתמרּו(my)"וערּפכם אל לֹומר: רצֹונֹו ְְְְְְֶַַַַָֹ

עליו. ּתעבר ואל מהּֿׁשּצּויתי ּכל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹּבקּבלת

החמיׁשי: ּבפני הּכלל ּכמצוה הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ְַָעצמּה.

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
וגֹו' לקחּתּה d`nhed)לׁשּוב xy` ixg`) תחטיא ולא ְְְְֲִַַָָֹ

c)אתֿהארץ" ,ck mixac) תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן , ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
אם  אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, לאּסּור טעם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתֿהארץ"
למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ּתרּבה הרי ― זאת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה
הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת "אלּֿתחּלל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרֹו:

(hk ,hi `xwie);טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
וכן  הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאּלּו

ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא bn)אמרֹו: ,`i my) אחרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּמינים אּסּור igd)ׁשהזּכיר on) ונתן אכילתם ׁשּנאסרה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, אלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָטעם
ּבספרי  אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהעברה

(cl ,dl xacna) האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אתֿהארץ" תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת (xacnaׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(cl ,dl ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד ― ֿ את מטּמא ם ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
לא  הּקֹודם, לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהארץ.

אמרּו וכן אחר. ּדבר fh.)ׁשהּוא migaf) לא "ּומןֿהּמקּדׁש : ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ycwnd)יצא zian lecbd odkd)"יחּלל ai)ולא ,`k `xwie) ְְֵֵֵַֹ

הּזה, ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ―ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
על  הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמי
ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא ְְְְְְִִֶַָָָָָֹמה
הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּברר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
 ֿ ויֹום ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
 ֿ לא מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ּוׁשמּטה, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
וכן  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם והּׁשביתה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
מצות  ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ּכּפּור יֹום ְְְֲֲִִִִֵַַָָצֹום
על  אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם ּומֹוציא hiאֹונס ,ak mixac) ְְְִִִֵֵֶָָ
(hkÎe לאֿיּוכל" אמר: ואחרּֿכ עׂשה, מצות וזֹו ―ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

ּכלֿימיו" ׁשּיהא (my)לׁשּלחּה אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ― ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּנתק ואחרּֿכ קדם dyr"d"לעׂשה(lhai)הּלאו meiwy) ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(elhan"עלֿהּבנים האם "לאֿתּקח אמרֹו: ak,ּכגֹון my) ְְִִֵַַַָָָֹ
(e אתֿהאם"ו ּתׁשּלח "ׁשּלח :אחרּֿכ(f ,my) ּכלֿמין . ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹמאּלּו
חכמים  [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכלל
לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבכלֿאחת
ּדבר  וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהרּבה
ענינים  ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּברּור,
ואיני  האחר; על והזהיר מהם אחד על ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנפרדים,
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ּבּכלל טעה ׁשּמיׁשהּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹוכר

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ההקּדמה ּדע ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
xtq"aהּזאת devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy) ַֹ

("zeevnd.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ xi`ydהּמׁשל `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַַָָָָ

miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr ,eixg` rxf
(oiyexib oirk ody dvilg― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֹֹהן

הּמצות  ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ּבֹו אין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹוזה
ּבהתאם  ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאּלה
הּנׁשים  מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ההלכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהקּדמֹות
חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן מתיּבמֹות, ולא ְְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
חֹולצֹות  לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו חֹולצֹות אֹו ְְְְְְִִִַָָָָֹּומקצתן
מקצתם  היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם וכן מתיּבמֹות. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם מיּבמין, ולא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָֹֹחֹולצין
אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ולא חֹולצין לא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹּומקצתם
מּזה  חֹולצת מקצתן ׁשהיבמֹות נמצא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹולצין.
מּתרֹות  ּומקצתן ּומּזה, מּזה חֹולצת ּומקצתן לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּומתיּבמת
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קמג hay 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכתּוב, חכמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהראֹות

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

ּבסיני"ּדע למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּנֹוהגֹות  הּמצות מסּפר הּוא זה ׁשּמסּפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹמֹורה,
קׁשר  להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ׁשּמצות לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹלדֹורֹות.
ּבאמרם  נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני נאמרּו אם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּבסיני,
מאמר  וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן לעּקר אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ"ּבסיני"
וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה יתעּלה: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה'

(ai ,ck zeny)אמרּו ּובפרּוׁש .(:bk zekn)?קראּה מאי :edn) ְְְֵַַָָ
(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdצּוהּֿלנּו ִָָָ"ּתֹורה

מֹור  וגֹו"מׁשה c)ׁשה ,bl mixac),'ּת'ֹו'ר'ה מנין ּכלֹומר: , ְְְִֶַַָָָֹ
מּפי (ixhniba`)ׁשהּוא "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" תרי"א; ְְְְִִִִֶֶָֹֹ

מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה ׁשמעּום; (recnהּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
(:zeevnd oipn micnel ep` `wec df weqtn,זה ּבסימן ְִֶַַָָָהּכּונה

הּוא  מּמּנּו אּלא ׁשמענּוהּו ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' יעקב"(wec`)מנין קהּלת "מֹורׁשה קרא: ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ

ׁשּכן  לנּו, מֹורׁשה אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות, הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

עלֿהארץ" הּׁשמים k`)"ּכימי ,`i my)ּׁשאמרּו ּומּמה . ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`vz zyxt `negpz) מצּוה ּכאּלּו ואבר ׁשּכלֿאבר זאת: ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

מעברה  מזהירֹו ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָלאדם
אבל  לעֹולם, יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ―ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אז  ּכי הּמנין, מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאּלּו
אֹותּה חֹובת מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

זה מאמר היה ולא b"ixz)הּמצוה, oipn) ּבזמן אּלא נכֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְָֻמסּים.

―(b"da)זּולתנּוואמנם ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון xtqnd)ּכׁשהיה milydl ick)― ְְִֶָָָָ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות יבאּו k)"ולא ,c xacna)oi`y) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(milkd Ð "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell מנה וגם ,ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi dpy miying oane :weqtd zligz) לא"ֹ
עֹוד" dk)יעבד ,g my)ּבענין ―(zcear) ּגם אבל הלוּים. ְְְֲֲִִִַַַַָֹ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
(:`t oixcdpq)אתֿהּקסוה לגֹונב רמז :ilk)("zeeyw" Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ

לראֹות" יבאּו "לא ―z` miapeby Ð "ycewd z` rlak") ְִָֹֹ
(ycewd ilkאינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה "רמז", ּבאמרם ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל אינֹו וגם זה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּבענין
ּבּתֹוספּתא zezixkc)ׁשּנתּבאר ` wxt)ּובסנהדרין(.bt). ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

לא אכן מּדּוע ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו אלֿיֹותר "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמנה

hi)עדּֿבקר" ,fh zeny) אלּֿתצר" יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר h)אתֿמֹואב ,a mixac) הּלאו וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין (my,ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

(hi:הּפסּוק את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה אף .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף ל g)"עׂשה ,`k xacna) והּפסּוק ; ְְְֲִֵֵַַָָָֹ

מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת צנצנת bl)"קח ,fh zeny), ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּמכס ּתרּומת ׁשּמנּו oicn)ּכׁשם zfiaa) וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו למנֹות: להם eh)היה ,hi my), ְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ
אלֿירעּו" והּבקר "ּגםֿהּצאן b)וכן ,cl my)ו"אלֿיהרסּו ְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹ

אלֿה'" ck)לעלֹות ,hi my) יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ׂשכל, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעל
נֹוהגֹות  ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו עׂשה ―ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
למנֹות  ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק  הּמזּבח ּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים  להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
צּוה  ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה

לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, igafּבמיחד egafe ..) ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ
("minly(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה mixac)ׁשּבאר yneg) ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא (myלדֹורֹות, ְְְְְְַַַַָָָָֹ
(k ,ai היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי היה אּלּו .ְִִִִֶֶַָָָָָֹ

הּיֹום  עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכל
יֹותר  ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות מ ּלבד ― ְְְֲִִֵֵֶַַַֹׁשּמת
ּבמצרים  ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּׁשלׁשֿמאֹות
מהם  ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכל
למנֹות  יּתכן ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ולא  מהן; אחת אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻאתּֿכּלן,

העזר ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה (jxevlּכמֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
(dnlydמהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את למצא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשּנלאה

הּזה. ּבּכלל ְְִֶַַַָלהּׂשיגֹו

הרביעי: לכלֿמצות הּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

אּלא יׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
 ֿ מה ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹֹֻּכֹוללים
אל  אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּצּויתי
מקֹום  אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמרה
ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלמנֹות
עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ּדבר איזה לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמצּוה
מצות  ׁשּיהיה עד ― מסּים מּמעׂשה מזהיר אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻוגם

למׁשל  ,ּכ אליכם לאֿתעׂשה. אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)"ּתׁשמרּו "את ֿחּקֹותי אמרֹו: ּוכגֹון , ְְְִִֵֶַָָֹֻ

(hi ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,(c ,gi my) ּוׁשמרּתם" , ְְְְֲִֶֶַַַָ
d)אתּֿבריתי" ,hi zeny)"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,`xwie) ְְְְְִִִִֶֶֶַַ

(l ,giׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ּכאּלּו. והרּבה .ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתהיּו" a)"קדֹוׁשים ,hi my) ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵַָֹֹ

והייתם  "והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹידעּו
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cn)קדׁשים" ,`i my),ּכלֿהּתֹורה לקּים צּוּוים הם ― ְְִִִֵֵַַָָֹ
עליו, מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכאּלּו

ספרא ּולׁשֹון מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל (zyxtותּׁשמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ
(my miyecw:ּכלֹומר היּו, ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים :ְְְְֱִִִַֹ

ּובּמכלּתא  מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבדלּו
לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי l)אמרּו: ,ak zeny) איסי ― ְְְְִִִִֵֶַָֹ

מצוה  מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבןֿיהּודה
הּזה  הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל

(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`) הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ

(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
אליהן  ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומרים:
וכּיֹוצא  תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ לקּימן? ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּצּוה

מצו  ׁשהּוא ֿ ּבֹו מּמה חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון n)ּׁשּידענּו. ,eh xacna)― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ּומןֿהּכלל  לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― מצות. קדּׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻזֹו
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם i,הּזה mixac) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(fh וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא ּתמרּו(my)"וערּפכם אל לֹומר: רצֹונֹו ְְְְְְֶַַַַָֹ

עליו. ּתעבר ואל מהּֿׁשּצּויתי ּכל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹּבקּבלת

החמיׁשי: ּבפני הּכלל ּכמצוה הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ְַָעצמּה.

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
וגֹו' לקחּתּה d`nhed)לׁשּוב xy` ixg`) תחטיא ולא ְְְְֲִַַָָֹ

c)אתֿהארץ" ,ck mixac) תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן , ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
אם  אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, לאּסּור טעם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתֿהארץ"
למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ּתרּבה הרי ― זאת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה
הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת "אלּֿתחּלל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרֹו:

(hk ,hi `xwie);טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
וכן  הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאּלּו

ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא bn)אמרֹו: ,`i my) אחרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּמינים אּסּור igd)ׁשהזּכיר on) ונתן אכילתם ׁשּנאסרה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, אלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָטעם
ּבספרי  אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהעברה

(cl ,dl xacna) האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אתֿהארץ" תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת (xacnaׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(cl ,dl ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד ― ֿ את מטּמא ם ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
לא  הּקֹודם, לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהארץ.

אמרּו וכן אחר. ּדבר fh.)ׁשהּוא migaf) לא "ּומןֿהּמקּדׁש : ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ycwnd)יצא zian lecbd odkd)"יחּלל ai)ולא ,`k `xwie) ְְֵֵֵַֹ

הּזה, ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ―ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
על  הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמי
ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא ְְְְְְִִֶַָָָָָֹמה
הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּברר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
 ֿ ויֹום ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
 ֿ לא מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ּוׁשמּטה, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
וכן  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם והּׁשביתה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
מצות  ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ּכּפּור יֹום ְְְֲֲִִִִֵַַָָצֹום
על  אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם ּומֹוציא hiאֹונס ,ak mixac) ְְְִִִֵֵֶָָ
(hkÎe לאֿיּוכל" אמר: ואחרּֿכ עׂשה, מצות וזֹו ―ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

ּכלֿימיו" ׁשּיהא (my)לׁשּלחּה אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ― ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּנתק ואחרּֿכ קדם dyr"d"לעׂשה(lhai)הּלאו meiwy) ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(elhan"עלֿהּבנים האם "לאֿתּקח אמרֹו: ak,ּכגֹון my) ְְִִֵַַַָָָֹ
(e אתֿהאם"ו ּתׁשּלח "ׁשּלח :אחרּֿכ(f ,my) ּכלֿמין . ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹמאּלּו
חכמים  [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכלל
לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבכלֿאחת
ּדבר  וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהרּבה
ענינים  ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּברּור,
ואיני  האחר; על והזהיר מהם אחד על ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנפרדים,
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ּבּכלל טעה ׁשּמיׁשהּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹוכר

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ההקּדמה ּדע ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
xtq"aהּזאת devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy) ַֹ

("zeevnd.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ xi`ydהּמׁשל `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַַָָָָ

miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr ,eixg` rxf
(oiyexib oirk ody dvilg― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֹֹהן

הּמצות  ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ּבֹו אין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹוזה
ּבהתאם  ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאּלה
הּנׁשים  מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ההלכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהקּדמֹות
חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן מתיּבמֹות, ולא ְְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
חֹולצֹות  לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו חֹולצֹות אֹו ְְְְְְִִִַָָָָֹּומקצתן
מקצתם  היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם וכן מתיּבמֹות. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם מיּבמין, ולא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָֹֹחֹולצין
אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ולא חֹולצין לא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹּומקצתם
מּזה  חֹולצת מקצתן ׁשהיבמֹות נמצא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹולצין.
מּתרֹות  ּומקצתן ּומּזה, מּזה חֹולצת ּומקצתן לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּומתיּבמת
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hayקמד 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואסּורֹות  ליבמיהן ּומּתרֹות ליבמיהן, ואסּורֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻלבעליהן
ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו ואסּורֹות ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻלבעליהן,

(zenai zkqn ly mipey`xd miwxtd zrax`a hxetnk).

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
 ֿ ּכלֿמה ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן

ואמר  הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
יביא  ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהא
עׂשירית  יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹׁשּתי
אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא וזה ― סלת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאיפה
ּכאן  למנֹות אין א עליו. הּמּטל הּקרּבן מהּו ּבאּור, ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
 ֿ ואחר ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ולאמר: מצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכ

האיפ  עׂשירית אּלא להקריב צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקרּבן  ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמצוה
ּכן  ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ּכ אֹו ּכ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא מצות, c)ׁשגגת my) ׁשּמי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עׂשה  מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ועבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
הּׁשגגה  ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,
מצות  והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו a)לאֿתעׂשה, zeipynd) הֹוריֹות ְְְֲֵֵֶֶַַָֹ
(dncwda)ּוכרתֹות(a dpyn ` wxt) הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ . ְֵַַַַָָָ

אם  ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה קרּבן ּבענין ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהלכֹות
הּוא  ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ מעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׂשיא
הּׁשֹוגג  יקריב ― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
א ּגדֹול. ּכהן אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ְְִִֵֵֶֶַָָָֹׂשעירה
אתֿהּקרּבן, מקריבים ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעלֿידי
לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ׁשהּוא ― האחד הּקרּבן יהפ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּכׁשּתי  'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָצריכים
ּכׁשּתי  יֹונה' בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמצות

הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― הּוא (iadl`)מצות קרּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות
ואין  קרּבן, אֹותֹו מּתנאי זהּו ― ׂשעיר מביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואחר
היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. נחׁשב הּמצות מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּֿתנאי

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכי

זנתה מהּסּוג אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זֹוהי  ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ―ְְְִִִִִִֵֵַָָֹ
ּבזה  טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהׁשלמת

ׁשּׁשמעּתי  ונערה ּכלֿמי מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת מצוה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמארסה
תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ׁשאבאר, ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא

(ci ,k zeny) ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה היא ―ְְְִִִִַַַָָָֹ
ּבא  אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ׁשהּלאו ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּקּבלה,
יהרג  זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: i)והּוא ,k `xwie). ְְְֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו והתנה הּזה הענׁש אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרּֿכ
ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת ׁשאמרֹו ואמר, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתנאים
היא  הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו איׁש אׁשת אם ֲִִִִִִֵֵֵֶַֹחּלּוקים:
היא  הרי ― ּבתּולה מארסה נערה היא ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹנׂשרפת;
היא  הרי ― ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנסקלת;
סּוגי  ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבחנק.
איׁש. אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ונאפת (p`:)ּובפרּוׁש נאף ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּכהן  ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׂשרפה.
אּלא  והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּוא
ּולמקצתן  ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשחּלק
הּמצוה  ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָסקילה.
למנֹות  ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמאחר
ׁשהּכתּוב  ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מּכהֿנפׁש

זֹו מצוה הלכֹות dl)ּפרט xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִַָָָָָָ
מצוה  ― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאמר
 ֿ אׁשר יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; ּבּה בכלי ימּות "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו אׁשרֿימּות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָעץֿיד
והּמצוה  אתֿהרצח"; ימית הּוא הּדם "ּגאל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו:
והּמצוה  יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ― ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָהחמיׁשית
והּמצוה  ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּׁשּׁשית
והּמצוה  בידֹו"; הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּׁשביעית
הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ּבפתע "ואם אמרֹו: ― ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּׁשמינית
ּכלּֿכלי  עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― הּתׁשיעית ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָוהּמצוה
בכלֿאבן  "אֹו אמרֹו: ― העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ּבלא ּבּה ְְְְְֲִֶַַָָָָֹאׁשרֿימּות
― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"וּיּפל
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה  עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו:
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הּגדל"; הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― ְְֵַַַַַָָָָֹֹהי"ד
והּמצוה  הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
הרצח" יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: ― ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹהט"ז
מּגיע  הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹאּלּו
לפי  ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― מאלּפים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָליֹותר
ּדין  היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני  לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם  ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
הּדם  ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל

למקצת ּוכבר לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
והתלּבט האּלה והתחיל (dywzd)הענינים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָלמנֹות
מנה  וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, נדרים ְְְִִֵַַָָָָָָָָָּפרׁשת
ּבׁשלמּות  הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ּפרׁשּיֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה
מנה  מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ הּׂשיגֹו, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹולא
הּכלל  מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש מּבלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּקדם
ולא  מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה לכ הּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּזה,
אּלא  אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹידע
נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרּוט
 ֿ מה ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּצרעת
וקדׁשיו  מןֿהּמקּדׁש להתרחק הּטמאים: ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים

איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹולצאת
הּכתּוב  התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצרעת
טהֹור; זה הרי ― ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבאר
― ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו bi,מעמידין `xwie `xtq) ְְְְֲִִֵַַָָֻ
(hk"לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :(my),לטהרֹו ׁשּמצוה ּכׁשם ― ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ

לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ
אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא
הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם לפי למנֹותם, אין ― ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָטהֹור

מצות והרי וזֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
הּדבר  היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָא

היה ― ּכ(dler) ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
ּומהּֿמהם  מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים אנּו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
מּום  ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא מּום, ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאינֹו
טמא  מהּֿמהם הּצרעת, סימני למנֹות ּגם אין ּכ ―ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אּלא טהֹור, wx)ּומהּֿמהם mipen) ֿ וכל טמא; ׁשהּמצרע ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למנֹות  ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ּבאּור הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשאר
מֹונים  ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות מּמיני ומין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּכלֿמין
ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻּפרּוט
הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ּכלל הבן מּמניננּו. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּבאר

ּבֹו. עֹוסקים ְְְֲִֶַַּבמהּֿׁשאנחנּו
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ואסּורֹות  ליבמיהן ּומּתרֹות ליבמיהן, ואסּורֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻלבעליהן
ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו ואסּורֹות ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻלבעליהן,

(zenai zkqn ly mipey`xd miwxtd zrax`a hxetnk).

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
 ֿ ּכלֿמה ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן

ואמר  הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
יביא  ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהא
עׂשירית  יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹׁשּתי
אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא וזה ― סלת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאיפה
ּכאן  למנֹות אין א עליו. הּמּטל הּקרּבן מהּו ּבאּור, ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
 ֿ ואחר ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ולאמר: מצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכ

האיפ  עׂשירית אּלא להקריב צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקרּבן  ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמצוה
ּכן  ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ּכ אֹו ּכ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא מצות, c)ׁשגגת my) ׁשּמי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עׂשה  מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ועבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
הּׁשגגה  ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,
מצות  והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו a)לאֿתעׂשה, zeipynd) הֹוריֹות ְְְֲֵֵֶֶַַָֹ
(dncwda)ּוכרתֹות(a dpyn ` wxt) הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ . ְֵַַַַָָָ

אם  ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה קרּבן ּבענין ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהלכֹות
הּוא  ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ מעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׂשיא
הּׁשֹוגג  יקריב ― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
א ּגדֹול. ּכהן אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ְְִִֵֵֶֶַָָָֹׂשעירה
אתֿהּקרּבן, מקריבים ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעלֿידי
לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ׁשהּוא ― האחד הּקרּבן יהפ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּכׁשּתי  'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָצריכים
ּכׁשּתי  יֹונה' בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמצות

הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― הּוא (iadl`)מצות קרּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות
ואין  קרּבן, אֹותֹו מּתנאי זהּו ― ׂשעיר מביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואחר
היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. נחׁשב הּמצות מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּֿתנאי

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכי

זנתה מהּסּוג אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זֹוהי  ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ―ְְְִִִִִִֵֵַָָֹ
ּבזה  טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהׁשלמת

ׁשּׁשמעּתי  ונערה ּכלֿמי מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת מצוה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמארסה
תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ׁשאבאר, ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא

(ci ,k zeny) ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה היא ―ְְְִִִִַַַָָָֹ
ּבא  אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ׁשהּלאו ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּקּבלה,
יהרג  זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: i)והּוא ,k `xwie). ְְְֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו והתנה הּזה הענׁש אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרּֿכ
ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת ׁשאמרֹו ואמר, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתנאים
היא  הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו איׁש אׁשת אם ֲִִִִִִֵֵֵֶַֹחּלּוקים:
היא  הרי ― ּבתּולה מארסה נערה היא ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹנׂשרפת;
היא  הרי ― ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנסקלת;
סּוגי  ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבחנק.
איׁש. אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ונאפת (p`:)ּובפרּוׁש נאף ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּכהן  ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׂשרפה.
אּלא  והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּוא
ּולמקצתן  ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשחּלק
הּמצוה  ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָסקילה.
למנֹות  ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמאחר
ׁשהּכתּוב  ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מּכהֿנפׁש

זֹו מצוה הלכֹות dl)ּפרט xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִַָָָָָָ
מצוה  ― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאמר
 ֿ אׁשר יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; ּבּה בכלי ימּות "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו אׁשרֿימּות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָעץֿיד
והּמצוה  אתֿהרצח"; ימית הּוא הּדם "ּגאל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו:
והּמצוה  יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ― ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָהחמיׁשית
והּמצוה  ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּׁשּׁשית
והּמצוה  בידֹו"; הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּׁשביעית
הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ּבפתע "ואם אמרֹו: ― ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּׁשמינית
ּכלּֿכלי  עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― הּתׁשיעית ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָוהּמצוה
בכלֿאבן  "אֹו אמרֹו: ― העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ּבלא ּבּה ְְְְְֲִֶַַָָָָֹאׁשרֿימּות
― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"וּיּפל
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה  עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו:
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hay 'i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּגדל"; הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― ְְֵַַַַַָָָָֹֹהי"ד
והּמצוה  הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
הרצח" יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: ― ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹהט"ז
מּגיע  הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹאּלּו
לפי  ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― מאלּפים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָליֹותר
ּדין  היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני  לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם  ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
הּדם  ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל

למקצת ּוכבר לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
והתלּבט האּלה והתחיל (dywzd)הענינים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָלמנֹות
מנה  וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, נדרים ְְְִִֵַַָָָָָָָָָּפרׁשת
ּבׁשלמּות  הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ּפרׁשּיֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה
מנה  מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ הּׂשיגֹו, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹולא
הּכלל  מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש מּבלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּקדם
ולא  מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה לכ הּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּזה,
אּלא  אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹידע
נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרּוט
 ֿ מה ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּצרעת
וקדׁשיו  מןֿהּמקּדׁש להתרחק הּטמאים: ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים

איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹולצאת
הּכתּוב  התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצרעת
טהֹור; זה הרי ― ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבאר
― ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו bi,מעמידין `xwie `xtq) ְְְְֲִִֵַַָָֻ
(hk"לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :(my),לטהרֹו ׁשּמצוה ּכׁשם ― ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ

לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ
אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא
הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם לפי למנֹותם, אין ― ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָטהֹור

מצות והרי וזֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
הּדבר  היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָא

היה ― ּכ(dler) ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
ּומהּֿמהם  מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים אנּו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
מּום  ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא מּום, ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאינֹו
טמא  מהּֿמהם הּצרעת, סימני למנֹות ּגם אין ּכ ―ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אּלא טהֹור, wx)ּומהּֿמהם mipen) ֿ וכל טמא; ׁשהּמצרע ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למנֹות  ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ּבאּור הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשאר
מֹונים  ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות מּמיני ומין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּכלֿמין
ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻּפרּוט
הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ּכלל הבן מּמניננּו. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּבאר

ּבֹו. עֹוסקים ְְְֲִֶַַּבמהּֿׁשאנחנּו
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר הרביעי שנתקבל ז"ע )שכנראה נשלח בדואר רגיל(, בו כותב אודות האסיר 

שאינו רוצה להגיש בקשת חנינה, בכדי שלא יחשב הדבר כאילו מודה הוא על עון שחף ממנו.

וכמדומה לי שבכגון דא יכולה הבקשה לבוא מאשתו או מאחד מבני המשפחה, שזהו שולל 

הפירוש בהגשת בקשה כאילו יש בזה ענין של הודאה.

ובנדון דידן אשר זקוקה המשפחה לפרנסה וכו' - הרי שלילת פירוש האמור מובנת עוד יותר. 

ונוסף על הנ"ל הרי יש להסביר להאסיר, שבודאי בהיותו בחוץ יהי' בידו להוכיח אשר חף הוא מפשע 

- בקלות יותר ובמהירות יותר.

בזמנו קבלתי פ"ש מכת"ר ע"י מר... ואף שאין כת"ר כותב דבר בהנוגע לעצמו, תקותי אשר 

הסדר והשלום אתו, וזכות עבודתו בקדש מיוסדה על אהבת ישראל, אשר ואהבת לרעך כמוך חד הוא 

עם ואהבת את ה"א, וכידוע פירוש רבנו הזקן בזה, מיוסד בתורת החסידות שהיא היא תורת הבעש"ט 

ז"ל - תעמוד לו בכל האמור ולהוספה מתוך בריאות הנכונה ומנוחת הנפש והגוף.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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i"yx
(·Ó).‰˘ÈÏ˘ ÏÚ·Ó:תרגם ויונתן מדינה. שם

במקרא: והרבה 'מישור', לשון 'בעל' דרומא. מארעא
.ÌÈ¯ÂÎ· ÌÁÏ:מבכרת שהתבואה ·ˆ˜ÂÂÏ.בפסח,

זן:ÌÚÏ.בלבושיה: שהיה ‡˙Ô(Ó‚)לתלמידים ‰Ó
.‰Ê:ולחם לחם ˆ·‡.(‡)כל ¯˘ ÔÓÚÂ נסים

והולך: מסדר אלישע, ידי על Ì¯‡Ï.שנעשו ‰ÚÂ˘˙
אחאב את והרג לתומו, בקשת משך שמעוני הוא (ילקוט

רכב) ‚„ÌÈ„Â.(·):רמז Â‡ˆÈ או מאה כשהולכין
גדוד: קרוי הוא ימצאון, כאשר לשלול מעצמן מאתים

.‰Ë˜ ‰¯Úנערון מעיר קטנה, א)ריבה ה :(חולין
.ÈÙÏ È‰˙Â:נעמן אתת קדם משמשא והות

(‚).‡È·‰ ÈÙÏ È„‡ ÈÏÁ‡יא)לשון לב ויחל (שמות :
הנס  שיבא יהיו, עליו המתפללים כל בקשות משה

הנביא: זו ‡ÈÏÁ.לפני כלומר בלע''ז, שוהיידמנ''ס
לה: צריך שהוא בקשה ÈÂ‚„נעמן:ÈÂ·‡.(„)היא

.ÂÈÂ„‡Ï:ארם ·Â„È.(‰)מלך Á˜ÈÂ:לנביא מנחה
.·‰Ê ÌÈÙÏ‡ ˙˘˘Â:זהובים(Â)‡Â·Î ‰˙ÚÂ ¯Ó‡Ï

.'Â‚Â ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰ הספר כבוא ועתה לו, אמר הספר
וגו': Â˙Ú¯ˆÓ.הזה Â˙ÙÒ‡Â היא במצורע 'אסיפה'

בני  תוך אל נאסף הוא בהתרפאותו כי רפואתו, לשון
הימנו: בדלין הכל ובחליו אדם,

cec zcevn
(·Ó).ÌÈ¯ÂÎ· ÌÁÏ,ראשונה שם הנקצר  מהקציר העשוי לחם 

השעורים: וממין  עשרים, במספר ·ˆ˜ÂÂÏ.והיו ÏÓ¯ÎÂ
בקליפותיהן: עדיין כשהם  ומלאים, רכים Ó‰(Ó‚)שבלים

.‰Ê Ô˙‡:המה מעט  הלא לומר : Â‰Â˙¯.רוצה ÏÂÎ‡יהיה בהם
מותר : יהיה  ועוד לאכול, ‚„ÏÂ.(‡)די  ˘È‡:לומר רוצה

וכו': לפניו ÌÈÙ.חשוב ‡Â˘Âפנים לו נושאים היו הכל 
ז''ל  רבותינו ואמרו לארם. תשועה  באה  ידו על  כי  לכבדו ,

רכב) רממז שמעוני אחאב:(ילקוט את והרג לתומו, הקשת  משך  שהוא :.Ú¯ÂˆÓ ÏÈÁ ¯Â·‚לרדת חשק חיל , גבור בהיותו הנה  כאומר ,
זה: בעבור  מיצר והיה  מנע, צרעתו ומפני המלחמה , אל  עת  ‚„ÌÈ„Â.(·)בכל  Â‡ˆÈבאשר לשלול  מספר מתי  מעצמן  כשהולכין

גדוד : קרוי ˜Ë‰.ימצאו , ‰¯Úוכן נערה, תקרא קטנה  ו)גם יא בם:(ישעיהו נוהג קטן ונער :.'ÂÎÂ È‰˙Âלפני משמשת היתה
נעמן: ‡„ÈÂ.אשת ÈÏÁ‡בלשון המצורע רפואת ונקרא מצרעתו. ירפאו ספק מבלי אז הנביא, לפני תהיה אדוני בקשת אם

נאמר  וכן  המחנה אל  ויכנס יאסף  יתרפא , וכאשר מושבו, למחנה מחוץ בצרעתו, שבעודו לפי  טו)אסיפה , יב האסף(במדבר עד  :
ÂÎÂ'.(„)מרים : ‡·ÈÂ:המלך לפני  הדבר סיפר ·‡.(‰)נעמן ÍÏ: הנביא Ï‡¯˘È.אל  ÍÏÓ Ï‡ על הנביא את יצוה  שהוא
·Â„È.זאת: Á˜ÈÂ:להנביא וסוףÚÂ˙‰.(Â)מנחה  בשלום. לפקדו כמנהג היה כי אמריו, בראשית  כתב  מה  הכתוב פירש  לא 

וכו': ועתה  שאמר היה אתÂ˙ÙÒ‡Â.דבריו יצוה  שהוא היו, דבריו רק  מצרעתו, יאספו ישראל  שמלך ארם  מלך  דעת שהיה  לא
מצרעתו: לאספו הנביא

oeiv zcevn
(·Ó).‰˘Ï˘ ÏÚ·Ó: מקום ורצה·ÌÈ¯ÂÎ.שם בכור , מלשון

ראשון: הנקצר  דבר רכים:ÏÓ¯ÎÂ.לומר: שבלים יקרא כן
.ÂÂÏ˜ˆ·:בקליפותיהן יונתן : מלשוןÂ·˘ÈÂ.(·)תרגם

אדונה:‚·¯˙‰.(‚)שביה: כמו‡ÈÏÁ.אשת בקשה, ענין
יא) לב משה :(שמות ויחל  :(‰).¯ÙÒ: אגרת.˙ÂÙÈÏÁיקראו כן

תחתיה: אחרת יחליף האחת, בהסיר  כי הבגדים,

fwÎew wxt mildz - miaezk

ew mildz.gnÎen

åî:íäéáBL-ìk éðôì íéîçøì íúBà ïziåæîì úBãäì íéBbä-ïî eðöa÷å eðéäìà äåäé | eðòéLBäíL ©¦¥´¨´§©«£¦®¦¹§¥À¨«¥¤««¦¥̧§Ÿ»¨³¡Ÿ¥À§©§¥»¦©Å¦¬−§Ÿ§¥´
:Eúläúa çazLäì ELã÷çîíòä-ìk øîàå íìBòä ãòå | íìBòä-ïî ìàøNé éäìà | ýåýé Ceøa ¨§¤®§¹¦§©¥À©¦§¦¨¤«¨³§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¶¦§¨¥¿¦¨³¨̧§©Ä¨«À̈§¨©−¨¨¨¬

:déeììä ïîà̈¹¥À©«§¨«
fw mildz.ehÎ`

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãäá:øö-ãiî íìàb øLà ýåýé éìeàb eøîàéâíöa÷ úBöøàîe Ÿ́©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«−«Ÿ§§¥´§Ÿ̈®£¤¬§¹¨À̈¦©¨«¥«£¨À¦Å§¨¬
:íiîe ïBôvî áøònîe çøænîã:eàöî àì áLBî øéò Cøc ïBîéLéa øaãná eòzäíéàîö-íb íéáòø ¦¦§¨¬¦©«£¨®¦¨¬¦¨«¨´−©¦§¨¦«¦´¨®¤¦¬¹À̈´Ÿ¨¨«§¥¦¬©§¥¦®

:óhòúz íäa íLôðå:íìévé íäéúB÷eönî íäì øva ýåýé-ìà e÷òöiåæúëìì äøLé Cøãa íëéøãiå ©¹§À̈¨¤¬¦§©¨«©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®¹¦§«¥¤À©¦¥«−©©§¦¥§¤´¤§¨¨®¹¨¤À¤
:áLBî øéò-ìàç:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéì eãBéèäáòø Lôðå ä÷÷L Lôð òéaNä-ék ¤¦¬¨«´©«Ÿ̈´©§®¹§¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦−¦§¦©¤´¤«Ÿ¥®̈§¤¬¤§¹¥À̈

:áBè-àlîé:ìæøáe éðò éøéñà úåîìöå CLç éáLéàé:eöàð ïBéìò úöòå ìà-éøîà eøîä-ékáéòðëiå ¦¥«−«Ÿ§¥´Ÿ¤§©§¨®¤£¦¥−¢¦´©§¤«¦¦§¬¦§¥¥®©«£©−¤§´¨¨«©©§©´
:øæò ïéàå eìLk íaì ìîòaâé:íòéLBé íäéúB÷önî íäì øva ýåýé-ìà e÷òæiåãéCLçî íàéöBé ¤«¨¨´¦¨®¨« ¹§À§¥´Ÿ¥«©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®¦¹§ª«¥¤À«¦¥«−«¦¥¥´Ÿ¤

:÷zðé íäéúBøñBîe úåîìöååè:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéì eãBé §©§¨®¤«§−¥¤´§©¥«´©«Ÿ̈´©§®¹§¦§§À̈¦§¥¬¨¨«

i"yx
(ÊÓ).ÂÚÈ˘Â‰:אלהינו ה' עתה ‰ÌÏÂÚ(ÁÓ)גם ÔÓ

.ÌÏÂÚ‰ „ÚÂדאתי עלמא ועד הדין עלמא :(סא"א)מן
(‡)'‰Ï Â„Â‰:(·).'‰ ÈÏÂ‡‚ Â¯Ó‡È מיד כשיפדם
Â‚Â'.(„)צר: ¯·„Ó· ÂÚ˙ הם אף מדברות והולכי

ורעבים  תועים שהם פעמים שהרי להודות צריכין

חסדו:ÌÎÈ¯„ÈÂ.(Ê)וצמאים: לה' יודו לפיכך וינהגם
(È).˙ÂÓÏˆÂ Í˘Á È·˘ÂÈ הסוהר בבית האסורים אף

כ  להודות אסוריהם:צריכים מבית ÈÎ(È‡)שיוצאין
.Ï‡ È¯Ó‡ Â¯Ó‰ אלא האדם על באה פורענות אין

בעונו:

cec zcevn
(ÂÓ).ÌÈÓÁ¯Ïיכבידו לבל עליהם  לרחמים  שוביהם  להיות 

בחסדך ‰ÂÚÈ˘Â.(ÊÓ)העול: לרחמים אותנו שנתת כמו ר"ל 
לשם שמה  להודות ארצנו  אל וקבצנו  הושיענו כן  הגדול

רובÁ·˙˘‰Ï.קדשך: לפי כי בתהלתך  עצמינו את  לשבח 
בנו: בחרת אשר  שבחינו ירבה כן שבך  ·¯ÍÂ(ÁÓ)התהלה

.'Â‚Âבה נאמר וגו ':ר "ל  ה' ברוך  ‰ÌÏÂÚ.ודאה  ÔÓמתחלת
העולם : סוף עד  ‰ÌÚ.העולם  ÏÎ ¯Ó‡Âאשר העם  כל  ר"ל 

היודעים אתם  להלל  איך  נדע לא אנו  אם אומרים  יה את הללו  ולזה  ברוך  שהוא הדבר אמת ר "ל  אמן  ויאמרו יענו  לברך  ידעו לא
יה : ‰'.(·)הללו ÈÏÂ‡‚ Â¯Ó‡È:צר מיד גאלם  אשר  על  וגו' הודו המזרח Âˆ¯‡ÓÂ˙.(‚)יאמרו מארצות קבצם אשר האנשים 

למקומם: לשוב  הים:ÌÈÓÂ.וכו' מיושבת:˙ÂÚ.(„)מאיי לעיר ההולך דרך מצאו  ולא שממה במדבר תעו ¯ÌÈ·Ú.(‰)פעמים
ומים : לחם מחסרון וצמאים  רעבים בקצתו :˙˙ÛËÚ.יהיו קצתו עטוף  הוא  וכאלו וכפוף מדוכא הוא  בצרה הוא ·ˆ¯(Â)כשאדם 

.Ì‰Ï:להם צר הים  ההיא:Ì‰È˙Â˜ÂˆÓÓ.בעת  מצוקה מן אותם ישרה:ÌÎÈ¯„ÈÂ.(Ê)הציל בדרך  לדרוך בלבם Â„ÂÈ.(Á)נתן
הנס: לפרסם  אדם  לבני נפלאותיו  ויספרו חסדו לה' יודו ההם  ‰˘·ÚÈ.(Ë)האנשים ÈÎבהיותו המתאוה נפש  השביע  כי בעבור 

ÂË·.תועה : ‡ÏÓ:מושב עיר אל באו המעניםÈ·˘ÂÈ.(È)כאשר בקשרים אסורים  והמה חושך במקום היושבים  האנשים
ברזל: ‰Â¯Ó.(È‡)ובכבלי ÈÎ:אל אמרי  המרו כי על  בא העונש  וכשלוÚÎÈÂ.(È·)וגמול  המאסר בעמל  לבם הכניע  ולכן

עוזר: מצאו ולא  הקשרים:È˙˜.(È„)בצרה  העתיק כאלו ממאסרם פטרם  ר "ל  מאסרם קשרי מהם  יעתק 

oeiv zcevn
(ÂÓ).Ì‰È·Â˘:שביה צוקהÌ‰È˙Â˜ÂˆÓÓ.(Â)מלשון  מלשון

הלוך :ÌÎÈ¯„ÈÂ.(Ê)וצרה: כמו˘Â˜˜‰.(Ë)ענין תאוה ענין 
שוקקה כט)ונפשו  עניןÂÓÏˆÂ˙.(È):(ישעיה והוא מות של  צלו

הקבר : כחשכת  ומרד:‰Â¯Ó.(È‡)חושך  מרי Âˆ‡.מלשון
בזיון : הרצועות :Ì‰È˙Â¯ÒÂÓÂ.(È„)ענין קשור È˙˜.ענין

מוסרותיך  נתקתי כמו העתק ב)ענין :(ירמיה

xe` ldi
הודו זהא סי ' תלים במדרש  חסדו. לעולם כי טוב  כי  לה '

הגדול  שמי בשביל כו' אעשה למעני למעני מ "ש  ע"ד  שהוא 
שמו כי ור"ל  עכ "ל . כו' טוב  כי לה' הודו דוד  אמר ע "ז כו '
לשמך  תעשה  ומה ביהושע כמ "ש  נש "י עם מתאחד  הוא
ובד"ה להריגי"ק  אורה שערי בספר  מזה וכמ"ש  כו' הגדול
גילוי בהראש כמו  ראש  לי ישראל  נק ' שלכן פי' תמיד עולת
כמ"ש גם הגדול. שמו מאיר  בנש"י  כך  הנפש . חיות  כללות 

ממש הוי' שם יש א ' שבכל  תצא  פ ' בלק "ת אבה ולא בד"ה
שמו למען כו' גואל  ומביא  ע "פ ועמ "ש עמו. הוי' חלק וכמ "ש 
הלכו אשר מ "ש  גם  אמור . לכן בד "ה וארא  פ' בת "א  כו '.
הטוב. משמן שם טוב  ע "פ וברבות  שם לו ולעשות  כו' אלקים 
שם לו לעשות  אפ"ל  גם  בנ "י. שמות ואלה בד "ה  מזה  ועמ "ש 
אחד  הוי ' יהי' ההוא ביום וע"ד לאלקים  לי הוי ' והי' בבחי'

כו'
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áîìL ìòaî àa LéàåBðì÷öa ìîøëå íéøòN íçì-íéøNò íéøeka íçì íéäìàä Léàì àáiå äL §¦̧¹̈¦©´©¨¦À¨©¨¥Á§¦̧¨¡Ÿ¦¹¤³¤¦¦Æ¤§¦«¤´¤§Ÿ¦½§©§¤−§¦§Ÿ®
:eìëàéå íòì ïz øîàiåâîék eìëàéå íòì ïz øîàiå Léà äàî éðôì äæ ïzà äî BúøLî øîàiå ©¾Ÿ¤¥¬¨−̈§Ÿ¥«©ŸÆ¤Æ§¨´§½¨¤¥´¤½¦§¥−¥´¨¦®©ÀŸ¤¥³¨¨Æ§Ÿ¥½¦´

:øúBäå ìBëà ýåýé øîà äëãîô :ýåýé øáãk eøúBiå eìëàiå íäéðôì ïziå ¬Ÿ¨©²§Ÿ̈−¨¬§¥«©¦¥¯¦§¥¤²©Ÿ§¬©¦−¦§©¬§Ÿ̈«
d aÎmiklneÎ`

äàíøàì äòeLz ýåýé-ïúð Bá-ék íéðô àùðe åéðãà éðôì ìBãb Léà äéä íøà-Cìî àáö-øN ïîòðå§Â©£¨©§¨̧¤«¤£¹̈¨¨´¦Á¨¸¦§¥³£Ÿ¨Æ§ªŸ́¨¦½¦«²¨«©§Ÿ̈¬§−̈©£¨®
:òøöî ìéç øBab äéä LéàäåáúLà éðôì éäzå äpè÷ äøòð ìàøNé õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå §¨¦À¨¨²¦¬©−¦§Ÿ̈«©£¨Æ¨§´§¦½©¦§²¥¤¬¤¦§¨¥−©£¨´§©¨®©§¦¾¦§¥−¥¬¤

:ïîòðâ:Bzòøvî Búà óñàé æà ïBøîLa øLà àéápä éðôì éðãà éìçà dzøáb-ìà øîàzåãàáiå ©£¨«©Ÿ Æ¤Æ¤§¦§½̈©£¥´£Ÿ¦½¦§¥¬©¨¦−£¤´§Ÿ§®¨²¤¡¬ŸŸ−¦¨©§«©¨¾Ÿ
:ìàøNé õøàî øLà äøòpä äøac úàæëå úàæk øîàì åéðãàì ãbiåäàa-Cì íøà-Cìî øîàiå ©©¥¬©Ÿ−̈¥®Ÿ¨³Ÿ§¨ŸÆ¦§¨´©«©£½̈£¤−¥¤¬¤¦§¨¥«©³Ÿ¤¤«¤£¨Æ¤½Ÿ

úBôéìç øNòå áäæ íéôìà úLLå óñë-éøkk øNò Bãéa çwiå Cìiå ìàøNé Cìî-ìà øôñ äçìLàå§¤§§¨¬¥−¤¤¤´¤¦§¨¥®©¥¤Á©¦©̧§¨¹¤´¤¦§¥¤À¤§¥³¤£¨¦Æ¨½̈§¤−¤£¦¬
:íéãâaåéìà äfä øôqä àBák äzòå øîàì ìàøNé Cìî-ìà øôqä àáiåéìà ézçìL äpä EE §¨¦«©¨¥´©¥½¤¤¤¬¤¦§¨¥−¥®Ÿ§©À̈§¸©¥³¤©¤Æ¥¤½¦¥̧¨©³§¦¥¤ÆÆ

:Bzòøvî Bzôñàå écáò ïîòð-úà¤©£¨´©§¦½©£©§−¦¨©§«

i"yx
(·Ó).‰˘ÈÏ˘ ÏÚ·Ó:תרגם ויונתן מדינה. שם

במקרא: והרבה 'מישור', לשון 'בעל' דרומא. מארעא
.ÌÈ¯ÂÎ· ÌÁÏ:מבכרת שהתבואה ·ˆ˜ÂÂÏ.בפסח,

זן:ÌÚÏ.בלבושיה: שהיה ‡˙Ô(Ó‚)לתלמידים ‰Ó
.‰Ê:ולחם לחם ˆ·‡.(‡)כל ¯˘ ÔÓÚÂ נסים

והולך: מסדר אלישע, ידי על Ì¯‡Ï.שנעשו ‰ÚÂ˘˙
אחאב את והרג לתומו, בקשת משך שמעוני הוא (ילקוט

רכב) ‚„ÌÈ„Â.(·):רמז Â‡ˆÈ או מאה כשהולכין
גדוד: קרוי הוא ימצאון, כאשר לשלול מעצמן מאתים

.‰Ë˜ ‰¯Úנערון מעיר קטנה, א)ריבה ה :(חולין
.ÈÙÏ È‰˙Â:נעמן אתת קדם משמשא והות

(‚).‡È·‰ ÈÙÏ È„‡ ÈÏÁ‡יא)לשון לב ויחל (שמות :
הנס  שיבא יהיו, עליו המתפללים כל בקשות משה

הנביא: זו ‡ÈÏÁ.לפני כלומר בלע''ז, שוהיידמנ''ס
לה: צריך שהוא בקשה ÈÂ‚„נעמן:ÈÂ·‡.(„)היא

.ÂÈÂ„‡Ï:ארם ·Â„È.(‰)מלך Á˜ÈÂ:לנביא מנחה
.·‰Ê ÌÈÙÏ‡ ˙˘˘Â:זהובים(Â)‡Â·Î ‰˙ÚÂ ¯Ó‡Ï

.'Â‚Â ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰ הספר כבוא ועתה לו, אמר הספר
וגו': Â˙Ú¯ˆÓ.הזה Â˙ÙÒ‡Â היא במצורע 'אסיפה'

בני  תוך אל נאסף הוא בהתרפאותו כי רפואתו, לשון
הימנו: בדלין הכל ובחליו אדם,

cec zcevn
(·Ó).ÌÈ¯ÂÎ· ÌÁÏ,ראשונה שם הנקצר  מהקציר העשוי לחם 

השעורים: וממין  עשרים, במספר ·ˆ˜ÂÂÏ.והיו ÏÓ¯ÎÂ
בקליפותיהן: עדיין כשהם  ומלאים, רכים Ó‰(Ó‚)שבלים

.‰Ê Ô˙‡:המה מעט  הלא לומר : Â‰Â˙¯.רוצה ÏÂÎ‡יהיה בהם
מותר : יהיה  ועוד לאכול, ‚„ÏÂ.(‡)די  ˘È‡:לומר רוצה

וכו': לפניו ÌÈÙ.חשוב ‡Â˘Âפנים לו נושאים היו הכל 
ז''ל  רבותינו ואמרו לארם. תשועה  באה  ידו על  כי  לכבדו ,

רכב) רממז שמעוני אחאב:(ילקוט את והרג לתומו, הקשת  משך  שהוא :.Ú¯ÂˆÓ ÏÈÁ ¯Â·‚לרדת חשק חיל , גבור בהיותו הנה  כאומר ,
זה: בעבור  מיצר והיה  מנע, צרעתו ומפני המלחמה , אל  עת  ‚„ÌÈ„Â.(·)בכל  Â‡ˆÈבאשר לשלול  מספר מתי  מעצמן  כשהולכין

גדוד : קרוי ˜Ë‰.ימצאו , ‰¯Úוכן נערה, תקרא קטנה  ו)גם יא בם:(ישעיהו נוהג קטן ונער :.'ÂÎÂ È‰˙Âלפני משמשת היתה
נעמן: ‡„ÈÂ.אשת ÈÏÁ‡בלשון המצורע רפואת ונקרא מצרעתו. ירפאו ספק מבלי אז הנביא, לפני תהיה אדוני בקשת אם

נאמר  וכן  המחנה אל  ויכנס יאסף  יתרפא , וכאשר מושבו, למחנה מחוץ בצרעתו, שבעודו לפי  טו)אסיפה , יב האסף(במדבר עד  :
ÂÎÂ'.(„)מרים : ‡·ÈÂ:המלך לפני  הדבר סיפר ·‡.(‰)נעמן ÍÏ: הנביא Ï‡¯˘È.אל  ÍÏÓ Ï‡ על הנביא את יצוה  שהוא
·Â„È.זאת: Á˜ÈÂ:להנביא וסוףÚÂ˙‰.(Â)מנחה  בשלום. לפקדו כמנהג היה כי אמריו, בראשית  כתב  מה  הכתוב פירש  לא 

וכו': ועתה  שאמר היה אתÂ˙ÙÒ‡Â.דבריו יצוה  שהוא היו, דבריו רק  מצרעתו, יאספו ישראל  שמלך ארם  מלך  דעת שהיה  לא
מצרעתו: לאספו הנביא
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(·Ó).‰˘Ï˘ ÏÚ·Ó: מקום ורצה·ÌÈ¯ÂÎ.שם בכור , מלשון

ראשון: הנקצר  דבר רכים:ÏÓ¯ÎÂ.לומר: שבלים יקרא כן
.ÂÂÏ˜ˆ·:בקליפותיהן יונתן : מלשוןÂ·˘ÈÂ.(·)תרגם

אדונה:‚·¯˙‰.(‚)שביה: כמו‡ÈÏÁ.אשת בקשה, ענין
יא) לב משה :(שמות ויחל  :(‰).¯ÙÒ: אגרת.˙ÂÙÈÏÁיקראו כן

תחתיה: אחרת יחליף האחת, בהסיר  כי הבגדים,
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(ÊÓ).ÂÚÈ˘Â‰:אלהינו ה' עתה ‰ÌÏÂÚ(ÁÓ)גם ÔÓ

.ÌÏÂÚ‰ „ÚÂדאתי עלמא ועד הדין עלמא :(סא"א)מן
(‡)'‰Ï Â„Â‰:(·).'‰ ÈÏÂ‡‚ Â¯Ó‡È מיד כשיפדם
Â‚Â'.(„)צר: ¯·„Ó· ÂÚ˙ הם אף מדברות והולכי

ורעבים  תועים שהם פעמים שהרי להודות צריכין

חסדו:ÌÎÈ¯„ÈÂ.(Ê)וצמאים: לה' יודו לפיכך וינהגם
(È).˙ÂÓÏˆÂ Í˘Á È·˘ÂÈ הסוהר בבית האסורים אף

כ  להודות אסוריהם:צריכים מבית ÈÎ(È‡)שיוצאין
.Ï‡ È¯Ó‡ Â¯Ó‰ אלא האדם על באה פורענות אין

בעונו:
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(ÂÓ).ÌÈÓÁ¯Ïיכבידו לבל עליהם  לרחמים  שוביהם  להיות 

בחסדך ‰ÂÚÈ˘Â.(ÊÓ)העול: לרחמים אותנו שנתת כמו ר"ל 
לשם שמה  להודות ארצנו  אל וקבצנו  הושיענו כן  הגדול

רובÁ·˙˘‰Ï.קדשך: לפי כי בתהלתך  עצמינו את  לשבח 
בנו: בחרת אשר  שבחינו ירבה כן שבך  ·¯ÍÂ(ÁÓ)התהלה

.'Â‚Âבה נאמר וגו ':ר "ל  ה' ברוך  ‰ÌÏÂÚ.ודאה  ÔÓמתחלת
העולם : סוף עד  ‰ÌÚ.העולם  ÏÎ ¯Ó‡Âאשר העם  כל  ר"ל 

היודעים אתם  להלל  איך  נדע לא אנו  אם אומרים  יה את הללו  ולזה  ברוך  שהוא הדבר אמת ר "ל  אמן  ויאמרו יענו  לברך  ידעו לא
יה : ‰'.(·)הללו ÈÏÂ‡‚ Â¯Ó‡È:צר מיד גאלם  אשר  על  וגו' הודו המזרח Âˆ¯‡ÓÂ˙.(‚)יאמרו מארצות קבצם אשר האנשים 

למקומם: לשוב  הים:ÌÈÓÂ.וכו' מיושבת:˙ÂÚ.(„)מאיי לעיר ההולך דרך מצאו  ולא שממה במדבר תעו ¯ÌÈ·Ú.(‰)פעמים
ומים : לחם מחסרון וצמאים  רעבים בקצתו :˙˙ÛËÚ.יהיו קצתו עטוף  הוא  וכאלו וכפוף מדוכא הוא  בצרה הוא ·ˆ¯(Â)כשאדם 

.Ì‰Ï:להם צר הים  ההיא:Ì‰È˙Â˜ÂˆÓÓ.בעת  מצוקה מן אותם ישרה:ÌÎÈ¯„ÈÂ.(Ê)הציל בדרך  לדרוך בלבם Â„ÂÈ.(Á)נתן
הנס: לפרסם  אדם  לבני נפלאותיו  ויספרו חסדו לה' יודו ההם  ‰˘·ÚÈ.(Ë)האנשים ÈÎבהיותו המתאוה נפש  השביע  כי בעבור 

ÂË·.תועה : ‡ÏÓ:מושב עיר אל באו המעניםÈ·˘ÂÈ.(È)כאשר בקשרים אסורים  והמה חושך במקום היושבים  האנשים
ברזל: ‰Â¯Ó.(È‡)ובכבלי ÈÎ:אל אמרי  המרו כי על  בא העונש  וכשלוÚÎÈÂ.(È·)וגמול  המאסר בעמל  לבם הכניע  ולכן

עוזר: מצאו ולא  הקשרים:È˙˜.(È„)בצרה  העתיק כאלו ממאסרם פטרם  ר "ל  מאסרם קשרי מהם  יעתק 
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(ÂÓ).Ì‰È·Â˘:שביה צוקהÌ‰È˙Â˜ÂˆÓÓ.(Â)מלשון  מלשון

הלוך :ÌÎÈ¯„ÈÂ.(Ê)וצרה: כמו˘Â˜˜‰.(Ë)ענין תאוה ענין 
שוקקה כט)ונפשו  עניןÂÓÏˆÂ˙.(È):(ישעיה והוא מות של  צלו

הקבר : כחשכת  ומרד:‰Â¯Ó.(È‡)חושך  מרי Âˆ‡.מלשון
בזיון : הרצועות :Ì‰È˙Â¯ÒÂÓÂ.(È„)ענין קשור È˙˜.ענין

מוסרותיך  נתקתי כמו העתק ב)ענין :(ירמיה

xe` ldi
הודו זהא סי ' תלים במדרש  חסדו. לעולם כי טוב  כי  לה '

הגדול  שמי בשביל כו' אעשה למעני למעני מ "ש  ע"ד  שהוא 
שמו כי ור"ל  עכ "ל . כו' טוב  כי לה' הודו דוד  אמר ע "ז כו '
לשמך  תעשה  ומה ביהושע כמ "ש  נש "י עם מתאחד  הוא
ובד"ה להריגי"ק  אורה שערי בספר  מזה וכמ"ש  כו' הגדול
גילוי בהראש כמו  ראש  לי ישראל  נק ' שלכן פי' תמיד עולת
כמ"ש גם הגדול. שמו מאיר  בנש"י  כך  הנפש . חיות  כללות 

ממש הוי' שם יש א ' שבכל  תצא  פ ' בלק "ת אבה ולא בד"ה
שמו למען כו' גואל  ומביא  ע "פ ועמ "ש עמו. הוי' חלק וכמ "ש 
הלכו אשר מ "ש  גם  אמור . לכן בד "ה וארא  פ' בת "א  כו '.
הטוב. משמן שם טוב  ע "פ וברבות  שם לו ולעשות  כו' אלקים 
שם לו לעשות  אפ"ל  גם  בנ "י. שמות ואלה בד "ה  מזה  ועמ "ש 
אחד  הוי ' יהי' ההוא ביום וע"ד לאלקים  לי הוי ' והי' בבחי'

כו'
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של  עונשו גדול ומה הרבים, את המזכה של שכרו רב מה ללמד, באה משנתנו

הרבים. את המחטיא

ÌÈa‰ ˙‡ ‰kÊÓ‰ Ïk בדרך ומדריכם ומוסר, תורה שמלמדם – »«¿«∆∆»«ƒ
B„Èישרה, ÏÚ ‡a ‡ËÁ ÔÈ‡ מלהיכשל אותו מונעים השמים שמן – ≈≈¿»«»

עדן בגן ותלמידיו בגיהנם הוא יהא שלא א א א א ););););בחטא, פזפזפזפז,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ÌÈa‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ ÏÎÂ ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית – ¿»««¬ƒ∆»«ƒ
הישרה, הדרך מן eLz‰אותם ˙BNÚÏ B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡– ≈«¿ƒƒ¿»«¬¿»

שלא  תשובה, לעשות בידו סיפק שיהא השמים מן לו מסייעים אין
בגיהנם ותלמידיו עדן בגן הוא .((((שם שם שם שם ))))יהא  ממנו שוללים

שיבוא  כדי תשובה, מלעשות אותו ומונעים החפשית, הבחירה את
באבות מובא וכן לו. הראוי עונשו נתןעליו ממממ):):):):דרבי המזכה ((((פרקפרקפרקפרק "כל

נוחלים  תלמידיו יהיו שלא ידו, על עבירה מגלגלים אין הרבים, את
שנאמר לשאול, יורד והוא הבא י י י י ):):):):העולם טזטזטזטז,,,, תעזוב ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  לא "כי

נפשי  תעזוב לא כלומר שחת", לראות חסידיך תתן לא לשאול, נפשי
שזכו  תלמידי – חסידיך תתן ולא שאול, אל שאלך עבירה, לידי לבוא

בשחת שיראוני – עדן בגן והם ידי, טוב טוב טוב טוב ").").").").על יום יום יום יום  וכל ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
יהיו  שלא כדי תשובה, לעשות בידו מספיקין אין הרבים, את המחטיא

שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יורדים כחכחכחכח,,,,תלמידיו ((((משלימשלימשלימשלי

מי יזיזיזיז):):):): כלומר בו", יתמכו אל ינוס בור עד נפש, בדם עשוק "אדם
ידו, על שנאבדה בנפש שנתחייב   מניחים אלא יפול, שלא

הגיהנם בבור ויפול א א א א ).).).).אותו, פזפזפזפז,,,, יומא יומא יומא יומא  Ó‰ÎÊ((((רשרשרשרש""""יייי ‰L שהגיע – …∆»»
ובמעשה, בחכמה האנושית השלימות ‰ÌÈaלתכלית ˙‡ ‰kÊÂ– ¿ƒ»∆»«ƒ

סגולה, לעם להיות הדרך להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד
‰ÌÈaולכן ˙eÎÊ,המצוות את שמקיימים –Ba ‰ÈeÏz כאילו – ¿»«ƒ¿»

המצוות, אותן כל עמהם קיים NÚ‰הוא '‰ ˙˜„ˆ" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«»»
"Ï‡NÈŒÌÚ ÂÈËtLÓe הוא התורה, כל וקיים שהשלים כלומר – ƒ¿»»ƒƒ¿»≈

עמו ישראל ËÁ‡((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וכל ÌÚÈ ואמר זהב עגלי שעשה – »»¿»»»
אשר  ישראל אלהיך הנה ירושלים מעלות לכם "רב ישראל: לבני

מצרים" מארץ כחכחכחכח),),),),העלוך יב יב יב יב ,,,, א א א א  ‰ÌÈa((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים ˙‡ ‡ÈËÁ‰Â– ¿∆¡ƒ∆»«ƒ
זרה, עבודה ועבדו לעגלים Baהשתחוו ÈeÏz ÌÈa‰ ‡ËÁ כאילו – ≈¿»«ƒ»

כל את עשה ישראל,הוא שעשו "Â‡hÁŒÏÚ˙החטאים :Ó‡pL∆∆¡«««…
"Ï‡NÈŒ˙‡ ‡ÈËÁ‰ L‡Â ‡ËÁ L‡ ÌÚÈ כתוב לא – »»¿»¬∆»»«¬∆∆¡ƒ∆ƒ¿»≈

חטא  אשר ירבעם חטאות "על אלא וישראל" ירבעם חטאות "על
בירבעם תלוי שהכל מכאן החטיא", ואשר

ט י ה נ ש מ ר ו א ב

GL B„Èa LiL ÈÓ ÏkeÏl‰ ÌÈc ‰L,להלן המפורטים – »ƒ∆≈¿»¿»¿»ƒ«»
‡eÈהריהו Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ מידותיו אחרי הנמשכים – ƒ«¿ƒ»∆«¿»»»ƒ

בעקבותיו; ‡GLeÌÈÁוהולכים ÌÈc ‰L בו שיש מי וכל – ¿»¿»ƒ¬≈ƒ
הוא  מהקודמים, ההיפך שהם לקמן, המפורשים אחרים דברים שלושה

ÚL‰ ÌÚÏa ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ.הרעות מידותיו אחרי שנמשכים – ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»»»»
בו שיש BË‰מי ÔÈÚ,בחלקו ושמח לו שיש במה שמסתפק –ÁeÂ «ƒ»¿«

‰ÎeÓ,יתירה ענוה –‰ÏÙL LÙÂ העולם מתאוות שפורש – ¿»¿∆∆¿»»
החיים, ‡eÈוממותרות Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ שלם שהיה – ƒ«¿ƒ»∆«¿»»»ƒ

הללו: המידות בכל  סדום למלך שאמר מוצאים שכן –
כגכגכגכג):):):): יד יד יד יד ,,,, לך";((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אשר מכל אקח ואם נעל  שרוך ועד מחוט "אם

 שאמר כזכזכזכז):):):):– יח יח יח יח ,,,, ואפר";((((שם שם שם שם  עפר "ואנכי –
אשתו לשרה יא יא יא יא ):):):):שאמר יב יב יב יב ,,,, מראה ((((שםשםשםשם יפת אשה כי ידעתי נא "הנה

אחרים  פסוקים גם וכן בה. נסתכל לא כאן שעד במדרש, ומבואר את",
הקנאה  כנגד הן הללו המידות שלש – אלו. מידותיו על מוכיחים
את  מוציאים – הקפר אליעזר רבי דברי לפי – אשר והכבוד, והתאוה

(לעיל  העולם מן לוהאדם שיש מי שכן כא), משנה ד פרק 
ובעל קנאה; לו ואין בחלקו, שמח הוא ;כבוד מבקש אינו

ובעל עליו להשתלט יכולה הגופנית התאוה עלעלעלעלאין ((((חיד חיד חיד חיד """"א א א א 

אבות אבות אבות אבות ").").")."). """"מתנת מתנת מתנת מתנת  בופיפיפיפי שיש מי Ú‰אבל ÔÈÚ ומתוך בצע, שאוהב – «ƒ»»
אחרים, בשל רעה ועינו קנאה, מלא הוא Bb‰‰כך ÁeÂ רוח – ¿«¿»

גאוה, Á‰של LÙÂהריהו תאווה, בעל –ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ ¿∆∆¿»»ƒ«¿ƒ»∆
ÚL‰ ÌÚÏa:הללו הרעות המידות כל בו שהיו – – ƒ¿»»»»

על  רש"י מפרש וכן ישראל, את לקלל הלך הממון חמדת שבגלל
יחיחיחיח):):):):הפסוק כבכבכבכב,,,, –((((במדבר במדבר במדבר במדבר  וזהב" כסף ביתו מלוא בלק לי  יתן "אם

אחרים; ממון ומחמד רחבה שנפשו מכאן שאמר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר –

טזטזטזטז):):):): עליון";כד כד כד כד ,,,, דעת ויודע אל אמרי שומע "נאום  שיעץ –
יועץ  היה לא תאווה בעל היה לא ואילו לזנות; מואב בנות להפקיר
והלך  טבעו לפי אלא לאחרים ומייעץ מצווה אדם שאין הזה, כדבר
אומר  והכתוב ממנו, יזהירו אלא ברע יצוו לא הטובים "כי רוחו,

טזטזטזטז):):):): לא לא לא לא ,,,, כלומר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בלעם", בדבר ישראל לבני היו הנה "הן
בנותיהם" את הפקירו ובעצתו בלעם ÔÈa((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ).).).).שבדבר ‰Ó«≈

?ÚL‰ ÌÚÏa ÏL ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï eÈ‡ Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏz«¿ƒ»∆«¿»»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»»»»
בלעם  תלמידי של עונשם ומה אבינו אברהם תלמידי של שכרם מה –

‰f‰הרשע? ÌÏBÚa ÔÈÏÎB‡ ,eÈ‡ Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏz– «¿ƒ»∆«¿»»»ƒ¿ƒ»»«∆

   

     

             
            

          
           

              
   

              

                 
             

                      
                          

                  
                   

                    
 
                   

 

הטובים, מעשיהם ‰a‡פירות ÌÏBÚa ÔÈÏÁBÂ,המלא שכרם את – ¿¬ƒ»»«»
"‡lÓ‡ Ì‰È˙ˆ‡Â ,LÈ È‰‡ ÏÈÁ‰Ï" :Ó‡pL"אוהבי" – ∆∆¡«¿«¿ƒ…¬«≈¿…¿…≈∆¬«≈

שכתוב אוהב, הנקרא אבינו אברהם תלמידי חחחח):):):):הם מא מא מא מא ,,,, "זרע ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו
הבא בעולם "יש" להנחילם אומר: והכתוב אוהבי", אברהם

    להנחיל הקב"ה עתיד זה: מפסוק דרשו וחכמים
ש"י וצדיק צדיק לכל   שההנאה כלומר עולמות,

ועשר  מאות שלש הוא הבא בעולם וצדיק צדיק לכל שיש הרוח וקורת
הזה העולם כל כנגד ,((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא))))פעמים  בעולם –

Ìp‰Èbהזה. ÔÈLBÈ ÚL‰ ÌÚÏa ÏL ÂÈ„ÈÓÏz Ï‡ בעולם – ¬»«¿ƒ»∆ƒ¿»»»»¿ƒ≈ƒ»
טובטובטובטוב").").").").הזה יום יום יום יום  ÁL˙("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ‡Ï ÔÈ„BÈÂ,הבא בעולם – ¿¿ƒƒ¿≈««

ÌÈÓ„ ÈL‡ ,˙ÁL ‡Ï Ì„Bz ÌÈ‰G‡ ‰z‡Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿«»¡ƒƒ≈ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
"CaŒÁË‡ È‡Â ,Ì‰ÈÓÈ eˆÁÈŒ‡G ‰ÓÓe איש" נקרא בלעם – ƒ¿»∆¡¿≈∆«¬ƒ∆¿«»

"איש  גם והוא מישראל, אלף וארבעה עשרים בעצתו שהפיל דמים",
הרע לפעולות תחבולות בעשותו תלמידיו ((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),מרמה", שגם ומכאן

שחת" לבאר "תורידם עליהם: ונאמר ומרמה", דמים "אנשי נקראים
הזה. בעולם – ימיהם" יחצו "לא הבא; בעולם –

כ ה נ ש מ ר ו א ב

והמשניות  המסכת, חתימת כנראה, היא, רצון", "יהי בתפילת המסתיימת משנתנו
הן. תוספות אחריה, הבאות   יותר נזכר אינו במשנתנו מלבד –

(ישעיה  ומשענה" "משען הפסוק על חכמים דרשו א) יד, (חגיגה בגמרא במשנה.
יהודה  רבי כגון משנה, בעלי אלו "משענה" מקרא; בעלי אלו "משען" – א) ג,

נ  דרבי באבות וחבריו. תימא בשמו:בן נוספים מאמרים מובאים מא) (פרק תן
עשית  ואם המצוות. מכל ושש חרד השמים, מן ירא השמים, את אוהב "הווה
יהא  הרבה, טובה לחברך עשית ואם הרבה; בעיניך יהא קימעא, רעה לחברך
לך  עשה ואם הרבה; בעיניך יהא קמעא, טובה חברך לך עשה ואם מעט. בעיניך

זפותה וקנקנה ספוג קימעא. בעיניך יהא רבה, רעה   אלו –
ושפופרת משפך חכמים; תלמידי    הווי הרשעים. אלו –

עלבונך". על מוחל והווי הצער את לקבל למוד

,Èvk ıÂ ,Lpk Ï˜Â ,Ópk ÊÚ ÈÂ‰ :ÓB‡ ‡ÓÈz Ôa ‰„e‰È¿»∆≈»≈¡≈««»≈¿««∆∆¿»«¿ƒ
ÌÈÓMaL EÈ‡ ÔBˆ ˙BNÚÏ ,È‡k Ba‚Â   שלא ¿ƒ»¬ƒ«¬¿»ƒ∆«»«ƒ

הבנת שלא מה מרבך לשאול מפרשים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),תתבייש ויש
המצוות מעשי על המלעיגים הטוריםהטוריםהטוריםהטורים););););כנגד ((((בעלבעלבעלבעל –

יגיעה ללא לימודך על הטורים":((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););לחזור "בעל ולפי
;העבירה מן להתרחק – ;כחמורה קלה מצוה אחר –

 .יצרך את לכבוש –‡e‰– תימא בן יהודה –‰È‰»»

Ìp‰È‚Ï ÌÈt ÊÚ :ÓB‡ עז להיות קודם שהזהיר פי על אף – ≈«»ƒ¿≈ƒ»
מידה  זו אין כלל בדרך אבל הצורך, בשעת שמים לשם רק זהו כנמר,
ולמאוס  מוכיחיו את לשנוא האדם את מביאה הפנים עזות כי טובה

הטובה גיהנם.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בדרך מורישה זו מידה eÌÈtונמצאת ˙L…∆»ƒ
Ô„Ú Ô‚Ïשאמרו כמו א א א א ):):):):– כ כ כ כ ,,,, פנים,((((נדרים נדרים נדרים נדרים  בושת לו שיש אדם "כל ¿«≈∆

שכתוב חוטא, הוא במהרה יזיזיזיז):):):):לא ככככ,,,, יראתו "ובעבור((((שמות שמות שמות שמות  תהיה
האדם  את מביאה פנים בושת ואמנם תחטאו"; לבלתי פניכם על
יצא  אם ומאחרים, בעצמו יבוש כי והישרים, הטובים אחר להימשך

הדברים מן בדבר רע שם ‰'((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).עליו EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆
E˙B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â ,eÈÓÈ ‰‰Óa CÈÚ ‰zL ,eÈ‰G‡¡≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈¿»∆
ואמר: ביקש הבושה, מעלת את התנא שציין לאחר מפרש: הרמב"ם –

א  עירך ֿ ה' להיבנות תחננו כן המעלה, זאת שחננתנו כשם להינו,
שמפרש  רד"ך, בשם מובא איגר עקיבא רבי ובתוספות בימינו. במהרה
פנים, עז שיהיה צריך שבלימוד משום משנתנו, בסיום התפילה ענין את

ששנינו: כמו   דעה הארץ תימלא לבוא לעתיד אבל
לגיהנם", פנים "עז שאמר: משום ולכן בתורה; אפילו עזות נצטרך ולא
עבודת  ותשיב עירך שתבנה רצון יהי התפלל: פנים, עזות צריך ובתורה
"תפארת  ובעל וכל. מכל העזות תתבטל ואז במקומה, המקדש בית
לפרש  ואפשר זו, אלא המשנה בכל תפילה מצינו לא כותב: ישראל"

חכמינו שאמרו מה פי סוטה סוטה סוטה סוטה ):):):):על מסכת מסכת מסכת מסכת  חוצפא ((((סוף סוף סוף סוף  דמשיחא "בעקבתא
ולא  הגדול, בחסדך עירך אתה שתבנה רצון יהי התפלל: לכן יסגא",
שבנו, פנים העזות חלק חלקנו, תן וכן הפנים; עזי חוצפת ידי על

בתורתך... ורק אך בו שנשתמש ותסייענו

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

את  ללמד האבות את לזרז כדי לתקופותיהן, האדם שנות לחלק באה משנתנו
הזמן  בפרקי ובאים הנמשכים המקרים גם צורפו אגב ובדרך הראוי. בזמנן בניהם

הטבע מצד

ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰מובא טוב" יום ב"תוספות שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),),– מדרשמדרשמדרשמדרש ((((בשם בשם בשם בשם  »»≈
מסכת  מסדר אינה המשנה וכל תימא, בן יהודה רבי דברי אלו שאין
הם. הקטן שמואל ודברי כאן, והוסיפום הסמיכום שחכמים אלא זו,

לעיל ששנינו המשנה את כאן שגורסים נוסחאות יטיטיטיט):):):):ויש ((((ד ד ד ד ,,,,
     .'וכו‡˜nÏ ÌÈL LÓÁ Ôa∆»≈»ƒ«ƒ¿»

מפר  יש בלימוד– שיתחיל לאותיות הספר לבית להכניסו הקריאה;שים:
במדרש סמך לזה ומצאו לאותיות, שלש בן סוברים: יש אולם
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ח י ה נ ש מ ר ו א ב

של  עונשו גדול ומה הרבים, את המזכה של שכרו רב מה ללמד, באה משנתנו

הרבים. את המחטיא

ÌÈa‰ ˙‡ ‰kÊÓ‰ Ïk בדרך ומדריכם ומוסר, תורה שמלמדם – »«¿«∆∆»«ƒ
B„Èישרה, ÏÚ ‡a ‡ËÁ ÔÈ‡ מלהיכשל אותו מונעים השמים שמן – ≈≈¿»«»

עדן בגן ותלמידיו בגיהנם הוא יהא שלא א א א א ););););בחטא, פזפזפזפז,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ÌÈa‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ ÏÎÂ ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית – ¿»««¬ƒ∆»«ƒ
הישרה, הדרך מן eLz‰אותם ˙BNÚÏ B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡– ≈«¿ƒƒ¿»«¬¿»

שלא  תשובה, לעשות בידו סיפק שיהא השמים מן לו מסייעים אין
בגיהנם ותלמידיו עדן בגן הוא .((((שם שם שם שם ))))יהא  ממנו שוללים

שיבוא  כדי תשובה, מלעשות אותו ומונעים החפשית, הבחירה את
באבות מובא וכן לו. הראוי עונשו נתןעליו ממממ):):):):דרבי המזכה ((((פרקפרקפרקפרק "כל

נוחלים  תלמידיו יהיו שלא ידו, על עבירה מגלגלים אין הרבים, את
שנאמר לשאול, יורד והוא הבא י י י י ):):):):העולם טזטזטזטז,,,, תעזוב ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  לא "כי

נפשי  תעזוב לא כלומר שחת", לראות חסידיך תתן לא לשאול, נפשי
שזכו  תלמידי – חסידיך תתן ולא שאול, אל שאלך עבירה, לידי לבוא

בשחת שיראוני – עדן בגן והם ידי, טוב טוב טוב טוב ").").").").על יום יום יום יום  וכל ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
יהיו  שלא כדי תשובה, לעשות בידו מספיקין אין הרבים, את המחטיא

שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יורדים כחכחכחכח,,,,תלמידיו ((((משלימשלימשלימשלי

מי יזיזיזיז):):):): כלומר בו", יתמכו אל ינוס בור עד נפש, בדם עשוק "אדם
ידו, על שנאבדה בנפש שנתחייב   מניחים אלא יפול, שלא

הגיהנם בבור ויפול א א א א ).).).).אותו, פזפזפזפז,,,, יומא יומא יומא יומא  Ó‰ÎÊ((((רשרשרשרש""""יייי ‰L שהגיע – …∆»»
ובמעשה, בחכמה האנושית השלימות ‰ÌÈaלתכלית ˙‡ ‰kÊÂ– ¿ƒ»∆»«ƒ

סגולה, לעם להיות הדרך להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד
‰ÌÈaולכן ˙eÎÊ,המצוות את שמקיימים –Ba ‰ÈeÏz כאילו – ¿»«ƒ¿»

המצוות, אותן כל עמהם קיים NÚ‰הוא '‰ ˙˜„ˆ" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«»»
"Ï‡NÈŒÌÚ ÂÈËtLÓe הוא התורה, כל וקיים שהשלים כלומר – ƒ¿»»ƒƒ¿»≈

עמו ישראל ËÁ‡((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וכל ÌÚÈ ואמר זהב עגלי שעשה – »»¿»»»
אשר  ישראל אלהיך הנה ירושלים מעלות לכם "רב ישראל: לבני

מצרים" מארץ כחכחכחכח),),),),העלוך יב יב יב יב ,,,, א א א א  ‰ÌÈa((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים ˙‡ ‡ÈËÁ‰Â– ¿∆¡ƒ∆»«ƒ
זרה, עבודה ועבדו לעגלים Baהשתחוו ÈeÏz ÌÈa‰ ‡ËÁ כאילו – ≈¿»«ƒ»

כל את עשה ישראל,הוא שעשו "Â‡hÁŒÏÚ˙החטאים :Ó‡pL∆∆¡«««…
"Ï‡NÈŒ˙‡ ‡ÈËÁ‰ L‡Â ‡ËÁ L‡ ÌÚÈ כתוב לא – »»¿»¬∆»»«¬∆∆¡ƒ∆ƒ¿»≈

חטא  אשר ירבעם חטאות "על אלא וישראל" ירבעם חטאות "על
בירבעם תלוי שהכל מכאן החטיא", ואשר

ט י ה נ ש מ ר ו א ב

GL B„Èa LiL ÈÓ ÏkeÏl‰ ÌÈc ‰L,להלן המפורטים – »ƒ∆≈¿»¿»¿»ƒ«»
‡eÈהריהו Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ מידותיו אחרי הנמשכים – ƒ«¿ƒ»∆«¿»»»ƒ

בעקבותיו; ‡GLeÌÈÁוהולכים ÌÈc ‰L בו שיש מי וכל – ¿»¿»ƒ¬≈ƒ
הוא  מהקודמים, ההיפך שהם לקמן, המפורשים אחרים דברים שלושה

ÚL‰ ÌÚÏa ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ.הרעות מידותיו אחרי שנמשכים – ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»»»»
בו שיש BË‰מי ÔÈÚ,בחלקו ושמח לו שיש במה שמסתפק –ÁeÂ «ƒ»¿«

‰ÎeÓ,יתירה ענוה –‰ÏÙL LÙÂ העולם מתאוות שפורש – ¿»¿∆∆¿»»
החיים, ‡eÈוממותרות Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ שלם שהיה – ƒ«¿ƒ»∆«¿»»»ƒ

הללו: המידות בכל  סדום למלך שאמר מוצאים שכן –
כגכגכגכג):):):): יד יד יד יד ,,,, לך";((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אשר מכל אקח ואם נעל  שרוך ועד מחוט "אם

 שאמר כזכזכזכז):):):):– יח יח יח יח ,,,, ואפר";((((שם שם שם שם  עפר "ואנכי –
אשתו לשרה יא יא יא יא ):):):):שאמר יב יב יב יב ,,,, מראה ((((שםשםשםשם יפת אשה כי ידעתי נא "הנה

אחרים  פסוקים גם וכן בה. נסתכל לא כאן שעד במדרש, ומבואר את",
הקנאה  כנגד הן הללו המידות שלש – אלו. מידותיו על מוכיחים
את  מוציאים – הקפר אליעזר רבי דברי לפי – אשר והכבוד, והתאוה

(לעיל  העולם מן לוהאדם שיש מי שכן כא), משנה ד פרק 
ובעל קנאה; לו ואין בחלקו, שמח הוא ;כבוד מבקש אינו

ובעל עליו להשתלט יכולה הגופנית התאוה עלעלעלעלאין ((((חיד חיד חיד חיד """"א א א א 

אבות אבות אבות אבות ").").")."). """"מתנת מתנת מתנת מתנת  בופיפיפיפי שיש מי Ú‰אבל ÔÈÚ ומתוך בצע, שאוהב – «ƒ»»
אחרים, בשל רעה ועינו קנאה, מלא הוא Bb‰‰כך ÁeÂ רוח – ¿«¿»

גאוה, Á‰של LÙÂהריהו תאווה, בעל –ÏL ÂÈ„ÈÓÏzÓ ¿∆∆¿»»ƒ«¿ƒ»∆
ÚL‰ ÌÚÏa:הללו הרעות המידות כל בו שהיו – – ƒ¿»»»»

על  רש"י מפרש וכן ישראל, את לקלל הלך הממון חמדת שבגלל
יחיחיחיח):):):):הפסוק כבכבכבכב,,,, –((((במדבר במדבר במדבר במדבר  וזהב" כסף ביתו מלוא בלק לי  יתן "אם

אחרים; ממון ומחמד רחבה שנפשו מכאן שאמר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר –

טזטזטזטז):):):): עליון";כד כד כד כד ,,,, דעת ויודע אל אמרי שומע "נאום  שיעץ –
יועץ  היה לא תאווה בעל היה לא ואילו לזנות; מואב בנות להפקיר
והלך  טבעו לפי אלא לאחרים ומייעץ מצווה אדם שאין הזה, כדבר
אומר  והכתוב ממנו, יזהירו אלא ברע יצוו לא הטובים "כי רוחו,

טזטזטזטז):):):): לא לא לא לא ,,,, כלומר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בלעם", בדבר ישראל לבני היו הנה "הן
בנותיהם" את הפקירו ובעצתו בלעם ÔÈa((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ).).).).שבדבר ‰Ó«≈

?ÚL‰ ÌÚÏa ÏL ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï eÈ‡ Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏz«¿ƒ»∆«¿»»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»»»»
בלעם  תלמידי של עונשם ומה אבינו אברהם תלמידי של שכרם מה –

‰f‰הרשע? ÌÏBÚa ÔÈÏÎB‡ ,eÈ‡ Ì‰‡ ÏL ÂÈ„ÈÓÏz– «¿ƒ»∆«¿»»»ƒ¿ƒ»»«∆

   

     

             
            

          
           

              
   

              

                 
             

                      
                          

                  
                   

                    
 
                   

 

הטובים, מעשיהם ‰a‡פירות ÌÏBÚa ÔÈÏÁBÂ,המלא שכרם את – ¿¬ƒ»»«»
"‡lÓ‡ Ì‰È˙ˆ‡Â ,LÈ È‰‡ ÏÈÁ‰Ï" :Ó‡pL"אוהבי" – ∆∆¡«¿«¿ƒ…¬«≈¿…¿…≈∆¬«≈

שכתוב אוהב, הנקרא אבינו אברהם תלמידי חחחח):):):):הם מא מא מא מא ,,,, "זרע ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו
הבא בעולם "יש" להנחילם אומר: והכתוב אוהבי", אברהם

    להנחיל הקב"ה עתיד זה: מפסוק דרשו וחכמים
ש"י וצדיק צדיק לכל   שההנאה כלומר עולמות,

ועשר  מאות שלש הוא הבא בעולם וצדיק צדיק לכל שיש הרוח וקורת
הזה העולם כל כנגד ,((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא))))פעמים  בעולם –

Ìp‰Èbהזה. ÔÈLBÈ ÚL‰ ÌÚÏa ÏL ÂÈ„ÈÓÏz Ï‡ בעולם – ¬»«¿ƒ»∆ƒ¿»»»»¿ƒ≈ƒ»
טובטובטובטוב").").").").הזה יום יום יום יום  ÁL˙("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ‡Ï ÔÈ„BÈÂ,הבא בעולם – ¿¿ƒƒ¿≈««

ÌÈÓ„ ÈL‡ ,˙ÁL ‡Ï Ì„Bz ÌÈ‰G‡ ‰z‡Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿«»¡ƒƒ≈ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
"CaŒÁË‡ È‡Â ,Ì‰ÈÓÈ eˆÁÈŒ‡G ‰ÓÓe איש" נקרא בלעם – ƒ¿»∆¡¿≈∆«¬ƒ∆¿«»

"איש  גם והוא מישראל, אלף וארבעה עשרים בעצתו שהפיל דמים",
הרע לפעולות תחבולות בעשותו תלמידיו ((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),מרמה", שגם ומכאן

שחת" לבאר "תורידם עליהם: ונאמר ומרמה", דמים "אנשי נקראים
הזה. בעולם – ימיהם" יחצו "לא הבא; בעולם –

כ ה נ ש מ ר ו א ב

והמשניות  המסכת, חתימת כנראה, היא, רצון", "יהי בתפילת המסתיימת משנתנו
הן. תוספות אחריה, הבאות   יותר נזכר אינו במשנתנו מלבד –

(ישעיה  ומשענה" "משען הפסוק על חכמים דרשו א) יד, (חגיגה בגמרא במשנה.
יהודה  רבי כגון משנה, בעלי אלו "משענה" מקרא; בעלי אלו "משען" – א) ג,

נ  דרבי באבות וחבריו. תימא בשמו:בן נוספים מאמרים מובאים מא) (פרק תן
עשית  ואם המצוות. מכל ושש חרד השמים, מן ירא השמים, את אוהב "הווה
יהא  הרבה, טובה לחברך עשית ואם הרבה; בעיניך יהא קימעא, רעה לחברך
לך  עשה ואם הרבה; בעיניך יהא קמעא, טובה חברך לך עשה ואם מעט. בעיניך

זפותה וקנקנה ספוג קימעא. בעיניך יהא רבה, רעה   אלו –
ושפופרת משפך חכמים; תלמידי    הווי הרשעים. אלו –

עלבונך". על מוחל והווי הצער את לקבל למוד

,Èvk ıÂ ,Lpk Ï˜Â ,Ópk ÊÚ ÈÂ‰ :ÓB‡ ‡ÓÈz Ôa ‰„e‰È¿»∆≈»≈¡≈««»≈¿««∆∆¿»«¿ƒ
ÌÈÓMaL EÈ‡ ÔBˆ ˙BNÚÏ ,È‡k Ba‚Â   שלא ¿ƒ»¬ƒ«¬¿»ƒ∆«»«ƒ

הבנת שלא מה מרבך לשאול מפרשים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),תתבייש ויש
המצוות מעשי על המלעיגים הטוריםהטוריםהטוריםהטורים););););כנגד ((((בעלבעלבעלבעל –

יגיעה ללא לימודך על הטורים":((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););לחזור "בעל ולפי
;העבירה מן להתרחק – ;כחמורה קלה מצוה אחר –

 .יצרך את לכבוש –‡e‰– תימא בן יהודה –‰È‰»»

Ìp‰È‚Ï ÌÈt ÊÚ :ÓB‡ עז להיות קודם שהזהיר פי על אף – ≈«»ƒ¿≈ƒ»
מידה  זו אין כלל בדרך אבל הצורך, בשעת שמים לשם רק זהו כנמר,
ולמאוס  מוכיחיו את לשנוא האדם את מביאה הפנים עזות כי טובה

הטובה גיהנם.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בדרך מורישה זו מידה eÌÈtונמצאת ˙L…∆»ƒ
Ô„Ú Ô‚Ïשאמרו כמו א א א א ):):):):– כ כ כ כ ,,,, פנים,((((נדרים נדרים נדרים נדרים  בושת לו שיש אדם "כל ¿«≈∆

שכתוב חוטא, הוא במהרה יזיזיזיז):):):):לא ככככ,,,, יראתו "ובעבור((((שמות שמות שמות שמות  תהיה
האדם  את מביאה פנים בושת ואמנם תחטאו"; לבלתי פניכם על
יצא  אם ומאחרים, בעצמו יבוש כי והישרים, הטובים אחר להימשך

הדברים מן בדבר רע שם ‰'((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).עליו EÈÙlÓ ÔBˆ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆
E˙B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â ,eÈÓÈ ‰‰Óa CÈÚ ‰zL ,eÈ‰G‡¡≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈¿»∆
ואמר: ביקש הבושה, מעלת את התנא שציין לאחר מפרש: הרמב"ם –

א  עירך ֿ ה' להיבנות תחננו כן המעלה, זאת שחננתנו כשם להינו,
שמפרש  רד"ך, בשם מובא איגר עקיבא רבי ובתוספות בימינו. במהרה
פנים, עז שיהיה צריך שבלימוד משום משנתנו, בסיום התפילה ענין את

ששנינו: כמו   דעה הארץ תימלא לבוא לעתיד אבל
לגיהנם", פנים "עז שאמר: משום ולכן בתורה; אפילו עזות נצטרך ולא
עבודת  ותשיב עירך שתבנה רצון יהי התפלל: פנים, עזות צריך ובתורה
"תפארת  ובעל וכל. מכל העזות תתבטל ואז במקומה, המקדש בית
לפרש  ואפשר זו, אלא המשנה בכל תפילה מצינו לא כותב: ישראל"

חכמינו שאמרו מה פי סוטה סוטה סוטה סוטה ):):):):על מסכת מסכת מסכת מסכת  חוצפא ((((סוף סוף סוף סוף  דמשיחא "בעקבתא
ולא  הגדול, בחסדך עירך אתה שתבנה רצון יהי התפלל: לכן יסגא",
שבנו, פנים העזות חלק חלקנו, תן וכן הפנים; עזי חוצפת ידי על

בתורתך... ורק אך בו שנשתמש ותסייענו

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

את  ללמד האבות את לזרז כדי לתקופותיהן, האדם שנות לחלק באה משנתנו
הזמן  בפרקי ובאים הנמשכים המקרים גם צורפו אגב ובדרך הראוי. בזמנן בניהם

הטבע מצד

ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰מובא טוב" יום ב"תוספות שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),),– מדרשמדרשמדרשמדרש ((((בשם בשם בשם בשם  »»≈
מסכת  מסדר אינה המשנה וכל תימא, בן יהודה רבי דברי אלו שאין
הם. הקטן שמואל ודברי כאן, והוסיפום הסמיכום שחכמים אלא זו,

לעיל ששנינו המשנה את כאן שגורסים נוסחאות יטיטיטיט):):):):ויש ((((ד ד ד ד ,,,,
     .'וכו‡˜nÏ ÌÈL LÓÁ Ôa∆»≈»ƒ«ƒ¿»

מפר  יש בלימוד– שיתחיל לאותיות הספר לבית להכניסו הקריאה;שים:
במדרש סמך לזה ומצאו לאותיות, שלש בן סוברים: יש אולם
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  הכתוב את כגכגכגכג):):):):שדרשו יטיטיטיט,,,, תבואו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וכי
יהיה  שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם עץ... כל ונטעתם הארץ אל
שכתוב  כמו מדבר, הכתוב תורה של בפריה – יאכל" לא ערלים לכם

יחיחיחיח):):):): כזכזכזכז,,,, יאכל((((משלי משלי משלי משלי  תאנה הוא "נוצר שהעץ הכתוב, לנו ורמז
היא הארץ וביאת שלש הולד, שכל ואמר, העולם; אויר אל יציאתו

כשישלמו  כלומר: הילולים, קודש הרביעית ובשנה ערלה, השנים
לה' הקדישהו לרביעית, וייכנס ערלה של הראשונות השנים שלש
לכם  להוסיף החמישית... "ובשנה כך: אחר ואמר האותיות. ללמדו

למקרא ויכניסוהו בלימודו מוסיפים שיהיו – ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).תבואתו"

‰LnÏ NÚ Ôaלאחר ללמוד – מתחיל מקרא, שנים חמש שלמד ∆∆∆«ƒ¿»
אמרו שכן שנים? חמש של תקופה התנא קבע ולמה ((((חולין חולין חולין חולין משניות;

א א א א ):):):): שוב כד כד כד כד ,,,, שנים, חמש במשנתו יפה סימן ראה שלא תלמיד "כל
רואה". GLאינו Ôa˙BˆnÏ ‰NÚ L הוא נחשב שאז כלומר – ∆¿∆¿≈«ƒ¿

הכתוב על וסמכוהו במצוות, וחייב לגדול כא כא כא כא ):):):):כבר מג מג מג מג ,,,, "עם ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 
– יספרו" תהלתי לי יצרתי כותבים,זו ויש עשרה. שלש בגימטריה

מסיני למשה הלכה הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש ),),),),שזו eÓÏzÏ„((((תשובת תשובת תשובת תשובת  ‰NÚ LÓÁ Ôa∆¬≈∆¿≈««¿
היו  האחרונים שהתנאים ולטעמים לסברות והכוונה גמרא, ללימוד –
להם  וליתן ולהסבירם לבארם להם שקדמו התנאים בדברי מדקדקים

שלנו הגמרא עוד היתה לא ההם בימים שהרי – המאור המאור המאור המאור טעם ((((ספר ספר ספר ספר 

tÁÏ‰להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ).).).). ‰NÚ ‰BÓL Ôa,לכך רמז במדרש ומצאו – ∆¿∆∆¿≈«À»
יגיגיגיג):):):):שכתוב כא כא כא כא ,,,, –((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקח" בבתוליה אשה בגימטריא "והוא

ש  כי פירש, ורש"י עשרה. "אדם"שמונה כתוב פעמים עשרה מונה
זאת". לוקחה מאיש "כי עד ÛBcÏמ"בראשית" ÌÈNÚ Ôa– ∆∆¿ƒƒ¿

עוד  ימתין ולא אשה לישא רודף יהיה כאן עד אשה נשא לא שאם
רעים בהרהורים ישתקע שלא פנים, מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בשום ויש

אשה, ונשא וגמרא, משנה מקרא שלמד שלאחר מזונותיו; אחר לרדוף
מזונות אחר לחזור הוא צריך בנים, מבארים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).והוליד ויש

לצבא לצאת הוא שחייב האויב, אחרי ויטריויטריויטריויטרי),),),),– כמו ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 
גגגג):):):):שכתוב א א א א ,,,, בישראל".((((במדבר במדבר במדבר במדבר  צבא יוצא כל ומעלה שנה עשרים "מבן
GL ÔaÁkÏ ÌÈL המשכן בעבודת שהתחילו בלויים, מוצאים שכן – ∆¿ƒ«…«

שכתוב כמו שלושים, בני מזמזמזמז):):):):בהיותם ד ד ד ד ,,,, שנה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  שלושים "מבן
מועד". באוהל משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד הבא כל ומעלה...

‰ÈaÏ ÌÈÚa‡ Ôa;דבר מתוך דבר להבין שכלו כוח נתבשל – ∆«¿»ƒ«ƒ»
משה להם אמר במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים ((((דברים דברים דברים דברים שלאחר

גגגג):):):): עד כטכטכטכט,,,, לשמוע, ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן "ולא

הזה" ב ב ב ב ).).).).היום ה ה ה ה ,,,, זרה זרה זרה זרה  עבודה עבודה עבודה עבודה  "ולבבו ((((עייןעייןעייןעיין בכתוב רמז מוצאים ויש
יבין" ארבעים שלמה שלמה שלמה שלמה ).).).).בגימטריא ÚÏˆ‰((((מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ÌÈMÓÁ Ôa∆¬ƒƒ»≈»

דברים: שני צריכה העצה כי –;האדם שכל ראייתו מצד מצד
הרבה  הנסיונות מן ראה כבר לחמישים וכשהגיע הזמן; מנסיונות
הדברים  שני מצד מזוקקת עצתו ונמצאת שכלו, בתוקף הוא ועדיין

לה בלויים((((המאירי המאירי המאירי המאירי ););););הדרושים נאמר כה כה כה כה ----כו כו כו כו ):):):):וכן חחחח,,,, "ומבן ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
אחיו"... את ושרת עוד. יעבוד ולא העבודה, מצבא ישוב שנה חמשים
משמרתם  לשמור ומלמדם אותם שמייעץ להם? שנותן השירות ומהו

˜fÏ‰((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).). ÌÈML Ôaשכתוב כו כו כו כו ):):):):((((איובאיובאיובאיוב– אלי ה ה ה ה ,,,, בכלח "תבוא ∆ƒƒ«ƒ¿»
– מפרשים:קבר" ויש ששים. לחכמה,בגימטריא –

שנאמר טוב, ושכל טעם בדברי חכמתו להטעים יב יב יב יב ):):):):שיודע יב יב יב יב ,,,, ((((איוב איוב איוב איוב 

חכמה". OÏ‰"בישישים ÌÈÚL Ôaהמלך בדוד שכתוב ((((דברידברידברידברי– ∆ƒ¿ƒ«≈»
כחכחכחכח):):):): כטכטכטכט,,,, א א א א  שנה.הימים הימים הימים הימים  שבעים היו חייו וימי טובה", בשיבה "וימת

‰ebÏ ÌÈBÓL Ôaשכתוב י י י י ):):):):– צ צ צ צ ,,,, שמונים ((((תהליםתהליםתהליםתהלים בגבורות "ואם ∆¿ƒ«¿»
ÁeLÏשנה". ÌÈÚLz Ôa,מפרש יונה ורבנו וכפוף. שחוח הולך – ∆ƒ¿ƒ»«

להיות  ראוי לתשעים, שכשהגיע והיינו שיחו", "ישפוך מלשון שהוא
מידותיו  ולתקן בנפלאותיו ולשוח ה' ובתהלות בתפילה עסקו כל

ומצוות. תורה ‰ÌÏBÚולבקש ÔÓ ÏËe ÚÂ ˙Ó el‡k ‰‡Ó Ôa∆≈»¿ƒ≈¿»«»≈ƒ»»
והוא  ממנו, פסק החכמה ומעיין פניו, ונשתנו עיניו כהו שהרי –

והולך אלא ((((רשרשרשרש""""יייי))))משתטה יוציאנה שלא שכן מכל דעת, לו יש ואם .
ולבקשה ולתחינה ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לתפילה

ב כ ה נ ש מ ר ו א ב

גר. היה ב) ט, (חגיגה התוספות ולפי הלל; של דורו בן כנראה, היה, בג בג בן
הא הא ובן בג בג שבן שמואל", ב"מדרש גם מובא וכן   גרים

שנתוספה  ושרה אברהם בני והם כך, נקראו המלשינים מן להסתירם וכדי היו,
בג" "בג בניהם. הגרים כל נקרא ולפיכך לגרים, תחילה ושהיו שמותם, על ה"א

) ה"א ה"א בגימטריא         ושניהם
ולידע  להכיר כדי מזה, משונה זה וקראום ונעלם, נסתר יותר בג שבג אלא אחד,
תנא  של שמות שני הם הא" הא ו"בן בג" בג ש"בן סוברים ויש לזה". זה בין
ושרה  אברהם בן – הא" הא "בן גיורת; בן גר, בן תבות: ראשי בג" "בג אחד;

ב;אבות  ט, חגיגה (עיין למעלה כמבואר לשמותיהם, נתוספה ה"א שאות הגרים,
בארמית, כאן מובאים המאמרים – להלל"). הי הי "בר המתחיל דיבור תוספות

הגרים של לשונם היתה שזו      מבארים ויש
ארמית, בלשון הפתגמים נאמרו לכן אדם, לבני גדול צורך הם תורה ודברי שהואיל
בענין  הזקן הלל של הפתגם למעלה מובא וכן מבבל. כשעלו בה מכירין הכל שהיו
על  הקודמת במשנה ששנינו ולאחר – יג). משנה א (פרק בארמית התורה לימוד
שלא  בג, בג בן של מאמרו משנתנו מביאה הלימוד, בענין האדם חיי שני סידור
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תכליתה, עד התורה את השיג כבר וגמרא, ומשנה מקרא למד שאם האדם, יחשוב
ראיתי  תכלה "לכל צו): קיט, (תהלים שכתוב כמו ותכלית, קץ לה אין התורה כי

מאד" מצותך רחבה קץ 

da CÙ‰Â da CÙ‰ :ÓB‡ ‚a ‚a Ôa וחוזר בתורה עוסק הווה – ∆««≈¬…»«¬…»
תדיר, בה daועוסק ‰lÎc העולם חכמות שכל כלומר בה, שהכול – ¿…»«

בה ויטריויטריויטריויטרי).).).).כלולות שלא ((((מחזור מחזור מחזור מחזור  כאן, מזהיר בג בג שבן מבארים, ויש
הופך  שיהא אלא לבד, ושטחית גסה בקריאה בתורה העוסק יסתפק
שמפקפק  מה כל בה ימצא הוא כן, יעשה שאם בעיון, תמיד בה ומהפך

עליו שאמר:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לבו וזהו  אחר מבואר שהכל –
מפרש: ורש"י בדברים. ודיוק עיון  מהפך שתהא שעה שבכל

אמרו וכן וטעמים, חידושים בה תמצא בתורה, נד נד נד נד ,,,,ומעיין ((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין

שנאמרב ב ב ב ):):):): כמו לתאנה, תורה דברי נמשלו יחיחיחיח):):):):"למה כז כז כז כז ,,,, "נוצר ((((משלי משלי משלי משלי 
ממשמש  שאדם זמן כל זו תאנה מה לך: לומר פריה"? יאכל תאנה

תאנים בה מוצא בה       
      זמן כל תורה, דברי אף רש"י), –

טעם". בהם מוצא בהם, הוגה ÈÊÁzשאדם de האמת תראה ובה – «∆¡≈
שכלך ÈÒÂda((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ),),),),בעין ‰Ïe  כלומר בה, ותבלה ותזקין – ¿ƒ¿≈«

ושיבה. זקנה עד בתורה ÚeÊzעסוק ‡Ï dpÓe;תזוז לא וממנה – ƒ«»¿«
אלך  בה, להתעסק עוד צריך ואיני צרכי די למדתי כבר תאמר: ואל

אחרות, בחכמות ‰pÓÈ‰ואעסוק ‰BË ‰cÓ CÏ ÔÈ‡L מאשר – ∆≈»ƒ»»≈∆»
שכתוב כמו תדיר, בה ולעסוק בתורה חחחח):):):):להתדבק א א א א ,,,, "לא ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

ולילה". יומם בו והגית מפיך, הזה התורה ספר ימוש

ג כ ה נ ש מ ר ו א ב

למשנה  כתוספת כאן מובא – פרקנו את המסיים – הא הא בן של הקצר פתגמו
רב, בעיון בה ולעסוק התורה, בעמל להתמיד האדם שצריך למדנו בה הקודמת,
מה  שכל  לציין, משנתנו ובאה בה. הגנוז הרב והאור ענייניה עומק לגלות כדי
עמוקים  הישגים ויותר יותר בה ישיג כן התורה, בלימוד יותר ויעמול יטרח שאדם
המשנה  לבאור בהקדמה עיין הא הא בן על – שכרו. ירבה וכן נפלאים, וחידושים

הקודמת.

‡‚‡ ‡Úˆ ÌeÙÏ :ÓB‡ ‡‰ ‡‰ Ôa.השכר הוא הצער לפי – ∆≈≈≈¿«¬»«¿»
בתורה שתצטער מה "לפי מפרש: הרמב"ם  

"שכרך יהיה   שאמרו ((((ברכותברכותברכותברכותכמו

ב ב ב ב ):):):): וכן סגסגסגסג,,,, עליה"; עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי "אין
שינק ((((שםשםשםשם):):):):אמרו חלב שמקיא במי תורה? של חמאה מוצא אתה "במי

האדם  את לנחם התנא שבא מבואר, שמואל ובמדרש עליה". אמו משדי
לומד, שהוא התורה דברי את משיג שהוא עד הרבה ומצטער הטורח
השכר  שאין לפי התורה, מלימוד להרפות צריך אינו כזה אדם גם כי
ויגע  שעמל האדם ולפעמים והטורח; הצער לפי אלא ההשגה לפי ניתן
החכם  של לשכר שווה שכרו הרבה, בלימודו השיג שלא אף בתורה,

השכר. הוא הצער לפי כי שבדור, הגדול

ה ח י ת פ ה ר ו א ב

בה. העוסק של ובמעלתו התורה של בשבחה העוסקות ברייתות כולל זה פרק

שם  על מאיר", דרבי "פרק לו: קוראים ויש תורה". "קניין הפרק: שם מכאן,
שמתחיל:   צורף הזה הפרק כי למסכתנו, בפתיחה הזכרנו וכבר

והוסיפו  בשבתות, אבות פרקי ללמוד המנהג משום מאוחר, בזמן אבות למסכת
השבועות חג שלפני בשבת ללמדו כדי תורה" "קנין הפרק את  ואמנם

שנויה  שהיא אלא היא, ברייתא ואילך שמכאן לציין באה פרקנו שבראש הפתיחה
הברייתות  כי להודיענו, באה זו שהקדמה שמואל", ב"מדרש ומבואר המשנה; בלשון
יהודה  רבי של מדרשו בבית נישנו שהמשניות אלא למשניות, במעלתן הן שוות
רבי  חייא, רבי תלמידיו: ידי על מדרשו לבית מחוץ נישנו והברייתות הנשיא,
אליהו  בסדר כולו כמעט נמצא הזה הפרק – ב). קמא, (חולין קפרא ובר אושעיא

ח'. פרק רבתי, כלה ובמסכת י"ז, פרק זוטא,

‰Ln‰ ÔBLÏa ÌÈÓÎÁ eL השגור הביטוי הוא חכמים" "שנו – »¬»ƒƒ¿«ƒ¿»
בלשון  דלקמן הברייתות את שנו חכמים רבנן"; "תנו בארמית: בגמרא

המקום,Ceaהמשנה. –Ì‰a ÁaL,בחכמים –Ì˙LÓe– »∆»«»∆¿ƒ¿»»
שכתוב כמו יא יא יא יא ):):):):ששנו, יזיזיזיז,,,, ועל ((((דברים דברים דברים דברים  יורוך אשר התורה פי "על

תעשה, לך יאמרו אשר המשפט       
א א א א ):):):):ואמרו לה לה לה לה ,,,, זרה זרה זרה זרה  ערבים ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  – מיין" דודיך טובים "כי

דודיך דברי עלי תורה של מיינה יותר 
 מפרש:רשרשרשרש""""יייי ישראל" "תפארת ובעל .( שגם" –

הישמר  ולכן להתפאר; כדי בו מתכוונים ואינם היות ה', בחר בלימודם
יהללו  לכן עסקם היא והתורה שהואיל ולחשוב, אחריהם מלהרהר לך

זה". בפרק לימודה

א ה נ ש מ ר ו א ב

Ïk :ÓB‡ È‡Ó ÈadÓLÏ ‰Bza ˜ÒBÚ‰ ידיעת לשם – «ƒ≈ƒ≈»»≈«»ƒ¿»
וקיומה, ‰a‰התורה ÌÈ„Ï ‰ÎBÊלקמן המפורטים ((((מחזור מחזור מחזור מחזור – ∆ƒ¿»ƒ«¿≈

מפרשים:ויטריויטריויטריויטרי).).).). ויש ,להלן המנויים אלה מלבד –
הנימנים  שהדברים בעוד הזה, העולם בטובות שזוכה כאן והכוונה

הנפש שלימות בעקבות הבאים רוחניים קניינים הם ((((מדרשמדרשמדרשמדרשלקמן

BÏשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). ‡e‰ È„k Blk ÌÏBÚ‰ ÏkL ‡l‡ ,„BÚ ‡GÂ כדאי – ¿∆»∆»»»À¿«
בריאת  שתכלית בשבילו, שיתקיים הוא וראוי שנברא העולם הוא
ודרשו  ברא"... "בראשית שכתוב: כמו התורה, בשביל היתה העולם

א א א א ):):):):חכמים רבה רבה רבה רבה  שנאמר ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ראשית, שנקראת התורה בשביל
כב כב כב כב ):):):): חחחח,,,, לשמה ((((משלימשלימשלימשלי תורה הלומד נמצא דרכו"; ראשית קנני "ה'

אמרו וכן קונו. רצון ב ב ב ב ):):):):משלים ו ו ו ו ,,,, את ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  נשמע הכל דבר "סוף
שמור מצוותיו את ירא האֿלהים       כל

זה. בשביל אלא נברא לא כולו Úהעולם ‡˜ כמו הקב"ה, של – ƒ¿»≈«
יזיזיזיז):):):):שנאמר קלטקלטקלטקלט,,,, אֿל";((((תהליםתהליםתהליםתהלים רעיך יקרו מה כמו ‡‰e"ולי – »
יזיזיזיז):):):):שכתוב חחחח,,,, ישראל"((((משלימשלימשלימשלי "תפארת ובעל אהב"; אוהבי "אני
מפרש: ,דבר בכל עצתו לשמוע עמו להתחבר שראוי –

:מפרשים ויש הכל. על הוא אהוב היקרות מידותיו שמפני –
           

ÌB˜n‰ ˙‡ ‰B‡;מאהבה תורתו שלומד –˙‡ ‰B‡ ≈∆«»≈∆
˙Bia‰ יזכו הם שגם כדי ישרה, בדרך ומדריכן לתורה שמקרבן – «¿ƒ

מפרש  ישראל" "תפארת ובעל טוב. :לרוב   אפילו –
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  הכתוב את כגכגכגכג):):):):שדרשו יטיטיטיט,,,, תבואו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וכי
יהיה  שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם עץ... כל ונטעתם הארץ אל
שכתוב  כמו מדבר, הכתוב תורה של בפריה – יאכל" לא ערלים לכם

יחיחיחיח):):):): כזכזכזכז,,,, יאכל((((משלי משלי משלי משלי  תאנה הוא "נוצר שהעץ הכתוב, לנו ורמז
היא הארץ וביאת שלש הולד, שכל ואמר, העולם; אויר אל יציאתו

כשישלמו  כלומר: הילולים, קודש הרביעית ובשנה ערלה, השנים
לה' הקדישהו לרביעית, וייכנס ערלה של הראשונות השנים שלש
לכם  להוסיף החמישית... "ובשנה כך: אחר ואמר האותיות. ללמדו

למקרא ויכניסוהו בלימודו מוסיפים שיהיו – ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).תבואתו"

‰LnÏ NÚ Ôaלאחר ללמוד – מתחיל מקרא, שנים חמש שלמד ∆∆∆«ƒ¿»
אמרו שכן שנים? חמש של תקופה התנא קבע ולמה ((((חולין חולין חולין חולין משניות;

א א א א ):):):): שוב כד כד כד כד ,,,, שנים, חמש במשנתו יפה סימן ראה שלא תלמיד "כל
רואה". GLאינו Ôa˙BˆnÏ ‰NÚ L הוא נחשב שאז כלומר – ∆¿∆¿≈«ƒ¿

הכתוב על וסמכוהו במצוות, וחייב לגדול כא כא כא כא ):):):):כבר מג מג מג מג ,,,, "עם ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 
– יספרו" תהלתי לי יצרתי כותבים,זו ויש עשרה. שלש בגימטריה

מסיני למשה הלכה הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש ),),),),שזו eÓÏzÏ„((((תשובת תשובת תשובת תשובת  ‰NÚ LÓÁ Ôa∆¬≈∆¿≈««¿
היו  האחרונים שהתנאים ולטעמים לסברות והכוונה גמרא, ללימוד –
להם  וליתן ולהסבירם לבארם להם שקדמו התנאים בדברי מדקדקים

שלנו הגמרא עוד היתה לא ההם בימים שהרי – המאור המאור המאור המאור טעם ((((ספר ספר ספר ספר 

tÁÏ‰להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ).).).). ‰NÚ ‰BÓL Ôa,לכך רמז במדרש ומצאו – ∆¿∆∆¿≈«À»
יגיגיגיג):):):):שכתוב כא כא כא כא ,,,, –((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקח" בבתוליה אשה בגימטריא "והוא

ש  כי פירש, ורש"י עשרה. "אדם"שמונה כתוב פעמים עשרה מונה
זאת". לוקחה מאיש "כי עד ÛBcÏמ"בראשית" ÌÈNÚ Ôa– ∆∆¿ƒƒ¿

עוד  ימתין ולא אשה לישא רודף יהיה כאן עד אשה נשא לא שאם
רעים בהרהורים ישתקע שלא פנים, מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בשום ויש

אשה, ונשא וגמרא, משנה מקרא שלמד שלאחר מזונותיו; אחר לרדוף
מזונות אחר לחזור הוא צריך בנים, מבארים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).והוליד ויש

לצבא לצאת הוא שחייב האויב, אחרי ויטריויטריויטריויטרי),),),),– כמו ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 
גגגג):):):):שכתוב א א א א ,,,, בישראל".((((במדבר במדבר במדבר במדבר  צבא יוצא כל ומעלה שנה עשרים "מבן
GL ÔaÁkÏ ÌÈL המשכן בעבודת שהתחילו בלויים, מוצאים שכן – ∆¿ƒ«…«

שכתוב כמו שלושים, בני מזמזמזמז):):):):בהיותם ד ד ד ד ,,,, שנה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  שלושים "מבן
מועד". באוהל משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד הבא כל ומעלה...

‰ÈaÏ ÌÈÚa‡ Ôa;דבר מתוך דבר להבין שכלו כוח נתבשל – ∆«¿»ƒ«ƒ»
משה להם אמר במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים ((((דברים דברים דברים דברים שלאחר

גגגג):):):): עד כטכטכטכט,,,, לשמוע, ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן "ולא

הזה" ב ב ב ב ).).).).היום ה ה ה ה ,,,, זרה זרה זרה זרה  עבודה עבודה עבודה עבודה  "ולבבו ((((עייןעייןעייןעיין בכתוב רמז מוצאים ויש
יבין" ארבעים שלמה שלמה שלמה שלמה ).).).).בגימטריא ÚÏˆ‰((((מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ÌÈMÓÁ Ôa∆¬ƒƒ»≈»

דברים: שני צריכה העצה כי –;האדם שכל ראייתו מצד מצד
הרבה  הנסיונות מן ראה כבר לחמישים וכשהגיע הזמן; מנסיונות
הדברים  שני מצד מזוקקת עצתו ונמצאת שכלו, בתוקף הוא ועדיין

לה בלויים((((המאירי המאירי המאירי המאירי ););););הדרושים נאמר כה כה כה כה ----כו כו כו כו ):):):):וכן חחחח,,,, "ומבן ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
אחיו"... את ושרת עוד. יעבוד ולא העבודה, מצבא ישוב שנה חמשים
משמרתם  לשמור ומלמדם אותם שמייעץ להם? שנותן השירות ומהו

˜fÏ‰((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).). ÌÈML Ôaשכתוב כו כו כו כו ):):):):((((איובאיובאיובאיוב– אלי ה ה ה ה ,,,, בכלח "תבוא ∆ƒƒ«ƒ¿»
– מפרשים:קבר" ויש ששים. לחכמה,בגימטריא –

שנאמר טוב, ושכל טעם בדברי חכמתו להטעים יב יב יב יב ):):):):שיודע יב יב יב יב ,,,, ((((איוב איוב איוב איוב 

חכמה". OÏ‰"בישישים ÌÈÚL Ôaהמלך בדוד שכתוב ((((דברידברידברידברי– ∆ƒ¿ƒ«≈»
כחכחכחכח):):):): כטכטכטכט,,,, א א א א  שנה.הימים הימים הימים הימים  שבעים היו חייו וימי טובה", בשיבה "וימת

‰ebÏ ÌÈBÓL Ôaשכתוב י י י י ):):):):– צ צ צ צ ,,,, שמונים ((((תהליםתהליםתהליםתהלים בגבורות "ואם ∆¿ƒ«¿»
ÁeLÏשנה". ÌÈÚLz Ôa,מפרש יונה ורבנו וכפוף. שחוח הולך – ∆ƒ¿ƒ»«

להיות  ראוי לתשעים, שכשהגיע והיינו שיחו", "ישפוך מלשון שהוא
מידותיו  ולתקן בנפלאותיו ולשוח ה' ובתהלות בתפילה עסקו כל

ומצוות. תורה ‰ÌÏBÚולבקש ÔÓ ÏËe ÚÂ ˙Ó el‡k ‰‡Ó Ôa∆≈»¿ƒ≈¿»«»≈ƒ»»
והוא  ממנו, פסק החכמה ומעיין פניו, ונשתנו עיניו כהו שהרי –

והולך אלא ((((רשרשרשרש""""יייי))))משתטה יוציאנה שלא שכן מכל דעת, לו יש ואם .
ולבקשה ולתחינה ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לתפילה

ב כ ה נ ש מ ר ו א ב

גר. היה ב) ט, (חגיגה התוספות ולפי הלל; של דורו בן כנראה, היה, בג בג בן
הא הא ובן בג בג שבן שמואל", ב"מדרש גם מובא וכן   גרים

שנתוספה  ושרה אברהם בני והם כך, נקראו המלשינים מן להסתירם וכדי היו,
בג" "בג בניהם. הגרים כל נקרא ולפיכך לגרים, תחילה ושהיו שמותם, על ה"א

) ה"א ה"א בגימטריא         ושניהם
ולידע  להכיר כדי מזה, משונה זה וקראום ונעלם, נסתר יותר בג שבג אלא אחד,
תנא  של שמות שני הם הא" הא ו"בן בג" בג ש"בן סוברים ויש לזה". זה בין
ושרה  אברהם בן – הא" הא "בן גיורת; בן גר, בן תבות: ראשי בג" "בג אחד;

ב;אבות  ט, חגיגה (עיין למעלה כמבואר לשמותיהם, נתוספה ה"א שאות הגרים,
בארמית, כאן מובאים המאמרים – להלל"). הי הי "בר המתחיל דיבור תוספות

הגרים של לשונם היתה שזו      מבארים ויש
ארמית, בלשון הפתגמים נאמרו לכן אדם, לבני גדול צורך הם תורה ודברי שהואיל
בענין  הזקן הלל של הפתגם למעלה מובא וכן מבבל. כשעלו בה מכירין הכל שהיו
על  הקודמת במשנה ששנינו ולאחר – יג). משנה א (פרק בארמית התורה לימוד
שלא  בג, בג בן של מאמרו משנתנו מביאה הלימוד, בענין האדם חיי שני סידור
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תכליתה, עד התורה את השיג כבר וגמרא, ומשנה מקרא למד שאם האדם, יחשוב
ראיתי  תכלה "לכל צו): קיט, (תהלים שכתוב כמו ותכלית, קץ לה אין התורה כי

מאד" מצותך רחבה קץ 

da CÙ‰Â da CÙ‰ :ÓB‡ ‚a ‚a Ôa וחוזר בתורה עוסק הווה – ∆««≈¬…»«¬…»
תדיר, בה daועוסק ‰lÎc העולם חכמות שכל כלומר בה, שהכול – ¿…»«

בה ויטריויטריויטריויטרי).).).).כלולות שלא ((((מחזור מחזור מחזור מחזור  כאן, מזהיר בג בג שבן מבארים, ויש
הופך  שיהא אלא לבד, ושטחית גסה בקריאה בתורה העוסק יסתפק
שמפקפק  מה כל בה ימצא הוא כן, יעשה שאם בעיון, תמיד בה ומהפך

עליו שאמר:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לבו וזהו  אחר מבואר שהכל –
מפרש: ורש"י בדברים. ודיוק עיון  מהפך שתהא שעה שבכל

אמרו וכן וטעמים, חידושים בה תמצא בתורה, נד נד נד נד ,,,,ומעיין ((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין

שנאמרב ב ב ב ):):):): כמו לתאנה, תורה דברי נמשלו יחיחיחיח):):):):"למה כז כז כז כז ,,,, "נוצר ((((משלי משלי משלי משלי 
ממשמש  שאדם זמן כל זו תאנה מה לך: לומר פריה"? יאכל תאנה

תאנים בה מוצא בה       
      זמן כל תורה, דברי אף רש"י), –

טעם". בהם מוצא בהם, הוגה ÈÊÁzשאדם de האמת תראה ובה – «∆¡≈
שכלך ÈÒÂda((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ),),),),בעין ‰Ïe  כלומר בה, ותבלה ותזקין – ¿ƒ¿≈«

ושיבה. זקנה עד בתורה ÚeÊzעסוק ‡Ï dpÓe;תזוז לא וממנה – ƒ«»¿«
אלך  בה, להתעסק עוד צריך ואיני צרכי די למדתי כבר תאמר: ואל

אחרות, בחכמות ‰pÓÈ‰ואעסוק ‰BË ‰cÓ CÏ ÔÈ‡L מאשר – ∆≈»ƒ»»≈∆»
שכתוב כמו תדיר, בה ולעסוק בתורה חחחח):):):):להתדבק א א א א ,,,, "לא ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

ולילה". יומם בו והגית מפיך, הזה התורה ספר ימוש

ג כ ה נ ש מ ר ו א ב

למשנה  כתוספת כאן מובא – פרקנו את המסיים – הא הא בן של הקצר פתגמו
רב, בעיון בה ולעסוק התורה, בעמל להתמיד האדם שצריך למדנו בה הקודמת,
מה  שכל  לציין, משנתנו ובאה בה. הגנוז הרב והאור ענייניה עומק לגלות כדי
עמוקים  הישגים ויותר יותר בה ישיג כן התורה, בלימוד יותר ויעמול יטרח שאדם
המשנה  לבאור בהקדמה עיין הא הא בן על – שכרו. ירבה וכן נפלאים, וחידושים

הקודמת.

‡‚‡ ‡Úˆ ÌeÙÏ :ÓB‡ ‡‰ ‡‰ Ôa.השכר הוא הצער לפי – ∆≈≈≈¿«¬»«¿»
בתורה שתצטער מה "לפי מפרש: הרמב"ם  

"שכרך יהיה   שאמרו ((((ברכותברכותברכותברכותכמו

ב ב ב ב ):):):): וכן סגסגסגסג,,,, עליה"; עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי "אין
שינק ((((שםשםשםשם):):):):אמרו חלב שמקיא במי תורה? של חמאה מוצא אתה "במי

האדם  את לנחם התנא שבא מבואר, שמואל ובמדרש עליה". אמו משדי
לומד, שהוא התורה דברי את משיג שהוא עד הרבה ומצטער הטורח
השכר  שאין לפי התורה, מלימוד להרפות צריך אינו כזה אדם גם כי
ויגע  שעמל האדם ולפעמים והטורח; הצער לפי אלא ההשגה לפי ניתן
החכם  של לשכר שווה שכרו הרבה, בלימודו השיג שלא אף בתורה,

השכר. הוא הצער לפי כי שבדור, הגדול

ה ח י ת פ ה ר ו א ב

בה. העוסק של ובמעלתו התורה של בשבחה העוסקות ברייתות כולל זה פרק

שם  על מאיר", דרבי "פרק לו: קוראים ויש תורה". "קניין הפרק: שם מכאן,
שמתחיל:   צורף הזה הפרק כי למסכתנו, בפתיחה הזכרנו וכבר

והוסיפו  בשבתות, אבות פרקי ללמוד המנהג משום מאוחר, בזמן אבות למסכת
השבועות חג שלפני בשבת ללמדו כדי תורה" "קנין הפרק את  ואמנם

שנויה  שהיא אלא היא, ברייתא ואילך שמכאן לציין באה פרקנו שבראש הפתיחה
הברייתות  כי להודיענו, באה זו שהקדמה שמואל", ב"מדרש ומבואר המשנה; בלשון
יהודה  רבי של מדרשו בבית נישנו שהמשניות אלא למשניות, במעלתן הן שוות
רבי  חייא, רבי תלמידיו: ידי על מדרשו לבית מחוץ נישנו והברייתות הנשיא,
אליהו  בסדר כולו כמעט נמצא הזה הפרק – ב). קמא, (חולין קפרא ובר אושעיא

ח'. פרק רבתי, כלה ובמסכת י"ז, פרק זוטא,

‰Ln‰ ÔBLÏa ÌÈÓÎÁ eL השגור הביטוי הוא חכמים" "שנו – »¬»ƒƒ¿«ƒ¿»
בלשון  דלקמן הברייתות את שנו חכמים רבנן"; "תנו בארמית: בגמרא

המקום,Ceaהמשנה. –Ì‰a ÁaL,בחכמים –Ì˙LÓe– »∆»«»∆¿ƒ¿»»
שכתוב כמו יא יא יא יא ):):):):ששנו, יזיזיזיז,,,, ועל ((((דברים דברים דברים דברים  יורוך אשר התורה פי "על

תעשה, לך יאמרו אשר המשפט       
א א א א ):):):):ואמרו לה לה לה לה ,,,, זרה זרה זרה זרה  ערבים ((((עבודה עבודה עבודה עבודה  – מיין" דודיך טובים "כי

דודיך דברי עלי תורה של מיינה יותר 
 מפרש:רשרשרשרש""""יייי ישראל" "תפארת ובעל .( שגם" –

הישמר  ולכן להתפאר; כדי בו מתכוונים ואינם היות ה', בחר בלימודם
יהללו  לכן עסקם היא והתורה שהואיל ולחשוב, אחריהם מלהרהר לך

זה". בפרק לימודה

א ה נ ש מ ר ו א ב

Ïk :ÓB‡ È‡Ó ÈadÓLÏ ‰Bza ˜ÒBÚ‰ ידיעת לשם – «ƒ≈ƒ≈»»≈«»ƒ¿»
וקיומה, ‰a‰התורה ÌÈ„Ï ‰ÎBÊלקמן המפורטים ((((מחזור מחזור מחזור מחזור – ∆ƒ¿»ƒ«¿≈

מפרשים:ויטריויטריויטריויטרי).).).). ויש ,להלן המנויים אלה מלבד –
הנימנים  שהדברים בעוד הזה, העולם בטובות שזוכה כאן והכוונה

הנפש שלימות בעקבות הבאים רוחניים קניינים הם ((((מדרשמדרשמדרשמדרשלקמן

BÏשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). ‡e‰ È„k Blk ÌÏBÚ‰ ÏkL ‡l‡ ,„BÚ ‡GÂ כדאי – ¿∆»∆»»»À¿«
בריאת  שתכלית בשבילו, שיתקיים הוא וראוי שנברא העולם הוא
ודרשו  ברא"... "בראשית שכתוב: כמו התורה, בשביל היתה העולם

א א א א ):):):):חכמים רבה רבה רבה רבה  שנאמר ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ראשית, שנקראת התורה בשביל
כב כב כב כב ):):):): חחחח,,,, לשמה ((((משלימשלימשלימשלי תורה הלומד נמצא דרכו"; ראשית קנני "ה'

אמרו וכן קונו. רצון ב ב ב ב ):):):):משלים ו ו ו ו ,,,, את ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  נשמע הכל דבר "סוף
שמור מצוותיו את ירא האֿלהים       כל

זה. בשביל אלא נברא לא כולו Úהעולם ‡˜ כמו הקב"ה, של – ƒ¿»≈«
יזיזיזיז):):):):שנאמר קלטקלטקלטקלט,,,, אֿל";((((תהליםתהליםתהליםתהלים רעיך יקרו מה כמו ‡‰e"ולי – »
יזיזיזיז):):):):שכתוב חחחח,,,, ישראל"((((משלימשלימשלימשלי "תפארת ובעל אהב"; אוהבי "אני
מפרש: ,דבר בכל עצתו לשמוע עמו להתחבר שראוי –

:מפרשים ויש הכל. על הוא אהוב היקרות מידותיו שמפני –
           

ÌB˜n‰ ˙‡ ‰B‡;מאהבה תורתו שלומד –˙‡ ‰B‡ ≈∆«»≈∆
˙Bia‰ יזכו הם שגם כדי ישרה, בדרך ומדריכן לתורה שמקרבן – «¿ƒ

מפרש  ישראל" "תפארת ובעל טוב. :לרוב   אפילו –

   



קנב     

            
           

              
        

              
              

           
            

הקב"ה; של בריותיו שהן מפני אלא לאהבן שאין במידות, המקולקלין
ÌB˜n‰ ˙‡ ÁnNÓ,מבואר שמואל ובמדרש ובמעשיו; בחכמתו – ¿«≈∆«»

שה' לפי המקום, את בזה משמח נמצא לעולם, מיטיב ה' שבזכותו
להם; כשמיטיב שמח והוא לברואיו, להיטיב כוונתו ≈»¿ÁnNÓיתברך

˙Bia‰ "מדרש ‡˙ ולפי הטובים; ובמעשיו חכמתו בדברי – ∆«¿ƒ
שמואל":   וטובי שמחים העולם כל שבזכותו –

ÈÂ‡‰לב. ‰ÂÚ ezLaÏÓe ענוה המידות: שתי מלבשתו התורה – «¿¿«¬»»¿ƒ¿»
דרשו וכן שמים; לזלזלזלז):):):):ויראת רבה רבה רבה רבה  תסיע"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממצרים ((((תהלים תהלים תהלים תהלים "גפן

ט ט ט ט )))) מחבירו פפפפ,,,, הגדול וקטנות, גדולות אשכולות בה יש הזו הגפן מה –
בתורה  יגע מהם שאחד מה כל ישראל כך מחבירו, נמוך כאילו נראה

וכתוב מחבירו; נמוך נראה – בתורה מחבירו יטיטיטיט):):):):וגדול יזיזיזיז,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

לידי  מביא שהתלמוד מלמד – אֿלהיו" ה' את ליראה ילמד "למען
יראה ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï ezLÎÓe,באמונתו –„ÈÒÁÂ «¿¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

הדין, משורת לפנים שעושה במעשיו, –LÈÂ,בלבו –ÔÓ‡Â– ¿»»¿∆¡»
מפרש: ישראל" "תפארת ובעל למקום,בדיבורו; בינו –

לחברו, בינו – שלא כגון מדותיו, ישחית שלא לעצמו, בינו –
וכדומה, רעבתן או עצל ברוחו יהיה איתן שיהא חייו, לדרך –

הזמן; מקרי או היצר ידי על יוכרע ‰ËÁ‡ולא ÔÓ ez˜ÁÓe– ¿«¬«ƒ«≈¿
במחשב  אף חטא בשום ייכשל ברוחו שלא הוא מושל כי והרהור, ה

את eÎÊ˙יצרו,וכובש È„ÈÏ ez˜Óe מצוות לעשות  שיזכה – ¿»¿«ƒ≈¿
מפרשים: ויש טובים; ומעשים   באה שלא –
ידו, על חטא של תקלה לאחרים    אחרים שזוכים

ידו. epnÓעל ÔÈ‰Â,אדם בני –‰ˆÚ,טובה בעצה –‰iLe˙Â ¿∆¡ƒƒ∆≈»¿ƒ»
ממנו, שלומדים התורה שהיא ובתושיה, –‰Èa שהוא בבינה, – ƒ»

המעשהe‚e‰העיון, שהוא ובגבורה שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),– Ó‡pL:((((מדרשמדרשמדרשמדרש ¿»∆∆¡«
‰iLe˙Â ‰ˆÚŒÈÏ",(התורה היינו החכמה, אומרת È‰(כך È‡ ƒ≈»¿ƒ»¬ƒƒ»

"‰e‚ ÈÏ;הללו המעלות בכל מחונן לשמה בתורה שעוסק ומי – ƒ¿»
˙eÎÏÓ BÏ ˙˙BÂאמרו וכן א א א א ):):):):– סב סב סב סב ,,,, שחכמים ((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין מניין ¿∆∆«¿

שכתוב מלכים? טו טו טו טו ):):):):נקראים חחחח,,,, ימלוכו",((((משלימשלימשלימשלי מלכים ««¿∆ÏLÓÓe‰"בי
שאמרו כמו ב ב ב ב ):):):):– וווו,,,, דבריו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  שמים יראת בו שיש אדם כל

ÔÈcנשמעים, ewÁÂ ולהיות לאמיתו הדין את לחקור שיודע – ¿ƒƒ
צדק, ˙B‰שופט ÈÊ BÏ ÔÈl‚Óeשכתוב כמו יד יד יד יד ):):):):– כה כה כה כה ,,,, ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ¿«ƒ»≈»

ליראיו". ה' ÒBt˜"סוד BÈ‡L ‰Îe ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‰NÚÂ¿«¬∆¿«¿»«ƒ¿«≈¿»»∆≈≈
גורסים: ויש –      כלומר

ממעיין  צמאונו ירווה אליו הקרב וכל ומתווספת, הולכת שחכמתו
וחכמתו שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),),תורתו שכתוב((((אמונת אמונת אמונת אמונת  טזטזטזטז):):):):כמו ה ה ה ה ,,,, "יפוצו ((((משלימשלימשלימשלי

מים"; פלגי ברחובות חוצה, ˆÚeמעינותיך ÈÂ‰Â:אחר בנוסח – ∆¡≈»«
  הוא ובמידותיו, בחכמתו מתפרסם שהוא פי על שאף
צנוע, Áeתמיד C‡Â אפים ארך בין שמבחינים ויש סבלן; – ¿∆∆«

מיד, נוקם ואינו אפו שמאריך אלא כועס אפים שארך רוח, לארך
ואילו  כהוגן שלא דבר לו כשעשו אף כלל, כועס אינו

שמואלשמואלשמואלשמואל),),),), BBaÏÚ((((מדרשמדרשמדרשמדרש ÏÚ ÏÁBÓe ואינם הנעלבים מן שהוא – ≈«∆¿
משיבים ואינם חרפתם שומעים ב ב ב ב ),),),),עולבים, פח פח פח פח ,,,, אלא ((((שבת שבת שבת שבת  עוד ולא

עליו, ייענש שלא כדי שהעליבו, למי מוחל »¿»¿ezÏc‚Óeשהוא

ÌÈNÚn‰ Ïk ÏÚ ezÓÓBÓe,הללו המידות לכל שזכה לאחר – ¿¿««»««¬ƒ
שכתוב  כמו הבריאה, מעשי כל על אותו ומרוממת מגדלת התורה

זזזז):):):): חחחח,,,, ידך"((((תהליםתהליםתהליםתהלים במעשי שבת שבת שבת שבת ).).).)."תמשילהו מפרשים:((((מנחת מנחת מנחת מנחת  ויש
  ממה בו המצוות יתפארו שיותר המצוות, מעשי כל על –

ומדרגתו  מהן ומרומם גדול הוא כאילו כביכול, במצוות הוא שיתפאר
ממדרגתן שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).).גדולה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש

ב ה נ ש מ ר ו א ב

תורה  למד הראשון. שבדור ישראל ארץ אמוראי מגדולי היה לוי בן יהושע רבי
רבי  היה המובהק רבו אולם הנשיא, יהודה רבי של תלמידו שהיה קפרא בר מפי
היתה  מושבו עיר ה). צד, רבה (בראשית קפרא בר של אחותו בן פדיה, בן יהודה
בצרכי  עסק הרבה בטבריה. ישיבתו היתה ימיו ובסוף תורה; שם שהרביץ לוד,
ההלכות  מן הרבה שכח הציבור בעסקי טרדותיו שמרוב מתאונן, שהיה עד ציבור,
במידת  גדול היה הוא וארא). (תנחומא, רבו פדיה בן יהודה רבי אצל שלמד

ואף אליהו, לגילוי שזכה עד ב).החסידות עז, (כתובות עדן לגן חי בעודו להיכנס
עם  אף תורה מללמוד נמנע היה ולא בעיניו, מאד חשובה היתה התורה הרבצת
אומר: היה כי אחריו, כרוכים והם במחיצתם שוהה והיה מדבקות, מחלות בעלי
בראשו, "חש תבריאהו: התורה שחלה, מי אדרבא, (שם). לומדיה" על מגינה "תורה

ב). נד, (עירובין בתורה" יעסוק גופו, בכל "חש בתורה"; יעסוק

˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa :ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿»»«≈
BÁ ‰Ó,התורה ניתנה שבו סיני, הר הוא –:˙ÓB‡Â ˙ÊÎÓe ≈«≈«¿∆∆¿∆∆

‰Bz ÏL dBaÏÚÓ ˙BiaÏ Ì‰Ï ÈB‡ עוסקים ואין שהואיל – »∆«¿ƒ≈∆¿»∆»
ישנם  קול בת בענין – לבריות"! להם "אוי  כך ועל עלבונה, גדול בה,

טוב" יום ב"תוספות שונים. וווו))))פירושים טזטזטזטז,,,, קול ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "בת מבואר:
לאחר  בו שנשתמשו הקול הוא חז"ל, בדברי פעמים הרבה שנזכר
להודיע  יתברך מהבורא לשעתו מחודש קול והוא הנבואה, שפסקה
"ראוי  משנתנו: על כותב שמואל" "מדרש בעל ברם, ליראיו". סודו
בתורה  שיעסקו אדם, בני להתרות באה זו קול שבת שכיון להבין,
שהעניין  לומר, אפשר לכן העולם. כל אותה שישמעו ראוי היה תדיר,
ושם  סיני, הר שהוא חורב בהר ניתנה שהתורה לפי משל, דרך הוא
אינם  כשישראל כן אם ולילה, יומם בה לעסוק ישראל כל נשבעו
מכריז  בעצמו חורב הר כאילו האדם, שיחשוב צריך בתורה, עוסקים

ואומר:     ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈÓ ÏkL∆»ƒ∆≈≈
‰Bza,כראוי –ÛeÊ ‡˜ מעשיו בגלל לנזיפה הוא שראוי – «»ƒ¿»»

מפרש: ורש"י ויטרי":המגונים; ב"מחזור מבואר וכן מנודה. –
שכתוב לשמים, כמנודה כו כו כו כו ):):):):"שהוא כזכזכזכז,,,, יקים ((((דבריםדבריםדבריםדברים לא אשר "ארור

בור  "אין הלא יקיים? היאך לומד, וכשאינו הזאת", התורה דברי את
ו  חסיד"? הארץ עם ולא חטא חכמיםירא א א א א ):):):):אמרו לו לו לו לו ,,,, ((((שבועות שבועות שבועות שבועות 

לשמים"; מנודה שהוא נמצא קללה, בו נידוי, בו – »¡∆∆Ó‡pL:"ארור"
"ÌÚË ˙ÒÂ ‰ÙÈ ‰M‡ ,ÈÊÁ Û‡a ‰Ê ÌÊ" נזם כמו – ∆∆»»¿«¬ƒƒ»»»¿»«»«

לאדם  הוא ומשל טעם, וסרת יפה אשה היא כך חזיר באף זהב
שמלכלך  הזה כחזיר שהוא לימודה, את מזניח והוא תורה שיודע
יפיה  את שמנוולת טעם חסרת אשה וכאותה שבאפו, הזהב נזם את

דורשים: ויש אותו. בא זםוממאסת נוטריקון:הב –ÓB‡Â¿≈
הכתוב: –zÎÓ zÎn‰Â ,‰n‰ ÌÈ‰G‡ ‰NÚÓ ˙Ál‰Â"¿«À…«¬≈¡ƒ≈»¿«ƒ¿»ƒ¿«

‡l‡ "˙eÁ" ‡˜z Ï‡ ,"˙Ál‰ŒÏÚ ˙eÁ ,‡e‰ ÌÈ‰G‡¡ƒ»««À…«ƒ¿»»∆»
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         –     
               

            
        
             

         –   
–             

           

ÔÈÁ Ôa CÏ ÔÈ‡L ,"˙eÁ" ולתאוות הרע ליצרו משועבד שאינו – ≈∆≈»∆…ƒ
Bz‰לבו, „eÓÏ˙a ˜ÒBÚL ÈÓ ‡l‡ במשנה ששנינו כפי – ∆»ƒ∆≈¿«¿»

ומקרבתו  החטא מן ומרחקתו ויראה, ענוה "מלבשתו שהתורה הקודמת,
המעשים", כל על ומרוממתו ומגדלתו זכות, ÒBÚL˜לידי ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈

‰lÚ˙Ó ‰Ê È‰ ,È„z ‰Bza חכמת בזכות לגדולה הוא עולה – «»»ƒ¬≈∆ƒ¿«∆
לו, שרכש הנפש ומידות Ï‡ÈÏÁ,התורה ‰znÓe" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«»»«¬ƒ≈

"˙BÓa Ï‡ÈÏÁpÓe:היא הפסוק התחלת –  ודרשו ƒ«¬ƒ≈»
א א א א ):):):):חכמים נד נד נד נד ,,,, דשין ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שהכל זה כמדבר עצמו משים אדם "אם

לו  שניתנה וכיון במתנה; לו ניתנת ותורה בידו, מתקיים תלמודו בו,
אֿל נחלו במתנה,  :שנאמר  וכיון

שנאמר: לגדולה, עולה אֿל, שנחלו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Á‡ ˜t BÁÓ „ÓBl‰,„Á‡ ˜eÒt B‡ ,˙Á‡ ‰ÎÏ‰ B‡ ,„ «≈≈¬≈∆∆∆»¬»»««»∆»
„Á‡ eac B‡טעם של דיבור תורה ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– של דיבור כלומר ƒ∆»

לימוד, ‡Á˙שצריך ˙B‡ elÙ‡ ראשון ענין על מוסיף וי"ו כגון – ¬ƒ««
ישראלישראלישראלישראל");");");");וכדומה עליהן ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מברכין אין עוממות "גחלים כגון או

בגמרא ושאלו האש", מאורי ב ב ב ב ):):):):"בורא נג נג נג נג ,,,, (באל"ף),((((ברכות ברכות ברכות ברכות  וממות
אחתאו אות של לימוד וזהו (בעי"ן), וממות CÈ»̂ƒ

„Bk Ba ‚B‰Ï,התורה כבוד משום –CÏÓ „Â„a eÈˆÓ ÔkL ƒ¿»∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆
„Ïa ÌÈ„ ÈL ‡l‡ ÏÙ˙ÈÁ‡Ó „ÓÏ ‡lL ,Ï‡NÈ– ƒ¿»≈∆…»«≈¬ƒ…∆∆»¿≈¿»ƒƒ¿«

יחידי; תורה ילמד באימה שלא כלומר ברגש, הכנסת לבית שילך
ובחרדה B‡˜e– לאחיתופל דוד –BÙel‡ ,Ba ¿»««

"ÈÚcÈÓe ÈÙel‡ ,ÈkÚk LB‡ ‰z‡Â" :Ó‡pL ,BÚcÈÓe– ¿À»∆∆¡«¿«»¡¿∆¿ƒ«ƒ¿À»ƒ
ומהודע  לי דאלפת רב לי דדמי גברא אחיתופל "ואנת ותרגומו:
והודעתני  שלימדתני כרב, לי הנחשב אחיתופל (ואתה לי" חוכמתא

lL‡חכמה). ,Ï‡NÈ CÏÓ „Âc ‰Óe :ÓÁÂ Ï˜ ÌÈc ‡G‰Â«¬¿»ƒ«»…∆«»ƒ∆∆ƒ¿»≈∆…
„Ïa ÌÈ„ ÈL ‡l‡ ÏÙ˙ÈÁ‡Ó „ÓÏ,לעיל כמבואר –B‡˜ »«≈¬ƒ…∆∆»¿≈¿»ƒƒ¿«¿»

BÚcÈÓe BÙel‡ Ba;הדברים שני אותם משום –BÁÓ „ÓBl‰ ««¿À»«≈≈¬≈
,„Á‡ eac B‡ ,„Á‡ ˜eÒt B‡ ,˙Á‡ ‰ÎÏ‰ B‡ ,„Á‡ ˜t∆∆∆»¬»»««»∆»ƒ∆»

˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡,לעיל שבארנו כמו –‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ¬ƒ««««««»¿«»
„Bk Ba ‚B‰Ï CÈvL האמת על העמידו שחברו הדיוט כלומר – ∆»ƒƒ¿»

כבוד, בו לנהוג פנים כל על שצריך שכן כל אחת, אות ידי על אפילו
עניינים  כמה ללמוד אפשר במשנה או שבמקרא אחת מאות לפעמים כי

גדולות והלכות שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).).נשגבים Bz‰((((אמונת אמונת אמונת אמונת  ‡l‡ „Bk ÔÈ‡Â– ¿≈»∆»»
תורה עסקי על אלא לאדם לו בא כבוד "Bk„((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אין :Ó‡pL∆∆¡«»

"eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ:כתוב וכן כבוד. ינחלו הם התורה חכמי – ¬»ƒƒ¿»
"BËŒeÏÁÈ ÌÈÓÈÓ˙e",טוב ינחלו התלמידים, הם תמימים, – ¿ƒƒƒ¿¬

,ÌÎÏ Èz˙ BË Á˜Ï Èk" :Ó‡pL ,‰Bz ‡l‡ BË ÔÈ‡Â¿≈∆»»∆∆¡«ƒ∆«»«ƒ»∆
"eÊÚzŒÏ‡ È˙Bz,"טוב "לקח לקבל התלמידים שזוכים וכיון – »ƒ««¬…

לנהוג  צריכים הם גם הרי כבוד, להם להנחיל שעתידה התורה, היא
במלמדיהם ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").כבוד ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

‰Bz ÏL dkc ‡È‰ Ck:בתורה העמל של הדרך זוהי –˙t »ƒ«¿»∆»«
‰zLz ‰eNna ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaיחזקאל כלשון יא יא יא יא ).).).).– ((((ד ד ד ד ,,,, «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆

.הנוזלים ממידות קטנה מידה –ÔLÈz ı‡‰ ÏÚÂ בלי – ¿«»»∆ƒ«
למראשותיך, ÈÁz‰כר Úˆ ÈiÁÂ לך יגרמו הקשים חייך שתנאי – ¿«≈««ƒ¿∆

ÏÓÚצער, ‰z‡ ‰Bze וכן בתורה. לעמול עליך כן פי על ואף – «»«»»≈
במלח, פת אלא לאכול מה לך אין אפילו רש"י: תימנע מפרש אל

בידו  שיש לעשיר, גם אזהרה שזו מפרשים, ויש בתורה. מלעסוק
התענגות  מתוך כי בהם, עצמו ירגיל שלא העולם, בתענוגי להתענג
לקניין  התורה לו תהא ולא כראוי תורה ללמוד יוכל לא והתפנקות
להיבטל  מוכרח יהא העולם, בתענוגות עצמו ירגיל שאם ועוד, נפש.
המרובות, הוצאותיו לצורך ממון הרבה להרויח כדי התורה, מלימוד
נקנית  התורה שאין ולעניים, לעשירים כלל בדרך בזה הזהיר לפיכך

שאמרו כמו ותענוגים, מותרות על ויתורים תוך רב בעמל ((((ברכותברכותברכותברכותאלא

ב ב ב ב ):):):): עליה"סגסגסגסג,,,, עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש"אין

ÔÎשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). ‰NBÚ ‰z‡ Ì‡Â,צער חיי מתוך בתורה ועוסק – ¿ƒ«»∆≈
ÌÏBÚÏ CÏ BËÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa EÈL‡ :"CÏ BËÂ EÈL‡"«¿∆¿»«¿∆»»«∆¿»»»

‡a‰ תמיד הוא טרוד הזה, העולם תענוגי אחר להוט שהוא מי כי – «»
לו  גורמות האדם תאוות ולפעמים לנפשו, מנוחה ואין תאוותו למלא
שמסתפק  מי אבל זמנו; קודם העולם מן אותו המוציאות קשות מחלות
ובהסתפקות, ה' ביראת ביתו בני את גם מרגיל הוא וכן ה', שחננו במה
ואשריו  הזה בעולם אשריו ובמצוותיו, ה' בתורת לעסוק שיוכל  כדי

הבא. CÓˆÚÏבעולם ‰l„b Lwz Ï‡ אמנם אתה עוסק אם – «¿«≈¿À»¿«¿»
שררה; תבקש אל בה, רבות ידיעות לך וקונה ÓÁz„בתורה Ï‡Â¿««¿…

„Bk שלא עושה אתה כאילו נראה כך שמתוך בתורתך, להתכבד – »
NÚ‰((((רשרשרשרש""""יייי););););לשמה C„enlÓ ˙BÈ מרובים מעשיך שיהיו – ≈ƒƒ»¬≈

ששנינו כמו טטטט):):):):מחכמתך, גגגג,,,, מחכמתו,((((לעיללעיללעיללעיל מרובים שמעשיו "כל
שהוא  בדברים שאפילו מבואר, שמואל" וב"מדרש מתקיימת". חכמתו
תורה. של באיסור ייכשל שלא כדי עצמו, על יחמיר בהם, מפוקפק

ÌÈÎÏÓ ÏL ÌÁÏLÏ ‰e‡˙z Ï‡Â,ולמשמנים למעדנים – ¿«ƒ¿«∆¿À¿»»∆¿»ƒ
ÌÁÏMÓ ÏB„b CÁÏML לפני אשר השולחן "זה עליו: שנאמר – ∆À¿»»»ƒÀ¿»»

מפרשים: ויש הבא,ה'". בעולם –  בעולם –
Ì˙kÓהזה. ÏB„b C˙ÎÂ עיין) מלכות מכתר גדול תורה שכתר – ¿ƒ¿»»ƒƒ¿»

   



קנג      

            
           

              
        

              
              

           
            

הקב"ה; של בריותיו שהן מפני אלא לאהבן שאין במידות, המקולקלין
ÌB˜n‰ ˙‡ ÁnNÓ,מבואר שמואל ובמדרש ובמעשיו; בחכמתו – ¿«≈∆«»

שה' לפי המקום, את בזה משמח נמצא לעולם, מיטיב ה' שבזכותו
להם; כשמיטיב שמח והוא לברואיו, להיטיב כוונתו ≈»¿ÁnNÓיתברך

˙Bia‰ "מדרש ‡˙ ולפי הטובים; ובמעשיו חכמתו בדברי – ∆«¿ƒ
שמואל":   וטובי שמחים העולם כל שבזכותו –

ÈÂ‡‰לב. ‰ÂÚ ezLaÏÓe ענוה המידות: שתי מלבשתו התורה – «¿¿«¬»»¿ƒ¿»
דרשו וכן שמים; לזלזלזלז):):):):ויראת רבה רבה רבה רבה  תסיע"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממצרים ((((תהלים תהלים תהלים תהלים "גפן

ט ט ט ט )))) מחבירו פפפפ,,,, הגדול וקטנות, גדולות אשכולות בה יש הזו הגפן מה –
בתורה  יגע מהם שאחד מה כל ישראל כך מחבירו, נמוך כאילו נראה

וכתוב מחבירו; נמוך נראה – בתורה מחבירו יטיטיטיט):):):):וגדול יזיזיזיז,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

לידי  מביא שהתלמוד מלמד – אֿלהיו" ה' את ליראה ילמד "למען
יראה ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï ezLÎÓe,באמונתו –„ÈÒÁÂ «¿¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

הדין, משורת לפנים שעושה במעשיו, –LÈÂ,בלבו –ÔÓ‡Â– ¿»»¿∆¡»
מפרש: ישראל" "תפארת ובעל למקום,בדיבורו; בינו –

לחברו, בינו – שלא כגון מדותיו, ישחית שלא לעצמו, בינו –
וכדומה, רעבתן או עצל ברוחו יהיה איתן שיהא חייו, לדרך –

הזמן; מקרי או היצר ידי על יוכרע ‰ËÁ‡ולא ÔÓ ez˜ÁÓe– ¿«¬«ƒ«≈¿
במחשב  אף חטא בשום ייכשל ברוחו שלא הוא מושל כי והרהור, ה

את eÎÊ˙יצרו,וכובש È„ÈÏ ez˜Óe מצוות לעשות  שיזכה – ¿»¿«ƒ≈¿
מפרשים: ויש טובים; ומעשים   באה שלא –
ידו, על חטא של תקלה לאחרים    אחרים שזוכים

ידו. epnÓעל ÔÈ‰Â,אדם בני –‰ˆÚ,טובה בעצה –‰iLe˙Â ¿∆¡ƒƒ∆≈»¿ƒ»
ממנו, שלומדים התורה שהיא ובתושיה, –‰Èa שהוא בבינה, – ƒ»

המעשהe‚e‰העיון, שהוא ובגבורה שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),– Ó‡pL:((((מדרשמדרשמדרשמדרש ¿»∆∆¡«
‰iLe˙Â ‰ˆÚŒÈÏ",(התורה היינו החכמה, אומרת È‰(כך È‡ ƒ≈»¿ƒ»¬ƒƒ»

"‰e‚ ÈÏ;הללו המעלות בכל מחונן לשמה בתורה שעוסק ומי – ƒ¿»
˙eÎÏÓ BÏ ˙˙BÂאמרו וכן א א א א ):):):):– סב סב סב סב ,,,, שחכמים ((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין מניין ¿∆∆«¿

שכתוב מלכים? טו טו טו טו ):):):):נקראים חחחח,,,, ימלוכו",((((משלימשלימשלימשלי מלכים ««¿∆ÏLÓÓe‰"בי
שאמרו כמו ב ב ב ב ):):):):– וווו,,,, דבריו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  שמים יראת בו שיש אדם כל

ÔÈcנשמעים, ewÁÂ ולהיות לאמיתו הדין את לחקור שיודע – ¿ƒƒ
צדק, ˙B‰שופט ÈÊ BÏ ÔÈl‚Óeשכתוב כמו יד יד יד יד ):):):):– כה כה כה כה ,,,, ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ¿«ƒ»≈»

ליראיו". ה' ÒBt˜"סוד BÈ‡L ‰Îe ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‰NÚÂ¿«¬∆¿«¿»«ƒ¿«≈¿»»∆≈≈
גורסים: ויש –      כלומר

ממעיין  צמאונו ירווה אליו הקרב וכל ומתווספת, הולכת שחכמתו
וחכמתו שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),),תורתו שכתוב((((אמונת אמונת אמונת אמונת  טזטזטזטז):):):):כמו ה ה ה ה ,,,, "יפוצו ((((משלימשלימשלימשלי

מים"; פלגי ברחובות חוצה, ˆÚeמעינותיך ÈÂ‰Â:אחר בנוסח – ∆¡≈»«
  הוא ובמידותיו, בחכמתו מתפרסם שהוא פי על שאף
צנוע, Áeתמיד C‡Â אפים ארך בין שמבחינים ויש סבלן; – ¿∆∆«

מיד, נוקם ואינו אפו שמאריך אלא כועס אפים שארך רוח, לארך
ואילו  כהוגן שלא דבר לו כשעשו אף כלל, כועס אינו

שמואלשמואלשמואלשמואל),),),), BBaÏÚ((((מדרשמדרשמדרשמדרש ÏÚ ÏÁBÓe ואינם הנעלבים מן שהוא – ≈«∆¿
משיבים ואינם חרפתם שומעים ב ב ב ב ),),),),עולבים, פח פח פח פח ,,,, אלא ((((שבת שבת שבת שבת  עוד ולא

עליו, ייענש שלא כדי שהעליבו, למי מוחל »¿»¿ezÏc‚Óeשהוא

ÌÈNÚn‰ Ïk ÏÚ ezÓÓBÓe,הללו המידות לכל שזכה לאחר – ¿¿««»««¬ƒ
שכתוב  כמו הבריאה, מעשי כל על אותו ומרוממת מגדלת התורה

זזזז):):):): חחחח,,,, ידך"((((תהליםתהליםתהליםתהלים במעשי שבת שבת שבת שבת ).).).)."תמשילהו מפרשים:((((מנחת מנחת מנחת מנחת  ויש
  ממה בו המצוות יתפארו שיותר המצוות, מעשי כל על –

ומדרגתו  מהן ומרומם גדול הוא כאילו כביכול, במצוות הוא שיתפאר
ממדרגתן שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).).גדולה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש

ב ה נ ש מ ר ו א ב

תורה  למד הראשון. שבדור ישראל ארץ אמוראי מגדולי היה לוי בן יהושע רבי
רבי  היה המובהק רבו אולם הנשיא, יהודה רבי של תלמידו שהיה קפרא בר מפי
היתה  מושבו עיר ה). צד, רבה (בראשית קפרא בר של אחותו בן פדיה, בן יהודה
בצרכי  עסק הרבה בטבריה. ישיבתו היתה ימיו ובסוף תורה; שם שהרביץ לוד,
ההלכות  מן הרבה שכח הציבור בעסקי טרדותיו שמרוב מתאונן, שהיה עד ציבור,
במידת  גדול היה הוא וארא). (תנחומא, רבו פדיה בן יהודה רבי אצל שלמד

ואף אליהו, לגילוי שזכה עד ב).החסידות עז, (כתובות עדן לגן חי בעודו להיכנס
עם  אף תורה מללמוד נמנע היה ולא בעיניו, מאד חשובה היתה התורה הרבצת
אומר: היה כי אחריו, כרוכים והם במחיצתם שוהה והיה מדבקות, מחלות בעלי
בראשו, "חש תבריאהו: התורה שחלה, מי אדרבא, (שם). לומדיה" על מגינה "תורה

ב). נד, (עירובין בתורה" יעסוק גופו, בכל "חש בתורה"; יעסוק

˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa :ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿»»«≈
BÁ ‰Ó,התורה ניתנה שבו סיני, הר הוא –:˙ÓB‡Â ˙ÊÎÓe ≈«≈«¿∆∆¿∆∆

‰Bz ÏL dBaÏÚÓ ˙BiaÏ Ì‰Ï ÈB‡ עוסקים ואין שהואיל – »∆«¿ƒ≈∆¿»∆»
ישנם  קול בת בענין – לבריות"! להם "אוי  כך ועל עלבונה, גדול בה,

טוב" יום ב"תוספות שונים. וווו))))פירושים טזטזטזטז,,,, קול ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "בת מבואר:
לאחר  בו שנשתמשו הקול הוא חז"ל, בדברי פעמים הרבה שנזכר
להודיע  יתברך מהבורא לשעתו מחודש קול והוא הנבואה, שפסקה
"ראוי  משנתנו: על כותב שמואל" "מדרש בעל ברם, ליראיו". סודו
בתורה  שיעסקו אדם, בני להתרות באה זו קול שבת שכיון להבין,
שהעניין  לומר, אפשר לכן העולם. כל אותה שישמעו ראוי היה תדיר,
ושם  סיני, הר שהוא חורב בהר ניתנה שהתורה לפי משל, דרך הוא
אינם  כשישראל כן אם ולילה, יומם בה לעסוק ישראל כל נשבעו
מכריז  בעצמו חורב הר כאילו האדם, שיחשוב צריך בתורה, עוסקים

ואומר:     ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈÓ ÏkL∆»ƒ∆≈≈
‰Bza,כראוי –ÛeÊ ‡˜ מעשיו בגלל לנזיפה הוא שראוי – «»ƒ¿»»

מפרש: ורש"י ויטרי":המגונים; ב"מחזור מבואר וכן מנודה. –
שכתוב לשמים, כמנודה כו כו כו כו ):):):):"שהוא כזכזכזכז,,,, יקים ((((דבריםדבריםדבריםדברים לא אשר "ארור

בור  "אין הלא יקיים? היאך לומד, וכשאינו הזאת", התורה דברי את
ו  חסיד"? הארץ עם ולא חטא חכמיםירא א א א א ):):):):אמרו לו לו לו לו ,,,, ((((שבועות שבועות שבועות שבועות 

לשמים"; מנודה שהוא נמצא קללה, בו נידוי, בו – »¡∆∆Ó‡pL:"ארור"
"ÌÚË ˙ÒÂ ‰ÙÈ ‰M‡ ,ÈÊÁ Û‡a ‰Ê ÌÊ" נזם כמו – ∆∆»»¿«¬ƒƒ»»»¿»«»«

לאדם  הוא ומשל טעם, וסרת יפה אשה היא כך חזיר באף זהב
שמלכלך  הזה כחזיר שהוא לימודה, את מזניח והוא תורה שיודע
יפיה  את שמנוולת טעם חסרת אשה וכאותה שבאפו, הזהב נזם את

דורשים: ויש אותו. בא זםוממאסת נוטריקון:הב –ÓB‡Â¿≈
הכתוב: –zÎÓ zÎn‰Â ,‰n‰ ÌÈ‰G‡ ‰NÚÓ ˙Ál‰Â"¿«À…«¬≈¡ƒ≈»¿«ƒ¿»ƒ¿«

‡l‡ "˙eÁ" ‡˜z Ï‡ ,"˙Ál‰ŒÏÚ ˙eÁ ,‡e‰ ÌÈ‰G‡¡ƒ»««À…«ƒ¿»»∆»
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ÔÈÁ Ôa CÏ ÔÈ‡L ,"˙eÁ" ולתאוות הרע ליצרו משועבד שאינו – ≈∆≈»∆…ƒ
Bz‰לבו, „eÓÏ˙a ˜ÒBÚL ÈÓ ‡l‡ במשנה ששנינו כפי – ∆»ƒ∆≈¿«¿»

ומקרבתו  החטא מן ומרחקתו ויראה, ענוה "מלבשתו שהתורה הקודמת,
המעשים", כל על ומרוממתו ומגדלתו זכות, ÒBÚL˜לידי ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈

‰lÚ˙Ó ‰Ê È‰ ,È„z ‰Bza חכמת בזכות לגדולה הוא עולה – «»»ƒ¬≈∆ƒ¿«∆
לו, שרכש הנפש ומידות Ï‡ÈÏÁ,התורה ‰znÓe" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«»»«¬ƒ≈

"˙BÓa Ï‡ÈÏÁpÓe:היא הפסוק התחלת –  ודרשו ƒ«¬ƒ≈»
א א א א ):):):):חכמים נד נד נד נד ,,,, דשין ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שהכל זה כמדבר עצמו משים אדם "אם

לו  שניתנה וכיון במתנה; לו ניתנת ותורה בידו, מתקיים תלמודו בו,
אֿל נחלו במתנה,  :שנאמר  וכיון

שנאמר: לגדולה, עולה אֿל, שנחלו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Á‡ ˜t BÁÓ „ÓBl‰,„Á‡ ˜eÒt B‡ ,˙Á‡ ‰ÎÏ‰ B‡ ,„ «≈≈¬≈∆∆∆»¬»»««»∆»
„Á‡ eac B‡טעם של דיבור תורה ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– של דיבור כלומר ƒ∆»

לימוד, ‡Á˙שצריך ˙B‡ elÙ‡ ראשון ענין על מוסיף וי"ו כגון – ¬ƒ««
ישראלישראלישראלישראל");");");");וכדומה עליהן ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מברכין אין עוממות "גחלים כגון או

בגמרא ושאלו האש", מאורי ב ב ב ב ):):):):"בורא נג נג נג נג ,,,, (באל"ף),((((ברכות ברכות ברכות ברכות  וממות
אחתאו אות של לימוד וזהו (בעי"ן), וממות CÈ»̂ƒ

„Bk Ba ‚B‰Ï,התורה כבוד משום –CÏÓ „Â„a eÈˆÓ ÔkL ƒ¿»∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆
„Ïa ÌÈ„ ÈL ‡l‡ ÏÙ˙ÈÁ‡Ó „ÓÏ ‡lL ,Ï‡NÈ– ƒ¿»≈∆…»«≈¬ƒ…∆∆»¿≈¿»ƒƒ¿«

יחידי; תורה ילמד באימה שלא כלומר ברגש, הכנסת לבית שילך
ובחרדה B‡˜e– לאחיתופל דוד –BÙel‡ ,Ba ¿»««

"ÈÚcÈÓe ÈÙel‡ ,ÈkÚk LB‡ ‰z‡Â" :Ó‡pL ,BÚcÈÓe– ¿À»∆∆¡«¿«»¡¿∆¿ƒ«ƒ¿À»ƒ
ומהודע  לי דאלפת רב לי דדמי גברא אחיתופל "ואנת ותרגומו:
והודעתני  שלימדתני כרב, לי הנחשב אחיתופל (ואתה לי" חוכמתא

lL‡חכמה). ,Ï‡NÈ CÏÓ „Âc ‰Óe :ÓÁÂ Ï˜ ÌÈc ‡G‰Â«¬¿»ƒ«»…∆«»ƒ∆∆ƒ¿»≈∆…
„Ïa ÌÈ„ ÈL ‡l‡ ÏÙ˙ÈÁ‡Ó „ÓÏ,לעיל כמבואר –B‡˜ »«≈¬ƒ…∆∆»¿≈¿»ƒƒ¿«¿»

BÚcÈÓe BÙel‡ Ba;הדברים שני אותם משום –BÁÓ „ÓBl‰ ««¿À»«≈≈¬≈
,„Á‡ eac B‡ ,„Á‡ ˜eÒt B‡ ,˙Á‡ ‰ÎÏ‰ B‡ ,„Á‡ ˜t∆∆∆»¬»»««»∆»ƒ∆»

˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡,לעיל שבארנו כמו –‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ¬ƒ««««««»¿«»
„Bk Ba ‚B‰Ï CÈvL האמת על העמידו שחברו הדיוט כלומר – ∆»ƒƒ¿»

כבוד, בו לנהוג פנים כל על שצריך שכן כל אחת, אות ידי על אפילו
עניינים  כמה ללמוד אפשר במשנה או שבמקרא אחת מאות לפעמים כי

גדולות והלכות שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).).נשגבים Bz‰((((אמונת אמונת אמונת אמונת  ‡l‡ „Bk ÔÈ‡Â– ¿≈»∆»»
תורה עסקי על אלא לאדם לו בא כבוד "Bk„((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אין :Ó‡pL∆∆¡«»

"eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ:כתוב וכן כבוד. ינחלו הם התורה חכמי – ¬»ƒƒ¿»
"BËŒeÏÁÈ ÌÈÓÈÓ˙e",טוב ינחלו התלמידים, הם תמימים, – ¿ƒƒƒ¿¬

,ÌÎÏ Èz˙ BË Á˜Ï Èk" :Ó‡pL ,‰Bz ‡l‡ BË ÔÈ‡Â¿≈∆»»∆∆¡«ƒ∆«»«ƒ»∆
"eÊÚzŒÏ‡ È˙Bz,"טוב "לקח לקבל התלמידים שזוכים וכיון – »ƒ««¬…

לנהוג  צריכים הם גם הרי כבוד, להם להנחיל שעתידה התורה, היא
במלמדיהם ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").כבוד ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

‰Bz ÏL dkc ‡È‰ Ck:בתורה העמל של הדרך זוהי –˙t »ƒ«¿»∆»«
‰zLz ‰eNna ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaיחזקאל כלשון יא יא יא יא ).).).).– ((((ד ד ד ד ,,,, «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆

.הנוזלים ממידות קטנה מידה –ÔLÈz ı‡‰ ÏÚÂ בלי – ¿«»»∆ƒ«
למראשותיך, ÈÁz‰כר Úˆ ÈiÁÂ לך יגרמו הקשים חייך שתנאי – ¿«≈««ƒ¿∆

ÏÓÚצער, ‰z‡ ‰Bze וכן בתורה. לעמול עליך כן פי על ואף – «»«»»≈
במלח, פת אלא לאכול מה לך אין אפילו רש"י: תימנע מפרש אל

בידו  שיש לעשיר, גם אזהרה שזו מפרשים, ויש בתורה. מלעסוק
התענגות  מתוך כי בהם, עצמו ירגיל שלא העולם, בתענוגי להתענג
לקניין  התורה לו תהא ולא כראוי תורה ללמוד יוכל לא והתפנקות
להיבטל  מוכרח יהא העולם, בתענוגות עצמו ירגיל שאם ועוד, נפש.
המרובות, הוצאותיו לצורך ממון הרבה להרויח כדי התורה, מלימוד
נקנית  התורה שאין ולעניים, לעשירים כלל בדרך בזה הזהיר לפיכך

שאמרו כמו ותענוגים, מותרות על ויתורים תוך רב בעמל ((((ברכותברכותברכותברכותאלא

ב ב ב ב ):):):): עליה"סגסגסגסג,,,, עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה ((((מדרשמדרשמדרשמדרש"אין

ÔÎשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). ‰NBÚ ‰z‡ Ì‡Â,צער חיי מתוך בתורה ועוסק – ¿ƒ«»∆≈
ÌÏBÚÏ CÏ BËÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa EÈL‡ :"CÏ BËÂ EÈL‡"«¿∆¿»«¿∆»»«∆¿»»»

‡a‰ תמיד הוא טרוד הזה, העולם תענוגי אחר להוט שהוא מי כי – «»
לו  גורמות האדם תאוות ולפעמים לנפשו, מנוחה ואין תאוותו למלא
שמסתפק  מי אבל זמנו; קודם העולם מן אותו המוציאות קשות מחלות
ובהסתפקות, ה' ביראת ביתו בני את גם מרגיל הוא וכן ה', שחננו במה
ואשריו  הזה בעולם אשריו ובמצוותיו, ה' בתורת לעסוק שיוכל  כדי

הבא. CÓˆÚÏבעולם ‰l„b Lwz Ï‡ אמנם אתה עוסק אם – «¿«≈¿À»¿«¿»
שררה; תבקש אל בה, רבות ידיעות לך וקונה ÓÁz„בתורה Ï‡Â¿««¿…

„Bk שלא עושה אתה כאילו נראה כך שמתוך בתורתך, להתכבד – »
NÚ‰((((רשרשרשרש""""יייי););););לשמה C„enlÓ ˙BÈ מרובים מעשיך שיהיו – ≈ƒƒ»¬≈

ששנינו כמו טטטט):):):):מחכמתך, גגגג,,,, מחכמתו,((((לעיללעיללעיללעיל מרובים שמעשיו "כל
שהוא  בדברים שאפילו מבואר, שמואל" וב"מדרש מתקיימת". חכמתו
תורה. של באיסור ייכשל שלא כדי עצמו, על יחמיר בהם, מפוקפק

ÌÈÎÏÓ ÏL ÌÁÏLÏ ‰e‡˙z Ï‡Â,ולמשמנים למעדנים – ¿«ƒ¿«∆¿À¿»»∆¿»ƒ
ÌÁÏMÓ ÏB„b CÁÏML לפני אשר השולחן "זה עליו: שנאמר – ∆À¿»»»ƒÀ¿»»

מפרשים: ויש הבא,ה'". בעולם –  בעולם –
Ì˙kÓהזה. ÏB„b C˙ÎÂ עיין) מלכות מכתר גדול תורה שכתר – ¿ƒ¿»»ƒƒ¿»

   



קנד     

         –  
         

    
         

  

יג); ד, CzÎ‡ÏÓלעיל ÏÚa ‡e‰ ÔÓ‡Â עליך שהטיל הקב"ה, – ¿∆¡»««¿«¿»
הוא, נאמן בתורה, לעמול המלאכה C˙lÚtאת ÎN CÏ ÌlLiL∆¿«∆»¿«¿À»»

לבוא. והשכר והגדולה הכבוד שסוף בתורה, עמלך רוב כפי –
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˙È˜ ˙eÎÏn‰L ,˙eÎÏn‰ ÔÓe ‰p‰k‰ ÔÓ ˙BÈ ‰Bz ‰ÏB„b¿»»≈ƒ«¿À»ƒ««¿∆««¿ƒ¿≈
GLa˙BÏÚÓ ÌÈL מפאת למלכות יש זכויות ששלושים כלומר – ƒ¿ƒ«¬

א שמואל בספר הן ומפורשות השררה, חחחח):):):):מעלת יהיה ((((פרק פרק פרק פרק  "זה
המלך: עליכם,משפט ימלוך יקח,אשר בניכם לו את ושם

מרכבתו;ובפרשיו,במרכבתו, לפני אלפים,ורצו שרי לו ולשום
,חמישים חרישו,ושרי קצירו,ולחרוש כלי ולקצור ולעשות

רכבו;מלחמתו, יקח,וכלי בנותיכם לרקחות,ואת
שדותיכם,ולאופות;ולטבחות, כרמיכם,ואת וזיתיכם ואת

יקח, לעבדיו;הטובים יעשור,וזרעיכם,ונתן וכרמיכם
לסריסיו, עבדיכם,ולעבדיו;ונתן שפחותיכם,ואת ואת

הטובים, בחוריכם יקח,ואת חמוריכם למלאכתו.ואת ועשה
,יעשור לעבדים".צאנכם לו תהיו ואתם   

  :(:(:(:( ב ב ב ב פרק פרק פרק פרק  דן;((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לא דנים מלך ולא
מעיד;אותו; אותו;לא מעידים חולץ;ולא חולצין לא ולא

מייבם;לאשתו; לאשתו;לא מייבמין אלמנתו;ולא נושאין אין
;שלו פלטרין מפתח יוצא אינו מת לו א מת כל כשמברין ותו,

הדרגש; על מיסב והוא הארץ על מסובים למלחמת העם ומוציא
דרך;הרשות; לו לעשות בידו;ופורץ ממחין העם ואין וכל

לפניו; ונותנין בראש;בוזזין חלק נוטל נשים והוא לו ירבה לא
עשרה; שמונה מרכבתו;אלא כדי אלא סוסים לו ירבה לא

אפסניא; ליתן כדי אלא לו ירבה לא וזהב ספר וכסף לו וכותב
לשמו; עמו;תורה מוציאה – למלחמה מכניסה יוצא – נכנס

עמו;עמו; היא – בדין כנגדו;יושב היא – אין מיסב
סוסו; על כסאו;רוכבין על יושבין בשרביטו;ואין משתמשין ואין

;מסתפר כשהוא אותו רואין ערום;ואין כשהוא ולא ולא
המרחץ הגר הגר הגר הגר """"א א א א ).).).).בבית Úa‡Â((((באוריבאוריבאוריבאורי ÌÈNÚa ‰p‰k‰Â הן – ¿«¿À»¿∆¿ƒ¿«¿«

בגמרא המפורטות כהונה מתנות וארבע חולין חולין חולין חולין עשרים בבבב;;;; קי קי קי קי ,,,, קמא קמא קמא קמא  ((((בבא בבא בבא בבא 

ב ב ב ב ):):):): בגבולין.קלג קלג קלג קלג ,,,, ועשר בירושלים, ארבע במקדש, עשר 
;בהמה העוף;חטאת ודאי;חטאת תלוי;אשם אשם

ציבור; שלמי מצורע;זבחי מנחת של שמן העומר;לוג מותר
הלחם; הפנים;שתי מנחות.לחם שיירי  

התודההביכורים;הבכור; מן המורם   
  נזיר ומאיל     עורות

קדשים.  ;תרומה;מעשר ראשית חלה;תרומת
המתנותהגז;   ;הבן פטר פדיון פדיון

אחוזהחמור; שדה     
     ;חרמים הגר.שדה גזל

ÌÈc ‰BÓLe ÌÈÚa‡a ˙È˜ ‰Bz‰Â:דלקמן –„eÓÏ˙a ¿«»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿
אדם; מכל בלימוד מפרשים: ויש והתמדה; שקידה מתוך בלימוד –

‰ ˙ÚÈÓLaÔÊ‡:מפרשים ויש רבותיו; לדברי היטב שיקשיב – ƒ¿ƒ«»…∆
בלחש; ילמד ולא לומד שהוא מה לאזניו ÌÈ˙ÙNשישמיע ˙ÎÈÚa«¬ƒ«¿»«ƒ

ונכונים  ערוכים הדברים שיהיו עד פעמים הרבה לימודו על שיחזור –
שאמרו כמו גמגום, בלא שפתיו, א א א א ):):):):על נד נד נד נד ,,,, כי ((((עירובין עירובין עירובין עירובין  נעים "כי

שפתיך" על יחדו יכונו בבטנך, יחיחיחיח):):):):תשמרם כבכבכבכב,,,, דברי ((((משלימשלימשלימשלי "אימתי 
נעימים? תורה   משתכחים ואינם אצלך שמורים (שהם

– בשעהממך בבטנך? תשמרם ואימתי   
ובלחישה בגמגום לומד ולא בפה ומוציאם סודרם (כשאתה 

l‰ ˙Èa לב תשומת מתוך לומד שהוא בדברים שיתבונן – ¿ƒ««≈
‰lיתירה; ˙eÏÎNa של לעומקם לרדת בלימודו שישכיל – ¿ƒ¿«≈

עליו;‰ÓÈ‡aהדברים; רבו אימת שתהא –‰‡Èa שתהא – ¿≈»¿ƒ¿»
בלבו, שמים שכתוביראת י י י י ):):):):כמו קיא קיא קיא קיא ,,,, יראת ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  חכמה "ראשית

מללמוד ‰ÂÚaה'"; יבוש לא כך ידי שעל רוח, ושפל עניו שיהא – «¬»»
אדם, אמרומכל וכן ממנו. מקטן א א א א ):):):):אפילו זזזז,,,, נמשלו ((((תעניתתעניתתעניתתענית "למה

והולכין  גבוה מקום מניחין מים מה לך: לומר למים? תורה דברי
שפלה"; שדעתו במי אלא מתקיימין אין תורה דברי אף נמוך, למקום

‰ÁÓNa ומתפקח השכל ומתחדד הלב מתרחב שמחה שמתוך – ¿ƒ¿»
עליו  היא והתורה בשמחה, לומד אינו האדם שאם ועוד, הזכרון;

הלימוד; מן יפרוש סוף סוף ÌÈÓÎÁלמעמסה, LenLa שעל – ¿ƒ¬»ƒ
אמרו  וכן וממעשיהם, מדבריהם הרבה ילמד חכמים שישמש ידי

ב ב ב ב ):):):): זזזז,,,, ביהושע,((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מצינו שכן מלימודה", יותר שימושה "גדולה
לרשת  זכה אהלו מתוך מש ולא רבנו משה את ששימש ידי שעל

התורה מסורת ממנו ולקבל משה של מקומו  ˜ec˜„a¿ƒ¿
ÌÈÁ ויש מרבו; ששמע בדברים לדקדק מחבריו הוא שלומד – ¬≈ƒ

ושכל  טובות מידות בעלי שיהיו חברים, בבחירת שמדקדק מפרשים,
שמואלשמואלשמואלשמואל););););ישר ‰ÌÈ„ÈÓÏz((((אמונת אמונת אמונת אמונת  ÏetÏÙe קושיותיהם ידי שעל – ¿ƒ¿««¿ƒƒ

שאמרו כמו לימודו, ומתלבן שכלו מתחדד א א א א ):):):):ופירוקן זזזז,,,, "עץ ((((תענית תענית תענית תענית 
בה" למחזיקים היא יחיחיחיח):):):):חיים גגגג,,,, לעץ?((((משלי משלי משלי משלי  תורה נמשלה "למה

מחדדים  קטנים חכמים תלמידי אף הגדול, את מדליק קטן עץ מה
הגדולים"; "תפארת eMÈaאת ובעל עליו; מיושבת דעתו שתהא – ¿ƒ

מפרש: בדרך ישראל" הן עולם, של בישובו בקי "שיהא –
ולימודיות"; טבעיות בחכמות והן בקי ‡˜Óaארץ, שיהא – ¿ƒ¿»

הקודש; ספרי וארבעה במשנה ‰LÓaבעשרים בקי שיהא – ¿ƒ¿»
פה; שבעל ותורה ההלכה יסוד ‰Lשהיא ËeÚÓa יישן שלא – ¿ƒ≈»

לעצלות. גם אלא זמן להפסד רק לא מביא שינה שריבוי לפי הרבה,
נתנו  וחכמים ולנפש, לגוף חולשה גורמת מדי מועטת שינה ברם,

"ישנתי  לי"סימן: יג יג יג יג ))))ינוח ג ג ג ג ,,,, שצריך בגימטריא–((((איוב איוב איוב איוב 
ביממה; שעות שמונה לישון ‰ÁÈNאדם ËeÚÓa לדבר שימעט – ¿ƒƒ»

שאמרו כמו חולין, ב ב ב ב ):):):):בענייני יטיטיטיט,,,, בדברים ((((יומא יומא יומא יומא  ולא – בם" "ודברת
‚eÚzאחרים"; ËeÚÓa כגון גופניים, בתענוגים שימעט – ¿ƒ«¬

רע; וריבויים טוב שמיעוטם וכדומה, ושתיה ËeÚÓa¿ƒבאכילה
˜BÁN את מרגילין ראש וקלות "שחוק יג): (ג, לעיל ששנינו כמו – ¿

משתמשים  החכמים שהיו מצינו שכן יפה, מיעוטו ברם, לערוה". האדם
דבדיחותא במילי .התלמידים של דעתם להרחיב כדי

ı‡ Cc ËeÚÓa;הבריות עם ובמגעו השונים בעסקיו שימעט – ¿ƒ∆∆∆∆
ÌÈt‡ C‡aאמרו שכן הכעס, ממידת שיתרחק סו סו סו סו ,,,,– ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  ¿∆∆««ƒ
ועוד ב ב ב ב ):):):): ממנו; מסתלקת חכמתו  – הוא חכם אם הכועס, אדם כל

ב ב ב ב ):):):):אמרו כבכבכבכב,,,, טפשות";((((נדרים נדרים נדרים נדרים  ומוסיף תלמודו משכח הכועס, "כל
BË Ïa דברי לקבל רחב לבו ואז ושנאה, מקנאה פנוי שלבו – ¿≈

ÌÈÓÎÁתורה; ˙eÓ‡a פי על אף חכמים, בדברי שמאמין – ∆¡«¬»ƒ
בשכלו; משיגם ‰ÔÈeqiשאינו ˙Ïa˜e היסורין את שמקבל – ¿«»««ƒƒ

מצינו שכן ה', דרכי אחרי מהרהר ואינו באהבה, עליו ((((ברכותברכותברכותברכותהבאים

   

     

           
           
            

           
            

          
            

         
            

א א א א ):):):): ידי ה ה ה ה ,,,, על אלא נתנן לא וכולן לישראל, הקב"ה נתן מתנות "שלש
מפרשים: ויש הבא"; ועולם ישראל וארץ תורה הן: ואלו יסורין,
בתורה, מללמוד היסורין יטרידוהו לא יסורים, עליו כשבאים שאפילו

חשקו  שכתובמרוב כמו יב יב יב יב ):):):):בה, צד צד צד צד ,,,, אשר ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הגבר "אשרי
תלמדנו". ומתורתך יֿה, תיסרנו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הלשון  שינוי על מעירים ויש בהם. נקנית שהתורה הדברים במנין ממשיכה משנתנו
כולם  הדברים, של מחציתם דהיינו כה, עד שכן ואילך, מכאן הנימנים בדברים

) ב"... נקנית "התורה למאמר "משלימים" בצורת האוזן,תלמוד,כתובים שמיעת
 של "תארים" בצורת הדברים נישנים ואילך מכאן ואילו וכו'), שפתים עריכת

שמואל" ב"מדרש הטעם ומבואר התורה; לקניין הזוכה האדם  
  ואילו התורה, קניין להשגת כלים הם כאן עד שנימנו שהדברים ,

בנפש. וקיומו הקניין לשמירת אמצעים בעיקר הם במשנתנו, הנימנים הדברים, שאר

BÓB˜Ó ˙‡ Èkn‰ נדחק ואינו ומקומו ערכו שיודע כלומר, – ««ƒ∆¿
ערך  מכיר "שהוא חיים": ב"דרך מבואר וכן לו; ראוי שאינו למקום
בחכמה"; ממנו שגדול מי בפני סברתו יאמר ולא וחסרונו, מעלתו

B˜ÏÁa ÁÓO‰Â מלימודו מתבטל ואינו לו שיש במה המסתפק – ¿«»≈«¿∆¿
חלקו  ששם על לה' ומודה ששמח אחר: פירוש ממון. חמדת בשביל

המדרש; בית יושבי ÂÈ„Ïבין ‚ÈÒ ‰NBÚ‰Â הוא שזהיר – ¿»∆¿»ƒ¿»»
וטעות; מכשול לידי יבוא שלא ‰BËבדבריו, ˜ÈÊÁÓ BÈ‡Â¿≈«¬ƒ»

BÓˆÚÏ;(ח ב, למעלה (עיין הרבה תורה שלמד על –e‰‡– ¿«¿»
ובמידותיו; בהליכותיו הבריות ‰ÌB˜nעל ˙‡ ‰B‡ שמתוך – ≈∆«»

לו; מתגלים תורה רזי ואז מאהבה, תורתו לומד הוא ≈‡‰Bכך
˙Bia‰ קנייני ‡˙ לרכוש מוסיף הוא כך ידי שעל לתורה, ומקרבן – ∆«¿ƒ

) ‰B˜„v˙תורה; ˙‡ ‰B‡ רש"י ולפי צדק; מעשה לעשות – ≈∆«¿»
זו); פיסקה גורסים אין ‰˙BÁÎBzוהגר"א ˙‡ ‰B‡ מקבל – ≈∆«»

באהבה; מוכיחיו ‰ÌÈLÈnדברי ˙‡ ‰B‡ תמיד שבוחר – ≈∆«≈»ƒ
יושר; בדרכי ‰„Bkללכת ÔÓ ˜Á˙Ó רוצים אדם בני שאם – ƒ¿«≈ƒ«»

לומד  שאינו לפי מזה, מתרחק הריהו תורתו, בגלל כבוד לו לחלק
התורה; אהבת מתוך אלא הכבוד BaÏבשביל ÒÈ‚Ó ‡GÂ¿≈ƒƒ

B„eÓÏ˙a עצמו מחזיק אלא בלימודו, מתגאה אינו לבו בתוך שגם – ¿«¿
שבחכמים; ‰‡B‰aכקטן ÁÓN BÈ‡Â לידו הוראה באה אם – ¿≈»≈«¿»»

שמא  הוא ירא כי כך, על שמח אינו דין, פסק להוציא צריך והוא
אמרו וכן בדין; ויטעה ייכשל ב ב ב ב ):):):):חלילה קט קט קט קט ,,,, יראה ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "לעולם

מתחתיו"; פתוחה וגיהנם ירכותיו בין לו מונחת חרב כאילו עצמו הדיין
רוח"; וגס רשע שוטה, – בהוראה לבו "הגס ז): (ד, שנינו ולעיל

BÁ ÌÚ ÏÚa ‡NB בין לו ועוזר חברו, של בצערו משתתף – ≈¿…ƒ¬≈
נכונה; והדרכה טובה בעצה ובין בממונו, ובין BÚÈÎÓ«¿ƒבגופו,

˙eÎÊ ÛÎÏ לה ופעם להרע פעם נוטה חברו של דעתו שאם טיב,– ¿«¿
את  שדן מפרשים: ויש הטוב; לעשיית לזכות, לבו את מטה הוא הרי

זכות; לכף תמיד ‰‡˙Óחבירו ÏÚ B„ÈÓÚÓ הוא רואה אם – «¬ƒ«»¡∆
האמת; על ויעמידהו טעותו על יעירהו הלכה, בדבר נכשל שחברו

ÌBÏM‰ ÏÚ B„ÈÓÚÓ,סברתו על ועומד עליו חולק חברו שאם – «¬ƒ««»
יחסי  על מעמידו הוא הרי דעות, מלחמת ביניהם שמתעוררת עד
אלא  עליו, לחלוק בא והתנצחות קינטור מתוך שלא שביניהם, השלום

לאמתה; אמת לברר והשאיפה התורה אהבת BaÏמתוך MÈ˙Óƒ¿«≈ƒ
B„eÓÏ˙a מתוך ולא קבע, ודרך הדעת ישוב מתוך לומד שהוא – ¿«¿

ארעי; ודרך ÈLÓeפזיזות Ï‡BL אלא מקשן, סתם שאינו – ≈≈ƒ
תשובות  למצוא בעצמו משתדל ואף הענין, הבנת לשם קושיות שואל

ÛÈÒBÓeלקושיותיו; ÚÓBL של דבריהם לב בתשומת שומע – ≈«ƒ
שנאמר  כענין הדברים הסברת לשם משלו נופך עליהם ומוסיף אחרים

טטטט):):):): טטטט,,,, עוד";((((משלימשלימשלימשלי ויחכם לחכם „nÏÏ"תן ˙Ó ÏÚ „ÓBl‰«≈«¿»¿«≈
בידו; מתקיים תלמודו לאחרים, ומלמדו חוזר שהוא שמתוך –

˙BNÚÏ ˙Ó ÏÚ „ÓBl‰Â לכל העניינים את הוא לומד שאז – ¿«≈«¿»«¬
בוריים; על אותם ויודע ודקדוקיהם Baפרטיהם ˙‡ ÌÈkÁn‰««¿ƒ∆«

כדי  בענין, להעמיק הרב מוכרח כך ידי שעל טעם, של בשאלות –
חכמה; לו מוסיף וזה כהלכה, לו B˙ÚeÓLלהשיב ˙‡ ÔeÎÓ‰Â¿«¿«≈∆¿»

שמ  זה עמיק– וליישבם רבותיו מפי ששמע הדברים כוונת להבין
זה; ‡BÓBעם ÌLa c ÓB‡‰Âמצינו שכן ((((קהלתקהלתקהלתקהלת– ¿»≈»»¿≈¿
ב ב ב ב ):):):): למחר "אםרבה רבה רבה רבה  רבו, של משמו שמועה לומר רגיל התלמיד אין

במדרש אמרו וכן משתכחת". כזכזכזכז):):):):תורתו במדבר במדבר במדבר במדבר  מי ((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  "כל
אומר הכתוב עליו אומרו, בשם תורה של דבר אומר ((((משלימשלימשלימשלישאינו

כב כב כב כב ):):):): הוא".כב כב כב כב ,,,, דל כי דל, תגזול z„ÓÏ"אל למדת,‰‡ כבר הרי – »»«¿»
:Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰l‡b ‡ÈÓ BÓB‡ ÌLa c ÓB‡‰ ÏkL∆»»≈»»¿≈¿≈ƒ¿À»»»∆∆¡«

"ÈÎcÓ ÌLa CÏnÏ zÒ‡ Ó‡zÂ" הגאולה באה כך ידי –ועל «…∆∆¿≈«∆∆¿≈»¿√»
לישראל.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

‰ÈNBÚÏ ÌÈiÁ ˙˙B ‡È‰L ,‰Bz ‰ÏB„b,ולמקיימיה ללומדיה – ¿»»∆ƒ∆∆«ƒ¿∆»
‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰ ÌÏBÚa,הזה בעולם פירותיהם הם שאוכלים – »»«∆»»«»

"שאר  מפרש: ישראל" "תפארת ובעל הבא; לעולם להם קיימת והקרן
אחרות, וידיעות חכמות ידי על גם יקנו וכבוד, גבורה כעושר, המעלות
התורה", ידי על אלא ישיגו לא הבא ועולם הזה עולם חיי אבל

"‡tÓ BNaŒÏÎÏe ,Ì‰È‡ˆÓÏ Ì‰ ÌÈiÁŒÈk" :Ó‡pL– ∆∆¡«ƒ«ƒ≈¿…¿≈∆¿»¿»«¿≈
ואמרו הזה, העולם חיי א א א א ):):):):הרי נד נד נד נד ,,,, כמידת ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שלא וראה, "בוא

יפה  – סם לחברו נותן אדם ודם: בשר מידת ודם; בשר מידת הקב"ה
גופן, לכל חיים סם – לישראל תורה נתן והקב"ה לזה; וקשה לזה

מרפא"; בשרו "ולכל ELÏ,שנאמר: È‰z ˙e‡Ù" :ÓB‡Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆
"EÈ˙BÓˆÚÏ ÈewLÂ אלא לעצמות שיקוי שאין הבא, בעולם – ¿ƒ¿«¿∆

הבא שמואל שמואל שמואל שמואל ););););בעולם ÌÈ˜ÈÊÁnÏ((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ‡È‰ ÌÈiÁŒıÚ" :ÓB‡Â¿≈≈«ƒƒ««¬ƒƒ
"M‡Ó ‰ÈÎÓ˙Â ,daבגמרא בברייתא א א א א ):):):):דרשו– זזזז,,,, "כל ((((תענית תענית תענית תענית  »¿…¿∆»¿À»

חיים  "עץ שנאמר: חיים, סם לו נעשית תורתו לשמה, בתורה העוסק
בה"; למחזיקים ÌÈ˜ÚÂהיא ,EL‡Ï Ì‰ ÔÁ ˙ÈÂÏ Èk" :ÓB‡Â¿≈ƒƒ¿«≈≈¿…∆«¬»ƒ

"EÈ˙b‚Ï:הכתוב אומר העיון על ובדיבור; בעיון נקנית התורה – ¿«¿¿…∆

   



קנה      

         –  
         

    
         

  

יג); ד, CzÎ‡ÏÓלעיל ÏÚa ‡e‰ ÔÓ‡Â עליך שהטיל הקב"ה, – ¿∆¡»««¿«¿»
הוא, נאמן בתורה, לעמול המלאכה C˙lÚtאת ÎN CÏ ÌlLiL∆¿«∆»¿«¿À»»

לבוא. והשכר והגדולה הכבוד שסוף בתורה, עמלך רוב כפי –

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙È˜ ˙eÎÏn‰L ,˙eÎÏn‰ ÔÓe ‰p‰k‰ ÔÓ ˙BÈ ‰Bz ‰ÏB„b¿»»≈ƒ«¿À»ƒ««¿∆««¿ƒ¿≈
GLa˙BÏÚÓ ÌÈL מפאת למלכות יש זכויות ששלושים כלומר – ƒ¿ƒ«¬

א שמואל בספר הן ומפורשות השררה, חחחח):):):):מעלת יהיה ((((פרק פרק פרק פרק  "זה
המלך: עליכם,משפט ימלוך יקח,אשר בניכם לו את ושם

מרכבתו;ובפרשיו,במרכבתו, לפני אלפים,ורצו שרי לו ולשום
,חמישים חרישו,ושרי קצירו,ולחרוש כלי ולקצור ולעשות

רכבו;מלחמתו, יקח,וכלי בנותיכם לרקחות,ואת
שדותיכם,ולאופות;ולטבחות, כרמיכם,ואת וזיתיכם ואת

יקח, לעבדיו;הטובים יעשור,וזרעיכם,ונתן וכרמיכם
לסריסיו, עבדיכם,ולעבדיו;ונתן שפחותיכם,ואת ואת

הטובים, בחוריכם יקח,ואת חמוריכם למלאכתו.ואת ועשה
,יעשור לעבדים".צאנכם לו תהיו ואתם   

  :(:(:(:( ב ב ב ב פרק פרק פרק פרק  דן;((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לא דנים מלך ולא
מעיד;אותו; אותו;לא מעידים חולץ;ולא חולצין לא ולא

מייבם;לאשתו; לאשתו;לא מייבמין אלמנתו;ולא נושאין אין
;שלו פלטרין מפתח יוצא אינו מת לו א מת כל כשמברין ותו,

הדרגש; על מיסב והוא הארץ על מסובים למלחמת העם ומוציא
דרך;הרשות; לו לעשות בידו;ופורץ ממחין העם ואין וכל

לפניו; ונותנין בראש;בוזזין חלק נוטל נשים והוא לו ירבה לא
עשרה; שמונה מרכבתו;אלא כדי אלא סוסים לו ירבה לא

אפסניא; ליתן כדי אלא לו ירבה לא וזהב ספר וכסף לו וכותב
לשמו; עמו;תורה מוציאה – למלחמה מכניסה יוצא – נכנס

עמו;עמו; היא – בדין כנגדו;יושב היא – אין מיסב
סוסו; על כסאו;רוכבין על יושבין בשרביטו;ואין משתמשין ואין

;מסתפר כשהוא אותו רואין ערום;ואין כשהוא ולא ולא
המרחץ הגר הגר הגר הגר """"א א א א ).).).).בבית Úa‡Â((((באוריבאוריבאוריבאורי ÌÈNÚa ‰p‰k‰Â הן – ¿«¿À»¿∆¿ƒ¿«¿«

בגמרא המפורטות כהונה מתנות וארבע חולין חולין חולין חולין עשרים בבבב;;;; קי קי קי קי ,,,, קמא קמא קמא קמא  ((((בבא בבא בבא בבא 

ב ב ב ב ):):):): בגבולין.קלג קלג קלג קלג ,,,, ועשר בירושלים, ארבע במקדש, עשר 
;בהמה העוף;חטאת ודאי;חטאת תלוי;אשם אשם

ציבור; שלמי מצורע;זבחי מנחת של שמן העומר;לוג מותר
הלחם; הפנים;שתי מנחות.לחם שיירי  

התודההביכורים;הבכור; מן המורם   
  נזיר ומאיל     עורות

קדשים.  ;תרומה;מעשר ראשית חלה;תרומת
המתנותהגז;   ;הבן פטר פדיון פדיון

אחוזהחמור; שדה     
     ;חרמים הגר.שדה גזל

ÌÈc ‰BÓLe ÌÈÚa‡a ˙È˜ ‰Bz‰Â:דלקמן –„eÓÏ˙a ¿«»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿
אדם; מכל בלימוד מפרשים: ויש והתמדה; שקידה מתוך בלימוד –

‰ ˙ÚÈÓLaÔÊ‡:מפרשים ויש רבותיו; לדברי היטב שיקשיב – ƒ¿ƒ«»…∆
בלחש; ילמד ולא לומד שהוא מה לאזניו ÌÈ˙ÙNשישמיע ˙ÎÈÚa«¬ƒ«¿»«ƒ

ונכונים  ערוכים הדברים שיהיו עד פעמים הרבה לימודו על שיחזור –
שאמרו כמו גמגום, בלא שפתיו, א א א א ):):):):על נד נד נד נד ,,,, כי ((((עירובין עירובין עירובין עירובין  נעים "כי

שפתיך" על יחדו יכונו בבטנך, יחיחיחיח):):):):תשמרם כבכבכבכב,,,, דברי ((((משלימשלימשלימשלי "אימתי 
נעימים? תורה   משתכחים ואינם אצלך שמורים (שהם

– בשעהממך בבטנך? תשמרם ואימתי   
ובלחישה בגמגום לומד ולא בפה ומוציאם סודרם (כשאתה 

l‰ ˙Èa לב תשומת מתוך לומד שהוא בדברים שיתבונן – ¿ƒ««≈
‰lיתירה; ˙eÏÎNa של לעומקם לרדת בלימודו שישכיל – ¿ƒ¿«≈

עליו;‰ÓÈ‡aהדברים; רבו אימת שתהא –‰‡Èa שתהא – ¿≈»¿ƒ¿»
בלבו, שמים שכתוביראת י י י י ):):):):כמו קיא קיא קיא קיא ,,,, יראת ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  חכמה "ראשית

מללמוד ‰ÂÚaה'"; יבוש לא כך ידי שעל רוח, ושפל עניו שיהא – «¬»»
אדם, אמרומכל וכן ממנו. מקטן א א א א ):):):):אפילו זזזז,,,, נמשלו ((((תעניתתעניתתעניתתענית "למה

והולכין  גבוה מקום מניחין מים מה לך: לומר למים? תורה דברי
שפלה"; שדעתו במי אלא מתקיימין אין תורה דברי אף נמוך, למקום

‰ÁÓNa ומתפקח השכל ומתחדד הלב מתרחב שמחה שמתוך – ¿ƒ¿»
עליו  היא והתורה בשמחה, לומד אינו האדם שאם ועוד, הזכרון;

הלימוד; מן יפרוש סוף סוף ÌÈÓÎÁלמעמסה, LenLa שעל – ¿ƒ¬»ƒ
אמרו  וכן וממעשיהם, מדבריהם הרבה ילמד חכמים שישמש ידי

ב ב ב ב ):):):): זזזז,,,, ביהושע,((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מצינו שכן מלימודה", יותר שימושה "גדולה
לרשת  זכה אהלו מתוך מש ולא רבנו משה את ששימש ידי שעל

התורה מסורת ממנו ולקבל משה של מקומו  ˜ec˜„a¿ƒ¿
ÌÈÁ ויש מרבו; ששמע בדברים לדקדק מחבריו הוא שלומד – ¬≈ƒ

ושכל  טובות מידות בעלי שיהיו חברים, בבחירת שמדקדק מפרשים,
שמואלשמואלשמואלשמואל););););ישר ‰ÌÈ„ÈÓÏz((((אמונת אמונת אמונת אמונת  ÏetÏÙe קושיותיהם ידי שעל – ¿ƒ¿««¿ƒƒ

שאמרו כמו לימודו, ומתלבן שכלו מתחדד א א א א ):):):):ופירוקן זזזז,,,, "עץ ((((תענית תענית תענית תענית 
בה" למחזיקים היא יחיחיחיח):):):):חיים גגגג,,,, לעץ?((((משלי משלי משלי משלי  תורה נמשלה "למה

מחדדים  קטנים חכמים תלמידי אף הגדול, את מדליק קטן עץ מה
הגדולים"; "תפארת eMÈaאת ובעל עליו; מיושבת דעתו שתהא – ¿ƒ

מפרש: בדרך ישראל" הן עולם, של בישובו בקי "שיהא –
ולימודיות"; טבעיות בחכמות והן בקי ‡˜Óaארץ, שיהא – ¿ƒ¿»

הקודש; ספרי וארבעה במשנה ‰LÓaבעשרים בקי שיהא – ¿ƒ¿»
פה; שבעל ותורה ההלכה יסוד ‰Lשהיא ËeÚÓa יישן שלא – ¿ƒ≈»

לעצלות. גם אלא זמן להפסד רק לא מביא שינה שריבוי לפי הרבה,
נתנו  וחכמים ולנפש, לגוף חולשה גורמת מדי מועטת שינה ברם,

"ישנתי  לי"סימן: יג יג יג יג ))))ינוח ג ג ג ג ,,,, שצריך בגימטריא–((((איוב איוב איוב איוב 
ביממה; שעות שמונה לישון ‰ÁÈNאדם ËeÚÓa לדבר שימעט – ¿ƒƒ»

שאמרו כמו חולין, ב ב ב ב ):):):):בענייני יטיטיטיט,,,, בדברים ((((יומא יומא יומא יומא  ולא – בם" "ודברת
‚eÚzאחרים"; ËeÚÓa כגון גופניים, בתענוגים שימעט – ¿ƒ«¬

רע; וריבויים טוב שמיעוטם וכדומה, ושתיה ËeÚÓa¿ƒבאכילה
˜BÁN את מרגילין ראש וקלות "שחוק יג): (ג, לעיל ששנינו כמו – ¿

משתמשים  החכמים שהיו מצינו שכן יפה, מיעוטו ברם, לערוה". האדם
דבדיחותא במילי .התלמידים של דעתם להרחיב כדי

ı‡ Cc ËeÚÓa;הבריות עם ובמגעו השונים בעסקיו שימעט – ¿ƒ∆∆∆∆
ÌÈt‡ C‡aאמרו שכן הכעס, ממידת שיתרחק סו סו סו סו ,,,,– ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  ¿∆∆««ƒ
ועוד ב ב ב ב ):):):): ממנו; מסתלקת חכמתו  – הוא חכם אם הכועס, אדם כל

ב ב ב ב ):):):):אמרו כבכבכבכב,,,, טפשות";((((נדרים נדרים נדרים נדרים  ומוסיף תלמודו משכח הכועס, "כל
BË Ïa דברי לקבל רחב לבו ואז ושנאה, מקנאה פנוי שלבו – ¿≈

ÌÈÓÎÁתורה; ˙eÓ‡a פי על אף חכמים, בדברי שמאמין – ∆¡«¬»ƒ
בשכלו; משיגם ‰ÔÈeqiשאינו ˙Ïa˜e היסורין את שמקבל – ¿«»««ƒƒ

מצינו שכן ה', דרכי אחרי מהרהר ואינו באהבה, עליו ((((ברכותברכותברכותברכותהבאים

   

     

           
           
            

           
            

          
            

         
            

א א א א ):):):): ידי ה ה ה ה ,,,, על אלא נתנן לא וכולן לישראל, הקב"ה נתן מתנות "שלש
מפרשים: ויש הבא"; ועולם ישראל וארץ תורה הן: ואלו יסורין,
בתורה, מללמוד היסורין יטרידוהו לא יסורים, עליו כשבאים שאפילו

חשקו  שכתובמרוב כמו יב יב יב יב ):):):):בה, צד צד צד צד ,,,, אשר ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הגבר "אשרי
תלמדנו". ומתורתך יֿה, תיסרנו
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הלשון  שינוי על מעירים ויש בהם. נקנית שהתורה הדברים במנין ממשיכה משנתנו
כולם  הדברים, של מחציתם דהיינו כה, עד שכן ואילך, מכאן הנימנים בדברים

) ב"... נקנית "התורה למאמר "משלימים" בצורת האוזן,תלמוד,כתובים שמיעת
 של "תארים" בצורת הדברים נישנים ואילך מכאן ואילו וכו'), שפתים עריכת

שמואל" ב"מדרש הטעם ומבואר התורה; לקניין הזוכה האדם  
  ואילו התורה, קניין להשגת כלים הם כאן עד שנימנו שהדברים ,

בנפש. וקיומו הקניין לשמירת אמצעים בעיקר הם במשנתנו, הנימנים הדברים, שאר

BÓB˜Ó ˙‡ Èkn‰ נדחק ואינו ומקומו ערכו שיודע כלומר, – ««ƒ∆¿
ערך  מכיר "שהוא חיים": ב"דרך מבואר וכן לו; ראוי שאינו למקום
בחכמה"; ממנו שגדול מי בפני סברתו יאמר ולא וחסרונו, מעלתו

B˜ÏÁa ÁÓO‰Â מלימודו מתבטל ואינו לו שיש במה המסתפק – ¿«»≈«¿∆¿
חלקו  ששם על לה' ומודה ששמח אחר: פירוש ממון. חמדת בשביל

המדרש; בית יושבי ÂÈ„Ïבין ‚ÈÒ ‰NBÚ‰Â הוא שזהיר – ¿»∆¿»ƒ¿»»
וטעות; מכשול לידי יבוא שלא ‰BËבדבריו, ˜ÈÊÁÓ BÈ‡Â¿≈«¬ƒ»

BÓˆÚÏ;(ח ב, למעלה (עיין הרבה תורה שלמד על –e‰‡– ¿«¿»
ובמידותיו; בהליכותיו הבריות ‰ÌB˜nעל ˙‡ ‰B‡ שמתוך – ≈∆«»

לו; מתגלים תורה רזי ואז מאהבה, תורתו לומד הוא ≈‡‰Bכך
˙Bia‰ קנייני ‡˙ לרכוש מוסיף הוא כך ידי שעל לתורה, ומקרבן – ∆«¿ƒ

) ‰B˜„v˙תורה; ˙‡ ‰B‡ רש"י ולפי צדק; מעשה לעשות – ≈∆«¿»
זו); פיסקה גורסים אין ‰˙BÁÎBzוהגר"א ˙‡ ‰B‡ מקבל – ≈∆«»

באהבה; מוכיחיו ‰ÌÈLÈnדברי ˙‡ ‰B‡ תמיד שבוחר – ≈∆«≈»ƒ
יושר; בדרכי ‰„Bkללכת ÔÓ ˜Á˙Ó רוצים אדם בני שאם – ƒ¿«≈ƒ«»

לומד  שאינו לפי מזה, מתרחק הריהו תורתו, בגלל כבוד לו לחלק
התורה; אהבת מתוך אלא הכבוד BaÏבשביל ÒÈ‚Ó ‡GÂ¿≈ƒƒ

B„eÓÏ˙a עצמו מחזיק אלא בלימודו, מתגאה אינו לבו בתוך שגם – ¿«¿
שבחכמים; ‰‡B‰aכקטן ÁÓN BÈ‡Â לידו הוראה באה אם – ¿≈»≈«¿»»

שמא  הוא ירא כי כך, על שמח אינו דין, פסק להוציא צריך והוא
אמרו וכן בדין; ויטעה ייכשל ב ב ב ב ):):):):חלילה קט קט קט קט ,,,, יראה ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "לעולם

מתחתיו"; פתוחה וגיהנם ירכותיו בין לו מונחת חרב כאילו עצמו הדיין
רוח"; וגס רשע שוטה, – בהוראה לבו "הגס ז): (ד, שנינו ולעיל

BÁ ÌÚ ÏÚa ‡NB בין לו ועוזר חברו, של בצערו משתתף – ≈¿…ƒ¬≈
נכונה; והדרכה טובה בעצה ובין בממונו, ובין BÚÈÎÓ«¿ƒבגופו,

˙eÎÊ ÛÎÏ לה ופעם להרע פעם נוטה חברו של דעתו שאם טיב,– ¿«¿
את  שדן מפרשים: ויש הטוב; לעשיית לזכות, לבו את מטה הוא הרי

זכות; לכף תמיד ‰‡˙Óחבירו ÏÚ B„ÈÓÚÓ הוא רואה אם – «¬ƒ«»¡∆
האמת; על ויעמידהו טעותו על יעירהו הלכה, בדבר נכשל שחברו

ÌBÏM‰ ÏÚ B„ÈÓÚÓ,סברתו על ועומד עליו חולק חברו שאם – «¬ƒ««»
יחסי  על מעמידו הוא הרי דעות, מלחמת ביניהם שמתעוררת עד
אלא  עליו, לחלוק בא והתנצחות קינטור מתוך שלא שביניהם, השלום

לאמתה; אמת לברר והשאיפה התורה אהבת BaÏמתוך MÈ˙Óƒ¿«≈ƒ
B„eÓÏ˙a מתוך ולא קבע, ודרך הדעת ישוב מתוך לומד שהוא – ¿«¿

ארעי; ודרך ÈLÓeפזיזות Ï‡BL אלא מקשן, סתם שאינו – ≈≈ƒ
תשובות  למצוא בעצמו משתדל ואף הענין, הבנת לשם קושיות שואל

ÛÈÒBÓeלקושיותיו; ÚÓBL של דבריהם לב בתשומת שומע – ≈«ƒ
שנאמר  כענין הדברים הסברת לשם משלו נופך עליהם ומוסיף אחרים

טטטט):):):): טטטט,,,, עוד";((((משלימשלימשלימשלי ויחכם לחכם „nÏÏ"תן ˙Ó ÏÚ „ÓBl‰«≈«¿»¿«≈
בידו; מתקיים תלמודו לאחרים, ומלמדו חוזר שהוא שמתוך –

˙BNÚÏ ˙Ó ÏÚ „ÓBl‰Â לכל העניינים את הוא לומד שאז – ¿«≈«¿»«¬
בוריים; על אותם ויודע ודקדוקיהם Baפרטיהם ˙‡ ÌÈkÁn‰««¿ƒ∆«

כדי  בענין, להעמיק הרב מוכרח כך ידי שעל טעם, של בשאלות –
חכמה; לו מוסיף וזה כהלכה, לו B˙ÚeÓLלהשיב ˙‡ ÔeÎÓ‰Â¿«¿«≈∆¿»

שמ  זה עמיק– וליישבם רבותיו מפי ששמע הדברים כוונת להבין
זה; ‡BÓBעם ÌLa c ÓB‡‰Âמצינו שכן ((((קהלתקהלתקהלתקהלת– ¿»≈»»¿≈¿
ב ב ב ב ):):):): למחר "אםרבה רבה רבה רבה  רבו, של משמו שמועה לומר רגיל התלמיד אין

במדרש אמרו וכן משתכחת". כזכזכזכז):):):):תורתו במדבר במדבר במדבר במדבר  מי ((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  "כל
אומר הכתוב עליו אומרו, בשם תורה של דבר אומר ((((משלימשלימשלימשלישאינו

כב כב כב כב ):):):): הוא".כב כב כב כב ,,,, דל כי דל, תגזול z„ÓÏ"אל למדת,‰‡ כבר הרי – »»«¿»
:Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰l‡b ‡ÈÓ BÓB‡ ÌLa c ÓB‡‰ ÏkL∆»»≈»»¿≈¿≈ƒ¿À»»»∆∆¡«

"ÈÎcÓ ÌLa CÏnÏ zÒ‡ Ó‡zÂ" הגאולה באה כך ידי –ועל «…∆∆¿≈«∆∆¿≈»¿√»
לישראל.
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‰ÈNBÚÏ ÌÈiÁ ˙˙B ‡È‰L ,‰Bz ‰ÏB„b,ולמקיימיה ללומדיה – ¿»»∆ƒ∆∆«ƒ¿∆»
‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰ ÌÏBÚa,הזה בעולם פירותיהם הם שאוכלים – »»«∆»»«»

"שאר  מפרש: ישראל" "תפארת ובעל הבא; לעולם להם קיימת והקרן
אחרות, וידיעות חכמות ידי על גם יקנו וכבוד, גבורה כעושר, המעלות
התורה", ידי על אלא ישיגו לא הבא ועולם הזה עולם חיי אבל

"‡tÓ BNaŒÏÎÏe ,Ì‰È‡ˆÓÏ Ì‰ ÌÈiÁŒÈk" :Ó‡pL– ∆∆¡«ƒ«ƒ≈¿…¿≈∆¿»¿»«¿≈
ואמרו הזה, העולם חיי א א א א ):):):):הרי נד נד נד נד ,,,, כמידת ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שלא וראה, "בוא

יפה  – סם לחברו נותן אדם ודם: בשר מידת ודם; בשר מידת הקב"ה
גופן, לכל חיים סם – לישראל תורה נתן והקב"ה לזה; וקשה לזה

מרפא"; בשרו "ולכל ELÏ,שנאמר: È‰z ˙e‡Ù" :ÓB‡Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆
"EÈ˙BÓˆÚÏ ÈewLÂ אלא לעצמות שיקוי שאין הבא, בעולם – ¿ƒ¿«¿∆

הבא שמואל שמואל שמואל שמואל ););););בעולם ÌÈ˜ÈÊÁnÏ((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ‡È‰ ÌÈiÁŒıÚ" :ÓB‡Â¿≈≈«ƒƒ««¬ƒƒ
"M‡Ó ‰ÈÎÓ˙Â ,daבגמרא בברייתא א א א א ):):):):דרשו– זזזז,,,, "כל ((((תענית תענית תענית תענית  »¿…¿∆»¿À»

חיים  "עץ שנאמר: חיים, סם לו נעשית תורתו לשמה, בתורה העוסק
בה"; למחזיקים ÌÈ˜ÚÂהיא ,EL‡Ï Ì‰ ÔÁ ˙ÈÂÏ Èk" :ÓB‡Â¿≈ƒƒ¿«≈≈¿…∆«¬»ƒ

"EÈ˙b‚Ï:הכתוב אומר העיון על ובדיבור; בעיון נקנית התורה – ¿«¿¿…∆

   



קנו     

           
          
        

–         
           
          

            
    

לגרגרותיך" "וענקים – הדיבור ועל לראשך", הם חן לוית ((((שםשםשםשם).).).)."כי

יכבדוך: כבוד מיני שני ישראל": "תפארת בעל מפרש עבור וכן
שבראשך; בחן החכמה היוצאים והנעימים המסודרים דבריך עבור

‡Ùz˙מגרגרותיך; ˙ËÚ ,ÔÁŒ˙ÈÂÏ EL‡Ï Ôzz" :ÓB‡Â¿≈ƒ≈¿…¿ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆
"jbÓz–    לו שנותנים השכר על רמז – ¿«¿∆»

הזה, בעולם   כי הבא, העולם חיי על רמז –
מזיו  ונהנים בראשיהם, ועטרותיהם יושבים "צדיקים שכרם: זה

א א א א ).).).).השכינה" יזיזיזיז,,,, dÏÂ‡ÓNa((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ,dÈÓÈa ÌÈÓÈ C‡" :ÓB‡Â¿≈…∆»ƒƒƒ»ƒ¿…»
Ú"„BÎÂ Lבגמרא ודרשו א א א א ):):):):– סגסגסגסג,,,, בימינה"((((שבת שבת שבת שבת  ימים "אורך …∆¿»

בה למיימינים –   שכן וכל ימים, אריכות
בה  למשמאילים אבל – וכבוד" עושר "בשמאלה וכבוד; עושר

  .ימים אריכות לא אבל וכבוד, ≈¿ÓB‡Â:עושר
"CÏ eÙÈÒBÈ ,ÌBÏLÂ ÌÈiÁ ˙BLe ÌÈÓÈ C‡ Èk" שמא – ƒ…∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ»

"ושלום  נאמר: לכך לשלום, לא אבל זוכה, וכבוד ועושר לחיים תאמר:
לך" ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).יוסיפו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מנסיא  בן שמעון רבי הנשיא, יהודה רבי של דורו בן היה מנסיא בן שמעון רבי
ברא  עמדו משולם בן יוסי רבי קדושה"וחברו "עדה בשם שנקראה חבורה, ש

שליש  לתורה, שליש היום: את משלשים שהיו על ד), ב, שני מעשר (ירושלמי

החורף, בימות בתורה יגעים שהיו משום אומרים: ויש למלאכה. שליש לתפילה,

הקיץ. בימות – ובמלאכה

:È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa ÌeMÓ ÓB‡ ‡ÈÒÓ Ôa ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿∆¿«¿»≈ƒ«ƒƒ¿∆«
Ú‰Â ,Ák‰Â ,ÈBp‰,‰ÈO‰Â ,‰˜f‰Â ,‰ÓÎÁ‰Â ,„Bk‰Â ,L «¿«…«¿»…∆¿«»¿«»¿»¿«ƒ¿»¿«≈»

ÌÏBÚÏ ‰‡Â ÌÈ˜ÈcvÏ ‰‡ ,ÌÈa‰Â מצויים אלו כל כאשר – ¿«»ƒ»∆««ƒƒ¿»∆»»
כי לעולם; וטוב להם טוב הצדיקים, בעיני אצל חן לצדיקים נותן

לעמם; טוב דורשי להיות ארץ ומלכי מיד שרים עשוק יצילו
ידיעושקו; על ואביונים; עניים עצתם יתמכו תהא

ה'; בדבר ה';נשמעת את לדעת לעם דבריהם ילמדו יהיו
ה  ידי על טעם; שעברו דברי ההרפתקאות כל את לספר יוכלו

וסופם  שלוה תחילתם שהיתה הרשעים ועל ה', ויצילם ה' יראי על
ובריבוי פרי יסורים; לעשות בישראל, רבות יפות נטיעות יטעו

בעולם ה' דעת ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").ולהפיץ שמואל"("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  "אמונת ובעל
" וקדושה;מבאר : יופי של קודש בהדרת לילך צריך הצדיק –

 ביטול הרבה לו יש חלש אדם כי בתורה, להתמדה מביאו –
יוכל תורה; ואז לרשעים, לחנוף יצטרך שלא לו עוזר –

נשמעים; דבריו וגם צדק, משפט לתלמידי להוציא שמנחילים –
ההמון; בעיני התורה ערך את ומחשיב מגדיל חכמים 

עליהם, מתיישבת דעתם שמזקינים זמן כל חכמים תלמידי זקני שכן –
,'ה בדרכי בניהם שמדריכים –  את שממשיכים

טובים..." ולמעשים לתורה ‡Ùz˙הדורות ˙ËÚ" :Ó‡pL∆∆¡«¬∆∆ƒ¿∆∆
"‡ˆnz ‰˜„ˆ C„a ,‰ÈN יזכה צדקה בדרך האדם ילך כאשר – ≈»¿∆∆¿»»ƒ»≈

שיבה; תפארת ÌLÚ"לעטרת ÌÈÓÎÁ ˙ËÚ" :ÓB‡Â מכאן – ¿≈¬∆∆¬»ƒ»¿»
לחכמים; הוא נאה ÌÈ,שהעושר Èa ÌÈ˜Ê ˙ËÚ" :ÓB‡Â¿≈¬∆∆¿≈ƒ¿≈»ƒ
"Ì˙B‡ ÌÈa ˙‡Ù˙Âוגם בנים", "עטרת כאן הוזכרה הרי – ¿ƒ¿∆∆»ƒ¬»

של  והנוי התפארת כי כלומר אבותם", בנים "ותפארת שאמר במה
חכמים שאמרו כמו מאבותם היא טטטט):):):):הבנים ב ב ב ב ,,,, לבן ((((עדיות עדיות עדיות עדיות  זוכה "האב

שמואלשמואלשמואלשמואל););););בנוי"... „‰Â((((מדרשמדרשמדרשמדרש ,ÌÁk ÌÈeÁa ˙‡Ùz" :ÓB‡Â¿≈ƒ¿∆∆«ƒ…»«¬«
"‰ÈN ÌÈ˜Ê של תפארתם היא שזאת "כוח", כאן הזכיר הרי – ¿≈ƒ≈»

כוחם בכל ה' את שיעבדו ‰l‰((((שם שם שם שם ););););הבחורים, ‰ÙÁÂ" :ÓB‡Â¿≈¿»¿»«¿»»
ÏLeÈe ÔBiˆ ‰a ˙B‡ˆ '‰ CÏÓŒÈk ,‰nÁ‰ ‰LBe„‚Â ,Ì »««»ƒ»«¿»¿«ƒƒ»«ƒ¿∆∆

"„Bk ÂÈ˜Ê עלינו ה' כבוד משיחנו ביאת שבזמן הכתוב, כוונת – ¿≈»»
מסיים  והכתוב ייחשב; לחושך והחמה הלבנה של אורם ואז יזרח,
של  "זקניו" הנקראים לצדיקים, הכבוד נאה כלומר כבוד", זקניו "ונגד

להם. הראוי הכבוד להם ינתן ואז ÈÒÓ‡הקב"ה, Ôa ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿∆¿«¿»
ÓB‡מנסיא בן שמעון רבי אמר ועוד –    ≈

            
      enL ,˙BcÓ ÚL el‡≈∆«ƒ∆»

ÌÈ˜ÈcvÏ ÌÈÓÎÁ,במשנתנו לעיל שנימנו וכו', והעושר והכוח הנוי – ¬»ƒ««ƒƒ
Èaa eÓi˜˙ Ìlk– הנשיא יהודה ברבי –ÂÈe ראיה ומכאן – À»ƒ¿«¿¿«ƒ¿»»

יכולים גמורים אחתשצדיקים בבת המידות שבע בכל –((((שםשםשםשם).).).).לזכות
אינו  "הנוי" כי מפרשים, יש אבל מידות, שמונה אמנם מונה המשנה
שמנה  המידות שבע לכל כולל שם הוא אלא המידות, משבע אחד
שמסיים: וזהו "הנוי"... הכלל: בגדר הנכנסים הפרטים שהם אחריו,
חוזר  הוא כי רבים, בלשון "נאים" ולא יחיד, בלשון לצדיקים" "נאה
הכוח  היינו: הנוי, הוא: כך הדברים ושיעור תחילה, שהזכיר "הנוי" אל

לעולם ונאה לצדיקים נאה וכו' והכבוד ישראל ישראל ישראל ישראל """"והעושר """"עבודת עבודת עבודת עבודת  ((((סידור סידור סידור סידור 

רוורוורוורוו""""ה ה ה ה ).).).). בשם בשם בשם בשם 

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד ס øãqä,דף ìò øeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk ,ïðaø eðz àøîâ¨©¨¨¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤

,íeìk äNò àì ,Bøéáçì äNòî íéc÷ä íà העבודה את ולעשות לחזור וצריך ¦¦§¦©£¤©£¥Ÿ¨¨§
במקומה. éúîéàהזו ,äãeäé éaø øîà,כסדר נעשה שלא בדבר עיכוב íéøáãaיש ¨©©¦§¨¥¨©¦§¨¦

íéðôaî ïáì éãâáa ïéNòpä,הבדים שבין ומתנות קטורת כגון הקדשים, בקודש - ©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦
õeçaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøác ìáà שפיכת וידוי, הגרלה, כגון ובעזרה, בהיכל - £¨§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

לבן, בבגדי שנעשים אפילו הזהב, ומזבח הפרוכת מתנות וכל íéc÷äשיריים íà¦¦§¦
,éeNò äNòM äî ,Bøéáçì äNòî.כסדרן ולעשותם לחזור צריך äéîçðואינו éaø ©£¤©£¥©¤¨¨¨©¦§¤§¨

íéøeîà íéøác äna ,øîBà,מעכב ïéaשהסדר ,ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãa ¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¥
íéðôaîהקדשיםבקודשõeçaî ïéa,ובעזרה íéNòpäבהיכל íéøáãa ìáà ¦¦§¦¥¦©£¨¦§¨¦©©£¦

,õeçaî áäæ éãâáa ומחתה כף הוצאת להם הקדים אם אפילו העם, ואיל אילו כגון §¦§¥¨¨¦©
אלא העבודה, את לפסול עליו מעכבין éeNò,אין äNòM äî לחזור צריך ואינו ©¤¨¨¨

הסדר. על ולעשות

íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà,נחמיה ורבי יהודה eLøc,רבי ãçà àø÷î שנאמר ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§
לד) טז '(ויקרא ,'äðMa úçà íìBò úwçì íëì úàæ äúéäå''עולם חוקת §¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨©©©¨¨

הנעשות  בעבודות כלומר בשנה' 'אחת בענין, האמור הסדר מן לשנות שאין משמעה

כוונת  בשנה אחת שעושים עבודות לאלו נחמיה ורבי יהודה רבי ונחלקו בשנה, אחת

התורה,

ב: עמוד ס äãeäéדף éaø מעכבים מבפנים לבן בבגדי הנעשים דברים שרק שאומר ©¦§¨
,øáñ ב הנעשות עבודות על עולה בשנה úçàשאחת íòt Ba ïéøtkúnù íB÷î ¨©¨¤¦§©§¦©©©©
äðMa כסדרן אינן ואם כסדרן, שיהיו שצריך חוקה כתוב זה ועל ולפנים, לפני שהוא ©¨¨

שנעשים  דברים אפילו השנה, ימות בשאר כפרה מקום שהם ובעזרות בהיכל אבל מעכב,

חוקה, נאמר זה על לא בשנה, אחת פעם רק כפרתן הן שאף לבן, äéîçðבבגדי éaøå§©¦§¤§¨
מעכב בחוץ בין בפנים בין לבן בבגדי הנעשה שכל לא øáñ,שאומר בשנה שאחת ¨©

על אלא המקום, על äaנאמר ïéøtkúnä íéøác,äðMa úçà íòt ï בבגדי דהיינו §¨¦©¦§©§¦¨¤©©©©©¨¨
בארבעה  משמש הכיפורים וביום בגדים, בשמונה משמש הגדול הכהן השנה שכל לבן,

לעכב  חוקה כתוב בשנה, אחת פעם שהם לבן בבגדי שמשמש העבודות ועל לבן, בגדי

מעכב. סדרן אין זהב בבגדי שעושה דברים אבל ובעזרות, בהיכל בין בפנים בין

הגמרא: מקשה יהודה. רבי בדברי זה ביאור סותרת וכיeèàהגמרא -äãeäé éaøì ¨§©¦§¨
áéúk 'íB÷î',בשנה אחת פעם שנכנסים מקום שהוא ולפנים בלפני שמעמידו בפסוק, ¨§¦

אחת  פעם הנעשים העבודות כל שעל לומר לנו ויש בשנה, אחת פעם סתם כתוב הרי

הגמרא: מתרצת חוקה. עליהם נאמר äãeäéבשנה éaøc déîòè eðééä àlà שלא ¤¨©§©£¥§©¦§¨
בפסוק שיש משום מבחוץ, לבן בבגדי כסדרן  לד)מעכב טז מיעוטים,(ויקרא שני

áéúk והיתה'úàf,אחר דבר על ולא בלבד 'זאת' על היא שהחוקה משמע עֹולם', לחּקת 'לכם áéúëe יׂשראל ּבני על לכּפר §¦ְְָָŸְֶַָָֻ§¦ְְְִֵֵֵַַָ

חּטאתם בשנה,úçàמּכל אחת הנעשים בדברים רק היינו õeçaîּבּׁשנה', ïáì éãâa éèeòîì ãç ממעט המיעוטים מן אחד - ִַָָֹ©©ַָָ©§©¥¦§¥¨¨¦©
בהן, מעכב הסדר שאין בחוץ לבן בבגדי הנעשות áäæעבודות éãâa éèeòîì ãçå הנעשות עבודות ממעט המיעוטים מן ואחד - §©§©¥¦§¥¨¨

בהן. מעכב הסדר שאין זהב, בבגדי

äéîçð éaøå,המיעוטים משני áäæ,ממעט éãâa éèeòîì ãç,בשנה אחת פעם בהם שמתכפרים דברים בשנה' מ'אחת שדורש §©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨
לעיל, וכאמור מעכב, סדרן בחוץ שנעשה מה אפילו לבן בבגדי íéøéL,אבל éèeòîì ãçå היה ההזאות כל את שגמר שלאחר §©§©¥¦©¦

לבן  בבגדי שנעשה שאף הפסוק ממעט וזה החיצון, מזבח של מערבי יסוד על השיריים את éákòîשופך àìc עשה לא אם §Ÿ§©§¥
בהם. מעכב הסדר בחוץ לבן בבגדי הנעשים דברים שאר אבל כסדרן, אותם

הסדר: בהם יעכב שלא לשיריים אחד מיעוט דורש שלא יהודה רבי של טעמו מהו הגמרא éákòîמבארת éà ,äãeäé éaøå§©¦§¨¦§©§¥
כן גם לבן בבגדי הנעשה השיריים שפיכת כסדרן, שיהיו מבחוץ לבן בבגדי הנעשים דברים ביניהם,éákòî,שאר לחלק טעם ואין §©§¥

הכיפורים, יום עבודות ככל עבודה נחשבת שיריים ששפיכת éákòîכיון àì éàå שיהיו מבחוץ לבן בבגדי הנעשים דברים שאר §¦Ÿ§©§¥
שיריים שפיכת גם éákòî.כסדרן, àìŸ§©§¥

i"yx

.` cenr q scíéðôáî 'îâiptl .
:miptleõåçáî ïáì éãâááoebk .

lke mixiy zkitye iecie dlxbd
m` adfd gafne zkextd zepzn
el` oi` xge`n xac odl micwd
la` elqetl eilr oiakrn
`ed dcen dpitgae dhigya

:inc miptk mipt jxevcáäæ éãâáá
õåçáîmrd li`e eli` oebk .

dzgne sk z`ved odl micwdy
:leqtl eilr oiakrn oi`úçà

äðùádweg aizk ik `nl` .
:aizk dpya zg`` `aekirl

øáñ äãåäé éáø :á ãåîò ñ óã.
dpya zg` ezxtky mewn`
zexfr`e lkid` la` dweg `aizk
oal icbaa miyrpd mixac 'it`
zg` `l` lecb odka ozxtk oi`y

:dweg `aizk `l dpyaíéøáã
äðùá úçà ïäá íéøôëúîäoia .

:micba` oia mewn`úàæ áéúë.
`le daizk z`f lr dweg rnyn

:zxg` lríéøéù éèåòîìzkity .
xge`nd xac iakrn `lc mixiy
ody t''r`e mdl enicwd m` mdl

rn oxcq oi` oal icbaa oiyrp:ak
éáëòî éà äãåäé 'øåmixac x`y .

uegan oal icbaa miyrpd
:oxcqk mixiy s` iakrn oxcqka

éáëòî àì éàåmixac x`y .
ipd iakrn `l oal icbaa miyrpd
dxtk zakrnd dcear inp edpi`c

:dhernl zifg i`ne `id

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nei(oey`x meil)

:`xnbd zvxzn,àáé÷ò éaø Cì øîàzeptl `weec aiig `ed o`k ¨©¨©¦£¦¨
y oeik ,l`nylàðécî,oicd xwirn -àLéøa òâôc ïø÷ àeääa ¦¦¨§©¤¤§¨©§¥¨

,ziaxrn zinexc oxw `idy ,miycwd ycewn ez`ivia skiz
àLéøa ãéáò àeääaoeik ,dligza zzl el did dilr -Léø øîàc §©¨¦§¥¨§¨©¥

úBönä ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì`le ,cin dpyri devna rbetd - ¨¦¥©£¦¦©©¦§
,da rbety dpey`xd oxwd lr blcl el did `le ,dilr xeari

ãéáò àì éànàå`ed ,dligz da rbty dpey`xd oxwaíeMî §©©Ÿ¨¦¦
'çaænä ìà àöéå' áéúëcozep epi`y jkn miyxecy÷éôðc ãò ¦§¦§¨¨¤©¦§¥©©§¨¦

çaæî délekîgafn ly ekxe` lkn lkidd gzt itlk `viy - ¦¥¦§¥©
oxwd `idy ,zigxfn zinexc oxwa ligzn `ed okle ,gxfn cvl

,gxfn cva rbty dpey`xdïø÷ àeääa áéäéc ïåéëåzigxfn §¥¨§¨¦§©¤¤
,zinexcïø÷ àeääì éúà øãäzinexc oxw eze`l `ed xfeg - £©¨¥§©¤¤
ziaxrnàLéøa áúéîì áéiçéàczzl aiigzd `ed dilry - §¦©©§¥©§¥¨

oxwl `ed xfeg jkay l`nyl `weec `ed dpet jkle ,dligza
.ziaxrn zinexc
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המשך ביאור למסכת יומא ליום ראשון עמ' ב



קנז      

           
          
        

–         
           
          

            
    

לגרגרותיך" "וענקים – הדיבור ועל לראשך", הם חן לוית ((((שםשםשםשם).).).)."כי

יכבדוך: כבוד מיני שני ישראל": "תפארת בעל מפרש עבור וכן
שבראשך; בחן החכמה היוצאים והנעימים המסודרים דבריך עבור

‡Ùz˙מגרגרותיך; ˙ËÚ ,ÔÁŒ˙ÈÂÏ EL‡Ï Ôzz" :ÓB‡Â¿≈ƒ≈¿…¿ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆
"jbÓz–    לו שנותנים השכר על רמז – ¿«¿∆»

הזה, בעולם   כי הבא, העולם חיי על רמז –
מזיו  ונהנים בראשיהם, ועטרותיהם יושבים "צדיקים שכרם: זה

א א א א ).).).).השכינה" יזיזיזיז,,,, dÏÂ‡ÓNa((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ,dÈÓÈa ÌÈÓÈ C‡" :ÓB‡Â¿≈…∆»ƒƒƒ»ƒ¿…»
Ú"„BÎÂ Lבגמרא ודרשו א א א א ):):):):– סגסגסגסג,,,, בימינה"((((שבת שבת שבת שבת  ימים "אורך …∆¿»

בה למיימינים –   שכן וכל ימים, אריכות
בה  למשמאילים אבל – וכבוד" עושר "בשמאלה וכבוד; עושר

  .ימים אריכות לא אבל וכבוד, ≈¿ÓB‡Â:עושר
"CÏ eÙÈÒBÈ ,ÌBÏLÂ ÌÈiÁ ˙BLe ÌÈÓÈ C‡ Èk" שמא – ƒ…∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ»

"ושלום  נאמר: לכך לשלום, לא אבל זוכה, וכבוד ועושר לחיים תאמר:
לך" ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).יוסיפו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מנסיא  בן שמעון רבי הנשיא, יהודה רבי של דורו בן היה מנסיא בן שמעון רבי
ברא  עמדו משולם בן יוסי רבי קדושה"וחברו "עדה בשם שנקראה חבורה, ש

שליש  לתורה, שליש היום: את משלשים שהיו על ד), ב, שני מעשר (ירושלמי

החורף, בימות בתורה יגעים שהיו משום אומרים: ויש למלאכה. שליש לתפילה,

הקיץ. בימות – ובמלאכה

:È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa ÌeMÓ ÓB‡ ‡ÈÒÓ Ôa ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿∆¿«¿»≈ƒ«ƒƒ¿∆«
Ú‰Â ,Ák‰Â ,ÈBp‰,‰ÈO‰Â ,‰˜f‰Â ,‰ÓÎÁ‰Â ,„Bk‰Â ,L «¿«…«¿»…∆¿«»¿«»¿»¿«ƒ¿»¿«≈»

ÌÏBÚÏ ‰‡Â ÌÈ˜ÈcvÏ ‰‡ ,ÌÈa‰Â מצויים אלו כל כאשר – ¿«»ƒ»∆««ƒƒ¿»∆»»
כי לעולם; וטוב להם טוב הצדיקים, בעיני אצל חן לצדיקים נותן

לעמם; טוב דורשי להיות ארץ ומלכי מיד שרים עשוק יצילו
ידיעושקו; על ואביונים; עניים עצתם יתמכו תהא

ה'; בדבר ה';נשמעת את לדעת לעם דבריהם ילמדו יהיו
ה  ידי על טעם; שעברו דברי ההרפתקאות כל את לספר יוכלו

וסופם  שלוה תחילתם שהיתה הרשעים ועל ה', ויצילם ה' יראי על
ובריבוי פרי יסורים; לעשות בישראל, רבות יפות נטיעות יטעו

בעולם ה' דעת ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").ולהפיץ שמואל"("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  "אמונת ובעל
" וקדושה;מבאר : יופי של קודש בהדרת לילך צריך הצדיק –

 ביטול הרבה לו יש חלש אדם כי בתורה, להתמדה מביאו –
יוכל תורה; ואז לרשעים, לחנוף יצטרך שלא לו עוזר –

נשמעים; דבריו וגם צדק, משפט לתלמידי להוציא שמנחילים –
ההמון; בעיני התורה ערך את ומחשיב מגדיל חכמים 

עליהם, מתיישבת דעתם שמזקינים זמן כל חכמים תלמידי זקני שכן –
,'ה בדרכי בניהם שמדריכים –  את שממשיכים

טובים..." ולמעשים לתורה ‡Ùz˙הדורות ˙ËÚ" :Ó‡pL∆∆¡«¬∆∆ƒ¿∆∆
"‡ˆnz ‰˜„ˆ C„a ,‰ÈN יזכה צדקה בדרך האדם ילך כאשר – ≈»¿∆∆¿»»ƒ»≈

שיבה; תפארת ÌLÚ"לעטרת ÌÈÓÎÁ ˙ËÚ" :ÓB‡Â מכאן – ¿≈¬∆∆¬»ƒ»¿»
לחכמים; הוא נאה ÌÈ,שהעושר Èa ÌÈ˜Ê ˙ËÚ" :ÓB‡Â¿≈¬∆∆¿≈ƒ¿≈»ƒ
"Ì˙B‡ ÌÈa ˙‡Ù˙Âוגם בנים", "עטרת כאן הוזכרה הרי – ¿ƒ¿∆∆»ƒ¬»

של  והנוי התפארת כי כלומר אבותם", בנים "ותפארת שאמר במה
חכמים שאמרו כמו מאבותם היא טטטט):):):):הבנים ב ב ב ב ,,,, לבן ((((עדיות עדיות עדיות עדיות  זוכה "האב

שמואלשמואלשמואלשמואל););););בנוי"... „‰Â((((מדרשמדרשמדרשמדרש ,ÌÁk ÌÈeÁa ˙‡Ùz" :ÓB‡Â¿≈ƒ¿∆∆«ƒ…»«¬«
"‰ÈN ÌÈ˜Ê של תפארתם היא שזאת "כוח", כאן הזכיר הרי – ¿≈ƒ≈»

כוחם בכל ה' את שיעבדו ‰l‰((((שם שם שם שם ););););הבחורים, ‰ÙÁÂ" :ÓB‡Â¿≈¿»¿»«¿»»
ÏLeÈe ÔBiˆ ‰a ˙B‡ˆ '‰ CÏÓŒÈk ,‰nÁ‰ ‰LBe„‚Â ,Ì »««»ƒ»«¿»¿«ƒƒ»«ƒ¿∆∆

"„Bk ÂÈ˜Ê עלינו ה' כבוד משיחנו ביאת שבזמן הכתוב, כוונת – ¿≈»»
מסיים  והכתוב ייחשב; לחושך והחמה הלבנה של אורם ואז יזרח,
של  "זקניו" הנקראים לצדיקים, הכבוד נאה כלומר כבוד", זקניו "ונגד

להם. הראוי הכבוד להם ינתן ואז ÈÒÓ‡הקב"ה, Ôa ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿∆¿«¿»
ÓB‡מנסיא בן שמעון רבי אמר ועוד –    ≈

            
      enL ,˙BcÓ ÚL el‡≈∆«ƒ∆»

ÌÈ˜ÈcvÏ ÌÈÓÎÁ,במשנתנו לעיל שנימנו וכו', והעושר והכוח הנוי – ¬»ƒ««ƒƒ
Èaa eÓi˜˙ Ìlk– הנשיא יהודה ברבי –ÂÈe ראיה ומכאן – À»ƒ¿«¿¿«ƒ¿»»

יכולים גמורים אחתשצדיקים בבת המידות שבע בכל –((((שםשםשםשם).).).).לזכות
אינו  "הנוי" כי מפרשים, יש אבל מידות, שמונה אמנם מונה המשנה
שמנה  המידות שבע לכל כולל שם הוא אלא המידות, משבע אחד
שמסיים: וזהו "הנוי"... הכלל: בגדר הנכנסים הפרטים שהם אחריו,
חוזר  הוא כי רבים, בלשון "נאים" ולא יחיד, בלשון לצדיקים" "נאה
הכוח  היינו: הנוי, הוא: כך הדברים ושיעור תחילה, שהזכיר "הנוי" אל

לעולם ונאה לצדיקים נאה וכו' והכבוד ישראל ישראל ישראל ישראל """"והעושר """"עבודת עבודת עבודת עבודת  ((((סידור סידור סידור סידור 

רוורוורוורוו""""ה ה ה ה ).).).). בשם בשם בשם בשם 

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד ס øãqä,דף ìò øeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk ,ïðaø eðz àøîâ¨©¨¨¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤

,íeìk äNò àì ,Bøéáçì äNòî íéc÷ä íà העבודה את ולעשות לחזור וצריך ¦¦§¦©£¤©£¥Ÿ¨¨§
במקומה. éúîéàהזו ,äãeäé éaø øîà,כסדר נעשה שלא בדבר עיכוב íéøáãaיש ¨©©¦§¨¥¨©¦§¨¦

íéðôaî ïáì éãâáa ïéNòpä,הבדים שבין ומתנות קטורת כגון הקדשים, בקודש - ©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦
õeçaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøác ìáà שפיכת וידוי, הגרלה, כגון ובעזרה, בהיכל - £¨§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

לבן, בבגדי שנעשים אפילו הזהב, ומזבח הפרוכת מתנות וכל íéc÷äשיריים íà¦¦§¦
,éeNò äNòM äî ,Bøéáçì äNòî.כסדרן ולעשותם לחזור צריך äéîçðואינו éaø ©£¤©£¥©¤¨¨¨©¦§¤§¨

íéøeîà íéøác äna ,øîBà,מעכב ïéaשהסדר ,ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãa ¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¥
íéðôaîהקדשיםבקודשõeçaî ïéa,ובעזרה íéNòpäבהיכל íéøáãa ìáà ¦¦§¦¥¦©£¨¦§¨¦©©£¦

,õeçaî áäæ éãâáa ומחתה כף הוצאת להם הקדים אם אפילו העם, ואיל אילו כגון §¦§¥¨¨¦©
אלא העבודה, את לפסול עליו מעכבין éeNò,אין äNòM äî לחזור צריך ואינו ©¤¨¨¨

הסדר. על ולעשות

íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà,נחמיה ורבי יהודה eLøc,רבי ãçà àø÷î שנאמר ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§
לד) טז '(ויקרא ,'äðMa úçà íìBò úwçì íëì úàæ äúéäå''עולם חוקת §¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨©©©¨¨

הנעשות  בעבודות כלומר בשנה' 'אחת בענין, האמור הסדר מן לשנות שאין משמעה

כוונת  בשנה אחת שעושים עבודות לאלו נחמיה ורבי יהודה רבי ונחלקו בשנה, אחת

התורה,

ב: עמוד ס äãeäéדף éaø מעכבים מבפנים לבן בבגדי הנעשים דברים שרק שאומר ©¦§¨
,øáñ ב הנעשות עבודות על עולה בשנה úçàשאחת íòt Ba ïéøtkúnù íB÷î ¨©¨¤¦§©§¦©©©©
äðMa כסדרן אינן ואם כסדרן, שיהיו שצריך חוקה כתוב זה ועל ולפנים, לפני שהוא ©¨¨

שנעשים  דברים אפילו השנה, ימות בשאר כפרה מקום שהם ובעזרות בהיכל אבל מעכב,

חוקה, נאמר זה על לא בשנה, אחת פעם רק כפרתן הן שאף לבן, äéîçðבבגדי éaøå§©¦§¤§¨
מעכב בחוץ בין בפנים בין לבן בבגדי הנעשה שכל לא øáñ,שאומר בשנה שאחת ¨©

על אלא המקום, על äaנאמר ïéøtkúnä íéøác,äðMa úçà íòt ï בבגדי דהיינו §¨¦©¦§©§¦¨¤©©©©©¨¨
בארבעה  משמש הכיפורים וביום בגדים, בשמונה משמש הגדול הכהן השנה שכל לבן,

לעכב  חוקה כתוב בשנה, אחת פעם שהם לבן בבגדי שמשמש העבודות ועל לבן, בגדי

מעכב. סדרן אין זהב בבגדי שעושה דברים אבל ובעזרות, בהיכל בין בפנים בין

הגמרא: מקשה יהודה. רבי בדברי זה ביאור סותרת וכיeèàהגמרא -äãeäé éaøì ¨§©¦§¨
áéúk 'íB÷î',בשנה אחת פעם שנכנסים מקום שהוא ולפנים בלפני שמעמידו בפסוק, ¨§¦

אחת  פעם הנעשים העבודות כל שעל לומר לנו ויש בשנה, אחת פעם סתם כתוב הרי

הגמרא: מתרצת חוקה. עליהם נאמר äãeäéבשנה éaøc déîòè eðééä àlà שלא ¤¨©§©£¥§©¦§¨
בפסוק שיש משום מבחוץ, לבן בבגדי כסדרן  לד)מעכב טז מיעוטים,(ויקרא שני

áéúk והיתה'úàf,אחר דבר על ולא בלבד 'זאת' על היא שהחוקה משמע עֹולם', לחּקת 'לכם áéúëe יׂשראל ּבני על לכּפר §¦ְְָָŸְֶַָָֻ§¦ְְְִֵֵֵַַָ

חּטאתם בשנה,úçàמּכל אחת הנעשים בדברים רק היינו õeçaîּבּׁשנה', ïáì éãâa éèeòîì ãç ממעט המיעוטים מן אחד - ִַָָֹ©©ַָָ©§©¥¦§¥¨¨¦©
בהן, מעכב הסדר שאין בחוץ לבן בבגדי הנעשות áäæעבודות éãâa éèeòîì ãçå הנעשות עבודות ממעט המיעוטים מן ואחד - §©§©¥¦§¥¨¨

בהן. מעכב הסדר שאין זהב, בבגדי

äéîçð éaøå,המיעוטים משני áäæ,ממעט éãâa éèeòîì ãç,בשנה אחת פעם בהם שמתכפרים דברים בשנה' מ'אחת שדורש §©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨
לעיל, וכאמור מעכב, סדרן בחוץ שנעשה מה אפילו לבן בבגדי íéøéL,אבל éèeòîì ãçå היה ההזאות כל את שגמר שלאחר §©§©¥¦©¦

לבן  בבגדי שנעשה שאף הפסוק ממעט וזה החיצון, מזבח של מערבי יסוד על השיריים את éákòîשופך àìc עשה לא אם §Ÿ§©§¥
בהם. מעכב הסדר בחוץ לבן בבגדי הנעשים דברים שאר אבל כסדרן, אותם

הסדר: בהם יעכב שלא לשיריים אחד מיעוט דורש שלא יהודה רבי של טעמו מהו הגמרא éákòîמבארת éà ,äãeäé éaøå§©¦§¨¦§©§¥
כן גם לבן בבגדי הנעשה השיריים שפיכת כסדרן, שיהיו מבחוץ לבן בבגדי הנעשים דברים ביניהם,éákòî,שאר לחלק טעם ואין §©§¥

הכיפורים, יום עבודות ככל עבודה נחשבת שיריים ששפיכת éákòîכיון àì éàå שיהיו מבחוץ לבן בבגדי הנעשים דברים שאר §¦Ÿ§©§¥
שיריים שפיכת גם éákòî.כסדרן, àìŸ§©§¥

i"yx

.` cenr q scíéðôáî 'îâiptl .
:miptleõåçáî ïáì éãâááoebk .

lke mixiy zkitye iecie dlxbd
m` adfd gafne zkextd zepzn
el` oi` xge`n xac odl micwd
la` elqetl eilr oiakrn
`ed dcen dpitgae dhigya

:inc miptk mipt jxevcáäæ éãâáá
õåçáîmrd li`e eli` oebk .

dzgne sk z`ved odl micwdy
:leqtl eilr oiakrn oi`úçà

äðùádweg aizk ik `nl` .
:aizk dpya zg`` `aekirl

øáñ äãåäé éáø :á ãåîò ñ óã.
dpya zg` ezxtky mewn`
zexfr`e lkid` la` dweg `aizk
oal icbaa miyrpd mixac 'it`
zg` `l` lecb odka ozxtk oi`y

:dweg `aizk `l dpyaíéøáã
äðùá úçà ïäá íéøôëúîäoia .

:micba` oia mewn`úàæ áéúë.
`le daizk z`f lr dweg rnyn

:zxg` lríéøéù éèåòîìzkity .
xge`nd xac iakrn `lc mixiy
ody t''r`e mdl enicwd m` mdl

rn oxcq oi` oal icbaa oiyrp:ak
éáëòî éà äãåäé 'øåmixac x`y .

uegan oal icbaa miyrpd
:oxcqk mixiy s` iakrn oxcqka

éáëòî àì éàåmixac x`y .
ipd iakrn `l oal icbaa miyrpd
dxtk zakrnd dcear inp edpi`c

:dhernl zifg i`ne `id

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nei(oey`x meil)

:`xnbd zvxzn,àáé÷ò éaø Cì øîàzeptl `weec aiig `ed o`k ¨©¨©¦£¦¨
y oeik ,l`nylàðécî,oicd xwirn -àLéøa òâôc ïø÷ àeääa ¦¦¨§©¤¤§¨©§¥¨

,ziaxrn zinexc oxw `idy ,miycwd ycewn ez`ivia skiz
àLéøa ãéáò àeääaoeik ,dligza zzl el did dilr -Léø øîàc §©¨¦§¥¨§¨©¥

úBönä ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì`le ,cin dpyri devna rbetd - ¨¦¥©£¦¦©©¦§
,da rbety dpey`xd oxwd lr blcl el did `le ,dilr xeari

ãéáò àì éànàå`ed ,dligz da rbty dpey`xd oxwaíeMî §©©Ÿ¨¦¦
'çaænä ìà àöéå' áéúëcozep epi`y jkn miyxecy÷éôðc ãò ¦§¦§¨¨¤©¦§¥©©§¨¦

çaæî délekîgafn ly ekxe` lkn lkidd gzt itlk `viy - ¦¥¦§¥©
oxwd `idy ,zigxfn zinexc oxwa ligzn `ed okle ,gxfn cvl

,gxfn cva rbty dpey`xdïø÷ àeääa áéäéc ïåéëåzigxfn §¥¨§¨¦§©¤¤
,zinexcïø÷ àeääì éúà øãäzinexc oxw eze`l `ed xfeg - £©¨¥§©¤¤
ziaxrnàLéøa áúéîì áéiçéàczzl aiigzd `ed dilry - §¦©©§¥©§¥¨

oxwl `ed xfeg jkay l`nyl `weec `ed dpet jkle ,dligza
.ziaxrn zinexc
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eznyקנח in` cenr gp sc ± iyily wxt`nei
íãä úà åá ìá÷å.dil `iranw dpyd zeni lk ly zelaw lk Ðåðéîá ïéîwxfn Ð

.wxfnaõöåç.ea mcdy wxfna fge` epi` ixdy ,odka ef dlaw oi`y `vnpe Ðåàì éàî
ï÷éøä êåúá àìîä ÷øæî áéùåägwle" :aizk "gwle" ,inp `kd `de .epnn dxiry Ð

dgiwl jde "xiryd mcne xtd mcn.`id wxfnd zfig` Ðàìî ÷øæî äøéò àìxg`l Ð

wxfn dxrne xfeg xiryd mcl xtd mc dxiry

.owix wxfn jezl `ln'åëå íéìë éáâ ìò ãîåò
zycwn dtvxe li`ed :l`rnyi 'x iac `pzc Ð

xac `di `l zxy ilk dn ,miycwn zxy ilke

zxy ilk oiae epia uveg`di `l dtvx s` Ð

migaf zkqna ,dtvxd oial epia uveg xac

.(`,ck)åøéáç ìâø éáâ ìòepina oin :`nl` Ð

.uvegäéì ìèáî àìãcr ,elbx z` exiag Ð

.ezcear xenbiyúøùä éìëmilk ipy Ð

.zg` zexiye ,rnynaáéñaiaq lcbd Ð

.miptba oialel oink aiaq eilr jxkpe ,lwcd

,eixar lkn `vei mcde ,mcd z` bteqe jx `ede

`peeb i`d ik `ied in .jk lk uveg epi`e

?`l e` ,dvivg'åëå êìåäå óìåæ`yix Ð

ycwnd :(b dpyn e wxt dxt) ikd oizipznc

.oileqt betqay min ,ekezl betq dide zweya

dyri cvik.betql ribny cr jlede slef Ð

minde ,oiirnd zty lr dlelg oa` `id zwey

da oiwyne ,dptecay xeg jxc dl oiqpkp

min jezl z`hg xt` da oiycwne zenda

miig"c oileqt betqay min .ilkd `ide ,miig

cvik .ilka oirbep mind ediy opira "ilk l`

mpzile mind z` lehil `ayk dyer `ed

mind lk z` xnebe slef ?zxtetyae zigelva

.betql ribny cr zweya xy`óìåæs`ey Ð

crena opixn`cke .frla x"iheb` ,ievnd cr

`l betq :`nl` .ekxck xnebe slef (a,`i) ohw

`ede ,ekeza mirlapd `l` ,liqt `le uiig

.aiql oicdéùéì÷ã àéî éðàùlkn ze`veie Ð

l epia zeqpkpe ,eixarar mc la` .ilkd oia

.`edøùë íãá.yilwc Ðìåñô õîå÷áÐ

xg`l ilka ycwzdl oerh unewdy ,yeciwa

.uiigc Ð leqt ,mca dlaw cbpk `ede dvinwd
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éáødil zi` ozpei iax `de :il dniz Ð envr ipta dfne envr ipta dfn xne` ozpei

`weec dil zi`c rnyn `kde .envr ipta cg` cg` rnyne ,cg`k odipy rnync

on mezq cnli Ð ikd rnyne ikd rnync oeik :il d`xpe !envr ipta dfne envr ipta dfn

,zepxwl inp ikd Ð envra dfne envra dfn ozep lkidae miptle iptlc ikid ik ,yxetnd

dfn `nzqn "xiryd mcne xtd mcn" aizkc

i`n `vxzin inp `dae .envra dfne envra

cr ,'eke jci` `ipz jenqa iziinc :ol `iywc

ikide .diy`i iaxk `nzqe "zg`" xnel cenlz

zg` `la diy`i iaxl `de ?diy`i iaxk `iz`

`nlya .inc eicgi aizkc o`nk dil `xiaq inp

xak `lde ozpei iaxl diy`i iax dil xn`c `d

xn`w ozpei iaxcl xninl `ki` Ð zg` xn`p

:xnel yi `l` ,inp zg` `la dicicl la` ,dil

d `xwirnc ab lr s`iaxlc jzrc `wlq de

izii`c xza ,zg`c `xw `la oiaxrn diy`i

e`l i`c dil `xiaqe ,dia xcd Ð zg`c `xw

iptlc `inec ,oiaxrn oi` `pin` ded Ð zg`

yxetnd on mezq cnlic ,lkidce miptle

`d ol `iywc i`n `vxzin inp `dae .izyxitck

xn`c `ed diy`i iaxc miizqz lirl xn`wc

`kd ip`y ,ozpei iax `niz elit` :igce ,oiaxrn

?igc `w i`n :il dniz `zyde ,"zg`" aizkc

oky lk Ð ok m` ,oiaxrn ozpei iaxl `niz elit`

ediipin cg jgxk lr `de ,oiaxrn diy`i iaxl

,diy`i iaxe ozpei iax :xn`wc .oiaxrn oi` xn`

i`nl la` .oiaxrn oi` xn` cge oiaxrn xn` cg

aizkc `kd ip`y :xn`w ikdc .`gip Ð ziyixtc

elit`c `ed `xaq Ð zg` aizk `l i`c ,"zg`"

mezq cnlic ,oiaxrn oi` `pin` ded diy`i iaxl

`pz i`d o`n ok m`e .ziyixtck ,yxetnd on

,"zg`" aizkcn jgxk lr `l` Ð oiaxrn xn`c

i`dl "zg`" yixc diy`i iaxc ol `nil o`ne

,dil yixc ozpei iax `nlic ?ozpei iax `le `yxc

opiyxcck .zxg` `yxcl dil yixc diy`i iaxe

`dz `l ef dxtk :(a,g) zereayc `nw wxta dil

`ed zg` dxtk :inp i` .dpya zg` mrt `l`

dn ,edin .zextk izy xtkn epi`e ,xtkn

Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc i`nn iziywdy

,`id diy`i iax xn`w `l `dc .`gip ikd e`la

,dizeek dil `xiaqc :yexit ,diy`i iaxk `l`

`wtp ,ozpei iaxk dnvr ipta zg`e zg` lk dil rnync ab lr s` ,oiaxrn dil zi`c `id dcedi iax `nlice ,"zg`"c `yxc `la dil `wtp diciclc .dinrhn e`le ,zepxwl oiaxrnc

iptn `l` .oiaxrnc (a,ak zegpn) "dax unewd"a `icda dil opirnyc ,`id dcedi iax xninl ivn ded inp ikd Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc `de .lirl izyxtck ,oiaxrnc "zg`"n dil

dil `wtp :xnel yi ?df z` df milhan oi` oilerc dil `pn ,zepxwl oiaxrn oi` xn`c o`nl :xn`z m`e .ozpei iax mr zwelgna lirl exikfdy ,diy`i iax hwp oizrnya `aed `ly

`xw gkenck ,oiaxrn oi` jgxk lr Ð miptle iptla :xnel yie .ibilt zepxwae ,`nlr ilekl oiaxrn Ð exdih lr rayc `py i`n denzl oi`e .(a,`t migaf) "zaexrzd" wxta "mc" "mc"n

dfne envra dfn dil rnyn Ð "xiryd mcne xtd mcn" aizk zepxwle ,"cren ld`a dyri oke" aizkck ,ok cren ld`a mb ok m`e ,xiryd z` hgey xtd mcn ozpy xg`lc ,`icda

.`l eze ,minrt ray dfn mcd lkn rnyn Ð "minrt ray erav`a mcd on eilr dfde" aizk exdih lr raya la` ,xirye xt `icda xikfdc oeik ,jpi`c `inec ,envra

ïéî"ebdpy mewn" wxta oke .zxy ilk oial epia uveg xac `di `ly (`,ck) migafc ipy wxta oke ."gwle" dia ixw `le uvegc `hiyt epin epi`y la` Ð uveg epi` e` uveg epina

ixiin mzdc :xnel yie !dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwlc opiwqn (`,fl dkeq) "lefbd alel" wxtac :dnize .i`xiya dici jixk dedc i`wxa xtk yi` xkyyi iab (a,fp migqt)

`hiytc rnync ,`kdc wxfn jeza wxfne .dgiwl dny `l Ð jk aleld yteze xceqa dici jixkc `kid la` .ea fge`e ci zia enk xceqd on dyere ,ea jix`ne ,aleld aiaq xceq jxeky

`teb `zrny `idd jezn xnel jixv oke .eileya dhnl efge`y `l` ,ci zia enk dil dedc uiig `l i`ce f`c ,eizeztya oevigd fge`y ixiin `l Ð uveg did epin epi`y ded i` dil

.uveg epi` Ð epina oin :ikd xza xn`c ,`axc` `axc iywiz ok m` Ð dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl oipr lkac `nip `l` ,ikd `niz `l i`c .epwligy enk "lefbd alel" wxta

oi`e ,inp ikd oi` :`nil ?owixd jezl `lnd wxfn ozp e`l i`n jixt i`n :il dywe .epin epi`y elit`e ,dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl xceq iab xn`w lirle .uveg Ð epin oi`y `d

:uxiz mdxa` oa wgvi epiaxe .xiryde xtd mc lk oda yiy zeciak zewxfn izy zg` cia ,jk efge`l leki did `ly dil `hiytc :xnel yie !eizeztya `l` eileya oevigd z` fge`

zia oirk ciar ikc idpc ,uveg epin epi`ya oin oipr lka zxy ilk iab ,izyxitck welig yi alel iabc xnel `vnz m` elit`c ,oipr lka uveg epin epi`ya oin zxy ilk iab `zrnyac

.odk ly envra dgiwl ixwin `l Ð odkd gwle aizkc zxy ilk iab ,dgiwl ixwin ci
xn`c
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.Bîöò éðôa äfîe ,Bîöò éðôa äfî :øîBà ïúðBé éaø©¦¨¨¥¦¤¦§¥©§¦¤¦§¥©§
!"úçà" øîàð øák àìäå :äiLàé éaø Bì øîà̈©©¦Ÿ¦¨©£Ÿ§¨¤¡©©©
øtä ícî" øîàð øák àìäå :ïúðBé éaø Bì øîà̈©©¦¨¨©£Ÿ§¨¤¡©¦©©¨

"úçà" øîàð änì ïk íà ."øéòOä ícîe¯øîBì ¦©©¨¦¦¥¨¨¤¡©©©©
íézL àìå úçà ,øtä ícî íézL àìå úçà Eì§©©§Ÿ§©¦¦©©¨©©§Ÿ§©¦

:Cãéà àéðz .øéòOä ícî"ícîe øtä ícî ç÷ìå ¦©©¨¦©§¨¦¨§¨©¦©©¨¦©
"øéòOä¯eéäiL øîBà äzà .äæa äæ ïéáøBòî eéäiL ©¨¦¤¦§§¨¦¤¨¤©¨¥¤¦§

äfîe Bîöò éðôa äfî àlà Bðéà Bà äæa äæ ïéáøBòî§¨¦¤¨¤¥¤¨¦¤¦§¥©§¦¤
éaøk àîúñe ."úçà" :øîBì ãeîìz ?Bîöò éðôa¦§¥©§©§©©©§¨¨§©¦

.äiLàé"ï÷éøa àìnä úà ïúð"åëåéîø dépéî àòa .' Ÿ¦¨¨©¤©¨¥¨¥¨§¨¦¥¨¦
ìa÷å ,÷øæî CBúa ÷øæî çépä :àcñç áøî àîç øa©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦§¨§¦§¨§¦¥
?õöBç Bðéà Bà ,õöBç Bðéîa ïéî ?eäî ,ícä úà Ba¤©¨©¦§¦¥¥¥

åàì éàî .ï÷éøa àìnä úà ïúð :äeúéðz ,déì øîà¯ £©¥§¦¨¨©¤©¨¥¨¥¨©¨
?ï÷éø ÷øæî CBúì àìî ÷øæî áéLBä¯÷øæî äøéò ,àì ¦¦§¨¨¥§¦§¨¥¨Ÿ¥¨¦§¨

äøéò :àLéø déì àðz àä .ï÷éø ÷øæî CBúì àìî̈¥§¦§¨¥¨¨¨¨¥¥¨¥¨
!øéòOä íc CBúì øtä íc.äôé äôé ïáøòì éãk ©©¨§©©¨¦§¥§¨§¨¨¤¨¤

:òîL àzìâø éab ìò Bà éìk éab ìò ãîBò äéä ¨§©¨¨¥©©¥§¦©©¥¤¤
Bøéáç¯àkéà .déì ìéháî éöî àìc ,ìâø éðàL .ìeñt £¥¨¨¥¤¤§¨¨¥§©¦¥¦¨

Cøc ïéà Bà Cëa úeøéL Cøc :dépéî éòa éëä ,éøîàc§¨§¦¨¦¨¥¦¥¤¤¥§¨¥¤¤
úà" :ìàòîLé éaø éác àðúc ,òîL àz ?Cëa úeøéL¥§¨¨§©§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤
íéìë éðL ,"Lãwa íá eúøLé øLà úøMä éìk ìk̈§¥©¨¥£¤§¨§¨©Ÿ¤§¥¥¦
:àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa .úçà úeøéLå§¥©©§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨
ïéî ?eäî ,ícä úà Ba ìa÷å ÷øænä CBúa áéñ çépä¦¦©¦§©¦§¨§¦¥¤©¨©¦

ìçìçîc ïåék ?õöBç Bðéà Bà ,õöBç Bðéî BðéàLa¯ §¤¥¦¥¥¥¥¨¦§©§¥
óìBæ ,àðéðz :déì øîà ?àðL àì àîìéc Bà ,õééç àì̈¨¥¦§¨¨§¨£©¥¨¥¨¥
àkéà .éLéì÷c àiî éðàL .âBôqì òébnL ãò CìBäå§¥©¤©¦©©§¨¥©¨¦§¦¦¦¨

íca :déì èLt éëä ,éøîàã¯.ìeñt õîBwa ,øLk §¨§¦¨¦¨©¥©¨¨¥©¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc `nei(oey`x meil)

,øîBà ïúðBé éaøozepäfîxtd mcn -äfîe ,Bîöò éðôamcn - ©¦¨¨¥¦¤¦§¥©§¦¤
xiryd,Bîöò éðôa`ed diy`i iaxy ef `ziixaa yxetn ixd ¦§¥©§

oi`y xaeq ozpei iaxe zepxwl mcd z` oiaxrny xaeqd `pzd
zepxw lry dpizpl mincd z` oiaxrnafnd.g

:df oica ozpei iaxe diy`i iax ly mnrh z` d`ian `ziixad
äiLàé éaø Bì øîà,ozpei iaxløîàð øák àìäå(i l zeny)xRke' ¨©©¦Ÿ¦¨©£Ÿ§¨¤¡©§¦¤

eizFpxw lr oxd`úçà'dpWAmixtkn oi`y dxezd epl dyxite ©£Ÿ©©§¨©©©¨¨
lr xtkny `vnp jixacle ,cala zg` mrt `l` gafnd lr

.dpya minrt izy eizepxwøîàð øák àìäå ,ïúðBé éaø Bì øîà̈©©¦¨¨©£Ÿ§¨¤¡©
dxeza(gi fh `xwie)gwle','øéòNä ícîe øtä ícîozepy rnyn §¨©¦©©¨¦©©¨¦

xiryde xtd mcn dxezd dazk `l ixdy ,envr ipta mc lkn
,cg`k mdipyn gwely rnyn did f`yøîàð änì ïk íàweqta ¦¥¨¨¤¡©

úçà',zg` dpzn `l` gafnd lr mipzep oi`y ,'dpWAEì øîBì ©©©¨¨©§
dpzn wx oz,øtä ícî íézL àìå úçàokeícî íézL àìå úçà ©©§Ÿ§©¦¦©©¨©©§Ÿ§©¦¦©

,øéòNä`l` ,cgi xiryde xtd mc z` mipzep oi` mewn lkne ©¨¦
.envr ipta xiryd mcne envr ipta xtd mcn

Cãéà àéðz,ztqep `ziixa epipy -,'øéòNä ícîe øtä ícî ç÷ìå' ©§¨¦¨§¨©¦©©¨¦©©¨¦
eéäiLxiryde xtd mcïéáøBòî eéäiL øîBà äzà ,äæa äæ ïéáøBòî ¤¦§§¨¦¤¨¤©¨¥¤¦§§¨¦

Bðéà Bà ,äæa äæeyexit oi` `ny -àlàozepy,Bîöò éðôa äfî ¤¨¤¥¤¨¦¤¦§¥©§
àîúñe .úçà øîBì ãeîìz ,Bîöò éðôa äfîezipypy ef `ziixae - ¦¤¦§¥©§©§©©©§¨¨

zxaeq ,mzqa.äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
:dpyna epipydépéî àòa .'eëå ï÷éøa àìnä úà ïúðl`y -éîø ¨©¤©¨¥¨¥¨§§¨¦¥¨¦

,àcñç áøî àîç øay odk÷øæî çépäieyrd zxy ilk `ed - ©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦§¨
,mcd zlawl÷øæî CBúa,xg` -eäî ,ícä úà Ba ìa÷åly dpic §¦§¨§¦¥¤©¨©

`id dkld oky ,ef dlaw(.ck migaf)`dzy dkixv dlawdy
,odk ly envralawny ilkl odkd ci oia uveg xac mey `ll

,wtzqdl yi ,miey milkd ipyy o`k `l` ,eaõöBç Bðéîa ïéî- ¦§¦¥
xac `ed ,odk ly ecil lawn eay wxfnd oia wqtdd xy`k

eze` `edy,dleqt dlawde dvivg xacd deedn m`d ,oinBà
oin eze` `ed wiqtnd xacd xy`ky.õöBç Bðéà¥¥

:`xnbd zhyetdéì øîà,`ng xa inxl `cqg axäeúéðz- ¨©¥§¦¨
xiryd mcl xtd mc dxiry xg`ly ,df oic epipy dpynaúà ïúð̈©¤

åàì éàî ,ï÷éøa àìnädpeekd oi` m`d -yáéLBäd z`÷øæî ©¨¥¨¥¨©¨¦¦§¨
dàìîxiryde xtd mcaCBúìd÷øæîd xtd mc ly,ï÷éøs`e ¨¥§¦§¨¥¨

xirUd mCnE xRd mCn gwle' gafnd zepxw lr dpizpa xn`py§¨©¦©©¨¦©©¨¦
feg`l jixv gafnd lr zepznd zryay 'gAfnd zFpxw lr ozpe§¨©©©§©¦§¥©

` eciaz` feg`l leki mewn lkn ,xiryde xtd mc ly wxfnd z
wxfn fge`d odky epl ixd ,xg` wxfn jeza `edyk wxfnd

.dvivg meyn jka oi` xg` wxfna gpend
:`xnbd dgec,àìdxiry xg`ly ,dpynd yexit `ed jk `l` Ÿ

e xfg ,xiryd mc jezl xtd mcäøéòay mcd z`÷øæîd,àìî ¥¨¦§¨¨¥
CBúìd÷øæîx`ypy xtd mc ly.ï÷éø §¦§¨¥¨

:`xnbd zl`eyàLéø déì àðz àä,`yixa epipy xak `lde - ¨¨¨¥¥¨
,øéòNä íc CBúì øtä íc äøéòjezl xtd mc z` dxir xaky oeike ¥¨©©¨§©©¨¦

wxfnl mincd z` zexrle xefgl jixv `ed dn myl ,xiryd mc
wxfnd z` dxrne xfegy mrhd :`xnbd zayiin .owix x`ypy

`ed ,owixd wxfna `lndïáøòì éãkmincd ipy z`.äôé äôé §¥§¨§¨¨¤¨¤
:di`x `xnbd d`ianäéä ,òîL àzodkdãîBòezcear zrya ¨§©¨¨¥

ìeñt ,Bøéáç ìâø éab ìò Bà ,éìk éab ìòmeyn ,dleqt ezcear - ©©¥§¦©©¥¤¤£¥¨

exiag lbxy x`eane ,dxfrd ztvxl elbx oia mivveg mdy
:`xnbd dgec .epina oin edfy s` dxfrd ztvxl elbx oia zvveg

déì ìéèáî éöî àìc ,ìâø éðàLelbx z` lhan odkd oi`y - ©¦¤¤§Ÿ¨¥©§¦¥
zvveg `id jkle ,ezcear z` xenbiy cr exiag dilr cenriy

`idy s`seq cr elhan `edy oeik wxfna la` ,epina oin
.uveg epi` epina oin ,ezcear

:`ng xa inx ly ewitq xe`iaa xg` ote`éòa éëä ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨¦¨¥
dépéîm`d ,wxfn jeza wxfn gipd ,`cqg axn `ng xa inx ¦¥

s`e ,milka jk ynzydl zelibxdúeøéL Cøcycwnd zceara ¤¤¥
Cëa,dxiyk ezlaweCëa úeøéL Cøc ïéà Bà.dleqt ezlawe §¨¥¤¤¥§¨

:`xnbd zhyet,ìàòîLé éaø éác àðúc ,òîL àzweqta xn`p ¨§©§¨¨§¥©¦¦§¨¥
(ai c xacna),'Lãwa íá eúøLé øLà úøMä éìk ìk úà'xn`py dnn ¤¨§¥©¨¥£¤§¨§¨©Ÿ¤

ernyn ,miax oeyl 'ilM'å ,íéìk éðLezernyn 'zxXd' oeyl §¥§¥¥¦§©¨¥
,úçà úeøéL`ed cg` zexiyl milk ipya zeynzydy rnyn ¥©©
.zexiy jxc

áéñ çépä ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòalcbd jx gnv - §¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦
lwcd zeaiaq,eäî ,ícä úà Ba ìa÷å ,÷øænä CBúadf aiqy s`e §©¦§¨§¦¥¤©¨©

ly wqtd `ed,Bðéî BðéàLa ïéî`ed m` wtzqdl yiõöBçoia ¦§¤¥¦¥
,dxiyk dlawd oi`e wxfnl mcd.õöBç Bðéà Bàm`d ,wtqd iccve ¥¥

ìçìçîc ïåékepnn lglgn mcde ,mcd z` bteqe jx `ed aiqdy - ¥¨¦§©§¥
e ilka gpenk mcd aygp jkl ,wxfna rbepeõééç àì,uveg epi` - Ÿ¨¥

àîìéc Bà,aiqa lglgn mcdy s`àðL àìoeike ,jka welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
.uveg `ed ,epin epi`ya oin `edy

déì øîà,`cqg axàðéðzepcnly dnn df oic cenll yi - ¨©¥¨¦¨
dpyna(b"n e"t dxt)dlelg oa`-] zweya z`hg in ycwndy ,

da oiwyne dkezl miqpkp oiirnd iny oiirnd zty lr zgpend
min md day mindy ,ilk mewna zweya ynzyne ,[zendad z`
minde ,betq zweyd jeza dide ,z`hgd xt`n mkezl ozepe miig

mda xn`py meyn ,z`hg inl oileqt betqayhi xacna)(fil`'¤
migpenk miaygp betqay mind oi`e ,ilka mycwl jixvy 'ilM¤¦

dpynd zx`an ,ilkayciwy mind z` xiardl dvex xy`ky
,mind z` mda ripvny zxtetyle zigelvlCìBäå óìBæs`ey - ¥§¥

,z`hg in ziifdl mda ynzyne ,zweyay mind lk z` owexne
,âBôqì òébnL ãòmigpen mpi`e xg`n mileqt betqay mindy ©¤©¦©©§

mirelad el`n ueg zweyay mind lky ef dpyna x`eane .ilka
,ilkl mind oia uveg betqd oi`e ilka migpenk miaygp ,betqa
myn cenll yie ,betql zgzn l` milglgn mdy meyn z`fe

.dxiyk ezlaw wxfnd jeza aiq gipnyk s`y
oky ,mcl minn gikedl oi` :`xnbd dgecéLéì÷c àiî éðàL- ©¦©¨¦§¦¥

zeaiaq lkn z`vle lglgl migepe ,mcn xzei mililc miny
la` ,ilka mirbep mindy `vnpe ,ilkd oial epia qpkidle betqd
okzi ,jk lk lglgn epi`e mind on xzei `ed dare jinqy mca

.wxfnl mcd oia uveg wxfna gpend aiqy
déì èLt éëä ,éøîàc àkéà,wtqd z` `cqg axícazlawa - ¦¨§¨§¥¨¦¨©¥©¨
,aiq ea gpeny wxfna mcd,øLkrbepe aiqd iciv lkn lglgny ¨¥

la` ,ilkaõîBwajixvy] ezvinw xg`l unewd z` gipd m` - ©¤
,aiq ea gpend ilka ,[mca dlaw cbpk `ede ilka eycwl,ìeñẗ

oia aiqd uvege ,aiqa lglgn `ed oi` yai unewdy oeiky
.unewd ycwzp `le ,ilkl unewd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc `nei(ipy meil)

,axrn cv aezkd da,àîòè éàî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø àlàixd ¤¨©¦¦§¤©©©£¨
,axrna `ede 'cren ld` gzt xy`' ziniptd z`hga aezk

:`xnbd daiyn .mexc cva jtey recneøáñ÷ ,éMà áø øîàiax ¨©©©¦¨¨©
,i`gei oa oernyàçútlkidd lyíBøcagafn ly,éà÷xaeqy ¦§¨©¨¨¥

did enexc jk m`e ,lkidd ly epetva cner did gafnd lky
z` jteyy 'cren ld` gzt' weqta aezky dn edfe ,lkidd cvl
mezqd dpevigd z`hg cnlie ,mexc cva `edy ceqia mcd

.mexc cva jetyi mdipye yxetna aezky ziniptd z`hgn
éàçBé ïa ïBòîL éaø éáãa ìàòîLé éaø éác àðziax icinlz - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥©¦¦§¤©

iax ly eyxcn ziaa l`rnyi iax zpyn micnel eid l`rnyi
i`gei oa oerny,,úéîBøc ãBñé äæå äædcede l`rnyi iax ea xfgy ¤¨¤§§¦

,i`gei oa oerny iaxléðîéñåC,ea xfg in drhz `lyéøáb äeëLî §¦¨¨¨§¨©§¥
i`gei xa oerny iax icinlz -àøáâìxn`iy l`rnyi iaxl - §©§¨

.mdixack
:dpyna epipy'eëå ïéàöBéå änàa ïéáøòúî elàå elàoippbl oixknpe ¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦§

.oda oilrene laflíéîãa ïéìòBî ,ïðaø eðzxg`l mcd ixiiya - ¨©¨¨£¦§¨¦
,opaxcn dlirn mda yi ceqil oiktyp eidyéaøå øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦

.ïBòîLïäa ïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå.llk dlirn oic mda oi` - ¦§©£¨¦§¦¥£¦¨¤
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המשך ביאור למסכת יומא ליום שני עמ' א



קנט ezny in` cenr gp sc ± iyily wxt`nei
íãä úà åá ìá÷å.dil `iranw dpyd zeni lk ly zelaw lk Ðåðéîá ïéîwxfn Ð

.wxfnaõöåç.ea mcdy wxfna fge` epi` ixdy ,odka ef dlaw oi`y `vnpe Ðåàì éàî
ï÷éøä êåúá àìîä ÷øæî áéùåägwle" :aizk "gwle" ,inp `kd `de .epnn dxiry Ð

dgiwl jde "xiryd mcne xtd mcn.`id wxfnd zfig` Ðàìî ÷øæî äøéò àìxg`l Ð

wxfn dxrne xfeg xiryd mcl xtd mc dxiry

.owix wxfn jezl `ln'åëå íéìë éáâ ìò ãîåò
zycwn dtvxe li`ed :l`rnyi 'x iac `pzc Ð

xac `di `l zxy ilk dn ,miycwn zxy ilke

zxy ilk oiae epia uveg`di `l dtvx s` Ð

migaf zkqna ,dtvxd oial epia uveg xac

.(`,ck)åøéáç ìâø éáâ ìòepina oin :`nl` Ð

.uvegäéì ìèáî àìãcr ,elbx z` exiag Ð

.ezcear xenbiyúøùä éìëmilk ipy Ð

.zg` zexiye ,rnynaáéñaiaq lcbd Ð

.miptba oialel oink aiaq eilr jxkpe ,lwcd

,eixar lkn `vei mcde ,mcd z` bteqe jx `ede

`peeb i`d ik `ied in .jk lk uveg epi`e

?`l e` ,dvivg'åëå êìåäå óìåæ`yix Ð

ycwnd :(b dpyn e wxt dxt) ikd oizipznc

.oileqt betqay min ,ekezl betq dide zweya

dyri cvik.betql ribny cr jlede slef Ð

minde ,oiirnd zty lr dlelg oa` `id zwey

da oiwyne ,dptecay xeg jxc dl oiqpkp

min jezl z`hg xt` da oiycwne zenda

miig"c oileqt betqay min .ilkd `ide ,miig

cvik .ilka oirbep mind ediy opira "ilk l`

mpzile mind z` lehil `ayk dyer `ed

mind lk z` xnebe slef ?zxtetyae zigelva

.betql ribny cr zweya xy`óìåæs`ey Ð

crena opixn`cke .frla x"iheb` ,ievnd cr

`l betq :`nl` .ekxck xnebe slef (a,`i) ohw

`ede ,ekeza mirlapd `l` ,liqt `le uiig

.aiql oicdéùéì÷ã àéî éðàùlkn ze`veie Ð

l epia zeqpkpe ,eixarar mc la` .ilkd oia

.`edøùë íãá.yilwc Ðìåñô õîå÷áÐ

xg`l ilka ycwzdl oerh unewdy ,yeciwa

.uiigc Ð leqt ,mca dlaw cbpk `ede dvinwd
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éáødil zi` ozpei iax `de :il dniz Ð envr ipta dfne envr ipta dfn xne` ozpei

`weec dil zi`c rnyn `kde .envr ipta cg` cg` rnyne ,cg`k odipy rnync

on mezq cnli Ð ikd rnyne ikd rnync oeik :il d`xpe !envr ipta dfne envr ipta dfn

,zepxwl inp ikd Ð envra dfne envra dfn ozep lkidae miptle iptlc ikid ik ,yxetnd

dfn `nzqn "xiryd mcne xtd mcn" aizkc

i`n `vxzin inp `dae .envra dfne envra

cr ,'eke jci` `ipz jenqa iziinc :ol `iywc

ikide .diy`i iaxk `nzqe "zg`" xnel cenlz

zg` `la diy`i iaxl `de ?diy`i iaxk `iz`

`nlya .inc eicgi aizkc o`nk dil `xiaq inp

xak `lde ozpei iaxl diy`i iax dil xn`c `d

xn`w ozpei iaxcl xninl `ki` Ð zg` xn`p

:xnel yi `l` ,inp zg` `la dicicl la` ,dil

d `xwirnc ab lr s`iaxlc jzrc `wlq de

izii`c xza ,zg`c `xw `la oiaxrn diy`i

e`l i`c dil `xiaqe ,dia xcd Ð zg`c `xw

iptlc `inec ,oiaxrn oi` `pin` ded Ð zg`

yxetnd on mezq cnlic ,lkidce miptle

`d ol `iywc i`n `vxzin inp `dae .izyxitck

xn`c `ed diy`i iaxc miizqz lirl xn`wc

`kd ip`y ,ozpei iax `niz elit` :igce ,oiaxrn

?igc `w i`n :il dniz `zyde ,"zg`" aizkc

oky lk Ð ok m` ,oiaxrn ozpei iaxl `niz elit`

ediipin cg jgxk lr `de ,oiaxrn diy`i iaxl

,diy`i iaxe ozpei iax :xn`wc .oiaxrn oi` xn`

i`nl la` .oiaxrn oi` xn` cge oiaxrn xn` cg

aizkc `kd ip`y :xn`w ikdc .`gip Ð ziyixtc

elit`c `ed `xaq Ð zg` aizk `l i`c ,"zg`"

mezq cnlic ,oiaxrn oi` `pin` ded diy`i iaxl

`pz i`d o`n ok m`e .ziyixtck ,yxetnd on

,"zg`" aizkcn jgxk lr `l` Ð oiaxrn xn`c

i`dl "zg`" yixc diy`i iaxc ol `nil o`ne

,dil yixc ozpei iax `nlic ?ozpei iax `le `yxc

opiyxcck .zxg` `yxcl dil yixc diy`i iaxe

`dz `l ef dxtk :(a,g) zereayc `nw wxta dil

`ed zg` dxtk :inp i` .dpya zg` mrt `l`

dn ,edin .zextk izy xtkn epi`e ,xtkn

Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc i`nn iziywdy

,`id diy`i iax xn`w `l `dc .`gip ikd e`la

,dizeek dil `xiaqc :yexit ,diy`i iaxk `l`

`wtp ,ozpei iaxk dnvr ipta zg`e zg` lk dil rnync ab lr s` ,oiaxrn dil zi`c `id dcedi iax `nlice ,"zg`"c `yxc `la dil `wtp diciclc .dinrhn e`le ,zepxwl oiaxrnc

iptn `l` .oiaxrnc (a,ak zegpn) "dax unewd"a `icda dil opirnyc ,`id dcedi iax xninl ivn ded inp ikd Ð diy`i iaxk `nzq xn`wc `de .lirl izyxtck ,oiaxrnc "zg`"n dil

dil `wtp :xnel yi ?df z` df milhan oi` oilerc dil `pn ,zepxwl oiaxrn oi` xn`c o`nl :xn`z m`e .ozpei iax mr zwelgna lirl exikfdy ,diy`i iax hwp oizrnya `aed `ly

`xw gkenck ,oiaxrn oi` jgxk lr Ð miptle iptla :xnel yie .ibilt zepxwae ,`nlr ilekl oiaxrn Ð exdih lr rayc `py i`n denzl oi`e .(a,`t migaf) "zaexrzd" wxta "mc" "mc"n

dfne envra dfn dil rnyn Ð "xiryd mcne xtd mcn" aizk zepxwle ,"cren ld`a dyri oke" aizkck ,ok cren ld`a mb ok m`e ,xiryd z` hgey xtd mcn ozpy xg`lc ,`icda

.`l eze ,minrt ray dfn mcd lkn rnyn Ð "minrt ray erav`a mcd on eilr dfde" aizk exdih lr raya la` ,xirye xt `icda xikfdc oeik ,jpi`c `inec ,envra

ïéî"ebdpy mewn" wxta oke .zxy ilk oial epia uveg xac `di `ly (`,ck) migafc ipy wxta oke ."gwle" dia ixw `le uvegc `hiyt epin epi`y la` Ð uveg epi` e` uveg epina

ixiin mzdc :xnel yie !dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwlc opiwqn (`,fl dkeq) "lefbd alel" wxtac :dnize .i`xiya dici jixk dedc i`wxa xtk yi` xkyyi iab (a,fp migqt)

`hiytc rnync ,`kdc wxfn jeza wxfne .dgiwl dny `l Ð jk aleld yteze xceqa dici jixkc `kid la` .ea fge`e ci zia enk xceqd on dyere ,ea jix`ne ,aleld aiaq xceq jxeky

`teb `zrny `idd jezn xnel jixv oke .eileya dhnl efge`y `l` ,ci zia enk dil dedc uiig `l i`ce f`c ,eizeztya oevigd fge`y ixiin `l Ð uveg did epin epi`y ded i` dil

.uveg epi` Ð epina oin :ikd xza xn`c ,`axc` `axc iywiz ok m` Ð dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl oipr lkac `nip `l` ,ikd `niz `l i`c .epwligy enk "lefbd alel" wxta

oi`e ,inp ikd oi` :`nil ?owixd jezl `lnd wxfn ozp e`l i`n jixt i`n :il dywe .epin epi`y elit`e ,dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl xceq iab xn`w lirle .uveg Ð epin oi`y `d

:uxiz mdxa` oa wgvi epiaxe .xiryde xtd mc lk oda yiy zeciak zewxfn izy zg` cia ,jk efge`l leki did `ly dil `hiytc :xnel yie !eizeztya `l` eileya oevigd z` fge`

zia oirk ciar ikc idpc ,uveg epin epi`ya oin oipr lka zxy ilk iab ,izyxitck welig yi alel iabc xnel `vnz m` elit`c ,oipr lka uveg epin epi`ya oin zxy ilk iab `zrnyac

.odk ly envra dgiwl ixwin `l Ð odkd gwle aizkc zxy ilk iab ,dgiwl ixwin ci
xn`c
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.Bîöò éðôa äfîe ,Bîöò éðôa äfî :øîBà ïúðBé éaø©¦¨¨¥¦¤¦§¥©§¦¤¦§¥©§
!"úçà" øîàð øák àìäå :äiLàé éaø Bì øîà̈©©¦Ÿ¦¨©£Ÿ§¨¤¡©©©
øtä ícî" øîàð øák àìäå :ïúðBé éaø Bì øîà̈©©¦¨¨©£Ÿ§¨¤¡©¦©©¨

"úçà" øîàð änì ïk íà ."øéòOä ícîe¯øîBì ¦©©¨¦¦¥¨¨¤¡©©©©
íézL àìå úçà ,øtä ícî íézL àìå úçà Eì§©©§Ÿ§©¦¦©©¨©©§Ÿ§©¦

:Cãéà àéðz .øéòOä ícî"ícîe øtä ícî ç÷ìå ¦©©¨¦©§¨¦¨§¨©¦©©¨¦©
"øéòOä¯eéäiL øîBà äzà .äæa äæ ïéáøBòî eéäiL ©¨¦¤¦§§¨¦¤¨¤©¨¥¤¦§

äfîe Bîöò éðôa äfî àlà Bðéà Bà äæa äæ ïéáøBòî§¨¦¤¨¤¥¤¨¦¤¦§¥©§¦¤
éaøk àîúñe ."úçà" :øîBì ãeîìz ?Bîöò éðôa¦§¥©§©§©©©§¨¨§©¦

.äiLàé"ï÷éøa àìnä úà ïúð"åëåéîø dépéî àòa .' Ÿ¦¨¨©¤©¨¥¨¥¨§¨¦¥¨¦
ìa÷å ,÷øæî CBúa ÷øæî çépä :àcñç áøî àîç øa©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦§¨§¦§¨§¦¥
?õöBç Bðéà Bà ,õöBç Bðéîa ïéî ?eäî ,ícä úà Ba¤©¨©¦§¦¥¥¥

åàì éàî .ï÷éøa àìnä úà ïúð :äeúéðz ,déì øîà¯ £©¥§¦¨¨©¤©¨¥¨¥¨©¨
?ï÷éø ÷øæî CBúì àìî ÷øæî áéLBä¯÷øæî äøéò ,àì ¦¦§¨¨¥§¦§¨¥¨Ÿ¥¨¦§¨

äøéò :àLéø déì àðz àä .ï÷éø ÷øæî CBúì àìî̈¥§¦§¨¥¨¨¨¨¥¥¨¥¨
!øéòOä íc CBúì øtä íc.äôé äôé ïáøòì éãk ©©¨§©©¨¦§¥§¨§¨¨¤¨¤

:òîL àzìâø éab ìò Bà éìk éab ìò ãîBò äéä ¨§©¨¨¥©©¥§¦©©¥¤¤
Bøéáç¯àkéà .déì ìéháî éöî àìc ,ìâø éðàL .ìeñt £¥¨¨¥¤¤§¨¨¥§©¦¥¦¨

Cøc ïéà Bà Cëa úeøéL Cøc :dépéî éòa éëä ,éøîàc§¨§¦¨¦¨¥¦¥¤¤¥§¨¥¤¤
úà" :ìàòîLé éaø éác àðúc ,òîL àz ?Cëa úeøéL¥§¨¨§©§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤
íéìë éðL ,"Lãwa íá eúøLé øLà úøMä éìk ìk̈§¥©¨¥£¤§¨§¨©Ÿ¤§¥¥¦
:àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa .úçà úeøéLå§¥©©§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨
ïéî ?eäî ,ícä úà Ba ìa÷å ÷øænä CBúa áéñ çépä¦¦©¦§©¦§¨§¦¥¤©¨©¦

ìçìçîc ïåék ?õöBç Bðéà Bà ,õöBç Bðéî BðéàLa¯ §¤¥¦¥¥¥¥¨¦§©§¥
óìBæ ,àðéðz :déì øîà ?àðL àì àîìéc Bà ,õééç àì̈¨¥¦§¨¨§¨£©¥¨¥¨¥
àkéà .éLéì÷c àiî éðàL .âBôqì òébnL ãò CìBäå§¥©¤©¦©©§¨¥©¨¦§¦¦¦¨

íca :déì èLt éëä ,éøîàã¯.ìeñt õîBwa ,øLk §¨§¦¨¦¨©¥©¨¨¥©¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc `nei(oey`x meil)

,øîBà ïúðBé éaøozepäfîxtd mcn -äfîe ,Bîöò éðôamcn - ©¦¨¨¥¦¤¦§¥©§¦¤
xiryd,Bîöò éðôa`ed diy`i iaxy ef `ziixaa yxetn ixd ¦§¥©§

oi`y xaeq ozpei iaxe zepxwl mcd z` oiaxrny xaeqd `pzd
zepxw lry dpizpl mincd z` oiaxrnafnd.g

:df oica ozpei iaxe diy`i iax ly mnrh z` d`ian `ziixad
äiLàé éaø Bì øîà,ozpei iaxløîàð øák àìäå(i l zeny)xRke' ¨©©¦Ÿ¦¨©£Ÿ§¨¤¡©§¦¤

eizFpxw lr oxd`úçà'dpWAmixtkn oi`y dxezd epl dyxite ©£Ÿ©©§¨©©©¨¨
lr xtkny `vnp jixacle ,cala zg` mrt `l` gafnd lr

.dpya minrt izy eizepxwøîàð øák àìäå ,ïúðBé éaø Bì øîà̈©©¦¨¨©£Ÿ§¨¤¡©
dxeza(gi fh `xwie)gwle','øéòNä ícîe øtä ícîozepy rnyn §¨©¦©©¨¦©©¨¦

xiryde xtd mcn dxezd dazk `l ixdy ,envr ipta mc lkn
,cg`k mdipyn gwely rnyn did f`yøîàð änì ïk íàweqta ¦¥¨¨¤¡©

úçà',zg` dpzn `l` gafnd lr mipzep oi`y ,'dpWAEì øîBì ©©©¨¨©§
dpzn wx oz,øtä ícî íézL àìå úçàokeícî íézL àìå úçà ©©§Ÿ§©¦¦©©¨©©§Ÿ§©¦¦©

,øéòNä`l` ,cgi xiryde xtd mc z` mipzep oi` mewn lkne ©¨¦
.envr ipta xiryd mcne envr ipta xtd mcn

Cãéà àéðz,ztqep `ziixa epipy -,'øéòNä ícîe øtä ícî ç÷ìå' ©§¨¦¨§¨©¦©©¨¦©©¨¦
eéäiLxiryde xtd mcïéáøBòî eéäiL øîBà äzà ,äæa äæ ïéáøBòî ¤¦§§¨¦¤¨¤©¨¥¤¦§§¨¦

Bðéà Bà ,äæa äæeyexit oi` `ny -àlàozepy,Bîöò éðôa äfî ¤¨¤¥¤¨¦¤¦§¥©§
àîúñe .úçà øîBì ãeîìz ,Bîöò éðôa äfîezipypy ef `ziixae - ¦¤¦§¥©§©§©©©§¨¨

zxaeq ,mzqa.äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
:dpyna epipydépéî àòa .'eëå ï÷éøa àìnä úà ïúðl`y -éîø ¨©¤©¨¥¨¥¨§§¨¦¥¨¦

,àcñç áøî àîç øay odk÷øæî çépäieyrd zxy ilk `ed - ©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦§¨
,mcd zlawl÷øæî CBúa,xg` -eäî ,ícä úà Ba ìa÷åly dpic §¦§¨§¦¥¤©¨©

`id dkld oky ,ef dlaw(.ck migaf)`dzy dkixv dlawdy
,odk ly envralawny ilkl odkd ci oia uveg xac mey `ll

,wtzqdl yi ,miey milkd ipyy o`k `l` ,eaõöBç Bðéîa ïéî- ¦§¦¥
xac `ed ,odk ly ecil lawn eay wxfnd oia wqtdd xy`k

eze` `edy,dleqt dlawde dvivg xacd deedn m`d ,oinBà
oin eze` `ed wiqtnd xacd xy`ky.õöBç Bðéà¥¥

:`xnbd zhyetdéì øîà,`ng xa inxl `cqg axäeúéðz- ¨©¥§¦¨
xiryd mcl xtd mc dxiry xg`ly ,df oic epipy dpynaúà ïúð̈©¤

åàì éàî ,ï÷éøa àìnädpeekd oi` m`d -yáéLBäd z`÷øæî ©¨¥¨¥¨©¨¦¦§¨
dàìîxiryde xtd mcaCBúìd÷øæîd xtd mc ly,ï÷éøs`e ¨¥§¦§¨¥¨

xirUd mCnE xRd mCn gwle' gafnd zepxw lr dpizpa xn`py§¨©¦©©¨¦©©¨¦
feg`l jixv gafnd lr zepznd zryay 'gAfnd zFpxw lr ozpe§¨©©©§©¦§¥©

` eciaz` feg`l leki mewn lkn ,xiryde xtd mc ly wxfnd z
wxfn fge`d odky epl ixd ,xg` wxfn jeza `edyk wxfnd

.dvivg meyn jka oi` xg` wxfna gpend
:`xnbd dgec,àìdxiry xg`ly ,dpynd yexit `ed jk `l` Ÿ

e xfg ,xiryd mc jezl xtd mcäøéòay mcd z`÷øæîd,àìî ¥¨¦§¨¨¥
CBúìd÷øæîx`ypy xtd mc ly.ï÷éø §¦§¨¥¨

:`xnbd zl`eyàLéø déì àðz àä,`yixa epipy xak `lde - ¨¨¨¥¥¨
,øéòNä íc CBúì øtä íc äøéòjezl xtd mc z` dxir xaky oeike ¥¨©©¨§©©¨¦

wxfnl mincd z` zexrle xefgl jixv `ed dn myl ,xiryd mc
wxfnd z` dxrne xfegy mrhd :`xnbd zayiin .owix x`ypy

`ed ,owixd wxfna `lndïáøòì éãkmincd ipy z`.äôé äôé §¥§¨§¨¨¤¨¤
:di`x `xnbd d`ianäéä ,òîL àzodkdãîBòezcear zrya ¨§©¨¨¥

ìeñt ,Bøéáç ìâø éab ìò Bà ,éìk éab ìòmeyn ,dleqt ezcear - ©©¥§¦©©¥¤¤£¥¨

exiag lbxy x`eane ,dxfrd ztvxl elbx oia mivveg mdy
:`xnbd dgec .epina oin edfy s` dxfrd ztvxl elbx oia zvveg

déì ìéèáî éöî àìc ,ìâø éðàLelbx z` lhan odkd oi`y - ©¦¤¤§Ÿ¨¥©§¦¥
zvveg `id jkle ,ezcear z` xenbiy cr exiag dilr cenriy

`idy s`seq cr elhan `edy oeik wxfna la` ,epina oin
.uveg epi` epina oin ,ezcear

:`ng xa inx ly ewitq xe`iaa xg` ote`éòa éëä ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨¦¨¥
dépéîm`d ,wxfn jeza wxfn gipd ,`cqg axn `ng xa inx ¦¥

s`e ,milka jk ynzydl zelibxdúeøéL Cøcycwnd zceara ¤¤¥
Cëa,dxiyk ezlaweCëa úeøéL Cøc ïéà Bà.dleqt ezlawe §¨¥¤¤¥§¨

:`xnbd zhyet,ìàòîLé éaø éác àðúc ,òîL àzweqta xn`p ¨§©§¨¨§¥©¦¦§¨¥
(ai c xacna),'Lãwa íá eúøLé øLà úøMä éìk ìk úà'xn`py dnn ¤¨§¥©¨¥£¤§¨§¨©Ÿ¤

ernyn ,miax oeyl 'ilM'å ,íéìk éðLezernyn 'zxXd' oeyl §¥§¥¥¦§©¨¥
,úçà úeøéL`ed cg` zexiyl milk ipya zeynzydy rnyn ¥©©
.zexiy jxc

áéñ çépä ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòalcbd jx gnv - §¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨¦¦©¦
lwcd zeaiaq,eäî ,ícä úà Ba ìa÷å ,÷øænä CBúadf aiqy s`e §©¦§¨§¦¥¤©¨©

ly wqtd `ed,Bðéî BðéàLa ïéî`ed m` wtzqdl yiõöBçoia ¦§¤¥¦¥
,dxiyk dlawd oi`e wxfnl mcd.õöBç Bðéà Bàm`d ,wtqd iccve ¥¥

ìçìçîc ïåékepnn lglgn mcde ,mcd z` bteqe jx `ed aiqdy - ¥¨¦§©§¥
e ilka gpenk mcd aygp jkl ,wxfna rbepeõééç àì,uveg epi` - Ÿ¨¥

àîìéc Bà,aiqa lglgn mcdy s`àðL àìoeike ,jka welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
.uveg `ed ,epin epi`ya oin `edy

déì øîà,`cqg axàðéðzepcnly dnn df oic cenll yi - ¨©¥¨¦¨
dpyna(b"n e"t dxt)dlelg oa`-] zweya z`hg in ycwndy ,

da oiwyne dkezl miqpkp oiirnd iny oiirnd zty lr zgpend
min md day mindy ,ilk mewna zweya ynzyne ,[zendad z`
minde ,betq zweyd jeza dide ,z`hgd xt`n mkezl ozepe miig

mda xn`py meyn ,z`hg inl oileqt betqayhi xacna)(fil`'¤
migpenk miaygp betqay mind oi`e ,ilka mycwl jixvy 'ilM¤¦

dpynd zx`an ,ilkayciwy mind z` xiardl dvex xy`ky
,mind z` mda ripvny zxtetyle zigelvlCìBäå óìBæs`ey - ¥§¥

,z`hg in ziifdl mda ynzyne ,zweyay mind lk z` owexne
,âBôqì òébnL ãòmigpen mpi`e xg`n mileqt betqay mindy ©¤©¦©©§

mirelad el`n ueg zweyay mind lky ef dpyna x`eane .ilka
,ilkl mind oia uveg betqd oi`e ilka migpenk miaygp ,betqa
myn cenll yie ,betql zgzn l` milglgn mdy meyn z`fe

.dxiyk ezlaw wxfnd jeza aiq gipnyk s`y
oky ,mcl minn gikedl oi` :`xnbd dgecéLéì÷c àiî éðàL- ©¦©¨¦§¦¥

zeaiaq lkn z`vle lglgl migepe ,mcn xzei mililc miny
la` ,ilka mirbep mindy `vnpe ,ilkd oial epia qpkidle betqd
okzi ,jk lk lglgn epi`e mind on xzei `ed dare jinqy mca

.wxfnl mcd oia uveg wxfna gpend aiqy
déì èLt éëä ,éøîàc àkéà,wtqd z` `cqg axícazlawa - ¦¨§¨§¥¨¦¨©¥©¨
,aiq ea gpeny wxfna mcd,øLkrbepe aiqd iciv lkn lglgny ¨¥

la` ,ilkaõîBwajixvy] ezvinw xg`l unewd z` gipd m` - ©¤
,aiq ea gpend ilka ,[mca dlaw cbpk `ede ilka eycwl,ìeñẗ

oia aiqd uvege ,aiqa lglgn `ed oi` yai unewdy oeiky
.unewd ycwzp `le ,ilkl unewd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc `nei(ipy meil)

,axrn cv aezkd da,àîòè éàî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø àlàixd ¤¨©¦¦§¤©©©£¨
,axrna `ede 'cren ld` gzt xy`' ziniptd z`hga aezk

:`xnbd daiyn .mexc cva jtey recneøáñ÷ ,éMà áø øîàiax ¨©©©¦¨¨©
,i`gei oa oernyàçútlkidd lyíBøcagafn ly,éà÷xaeqy ¦§¨©¨¨¥

did enexc jk m`e ,lkidd ly epetva cner did gafnd lky
z` jteyy 'cren ld` gzt' weqta aezky dn edfe ,lkidd cvl
mezqd dpevigd z`hg cnlie ,mexc cva `edy ceqia mcd

.mexc cva jetyi mdipye yxetna aezky ziniptd z`hgn
éàçBé ïa ïBòîL éaø éáãa ìàòîLé éaø éác àðziax icinlz - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥©¦¦§¤©

iax ly eyxcn ziaa l`rnyi iax zpyn micnel eid l`rnyi
i`gei oa oerny,,úéîBøc ãBñé äæå äædcede l`rnyi iax ea xfgy ¤¨¤§§¦

,i`gei oa oerny iaxléðîéñåC,ea xfg in drhz `lyéøáb äeëLî §¦¨¨¨§¨©§¥
i`gei xa oerny iax icinlz -àøáâìxn`iy l`rnyi iaxl - §©§¨

.mdixack
:dpyna epipy'eëå ïéàöBéå änàa ïéáøòúî elàå elàoippbl oixknpe ¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦§

.oda oilrene laflíéîãa ïéìòBî ,ïðaø eðzxg`l mcd ixiiya - ¨©¨¨£¦§¨¦
,opaxcn dlirn mda yi ceqil oiktyp eidyéaøå øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦

.ïBòîLïäa ïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå.llk dlirn oic mda oi` - ¦§©£¨¦§¦¥£¦¨¤
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



eznyקס ina cenr gp sc ± iyily wxt`nei
äðùîáäæä çáæî äæ'd iptl" e`l oevigd gafn eli`c Ð.`ed "ãøåéå àèçî ìéçúäoxwa dzid dpzne dpzn lke .`xnba xn`ck ,lbxa dtwd `pz i`dl dil `xiaqc meyn Ð

lre ,dlrnl dhnln oxwa dpznd zzle dhnl eizerav` iy`x ccvl xyt` i`e ,mizn` deab gafndy .dip`n iqeezp `lc ikid ik dhnl dlrnln ozil jixve ,el jenqe eiptly

dlrnl dhnln jyen m` ,dkeyne dkex` dpzn ozepe oxw ly dceg cbpk rav`a ozep `edyke dlrnl eizerav` iy`x egxkozil jixve .ely zpezk ci zia jezl af mcd Ð

.`hgzne dler `yep :[a,eq] zegpna opixn`ck ,`id dcixi oeyl Ð `hgn .cxeie `hgn oeyl hwp ,dhnl dlrnlnïåöéçä çáæî ìò úàèçá ìéçúî àåäù íå÷îoxwa epiidc Ð

migaf) "onewn edfi`"a opzck ,zigxfn zinexc

`nrhe .iniptd gafn lr xneb my ,(`,bp

.`xnba opixn`øîåà øæòéìà 'ødid `l Ð

lr dn` `l` epi` elek ixdy ,eilbxa etiwn

zepxwd zyly oi`y oeike ,zraexn dn`

el zekenq.dlrnl dhnln ozil leki Ðõåç
åæîi`y ,eiptl `idy dlv` cner `edy Ð

`l` dhnl eizerav` iy`x ccvl el xyt`

.dhnl dlrnln dpznd jeynl jixve ,dlrnl

jezl af mcd Ð dlrnl dhnln dkyen m`y

.ezpzk ci ziaåøäè ìò äæäxnby xg` Ð

aizkck ,minrt ray eilr dfn zepxwd zepzn

.'ebe "mcd on eilr dfde" (fh `xwie)åøäèÐ

.`xnba yxtnïåöéçä çáæî ìùinc ixiy Ð

,inexc ceqi lr jtey did zepevigd ze`hg

.`xnba yxtn `nrheåìàå åìàminc Ð

gafn ceqi lr miktypd miiniptde miipevigd

lr ceqid on miltepe oizzey eid ,dlerd

.dtvxdäîàá ïéáøòúîådxfray oeliq Ð

.oexcw lgpl `veidïéððâì.zepb ilra Ð

ïäá ïéìòåîå`la zepdil xeqi` oda yi Ð

.mincàøîâ'åëå ïðáø åðúdl qxb ikd Ð

cenlz dn "gafnd l` `vie" :mipdk zxeza

xnel?lr `ad xta epivny itl :dingp 'x xn`

lr dfne gafnl ueg cner `edy zevnd lk

ok df s` leki ,dfn `edy drya zkxtdÐ ©¤

did okid ,"gafnd l` `vie" xnel cenlzÐ

'd iptl" :jci` `ipz .gafnd on miptldn "

xnel cenlz?xta epivny itl :dingp 'x xn`

dfne gafnd on miptl cner `edy mixetkd mei

ok df s` leki ,dfn `edy drya zkxtd lrÐ

iptl (xy`) minqd zxhw gafn" :xnel cenlz

'diab jdl inp opiqxb ikd .'d iptl odkd oi`e "

dyexit ikde .mipdk zxeza giyn odk xt

xnel cenlz dn "gafnd l` `vie" :ediieexzc?

'd iptl xy` gafnd lr xtke" aezkl el did"

`vie xnel cenlz dn?itl :dingp 'x xn`

cner odkdy dcrd xte giyn odk xta epivny

,zkextd lry ze`fd dfn `edyk gafnl ueg

giyn odk xt iab jci` `ipz .gafnd on mipta cner did eiykr cry epcnl Ð "gafnd l` `vie" xnel cenlz ,onwl `ziixa jci` jda ipzwck ,zkextl gafnd oia cner epi`e

'd iptl"xnel cenlz dn "?'d iptl xnel cenlz dn ,'d iptl `idy ip` rcei "minqd zxhw gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe" aezkil?gafnd .'d iptl odk oi`e ,'d iptl gafn

`lde :xn`z m`e .dfne gafnl ueg cner didy epcnl .miizpia d`ivi dxn`p `l ixdy ,did envr cnrn eze`a zkextd lr dfdyke ,zepxwd ozn zrya zkextl odkd oia wiqtn

'd iptl xy`" aizk `l'd iptl" `l` "'d iptl odkde ,i`w dpizp`c xninl `ki`e "?'d iptl xy`" xn`p dcrd xta ixdy .ok xnel xyt` i`"zceare ,i`w gafn` jigxk lre Ð

.dey did odipyúéîåøã úéçøæî ïø÷î ìéçúî ïëéäîlr dfd mexcd jxc miycwd iycw zian `viyke .oizipzna opzck ,mexcd on dtext dpevigde ,eid zkext izy :xaqw Ð¦

"`vie" opirac onwl opixn`ck ,ozep did `l mye .el dpey`x `idy ,ziaxrn zinexcl gafnl el `a milydyke ,zkextd,zinexc zigxfnl `vei jkitl .gafn dilekn witpc cr Ð

.oini jxc siwl :jixt onwle .zinexc ziaxrnl l`ny jxc xfege ,my ligzne'åë øîåà éìéìâä éñåé 'ødtexte zg` zkext `l` my dzid `l :xn`c ,oizipznc iqei 'xk dl xaq Ð

.oini jxc ziaxrn zipetvl xfge ,my ozepe ,zipetv zigxfnl el `ae `viy cr ozp `l mye ,gafnc ziaxrn zipetva dligz rbt oetvd jxc `vie mipt zepzn xnbyke ,oetvd on

'åëå àîìò éìåëã.dligz rbet gafn ly daxrnae ,`a `ed axrnd on jgxk lr `dc Ðàîéìoinil siwnd ililbd iqei 'xe ,l`nyl siwny `aiwr 'x Ð`w l`wfgi xa inxca Ð

.ibltinø÷á øùò íéðù ìò ãîåòoetvn `ae mid z` siwnd oini jxc jlede dpen df `xwn (c a minid ixac) 'ebe "(dpetv) mipet dyly" aizk dnly dyry zyegp ly mia Ð

.dtiwn oini jxc gxfnl mexcne .mexcl axrnne axrnlçøæîì ïéîé êøã,mexca `edy yakd lr `zipzn `dl dl iziinc migaf zkqna `l` ,gxfnl `kd ipznl jiiy `l Ð

oinil dpete el dlerde.`cenlz dleka dl hiwp `qxib `iddc `hdix ab`e ,dpet `ed gxfnl Ð
éàå
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äðùîéðôì øLà çaænä ìà àöéå"ä'"¯àeä ïëéäî .ãøBéå àhçî ìéçúä .áäfä çaæî äæ §¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥¤¦§©©¨¨¦§¦§©¥§¥¥¥¨
ìéçúî¯íB÷î .úéçøæî úéîBøc ,úéîBøc úéáøòî ,úéáøòî úéðBôö ,úéðBôö úéçøæî ïøwî ©§¦¦¤¤¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦¨

:øîBà øæòéìà éaø .éîéðtä çaæî ìò øîBb äéä íMî ïBöéçä çaæî ìò úàhça ìéçúî àeäL¤©§¦§©¨©¦§¥©©¦¦¨¨¨¥©¦§¥©©§¦¦©¦¡¦¤¤¥
,åéðôì äúéäL Bfî õeç ,äìòîì ähîlî ïúBð äéä ïlek ìòå .àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa¦§¨¨¥§©¥§©¨¨¨¥¦§©¨§©§¨¦¤¨§¨§¨¨
CôBL äéä ícä éøéLe .íéîòt òáL çaæî ìL Bøäè ìò äfä .ähîì äìòîìî ïúBð äéäL¤¨¨¥¦§©§¨§©¨¦¨©¨¢¤¦§¥©¤©§¨¦§¨¥©¨¨¨¥
elàå elà .éîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ïBöéçä çaæî ìLå .ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò©§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦¨¨¥¤§§¦¥¨¥

.ïäa ïéìòBîe ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå ,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå ,änàa ïéáøòúîàøîâ:ïðaø eðz ¦§¨§¦¨©¨§§¦§©©¦§§¦§¨¦©©¨¦§¤¤£¦¨¤¨©¨©
",úåönä ìk ìò àaä øta eðéönL éôì :äéîçð éaø øîà ?øîBì ãeîìz äî ,"çaænä ìà àöéå§¨¨¤©¦§¥©©©§©¨©©¦§¤§¨§¦¤¨¦©¨©¨©¨©¦§Ÿ

ìBëé ,äfî àeäL äòLa úëBøtä ìò äfîe çaænì õeç ãîBò ïäkLïk äæ óà¯øîBì ãeîìz ¤Ÿ¥¥©¦§¥©©¤©©¨¤§¨¨¤©¤¨©¤¥©§©
ïëéä ."çaænä ìà àöéå"äéä¯:Cãéà àéðz .çaænä ïî íéðôìéðôì"ä'?øîBì ãeîìz äî " §¨¨¤©¦§¥©¥¨¨¨¦§¦¦©¦§¥©©§¨¦¨¦§¥©©§©

çaænä ïî íéðôì ãîBò ïäkL íéøetkä íBé ìL øéòNå øôa eðéönL éôì :äéîçð éaø øîà̈©©¦§¤§¨§¦¤¨¦§©§¨¦¤©¦¦¤Ÿ¥¥¦§¦¦©¦§¥©
ïk äæ óà ìBëé ,äfî àeäL äòLa úëBøtä ìò äfîe¯íénqä úøè÷ çaæî" øîBì ãeîìz ©¤©©¨¤§¨¨¤©¤¨©¤¥©§©¦§©§Ÿ¤©©¦

éðôìäéðôì çaæî ."ãòBî ìäàa øLà 'äéðôì ïäk ïéàå ,'äãöék àä .'¯çaænì õeç ãîBò ¦§¥£¤§Ÿ¤¥¦§¥©¦§¥§¥Ÿ¥¦§¥¨¥©¥©¦§¥©
"ãøBéå àhçî ìéçúä" .äfîeåëåìéçúî äéä ïëéäî ,ãøBéå àhçî ìéçúä :ïðaø eðz .'¯ïøwî ©¤¦§¦§©¥§¥¨©¨©¦§¦§©¥§¥¥¥¨¨¨©§¦¦¤¤

éaø .àáé÷ò éaø éøác ,úéçøæî úéðBôö ,úéðBôö úéáøòî ,úéáøòî úéîBøc ,úéîBøc úéçøæî¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦¦§¥©¦£¦¨©¦
áøòî ,úéáøòî úéðBôö ,úéðBôö úéçøæî ïøwî :øîBà éìéìbä éñBé.úéçøæî úéîBøc ,úéîBøc úé ¥©§¦¦¥¦¤¤¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¦¦§¨¦

éaø íL ìéçúî àáé÷ò éaøL íB÷î .÷ñBt àáé÷ò éaø íL ìéçúî éìéìbä éñBé éaøL íB÷î̈¤©¦¥©§¦¦©§¦¨©¦£¦¨¥¨¤©¦£¦¨©§¦¨©¦
?àîòè éàî ,ãéáò àì àLéøa òâôc ïø÷ àeääa ,àäéî àîìò éleëc .÷ñBt éìéìbä éñBé¥©§¦¦¥§¥¨§¨¦¨§©¤¤§¨©§¥¨¨¨¥©©§¨

"çaænä ìà àöéå" àø÷ øîàc :ìàeîL øîà¯éwð ,àáé÷ò éaøìe .çaæî délekî ÷éôðc ãòó ¨©§¥§¨©§¨§¨¨¤©¦§¥©©§¨¥¦¥¦§¥©§©¦£¦¨©¦
éîø øîàc ,éâìtéî à÷ ìà÷æçé øa éîøãa àîéì ?ïéîé CøcäîìL äNòL íé :ìà÷æçé øa ¤¤¨¦¥¨¦§¨¦©§¤§¥¨¦©§¦§¨©¨¦©§¤§¥¨¤¨¨§ŸŸ

ìL ø÷a øNò íéðL ìò ãîBò"ìLe äné íéðBt äLBìLe äðBôö íéðBt äLäaâð íéðBt äL ¥©§¥¨¨¨¨§¨¦¨¨§¨¦¨¨§¨¦¤§¨
ìLeíäéìò íiäå äçøæî íéðBt äLäìòîìîúBpét ìkL zãîì àä ."äúéa íäéøBçà ìëå §¨¦¦§¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨£¥¤¨§¨¨¨©§¨¤¨¦

úéì øîe ,ìà÷æçé øa éîøc déì úéà øî .çøænì ,ïéîé Cøc àlà eäé àì äðBt äzàL¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨¨¦¥§¨¦©§¤§¥¨¥
à÷ àäa àëäå ,ìà÷æçé øa éîøc eäì úéà àîìò éleëc ,àì ?ìà÷æçé øa éîøc déì¥§¨¦©§¤§¥¨§¥¨§¨¦§§¨¦©§¤§¥§¨¨§¨¨

íéðt ïðéôìé àì :øáñ øîe ,õeçî íéðt ïðéôìé :øáñ øî ;éâìtéî.õeçîéäð :àáé÷ò éaøå ¦©§¦¨¨©¨§¦©§¦¦¨¨©¨¨§¦©§¦¦§©¦£¦¨§¦
éìé àìcéòa éà ,õeçî íéðt ó¯éà ,ãéáòð éëäéòa¯éëäãéáòðéaø Cì øîà ! §¨¨¥§¦¦¦¨¥¨¦©£¦¦¨¥¨¦©£¦¨©¨©¦

àðécî :àáé÷ò¯ïéà :Lé÷ì Léø øîàc ,àLéøa ãéáò àeääa àLéøa òâôc ïø÷ àeääa £¦¨¦¦¨§©¤¤§¨©§¥¨§©¨¥§¥¨§¨©¥¨¦¥
ãéáò àì éànàå .úåönä ìò ïéøéáòî¯"çaænä ìà àöéå" áéúëc íeMî¯÷éôðc ãò ©£¦¦©©¦§Ÿ§©©¨¨¥¦¦§¦§¨¨¤©¦§¥©©§¨¥

áéäéc ïåéëå ,çaæî déìekîïø÷ àeääa¯.àLéøa áúéîì áéiçéàc ïø÷ àeääì éúà øãä ¦¥¦§¥©§¥¨§¨¥§©¤¤£©¨¥§©¤¤§¦©©§¥©§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nei(oey`x meil)

äðùî
xn`p ,zkextd lr mcd z` dfdy xg`(gi fh `xwie),ìà àöéå'§¨¨¤

'ä éðôì øLà çaænäjkne ,'aiaq gAfnd zFpxw lr ozpe 'ebe ©¦§¥©£¤¦§¥§¨©©©§©¦§¥©¨¦
ixd ,''d iptl xy`' xn`pyáäfä çaæî äæiptl lkida cnery ¤¦§©©¨¨

ozep didyke .''d iptl' epi` oevigd gafn eli`y ,miycwd ycew
gafnd zepxw lr mcd z`ìéçúäaiaq eilbxa jlile siwdl ¦§¦

e oxw lka mcd z` ozepe gafndãøBéå àhçîerav`a jyen - §©¥§¥
did m`y ,eicba eklklzi `ly ick ,dcixi jxc dhnll dlrnln
iy`xe ,zen` izy deab did gafndy oeik ,dlrnll dhnln ozep
.ezpzek ly ci ziad jezl af mcd did dlrn itlk eid eizerav`

ïëéäîoxw dfi`n -ìéçúî àeä,ozil,úéðBôö úéçøæî ïøwî ¥¥¨©§¦¦¤¤¦§¨¦§¦
gafnd z` aaql jiynneoxwl ,oinilúéáøòî ,úéáøòî úéðBôö§¦©£¨¦©£¨¦

íB÷î ,úéçøæî úéîBøc ,úéîBøcoxw -ìéçúî àeäLmcd z` zzl §¦§¦¦§¨¦¨¤©§¦
úàhçadpyd lk lyïBöéçä çaæî ìòzigxfn oxw `edy - §©¨©¦§¥©©¦

,zinexcøîBb äéä íMîmcd zpizpa miiqn -éaø .éîéðtä çaæî ìò ¦¨¨¨¥©¦§¥©©§¦¦©¦
,øîBà øæòéìàepi` okl ,dn` lr dn` wx did iniptd gafny oeik ¡¦¤¤¥

`l` ,zepxwd lr zefdl ick elbxa gafnd z` siwdl jxvp
àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa,zepxwd lk lr ozepeïlek ìòålk lr - ¦§¨¨¥§©¥§©¨

eil` zekenq eid `ly zepxwd zyely,äìòîì ähîlî ïúBð äéä̈¨¥¦§©¨§©§¨
oi`y itl ,eicba eklklziy yyg oi` oke ,ozil xzei el gep jky

,el mikenq zepxwd,åéðôì äúéäL Bfî õeçzigxfn oxw `idy ¦¤¨§¨§¨¨
,zipetvähîì äìòîlî ïúBð äéäL.eicba eklklzi `ly ick ¤¨¨¥¦§©§¨§©¨

,gafnd zepxw lr ozpy xg`lçaæî ìL Bøäè ìò äfäbb lr - ¦¨©¨¢¤¦§¥©
milgbd z` epnn dpity dlebn mewna gafndéøéLe ,íéîòt òáL¤©§¨¦§¨¥

,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícäly df cvay ©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
,lkidd on ez`ivia dligz rbet did gafndåmcd ixiiyìL §¤

lr odn epzpy ze`hgd,éîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ïBöéçä çaæî¦§¥©©¦¨¨¥¤§§¦
elàå elàgafnd lr odn efdy zepaxwd ly mcd ixiiy oia - ¥¨¥

zepaxwd ly mcd ixiiy oiae ,iaxrn ceqia mktey didy iniptd
eid ,inexcd ceqia mktey didy oevigd gafnd lr odn epzpy

,miphw miawp ipy jxc ceqidn mi`veieänàa ïéáøòúîxepiva - ¦§¨§¦¨©¨
ea mixaer mind eidyïéàöBéåcrïBøã÷ ìçðìueg didy - §§¦§©©¦§

,milyexilåeid ,md miycw mcy itlïéððâì ïéøkîðzepib ilra - §¦§¨¦§©¨¦
,ìáæì.ycwdl mincdeïäa ïéìòBîe`la mdn dpdpl xeqi` yie - §¤¤£¦¨¤

.ycwdl mlyl

àøîâ
,ïðaø eðzxn`p zkextd lr xtd mcn dfdy xg`l(my),ìà àöéå' ¨©¨¨§¨¨¤

çaænä,'eilr xRke 'd iptl xW`øîBì ãeîìz äîsiqed dnl - ©¦§¥©£¤¦§¥§¦¤¨¨©©§©
.''d iptl xy` gafnd lr xtke' aezkl ic dide ,'`vie'éaø øîà̈©©¦

úBönä ìk ìò àaä øta eðéönL éôì ,äéîçðgiyn odk xt epiidc - §¤§¨§¦¤¨¦©¨©¨©¨©¦§
,dcrd xte,çaænì õeç ãîBò ïäkLlkidd gzt oia ,xnelk ¤Ÿ¥¥©¦§¥©

,gafndeúëBøtä ìò äfîewegxn,äfî àeäL äòLaqpkp epi`e ©¤©©¨¤§¨¨¤©¤
,zkextl gafnd oia cenrl dniptäæ óà ìBëémixetkd mei xta - ¨©¤

odkd cenriïklr mcdn my ecnra dfie gafnl lkidd gzt oia ¥
,zkextdøîBì ãeîìzzkextd lr mcd z`fd ixg`ìà àöéå' ©§©§¨¨¤
,'çaænäyi ,gafnd zepxw lr zzl icka z`vl did jxvpy jkne ©¦§¥©
,renyläéä ïëéä,zkextd lr d`fdd zrya,çaænä ïî íéðôì ¥¨¨¨¦§¦¦©¦§¥©

epi`e ,zkextd lr dfn did myne zkextl gafnd oia cner didy
lkidd gzt oia cner `edyk zkextd lr dfny giyn odk xRM§©

.gafnde
,Cãéà àéðzxn`p giyn odk xt iabl(f c `xwie)mCd on odMd ozpe' , ©§¨¦¨§¨©©Ÿ¥¦©¨

miOQd zxhw gAfn zFpxw lr'ä éðôì,'crFn ld`A xW`äî ©©§¦§¥©§Ÿ¤©©¦¦§¥£¤§Ÿ¤¥©
øîBì ãeîìzgafn' aezky dnn ixd ,'d iptl cner gafndy ©§©

,'d iptl cnery gafnd `edy ep` mircei 'minqd zxehwéaø øîà̈©©¦
íéðôì ãîBò ïäkL íéøetkä íBé ìL øéòNå øôa eðéönL éôì ,äéîçð§¤§¨§¦¤¨¦§©§¨¦¤©¦¦¤Ÿ¥¥¦§¦

çaænä ïî,zkextl gafnd oia -àeäL äòLa úëBøtä ìò äfîe ¦©¦§¥©©¤©©¨¤§¨¨¤
äæ óà ìBëé ,äfîgiyn odk xta -,ïkzkextd lr d`fdd zrya ©¤¨©¤¥

,zkextde gafnd oia `ed cenriíénqä úøè÷ çaæî' øîBì ãeîìz©§©¦§©§Ÿ¤©©¦
,'ãòBî ìäàa øLà 'ä éðôì`weecçaæîcner,'ä éðôìxac oi`e ¦§¥£¤§Ÿ¤¥¦§¥©¦§¥

zepxw lr mcd zpizp zrya miycwd ycew oial epia wiqtn
,gafndïäk ïéàåcner gafnd lr mcd z` ozepd'ä éðôì`l` §¥Ÿ¥¦§¥

oia `vi odkdy xn`p `ly jkne .gafnde lkidd gzt oia cner
lr d`fda mby gken ,gafnd lr dpizpl zkextd lr d`fdd

,mewn eze`a `ed cner zkextdãöék àä,aezkd miiwzi ji` - ¨¥©
y gxkda,çaænì õeç ãîBò,lkidd ly gztl gafnd oiaäfîelr ¥©¦§¥©©¤
.zkextd

:dpyna epipyàhçî ìéçúä ,ïðaø eðz .'eëå ãøBéå àhçî ìéçúä¦§¦§©¥§¥§¨©¨¨¦§¦§©¥
,ãøBéå,dpyna x`azpy itkïëéäîoxw dfi`n -ïøwî ,ìéçúî äéä §¥¥¥¨¨¨©§¦¦¤¤

,úéîBøc úéçøæîoxwl el`nyl dpeteúéáøòî ,úéáøòî úéîBøc ¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦
.àáé÷ò éaø éøác úéçøæî úéðBôö ,úéðBôöeidy xaeqy meyn z`fe §¦§¦¦§¨¦¦§¥©¦£¦¨

dzid ziniptd ,miycwd ycewl lkidd oia zecixtn zekext izy
oeike ,mexc cvl dgezt dzid dpevigde ,oetv cvl dgezt
oxwa zefdl ligzd ,mexc cva cner did myn ez`iviay

.zinexc zigxfn,øîBà éìéìbä éñBé éaøzkext wx dzidy oeik ©¦¥©§¦¦¥
ligzn ,oetv cvl dgezte zg`,úéðBôö úéçøæî ïøwîdid myny ¦¤¤¦§¨¦§¦

oxwl epinil myn dpete .`vei,úéáøòî úéðBôödz`y zeipt lky §¦©£¨¦
oxwl epinil jiynne ,oinil `l` eidi `l dpet,úéîBøc úéáøòî©£¨¦§¦

L íB÷î .úéçøæî úéîBøcl,ìéçúî éìéìbä éñBé éaøzigxfn oxw `id §¦¦§¨¦¨¤©¦¥©§¦¦©§¦
,zipetvíLl,÷ñBt àáé÷ò éaøzinexc oxwa ligzny oeiky ¨©¦£¦¨¥

.zipetv zigxfna miiqn `ed zigxfnL íB÷îlìéçúî àáé÷ò éaø ¨¤©¦£¦¨©§¦
íLl.÷ñBt éìéìbä éñBé éaø ¨©¦¥©§¦¦¥

:`xnbd zl`eyàîìò éleëciqei iaxl oia `aiwr iaxl oia - §¥¨§¨
àäéîc md micen mewn lkn -àLéøa òâôc ïø÷ àeääa- ¦¨§©¤¤§¨©§¥¨

ycewn ez`ivi xg`l skiz dligza da rbety oxwd dze`ay
cva `edy miycwd,gafnd ly axrnãéáò àìligzn epi` - Ÿ¨¦

,gxfn cvn ligzn mdipyly ,dilr zefdläáéùî .àîòè éàî©©£¨
'çaænä ìà àöéå' àø÷ øîàc ,ìàeîL øîà :àøîâäepcnll `aãò ¨©§¥§¨©§¨§¨¨¤©¦§¥©©

çaæî délekî ÷éôðccr gafnd ly ekxe`l axrnn `veiy - §¨¦¦¥¦§¥©
cg` lk zigxfn oxwa zefdl ligzn jk xg` wxe ,gxfnd

.ezhiyl
:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøìe,zinexc zigxfn oxwa ligzny §©¦£¦¨

éwðïéîé Cøc ódpet recne ,zipetv zigxfn oxwl epinil dptiy - ©¦¤¤¨¦
,ziaxrn zinexc oxwl el`nylàîéìiqei iaxe `aiwr iaxéîøãa ¥¨¦§¨¦

éâìôéî à÷ ìà÷æçé øa,eixack dkld m`d,ìà÷æçé øa éîø øîàc ©§¤§¥¨¦§§¥§¨©¨¦©§¤§¥
íémi zenck dlecb zibib -äîìL äNòLmipdkd zliahl ¨¤¨¨§ŸŸ

weqtd x`zn jk ,oz`nehn(c c 'a minid ixac),øNò íéðL ìò ãîBò'¥©§¥¨¨
ø÷a,zyegpn miieyrìLäLmdipt eidìLe ,äðBôö íéðôíéðô äL ¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¨¨§Ÿ¨Ÿ¦

éän,axrn cvl -ìLeäaâð íéðt äL,mexc cvl -ìLeíéðt äL ¨¨§Ÿ¨Ÿ¦¤§¨§Ÿ¨Ÿ¦
íiäå ,äçøæîgpen did'äúéa íäéøçà ìëå ,äìòîìî íäéìò- ¦§¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨§¨£Ÿ¥¤¨§¨

mi`xp eid `le mid ly iniptd cvd itlk eid xwad ixeg`
,ueganzãîì àämc`ke mzcinr xcq z` dpen weqtdy dnn ¨¨©§¨

mexcne mexcl axrnne axrnl oetvn `ae jlede mid z` siwnd
,oini jxca `ed siwn jkay ,gxfnläðBt äzàL úBpét ìkLziaa ¤¨¦¤©¨¤

ycwndøî .çøænì ïéîé Cøc àlà eäé àìililbd iqei iax -úéà Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨©¦
,ìà÷æçé øa éîøc déìdpet `ed zipetv zigxfnny xaeq okle ¥§¨¦©§¤§¥

,zipetv ziaxrnl oiniløîe`aiwr iax -øa éîøc déì úéì ©¥¥§¨¦©
,ìà÷æçéoxwa jiynn `ede oini jxc siwdl jixv epi` okle §¤§¥

.l`ny cvl `edy s` ziaxrn zinexc
:`xnbd dgec,ìà÷æçé øa éîøc eäì úéà àîìò éleëc ,àìjixvy Ÿ§¥¨§¨¦§§¨¦©§¤§¥

,oinil siwdl jixvy micen lkd oevigd gafnae ,oinil zeptl
àëäåiniptd gafnd lr dcearaøî ,éâìôéî à÷ àäaiqei iax - §¨¨§¨¨¦§§¥©

ililbd,øáñïðéôìéa miyer eidy dcearíéðtiniptd gafna - ¨©¨§¦©§¦
õeçîmikixv iniptd gafna mb okle ,oevigd gafna dceardn - ¦

,oinil zeptløîe`aiwr iax -,õeçî íéðt ïðéôìé àì ,øáñokle ©¨©Ÿ¨§¦©§¦¦
.oinil zeptl jixv epi` iniptd gafna

:`xnbd zl`eyéìé àìc éäð ,àáé÷ò éaøå,õeçî íéðt óaeig oi`e §©¦£¦¨§¦§¨¨¦§¦¦
,l`nyl `weec dpety xn` recn ,oinil iniptd gafna zeptl

c xnel el didãéáòð éëä éòa éà,oinil zeptl epevxa m`y - ¦¨¥¨¦©£¦
,jk dyriãéáòð éëä éòa éàdyri ,l`nyl zeptl epevxa m`e - ¦¨¥¨¦©£¦
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קסי ezny ina cenr gp sc ± iyily wxt`nei
äðùîáäæä çáæî äæ'd iptl" e`l oevigd gafn eli`c Ð.`ed "ãøåéå àèçî ìéçúäoxwa dzid dpzne dpzn lke .`xnba xn`ck ,lbxa dtwd `pz i`dl dil `xiaqc meyn Ð

lre ,dlrnl dhnln oxwa dpznd zzle dhnl eizerav` iy`x ccvl xyt` i`e ,mizn` deab gafndy .dip`n iqeezp `lc ikid ik dhnl dlrnln ozil jixve ,el jenqe eiptly

dlrnl dhnln jyen m` ,dkeyne dkex` dpzn ozepe oxw ly dceg cbpk rav`a ozep `edyke dlrnl eizerav` iy`x egxkozil jixve .ely zpezk ci zia jezl af mcd Ð

.`hgzne dler `yep :[a,eq] zegpna opixn`ck ,`id dcixi oeyl Ð `hgn .cxeie `hgn oeyl hwp ,dhnl dlrnlnïåöéçä çáæî ìò úàèçá ìéçúî àåäù íå÷îoxwa epiidc Ð

migaf) "onewn edfi`"a opzck ,zigxfn zinexc

`nrhe .iniptd gafn lr xneb my ,(`,bp

.`xnba opixn`øîåà øæòéìà 'ødid `l Ð

lr dn` `l` epi` elek ixdy ,eilbxa etiwn

zepxwd zyly oi`y oeike ,zraexn dn`

el zekenq.dlrnl dhnln ozil leki Ðõåç
åæîi`y ,eiptl `idy dlv` cner `edy Ð

`l` dhnl eizerav` iy`x ccvl el xyt`

.dhnl dlrnln dpznd jeynl jixve ,dlrnl

jezl af mcd Ð dlrnl dhnln dkyen m`y

.ezpzk ci ziaåøäè ìò äæäxnby xg` Ð

aizkck ,minrt ray eilr dfn zepxwd zepzn

.'ebe "mcd on eilr dfde" (fh `xwie)åøäèÐ

.`xnba yxtnïåöéçä çáæî ìùinc ixiy Ð

,inexc ceqi lr jtey did zepevigd ze`hg

.`xnba yxtn `nrheåìàå åìàminc Ð

gafn ceqi lr miktypd miiniptde miipevigd

lr ceqid on miltepe oizzey eid ,dlerd

.dtvxdäîàá ïéáøòúîådxfray oeliq Ð

.oexcw lgpl `veidïéððâì.zepb ilra Ð

ïäá ïéìòåîå`la zepdil xeqi` oda yi Ð

.mincàøîâ'åëå ïðáø åðúdl qxb ikd Ð

cenlz dn "gafnd l` `vie" :mipdk zxeza

xnel?lr `ad xta epivny itl :dingp 'x xn`

lr dfne gafnl ueg cner `edy zevnd lk

ok df s` leki ,dfn `edy drya zkxtdÐ ©¤

did okid ,"gafnd l` `vie" xnel cenlzÐ

'd iptl" :jci` `ipz .gafnd on miptldn "

xnel cenlz?xta epivny itl :dingp 'x xn`

dfne gafnd on miptl cner `edy mixetkd mei

ok df s` leki ,dfn `edy drya zkxtd lrÐ

iptl (xy`) minqd zxhw gafn" :xnel cenlz

'diab jdl inp opiqxb ikd .'d iptl odkd oi`e "

dyexit ikde .mipdk zxeza giyn odk xt

xnel cenlz dn "gafnd l` `vie" :ediieexzc?

'd iptl xy` gafnd lr xtke" aezkl el did"

`vie xnel cenlz dn?itl :dingp 'x xn`

cner odkdy dcrd xte giyn odk xta epivny

,zkextd lry ze`fd dfn `edyk gafnl ueg

giyn odk xt iab jci` `ipz .gafnd on mipta cner did eiykr cry epcnl Ð "gafnd l` `vie" xnel cenlz ,onwl `ziixa jci` jda ipzwck ,zkextl gafnd oia cner epi`e

'd iptl"xnel cenlz dn "?'d iptl xnel cenlz dn ,'d iptl `idy ip` rcei "minqd zxhw gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe" aezkil?gafnd .'d iptl odk oi`e ,'d iptl gafn

`lde :xn`z m`e .dfne gafnl ueg cner didy epcnl .miizpia d`ivi dxn`p `l ixdy ,did envr cnrn eze`a zkextd lr dfdyke ,zepxwd ozn zrya zkextl odkd oia wiqtn

'd iptl xy`" aizk `l'd iptl" `l` "'d iptl odkde ,i`w dpizp`c xninl `ki`e "?'d iptl xy`" xn`p dcrd xta ixdy .ok xnel xyt` i`"zceare ,i`w gafn` jigxk lre Ð

.dey did odipyúéîåøã úéçøæî ïø÷î ìéçúî ïëéäîlr dfd mexcd jxc miycwd iycw zian `viyke .oizipzna opzck ,mexcd on dtext dpevigde ,eid zkext izy :xaqw Ð¦

"`vie" opirac onwl opixn`ck ,ozep did `l mye .el dpey`x `idy ,ziaxrn zinexcl gafnl el `a milydyke ,zkextd,zinexc zigxfnl `vei jkitl .gafn dilekn witpc cr Ð

.oini jxc siwl :jixt onwle .zinexc ziaxrnl l`ny jxc xfege ,my ligzne'åë øîåà éìéìâä éñåé 'ødtexte zg` zkext `l` my dzid `l :xn`c ,oizipznc iqei 'xk dl xaq Ð

.oini jxc ziaxrn zipetvl xfge ,my ozepe ,zipetv zigxfnl el `ae `viy cr ozp `l mye ,gafnc ziaxrn zipetva dligz rbt oetvd jxc `vie mipt zepzn xnbyke ,oetvd on

'åëå àîìò éìåëã.dligz rbet gafn ly daxrnae ,`a `ed axrnd on jgxk lr `dc Ðàîéìoinil siwnd ililbd iqei 'xe ,l`nyl siwny `aiwr 'x Ð`w l`wfgi xa inxca Ð

.ibltinø÷á øùò íéðù ìò ãîåòoetvn `ae mid z` siwnd oini jxc jlede dpen df `xwn (c a minid ixac) 'ebe "(dpetv) mipet dyly" aizk dnly dyry zyegp ly mia Ð

.dtiwn oini jxc gxfnl mexcne .mexcl axrnne axrnlçøæîì ïéîé êøã,mexca `edy yakd lr `zipzn `dl dl iziinc migaf zkqna `l` ,gxfnl `kd ipznl jiiy `l Ð

oinil dpete el dlerde.`cenlz dleka dl hiwp `qxib `iddc `hdix ab`e ,dpet `ed gxfnl Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nei(oey`x meil)

äðùî
xn`p ,zkextd lr mcd z` dfdy xg`(gi fh `xwie),ìà àöéå'§¨¨¤

'ä éðôì øLà çaænäjkne ,'aiaq gAfnd zFpxw lr ozpe 'ebe ©¦§¥©£¤¦§¥§¨©©©§©¦§¥©¨¦
ixd ,''d iptl xy`' xn`pyáäfä çaæî äæiptl lkida cnery ¤¦§©©¨¨

ozep didyke .''d iptl' epi` oevigd gafn eli`y ,miycwd ycew
gafnd zepxw lr mcd z`ìéçúäaiaq eilbxa jlile siwdl ¦§¦

e oxw lka mcd z` ozepe gafndãøBéå àhçîerav`a jyen - §©¥§¥
did m`y ,eicba eklklzi `ly ick ,dcixi jxc dhnll dlrnln
iy`xe ,zen` izy deab did gafndy oeik ,dlrnll dhnln ozep
.ezpzek ly ci ziad jezl af mcd did dlrn itlk eid eizerav`

ïëéäîoxw dfi`n -ìéçúî àeä,ozil,úéðBôö úéçøæî ïøwî ¥¥¨©§¦¦¤¤¦§¨¦§¦
gafnd z` aaql jiynneoxwl ,oinilúéáøòî ,úéáøòî úéðBôö§¦©£¨¦©£¨¦

íB÷î ,úéçøæî úéîBøc ,úéîBøcoxw -ìéçúî àeäLmcd z` zzl §¦§¦¦§¨¦¨¤©§¦
úàhçadpyd lk lyïBöéçä çaæî ìòzigxfn oxw `edy - §©¨©¦§¥©©¦

,zinexcøîBb äéä íMîmcd zpizpa miiqn -éaø .éîéðtä çaæî ìò ¦¨¨¨¥©¦§¥©©§¦¦©¦
,øîBà øæòéìàepi` okl ,dn` lr dn` wx did iniptd gafny oeik ¡¦¤¤¥

`l` ,zepxwd lr zefdl ick elbxa gafnd z` siwdl jxvp
àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa,zepxwd lk lr ozepeïlek ìòålk lr - ¦§¨¨¥§©¥§©¨

eil` zekenq eid `ly zepxwd zyely,äìòîì ähîlî ïúBð äéä̈¨¥¦§©¨§©§¨
oi`y itl ,eicba eklklziy yyg oi` oke ,ozil xzei el gep jky

,el mikenq zepxwd,åéðôì äúéäL Bfî õeçzigxfn oxw `idy ¦¤¨§¨§¨¨
,zipetvähîì äìòîlî ïúBð äéäL.eicba eklklzi `ly ick ¤¨¨¥¦§©§¨§©¨

,gafnd zepxw lr ozpy xg`lçaæî ìL Bøäè ìò äfäbb lr - ¦¨©¨¢¤¦§¥©
milgbd z` epnn dpity dlebn mewna gafndéøéLe ,íéîòt òáL¤©§¨¦§¨¥

,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícäly df cvay ©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
,lkidd on ez`ivia dligz rbet did gafndåmcd ixiiyìL §¤

lr odn epzpy ze`hgd,éîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ïBöéçä çaæî¦§¥©©¦¨¨¥¤§§¦
elàå elàgafnd lr odn efdy zepaxwd ly mcd ixiiy oia - ¥¨¥

zepaxwd ly mcd ixiiy oiae ,iaxrn ceqia mktey didy iniptd
eid ,inexcd ceqia mktey didy oevigd gafnd lr odn epzpy

,miphw miawp ipy jxc ceqidn mi`veieänàa ïéáøòúîxepiva - ¦§¨§¦¨©¨
ea mixaer mind eidyïéàöBéåcrïBøã÷ ìçðìueg didy - §§¦§©©¦§

,milyexilåeid ,md miycw mcy itlïéððâì ïéøkîðzepib ilra - §¦§¨¦§©¨¦
,ìáæì.ycwdl mincdeïäa ïéìòBîe`la mdn dpdpl xeqi` yie - §¤¤£¦¨¤

.ycwdl mlyl

àøîâ
,ïðaø eðzxn`p zkextd lr xtd mcn dfdy xg`l(my),ìà àöéå' ¨©¨¨§¨¨¤

çaænä,'eilr xRke 'd iptl xW`øîBì ãeîìz äîsiqed dnl - ©¦§¥©£¤¦§¥§¦¤¨¨©©§©
.''d iptl xy` gafnd lr xtke' aezkl ic dide ,'`vie'éaø øîà̈©©¦

úBönä ìk ìò àaä øta eðéönL éôì ,äéîçðgiyn odk xt epiidc - §¤§¨§¦¤¨¦©¨©¨©¨©¦§
,dcrd xte,çaænì õeç ãîBò ïäkLlkidd gzt oia ,xnelk ¤Ÿ¥¥©¦§¥©

,gafndeúëBøtä ìò äfîewegxn,äfî àeäL äòLaqpkp epi`e ©¤©©¨¤§¨¨¤©¤
,zkextl gafnd oia cenrl dniptäæ óà ìBëémixetkd mei xta - ¨©¤

odkd cenriïklr mcdn my ecnra dfie gafnl lkidd gzt oia ¥
,zkextdøîBì ãeîìzzkextd lr mcd z`fd ixg`ìà àöéå' ©§©§¨¨¤
,'çaænäyi ,gafnd zepxw lr zzl icka z`vl did jxvpy jkne ©¦§¥©
,renyläéä ïëéä,zkextd lr d`fdd zrya,çaænä ïî íéðôì ¥¨¨¨¦§¦¦©¦§¥©

epi`e ,zkextd lr dfn did myne zkextl gafnd oia cner didy
lkidd gzt oia cner `edyk zkextd lr dfny giyn odk xRM§©

.gafnde
,Cãéà àéðzxn`p giyn odk xt iabl(f c `xwie)mCd on odMd ozpe' , ©§¨¦¨§¨©©Ÿ¥¦©¨

miOQd zxhw gAfn zFpxw lr'ä éðôì,'crFn ld`A xW`äî ©©§¦§¥©§Ÿ¤©©¦¦§¥£¤§Ÿ¤¥©
øîBì ãeîìzgafn' aezky dnn ixd ,'d iptl cner gafndy ©§©

,'d iptl cnery gafnd `edy ep` mircei 'minqd zxehwéaø øîà̈©©¦
íéðôì ãîBò ïäkL íéøetkä íBé ìL øéòNå øôa eðéönL éôì ,äéîçð§¤§¨§¦¤¨¦§©§¨¦¤©¦¦¤Ÿ¥¥¦§¦

çaænä ïî,zkextl gafnd oia -àeäL äòLa úëBøtä ìò äfîe ¦©¦§¥©©¤©©¨¤§¨¨¤
äæ óà ìBëé ,äfîgiyn odk xta -,ïkzkextd lr d`fdd zrya ©¤¨©¤¥

,zkextde gafnd oia `ed cenriíénqä úøè÷ çaæî' øîBì ãeîìz©§©¦§©§Ÿ¤©©¦
,'ãòBî ìäàa øLà 'ä éðôì`weecçaæîcner,'ä éðôìxac oi`e ¦§¥£¤§Ÿ¤¥¦§¥©¦§¥

zepxw lr mcd zpizp zrya miycwd ycew oial epia wiqtn
,gafndïäk ïéàåcner gafnd lr mcd z` ozepd'ä éðôì`l` §¥Ÿ¥¦§¥

oia `vi odkdy xn`p `ly jkne .gafnde lkidd gzt oia cner
lr d`fda mby gken ,gafnd lr dpizpl zkextd lr d`fdd

,mewn eze`a `ed cner zkextdãöék àä,aezkd miiwzi ji` - ¨¥©
y gxkda,çaænì õeç ãîBò,lkidd ly gztl gafnd oiaäfîelr ¥©¦§¥©©¤
.zkextd

:dpyna epipyàhçî ìéçúä ,ïðaø eðz .'eëå ãøBéå àhçî ìéçúä¦§¦§©¥§¥§¨©¨¨¦§¦§©¥
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eznyקסב in` cenr hp sc ± iyily wxt`nei
ïì àøéáñ éà àîéà úéòá éàåilekc .oevigc dtwdk `id ,lbxa iniptd gafna dtwdc Ð

enewnae ,cia dtwdc i`pz ipdl edl `xiaq `l` ,oini oiprl uegn mipt opitli `nlr

lr dn` `l` epi` elek ixdy ,lbxa siwdl jixv epi`y itl ,zepxwd lkl `hgne cner

.dn`àî÷ àðúã ììëî`pze .lbxa odipy `l` ,oevigl inipt ztwd oia dil ipy `l Ð

dizeek `dc ,`id ililbd iqei 'x oizipznc `nw

.`ziixaa xn`wéîéðôä çáæîã áéáñaizkc Ð

.(fh `xwie) "aiaq gafnd zepxw lr" diaáéáñë
ïåöéçä çáæîãlbxa df dn Ð.lbxa df s` Ð

ïø÷ àãç íå÷îálr dn` oevig ly oxwdy Ð

.dn`àéä äãåäé 'ø ïéúéðúîdil opirnyc Ð

.ikd xfril` 'x meyn xn`cïúåð àåä ïìåë ìòå
äèîì äìòîìîick ,egxk lr eiptly efa Ð

deabe li`edc ,eci zia jezl mcd aefi `ly

eizerav` iy`x zeidl jixv ecin xzei `id
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äìòîì äèîìî.zewegxd lkl el gep jky Ð

äéðàî éñååúéð àìã.ziyixtck Ðäéâìôà
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ziaxrnl xcde .aidie zinexc zigxfnl

`yixa aiigi` `dac meyn ,l`nyl zinexc

zipetv zipetv ziaxrnl myne ,lirl oxn`ck
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"cren ld` gzt xy`" ,ceqilceqi df Ð

.iaxrnçáæîä ãåñéz`hga dxen`d Ð

:opiqxb ikd .dpevigdïî åúãéøé ãîìé úøîà
ùáëä ïî åúãéøé ...'åëå ùáëä,zepeviga Ð

.ecia miiniptd mixiye lkidd on ez`iviläæ
äæå.zeinipte zepevig Ðíåúñ ãîìéÐ

.ceqi dfi`l oda yxet `ly ,zepevigïî
ùøåôîäceqi l`" oda aezky ,zeiniptd on Ð

ceqi `ede (my) "cren ld` gzt xy` gafnd

.iaxrnàçúéô øáñ÷ly enexca lkidc Ð

cren ld` gzt xy` ceqi jkld ,i`w gafnÐ

.inexc epiid'ø éáãá ìàòîùé 'ø éáã àðú
éîåøã ãåñé äæå äæ éçåé ïá ïåòîùziaa Ð

'x zpyn oipey eid igei oa oerny 'x ly eyxcn

xnel ,inexc ceqi dfe df :da oiqxebe ,l`rnyi

.l`rnyi 'x ea xfgïîéñå,drhz `ly Ð

xrn ceqi dfe df :xnel.oipey eid iaäåëùî
àøáâì éøáâ'x z` ekyn oerny 'x icinlz Ð

.odixack xnel l`rnyi
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éaø àîìLa .éîBøc ãBñé äæå äæ :øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø .éáøòî ãBñé äæå äæ :øîBà¥¤¨¤§©£¨¦©¦¦§¤©¥¤¨¤§§¦¦§¨¨©¦
áø øîà ?àîòè éàî éàçBé ïa ïBòîL éaø àlà ,LøBônî íeúñ ãîìé :øáñ÷ ìàòîLé¦§¨¥¨¨©¦§©¨¦§¨¤¨©¦¦§¤©©©§¨¨©©
äæå äæ :éàçBé ïa ïBòîL éaø éáãa ìàòîLé éaø éác àðz .éà÷ íBøca àçút øáñ÷ :éLà©¦¨¨©¦§¨©¨¨¥¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥©¦¦§¤©¤¨¤

éðîéñå .úéîBøc ãBñé.àøáâì éøáb äeëLî :C"ïéàöBéå änàa ïéáøòúî elàå elà"åëåeðz .' §§¦§¦¨¥§¨¨©§¥§©§¨¥¨¥¦§¨§¦¨©¨§§¦¨
.ïäa ïéìòBî ïéà :íéøîBà íéîëçå ,ïBòîL éaøå øéàî éaø éøác ,íéîãa ïéìòBî :ïðaø©¨©£¦§¨¦¦§¥©¦¥¦§©¦¦§©£¨¦§¦¥£¦¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc `nei(ipy meil)

:sqep uexizïì àøéáñ éà ,àîéà úéòa éàå`aiwr iaxliqei iaxle §¦¨¥¥¨¦§¦¨¨
d z`y ililbdäôwädid ,eilr zefdl ick iniptd gafnd ly ©¨¨

dyer odkdéâéìt àì àîìò éleëc ,ìâøaoinil zeptl mikixvy ¨¤¤§¥¨§¨Ÿ§¦¥
meyne ,eilbxa siwdy oevigd gafna epivny enkíéðt ïðéôìéc§¨§¦©§¦

øî ,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,õeçî`aiwr iax -,ãia äôwä ,øáñ ¦§¨¨§¨¨¦§§¥©¨©©¨¨©¨
jixv `l cid ztwdae ,ecia gafnd z` siwne cner enewnay

,oini cvl siwdløîeililbd iqei iax -,ìâøa äôwä ,øáñoeike ©¨©©¨¨¨¤¤
.oevigd gafna enk oinil zeptl jixv ,uegn mipt micnely

,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,ãia äôwä àîìò éleëc ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨©¨¨©¨§¨¨§¨¨¦§§¥
øîililbd iqei iax -ãé ïðéôìé ,øáñgafnd z` siwn `ed day ©¨©¨§¦©©

iniptdìâøîsiwn lbxay enke ,oevigd gafnd z` siwn day ¥¤¤
,oini jxc jixv cia siwnyk mb ,oini jxcøîe`aiwr iax -,øáñ ©¨©

ïðéôìé àì.oinil zeptl jixv epi` cia siwnyke ,lbxn ci Ÿ¨§¦©
:`xnbd zl`eyåikéðz÷cî àäå ,ãia äôwä éìéìbä éñBé éaø øáñ §¨©©¦¥©§¦¦©¨¨©¨§¨¦§¨¨¥

àôéñ,dpynaøîBà øæòéìà éaø`l` lbxa siwn did `ly ¥¨©¦¡¦¤¤¥
déì àøéáñ àì àn÷ àpúc ììkî ,àhçîe ãîBò äéä BîB÷îayiy ¦§¨¨¥§©¥¦§¨§©¨©¨Ÿ§¦¨¥

,lbxa siwn `ed mdipya `l` ,iniptl oevigd gafn oia lcad
zigxfn oxwa ligzny ililbd iqei iax zhiya xaeq df `pze

.zipetv
:`xnbd da zxfegàzøåeçî àlàef `iyew zngn -oi`y xxazn ¤¨§©©§¨

xnel yie ,ok uxzlàøwéòî ïðépLãk,dligza epvxizy itk - ¦§©¦¨¥¦¨¨
c ,ewlgp z`fayøî`aiwr iax -,ãia äôwä ,øáñjixv `l okle ©¨©©¨¨©¨

,lbxa dtwdn micnel `l oky ,oinil zeptløîeiqei iax - ©
ililbdìâøa äôwä ,øáñ,uegn mipt micnele ,oevigd gafnk ¨©©¨¨¨¤¤

.oini jxc siwdl jixvyéâìôéî à÷ àäá[e] (àîéà úéòa éàå)- §¦¨¥¥¨§¨¨¦§§¥
,mzwelgn mrheøîililbd iqei iax -øáñweqta aezky dn ©¨©

(gi fh `xwie)gAfnd zFpxw lr ozpe''áéáñmcd zpizp iabl xn`py §¨©©©§©¦§¥©¨¦
c,éîéðt çaæîyxcpkaezky en(d ` `xwie)lr mCd z` Ewxfe' §¦§¥©§¦¦§§¨§¤©¨©

gAfOd,ïBöéçä çaæîc 'áéáñsiwn `ed oevigd gafnay myk ©¦§¥©¨¦§¦§¥©©¦
,lbxa siwn `ed inipta jk ,cia siwdl leki did `ly ,lbxa

,oinil zeptl jixveøîe`aiwr iax -délek ,øáñly enewn lk - ©¨©¥
éîéðt çaæî,did dn` lr dn` `edyçaæîc ïø÷ àãç íB÷îa ¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦§¥©

éà÷ ïBöéçdzid mby oevigd gafn ly zg` oxw ly lceb eze`a - ¦¨¥
gafn enk elbxa etiwdl jixv did `l okle ,dn` lr dn` lceba
cner `ed zepxwdn cg` lr ozepy oevigd gafnay enke ,oevigd
ly zg` oxwk mdy zepxwd lka iniptd gafna jk ,ozepe enewna

.elbxa siwn epi`e ,ozepe enewna cner `ed oevigd gafn
:mzwelgn x`azp jky `ziixaa jk epivny `xnbd d`ian

eøéizLð íéìBãb íéðäk éðL ,ìàòîLé éaø øîà ,àéðzoaxegd xg`l ©§¨¨©©¦¦§¨¥§¥Ÿ£¦§¦¦§©§
ïBLàø Lc÷îaézôwä éãéa øîBà äæ,`aiwr iax zrckøîBà äæå §¦§¨¦¤¥§¨¦¦©§¦§¤¥
ézôwä éìâøa,ililbd iqei iaxkíòè ïúBð äæå åéøáãì íòè ïúBð äæ §©§¦¦©§¦¤¥©©¦§¨¨§¤¥©©

äæ ,åéøáãìelbxa siwdyéîéðt çaæîc 'áéáñ' ,åéøáãì íòè ïúBð ¦§¨¨¤¥©©¦§¨¨¨¦§¦§¥©§¦¦
äæå .ïBöéçä çaæîc 'áéáñ'kecia siwdydélek ,åéøáãì íòè ïúBð §¨¦§¦§¥©©¦§¤¥©©¦§¨¨¥

.éà÷ ïBöéçc ïø÷ àãç íB÷îa éîéðt çaæî¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦¨¥
:dpyna epipyàhçîe ãîBò äéä BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaølre ©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥§©¥

zx`an .eiptl dzidy efn ueg dlrnl dhnln ozep did olek
:`xnbdépî ïéúéðúîezrc `id jky dpynd dxn`p in zhiya - ©§¦¦©¦

zhiya ,xfril` iax ly,øîBà øéàî éaø ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§©§¨©¦¥¦¥
ïlek ìòå ,àhçîe ãîBò BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaøylyd lka - ©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥§©¨

zepxw,ähîì äìònî ïúBð äéä`ed gxken eiptl dzidy efay ¨¨¥¦©§¨§©¨
ccvl jixv eicin deab gafndy xg`n ,dhnl dlrnln ozil
aefi dlrnl dhnln ozil ligzi m`e ,dlrnl eizerav` iy`x
zepxwd oze`a ozep did jke ,eicba eklklzie cid zia jezl mcd

,miccvaydúBàî õeçoxw -ïBñëìàaLmy cnery oxwd len ¥¨¤¨£©§
,zipetv zigxfn oxw `idy ,mcd zpizp zryaähnî ïúBpL¤¥¦©¨

,äìòîìdlrnln eci z` heytle stekzdl `ed lecb gxeh oky §©§¨
.dlrnl dhnln ef oxwa ozep okl ,dhn itlk cxileäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàyïlek ìòå ,àhçîe ãîBò BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaølk - ¥©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥§©¨
epnn zewegxd zepxw yly,äìòîì ähîlî ïúBð àeäxzei jky ¥¦§©¨§©§¨

,dlrnll dhnln zewegxd lr ozil el gepåéðôì äúéäL Bfî õeç¦¤¨§¨§¨¨

ïúBpL Lnîdilrdéðàî ïñåezéð àìc éëéä ék ,ähîì äìònî- ©¨¤¥¦©§¨§©¨¦¥¦§Ÿ¦©§¨¨¥
.x`azpy itk eicba eklklzi `ly

:dpyna epipyéàî :àøîâä úìàåù .çaæî ìL Bøäè ìò epnî äfä¦¨¦¤©¨¢¤¦§¥©©
Bøäè:`xnbd daiyn .zefdl jixv `ed gafna mewn dfi`a - ¨¢

çaæîc débìt ,àìéL áø øa äaø øîà,gafnd lzek rvn`a - ¨©©¨©©¦¨©§¥§¦§¥©
,rvn` eyexit 'exdh'eàøäéè øäè ,éLðéà éøîàãkxidvd - ¦§¨§¥¦§¥¨©¦£¨

,mixdvdàîBéc débìt éåäå.meid ivg `edy - §¨¥©§¥§¨
:`xnbd zl`eyäfî àeäLk ,éáéúéîgafnd lrìò àì äfî Bðéà ¥¦¥§¤©¤¥©¤Ÿ©

øôàä éab,gafnd lr xahvdyíéìçbä éab ìò àìå,zewlecdàlà ©¥¨¥¤§Ÿ©©¥©¤¨¦¤¨
Cìéàå Cìéà íéìçb äúBçgafnd ly adfd d`xp didy cräfîe ¤¤¨¦¥¨§¥¨©¤

my oi`y gafnd lzek lr dfn `ed oi`y gxkdae ,mcd z` eilr
:`xnbd zayiin .gafnd bb lr `l` ,milgbe xt`äaø øîà àlà¤¨¨©©¨

,àìéL áø øa`ed exdhçaæîc déelb ìòbba dlebnd mewn lr - ©©¦¨©¦¥§¦§¥©
.milgbdn dligz exdhny oeik jk `xwpe ,gafnaíöòëe' áéúëãk§¦§¦§¤¤

'øäèì íéîMämbe ,mixexae milelv minyd d`xn enk eyexity ©¨©¦¨Ÿ©
ly eadf d`xn ielby mewna ebb lr ezpeek 'gafn ly exdh' o`k

.milgbd z` myn dpity oeik ,gafnd
,øîBà àéððç ,àéðzb lr dfn didy ze`fdd z`,gafn ly ebãöa ©§¨£©§¨¥§©

éðBôögafnd bb ly.ïúBð àeä éîBøc ãöa ,øîBà éñBé éaø .ïúBð àeä §¦¥©¦¥¥§©§¦¥
øî ,éâìôéî÷ éàîa :àøîâä úøàáî`ippg -àçúét ,øáñgztd - §©¨¦§§¥©¨©¦§¨

,lkidl miycwd ycew oia dlicand zkexta,éà÷ íBøcacvne ©¨¨¥
jiynde ,zinexc zigxfn oxwa zefdl ligzde ,lkidl `vi mexc
miiqe ,[`aiwr iaxk] dligz rbt day zinexc ziaxrn oxwl
.ze`fdd ray z` gafnd lr dfn did mye ,zipetv zigxfn oxwa

øîeiqei iax -,éà÷ ïBôva àçúét ,øáñ,lkidl `vi oetv cvne ©¨©¦§¨©¨¨¥
ziaxrn oxwl oinil jiynde zipetv zigxfn oxwa ligzd okle
dfd mye ,zinexc zigxfn oxwa miiqe [ililbd iqei iaxk] zipetv

.ze`fdd ray z`
:`xnbd zl`eyàäéî àîìò éleëc,iqei iaxl oia `ippgl oiaàëéä §¥¨§¨¦¨¥¨

úBðø÷c úBðzî ïøîâclr zepznd z` ozil xnby mewna - §©§¨©¨¦§¨
,zepxwdBbb ìò áéäé íúä,ze`fdd ray z` bba ozep `ed my - ¨¨¨¦©©

' ,àø÷ øîà :àøîâä äðåò .àîòè éàîminrR raW 'ebe eilr dGde ©©£¨¨©§¨§¦¨¨¨¤©§¨¦
BLcwL íB÷î ,'BLc÷å Bøäèålr mcd zpizp z` miiqy jka §¦£§¦§¨¤¦§

,zepxwdBøäéè íL.ze`fda ¨¦£
:dpyna epipyçaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL§¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©

:àøîâä úøàáî .ïBöéçä,jkl xewndàø÷ øîàcodk xt iabl ©¦§¨©§¨
giynCtLé øtä íc ìk úàå'ld` gzR xW` dlrd gAfn cFqi l` §¤¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨£¤¤©Ÿ¤

eixiiyy mixetikd mei xt lr mb micnel 'xtd' zaizne ,'crFn¥
,cren lde` gzt xy` ceqid `edy iaxrn ceqil miktypéëå§¦

÷éôðlkiddn `veiyk -àeääagafnd ly iaxrnd ceqiòât ¨¦§©¨©
àLéøa.dligza - §¥¨

:dpyna epipyïBöéçä çaæî ìLåeinc ixiiy -ãBñé ìò CôBL äéä §¤¦§¥©©¦¨¨¥©§
Bøc'çaænä ãBñé' ,ïðaø eðz .úéîixiiy z` jteyy xn`p eilry §¦¨©¨¨§©¦§¥©

,oevigd gafn lr eaixwdy z`hga mcdäzà ,úéîBøc ãBñé äæ¤§§¦©¨
øîBàl dpeekdyBðéà Bà úéîBøc ãBñédpeekd oi` `ny -àlà ¥§§¦¥¤¨

Lákä ïî Búãéøé ãîìé ,zøîà ,úéáøòî ãBñémiixiyd z` jetyl §©£¨¦¨©§¨¦§©§¦¨¦©¤¤
,oevigd gafn zepxw lr mcd z` wexfl miiqy xg`l ,ceqil

ìëéää ïî Búàéöéìzpn lr ziniptd z`hg mcn miixiyd mr ¦¦¨¦©¥¨
,ceqia mkteylìëéää ïî Búàéöi äîmiixiyd z` `ed jtey ©§¦¨¦©¥¨

ad ceqiBì Ceîñ,ez`ivi mewnléáøòî ãBñé äæ ,äæ éàå`ed eay §¨§¥¤¤§©£¨¦
,dlgz rbetLákä ïî Búãéøé óàmiixiyd z` jtey `edCeîña ©§¦¨¦©¤¤§¨

éîBøc ãBñé äæ ,äæ éàå ,Bìoxwa mcd z` wexfl miiqn didy - §¥¤¤§§¦
ceqia dligza rbet mexc cva yaka ezcixiae zinexc ziaxrn

.inexcd
:zwleg `ziixa d`ian `xnbdäæå äæ ,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¨¥¥¤¨¤

,[mixetikd mei ly xirye xt-] zeiniptd ze`hg ly miixiy oia -
a jtey did ,zepevigd ze`hg ly miixiy oiaéaø .éáøòî ãBñé§©£¨¦©¦

äæå äæ ,øîBà éàçBé ïa ïBòîLa jtey didúìàåù .éîBøc ãBñé ¦§¤©¥¤¨¤§§¦
íeúñ ãîìé øáñ÷ ,ìàòîLé éaø àîìLa :àøîâädpevigd z`hg - ¦§¨¨©¦¦§¨¥¨¨©¦§©¨

,ektyl okid yxtzp `lyLøBônîyxity ziniptd z`hgn - ¦§¨
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קסג ezny in` cenr hp sc ± iyily wxt`nei
ïì àøéáñ éà àîéà úéòá éàåilekc .oevigc dtwdk `id ,lbxa iniptd gafna dtwdc Ð

enewnae ,cia dtwdc i`pz ipdl edl `xiaq `l` ,oini oiprl uegn mipt opitli `nlr

lr dn` `l` epi` elek ixdy ,lbxa siwdl jixv epi`y itl ,zepxwd lkl `hgne cner

.dn`àî÷ àðúã ììëî`pze .lbxa odipy `l` ,oevigl inipt ztwd oia dil ipy `l Ð

dizeek `dc ,`id ililbd iqei 'x oizipznc `nw

.`ziixaa xn`wéîéðôä çáæîã áéáñaizkc Ð

.(fh `xwie) "aiaq gafnd zepxw lr" diaáéáñë
ïåöéçä çáæîãlbxa df dn Ð.lbxa df s` Ð

ïø÷ àãç íå÷îálr dn` oevig ly oxwdy Ð

.dn`àéä äãåäé 'ø ïéúéðúîdil opirnyc Ð

.ikd xfril` 'x meyn xn`cïúåð àåä ïìåë ìòå
äèîì äìòîìîick ,egxk lr eiptly efa Ð

deabe li`edc ,eci zia jezl mcd aefi `ly

eizerav` iy`x zeidl jixv ecin xzei `id

dlrnl dhnln jyen m`e ,dlrnlaf mcd Ð

jxck ozep oiccv ly oze`ae ,eci zia jezl

`idy oeqkl`ay dze`n ueg ,efa ligzdy

dhnl dlrnln jeynl `a m`e .dwegxÐ

zelk cr erexf hyete setk zeidl el `ed gxeh

ligzn erexf hyete eteb stekyn `l` ,dpznd

.dlrnl jlede swfpe ,dhnlïúåð ïìåë ìòå
äìòîì äèîìî.zewegxd lkl el gep jky Ð

äéðàî éñååúéð àìã.ziyixtck Ðäéâìôà
çáæîã.elzk daeb rvn`a Ðàøäéè øäèÐ

ivga `edy (bn ziy`xa) ,mixdv ly mebxz

.meidïúåð äéä éðåôö ãöá øîåà äéððçlk Ð

,mexca zkextc gzt :xaq dippg .ze`fd ray

aidi `l mzde .rbt zinexc ziaxrna witp ike

witpc cr ,oxn`ck zepxwc iehig `yixa

ziaxrnl xcde .aidie zinexc zigxfnl

`yixa aiigi` `dac meyn ,l`nyl zinexc

zipetv zipetv ziaxrnl myne ,lirl oxn`ck

ray aidi iehigl dixnbc mzde ,zigxfn

.ze`fdïåôöá çúô øáñ éñåé 'øåxn`wck Ð

,ligzn zipetv zigxfna jkld ,oizipzna

.ze`fdl aidi mzde ,miiqn zigxfn zinexcae

åùãé÷ù íå÷îá.ze`fda exdh my ,eizepxwa Ð

àø÷ øîàãmc lk z`e" giyn odk xt iab Ð

"xtd" :mipdk zxeza `ipze (c `xwie) 'ebe "xtd

oiktyp eixiy ediy ,mixetkd mei xt zeaxl Ð

"cren ld` gzt xy`" ,ceqilceqi df Ð

.iaxrnçáæîä ãåñéz`hga dxen`d Ð

:opiqxb ikd .dpevigdïî åúãéøé ãîìé úøîà
ùáëä ïî åúãéøé ...'åëå ùáëä,zepeviga Ð

.ecia miiniptd mixiye lkidd on ez`iviläæ
äæå.zeinipte zepevig Ðíåúñ ãîìéÐ

.ceqi dfi`l oda yxet `ly ,zepevigïî
ùøåôîäceqi l`" oda aezky ,zeiniptd on Ð

ceqi `ede (my) "cren ld` gzt xy` gafnd

.iaxrnàçúéô øáñ÷ly enexca lkidc Ð

cren ld` gzt xy` ceqi jkld ,i`w gafnÐ

.inexc epiid'ø éáãá ìàòîùé 'ø éáã àðú
éîåøã ãåñé äæå äæ éçåé ïá ïåòîùziaa Ð

'x zpyn oipey eid igei oa oerny 'x ly eyxcn

xnel ,inexc ceqi dfe df :da oiqxebe ,l`rnyi

.l`rnyi 'x ea xfgïîéñå,drhz `ly Ð

xrn ceqi dfe df :xnel.oipey eid iaäåëùî
àøáâì éøáâ'x z` ekyn oerny 'x icinlz Ð

.odixack xnel l`rnyi
àìà
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øîàãdia rbt `edda opiqxb `le Ð cren ld` gzt xy` dlerd gafn ceqi l` `xw

Ð zevnd lr oixiarn oi` yxit (`,bl) "dpennd mdl xn`" wxta lirle .`yixa

.opiqxb

äåëùîdf :mzd i"yx qxbe ,inp `zi` (a,bp migaf) "onewn edfi`" wxta Ð `xabl ixab

.`xabl ixab dekyn :oniqe .iaxrn ceqi dfe

l`rnyi iax icinlz :epeyl dfe ,i"yx yxtne

xnel igei oa oerny iax z` ekyn ,miax ody

`xza wxtac ,wgvi epiaxl `xidp `le .mdixack

iaxe l`rnyi iax inp ibilt (`,hiw) migafc

iaxc "dlgpd l`e dgepnd l`"c `xwa oerny

ef xne` oerny iaxe ,dliy efe efc xne` l`rnyi

iax iaca l`rnyi iax iac `pz .milyexi efe

`xab edpikyn :oniqe ,milyexi efe ef :oerny

`edy igei oa oerny iax :i"yx yxtne .ixabl

ixac gipdl ,l`rnyi iax icinlz z` jyn icigi

daxc`c ,oniq df oi` Ð `cg :dyw `zyde .max

,cigid z` oikyene oixabzn miaxy `ed jxc

,`xabl ixab :`kti` xnele irhinl iz` ok m`e

"onewn edfi`"a `dc :cere ?`ed oniq dn ok m`

!irhinl iz` ok m` Ð `xabl ixab ,`kti` ied

dfe df :o`k i"yx yxity enk d`xp jgxk lr

ixab ekyn :opiqxb ikd edin .zinexc ceqi

eny xkfedy igei oa oerny iax :yexit .`xabl

xkfedy l`rnyi iax icinlz jyn Ð eia` mye

inp opiqxb ikde .eixack xnel ,eia` my `le eny

jexra yxit oke ,(my df mb) migafc `xza wxta

`xab ediiexza opiqxb i` elit`e .jyn jxra

dn dyw `lc d`xp mzdc ,i"yx zqxibk ,ixabl

xnele ,oniqd jtdle irhinl iz` `d iziywdy

iaxy reci did dfc xnel yic Ð `xabl ixab

icinlze ,l`rnyi iax xg` mini jix`d oerny

zxiht xg` eiptl cenll ekynp l`rnyi iax

xg` jynpd lk `ed `zlinc `gxe`e ,max

yi Ð cigi `edy oia miax mdy oia ,ezial exiag

.elv` jynp `edy in ixack xnel el
cr
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àhçîe ãîBò äéä BîB÷îa :øîBà øæòéìà éaø ,àôéñ¥¨©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥§©¥

¯àzøåeçî àlà !déì àøéáñ àì àn÷ àpúc ììkî¦§¨§©¨©¨¨§¦¨¥¤¨§©©§¨
ïðépLãkøáñ øîe ,ãia äôwä øáñ øî :àøwéòî ¦§©¦©¥¦¨¨¨¨©©¨¨©¨¨¨©

øî ,éâìtéî à÷ àäa :àîéà úéòa éàå .ìâøa äôwä©¨¨¨¤¤§¦¨¥¥¨§¨¨¦©§¦¨
øîe ,ïBöéçä çaæîc áéáñk éîéðt çaæîc áéáñ :øáñ̈©¨¦§¦§¥©§¦¦§¨¦§¦§¥©©¦¨
çaæîc ïø÷ àãç íB÷îa éîéðt çaæî délek :øáñ̈©¥¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦§¥©
íéðäë éðL :ìàòîLé éaø øîà ,àéðz .éà÷ ïBöéç¦¨¥©§¨¨©©¦¦§¨¥§¥Ÿ£¦
éãéa :øîBà äæ ,ïBLàø Lc÷îa eøéizLð íéìBãb§¦¦§©§§¦§¨¦¤¥§¨¦
íòè ïúBð äæ .ézôwä éìâøa :øîBà äæå ,ézôwä¦©§¦§¤¥§©§¦¦©§¦¤¥©©
,åéøáãì íòè ïúBð äæ .åéøáãì íòè ïúBð äæå :åéøáãì¦§¨¨§¤¥©©¦§¨¨¤¥©©¦§¨¨
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.éà÷ ïBöéçcãîBò äéä BîB÷îa :øîBà øæòéìà éaø" §¦¨¥©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥
épî ïéúéðúî ."àhçîe¯éaø ;àéðúc .àéä äãeäé éaø §©¥©§¦¦©¦©¦§¨¦§©§¨©¦

,àhçîe ãîBò BîB÷îa :øîBà øæòéìà éaø ,øîBà øéàî¥¦¥©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥
dúBàî õeç ,ähîì äìònî ïúBð äéä ïlek ìòå§©¨¨¨¥¦©§¨§©¨¥¨
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ïlek ìòå ,àhçîe ãîBò BîB÷îa :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥§©¨
åéðôì äúéäL Bfî õeç ,äìòîì ähîlî ïúBð àeä¥¦§©¨§©§¨¦¤¨§¨§¨¨
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"BLc÷å Bøäèå" :àø÷ øîà¯BLc÷L íB÷î.Bøäéè íLCôBL äéä ícä éøéL"ãBñé ìò ¨©§¨§¦£§¦§¨¤¦§¨¦£§¨¥©¨¨¨¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc `nei(ipy meil)

:sqep uexizïì àøéáñ éà ,àîéà úéòa éàå`aiwr iaxliqei iaxle §¦¨¥¥¨¦§¦¨¨
d z`y ililbdäôwädid ,eilr zefdl ick iniptd gafnd ly ©¨¨

dyer odkdéâéìt àì àîìò éleëc ,ìâøaoinil zeptl mikixvy ¨¤¤§¥¨§¨Ÿ§¦¥
meyne ,eilbxa siwdy oevigd gafna epivny enkíéðt ïðéôìéc§¨§¦©§¦

øî ,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,õeçî`aiwr iax -,ãia äôwä ,øáñ ¦§¨¨§¨¨¦§§¥©¨©©¨¨©¨
jixv `l cid ztwdae ,ecia gafnd z` siwne cner enewnay

,oini cvl siwdløîeililbd iqei iax -,ìâøa äôwä ,øáñoeike ©¨©©¨¨¨¤¤
.oevigd gafna enk oinil zeptl jixv ,uegn mipt micnely

,éâìôéî à÷ àäa àëäå ,ãia äôwä àîìò éleëc ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨©¨¨©¨§¨¨§¨¨¦§§¥
øîililbd iqei iax -ãé ïðéôìé ,øáñgafnd z` siwn `ed day ©¨©¨§¦©©

iniptdìâøîsiwn lbxay enke ,oevigd gafnd z` siwn day ¥¤¤
,oini jxc jixv cia siwnyk mb ,oini jxcøîe`aiwr iax -,øáñ ©¨©

ïðéôìé àì.oinil zeptl jixv epi` cia siwnyke ,lbxn ci Ÿ¨§¦©
:`xnbd zl`eyåikéðz÷cî àäå ,ãia äôwä éìéìbä éñBé éaø øáñ §¨©©¦¥©§¦¦©¨¨©¨§¨¦§¨¨¥

àôéñ,dpynaøîBà øæòéìà éaø`l` lbxa siwn did `ly ¥¨©¦¡¦¤¤¥
déì àøéáñ àì àn÷ àpúc ììkî ,àhçîe ãîBò äéä BîB÷îayiy ¦§¨¨¥§©¥¦§¨§©¨©¨Ÿ§¦¨¥

,lbxa siwn `ed mdipya `l` ,iniptl oevigd gafn oia lcad
zigxfn oxwa ligzny ililbd iqei iax zhiya xaeq df `pze

.zipetv
:`xnbd da zxfegàzøåeçî àlàef `iyew zngn -oi`y xxazn ¤¨§©©§¨

xnel yie ,ok uxzlàøwéòî ïðépLãk,dligza epvxizy itk - ¦§©¦¨¥¦¨¨
c ,ewlgp z`fayøî`aiwr iax -,ãia äôwä ,øáñjixv `l okle ©¨©©¨¨©¨

,lbxa dtwdn micnel `l oky ,oinil zeptløîeiqei iax - ©
ililbdìâøa äôwä ,øáñ,uegn mipt micnele ,oevigd gafnk ¨©©¨¨¨¤¤

.oini jxc siwdl jixvyéâìôéî à÷ àäá[e] (àîéà úéòa éàå)- §¦¨¥¥¨§¨¨¦§§¥
,mzwelgn mrheøîililbd iqei iax -øáñweqta aezky dn ©¨©

(gi fh `xwie)gAfnd zFpxw lr ozpe''áéáñmcd zpizp iabl xn`py §¨©©©§©¦§¥©¨¦
c,éîéðt çaæîyxcpkaezky en(d ` `xwie)lr mCd z` Ewxfe' §¦§¥©§¦¦§§¨§¤©¨©

gAfOd,ïBöéçä çaæîc 'áéáñsiwn `ed oevigd gafnay myk ©¦§¥©¨¦§¦§¥©©¦
,lbxa siwn `ed inipta jk ,cia siwdl leki did `ly ,lbxa

,oinil zeptl jixveøîe`aiwr iax -délek ,øáñly enewn lk - ©¨©¥
éîéðt çaæî,did dn` lr dn` `edyçaæîc ïø÷ àãç íB÷îa ¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦§¥©

éà÷ ïBöéçdzid mby oevigd gafn ly zg` oxw ly lceb eze`a - ¦¨¥
gafn enk elbxa etiwdl jixv did `l okle ,dn` lr dn` lceba
cner `ed zepxwdn cg` lr ozepy oevigd gafnay enke ,oevigd
ly zg` oxwk mdy zepxwd lka iniptd gafna jk ,ozepe enewna

.elbxa siwn epi`e ,ozepe enewna cner `ed oevigd gafn
:mzwelgn x`azp jky `ziixaa jk epivny `xnbd d`ian

eøéizLð íéìBãb íéðäk éðL ,ìàòîLé éaø øîà ,àéðzoaxegd xg`l ©§¨¨©©¦¦§¨¥§¥Ÿ£¦§¦¦§©§
ïBLàø Lc÷îaézôwä éãéa øîBà äæ,`aiwr iax zrckøîBà äæå §¦§¨¦¤¥§¨¦¦©§¦§¤¥
ézôwä éìâøa,ililbd iqei iaxkíòè ïúBð äæå åéøáãì íòè ïúBð äæ §©§¦¦©§¦¤¥©©¦§¨¨§¤¥©©

äæ ,åéøáãìelbxa siwdyéîéðt çaæîc 'áéáñ' ,åéøáãì íòè ïúBð ¦§¨¨¤¥©©¦§¨¨¨¦§¦§¥©§¦¦
äæå .ïBöéçä çaæîc 'áéáñ'kecia siwdydélek ,åéøáãì íòè ïúBð §¨¦§¦§¥©©¦§¤¥©©¦§¨¨¥

.éà÷ ïBöéçc ïø÷ àãç íB÷îa éîéðt çaæî¦§¥©§¦¦¦§£¨¤¤§¦¨¥
:dpyna epipyàhçîe ãîBò äéä BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaølre ©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥§©¥

zx`an .eiptl dzidy efn ueg dlrnl dhnln ozep did olek
:`xnbdépî ïéúéðúîezrc `id jky dpynd dxn`p in zhiya - ©§¦¦©¦

zhiya ,xfril` iax ly,øîBà øéàî éaø ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§©§¨©¦¥¦¥
ïlek ìòå ,àhçîe ãîBò BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaøylyd lka - ©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥§©¨

zepxw,ähîì äìònî ïúBð äéä`ed gxken eiptl dzidy efay ¨¨¥¦©§¨§©¨
ccvl jixv eicin deab gafndy xg`n ,dhnl dlrnln ozil
aefi dlrnl dhnln ozil ligzi m`e ,dlrnl eizerav` iy`x
zepxwd oze`a ozep did jke ,eicba eklklzie cid zia jezl mcd

,miccvaydúBàî õeçoxw -ïBñëìàaLmy cnery oxwd len ¥¨¤¨£©§
,zipetv zigxfn oxw `idy ,mcd zpizp zryaähnî ïúBpL¤¥¦©¨

,äìòîìdlrnln eci z` heytle stekzdl `ed lecb gxeh oky §©§¨
.dlrnl dhnln ef oxwa ozep okl ,dhn itlk cxileäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàyïlek ìòå ,àhçîe ãîBò BîB÷îa ,øîBà øæòéìà éaølk - ¥©¦¡¦¤¤¥¦§¥§©¥§©¨
epnn zewegxd zepxw yly,äìòîì ähîlî ïúBð àeäxzei jky ¥¦§©¨§©§¨

,dlrnll dhnln zewegxd lr ozil el gepåéðôì äúéäL Bfî õeç¦¤¨§¨§¨¨

ïúBpL Lnîdilrdéðàî ïñåezéð àìc éëéä ék ,ähîì äìònî- ©¨¤¥¦©§¨§©¨¦¥¦§Ÿ¦©§¨¨¥
.x`azpy itk eicba eklklzi `ly

:dpyna epipyéàî :àøîâä úìàåù .çaæî ìL Bøäè ìò epnî äfä¦¨¦¤©¨¢¤¦§¥©©
Bøäè:`xnbd daiyn .zefdl jixv `ed gafna mewn dfi`a - ¨¢

çaæîc débìt ,àìéL áø øa äaø øîà,gafnd lzek rvn`a - ¨©©¨©©¦¨©§¥§¦§¥©
,rvn` eyexit 'exdh'eàøäéè øäè ,éLðéà éøîàãkxidvd - ¦§¨§¥¦§¥¨©¦£¨

,mixdvdàîBéc débìt éåäå.meid ivg `edy - §¨¥©§¥§¨
:`xnbd zl`eyäfî àeäLk ,éáéúéîgafnd lrìò àì äfî Bðéà ¥¦¥§¤©¤¥©¤Ÿ©

øôàä éab,gafnd lr xahvdyíéìçbä éab ìò àìå,zewlecdàlà ©¥¨¥¤§Ÿ©©¥©¤¨¦¤¨
Cìéàå Cìéà íéìçb äúBçgafnd ly adfd d`xp didy cräfîe ¤¤¨¦¥¨§¥¨©¤

my oi`y gafnd lzek lr dfn `ed oi`y gxkdae ,mcd z` eilr
:`xnbd zayiin .gafnd bb lr `l` ,milgbe xt`äaø øîà àlà¤¨¨©©¨

,àìéL áø øa`ed exdhçaæîc déelb ìòbba dlebnd mewn lr - ©©¦¨©¦¥§¦§¥©
.milgbdn dligz exdhny oeik jk `xwpe ,gafnaíöòëe' áéúëãk§¦§¦§¤¤

'øäèì íéîMämbe ,mixexae milelv minyd d`xn enk eyexity ©¨©¦¨Ÿ©
ly eadf d`xn ielby mewna ebb lr ezpeek 'gafn ly exdh' o`k

.milgbd z` myn dpity oeik ,gafnd
,øîBà àéððç ,àéðzb lr dfn didy ze`fdd z`,gafn ly ebãöa ©§¨£©§¨¥§©

éðBôögafnd bb ly.ïúBð àeä éîBøc ãöa ,øîBà éñBé éaø .ïúBð àeä §¦¥©¦¥¥§©§¦¥
øî ,éâìôéî÷ éàîa :àøîâä úøàáî`ippg -àçúét ,øáñgztd - §©¨¦§§¥©¨©¦§¨

,lkidl miycwd ycew oia dlicand zkexta,éà÷ íBøcacvne ©¨¨¥
jiynde ,zinexc zigxfn oxwa zefdl ligzde ,lkidl `vi mexc
miiqe ,[`aiwr iaxk] dligz rbt day zinexc ziaxrn oxwl
.ze`fdd ray z` gafnd lr dfn did mye ,zipetv zigxfn oxwa

øîeiqei iax -,éà÷ ïBôva àçúét ,øáñ,lkidl `vi oetv cvne ©¨©¦§¨©¨¨¥
ziaxrn oxwl oinil jiynde zipetv zigxfn oxwa ligzd okle
dfd mye ,zinexc zigxfn oxwa miiqe [ililbd iqei iaxk] zipetv

.ze`fdd ray z`
:`xnbd zl`eyàäéî àîìò éleëc,iqei iaxl oia `ippgl oiaàëéä §¥¨§¨¦¨¥¨

úBðø÷c úBðzî ïøîâclr zepznd z` ozil xnby mewna - §©§¨©¨¦§¨
,zepxwdBbb ìò áéäé íúä,ze`fdd ray z` bba ozep `ed my - ¨¨¨¦©©

' ,àø÷ øîà :àøîâä äðåò .àîòè éàîminrR raW 'ebe eilr dGde ©©£¨¨©§¨§¦¨¨¨¤©§¨¦
BLcwL íB÷î ,'BLc÷å Bøäèålr mcd zpizp z` miiqy jka §¦£§¦§¨¤¦§

,zepxwdBøäéè íL.ze`fda ¨¦£
:dpyna epipyçaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL§¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©

:àøîâä úøàáî .ïBöéçä,jkl xewndàø÷ øîàcodk xt iabl ©¦§¨©§¨
giynCtLé øtä íc ìk úàå'ld` gzR xW` dlrd gAfn cFqi l` §¤¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨£¤¤©Ÿ¤

eixiiyy mixetikd mei xt lr mb micnel 'xtd' zaizne ,'crFn¥
,cren lde` gzt xy` ceqid `edy iaxrn ceqil miktypéëå§¦

÷éôðlkiddn `veiyk -àeääagafnd ly iaxrnd ceqiòât ¨¦§©¨©
àLéøa.dligza - §¥¨

:dpyna epipyïBöéçä çaæî ìLåeinc ixiiy -ãBñé ìò CôBL äéä §¤¦§¥©©¦¨¨¥©§
Bøc'çaænä ãBñé' ,ïðaø eðz .úéîixiiy z` jteyy xn`p eilry §¦¨©¨¨§©¦§¥©

,oevigd gafn lr eaixwdy z`hga mcdäzà ,úéîBøc ãBñé äæ¤§§¦©¨
øîBàl dpeekdyBðéà Bà úéîBøc ãBñédpeekd oi` `ny -àlà ¥§§¦¥¤¨

Lákä ïî Búãéøé ãîìé ,zøîà ,úéáøòî ãBñémiixiyd z` jetyl §©£¨¦¨©§¨¦§©§¦¨¦©¤¤
,oevigd gafn zepxw lr mcd z` wexfl miiqy xg`l ,ceqil

ìëéää ïî Búàéöéìzpn lr ziniptd z`hg mcn miixiyd mr ¦¦¨¦©¥¨
,ceqia mkteylìëéää ïî Búàéöi äîmiixiyd z` `ed jtey ©§¦¨¦©¥¨

ad ceqiBì Ceîñ,ez`ivi mewnléáøòî ãBñé äæ ,äæ éàå`ed eay §¨§¥¤¤§©£¨¦
,dlgz rbetLákä ïî Búãéøé óàmiixiyd z` jtey `edCeîña ©§¦¨¦©¤¤§¨

éîBøc ãBñé äæ ,äæ éàå ,Bìoxwa mcd z` wexfl miiqn didy - §¥¤¤§§¦
ceqia dligza rbet mexc cva yaka ezcixiae zinexc ziaxrn

.inexcd
:zwleg `ziixa d`ian `xnbdäæå äæ ,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¨¥¥¤¨¤

,[mixetikd mei ly xirye xt-] zeiniptd ze`hg ly miixiy oia -
a jtey did ,zepevigd ze`hg ly miixiy oiaéaø .éáøòî ãBñé§©£¨¦©¦

äæå äæ ,øîBà éàçBé ïa ïBòîLa jtey didúìàåù .éîBøc ãBñé ¦§¤©¥¤¨¤§§¦
íeúñ ãîìé øáñ÷ ,ìàòîLé éaø àîìLa :àøîâädpevigd z`hg - ¦§¨¨©¦¦§¨¥¨¨©¦§©¨

,ektyl okid yxtzp `lyLøBônîyxity ziniptd z`hgn - ¦§¨
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קסד
ezny ina cenr hp sc ± iyily wxt`nei

ïðáøãî àìàoilren xn`c o`n Ðopaxcn Ð

siqedl ,`ziixe`cn la` ,oxw mlyl ,xn`w

yneg.`l Ðéìéî éðä àðîdlirn oi`c Ð

.mincaíëì.(fi `xwie) "mkl eizzp ip`e" Ð

àåä(my) "xtki ytpa `ed mcd ik" Ð`ed Ð

dxtk xg`l .dxtk xg`lk dxtk iptl ,eziiedk

`l ez ezevn ziyrpc oeikc ,dlirn ea oi`

.'d iycw dia opixw
éãâáå

1

2

3

4

5

6

7

8

ãò?lafl oippbl oixknp j`id Ð dlirn icin e`vi `l `ziixe`cn i`c Ð oilren oi` `ziixe`cn la` opaxcn `l` ibilt `l o`kàåä:mz epiax dywd Ð dxtk xg`lk dxtk iptl

dligzn mc (`,`i my) "z`hg cle" wxta opzdc ,opaxcn dlirn `iddc xninl `kile .ea oilren Ð miycw zndal mc fiwnd :ixirf xn` (a,ai) "z`hg cle" wxt dlirn zkqnac

dxtk xg`lk dxtk iptl `kd opixn`c `dc :uxize !dlirn `kil opaxcn elit` Ð `xwirnc llkn .opaxc `ied oexcw lgpl `veic dlirne .ea oilren Ð oexcw lgpl `vi ,ea milren oi`

icin e`vi ezny miycw :`ler xn`c ,`lerck ,oi` :ipyne ?opaxc dlirn `ki` ine :(a,a) dlirn zkqn yixa jixtc `de .`l Ð miign la` ,dxtk dia `kiiyc ,dhigy xg`l epiid Ð

xg`l ,mcn iiezi`l ivn ded .dxez xac dlirn

`l` .opaxcn ea oilrenc oexcw lgpl `viy

mzd xn`w mexca ohgyy miycw iycwc meyn

in :jixte ,inc edpiwpgc o`nkdlirn `ki`

ikd e`lac ,xefbl oikixv eid `lc xaca opaxc

encc ezny miycwn iziine ,ediipin ilica

iab (a,al) dxenz idliya jixtc `de .iccdl

izy da oilren ziad wcal dler yicwn

dlirn `ki` ine .opaxcn dl iwene ,zelirn

ikd e`la dlirn `ki`c oeik :eyexit ikd ?opaxc

dipin ilica ikd e`lae ,dler meyn ,`ziixe`cn

ie`x :ipyne ?izixg` dlirn opax epiwz i`n` Ð

dlirn opax oewizc ,zelirn izy ea lernl

`l` `ziixe`cn dlirn `kilc meyn ,xer`

zil `xwirnc icin `ki` ine :xn`wc (`,ai) "z`hg cle" wxt dlirna ,ok m` :dywe .eze` oiyicwn oic ziay itl ,`ziixe`cn ea oilren oexcw lgpl `vic :yxit l"vf miig epiaxe .xyaa

ogky` izk` ?dfa owiz dnc :cere .eze` oiyicwn oic ziay itl mzd ip`y :`nil ?jixt i`ne .'eke dlirn dia zil `xwirnc mc ixde ?`le :jixte ,dlirn dia zi` seqale ,dlirn dia

,xenb ycwd ied ok m`c Ð eze` oiyicwn eidy zngn dlirn dia epiwz xninl `kil mzde ,dxt xt` iab dlirn epiwz `xwirn :xn`wc (`,ap zegpn) "zlkzd" wxta ,opaxcn dlirn

?epnn oifn eid ji`eïéà:`niz ike .ea oilren oi`e ezevn ziyrp `ly xac jl oi`c ,dxtk iptlk dxtk xg`l :`kti` `nip ,daxc` :xn`z m`e Ð ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl

`iadl oi` oycn la` .zxzen dzevn mcewc ,dtexr dlbr `ki` :xnel yie !edpip 'd iycw e`lc meyn mzd ,minc zwixf xg`l oixeni`a `l` dlirn eda zilc ,milw miycw `ki`d

.ea oilren `nlr ilekl Ð oycd znexz mcew getz xt`n dpdpd rnyn (`,h) ipy wxt dlirna daxc`c ,ea oilren oi` oycd znexz mcewc ,di`x

éøäåoipdp `l Ð dxepnde iniptd gafn oeyic :opz (a,`i) dlirna "z`hg cle" wxtae ,ezevn ziyrpy xg`l ea oilren oycd znexzc rnyn `kdc :wgvi epiax dywd Ð oycd znexz

meyn :wgvi epiax yxtne !oilren `le oipdp `l inp oevigd gafnc rnync :dyw `zyde .'eke "gafnd lv` enye" aizkc Ð oevigd gafn `nlya :`xnba opixn`we .oilren `le

oevigd gafn `nlya :xn`w `d`e .opycl devn :`nl` ,ezevn ziyrpy itl ,dlirn icin e`iven oeyicdy itl ,oeyic xza `weec rnyn ,oilren `l dxepnde iniptd gafn oeyic ipzwc

olpn iniptd gafn la` ."xftzi `ly Ð enye ,zgpa Ð "enye" :(`,cl) dxenz seqa opiyxce "enye" aizkcn ,dia zi` dlirn elit` daxc`e ."gafnd lv` enye" aizkc ,epycl devn

`neic inlyexiac .cenlzay oipdp `l enk opaxcn oipdp `l xninl `kilc ,i`w `ziixe`cn oilren `le oipdp `l` `N` ,i`w `weic` e`lc :yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe ?epycl devny¤¨Ÿ

d`xenl yexit ,mewn dl reawl m` :jixv epi`y ."oycd mewn l` dncw gafnd lv` dze` jilyde" aizkc ,iniptd gafn oeyicl oiipn :mzd opiqxbc ,`ziixe`cn oipdp `lc gken ipy wxt

l`" aizkcn ,yak ly egxfna oycd znexz `dzy cnll m`e :yexit ,lv` lv` yxc `ed s`e ,"dncw" aizk Ð yak ly egxfna `dzy jcnll m`e ,"gafnd lv`" aezk xak Ð dvepe

,oldl s` Ð egxfna o`k dn "gafnd lv`" oycd znexza xn`pe "gafnd lv`" o`k xn`p ,dey dxifbn ol wetizc ,jixhvi` `l `dc Ð cnl `vnpe cnll `a df ixd `nipe "oycd mewn

a xeq` oevigd gafn dne :xnege lwa dil witnc `ki`e .xedh enewn `diy Ð "xedh mewn l`" d`pda (el) xeq` `edy ,iniptd gafnl dpin rny Ð il dnl "oycd mewn l`" ok m`d`pd

iniptd gafn `l` "enye" aizkcn Ð `ziixe`cn d`pda xeq` oevigd gafn `nlya :eyexit ikd `zyde .oevigd gafna `ziixe`cn d`pda xeq`c `nl` ,oky lk `l iniptd gafn Ð

?d`pda xzen `die ,ezevn ziyrpc `nip xt` dyrpyn ok m`e ,epycl devn `diy opirci `l diteb elit`c ,xeq` `diy olpn oeyic mcew elit`e oycipy xg`l d`pda xeq` `diy olpn

mipycd lkc rci `xaqne ,oeyic jixvy weqt `iadl `l` yyg `l ocic `xnbc :xnel yie ?d`pda xeq`c olpn :jl iraiz izk` ?oycn dil hiyt `w i`n :xn`z m`e .`wtp oycnc :ipyne

dil aiyge ,dxepne inipta dil opinwene ,diazkinl jixv `l xezii zngnc `l` ,oevigd gafn oyca `xwc dihyt xwirc meyn e` ,inlyexia `zi`ck xnege lwn e` ,d`pda xq`il oiey

jixhvi` `dc ,xzein weqt o`k oi`c :xnel yi !cg`k oi`ad oiaezk dyly dxepne inipte oevigd gafn dil dedc meyn `kd `nil ok m` :xn`z m`e .oevigl edlek yewzi`c ywid oink

?xnege lwn inlyexia witp ikid ok `l m`c ,cg` xac enk mipycd lk aiyg Ð gafnd lv` gipdl dxepne inipt oeyic zevn epcnly xg`c :d`xp cere .gafnd lv` gipdl oyc zevnl

dtexr dlbr inp xn`w `d Ð 'ek oilren xn`w `kdc ab lr s` ,d`pd xeqi` `l` dlirn da zil oycd znexzc yxity dn lr dnzz l`e .oicnln oi` cg`k oi`ad oiaezk ipy `d

xnbc `xnba xn`we .oilren `le oipdp `l oixez iviae oiycwend alg :(a,ai) "z`hg cle" wxt dlirna inp `ki` `peeb i`dke .xn`w d`pd xeqi` `l` dlirn da zil `iddae ,da oilren

'd iycw" e`lc ,mzd opzck ,dlirn dia zil inp oiycwend alge .dlirn dia zile ,milw miycw `ed xekae .ea oilren oiycwend alg s` Ð ea oilren xeka dn ,xekan "en`" "en`""

dlgza oeyic yicwnd :(a,`i dlirn) "z`hg cle" wxta ipzw ikid ,`ziixe`cn d`pd xeqi` ea yic ziyixtc oeik :xn`z m`e .d`pd xeqi` `l` ,`wec e`l Ð xn`wc oilren `l` .ixwin

oyc yicwna `l` ,mlern ycwed `ly xaca ixii`c rnynÐ dlgza xn`wcn ,ixii` gafn oeyica e`lc :xnel yi ?`ziixe`cn d`pd xeqi`c oeik ,ycwd dilr liig ikide ,ea oilren Ð

e`lc xnel `vnz m` elit` :inp i` .'ek gafnl ie`xd lk :`tiqa mzd ipzwck ,ziad wcal `le gafnl `l ie`x epi`c ab lr s` ,dyecwc opireny`l jixhvi`e .i"yx yxit oke .ezxik

ied `lc opirny`e ,zepgn ylyl ueg ede`ivedy xg`l gafn oyca ixii`c xninl `ki` Ð `nzq oeyic xninl dil ded `l ok m`c ,ixii` dxik oycai`nle .mlerl xq`il oyc x`yk

.lren xg` lren ea yic ,oycd znexz inp aygil :miywne .cala zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi` :(a,hi) dlirna opzc `d `gip Ð oycd znexza dlirn `kilc ziyixtc

mewn lkn Ð dlirn `kil oycd znexzac idpc ,wgvi epiax uexiz xnel jixv mdxa` oa wgvi epiax yexitl mb ,edine .`a `ed miycw xt`nc ,dnda llka iedc :wgvi epiax uxzne

xn`ck Ð dlirn dia zil oeyic mcew elit` iniptd gafn oeyicc `py i`n :xn`z m`e .oycd znexz mcew ea oilrenc (`,h my) dlirnc ipy wxta xn` `nlr ileklc ,getz xt` aygil

oeik ,ea oilren oevigd gafn oycac :xnel yie ?oeyic mcew `nlr ilekl ea oilren oevigd gafn oyce ,dlirn meyn ea oi` ezexniz dlrzy xg`l zxhwc (`,ek migqt) "dry lk" wxta

.dpedk icba jixv `diy ogky` `lc ,dcear oexqg df oi` Ð oeyic xqegny it lr s` ,iniptd gafn oeyic la` .'ebe "ca ecn odkd yale" aizkck ,dpedk icba dkixvy dcear xqegny

enye" aizkck ,d`pda dxeq` ikd elit`e Ð dcear mey cer da oi` oycd znexza elit`c ,olek zevn ziyrp f`c ,gafnd lv` mgipdy xg`l epiid Ð mipycd lk epieydy it lr s`e

`diy oiprl la` .ziyixtck ,xnege lwn d`pda xeq`c iniptd gafn oeyica oicd `ede ,dcear mey ez dia xqgin `lc oeik ,dia opixw 'd iycw e`lc ,da zil dlirnc `l` "gafnd lv`

zkqn idliya xn`c `d `gip inp `zyde .dnxd jixvc oeviga ogky`ck ,oeyic zevn wx oyc dyrpy xg` dcear mey ea ogky` `lc oeik ,xnege lw zeyrl oi` Ð dpedk icba jixv

dklydc oeikc ,`gip ziyixtc i`nle .gafnd lv` dklyd xqegn izk`c ,dzevn ziyrp `l `de ?i`n`e .dlirn icin e`vi dvepe d`xen Ð dnc dvnzpy serd zler :(`,cl) dxenz

.mdxa` oa wgvi epiax wcwc df lk .mze` zexizn mcd zeceary ,mzd ip`yc :uxiz wgvi epiaxe .dil opiayg ezevn ziyrpk Ð dpedk icba irac ogky` `l
meyn
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àúééøBàcî ìáà ,ïðaøcî àlà éâéìt àì ïàk ãò©¨¨§¦¦¤¨¦§©¨©£¨¦§©§¨
¯øîà :àleò øîà ?éléî éðä àðî .ïäa ïéìòBî ïéà¥£¦¨¤§¨¨¥¦¥¨©¨¨©

"íëì" àø÷¯àðz ïBòîL éaø éác .àäé íëlL §¨¨¤¤¨¤§¥§¥©¦¦§¨¨
"øtëì"¯ïðçBé éaøå .äìéòîì àìå åézúð äøtëì §©¥§©¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨§©¦¨¨

"àeä" àø÷ øîà :øîà¯,äøtk øçàìk äøtë éðôì ¨©¨©§¨¦§¥©¨¨¦§©©©¨¨
äøtë éðôì óà ,äìéòî Ba ïéà äøtk øçàl äî©§©©©¨¨¥§¦¨©¦§¥©¨¨
,äøtë éðôìk äøtk øçàì :àîéàå .äìéòî Ba ïéà¥§¦¨§¥¨§©©©¨¨§¦§¥©¨¨

éðôl äîäøtk øçàì óà äìéòî Ba Lé äøtë ©¦§¥©¨¨¥§¦¨©§©©©¨¨
Ba LéúéNòpL øác Eì ïéà !äìéòî?àìå .Ba ïéìòBîe Búåöî!ïLcä úîeøz éøäå ¥§¦¨¥§¨¨¤©£¥¦§¨£¦§Ÿ©£¥§©©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc `nei(ipy meil)

éâéìt àì ïàk ãòxeqi` oica minkge oerny iaxe xi`n iax ©¨Ÿ§¦¥
,oexcw lgpl `viy xg`l mca dlirnàlàdlirn oic yi m` ¤¨

ïðaøcîmixaeqd oerny iaxe xi`n iaxl s`y ,oxwd z` mlyl ¦§©¨¨
,oxw mlyl wx `ed ,mca oilrenyìáàdlirn oic oiprl £¨

àúééøBàcîxi`n iax micen ,my` oaxw `iadle ,yneg mlyl ¦§©§¨
y oerny iaxe.ïäa ïéìòBî ïéà¥£¦¨¤

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.`ziixe`cn mca dlirn oi`y §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`anàø÷ øîà ,àìeò øîà(`i fi `xwie)eiYzp ip`e'íëì ¨©¨¨©§¨©£¦§©¦¨¤

,'xRki WtpA `Ed mcd iM mkizFytp lr xRkl gAfnd lr©©¦§¥§©¥©©§¥¤¦©¨©¤¤§©¥
'mkl' ,o`kn miyxece,àäé íëlLmcd z` wxef `edy it lr s`y ¤¨¤§¥

didi `l` ,dlirn mda yiy 'd iycw ly oic mcl oi` ,gafnd lr
.dlirn ea oi`y 'mkl' enk epicàðz ïBòîL éaø éácziaa - §¥©¦¦§¨¨

weqtd jyndn dlirn mda oi`y ecnl oerny iax eyxcn
gAfnd lr mkl eiYzp ip`e' aezky,'øtëìgafn iycw oicy ©£¦§©¦¨¤©©¦§¥§©¥

,mcl ozipyåézúð äøtëì,dxtkl `weec -äìéòîì àìåy -epi` §©¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨
.dxtkl `l` `a epi`y ,dlirn oic ea didiy miycw aeygéaøå§©¦

' àø÷ øîà ,øîà ïðçBémcd iMàeä,'xRki WtpAlkay rnyn ¨¨¨©¨©§¨¦©¨©¤¤§©¥
xg`l exiizypy miixiya oiae dxtk iptl oia ,dey epic dry

y dfn micnele ,dxtkäøtk øçàl äî ,äøtk øçàìk äøtk éðôì¦§¥©¨¨¦§©©©¨¨©§©©©¨¨

y xacd heyt,äìéòî Ba ïéàaygp epi` ezeevn dyrpy oeiky ¥§¦¨
,''d iycw' xzeiäøtk éðôì óàe epic `ed jk.äìéòî Ba ïéà ©¦§¥©¨¨¥§¦¨
:`xnbd zl`eyàîéàåy ,xingdl mdipic z` deeyp ile` -øçàì §¥¨§©©

äøtkepicøçàì óà ,äìéòî Ba Lé äøtk éðôl äî ,äøtk éðôìk ©¨¨§¦§¥©¨¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨©§©©
Búåöî úéNòpL øác Eì ïéà :àøîâä úáùééî .äìéòî Ba Lé äøtk©¨¨¥§¦¨¥§¨¨¤©£¥¦§¨

Ba ïéìòBîezngn ,dlirn ea yiy xac mewn meya epivn `ly - £¦
.dlirn oic eilr yi oiicr ezeevn z` dyry xg`y ,ezeevn
,'d iycw xzei aeyg `l ezeevn dyrp xaky oeik ,mrhde
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ea oi` mdipyay dxtk xg`lk dxtk iptly jtidl miyxec

.dlirn
:`xnbd zl`eyàìåezeevn ziyrpy xac ep`vn `l m`d - §Ÿ

,ea oilrene,ïLcä úîeøz éøäåoycn mxez did xwea lkay ©£¥§©©¤¤
lre ,my rlap `ede gafnd iciva eze` ozepe dzgn `eln gafnd
oerhy dfn miyxece 'gAfnd lv` FnUe' xn`p mxzpd oycd§¨¥¤©¦§¥©
mb ea yi oky oeike ,ezyecwa x`ypy oeik d`pda xeq`e .dfipb
cnlpy `iyewd zxfeg ok m`e .ezeevn ziyrp xaky s` ,dlirn
dxtk xg`ly ,jtidl j` ,dry lk dey epic mpn`y '`ed'n
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

iyilyקפב ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíéýìû íçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À

ìt õøà Cøcíéýìû øîà | ék àeä áBø÷ ék íézL ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À
:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa írä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨

çéóeñ-íé øaãnä Cøc írä-úà | íéýìû áqiå©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçåèéçwiå ©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬

réaLä raLä ék Bnr óñBé úBîör-úà äLî¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîör-úà íúéìräåëúkqî eòñiå §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ
:øaãnä äö÷a íúàá eðçiåàëíäéðôì Cìä ýåýéå ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäìáëãenr Léîé-àì §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðräô(éåì) ¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤§¥´

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNéïéáe ìcâî ïéa úøéçä é ¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´
:íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiäâøîàå ©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³

íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨®̈¤¨©¬£¥¤−
:øaãnäãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå ©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼

éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´
:ïë-eNriå ýåýé(ìàøùé)äçøá ék íéøöî Cìîì ãbiå §Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−

eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt ááì Côäiå írä̈®̈©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ
:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNr úàf-äî©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«

å:Bnr ç÷ì Bnr-úàå Baëø-úà øñàiåæ-LL çwiå ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«
ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî:Blk-ìr íL ¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«

çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈ�ÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן(ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

:ïôö ìra éðôì úøéçäéeàNiå áéø÷ä äòøôe ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
íäéðér-úà ìàøNé-éðárñð | íéøöî äpäå §¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©

-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤
:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ

úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨
:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á

éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´
eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−

:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼
-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúäíëì äNré ¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−

eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²
:íìBò-ãr ãBò íúàøìãéízàå íëì íçlé ýåýé ¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−

:ïeLøçzô ©«£¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»

ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים, מחנה ּבדגל ¯Èaאיתא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,‰ÓÏL Ôa ˜ÁˆÈ ƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆«ְִַƒ¿»∆¿……

ּתֹורתם ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין

,éðù
éùéìùåèøac éìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬

:eòqéå ìàøNé-éða-ìàæèEhî-úà íøä äzàå ¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À
ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²

:äLaia íiä CBúaæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå §¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´
Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½

:åéLøôáe Baëøaçéýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®
:åéLøôáe Baëøa äòøôa éãákäaèéCàìî òqiå §¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−§¨«¨¨«©¦©º©§©´

íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéýìûä̈«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðrä ãenr òqiå:ëàáiå ©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî | ïéa¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàë| ýåýé CìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçìáëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו טבת, ותקותי שאף שאין מזכיר אודות זה הסבירו להתלמידים ענין יום 

ההילולא דכ"ד טבת, והרי זהו ג"כ הכנה להסבירם יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל.

ובמ"ש שישנה טענה שהשפיע על איזה מהתלמידים שנעשו חסידים קודם זמנם כו' ושואל לבאר 

לו הענין.

והנה בכגון דא כיון שכבר השפיע אליהם אין כ"כ נפק"מ איך ה' צריך להיות הסדר מקודם, וצריך 

לנצל ההתעוררות שלהם עכ"פ בענינם שלהם שייכים שיהי' בתוספת חיות וכיו"ב, ובזה ג"כ מילוי רצונם 

וגם להשגיח שימלאו ההוראה שתהי'  יום השבת, אלא שצריך להורותם  שרוצים להאריך קצת בתפלת 

המחשבה בענינים המתאימים ולא מחשבה שוטטת לכאן ולכאן, ואף שאין אדם יודע מחשבתו של חבריו, 

אפשרית ההשגחה גם בזה ע"י השאלה מקודם )בערב שבת או בשבת לפני התפלה( במה יחשוב וכו' או 

ההוראה מקודם )שיתאים לפרשת השבוע או לפירוש המלות( שמהנכון שיחשוב בענין פלוני...

בברכת הצלחה. 

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשד"מ. 

"שבת שלום והצלחה רבה ומתוך עונג ופשיטא דאין ח"ו עצב בה – בכל עניני הילולא דנשיא דורנו, 

ובתר רישא גופא זיל האנשים והנשים והטף, 

כולל התועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, 

והמשכם ופירותיהם בכל הימים שלאחריהם, 

ותתמלא בקשת השם – אני אמרתי אלקים אתם – כמלאכים אתון  חשיבין, 

ויה"ר שהשם ימלא במהרה בימינו ממש תפלתנו תקותינו כל היום קרנו )דמשיח צדקנו( תרום 

בישועתך, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, 

בגאולה האמיתית והשלימה, בברכה"

/מקום החתימה/

ובתר . . אזיל: עירובין מא, א. 
האנשים . . והטף: וילך לא, יב. ואמרז"ל אפילו קטני קטנים. 

לגני  באתי  מרד"ה  גם  וכמובן  בכאו"א,  ומעלה   – פירותיהם  ע"ז(  ו)נוסף  נמשכה  עצמה  הפעולה  והמשכם: 
)דההילולא(. 

אני . . חשיבין: תהלים פב, וא"ו ותרגומו. 
תפלתנו . . בישועתך: ברכת את צמח דוד בתפלת יח. 

ובני . . רמה: פרשת יום ההילולא )בשלח יד, ח(.
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ie`x :ipyne ?izixg` dlirn opax epiwz i`n` Ð

dlirn opax oewizc ,zelirn izy ea lernl

`l` `ziixe`cn dlirn `kilc meyn ,xer`

zil `xwirnc icin `ki` ine :xn`wc (`,ai) "z`hg cle" wxt dlirna ,ok m` :dywe .eze` oiyicwn oic ziay itl ,`ziixe`cn ea oilren oexcw lgpl `vic :yxit l"vf miig epiaxe .xyaa

ogky` izk` ?dfa owiz dnc :cere .eze` oiyicwn oic ziay itl mzd ip`y :`nil ?jixt i`ne .'eke dlirn dia zil `xwirnc mc ixde ?`le :jixte ,dlirn dia zi` seqale ,dlirn dia

,xenb ycwd ied ok m`c Ð eze` oiyicwn eidy zngn dlirn dia epiwz xninl `kil mzde ,dxt xt` iab dlirn epiwz `xwirn :xn`wc (`,ap zegpn) "zlkzd" wxta ,opaxcn dlirn

?epnn oifn eid ji`eïéà:`niz ike .ea oilren oi`e ezevn ziyrp `ly xac jl oi`c ,dxtk iptlk dxtk xg`l :`kti` `nip ,daxc` :xn`z m`e Ð ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl

`iadl oi` oycn la` .zxzen dzevn mcewc ,dtexr dlbr `ki` :xnel yie !edpip 'd iycw e`lc meyn mzd ,minc zwixf xg`l oixeni`a `l` dlirn eda zilc ,milw miycw `ki`d

.ea oilren `nlr ilekl Ð oycd znexz mcew getz xt`n dpdpd rnyn (`,h) ipy wxt dlirna daxc`c ,ea oilren oi` oycd znexz mcewc ,di`x

éøäåoipdp `l Ð dxepnde iniptd gafn oeyic :opz (a,`i) dlirna "z`hg cle" wxtae ,ezevn ziyrpy xg`l ea oilren oycd znexzc rnyn `kdc :wgvi epiax dywd Ð oycd znexz

meyn :wgvi epiax yxtne !oilren `le oipdp `l inp oevigd gafnc rnync :dyw `zyde .'eke "gafnd lv` enye" aizkc Ð oevigd gafn `nlya :`xnba opixn`we .oilren `le

oevigd gafn `nlya :xn`w `d`e .opycl devn :`nl` ,ezevn ziyrpy itl ,dlirn icin e`iven oeyicdy itl ,oeyic xza `weec rnyn ,oilren `l dxepnde iniptd gafn oeyic ipzwc

olpn iniptd gafn la` ."xftzi `ly Ð enye ,zgpa Ð "enye" :(`,cl) dxenz seqa opiyxce "enye" aizkcn ,dia zi` dlirn elit` daxc`e ."gafnd lv` enye" aizkc ,epycl devn

`neic inlyexiac .cenlzay oipdp `l enk opaxcn oipdp `l xninl `kilc ,i`w `ziixe`cn oilren `le oipdp `l` `N` ,i`w `weic` e`lc :yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe ?epycl devny¤¨Ÿ

d`xenl yexit ,mewn dl reawl m` :jixv epi`y ."oycd mewn l` dncw gafnd lv` dze` jilyde" aizkc ,iniptd gafn oeyicl oiipn :mzd opiqxbc ,`ziixe`cn oipdp `lc gken ipy wxt

l`" aizkcn ,yak ly egxfna oycd znexz `dzy cnll m`e :yexit ,lv` lv` yxc `ed s`e ,"dncw" aizk Ð yak ly egxfna `dzy jcnll m`e ,"gafnd lv`" aezk xak Ð dvepe

,oldl s` Ð egxfna o`k dn "gafnd lv`" oycd znexza xn`pe "gafnd lv`" o`k xn`p ,dey dxifbn ol wetizc ,jixhvi` `l `dc Ð cnl `vnpe cnll `a df ixd `nipe "oycd mewn

a xeq` oevigd gafn dne :xnege lwa dil witnc `ki`e .xedh enewn `diy Ð "xedh mewn l`" d`pda (el) xeq` `edy ,iniptd gafnl dpin rny Ð il dnl "oycd mewn l`" ok m`d`pd

iniptd gafn `l` "enye" aizkcn Ð `ziixe`cn d`pda xeq` oevigd gafn `nlya :eyexit ikd `zyde .oevigd gafna `ziixe`cn d`pda xeq`c `nl` ,oky lk `l iniptd gafn Ð

?d`pda xzen `die ,ezevn ziyrpc `nip xt` dyrpyn ok m`e ,epycl devn `diy opirci `l diteb elit`c ,xeq` `diy olpn oeyic mcew elit`e oycipy xg`l d`pda xeq` `diy olpn

mipycd lkc rci `xaqne ,oeyic jixvy weqt `iadl `l` yyg `l ocic `xnbc :xnel yie ?d`pda xeq`c olpn :jl iraiz izk` ?oycn dil hiyt `w i`n :xn`z m`e .`wtp oycnc :ipyne

dil aiyge ,dxepne inipta dil opinwene ,diazkinl jixv `l xezii zngnc `l` ,oevigd gafn oyca `xwc dihyt xwirc meyn e` ,inlyexia `zi`ck xnege lwn e` ,d`pda xq`il oiey

jixhvi` `dc ,xzein weqt o`k oi`c :xnel yi !cg`k oi`ad oiaezk dyly dxepne inipte oevigd gafn dil dedc meyn `kd `nil ok m` :xn`z m`e .oevigl edlek yewzi`c ywid oink

?xnege lwn inlyexia witp ikid ok `l m`c ,cg` xac enk mipycd lk aiyg Ð gafnd lv` gipdl dxepne inipt oeyic zevn epcnly xg`c :d`xp cere .gafnd lv` gipdl oyc zevnl

dtexr dlbr inp xn`w `d Ð 'ek oilren xn`w `kdc ab lr s` ,d`pd xeqi` `l` dlirn da zil oycd znexzc yxity dn lr dnzz l`e .oicnln oi` cg`k oi`ad oiaezk ipy `d

xnbc `xnba xn`we .oilren `le oipdp `l oixez iviae oiycwend alg :(a,ai) "z`hg cle" wxt dlirna inp `ki` `peeb i`dke .xn`w d`pd xeqi` `l` dlirn da zil `iddae ,da oilren

'd iycw" e`lc ,mzd opzck ,dlirn dia zil inp oiycwend alge .dlirn dia zile ,milw miycw `ed xekae .ea oilren oiycwend alg s` Ð ea oilren xeka dn ,xekan "en`" "en`""

dlgza oeyic yicwnd :(a,`i dlirn) "z`hg cle" wxta ipzw ikid ,`ziixe`cn d`pd xeqi` ea yic ziyixtc oeik :xn`z m`e .d`pd xeqi` `l` ,`wec e`l Ð xn`wc oilren `l` .ixwin

oyc yicwna `l` ,mlern ycwed `ly xaca ixii`c rnynÐ dlgza xn`wcn ,ixii` gafn oeyica e`lc :xnel yi ?`ziixe`cn d`pd xeqi`c oeik ,ycwd dilr liig ikide ,ea oilren Ð

e`lc xnel `vnz m` elit` :inp i` .'ek gafnl ie`xd lk :`tiqa mzd ipzwck ,ziad wcal `le gafnl `l ie`x epi`c ab lr s` ,dyecwc opireny`l jixhvi`e .i"yx yxit oke .ezxik

ied `lc opirny`e ,zepgn ylyl ueg ede`ivedy xg`l gafn oyca ixii`c xninl `ki` Ð `nzq oeyic xninl dil ded `l ok m`c ,ixii` dxik oycai`nle .mlerl xq`il oyc x`yk

.lren xg` lren ea yic ,oycd znexz inp aygil :miywne .cala zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi` :(a,hi) dlirna opzc `d `gip Ð oycd znexza dlirn `kilc ziyixtc

mewn lkn Ð dlirn `kil oycd znexzac idpc ,wgvi epiax uexiz xnel jixv mdxa` oa wgvi epiax yexitl mb ,edine .`a `ed miycw xt`nc ,dnda llka iedc :wgvi epiax uxzne

xn`ck Ð dlirn dia zil oeyic mcew elit` iniptd gafn oeyicc `py i`n :xn`z m`e .oycd znexz mcew ea oilrenc (`,h my) dlirnc ipy wxta xn` `nlr ileklc ,getz xt` aygil

oeik ,ea oilren oevigd gafn oycac :xnel yie ?oeyic mcew `nlr ilekl ea oilren oevigd gafn oyce ,dlirn meyn ea oi` ezexniz dlrzy xg`l zxhwc (`,ek migqt) "dry lk" wxta

.dpedk icba jixv `diy ogky` `lc ,dcear oexqg df oi` Ð oeyic xqegny it lr s` ,iniptd gafn oeyic la` .'ebe "ca ecn odkd yale" aizkck ,dpedk icba dkixvy dcear xqegny

enye" aizkck ,d`pda dxeq` ikd elit`e Ð dcear mey cer da oi` oycd znexza elit`c ,olek zevn ziyrp f`c ,gafnd lv` mgipdy xg`l epiid Ð mipycd lk epieydy it lr s`e

`diy oiprl la` .ziyixtck ,xnege lwn d`pda xeq`c iniptd gafn oeyica oicd `ede ,dcear mey ez dia xqgin `lc oeik ,dia opixw 'd iycw e`lc ,da zil dlirnc `l` "gafnd lv`

zkqn idliya xn`c `d `gip inp `zyde .dnxd jixvc oeviga ogky`ck ,oeyic zevn wx oyc dyrpy xg` dcear mey ea ogky` `lc oeik ,xnege lw zeyrl oi` Ð dpedk icba jixv

dklydc oeikc ,`gip ziyixtc i`nle .gafnd lv` dklyd xqegn izk`c ,dzevn ziyrp `l `de ?i`n`e .dlirn icin e`vi dvepe d`xen Ð dnc dvnzpy serd zler :(`,cl) dxenz

.mdxa` oa wgvi epiax wcwc df lk .mze` zexizn mcd zeceary ,mzd ip`yc :uxiz wgvi epiaxe .dil opiayg ezevn ziyrpk Ð dpedk icba irac ogky` `l
meyn
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éâéìt àì ïàk ãòxeqi` oica minkge oerny iaxe xi`n iax ©¨Ÿ§¦¥
,oexcw lgpl `viy xg`l mca dlirnàlàdlirn oic yi m` ¤¨

ïðaøcîmixaeqd oerny iaxe xi`n iaxl s`y ,oxwd z` mlyl ¦§©¨¨
,oxw mlyl wx `ed ,mca oilrenyìáàdlirn oic oiprl £¨

àúééøBàcîxi`n iax micen ,my` oaxw `iadle ,yneg mlyl ¦§©§¨
y oerny iaxe.ïäa ïéìòBî ïéà¥£¦¨¤

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.`ziixe`cn mca dlirn oi`y §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`anàø÷ øîà ,àìeò øîà(`i fi `xwie)eiYzp ip`e'íëì ¨©¨¨©§¨©£¦§©¦¨¤

,'xRki WtpA `Ed mcd iM mkizFytp lr xRkl gAfnd lr©©¦§¥§©¥©©§¥¤¦©¨©¤¤§©¥
'mkl' ,o`kn miyxece,àäé íëlLmcd z` wxef `edy it lr s`y ¤¨¤§¥

didi `l` ,dlirn mda yiy 'd iycw ly oic mcl oi` ,gafnd lr
.dlirn ea oi`y 'mkl' enk epicàðz ïBòîL éaø éácziaa - §¥©¦¦§¨¨

weqtd jyndn dlirn mda oi`y ecnl oerny iax eyxcn
gAfnd lr mkl eiYzp ip`e' aezky,'øtëìgafn iycw oicy ©£¦§©¦¨¤©©¦§¥§©¥

,mcl ozipyåézúð äøtëì,dxtkl `weec -äìéòîì àìåy -epi` §©¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨
.dxtkl `l` `a epi`y ,dlirn oic ea didiy miycw aeygéaøå§©¦

' àø÷ øîà ,øîà ïðçBémcd iMàeä,'xRki WtpAlkay rnyn ¨¨¨©¨©§¨¦©¨©¤¤§©¥
xg`l exiizypy miixiya oiae dxtk iptl oia ,dey epic dry

y dfn micnele ,dxtkäøtk øçàl äî ,äøtk øçàìk äøtk éðôì¦§¥©¨¨¦§©©©¨¨©§©©©¨¨

y xacd heyt,äìéòî Ba ïéàaygp epi` ezeevn dyrpy oeiky ¥§¦¨
,''d iycw' xzeiäøtk éðôì óàe epic `ed jk.äìéòî Ba ïéà ©¦§¥©¨¨¥§¦¨
:`xnbd zl`eyàîéàåy ,xingdl mdipic z` deeyp ile` -øçàì §¥¨§©©

äøtkepicøçàì óà ,äìéòî Ba Lé äøtk éðôl äî ,äøtk éðôìk ©¨¨§¦§¥©¨¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨©§©©
Búåöî úéNòpL øác Eì ïéà :àøîâä úáùééî .äìéòî Ba Lé äøtk©¨¨¥§¦¨¥§¨¨¤©£¥¦§¨

Ba ïéìòBîezngn ,dlirn ea yiy xac mewn meya epivn `ly - £¦
.dlirn oic eilr yi oiicr ezeevn z` dyry xg`y ,ezeevn
,'d iycw xzei aeyg `l ezeevn dyrp xaky oeik ,mrhde
okle ,dlirn ea oi` i`ce dxtk xg`ly xnel ep` migxkene
ea oi` mdipyay dxtk xg`lk dxtk iptly jtidl miyxec

.dlirn
:`xnbd zl`eyàìåezeevn ziyrpy xac ep`vn `l m`d - §Ÿ

,ea oilrene,ïLcä úîeøz éøäåoycn mxez did xwea lkay ©£¥§©©¤¤
lre ,my rlap `ede gafnd iciva eze` ozepe dzgn `eln gafnd
oerhy dfn miyxece 'gAfnd lv` FnUe' xn`p mxzpd oycd§¨¥¤©¦§¥©
mb ea yi oky oeike ,ezyecwa x`ypy oeik d`pda xeq`e .dfipb
cnlpy `iyewd zxfeg ok m`e .ezeevn ziyrp xaky s` ,dlirn
dxtk xg`ly ,jtidl j` ,dry lk dey epic mpn`y '`ed'n

.ezeevn dyrpy elit` ezxtk xg` mb ea oilrene dxtk iptlk

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

iyilyקפב ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíéýìû íçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À

ìt õøà Cøcíéýìû øîà | ék àeä áBø÷ ék íézL ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À
:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa írä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨

çéóeñ-íé øaãnä Cøc írä-úà | íéýìû áqiå©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçåèéçwiå ©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬

réaLä raLä ék Bnr óñBé úBîör-úà äLî¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîör-úà íúéìräåëúkqî eòñiå §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ
:øaãnä äö÷a íúàá eðçiåàëíäéðôì Cìä ýåýéå ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäìáëãenr Léîé-àì §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðräô(éåì) ¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤§¥´

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNéïéáe ìcâî ïéa úøéçä é ¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´
:íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiäâøîàå ©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³

íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨®̈¤¨©¬£¥¤−
:øaãnäãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå ©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼

éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´
:ïë-eNriå ýåýé(ìàøùé)äçøá ék íéøöî Cìîì ãbiå §Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−

eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt ááì Côäiå írä̈®̈©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ
:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNr úàf-äî©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«

å:Bnr ç÷ì Bnr-úàå Baëø-úà øñàiåæ-LL çwiå ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«
ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî:Blk-ìr íL ¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«

çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈ�ÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן(ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא
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ּתֹורתם ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו טבת, ותקותי שאף שאין מזכיר אודות זה הסבירו להתלמידים ענין יום 

ההילולא דכ"ד טבת, והרי זהו ג"כ הכנה להסבירם יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל.

ובמ"ש שישנה טענה שהשפיע על איזה מהתלמידים שנעשו חסידים קודם זמנם כו' ושואל לבאר 

לו הענין.

והנה בכגון דא כיון שכבר השפיע אליהם אין כ"כ נפק"מ איך ה' צריך להיות הסדר מקודם, וצריך 

לנצל ההתעוררות שלהם עכ"פ בענינם שלהם שייכים שיהי' בתוספת חיות וכיו"ב, ובזה ג"כ מילוי רצונם 

וגם להשגיח שימלאו ההוראה שתהי'  יום השבת, אלא שצריך להורותם  שרוצים להאריך קצת בתפלת 

המחשבה בענינים המתאימים ולא מחשבה שוטטת לכאן ולכאן, ואף שאין אדם יודע מחשבתו של חבריו, 

אפשרית ההשגחה גם בזה ע"י השאלה מקודם )בערב שבת או בשבת לפני התפלה( במה יחשוב וכו' או 

ההוראה מקודם )שיתאים לפרשת השבוע או לפירוש המלות( שמהנכון שיחשוב בענין פלוני...

בברכת הצלחה. 

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשד"מ. 

"שבת שלום והצלחה רבה ומתוך עונג ופשיטא דאין ח"ו עצב בה – בכל עניני הילולא דנשיא דורנו, 

ובתר רישא גופא זיל האנשים והנשים והטף, 

כולל התועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, 

והמשכם ופירותיהם בכל הימים שלאחריהם, 

ותתמלא בקשת השם – אני אמרתי אלקים אתם – כמלאכים אתון  חשיבין, 

ויה"ר שהשם ימלא במהרה בימינו ממש תפלתנו תקותינו כל היום קרנו )דמשיח צדקנו( תרום 

בישועתך, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, 

בגאולה האמיתית והשלימה, בברכה"

/מקום החתימה/

ובתר . . אזיל: עירובין מא, א. 
האנשים . . והטף: וילך לא, יב. ואמרז"ל אפילו קטני קטנים. 

לגני  באתי  מרד"ה  גם  וכמובן  בכאו"א,  ומעלה   – פירותיהם  ע"ז(  ו)נוסף  נמשכה  עצמה  הפעולה  והמשכם: 
)דההילולא(. 

אני . . חשיבין: תהלים פב, וא"ו ותרגומו. 
תפלתנו . . בישועתך: ברכת את צמח דוד בתפלת יח. 

ובני . . רמה: פרשת יום ההילולא )בשלח יד, ח(.
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ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥

"íL íçépäå" :éøîàc ,ïðaøì àçéðä .ïéãnìî¯ §©§¦¨¦¨§©¨©§¨§¦§¦¦¨¨
éãâa :øîàc ,àñBc éaøì àlà .äæéðb ïéðeòhL ãnìî§©¥¤§¦§¦¨¤¨§©¦¨§¨©¦§¥
?øîéîì àkéà éàî ,èBéãä ïäëì ïä ïéeàø äpeäë§¨§¦¥§Ÿ¥¤§©¦¨§¥©
ïéáeúë éðL äôeøò äìâòå ïLcä úîeøz éåäc íeMî¦§¨¥§©©¤¤§¤§¨£¨§¥§¦
ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥
ïàîì àlà ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä .ïéãnìî§©§¦¨¦¨§©§¨©¥§©§¦¤¨§©
:éáéúk éèeòéî éøz ?øîéîì àkéà éàî ïéãnìî øîàc§¨©§©§¦©¦¨§¥©§¥¦¥§¦¥

."äôeøòä" "BîNå"¯éúìz éðäåänì íca éàø÷ §¨¨£¨§¨¥§¨¥§¨¥©¨¨¨
ãçå ,äìéònî éèBòîì ãçå ,øúBpî éèBòîì ãç ?éì¦©§©¥¦¨§©§©¥¦§¦¨§©

ìebétî ìáà .äàîehî éèBòîì¯éøö àìéèBòîì C §©¥¦§¨£¨¦¦Ÿ¨¦§©¥
,ïéøézî Bì LiL ìk :ïðúc .àø÷çaænì ïéa íãàì ïéa §¨¦§©¨¤¥©¦¦¥¨¨¨¥©¦§¥©

¯.àeä øézî Bîöò íãå ,ìebét íeMî åéìò ïéáéiç©¨¦¨¨¦¦§©©§©¦
äðùîøeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk¯.øãqä ìò ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤

Bøéáçì äNòî íéc÷ä íà¯íéc÷ä .íeìk äNò àì ¦¦§¦©£¤©£¥Ÿ¨¨§¦§¦
øéòOä ícíãìøtä¯øçàì øéòOä ícî äféå øBæçé ©©¨¦§©©¨©£§©¤¦©©¨¦§©©

íéðôaL úBðznä úà øîb àlL ãò íàå .øtä íc©©¨§¦©¤Ÿ¨©¤©©¨¤¦§¦
ícä CtLð¯,íéðôaî äléçza øBæçéå ,øçà íc àéáé ¦§©©¨¨¦¨©¥§©£©§¦¨¦¦§¦

lekL ,áäfä çaæîa ïëå ,ìëéäa ïëå.ïîöò éðôa äøtk ï §¥©¥¨§¥§¦§©©¨¨¤¨©¨¨¦§¥©§¨
÷ñtL íB÷nî :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøíMî ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©¦¨

.ìéçúî àeäàøîâíBé äNòî ìk :ïðaø eðz ©§¦¨©¨©¨©£¥
øeîàä íéøetkä¯äNòî íéc÷ä íà .øãqä ìò ©¦¦¨¨©©¥¤¦¦§¦©£¤

Bøéáçì¯:äãeäé éaø øîà .íeìk äNò àì ©£¥Ÿ¨¨§¨©©¦§¨
éúîéà¯ìáà ,íéðôaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøáãa ¥¨©¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦£¨

íéc÷ä íà ,õeçaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøác§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©¦¦§¦
Bøéáçì äNòî¯äéîçð éaø .éeNò äNòM äî ©£¤©£¥©¤¨¨¨©¦§¤§¨

äna :øîBàíéøeîà íéøác¯íéøáãaíéNòpä ¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦©©£¦
íéøáãa ìáà ,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa ,ïáì éãâáa§¦§¥¨¨¥¦¦§¦¥¦©£¨¦§¨¦

õeçaî áäæ éãâáa íéNòpä¯.éeNò äNòM äî ©©£¦§¦§¥¨¨¦©©¤¨¨¨
øîàeLøc ãçà àø÷î íäéðLe :ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

äúéäå","äðMa úçà íìBò úwçì íëì úàæ §¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨©©©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `nei(iyily meil)

ziyrpy xacy oycd znexzn cenll xyt` i` :`xnbd daiyn
,ea oilren ezeevnäpeäk éãâáe ïLcä úîeøz éåäc íeMîdrax` - ¦§¨¥§©©¤¤¦§¥§¨

z` hyte' mda aezky ,mixetikd meia lecb odk ly oal icba
'my mgipde 'ebe cad icba(bk fh `xwie)l"fg ecnle(:ai lirl)

lecb odk `le ,dpyd lk oda caer heicd oi`e dfipb miperhy
ziyrp xaky elit` d`pda mixeq`y ixd ,xg` mixetik meia

md dpedk icbae oycd znexze ,mzeevnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL§¥§¦©¨¦§¤¨
,ezeevn ziyrp xaky elit` dlirn mda yiyïéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦

ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaädazk `ly jkn ,mixg` zenewnl ©¨¦§¤¨¥§©§¦
`l` dxezd lkl a` oipaa cnlp epnny cg` weqt dxezd
azkpy okid wxy jkn ep` mirney ,cxtpa oipr lka dyxit
dn ,ezeevn dyrpy xg` elit` dlirn mda yi weqta yexita
.dlirn ea oi` ezeevn ziyrpy xacy dlek dxezd lka ok oi`y

:`xnbd zl`eyéøîàc ïðaøì àçéðäweqtdyãnìî 'íL íçépäå' ¨¦¨§©¨¨§¨§¥§¦¦¨¨§©¥
äæéðb ïéðeòhLdyrpy xacy miaezk ipy yie ,d`pda mixeq`e ¤§¦§¦¨

oi` jkitle ,dpedk icbae oycd znexz ,ea oilren ezeevn
,micnlnäpeäk éãâa øîàc àñBc éaøì àlàoi` lecb odk ly ¤¨§©¦¨§¨©¦§¥§¨

zn`ae ,dfipb oiperhèBéãä ïäëì ïä ïéeàødrax`a ynyny §¦¥§Ÿ¥¤§
oiyeciw zkqna wqtpy enk dlirn mda oi`e ,dpyd lk micba

(.cp)ik`lnl dxez dpzip `ly dlirn mda oi` dpedk icba ,
,mda epdi `le mzcear xg` cin micbad z` ehytiy zxydm`

eixacl ok,øîéîì àkéà éàîxac epivn oycd znexza wx `ld ©¦¨§¥©
dxezd lkl jkn cnlp `l recne ,ea oilrene ezeevn dyrpy

.ea oilren ezeevn dyrpy xg` elit`y
:`xnbd zayiinäôeøò äìâòå ïLcä úîeøz éåäc íeMîxn`py ¦§¨¥§©©¤¤§¤§¨£¨

`dz my miyxec 'my' zaizne 'lgpa dlbrd z` my etxre' da
aeye ,dzeevn ziyrp xaky xg` elit` d`pda dxeq`e ,dzfipb

epivnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðLziyrpy xg`l s` d`pd xeq`l §¥§¦©¨¦§¤¨
,ezeevn.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyïéà ¨¦¨§©§¨©¥
,ïéãnìîlkl dtexr dlbre oycd znexzn cenll xyt` i` okl §©§¦

,mda oilreny ozeevn ziyrpy zenewndøîàc ïàîì àlàipy ¤¨§©§¨©
cg`k mi`ad miaezk,øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìîznexzn cnlp §©§¦©¦¨§¥©

lbre oycdezeevn dyrp xaky elit` zenewnd lkl dtexr d
.dlirn mda `diy

:`xnbd zayiinéáéúk éèeòéî éøzoiae oycd znexza oia - §¥¦¥§¦¥
aezk oycd znexza ,mdn cenll `ly herin yi dtexr dlbra

,'BîNå'jkn yexcl yie ,'mye' xnel jixv didy zxzein e"`ed §¨
dlbr ly dyxtae ,ezeevn dyrpy xg` dlirn yi ea wxy

aezky herin yi dtexr,'äôeøòä'jixv didy zxzein `"dde ¨£¨
ok m`e .zxg`a `le oilren da `weecy yexcl ,'dtexr' xnel
,ezeevn ziyrpy xg`l dlirn yiy mewn lkl cenll oi`
dxtk iptl eyexit '`ed' mc iabl aezky dny xnel `a gxkdae
dxtk xg`l ixdy ,dxtk iptl mb dlirn ea oi`y dxtk xg`lk

.ezeevn dzyrpy oeik dlirn ea oi` i`ce
lirl(:hp)ewlgpy weqta exn`py miherin dyly `xnbd d`iad

:`xnbd zl`ey .mca dlirn oi`y micnel okidn mi`xen`déðäå§¨¥
,íca éàø÷ éúìz,'`ed' ,'xtkl' ,'mkl',éì änìmc hrnl ixd §¨¥§¨¥©¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .cg` herina ic dlirnn,øúBpî éèeòîì ãç©§©¥¦©
m` oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya xzep mc lk` m`y

.zxkn xeht xzepa cifde mca bby,äìéònî éèeòîì ãçåcg` lk §©§©¥¦§¦¨
ea oi`y ,dlirnn mc hrnl lirl yxecy weqt dfi`n ezhiyl

.`ziixe`cn dlirn,äàîehî éèeòîì ãçåmiycw mc lk` m`y §©§©¥¦§¨
bby m`e ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya sebd z`neha
`ed ,zxk aiig sebd z`neha lke`dy s` d`neha cifde mca

,xehtìáàmc hrnl,ìebétîaiigy ,lebit oaxwn mc lk` m`y £¨¦¦
,lebit meyn `le mc meyn wxéøö àì,àø÷ éèeòîì Ccnlpy iptn Ÿ¨¦§©¥§¨

,xg` mewnnìk ,ïðúcoaxw ly wlgïéøézî Bì LiLexzidy - ¦§©¨¤¥©¦¦

,zxg` dlerta ielzçaænì ïéa íãàì ïéaoebk mc` zlik`l oia - ¥¨¨¨¥©¦§¥©
lky ,dlik`a eze` dxizn mcd zwixfy ,lk`pd miycw xya
lr daxwdl oixizny oiae ,dlik`a xeq` mcd wxfp `ly onf
,gafnd lr axwil ezxykn mcd zwixfy ,oixeni` oebk ,gafnd

el`aåéìò ïéáéiçzxkìebét íeMîdyrpy oaxwn odn lk` m` - ©¨¦¨¨¦¦
dlik`a mixg`d z` xizny xac la` .zxk aiig lebit zaygna

d lr daxwdaemiaiig oi` ,dgpna unewe ,zepaxwa mc oebk ,gafn
,lebit meyn eilràeä øézî ,Bîöò íãåoixeni`e mc`l xyad z` §¨©§©¦

.ehrnl weqt jixv oi`e lebit meyn eilr miaiig oi` okl ,gafnl

äðùî
äNòî ìkly zeceardøãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé,epizpyna ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤

,Bøéáçì äNòî íéc÷ä íà,dpyna el reawd xcqk dyr `lyàì ¦¦§¦©£¤©£¥Ÿ
,íeìk äNòoebk .xcqd lr efd dceard z` zeyrle xefgl jixve ¨¨§

m`íéc÷äly ze`fdd z`ì øéòNä ícly ze`fdd ipt,øtä íã ¦§¦©©¨¦¦©©¨
øçàì øéòNä ícî äféå øBæçén dfiy,øtä ícmcn d`fddy ©£§©¤¦©©¨¦§©©©©¨

dfdy xg` aey zefdl jixv jkl ,dleqt xcqd lr `ly xiryd
.xtd mcn

øîb àlL ãò íàålecb odkdúBðznä úàxiry ly e` xt ly §¦©¤Ÿ¨©¤©©¨
íéðôaLmiycwd ycewa -ícä CtLð,xiryd ly e` xtd ly ¤¦§¦¦§©©¨

e xg` hegyiøBæçéå ,øçà íc àéáézefdl,íéðôaî äléçzadn s`e ¨¦¨©¥§©£©§¦¨¦¦§¦
,dxtk dze` xnb `le xg`ny ,zipy mrt dfne xfeg dfd xaky

.dzligzn dzeyrl jixvìëéäa ïëåiptl zepzn zvwn ozp m` §¥©¥¨
zepznd z` dligzn aey ozie xg` xt `iai ,mcd jtype zkextd
ly ze`fdd z` aey ozile xefgl jixv oi` mle` ,zkextd iptl

,x`eaiy enk ,miptáäfä çaæîa ïëårvn`a mcd jtyp m` §¥§¦§©©¨¨
zepznd z` dligzn aey ozie xg` xt `iai ,gafnd lr zepznd
,zkextd iptle mipta ozile xefgl jixv oi` dfa s`e ,gafnd lr

,dfa mrhdeïlekLlkidd ,miycwd ycew ,mdn zg` lk - ¤¨
,gafndeïîöò éðôa äøtkoi`e ,dxnbp ,dxnbpy dxtk okle - ©¨¨¦§¥©§¨

,dzyrp dxtkdn wlg wx xy`k ok `l j` ,ozile xefgl jixv
zligzn ligzdl jixv dfay ,lkiday ze`fddn zivgn wx oebk

ly dxtkd.lkidd ze`fd lk,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
,÷ñtL íB÷nî,mcd jtyp myyìéçúî àeä íMîxtdn zefdl ¦¨¤¨©¦¨©§¦

ozile xefgl jixv oi` ,dxtk dze` z` xnb `l elit`e ,ipyd
.`id dnvr ipta dxtk dpzn lky ,zepznd zligzn

àøîâ
íéc÷ä íà ,øãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤¦¦§¦

,íeìk äNò àì ,Bøéáçì äNòîdceard z` zeyrle xefgl jixve ©£¤©£¥Ÿ¨¨§
.dnewna efdéúîéà ,äãeäé éaø øîàdyrp `ly xaca aekir yi ¨©©¦§¨¥¨©

,xcqkíéðôaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøáãaoebk ,miycwd ycewa - ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦
,micad oiay zepzne zxehwõeçaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøác ìáà£¨§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

zepzn lke miixiy zkity ,iecie ,dlxbd oebk ,dxfrae lkida -
,oal icbaa miyrpy elit` ,adfd gafne zkextdíéc÷ä íà¦¦§¦

,éeNò äNòM äî ,Bøéáçì äNòîmzeyrle xefgl jixv epi`e ©£¤©£¥©¤¨¨¨
.oxcqkíéøeîà íéøác äna ,øîBà äéîçð éaø,akrn xcqdy ©¦§¤§¨¥©¤§¨¦£¦

íéðôaî ïéa ,ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãamiycwd ycewaõeçaî ïéa ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¥¦¦§¦¥¦©
,dxfrae lkida,õeçaî áäæ éãâáa íéNòpä íéøáãa ìáàeli` oebk £¨¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

oiakrn oi` dzgne sk z`ved mdl micwd m` elit` ,mrd li`e
`l` ,dceard z` leqtl eilr,éeNò äNòM äîxefgl jixv epi`e ©¤¨¨¨

.xcqd lr zeyrle
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà,dingp iaxe dcedi iax,eLøc ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

xn`py(cl fh `xwie),'äðMa úçà íìBò úwçì íëì úàæ äúéäå'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨©©©¨¨
'zg`' ,oipra xen`d xcqd on zepyl oi`y drnyn 'mler zweg

dcedi iax ewlgpe ,dpya zg` zeyrpd zeceara xnelk 'dpya
,dxezd zpeek dpya zg` miyery zecear el`l dingp iaxe
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קסז ezny in` cenr q sc ± iyily wxt`nei
äðåäë éãâáå"my mgipde" eda aizkc ,mixetkd meia lecb odkc oal icba drax` Ð

.(fh `xwie)èåéãä ïäëì ïä ïééåàø`ly iptn ,dlirn oda oi` dpedk icba :ol `niiwe Ð

.cin ohyetl oifixf ediy ,zxyd ik`lnl dxez dpzipäôåøò äìâò"my" da aizk Ð

.dzfipb `dz my Ðäôåøòä.zxg` `le ef Ðéáéúë éàø÷ àúìú"xtkl" "mkl" Ð

."`ed"øúåðî éèåòîì ãçmc lk` m`y Ð

oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya xzep

,zxka `idy sebd z`neha miycw mc lk` m`

m` oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` oleka

el`n zg`a cifde mca bby.zxkn xeht Ð

éèåòîì êéøö àì ìåâéôî ìáàmc lk` m`y Ð

lebit oaxwnol `wtp izixg` `zlinn Ð

.lebitc zxkn xehtcçáæîì ïéá íãàì ïéáÐ

oebk mc` zlik`l e` ,oze` oixizn mixg`y

,mcd zwixfa ielzy lk`pd miycw xya

aizkck ,dlik`a xeq` wxfp `ly onf lky

xyade" xcde (ai mixac) "jtyi jigaf mce"

,oixeni` oebk gafnl oixizn e` ,"lk`z

aizkck ,gafnl ozxykn mcd zwixfy

'd gafn lr mcd z` odkd wxfe" (fi `xwie)"

"gegip gixl algd xihwde" xcdeoiaig Ð

lbetn oaxwn odn lk` m` .lebit meyn eilr

zlke`d ytpde" (f my) aizkc ,zxk aiig

,mixg` z` xizn la` ,"`yz dper epnn

meyn eilr oiaiig oi` Ð unewde mcd oebk

opixnbc ,lebitminlya lebitc ,minlyn

oixizne ,gafnl oixizn odl yi minlye ,aizk

gafnl odixeni` z` xizn mcdy mc`l

.dlik`l mxyaeäðùîøãñä ìò ïéøåîàä
.epzpyna Ðìëéäá ïëåzepzn zvwn ozp Ð

mcd jtype ,zkextd lrxg` xt `iai Ð

xefgl jixv oi`e ,zkextd zepzn ligzie

tka ligzdle.zxeïîöò éðôá äøôë ïìåëùÐ

dxnbpy dxtk jkitl.dxnbp Ð÷ñôù íå÷îî
dxtk dze` dxnbp `l elit`e Ðjixv oi` Ð

.ozpy dn ozile xefglàøîâíéðôáîiptl Ð

.miptleõåçáî ïáì éãâááiecie dlxbd oebk Ð

gafne zkextd zepzn lke ,mixiy zkitye

xge`n xac odl micwd m` ,adfdel` oi` Ð

dpitgae dhigya la` .elqetl eilr oiakrnÐ

.inc miptk mipt jxevc `ed dcenáäæ éãâáá
õåçáîodl micwdy ,mrd li`e eli` oebk Ð

dzgne sk z`ved.leqtl eilr oiakrn oi` Ð

äðùá úçà`aekirl "dweg" aizk ik :`nl` Ð

.aizk dpya zg`` Ð
'ø
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íåùî(a,`i) "z`hg cle" wxt ,dlirnae Ð 'ek dpedk icbae oycd znexz edl iedc

o`nl `gipd :jixte .'eke glzynd xiry ixai`e oycd znexz eedc meyn :xn`w

.xninl `ki` i`n oipdp xn`c o`nl `l` ,oipdp oi` xn`c

àìàÐ oicnln xn`c o`nc :iiepyl ivn ded Ð xninl `ki` i`n oicnln xn`c o`nl

`zyd edl eedc ,`qec iaxc opaxk dl xaq

`vnz m` elit` iiepyl ira `l` ,oiaezk dyly

.`qec iaxk xaqc xnel

éøúseqa oke .ibq ded cga Ð iaizk iherin

mifr iab (a,biw oileg) "xyad lk" wxt

`herin cg `l` aizk `l i`c :il d`xpe .mifrd

`l `herin aizk `l i`c idp :`pin` ded

oicnln cg`k oi`ad oiaezk ipyc ,icin opihrnn

ediipin cga `herin aizkc `zyd mewn lkn Ð

idpe ,cg`k oi`ad oiaezk dyly edl eed Ð

`l ik ilin ipd Ð oicnln oi` oiaezk dylyc

iaizk ediipin ixzc `kd la` ,`zkec cga iaizk

oi`e ,herin xg` herin dil ded Ð `zkec cga

jixhvi` ikdl ,zeaxl `l` herin xg` herin

`wlq ded ikid :zeywdl oi`e .`herin jci`

,zeaxl `l` herin xg` herin oi` xnel jzrc

iziz `kidne ,ixnbl ediipin wezyil ok m`c

yi ?zeaxl herin xg` herin jixhvi`c ihernl

jixhvi`c `zkec lkac ,`iyw `l `d :xnel

,jk l`eny epiax dywn herin xg` herin

e` ,dyxc mey gkn 'ihrnn ded `nyc :uxzne

xg` herin jixhvi` ikdl .a` oipa e` ,xnege lw

oi` dfe .o`ka ok enk uxzl yi ok .zeaxl herin

Ð herin xg` herinl dil iyxc i` :zeywdl

enk :xnel yic ?`z` i`nl iyily `xw jci`

oeik edciclc ,rcz .zipype dxn`py dyxt

,oicnln cg`k oi`ad oiaezk ipy edl `xiaqc

i`nl ipy aezk Ð miaezk ipy `l` `kilc `kid

i` .ziyixtck xnel yi jgxk lr `l` ?jixhvi`

jpd edl opiyxc ded `l iyily aizk `l i` :inp

`l` aizk `l i`c ,herin xg` herinl ixz

e`l oycd znexz Ð dly herine oycd znexz

dlbr aizkc gkn ,`zyd la` .`ed `herin

ded Ð oiaezk dyly edl eed `zydc ,dtexr

oycd znexz dil dede ,herin enk cg lk dil

.herin xg` herin enk dly herine

ãçÐ d`nehn ihernl cge xzepn ihernl

oeikc ,ediiexz ihernl ibq `xw cgac :dniz

dxfba dipin jci` opitli Ð ediipin cg hirni`c

zia" wxta iccdn edl opitlick ,leligc dey

:dyw ile .mixkp iycw iab (`,dn migaf) "i`ny

,d`nehl `le xzepl `l `xw jixv ded `lc

oi`y xac dil dedc ,`xw jixv `l lebitc oeikc

.oky lk `l Ð ellkn xzede ,`wec zerici izyae cxeie dlera `idy d`neh ,eilr aiig epi` Ð ellkn xzed `le ,zg` driciae ,dreawa `edy lebit dne :xnege lwa ezip Ð oixizn el

"lelig" "lelig"a xzep opitli xcd ,lebitn xnege lwa d`neh ol `wtpc oeikelr s`c :il d`xpe !(a,p my) "onewn edfi`" wxta `zi`ck ,dey dxfba cnlne xfeg xnege lwa cnld xacc

daygna `l` eteba eleqt oi`ye ,dwixf xg`l bdep epi`y lebitl dn :jxtinl `ki`c ,`ed `kixt xnege lw Ð d`neh meyn oixizn el oi`y xaca xehtl df xnege lw `xnb ciarc ab

lelig lelig slinl ivnc ,jinq dey dxfb` exwir Ð xnege lw i`d mzd ciarc `de .d`nhn okye ,eteba eleqte dwixf xg`l elit` `kiiyc d`neha xn`z Ð `nhn epi`ye ,`nlra

yeniyl d`neha ycew zlik` eywzi`c ,`yiwidn xg` oipra slinl jzrc `wlqc meyn xnel yi Ð dey dxfbn `icda xn`w `le xnege lwn dl silic `de .lebitn oer oer xzepe ,xzepn

ikd Ð oixizn el oi`y xaca s` ied d`neha yeniy xwirc ikid ik :`pin` jzrc `wlqe ("`l`" d"c a,eh) migafc ipy wxt yixa my wgvi epiax yxity enk "exfpie"c `xwa d`neha

lw xn`w ikdle .`ticr `yiwid Ð ipixg` ilinl jixhvi` dey dxfbe ,ipixg` ilinl jixhvi` `l ywidc oeik ,`kd ip`y Ð `ticr dey dxfbc ab lr s`e .d`neha ycew zlik` inp

,xenb ywid jk lk epi`c ,llk `yiwid yexcip `le ,dey dxfba dipin d`neh xnbinl `xazqin ok m` Ð oixizn el yiy mixaca `l` aiig epi`e mipipr dnka xeng lebitc oeikc ,xnege

`xw jixv `lc `nil Ð oixizn el oi`y xac dil dedc meyn ,`xw jixv `l lebit la` xninl jixhvi` i`n :il `iyw `d la` .yeniye dlik` "exfpie"c `xwa `icda exkfed `ly oeik

"oer" "oer"c dey dxifbc :[xnel yi] `l` !xzepn "oer" "oer" xnbc meyn`l` rnyn `l Ð "xtkl" "`ed"e "mkl"c zeyxc ipd la` ,`icda aizkc i`nl `l` dpzip `l "lelig" "lelig"e

.dey dxifba ediipin opixnb `l Ð oipr epi` m`a `l` iwtp `lc oeike ,dlirnl oipr epi` m`a epiid Ð d`nehe xzep ediipin opiyxcc `de ,dlirnn edpiwet`l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `nei(iyily meil)

ziyrpy xacy oycd znexzn cenll xyt` i` :`xnbd daiyn
,ea oilren ezeevnäpeäk éãâáe ïLcä úîeøz éåäc íeMîdrax` - ¦§¨¥§©©¤¤¦§¥§¨

z` hyte' mda aezky ,mixetikd meia lecb odk ly oal icba
'my mgipde 'ebe cad icba(bk fh `xwie)l"fg ecnle(:ai lirl)

lecb odk `le ,dpyd lk oda caer heicd oi`e dfipb miperhy
ziyrp xaky elit` d`pda mixeq`y ixd ,xg` mixetik meia

md dpedk icbae oycd znexze ,mzeevnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL§¥§¦©¨¦§¤¨
,ezeevn ziyrp xaky elit` dlirn mda yiyïéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦

ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaädazk `ly jkn ,mixg` zenewnl ©¨¦§¤¨¥§©§¦
`l` dxezd lkl a` oipaa cnlp epnny cg` weqt dxezd
azkpy okid wxy jkn ep` mirney ,cxtpa oipr lka dyxit
dn ,ezeevn dyrpy xg` elit` dlirn mda yi weqta yexita
.dlirn ea oi` ezeevn ziyrpy xacy dlek dxezd lka ok oi`y

:`xnbd zl`eyéøîàc ïðaøì àçéðäweqtdyãnìî 'íL íçépäå' ¨¦¨§©¨¨§¨§¥§¦¦¨¨§©¥
äæéðb ïéðeòhLdyrpy xacy miaezk ipy yie ,d`pda mixeq`e ¤§¦§¦¨

oi` jkitle ,dpedk icbae oycd znexz ,ea oilren ezeevn
,micnlnäpeäk éãâa øîàc àñBc éaøì àlàoi` lecb odk ly ¤¨§©¦¨§¨©¦§¥§¨

zn`ae ,dfipb oiperhèBéãä ïäëì ïä ïéeàødrax`a ynyny §¦¥§Ÿ¥¤§
oiyeciw zkqna wqtpy enk dlirn mda oi`e ,dpyd lk micba

(.cp)ik`lnl dxez dpzip `ly dlirn mda oi` dpedk icba ,
,mda epdi `le mzcear xg` cin micbad z` ehytiy zxydm`

eixacl ok,øîéîì àkéà éàîxac epivn oycd znexza wx `ld ©¦¨§¥©
dxezd lkl jkn cnlp `l recne ,ea oilrene ezeevn dyrpy

.ea oilren ezeevn dyrpy xg` elit`y
:`xnbd zayiinäôeøò äìâòå ïLcä úîeøz éåäc íeMîxn`py ¦§¨¥§©©¤¤§¤§¨£¨

`dz my miyxec 'my' zaizne 'lgpa dlbrd z` my etxre' da
aeye ,dzeevn ziyrp xaky xg` elit` d`pda dxeq`e ,dzfipb

epivnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðLziyrpy xg`l s` d`pd xeq`l §¥§¦©¨¦§¤¨
,ezeevn.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyïéà ¨¦¨§©§¨©¥
,ïéãnìîlkl dtexr dlbre oycd znexzn cenll xyt` i` okl §©§¦

,mda oilreny ozeevn ziyrpy zenewndøîàc ïàîì àlàipy ¤¨§©§¨©
cg`k mi`ad miaezk,øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìîznexzn cnlp §©§¦©¦¨§¥©

lbre oycdezeevn dyrp xaky elit` zenewnd lkl dtexr d
.dlirn mda `diy

:`xnbd zayiinéáéúk éèeòéî éøzoiae oycd znexza oia - §¥¦¥§¦¥
aezk oycd znexza ,mdn cenll `ly herin yi dtexr dlbra

,'BîNå'jkn yexcl yie ,'mye' xnel jixv didy zxzein e"`ed §¨
dlbr ly dyxtae ,ezeevn dyrpy xg` dlirn yi ea wxy

aezky herin yi dtexr,'äôeøòä'jixv didy zxzein `"dde ¨£¨
ok m`e .zxg`a `le oilren da `weecy yexcl ,'dtexr' xnel
,ezeevn ziyrpy xg`l dlirn yiy mewn lkl cenll oi`
dxtk iptl eyexit '`ed' mc iabl aezky dny xnel `a gxkdae
dxtk xg`l ixdy ,dxtk iptl mb dlirn ea oi`y dxtk xg`lk

.ezeevn dzyrpy oeik dlirn ea oi` i`ce
lirl(:hp)ewlgpy weqta exn`py miherin dyly `xnbd d`iad

:`xnbd zl`ey .mca dlirn oi`y micnel okidn mi`xen`déðäå§¨¥
,íca éàø÷ éúìz,'`ed' ,'xtkl' ,'mkl',éì änìmc hrnl ixd §¨¥§¨¥©¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .cg` herina ic dlirnn,øúBpî éèeòîì ãç©§©¥¦©
m` oke ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya xzep mc lk` m`y

.zxkn xeht xzepa cifde mca bby,äìéònî éèeòîì ãçåcg` lk §©§©¥¦§¦¨
ea oi`y ,dlirnn mc hrnl lirl yxecy weqt dfi`n ezhiyl

.`ziixe`cn dlirn,äàîehî éèeòîì ãçåmiycw mc lk` m`y §©§©¥¦§¨
bby m`e ,mc meyn zg` `l` aiig epi` bbeya sebd z`neha
`ed ,zxk aiig sebd z`neha lke`dy s` d`neha cifde mca

,xehtìáàmc hrnl,ìebétîaiigy ,lebit oaxwn mc lk` m`y £¨¦¦
,lebit meyn `le mc meyn wxéøö àì,àø÷ éèeòîì Ccnlpy iptn Ÿ¨¦§©¥§¨

,xg` mewnnìk ,ïðúcoaxw ly wlgïéøézî Bì LiLexzidy - ¦§©¨¤¥©¦¦

,zxg` dlerta ielzçaænì ïéa íãàì ïéaoebk mc` zlik`l oia - ¥¨¨¨¥©¦§¥©
lky ,dlik`a eze` dxizn mcd zwixfy ,lk`pd miycw xya
lr daxwdl oixizny oiae ,dlik`a xeq` mcd wxfp `ly onf
,gafnd lr axwil ezxykn mcd zwixfy ,oixeni` oebk ,gafnd

el`aåéìò ïéáéiçzxkìebét íeMîdyrpy oaxwn odn lk` m` - ©¨¦¨¨¦¦
dlik`a mixg`d z` xizny xac la` .zxk aiig lebit zaygna

d lr daxwdaemiaiig oi` ,dgpna unewe ,zepaxwa mc oebk ,gafn
,lebit meyn eilràeä øézî ,Bîöò íãåoixeni`e mc`l xyad z` §¨©§©¦

.ehrnl weqt jixv oi`e lebit meyn eilr miaiig oi` okl ,gafnl

äðùî
äNòî ìkly zeceardøãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé,epizpyna ¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤

,Bøéáçì äNòî íéc÷ä íà,dpyna el reawd xcqk dyr `lyàì ¦¦§¦©£¤©£¥Ÿ
,íeìk äNòoebk .xcqd lr efd dceard z` zeyrle xefgl jixve ¨¨§

m`íéc÷äly ze`fdd z`ì øéòNä ícly ze`fdd ipt,øtä íã ¦§¦©©¨¦¦©©¨
øçàì øéòNä ícî äféå øBæçén dfiy,øtä ícmcn d`fddy ©£§©¤¦©©¨¦§©©©©¨

dfdy xg` aey zefdl jixv jkl ,dleqt xcqd lr `ly xiryd
.xtd mcn

øîb àlL ãò íàålecb odkdúBðznä úàxiry ly e` xt ly §¦©¤Ÿ¨©¤©©¨
íéðôaLmiycwd ycewa -ícä CtLð,xiryd ly e` xtd ly ¤¦§¦¦§©©¨

e xg` hegyiøBæçéå ,øçà íc àéáézefdl,íéðôaî äléçzadn s`e ¨¦¨©¥§©£©§¦¨¦¦§¦
,dxtk dze` xnb `le xg`ny ,zipy mrt dfne xfeg dfd xaky

.dzligzn dzeyrl jixvìëéäa ïëåiptl zepzn zvwn ozp m` §¥©¥¨
zepznd z` dligzn aey ozie xg` xt `iai ,mcd jtype zkextd
ly ze`fdd z` aey ozile xefgl jixv oi` mle` ,zkextd iptl

,x`eaiy enk ,miptáäfä çaæîa ïëårvn`a mcd jtyp m` §¥§¦§©©¨¨
zepznd z` dligzn aey ozie xg` xt `iai ,gafnd lr zepznd
,zkextd iptle mipta ozile xefgl jixv oi` dfa s`e ,gafnd lr

,dfa mrhdeïlekLlkidd ,miycwd ycew ,mdn zg` lk - ¤¨
,gafndeïîöò éðôa äøtkoi`e ,dxnbp ,dxnbpy dxtk okle - ©¨¨¦§¥©§¨

,dzyrp dxtkdn wlg wx xy`k ok `l j` ,ozile xefgl jixv
zligzn ligzdl jixv dfay ,lkiday ze`fddn zivgn wx oebk

ly dxtkd.lkidd ze`fd lk,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
,÷ñtL íB÷nî,mcd jtyp myyìéçúî àeä íMîxtdn zefdl ¦¨¤¨©¦¨©§¦

ozile xefgl jixv oi` ,dxtk dze` z` xnb `l elit`e ,ipyd
.`id dnvr ipta dxtk dpzn lky ,zepznd zligzn

àøîâ
íéc÷ä íà ,øãqä ìò øeîàä íéøetkä íBé äNòî ìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©£¥©¦¦¨¨©©¥¤¦¦§¦

,íeìk äNò àì ,Bøéáçì äNòîdceard z` zeyrle xefgl jixve ©£¤©£¥Ÿ¨¨§
.dnewna efdéúîéà ,äãeäé éaø øîàdyrp `ly xaca aekir yi ¨©©¦§¨¥¨©

,xcqkíéðôaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøáãaoebk ,miycwd ycewa - ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦
,micad oiay zepzne zxehwõeçaî ïáì éãâáa ïéNòpä íéøác ìáà£¨§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

zepzn lke miixiy zkity ,iecie ,dlxbd oebk ,dxfrae lkida -
,oal icbaa miyrpy elit` ,adfd gafne zkextdíéc÷ä íà¦¦§¦

,éeNò äNòM äî ,Bøéáçì äNòîmzeyrle xefgl jixv epi`e ©£¤©£¥©¤¨¨¨
.oxcqkíéøeîà íéøác äna ,øîBà äéîçð éaø,akrn xcqdy ©¦§¤§¨¥©¤§¨¦£¦

íéðôaî ïéa ,ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãamiycwd ycewaõeçaî ïéa ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¥¦¦§¦¥¦©
,dxfrae lkida,õeçaî áäæ éãâáa íéNòpä íéøáãa ìáàeli` oebk £¨¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦©

oiakrn oi` dzgne sk z`ved mdl micwd m` elit` ,mrd li`e
`l` ,dceard z` leqtl eilr,éeNò äNòM äîxefgl jixv epi`e ©¤¨¨¨

.xcqd lr zeyrle
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà,dingp iaxe dcedi iax,eLøc ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

xn`py(cl fh `xwie),'äðMa úçà íìBò úwçì íëì úàæ äúéäå'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨©©©¨¨
'zg`' ,oipra xen`d xcqd on zepyl oi`y drnyn 'mler zweg

dcedi iax ewlgpe ,dpya zg` zeyrpd zeceara xnelk 'dpya
,dxezd zpeek dpya zg` miyery zecear el`l dingp iaxe
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף ס עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



eznyקסח ina cenr q sc ± iyily wxt`nei
øáñ äãåäé 'øelit` ,zexfr`e lkid` la` ,dweg `aizk dpya zg` ezxtky mewn` Ð

.dweg `aizk `l Ð dpya zg` `l` ,lecb odka ozxtk oi`y oal icbaa miyrpd mixac

äðùá úçà ïäá íéøôëúîä íéøáã.micba` oia mewn` oia Ðúàæ áéúëdweg rnyn Ð

.zxg` lr `le ,daizk z`f lríéøéù éèåòîìxac iakrn `lc ,mixiy zkity Ð

ody it lr s`e ,mdl enicwd m` mdl xge`nd

.akrn oxcq oi` Ð oal icbaa oiyrpäãåäé 'øå
éáëòî éàoal icbaa miyrpd mixac x`y Ð

.oxcqk mixiy s` iakrn Ð oxcqka ueganéàå
éáëòî àìoal icbaa miyrpd mixac x`y Ð

zakrnd dcear inp edpi`c ,ipd iakrn `l Ð

.dhernl zifg i`ne ,`id dxtkàéðúãëÐ

x`yk dxtk iakrn mixiy dcedi 'xlc

dweg i` ,jkld .ixnbl edl xwr i` ,zepznd

.`aizk inp edcic` Ð `aizk `x`y`éðôî
øîàð àì äîyexcp `ly epici lr akrn in Ð

`l Ð dlk `l m`e ,xtk Ð dlk m` :df oeyla

.xtkïðéøîàå.(a,ap migaf) "onewn edfi`"a Ð

ïéùøåã úåòîùîxne ,ikd dil rnyn xn Ð

.ikd dil rnynåäééðéá àëéà éáëòî íéøéùÐ

:xn`w ikde ,iakrn `l mixiy :xaq `aiwr 'x

jty `l elit`e ,dlk Ð zepznd xwir xtk m`

m` :xn`w ikde .iakrn :xaq dcedi 'xe .mixiy

oi` Ð lkd xtk `l m`e ,xtk f` Ð lkd dlk

.dxtk zepzn ly dxtkdéëä ïðçåé 'ø øîà éîå
opixn`ck ,iakrn `l mixiy dingp 'xlc Ð

'xl `pwqne ,eyxc cg` `xwn odipy :lirl

.iakrn `lc mixiy ihernl cg ,dingpøîàäå
ïðçåé éáøhgeyd" wxta ,migaf zkqna Ð

dingp 'x `pz ,(`,`iw my) "uega dlrnde

dingp 'x xn`wc ,iakrn mixiy xne`d ixack

:`nl` .aiig Ð uega oaixwdy mcd ixiy :mzd

l`e" (fi `xwie) :eda opixwe .mipta od dcear

."zxkpe 'ebe ep`iai `l cren ld` gztmc `iai

ligzie xg`dfe ,zxehwd xhwp xak ixde Ð

.xt hgey
úøåè÷á
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àðú`l i` `d ,iakrnc meyn `wec rnyn Ð iakrn mixiy xne`d ixack dingp iax

(`,hl) "i`ny zia" wxt migafa rnync :dnize .uega ediilr aiigin `l Ð iakrn

zde ,ixii` mipevigd mixiya dingp iaxcoiaiig oi` dn`l miktypd minc `ziixa iziin m

elit` ,dcica ipzile beltil :jixte .qeaik oerh oi`e ,oda zlqet daygn oi`e uega odilr

oi`c ,z`hgay zepzn ylya mixiyk minca

oiaiig oi`e ,oda zlqet daygn oi`e ,qeaik oerh

,`id dingp iax Ð ipn `d :ipyne !uega odilr

ipzin `le ,aiig uega oaixwdy mcd ixiy :xn`c

iaxl :`nl` .iaeig `zlz icda ixeht `zlz dil

,qeaik oerh oi` z`hgay zepzn dyly dingp

inp oicd `ed ok m` .oda zlqet daygn oi`e

.aiig Ð uega oaixwd ,ikd elit`e .iakrn `lc

Ð iakrn `lc ab lr s` ,mixiy oicd `ed ok m`

iaxlc df okzi ji` :cere !uega ediilr aiigil

zepzn dyly dingpwxta lirle (`,gl my)

dhnl oiivgy minc epivn `lc (`,eh) `nw

df itle ,oiakrn ediy mewn cga dlrnl oiivge

awri epiax dywd cere !dingp iaxl epivn ixd

(my df mb) "i`ny zia" wxtac :y"piilxe`n

hgeyd" wxtae ,ixii` mipevigac rnyn

ax xn`c `zyde opixn` (`,`iw my) "dlrnde

la` ,miniptd mixiya zwelgn dad` xa `c`

ik ,oiakrn oi` lkd ixac mipevigd mixiya

:cere .miniptd mixiya Ð dingp iax xn`w

iab ,(`,aiw my) "dlrnde hgeyd" wxt seqac

iaxk dl iwenc ,zeqek ipya dnc laiwy z`hg

iwene ,'eke dnec xacd dnl lyn :xn`we ,dingp

mipeviga dingp iax :`nl` .`iyp xirya dl

,`iyw `l `d ,edin !`iyp xiryc `inec ,ixii`

`ki` Ð `iyp xirya ied lyndc ab lr s`c

mewn lkn .ixii` miinipta dingp iax xninl

`ibeqc uxzl oi`e !ol iywiz zeiyewd x`y

iaxk `lc (a,gl my) "i`ny zia" wxt yixc

(`,`iw my) "dlrnde hgeyd" wxtac oeik ,opgei

xn`c xza opgei iaxc `zlin `nwezin `pwqna

odk miig epiax uxize .'ek dad` xa `c` ax

dingp iax `pz :opgei iax xn`w ikdc ,l"vf

eli`e ,oiakrn miiniptd mixiy xne`d ixack

miiniptd mixiy Ð dcear zligz oky mixcte mixa`l dn zkxt i`c ,mixcte mixai`n opixnbc ,oiakrn `lc ab lr s` ,uega mipeviga aiigl yi ok m` ,aiig Ð uega oze` dyer did

dcear zligz `lde ?dcear seq ody egikei miniptd mixiy xn`w ikidc mdxa` oa wgvi epiaxl `xidp `le .egikei mixcte mixai` Ð oiakrn oky miiniptd mixiyl dn zkxt i`e ,egikei

dingp iax `pz :eyexit ikd Ð iakrn `l dingp iaxl mipevigd mixiyc opiwqnc `pwqnlc mdxa` oa wgvi epiax yxit ok lr !iakrn miinipt xn`c o`nl "dlrnde hgeyd"a mze` `xew

miiniptl i`d ilek edpiayg` `pngxc oeikc ,mixcte mixai`l zencle ,zegtd lkl dcear zligz enk mipevig zeyrl xazqn Ð oiakrnc oeike ,oiakrn miiniptd miixiy xne`d ixack

`lc ab lr s`e .dpey`x dcear seq oi`e ,zxg` dcear zlgz edl eed Ð ceqid zahvi` iab lr `l` zepznd mewna eed `lc oeik ,dcear zligzk mipevig zeyrl epl yi Ð iakrnc

icin ,uega d`lrd oiprl dingp iaxl dil zrnyc xeni` :(a,gl) "i`ny zia" wxt xn`c epiide ,uega mdilr oiaiige iakrn `lc mixcte mixa`` dedc icin ,uega mdilr aiig Ð iakrn

Ð icin `le dil xcd` `le ,dcear zligz oky Ð mixcte mixai`a zxn` m` `l :`aiwr iax dikxtc ab lr s`e .ziyixtck ,sili ediicegl mixcte mixai`nc ,mixcte mixai`` dedc

ixiy mcd ixiy `lde `aiwr iax inp `xwirn dil jixtc `de .oiakrn opi` miiniptd mixiy xaqwc ,diytpc `ail` `l` `kxit `ied `l `aiwr iaxc `kxitc ,jixv `lc meyn epiid

envr ixacl elit`c .eixacl ixnbl `le ,mzd yxtnck ,xn`w `aiwr iaxc eixacle ,egikei mixcte mixai` :eaiyd dingp iaxe .miinipta elit` :yexit ,xn`w diytpc `ail` Ð od devn

mipevig sili ediipine .oiakrn miiniptc dil `xiaq `l` ,ikd dil `xiaq `l edi`e .devn ixiy dil ixwc i`na dil icenc rnync Ð eixacl `ed `da `l` ,mixcte mixai`n di`x jixv

aiigl aiyg dcear zligzc ,izyxity mrh eze`ne .dingp iax aiign edlekac rnync ,aiigc ,`ziixaae oizipzna `nzq mcd ixiy ipzwc xity iz` `zyde .ziyixtck Ð uega aiigl

xnel xeaq ded mrh dfi`n Ð ok `l m`c ,mipevig oiakrnc `xwirn jzrc `wlq ded `nrh `eddn Ð ceqid ab lr `l` zepznd zligz mewna opi`y itl mixai`n edl opixnbe ,uega

epiaxe .ziyixtc `nrhn jgxk lr `l` ,xtk Ð dlk m` "xtkn dlke" ,miinipta `l` `xw `kil `de ,iakrn mipevig elit`c jzrc `wlq dede ?`c` axc `zlin izii`c inwn iakrnc

.zetqeza yxetn (my df mb) "i`ny zia" wxt migafae .eizazk `l okl ,eyexitl `aeh dywe ,xg` oipra yxit mzøôëåd`neh` :i"yx yxit Ð miptle iptl df ycewd ycwn z`

xg` xt `ian Ð miptle iptl zepzn lk xnby mcew mcd jtyp m`c ,iaiyg `cg miptle iptlc zepzn lkc xnel ,dl iziin lkidce miptle iptlc zepzn` `dc ,`xidp `le .miptle iptlc

iptl df :xn`w ikdc ,i"yx yexit ayiil lkep edin .gafnc oke dpzn `cgk lkidc iaiyg dpzn `cgk edlekc ,miptle iptl df xn`w mcd jtyp oiprl :xnel yi `l` .dligza ligzne

mipta `nhpy lr xtkne ,iaiyg `cg ernynk gafn .lkida drxi`y d`neh lr xtkne ,iaiyg `cg lkida oke .my drxi`y d`neh lr xtkne ,iaiyg `cg miptle iptlc zepznc ,miptle

.ok i"yx yxit ok lr Ð 'ek ldwd mr lre mipdkd lr ycewd ycwn lr xtkny dxtka ixiin `xwc dihytc meyne .dcear care diegzyd xeriyk ddy `le
ixac
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úçà íòt Ba ïéøtkúnL íB÷î :øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©¨¤¦§©§¦©©©©
ïäa ïéøtkúnä íéøác :øáñ äéîçð éaøå .äðMa©¨¨§©¦§¤§¨¨©§¨¦©¦§©§¦¨¤
!?áéúk íB÷î äãeäé éaøì ehà .äðMa úçà íòt©©©©©¨¨©§©¦§¨¨§¦
áéúëe "úàæ" áéúk :äãeäé éaøc déîòè eðééä ,àlà¤¨©§©§¥§©¦§¨§¦Ÿ§¦

ãç ,"úçà"¯ãçå ,õeçaî ïáì éãâa éèBòîìéèBòîì ©©©§©¥¦§¥¨¨¦©§©§©¥
ãç :äéîçð éaøå .áäæ éãâa¯,áäæ éãâa éèBòîì ¦§¥¨¨§©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨

ãçå¯àìc ,íéøéL éèBòîìéákòî:äãeäé éaøå . §©§©¥¦©¦§¨§©§¦§©¦§¨
éákòî éà¯éákòî àì éàå ,éákòî¯.éákòî àì ¦§©§¦§©§¦§¦¨§©§¦¨§©§¦

älëå" :àéðúãkøtk íà "Lãwä úà øtkî¯,älk ¦§©§¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¦¦¥¦¨
øtk àì íàå¯Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,älk àì §¦Ÿ¦¥Ÿ¦¨¦§¥©¦£¦¨¨©

íàå øtk älk íà :øîàð àì äî éðtî :äãeäé éaø©¦§¨¦§¥©ŸŸ©¦¦¨¦¥§¦
úBðznä ïî úçà øqéç íàL ?øtk àì älk àìàì Ÿ¦¨Ÿ¦¥¤¦¦¥©©¦©©¨Ÿ

?eäééðéa éàî :ïðéøîàå .íeìk àìå äNòïðçBé éaø ¨¨§Ÿ§§¨§¦©©¥©§©¦¨¨
:øîà ãç ;éåì ïa òLBäé éaøåïéLøBc úeòîLî §©¦§ª©¤¥¦©¨©©§¨§¦

.eäééðéa àkéà éákòî íéøéL :øîà ãçå ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©¨©¦©¦§©§¦¦¨¥©§
?éëä ïðçBé éaø øîà éîeéaø àðz :ïðçBé éaø øîàäå ¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨¨¨©¦

.àéL÷ !éákòî íéøéL øîBàä éøáãk äéîçðéaø øîà §¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦©§¨¨©©¦
øt ìL BúèéçL íãB÷ dðôçL úøBè÷ :àðéðç¯ £¦¨§¤¤£¨¨¤§¦¨¤©

ïàîk .íeìk àìå äNò àì¯.äãeäé éaøk àìc Ÿ¨¨§Ÿ§§©§¨§©¦§¨
äãeäé éaø éàc¯"äwç" àáéúk ék øîàä¯ §¦©¦§¨¨¨©¦§¦¨ª¨

íéøáãa!àáéúëc àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨
.éîc íéðôk íéðt CøBö :äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦¦§¦¨¥
CtLð íéðôaL úBðzî øîb àlL ãò íà :ïðz§©¦©¤Ÿ¨©©¨¤¦§¦¦§©

ícä¯äléçza äféå øBæçéå ,øçà íc àéáé ©¨¨¦¨©¥§©£§©¤©§¦¨
!déì éòaî ïBtçéå øBæçé :àúéà íàå .íéðôaî¦¦§¦§¦¦¨©£§©§¦¨¥¥

úøåè÷á

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `nei(iyily meil)

äãeäé éaømiptan oal icbaa miyrpd mixac wxy xne`y ©¦§¨
miakrn,øáña zeyrpd zecear lr dler dpya zg`yíB÷î ¨©¨

äðMa úçà íòt Ba ïéøtkúnùaezk df lre ,miptle iptl `edy ¤¦§©§¦©©©©©¨¨
lkida la` ,akrn oxcqk opi` m`e ,oxcqk eidiy jixvy dweg
mixac elit` ,dpyd zeni x`ya dxtk mewn mdy zexfrae

iyrpylr `l ,dpya zg` mrt wx ozxtk od s`y ,oal icbaa m
,dweg xn`p dfäéîçð éaøåoia oal icbaa dyrpd lky xne`y §©¦§¤§¨

akrn uega oia mipta,øáñ,mewnd lr xn`p `l dpya zg`y ¨©
lr `l`,äðMa úçà íòt ïäa ïéøtkúnä íéøác,oal icbaa epiidc §¨¦©¦§©§¦¨¤©©©©©¨¨

mixetikd meiae ,micba dpenya ynyn lecbd odkd dpyd lky
oal icbaa ynyny zeceard lre ,oal icba drax`a ynyn
lkida oia mipta oia akrl dweg aezk ,dpya zg` mrt mdy

.akrn oxcq oi` adf icbaa dyery mixac la` ,zexfrae
:`xnbd dywn .dcedi iax ixaca df xe`ia zxzeq `xnbdeèà- ¨

ikeáéúk 'íB÷î' äãeäé éaøìmiptle iptla ecinrny ,weqta §©¦§¨¨§¦
zg` mrt mzq aezk ixd ,dpya zg` mrt miqpkpy mewn `edy
dpya zg` mrt miyrpd zeceard lk lry xnel epl yie ,dpya

:`xnbd zvxzn .dweg mdilr xn`päãeäé éaøc déîòè eðééä àlà¤¨©§©£¥§©¦§¨
weqta yiy meyn ,uegan oal icbaa oxcqk akrn `lyfh `xwie)

(cl,miherin ipyáéúkdzide'úàfrnyn ,'mlFr zTgl mkl §¦§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨
,xg` xac lr `le cala 'z`f' lr `id dwegdy' áéúëelr xRkl §¦§©¥©

mz`Hg lMn l`xUi ipAúçàmiyrpd mixaca wx epiid ,'dpXA §¥¦§¨¥¦¨©Ÿ¨©©©¨¨
,dpya zg`õeçaî ïáì éãâa éèeòîì ãçmiherind on cg` - ©§©¥¦§¥¨¨¦©

,oda akrn xcqd oi`y uega oal icbaa zeyrpd zecear hrnn
áäæ éãâa éèeòîì ãçåzecear hrnn miherind on cg`e - §©§©¥¦§¥¨¨

.oda akrn xcqd oi`y ,adf icbaa zeyrpd
äéîçð éaøå,miherind ipyn hrnn,áäæ éãâa éèeòîì ãçyxecy §©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨

la` ,dpya zg` mrt mda mixtkzny mixac 'dpya zg`'n
,lirl xen`ke ,akrn oxcq uega dyrpy dn elit` oal icbaa

,íéøéL éèeòîì ãçåz` jtey did ze`fdd lk z` xnby xg`ly §©§©¥¦©¦
weqtd hrnn dfe ,oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr miixiyd

icbaa dyrpy s`yoaléákòî àìc,oxcqk mze` dyr `l m` §Ÿ§©§¥
.mda akrn xcqd uega oal icbaa miyrpd mixac x`y la`

cg` herin yxec `ly dcedi iax ly enrh edn `xnbd zx`an
:xcqd mda akri `ly miixiyléákòî éà ,äãeäé éaøåx`y §©¦§¨¦§©§¥

miixiyd zkity ,oxcqk eidiy uegan oal icbaa miyrpd mixac
ok mb oal icbaa dyrpd,éákòîoeik ,mdipia wlgl mrh oi`e §©§¥

,mixetikd mei zecear lkk dcear zaygp miixiy zkityyéàå§¦
éákòî àì,oxcqk eidiy uegan oal icbaa miyrpd mixac x`y Ÿ§©§¥

miixiy zkity mb.éákòî àìŸ§©§¥
miixiyy dcedi iax zrcy x`ean da `ziixa `xnbd d`ian

:llk mkty `l m` dxtkd z` miakrn,àéðúãkweqta aezk ¦§©§¨
(k fh `xwie)Lãwä úà øtkî älëå'gAfOd z`e crFn ld` z`e §¦¨¦©¥¤©Ÿ¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©

,'igd xirUd z` aixwde`l` aezkl el did `l dxe`kle §¦§¦¤©¨¦¤¨
miyxece ,'ycewd z` xtkn dlke' edn 'igd xiryd z` aixwde'

,jk dfn,øtk íà,ie`xk ze`fdd lk z` dyryälk`vie ozxtk ¦¦¥¦¨
,ezaeg ici,øtk àì íàå,ze`fdd lk z` dyr `lyälk àìz` §¦Ÿ¦¥Ÿ¦¨

,melk `le dyr `le ,dxtkd,äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§¨
øîàð àl äî éðtîxRMn dNke' weqtd z` yexcp `ly recn -' ¦§¥©ŸŸ©§¦¨¦©¥

,ezaizk xcqke epeylkälk íà,ze`fdd lk z` xnbyøtkyi - ¦¦¨¦¥
,ezaeg ici `vie dxtk elälk àì íàå,ze`fdd lk z`øtk àì §¦Ÿ¦¨Ÿ¦¥

xzei gken dfne ,mpzile xefgl jixve ,dxtk el oi` -øqéç íàL¤¦¦¥

úBðznä ïî úçà,adfd gafna oiae lkida oia miptle iptl oiaàì ©©¦©©¨Ÿ
ïðéøîàå .íeìk àìå äNòmigaf zkqna(:ap)xxaleäééðéa éàî- ¨¨§Ÿ§§©§¦¨©¥©§

e` dfd oeyla miyxec m` dcedi iaxe `aiwr iax oia lcadd edn
dfa ewlgpy ,`xnbd zx`ane .dfd oeylaòùBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©

øîà ãç ,éåì ïaixacle ,mzwelgnn dyrnl `veid oic oi` ok`y ¤¥¦©¨©
wxe ,dxtkd z` zakrn dpi` miixiy zkity lkdúeòîLî©§¨

eäééðéa àkéà ïéùøBcyxec `aiwr iaxy ,weqtd z` yexcl ji` - §¦¦¨¥©§
weqtd z`dxtka ielz lkdy dlk xtik m` ,`yixl `tiqdn

iaxe ,miakrn mpi` miixiy la` ,zeakrnd ody zepznd epiidc
yexcp m`y xaq wx miakrn `l miixiyy xaeq ok mb dcedi
dxtka icy xnele zerhl xyt` dlk xtik m`y `aiwr iaxk
epivny enk oiakrn opi` zepznd x`y la` ,zg` dpzn ly
z` dlk m` wxy `tiql `yixdn yxc okle ,zepevigd ze`hga
lk z` dlk `l m` la` ,xtik dyxta aezky enk zepznd lk
zg` xqig m`y cnlp dfne ,xtik `l weqta miaezky zepznd

,melk dyr `l zepznd on,eäééðéa àkéà éákòî íéøéL ,øîà ãçå§©¨©¦©¦§©§¥¦¨¥©§
dyre xtik m` yxc okle miakrn `l miixiy xaq `aiwr iaxy
zkitye ,ezxtk z` z`fa dlk ,dyxta miaezkd ze`fdd z`
yxc okle ,miakrn miixiy xaq dcedi iaxe ,zakrn dpi` miixiy
ef dyxta aezky dn oia ozil jixvy zepznd lk z` dlk m`
lkd dlk `l m`e ,xtik f` wx ,zxg` dyxtn micnely dn oia
gken o`kne ,xtik `l ,miixiyd zkity z` wx xqig m` elit`
dey opic ok m`e ,dxtkd z` miakrn miixiyy dcedi iax xaeqy
dfa mb ,akrn xcqd did lkida ze`fdd lka m`y ze`fdd lkl

.akrn did
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe`l miixiy dingp iaxly ¦¨©©¦¨¨¨¦

,miakrnïðçBé éaø øîàäåmigaf zkqna(.`iw)iax ixac z` x`al §¨¨©©¦¨¨
dpyna dingp(:iw my)meyn aiig uega oaixwdy mcd ixiiyy

c meyn `ed enrhy x`iae ,uega miycw aixwnäéîçð éaø àðz̈¨©¦§¤§¨
éákòî íéøéL øîBàä éøáãkaygp ,oky oeike ,z`hgd zxtk z` §¦§¥¨¥¦©¦§©§¥

ueg ihegy zyxta xn`pd llka df ixde dceark xacdfi `xwie)

(hopgei iaxy gkene ,'zxkpe 'ebe ep`iai `l cren ld` gzt l`e'
:`xnbd zniiqn .miakrn miixiyy dingp iax zhiya cnel

.àéL÷©§¨
:oxcqk `ly eyrpy zeceara dpc `xnbdúøBè÷ ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨§¤

,øt ìL BúèéçL íãB÷ dðôçLy,oxcqk dyr `làìå äNò àì ¤£¨¨¤§¦¨¤©Ÿ¨¨§Ÿ
,íeìk:`xnbd zxxan .akrn oxcq dfa mbyéaøk àìc ,ïàîk §§©§Ÿ§©¦

'äweç' àáéúk ék øîàä ,äãeäé éaø éàc ,äãeäé,akrn xcqdy §¨§¦©¦§¨¨¨©¦§¦¨¨
`weec,àáéúëc àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãaeli`e ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨

dqipkne uega otegy ,uega miyrp xtd zhigye zxehwd zpitg
:`xnbd dgec .miptle iptlíéðt CøBö ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦

,éîc íéðôk,mipt jxevl miyrp xtd zhigye zxehwd zpitgy ¦§¦¨¥
dpitg ila xihwdl `le ,dhigy ila zefdl `l xyt` i`y

.mipta miyrpd mixack miakrn md okle ,mcewn
:`pipg iax lr `xnbd dywnïðz,epizpynaøîb àlL ãò íà §©¦©¤Ÿ¨©

ícä CtLð íéðôaL úBðzîxtd lyøçà íc àéáéxg` xt hgyi - ©¨¤¦§¦¦§©©¨¨¦¨©¥
äféå øBæçéåencn.íéðôaî äléçza:`xnbd dywnàúéà íàå §©£§©¤©§¦¨¦¦§¦§¦¦¨

,melk dpi` xtd zhigyl dnicwdy zxehwd zpitgyøBæçé©£
déì éòaî ïBtçéåxefgl jixv ipyd xtd zhigy xg`l `ld - §©§¦¨¥¥

zhigyl zxehwd zpitg z` micwdy `vnp jk `l m`y ,oetgle
.ipyd xtd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc `nei(iriax meil)

äzòî àlàaezky dn ,akrn epi` xzep azkpy mewn lky ¤¨¥©¨
'äçðnä ïî úøúBpäå'dvinwd xg`,éákòî àìc énð éëäixde §©¤¤¦©¦§¨¨¦©¦§Ÿ§©§¥

epipy(.h zegpn)oixihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy
:`xnbd daiyn .akrn xzepy ep`vn ok m`e ,unewd z` mdilr

íúä éðàLzepedad lr ozipd ony bela,'øúBpäå' 'øúiîe' áéúëc ©¦¨¨¦§¦¦¤¤§©¨

,miixiy xnelk ,'onyd xzine' iexw zepedal ozipd onydy
,miixiy ixiiy epiide ,epnn 'xzepde' aezk zepedad ozn xg`le
'zxzepde' wx mda aezky dgpn ixiiy la` ,miakrn mpi` okle

.miakrn
,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קסט ezny ina cenr q sc ± iyily wxt`nei
øáñ äãåäé 'øelit` ,zexfr`e lkid` la` ,dweg `aizk dpya zg` ezxtky mewn` Ð

.dweg `aizk `l Ð dpya zg` `l` ,lecb odka ozxtk oi`y oal icbaa miyrpd mixac

äðùá úçà ïäá íéøôëúîä íéøáã.micba` oia mewn` oia Ðúàæ áéúëdweg rnyn Ð

.zxg` lr `le ,daizk z`f lríéøéù éèåòîìxac iakrn `lc ,mixiy zkity Ð

ody it lr s`e ,mdl enicwd m` mdl xge`nd

.akrn oxcq oi` Ð oal icbaa oiyrpäãåäé 'øå
éáëòî éàoal icbaa miyrpd mixac x`y Ð

.oxcqk mixiy s` iakrn Ð oxcqka ueganéàå
éáëòî àìoal icbaa miyrpd mixac x`y Ð

zakrnd dcear inp edpi`c ,ipd iakrn `l Ð

.dhernl zifg i`ne ,`id dxtkàéðúãëÐ

x`yk dxtk iakrn mixiy dcedi 'xlc

dweg i` ,jkld .ixnbl edl xwr i` ,zepznd

.`aizk inp edcic` Ð `aizk `x`y`éðôî
øîàð àì äîyexcp `ly epici lr akrn in Ð

`l Ð dlk `l m`e ,xtk Ð dlk m` :df oeyla

.xtkïðéøîàå.(a,ap migaf) "onewn edfi`"a Ð

ïéùøåã úåòîùîxne ,ikd dil rnyn xn Ð

.ikd dil rnynåäééðéá àëéà éáëòî íéøéùÐ

:xn`w ikde ,iakrn `l mixiy :xaq `aiwr 'x

jty `l elit`e ,dlk Ð zepznd xwir xtk m`

m` :xn`w ikde .iakrn :xaq dcedi 'xe .mixiy

oi` Ð lkd xtk `l m`e ,xtk f` Ð lkd dlk

.dxtk zepzn ly dxtkdéëä ïðçåé 'ø øîà éîå
opixn`ck ,iakrn `l mixiy dingp 'xlc Ð

'xl `pwqne ,eyxc cg` `xwn odipy :lirl

.iakrn `lc mixiy ihernl cg ,dingpøîàäå
ïðçåé éáøhgeyd" wxta ,migaf zkqna Ð

dingp 'x `pz ,(`,`iw my) "uega dlrnde

dingp 'x xn`wc ,iakrn mixiy xne`d ixack

:`nl` .aiig Ð uega oaixwdy mcd ixiy :mzd

l`e" (fi `xwie) :eda opixwe .mipta od dcear

."zxkpe 'ebe ep`iai `l cren ld` gztmc `iai

ligzie xg`dfe ,zxehwd xhwp xak ixde Ð

.xt hgey
úøåè÷á
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àðú`l i` `d ,iakrnc meyn `wec rnyn Ð iakrn mixiy xne`d ixack dingp iax

(`,hl) "i`ny zia" wxt migafa rnync :dnize .uega ediilr aiigin `l Ð iakrn

zde ,ixii` mipevigd mixiya dingp iaxcoiaiig oi` dn`l miktypd minc `ziixa iziin m

elit` ,dcica ipzile beltil :jixte .qeaik oerh oi`e ,oda zlqet daygn oi`e uega odilr

oi`c ,z`hgay zepzn ylya mixiyk minca

oiaiig oi`e ,oda zlqet daygn oi`e ,qeaik oerh

,`id dingp iax Ð ipn `d :ipyne !uega odilr

ipzin `le ,aiig uega oaixwdy mcd ixiy :xn`c

iaxl :`nl` .iaeig `zlz icda ixeht `zlz dil

,qeaik oerh oi` z`hgay zepzn dyly dingp

inp oicd `ed ok m` .oda zlqet daygn oi`e

.aiig Ð uega oaixwd ,ikd elit`e .iakrn `lc

Ð iakrn `lc ab lr s` ,mixiy oicd `ed ok m`

iaxlc df okzi ji` :cere !uega ediilr aiigil

zepzn dyly dingpwxta lirle (`,gl my)

dhnl oiivgy minc epivn `lc (`,eh) `nw

df itle ,oiakrn ediy mewn cga dlrnl oiivge

awri epiax dywd cere !dingp iaxl epivn ixd

(my df mb) "i`ny zia" wxtac :y"piilxe`n

hgeyd" wxtae ,ixii` mipevigac rnyn

ax xn`c `zyde opixn` (`,`iw my) "dlrnde

la` ,miniptd mixiya zwelgn dad` xa `c`

ik ,oiakrn oi` lkd ixac mipevigd mixiya

:cere .miniptd mixiya Ð dingp iax xn`w

iab ,(`,aiw my) "dlrnde hgeyd" wxt seqac

iaxk dl iwenc ,zeqek ipya dnc laiwy z`hg

iwene ,'eke dnec xacd dnl lyn :xn`we ,dingp

mipeviga dingp iax :`nl` .`iyp xirya dl

,`iyw `l `d ,edin !`iyp xiryc `inec ,ixii`

`ki` Ð `iyp xirya ied lyndc ab lr s`c

mewn lkn .ixii` miinipta dingp iax xninl

`ibeqc uxzl oi`e !ol iywiz zeiyewd x`y

iaxk `lc (a,gl my) "i`ny zia" wxt yixc

(`,`iw my) "dlrnde hgeyd" wxtac oeik ,opgei

xn`c xza opgei iaxc `zlin `nwezin `pwqna

odk miig epiax uxize .'ek dad` xa `c` ax

dingp iax `pz :opgei iax xn`w ikdc ,l"vf

eli`e ,oiakrn miiniptd mixiy xne`d ixack

miiniptd mixiy Ð dcear zligz oky mixcte mixa`l dn zkxt i`c ,mixcte mixai`n opixnbc ,oiakrn `lc ab lr s` ,uega mipeviga aiigl yi ok m` ,aiig Ð uega oze` dyer did

dcear zligz `lde ?dcear seq ody egikei miniptd mixiy xn`w ikidc mdxa` oa wgvi epiaxl `xidp `le .egikei mixcte mixai` Ð oiakrn oky miiniptd mixiyl dn zkxt i`e ,egikei

dingp iax `pz :eyexit ikd Ð iakrn `l dingp iaxl mipevigd mixiyc opiwqnc `pwqnlc mdxa` oa wgvi epiax yxit ok lr !iakrn miinipt xn`c o`nl "dlrnde hgeyd"a mze` `xew

miiniptl i`d ilek edpiayg` `pngxc oeikc ,mixcte mixai`l zencle ,zegtd lkl dcear zligz enk mipevig zeyrl xazqn Ð oiakrnc oeike ,oiakrn miiniptd miixiy xne`d ixack

`lc ab lr s`e .dpey`x dcear seq oi`e ,zxg` dcear zlgz edl eed Ð ceqid zahvi` iab lr `l` zepznd mewna eed `lc oeik ,dcear zligzk mipevig zeyrl epl yi Ð iakrnc

icin ,uega d`lrd oiprl dingp iaxl dil zrnyc xeni` :(a,gl) "i`ny zia" wxt xn`c epiide ,uega mdilr oiaiige iakrn `lc mixcte mixa`` dedc icin ,uega mdilr aiig Ð iakrn

Ð icin `le dil xcd` `le ,dcear zligz oky Ð mixcte mixai`a zxn` m` `l :`aiwr iax dikxtc ab lr s`e .ziyixtck ,sili ediicegl mixcte mixai`nc ,mixcte mixai`` dedc

ixiy mcd ixiy `lde `aiwr iax inp `xwirn dil jixtc `de .oiakrn opi` miiniptd mixiy xaqwc ,diytpc `ail` `l` `kxit `ied `l `aiwr iaxc `kxitc ,jixv `lc meyn epiid

envr ixacl elit`c .eixacl ixnbl `le ,mzd yxtnck ,xn`w `aiwr iaxc eixacle ,egikei mixcte mixai` :eaiyd dingp iaxe .miinipta elit` :yexit ,xn`w diytpc `ail` Ð od devn

mipevig sili ediipine .oiakrn miiniptc dil `xiaq `l` ,ikd dil `xiaq `l edi`e .devn ixiy dil ixwc i`na dil icenc rnync Ð eixacl `ed `da `l` ,mixcte mixai`n di`x jixv

aiigl aiyg dcear zligzc ,izyxity mrh eze`ne .dingp iax aiign edlekac rnync ,aiigc ,`ziixaae oizipzna `nzq mcd ixiy ipzwc xity iz` `zyde .ziyixtck Ð uega aiigl

xnel xeaq ded mrh dfi`n Ð ok `l m`c ,mipevig oiakrnc `xwirn jzrc `wlq ded `nrh `eddn Ð ceqid ab lr `l` zepznd zligz mewna opi`y itl mixai`n edl opixnbe ,uega

epiaxe .ziyixtc `nrhn jgxk lr `l` ,xtk Ð dlk m` "xtkn dlke" ,miinipta `l` `xw `kil `de ,iakrn mipevig elit`c jzrc `wlq dede ?`c` axc `zlin izii`c inwn iakrnc

.zetqeza yxetn (my df mb) "i`ny zia" wxt migafae .eizazk `l okl ,eyexitl `aeh dywe ,xg` oipra yxit mzøôëåd`neh` :i"yx yxit Ð miptle iptl df ycewd ycwn z`

xg` xt `ian Ð miptle iptl zepzn lk xnby mcew mcd jtyp m`c ,iaiyg `cg miptle iptlc zepzn lkc xnel ,dl iziin lkidce miptle iptlc zepzn` `dc ,`xidp `le .miptle iptlc

iptl df :xn`w ikdc ,i"yx yexit ayiil lkep edin .gafnc oke dpzn `cgk lkidc iaiyg dpzn `cgk edlekc ,miptle iptl df xn`w mcd jtyp oiprl :xnel yi `l` .dligza ligzne

mipta `nhpy lr xtkne ,iaiyg `cg ernynk gafn .lkida drxi`y d`neh lr xtkne ,iaiyg `cg lkida oke .my drxi`y d`neh lr xtkne ,iaiyg `cg miptle iptlc zepznc ,miptle

.ok i"yx yxit ok lr Ð 'ek ldwd mr lre mipdkd lr ycewd ycwn lr xtkny dxtka ixiin `xwc dihytc meyne .dcear care diegzyd xeriyk ddy `le
ixac
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úçà íòt Ba ïéøtkúnL íB÷î :øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©¨¤¦§©§¦©©©©
ïäa ïéøtkúnä íéøác :øáñ äéîçð éaøå .äðMa©¨¨§©¦§¤§¨¨©§¨¦©¦§©§¦¨¤
!?áéúk íB÷î äãeäé éaøì ehà .äðMa úçà íòt©©©©©¨¨©§©¦§¨¨§¦
áéúëe "úàæ" áéúk :äãeäé éaøc déîòè eðééä ,àlà¤¨©§©§¥§©¦§¨§¦Ÿ§¦

ãç ,"úçà"¯ãçå ,õeçaî ïáì éãâa éèBòîìéèBòîì ©©©§©¥¦§¥¨¨¦©§©§©¥
ãç :äéîçð éaøå .áäæ éãâa¯,áäæ éãâa éèBòîì ¦§¥¨¨§©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨

ãçå¯àìc ,íéøéL éèBòîìéákòî:äãeäé éaøå . §©§©¥¦©¦§¨§©§¦§©¦§¨
éákòî éà¯éákòî àì éàå ,éákòî¯.éákòî àì ¦§©§¦§©§¦§¦¨§©§¦¨§©§¦

älëå" :àéðúãkøtk íà "Lãwä úà øtkî¯,älk ¦§©§¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¦¦¥¦¨
øtk àì íàå¯Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,älk àì §¦Ÿ¦¥Ÿ¦¨¦§¥©¦£¦¨¨©

íàå øtk älk íà :øîàð àì äî éðtî :äãeäé éaø©¦§¨¦§¥©ŸŸ©¦¦¨¦¥§¦
úBðznä ïî úçà øqéç íàL ?øtk àì älk àìàì Ÿ¦¨Ÿ¦¥¤¦¦¥©©¦©©¨Ÿ

?eäééðéa éàî :ïðéøîàå .íeìk àìå äNòïðçBé éaø ¨¨§Ÿ§§¨§¦©©¥©§©¦¨¨
:øîà ãç ;éåì ïa òLBäé éaøåïéLøBc úeòîLî §©¦§ª©¤¥¦©¨©©§¨§¦

.eäééðéa àkéà éákòî íéøéL :øîà ãçå ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©¨©¦©¦§©§¦¦¨¥©§
?éëä ïðçBé éaø øîà éîeéaø àðz :ïðçBé éaø øîàäå ¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨¨¨©¦

.àéL÷ !éákòî íéøéL øîBàä éøáãk äéîçðéaø øîà §¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦©§¨¨©©¦
øt ìL BúèéçL íãB÷ dðôçL úøBè÷ :àðéðç¯ £¦¨§¤¤£¨¨¤§¦¨¤©

ïàîk .íeìk àìå äNò àì¯.äãeäé éaøk àìc Ÿ¨¨§Ÿ§§©§¨§©¦§¨
äãeäé éaø éàc¯"äwç" àáéúk ék øîàä¯ §¦©¦§¨¨¨©¦§¦¨ª¨

íéøáãa!àáéúëc àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨
.éîc íéðôk íéðt CøBö :äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦¦§¦¨¥
CtLð íéðôaL úBðzî øîb àlL ãò íà :ïðz§©¦©¤Ÿ¨©©¨¤¦§¦¦§©

ícä¯äléçza äféå øBæçéå ,øçà íc àéáé ©¨¨¦¨©¥§©£§©¤©§¦¨
!déì éòaî ïBtçéå øBæçé :àúéà íàå .íéðôaî¦¦§¦§¦¦¨©£§©§¦¨¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `nei(iyily meil)

äãeäé éaømiptan oal icbaa miyrpd mixac wxy xne`y ©¦§¨
miakrn,øáña zeyrpd zecear lr dler dpya zg`yíB÷î ¨©¨

äðMa úçà íòt Ba ïéøtkúnùaezk df lre ,miptle iptl `edy ¤¦§©§¦©©©©©¨¨
lkida la` ,akrn oxcqk opi` m`e ,oxcqk eidiy jixvy dweg
mixac elit` ,dpyd zeni x`ya dxtk mewn mdy zexfrae

iyrpylr `l ,dpya zg` mrt wx ozxtk od s`y ,oal icbaa m
,dweg xn`p dfäéîçð éaøåoia oal icbaa dyrpd lky xne`y §©¦§¤§¨

akrn uega oia mipta,øáñ,mewnd lr xn`p `l dpya zg`y ¨©
lr `l`,äðMa úçà íòt ïäa ïéøtkúnä íéøác,oal icbaa epiidc §¨¦©¦§©§¦¨¤©©©©©¨¨

mixetikd meiae ,micba dpenya ynyn lecbd odkd dpyd lky
oal icbaa ynyny zeceard lre ,oal icba drax`a ynyn
lkida oia mipta oia akrl dweg aezk ,dpya zg` mrt mdy

.akrn oxcq oi` adf icbaa dyery mixac la` ,zexfrae
:`xnbd dywn .dcedi iax ixaca df xe`ia zxzeq `xnbdeèà- ¨

ikeáéúk 'íB÷î' äãeäé éaøìmiptle iptla ecinrny ,weqta §©¦§¨¨§¦
zg` mrt mzq aezk ixd ,dpya zg` mrt miqpkpy mewn `edy
dpya zg` mrt miyrpd zeceard lk lry xnel epl yie ,dpya

:`xnbd zvxzn .dweg mdilr xn`päãeäé éaøc déîòè eðééä àlà¤¨©§©£¥§©¦§¨
weqta yiy meyn ,uegan oal icbaa oxcqk akrn `lyfh `xwie)

(cl,miherin ipyáéúkdzide'úàfrnyn ,'mlFr zTgl mkl §¦§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨
,xg` xac lr `le cala 'z`f' lr `id dwegdy' áéúëelr xRkl §¦§©¥©

mz`Hg lMn l`xUi ipAúçàmiyrpd mixaca wx epiid ,'dpXA §¥¦§¨¥¦¨©Ÿ¨©©©¨¨
,dpya zg`õeçaî ïáì éãâa éèeòîì ãçmiherind on cg` - ©§©¥¦§¥¨¨¦©

,oda akrn xcqd oi`y uega oal icbaa zeyrpd zecear hrnn
áäæ éãâa éèeòîì ãçåzecear hrnn miherind on cg`e - §©§©¥¦§¥¨¨

.oda akrn xcqd oi`y ,adf icbaa zeyrpd
äéîçð éaøå,miherind ipyn hrnn,áäæ éãâa éèeòîì ãçyxecy §©¦§¤§¨©§©¥¦§¥¨¨

la` ,dpya zg` mrt mda mixtkzny mixac 'dpya zg`'n
,lirl xen`ke ,akrn oxcq uega dyrpy dn elit` oal icbaa

,íéøéL éèeòîì ãçåz` jtey did ze`fdd lk z` xnby xg`ly §©§©¥¦©¦
weqtd hrnn dfe ,oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr miixiyd

icbaa dyrpy s`yoaléákòî àìc,oxcqk mze` dyr `l m` §Ÿ§©§¥
.mda akrn xcqd uega oal icbaa miyrpd mixac x`y la`

cg` herin yxec `ly dcedi iax ly enrh edn `xnbd zx`an
:xcqd mda akri `ly miixiyléákòî éà ,äãeäé éaøåx`y §©¦§¨¦§©§¥

miixiyd zkity ,oxcqk eidiy uegan oal icbaa miyrpd mixac
ok mb oal icbaa dyrpd,éákòîoeik ,mdipia wlgl mrh oi`e §©§¥

,mixetikd mei zecear lkk dcear zaygp miixiy zkityyéàå§¦
éákòî àì,oxcqk eidiy uegan oal icbaa miyrpd mixac x`y Ÿ§©§¥

miixiy zkity mb.éákòî àìŸ§©§¥
miixiyy dcedi iax zrcy x`ean da `ziixa `xnbd d`ian

:llk mkty `l m` dxtkd z` miakrn,àéðúãkweqta aezk ¦§©§¨
(k fh `xwie)Lãwä úà øtkî älëå'gAfOd z`e crFn ld` z`e §¦¨¦©¥¤©Ÿ¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©

,'igd xirUd z` aixwde`l` aezkl el did `l dxe`kle §¦§¦¤©¨¦¤¨
miyxece ,'ycewd z` xtkn dlke' edn 'igd xiryd z` aixwde'

,jk dfn,øtk íà,ie`xk ze`fdd lk z` dyryälk`vie ozxtk ¦¦¥¦¨
,ezaeg ici,øtk àì íàå,ze`fdd lk z` dyr `lyälk àìz` §¦Ÿ¦¥Ÿ¦¨

,melk `le dyr `le ,dxtkd,äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§¨
øîàð àl äî éðtîxRMn dNke' weqtd z` yexcp `ly recn -' ¦§¥©ŸŸ©§¦¨¦©¥

,ezaizk xcqke epeylkälk íà,ze`fdd lk z` xnbyøtkyi - ¦¦¨¦¥
,ezaeg ici `vie dxtk elälk àì íàå,ze`fdd lk z`øtk àì §¦Ÿ¦¨Ÿ¦¥

xzei gken dfne ,mpzile xefgl jixve ,dxtk el oi` -øqéç íàL¤¦¦¥

úBðznä ïî úçà,adfd gafna oiae lkida oia miptle iptl oiaàì ©©¦©©¨Ÿ
ïðéøîàå .íeìk àìå äNòmigaf zkqna(:ap)xxaleäééðéa éàî- ¨¨§Ÿ§§©§¦¨©¥©§

e` dfd oeyla miyxec m` dcedi iaxe `aiwr iax oia lcadd edn
dfa ewlgpy ,`xnbd zx`ane .dfd oeylaòùBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©

øîà ãç ,éåì ïaixacle ,mzwelgnn dyrnl `veid oic oi` ok`y ¤¥¦©¨©
wxe ,dxtkd z` zakrn dpi` miixiy zkity lkdúeòîLî©§¨

eäééðéa àkéà ïéùøBcyxec `aiwr iaxy ,weqtd z` yexcl ji` - §¦¦¨¥©§
weqtd z`dxtka ielz lkdy dlk xtik m` ,`yixl `tiqdn

iaxe ,miakrn mpi` miixiy la` ,zeakrnd ody zepznd epiidc
yexcp m`y xaq wx miakrn `l miixiyy xaeq ok mb dcedi
dxtka icy xnele zerhl xyt` dlk xtik m`y `aiwr iaxk
epivny enk oiakrn opi` zepznd x`y la` ,zg` dpzn ly
z` dlk m` wxy `tiql `yixdn yxc okle ,zepevigd ze`hga
lk z` dlk `l m` la` ,xtik dyxta aezky enk zepznd lk
zg` xqig m`y cnlp dfne ,xtik `l weqta miaezky zepznd

,melk dyr `l zepznd on,eäééðéa àkéà éákòî íéøéL ,øîà ãçå§©¨©¦©¦§©§¥¦¨¥©§
dyre xtik m` yxc okle miakrn `l miixiy xaq `aiwr iaxy
zkitye ,ezxtk z` z`fa dlk ,dyxta miaezkd ze`fdd z`
yxc okle ,miakrn miixiy xaq dcedi iaxe ,zakrn dpi` miixiy
ef dyxta aezky dn oia ozil jixvy zepznd lk z` dlk m`
lkd dlk `l m`e ,xtik f` wx ,zxg` dyxtn micnely dn oia
gken o`kne ,xtik `l ,miixiyd zkity z` wx xqig m` elit`
dey opic ok m`e ,dxtkd z` miakrn miixiyy dcedi iax xaeqy
dfa mb ,akrn xcqd did lkida ze`fdd lka m`y ze`fdd lkl

.akrn did
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe`l miixiy dingp iaxly ¦¨©©¦¨¨¨¦

,miakrnïðçBé éaø øîàäåmigaf zkqna(.`iw)iax ixac z` x`al §¨¨©©¦¨¨
dpyna dingp(:iw my)meyn aiig uega oaixwdy mcd ixiiyy

c meyn `ed enrhy x`iae ,uega miycw aixwnäéîçð éaø àðz̈¨©¦§¤§¨
éákòî íéøéL øîBàä éøáãkaygp ,oky oeike ,z`hgd zxtk z` §¦§¥¨¥¦©¦§©§¥

ueg ihegy zyxta xn`pd llka df ixde dceark xacdfi `xwie)

(hopgei iaxy gkene ,'zxkpe 'ebe ep`iai `l cren ld` gzt l`e'
:`xnbd zniiqn .miakrn miixiyy dingp iax zhiya cnel

.àéL÷©§¨
:oxcqk `ly eyrpy zeceara dpc `xnbdúøBè÷ ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨§¤

,øt ìL BúèéçL íãB÷ dðôçLy,oxcqk dyr `làìå äNò àì ¤£¨¨¤§¦¨¤©Ÿ¨¨§Ÿ
,íeìk:`xnbd zxxan .akrn oxcq dfa mbyéaøk àìc ,ïàîk §§©§Ÿ§©¦

'äweç' àáéúk ék øîàä ,äãeäé éaø éàc ,äãeäé,akrn xcqdy §¨§¦©¦§¨¨¨©¦§¦¨¨
`weec,àáéúëc àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãaeli`e ¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨

dqipkne uega otegy ,uega miyrp xtd zhigye zxehwd zpitg
:`xnbd dgec .miptle iptlíéðt CøBö ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦

,éîc íéðôk,mipt jxevl miyrp xtd zhigye zxehwd zpitgy ¦§¦¨¥
dpitg ila xihwdl `le ,dhigy ila zefdl `l xyt` i`y

.mipta miyrpd mixack miakrn md okle ,mcewn
:`pipg iax lr `xnbd dywnïðz,epizpynaøîb àlL ãò íà §©¦©¤Ÿ¨©

ícä CtLð íéðôaL úBðzîxtd lyøçà íc àéáéxg` xt hgyi - ©¨¤¦§¦¦§©©¨¨¦¨©¥
äféå øBæçéåencn.íéðôaî äléçza:`xnbd dywnàúéà íàå §©£§©¤©§¦¨¦¦§¦§¦¦¨

,melk dpi` xtd zhigyl dnicwdy zxehwd zpitgyøBæçé©£
déì éòaî ïBtçéåxefgl jixv ipyd xtd zhigy xg`l `ld - §©§¦¨¥¥

zhigyl zxehwd zpitg z` micwdy `vnp jk `l m`y ,oetgle
.ipyd xtd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc `nei(iriax meil)

äzòî àlàaezky dn ,akrn epi` xzep azkpy mewn lky ¤¨¥©¨
'äçðnä ïî úøúBpäå'dvinwd xg`,éákòî àìc énð éëäixde §©¤¤¦©¦§¨¨¦©¦§Ÿ§©§¥

epipy(.h zegpn)oixihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy
:`xnbd daiyn .akrn xzepy ep`vn ok m`e ,unewd z` mdilr

íúä éðàLzepedad lr ozipd ony bela,'øúBpäå' 'øúiîe' áéúëc ©¦¨¨¦§¦¦¤¤§©¨

,miixiy xnelk ,'onyd xzine' iexw zepedal ozipd onydy
,miixiy ixiiy epiide ,epnn 'xzepde' aezk zepedad ozn xg`le
'zxzepde' wx mda aezky dgpn ixiiy la` ,miakrn mpi` okle

.miakrn
,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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קע
ezny in` cenr `q sc ± iyily wxt`nei

éøééî÷ àì úøåè÷á.df xt zhigy xg` zxg` zxehw xihwdl jixv i`ce ,edine Ð

øéòùä íã íéã÷äehgyy xiry dil dedc ,xn`w miptay zepzna jzrc `wlq `w Ð

.xt ly enc ozn mcewàìåò àîâøúxiryd zhigy la` ,xn`w lkiday zepznac Ð

ozn xg`l dzid dnewna.mipta xtd mcíéðôìå éðôì äælr elld minca xtk Ð

mc` qpkp m` ,miptle iptl drxi`y d`neh

ded la` seqa drici da oi`e d`neha my

`nw wxta i`xwn opitlie .dligza drici

on oibdl dilr dlez df xiryy ,(a,f) zereayc

.cxeie dlera `iaie ,el rceiy cr oixeqidäæ
ìëéä.lkida drxi`y d`neh lr Ðúàå

åòîùîë çáæîämc`l drxi`y d`neh lr Ð

xeriy edfy ,diegzyd ick ddye ,gafna

.dxfra `nhpy inl diidyïìåë ååùåäi`da Ð

z`nehae ,mil`xyie miel mipdk `xza "xtki"

xtd ixdy ,ozeeydl xyt` i` eiycwe ycwn

lr mipta dyrpd xiryde ,mipdkd lr xtkn

eeyed dxtk dfi`ae .l`xyimleky cnln Ð

x`ya glzynd xiry ly ieciea mixtkzn

.dcedi 'x ixac ,zexiaríùë øîåà ïåòîù 'ø
ìàøùé ìò øôëî íéðôá äùòðä øéòùä íãù

åéùã÷å ùã÷î úàîåèá.iecie enr oi`e Ðêë
øôä íãmipdkd lr xtkn iecie `la Ð

.eiycwe ycwn z`nehaøéòù ìù éåãéåù íùëå
êë úåøéáò øàùá ìàøùé ìò øôëî çìúùîä

íéðäëä ìò øôëî øô ìù éåãéåzkqnae Ð

i`ce `d oerny 'xle :opikxt (a,bi) zereay

edin ,edpip dxtk ipac eeyed :opipyne !eeyedÐ

.dicica xtkn cg lkùãå÷ä úà øôëî äìëå
íéðôìå íéðôì äæ.micad oia ly ze`fd el` Ð

ìëéä äæ.zkextd lry ze`fd Ðåøîà ïàëî
'åëåxnb` `l` ,i`w zepzn zvwn ozp` e`l Ð

oi`c o`kn :xn`c ,mcd jtype miptay zepzn

ixdy xnby z`f z` zeyrle xefgl jixv

.`id dnvr ipta dxtkêì éúøîà úçà úàèç
dxtk zeyrl `le ,da dxtkd xtkzdl Ð

.zenda izyn zg`ïééåèç éðù àìåzepyl Ð

.minrt izy d`fddïéâåìá á÷òé 'ø ÷ìéç éìÐ

,rxevn ly ony bela welig awri 'x ozp il

dpye ,mixetkd mei ly minc oznl eeyed `ly

oerny 'xe xfrl` 'xe xi`n 'x ewlgp `l :il

miptay ze`fd ray ,ea zewelgd zeceara

myn wqty mewnn opixn` `lc ,zepeda ozne

(ci `xwie) "ony cg` bel" aizkc ,ligzn `ed

`le ,ea dxtkd zeidl jl izxn` cg` bel Ð

iehig yxcinl `ki`c `ed mzdc ,oibel ipy

.ikd xninl `kil `kd la` ,jl izxn` cg`

íéðôáù úåðúî úö÷îon dfde" (my) aizkc Ð

."minrt ray erav`a onydäìéçúá ìéçúéå
úåðåäáá(my) aizkck ,dipy dcear `idy Ð

.'ebe "odkd ozi etk lr xy` onyd xzine"

ùàøä úåðúîsk lr xy` onya xzepde" Ð

.(my) "xdhnd y`x lr ozi odkd'ø äðù éì
á÷òéoibela epzpynay dfd zwelgnd z` Ð

.rxevn lyøúåðäå áéúëã íåùî àîéìéàÐ

.miixiy edl ixwcéáëòî àìã éîð éëädxhwdl dvinw oia exqgy miixiy :(`,h zegpn) xn xn`de Ð.ediilr unewd z` oixihwn oi` Ðøúåðäå ïîùä øúéîå áéúëã àëä éðàù
.xdhnd y`x lr ozi ,mipey`xd miixiya "xzepde" eda aizkc ,miixiy ixiy oiiexw y`xd zepzne 'ebe "onyd xzine" eda aizkc ,miixiy oiiexw zepeda zepzn Ð

íùà
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éøáã(a,e) migafc `nw wxt opixn`c dnl dyw o`kn Ð akrn epi` y`xd zepzn lkd

ixac ,xtk `l Ð ozp `l m`e ,xtk Ð ozp m` "xdhnd y`x lr ozi onya xzepde"

i`n :mzd yxtne .xtke ,xtk `l eli`k eilr dlrn :xne` ixep oa opgei iax .`aiwr iax

`iaie :i"yx yxite .y`xd zepzn Ð xtk `l ,zepeda ozn Ð xtk ,xtke xtk `l eli`k

s` `aiwr iaxle .y`xd zepzna ligzie ,xg`

xg` bel `iaie ,el elr `l ozpy zepeda zepzn

i`pzk `lc edf] ok m`c :dywe .zepedaa ligzie

xn`c ixep oa opgei iax :[d`xp ok lre !`kdc

`pzk xaq Ð od devn ixiy y`xd zepznc mzd

xtk xninl ira ik `xwirn :`yexit ikde ,`kdc

Ð `xab xtk .`iny inw Ð xtk `l ,`xab Ð

ypern Ð `iny inw xtk `le ,ezrxvn xdihy

xtki` eciay ypern elit` :xn`w xcde eciay

,dzevnk d`yry Ð zepeda ozn xtk `l` ,dil

`le ,devn xqigy Ð y`xd zepzn xtk `l

`wlq `xwirnc :miyxtn yie .dxn`nk d`yr

,onvr zepeda ozn Ð `iny inw xtk `l jzrc

ab lr s` ,xenb ievix oda oi` Ð ozpy it lr s`

xtk `l :xn`w xcde .iakrn `l y`xd zepznc

Ð zepeda ozn la` ,xenb ievix Ð y`xd zepzn

.xenb ievix xtkàìàon zxzepde dzrn

xzine"n jxtinl ivn ded inp ikd Ð dgpnd

jxtinl dil `gip `l` ,dia i`wc onyd

."xzepde"c 'inec iedc "zxzepde"n
my`
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BèçML øéòN :àleò øîà .éøééî à÷ àì úøBè÷a¦§¤¨¨©§¦¨©¨¨¦¤§¨
øt ìL Bîc ïzî íãB÷¯:ïðz .íeìk àìå äNò àì ¤©©¨¤©Ÿ¨¨§Ÿ§§©

øtä íãì øéòOä íc íéc÷ä¯ícî äféå øBæçé ¦§¦©©¨¦§©©¨©£§©¤¦©
èBçLéå øBæçé ,àúéà íàå .øtä íc øçà øéòOä©¨¦©©©©¨§¦¦¨©£§¦§
øîà ïëå .ìëéäaL úBðzîa :àleò àîbøz !déì éòaî¦¨¥¥©§§¨¨§©¨¤©¥¨§¥¨©
"çaæna ïëå ìëéäa ïëå" .ìëéäaL úBðzîa :ñôà éaø©¦¨¥§©¨¤©¥¨§¥©¥¨§¥©¦§¥©

åëå:ïðaø eðz .'""Lãwä Lc÷î úà øtëå¯éðôì äæ ¨©¨©§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤¦§©
"ãòBî ìäà" ,íéðôìå¯"çaæî" ,ìëéä äæ¯,BòîLîk §¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨

"øtëé"¯"íéðäkä" ,úBøæò elà¯íò" ,ïòîLîk §©¥¥£¨©Ÿ£¦§©§¨¨©
"ìäwä¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯eåLeä .íiåìä elà ©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦§

çlzLnä øéòOa ïéøtkúî ïlekL ,úçà äøtëì ïlek¨§©¨¨©©¤¨¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©
:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,úBøéáò øàLa¦§¨£¥¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòOä ícL íLk§¥¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥
ìò øtëî øtä íc Ck ,åéLã÷å Lc÷î úàîeèa§§©¦§¨§¨¨¨¨©©¨§©¥©
ìL éecéeL íLëe .åéLã÷å Lc÷î úàîeèa íéðäkä©Ÿ£¦§§©¦§¨§¨¨¨§¥¤¦¤

úBøéáò øàLa ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN¯ ¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¦§¨£¥
.úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck̈¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥

"Lãwä úà øtkî älëå" :ïðaø eðz¯"ãòBî ìäà" ,íéðôìå éðôì äæ¯"çaæî" ,ìëéä äæ ¨©¨©§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¤¦§©§¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©
¯íéðôaL úBðzî úö÷î ïúð :eøîà ïàkî .ïîöò éðôa äøtk äøtk ïlekL ãnìî ,BòîLîk§©§¨§©¥¤¨©¨¨©¨¨¦§¥©§¨¦¨¨§¨©¦§¨©¨¤¦§¦

ícä CtLðå¯ïBòîL éaøå øæòìà éaø .íéðôaL úBðzna älçza ìéçúéå ,øçà íc àéáé §¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨©©¨¤¦§¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
ícä CtLðå ,íéðôaL úBðznä úà øîb .÷ñtL íB÷nî àlà ìéçúî Bðéà :íéøîBà¯ §¦¥©§¦¤¨¦¨¤¨©¨©¤©©¨¤¦§¦§¦§©©¨

CtLðå ìëéäaL úBðzî úö÷î ïúð .ìëéäaL úBðzîa älçza ìéçúéå ,øçà íc àéáé̈¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©¥¨¨©¦§¨©¨¤©¥¨§¦§©
ícä¯Bðéà :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .ìëéäa äléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥

ícä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîb .÷ñtL íB÷nî àlà ìéçúî¯ìéçúéå øçà íc àéáé ©§¦¤¨¦¨¤¨©¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦
ícä CtLðå çaænaL úBðzî úö÷î ïúð .çaænä úBðzîa äléçza¯ìéçúéå ,øçà íc àéáé ©§¦¨§©§©¦§¥©¨©¦§¨©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦

.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .çaænä úBðzîa äléçza©§¦¨§©§©¦§¥©©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦
ícä CtLðå çaænaL úBðzî øîb¯íäéðLe :ïðçBé éaø øîà .éákòî àì ìkä éøác ¨©©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¦§¥©Ÿ¨§©§¦¨©©¦¨¨§¥¤

úçà úàhç :øáñ øéàî éaø ."äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî" eLøc ãçà àø÷î¦§¨¤¨¨§¦©©©©¦ª¦©©©¨¨©¦¥¦¨©©¨©©
àìå ,Eì ézøîà ãçà éehç :éøáñ ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,úBàhç ézL àìå ,Eì ézøîà̈©§¦§§Ÿ§¥©¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¦¦¤¨¨©§¦§§Ÿ

÷lç éì :éaø øîà ,àéðz .ïééehç éðLøúBðzî úö÷î ïúð :àéðúäå ?àìå .ïébeìa á÷òé ' §¥¦¦©§¨¨©©¦¦¦¥©£Ÿ§¦§Ÿ§¨©§¨¨©¦§¨©¨
âBlä CtLðå íéðôaL¯zîa äléçza ìéçúéå ,øçà âBì àéáéøæòìà éaø .ìëéäaL úBð ¤¦§¦§¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©¥¨©¦¤§¨¨

âBlä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîb .ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî :íéøîBà ïBòîL éaøå¯ §©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©¥¨§¦§©©
CtLðå úBðBäaa úBðzî úö÷î ïúð ,úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå øçà âBì àéáé̈¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§¨©¦§¨©¨©§§¦§©

âBlä¯ïBòîL éaøå øæòìà éaø .úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå ,[øçà] âBì àéáé ©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§©¦¤§¨¨§©¦¦§
âBlä CtLðå úBðBäaaL úBðzî øîb .ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî :íéøîBà¯ìkä éøác §¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©§§¦§©©¦§¥©Ÿ

ïéà Làøä úBðzî :øî øîà .ïébeìa á÷òé éaø äðL éì :àîéà .úBákòî àì Làøä úBðzî©§¨ŸŸ§©§¥¨¦¨¨©¦©£Ÿ§¦¨©¨©§¨Ÿ¥
"ïîMä ïî øúBpäå" áéúëc íeMî àîéìéà ?àîòè éàî .úBákòî¯úøúBpäå" äzòî àlà §©§©©§¨¦¥¨¦¦§¦§©¨¦©¤¤¤¨¥©¨§©¤¤

:ïðçBé éaø øîà ."øúBpäå" "øúiîe" áéúëc íúä éðàL ?éákòî àìc éîð éëä "äçðnä ïî¦©¦§¨¨¦©¦§¨§©§¦¨¥¨¨¦§¦¦¤¤§©¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc `nei(iriax meil)

xtd zhigy xg` xihwdle oetgl jixv ok` :`xnbd zvxzn
oky dpynd z`f dazk `l mewn lkne ,ipydà÷ àì úøBè÷a¦§¤Ÿ¨

éøééî.zwqer dpynd oi` - ©§¦
,øt ìL Bîc ïzî íãB÷ BèçML øéòN ,àìeò øîàehgeyl el dide ¨©¨¨¦¤§¨¤©©¨¤©

,mipta mcd ozn xg`líeìk àìå äNò àìdywn .akrn oxcqy , Ÿ¨¨§Ÿ§
:`xnbdøéòùä ícî äféå øBæçé ,øtä íãì øéòùä íc íéc÷ä ,ïðz§©¦§¦©©¨¦§©©¨©£§©¤¦©©¨¦

,øtä íc øçàmc z` miptay zepzna micwdy `xnbd dxeaq ©©©©¨
ozn iptl xiryd z` hgyy ote`a wx okzi dfe ,xtd mcl xiryd

,dyw jkl ,xtd mcàúéà íàåly enc ozn mcew ehgyy xiryy §¦¦¨
,melk dyr `l xtdéì éòaî èBçLéå øBæçéxefgl jixvy - ©£§¦§¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .xtd mc z` ozpy xg`l xg` xiry hegyle
àìeò àîbøzxtd mcl xiryd mc znicw oiprl ,dpynd ixacl ©§§¨¨

,ìëéäaL úBðzîaozn xg` dzkldk dzyrp xiryd zhigy la` §©¨¤©¥¨
.mipta xtd mcñôà éaø øîà ïëådpynd z` cinrdlúBðzîa §¥¨©©¦¨¥§©¨

.ìëéäaL¤©¥¨
:dpyna epipy,ïðaø eðz .'eëå çaæna ïëå ìëéäa ïëåweqta aezk §¥©¥¨§¥©¦§¥©§¨©¨¨

mixetikd mei zcear lk xg`l(bl fh `xwie)WCwn z` xRke' ,§¦¤¤¦§©
mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e WcFTd©¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©
z`neh lr dxtk oiprl weqtd z` zyxec `ziixad ,'xRki ldTd©¨¨§©¥

.eiycwe ycwnäæ ,'Lãwä Lc÷î úà øtëå'minca xtiky epcnln §¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
drxi`y d`neh lr elld,íéðôìå éðôìd`neha mc` qpkp m` ¦§¥§¦§¦

`vie qpkp xy`k j` ,jk lr rci `nhpyke ,miycwd ycewl
lr cxeie dler oaxw `iad `l okle ,ez`neh epnn gkype mlrp

z`e' .ez`hgäæ ,'ãòBî ìäàdrxi`y d`neh lr xtkny epcnln §¤Ÿ¤¥¤
a.ìëéäd z`e',BòîLîk 'çaænmc`l drxi`y d`neh lr xtkny ¥¨§¤©¦§¥©§©§¨

.gafnd cil cner ecera,úBøæò elà 'øtëé'qpkpy in lr xtkny §©¥¥£¨
.d`neha dxfrl,ïòîLîk 'íéðäkä'.mipdkd i`hg lr xtkny ©Ÿ£¦§©§¨¨

,ìàøNé elà 'ìäwä íò'.l`xyi llk zexiar lr xtkny'øtëé' ©©¨¨¥¦§¨¥§©¥
.íiålä elà,weqtd seqa daezkd 'xtki' zaizaeïlek eåLeä- ¥©§¦¦§¨

mil`xyie mieel mipdk,úçà äøtëìi` eiycwe ycwn z`nehae §©¨¨©©
mipdkd zxtk ixdy cg` oaxwa mixtkzn mleky xnel xyt`
eeyd `l` ,mipta dyrpd xirya mixtkzn l`xyie xta `id

a ïéøtkúî ïlekLly iecieçlzLnä øéòùlf`frlúBøéáò øàLa ¤¨¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©¦§¨£¥
,eiycwe ycwn z`nehn uegøîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøácoi` ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥

`l` ,glzynd xiry ici lr mipdkl zexiar x`y zxtkíLk§¥
åéLã÷å Lc÷î úàîeèa ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòùä ícL¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥§§©¦§¨§¨¨¨

oi`y elit`,iecie enrúàîeèa íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck̈©©¨§©¥©©Ÿ£¦§§©
åéLã÷å Lc÷î,iecied `laøtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLëe ¦§¨§¨¨¨§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥

øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck úBøéáò øàLa ìàøNé ìò©¦§¨¥¦§¨£¥¨¦¤©§©¥©©Ÿ£¦¦§¨
.úBøéáò£¥

oiprl xen`d weqtd z` zyxecd `ziixa `xnbd d`ian
:ze`fddäæ 'Lãwä úà øtkî älëå' ,ïðaø eðzdfny ze`fddéðôì ¨©¨¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¤¦§¥

íéðôìåz`e' .micad oiaäæ 'ãòBî ìäàay ze`fdd.ìëéäz`e' §¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨
d,BòîLîk 'çaæîlk oiay 'z`' zaize .gafnd lr zefdl jixvy ¦§¥©§©§¨

cg`e cg`ïlekL ãnìî,gafnae lkida ,miptle iptl -äøtk §©¥¤¨©¨¨
ïîöò éðôa äøtkzeielz opi`e dnvrl dxtk `id ixd zg` lk - ©¨¨¦§¥©§¨

,dzxaga zg`,eøîà ïàkîm` iabl ewlgp mpn`yúö÷î ïúð ¦¨¨§¨©¦§¨
,ícä CtLðå íéðôaL úBðzî`nw `pzlyìéçúéå øçà íc àéáé ©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦

íéðôaL úBðzîa älçza,ozxtk dxnbp `ly oeikéaøå øæòìà éaø ©§¦¨§©¨¤¦§¦©¦¤§¨¨§©¦
ìéçúî Bðéà ,íéøîBà ïBòîLipyd xtd incn zefdlíB÷nî àlà ¦§§¦¥©§¦¤¨¦¨

÷ñtLz`fa mle` .dxtkd zligzn `le wqt day dpzndn - ¤¨©
m`y micen lkdícä CtLðå íéðôaL úBðznä úà øîbyíc àéáé ¨©¤©©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦¨

úBðzna äléçza ìéçúéå øçàzkextd lr,ìëéäaLjixv oi`e ©¥§©§¦©§¦¨©©¨¤©¥¨
xake ,`id dnvr ipta mipt zxtky oeik ,miptle iptl ozile xefgl

m` ewlgp mpn`y ,exn` cere .ezxtk xnbúBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨
ícä CtLðå ìëéäaLxaq `nw `pzyäléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨

ìéçúî Bðéà íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,ìëéäazligzn ©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥©§¦
lkida dxtkd.÷ñtL íB÷nî àlàm`y micen lkd mewn lkn ¤¨¦¨¤¨©

ícä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîbyäléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨

,çaænä úBðzîaxaky lkida zepznd z` ozile xefgl jixv oi`e §©§©¦§¥©
m` ewlgp mpn`e .ozxtk xnbCtLðå çaænaL úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨¤©¦§¥©§¦§©

,ícä`nw `pzlléçza ìéçúéå øçà íc àéáé,çaænä úBðzîa ä ©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©§©¦§¥©
e,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø`id dnvr ipta dxtk dpzn lk ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
e.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nîm` mewn lknçaænaL úBðzî øîb ¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©¦§¥©

ìkä éøác ,ícä CtLðåmiixiy.éákòî àì §¦§©©¨¦§¥©ŸŸ§©§¥
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîàoerny iaxe xfrl` iaxe `nw `pz -àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨

eLøc ãçàweqta aezky ,ezhiy z` cg` lk(i l zeny)ícî' ¤¨¨§¦©
øáñ øéàî éaø ,'äðMa úçà íéøtkä úàhçmiyxecyúçà úàhç ©©©¦ª¦©©©¨¨©¦¥¦¨©©¨©©

Eì ézøîàda xtkzdlàìån zg` dxtk zeyrl,úBàhç ézL ¨©§¦§§Ÿ§¥©¨
ligzdl jixv dxtkd z` xnby iptl mcd jtyp m` okle

.ze`hg izyn zg` dxtk didi `ly dligznéaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦
éøáñ ïBòîLoeyl `ed z`hgyéehçixd ,xdhl d`ay d`fd - ¦§¨§¥¦

ze`fdd oiprly,ïééehç éðL àìå Eì ézøîà ãçàz` ozi `ly ¤¨¨©§¦§§Ÿ§¥¦¦
epi` ezxtk xnb `le mcd jtyp m` okle ,miinrt d`fd dze`

.wqty mewnn ligzn `l` dfd xaky d`fd aey dfn
`txzpy xg` .rxevnd zxdh xcq micwdl ie`x `ibeqd zpadl
eizepaxw `ian ezxdhl ipinyd meia ,mini dray xtqe ezrxvn
dylye ony cg` bele ,dlerle z`hgl ,my`l ,zenda yly
cg` ,enc z` mipdk ipy elaiwe my`d z` ehgy .zleq mipexyr
,gafnd lr enc dfn ilka laiwy df ,cia cg`e ilka mcd laiw
qipkne xepwp xrya cnerd rxevnd lv` el `a cia laiwy dfe
on zipnid erav`a odkd ozepe ,oini lbxe ci oke dxfrl ey`x
zipnid eci odea ,zipnid epf` jepz lr ,zil`nyd eciay mcd
bel z` mcdn dfdy odkd gwl okn xg`l ,zipnid elbx odeae
odkde odkd exiag ly zil`nyd eci sk jez l` epnn wvie onyd

cbpk minrt ray dfne onya epini rav` laeh exiagl wviyzia
ozepe rxevn lv` el `a ze`fdd z` xnby xg`l ,miycwd iycw
mewn eze`a zipnid elbx odeae eci odeae epf` jepz lr onyd on
y`x lr ozi odkd skay onyd on xzepde ,mcd on ozpy

.rxevnd
ïébeìa á÷òé éaø ÷lç éì ,éaø øîà ,àéðzeeyed `ly ,rxevn ly ©§¨¨©©¦¦¦¥©¦©£Ÿ§¦

iax ewlgp `ly il dpye ,mixetikd mei ly minc ozn oicl mpic
jixv didy rxevn ly zeceara oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n
iaxe xfrl` iax mbe ,zepeda ozne mipta ze`fd ray zefdl
oeik ,wqty mewnn ligzn epi`y beld jtypa micen oerny

aezky(i ci `xwie)jl izxn` cg` bel miyxece 'onW cg` bFl'¤¨¨¤
xn`py mixetikd meia wxe ,oibel ipya `le dxtkd ea didiy
cg` iehig miyxec oerny iaxe xfrl` iaxy ewlgp 'zg` z`hg'
ipy zg` d`fd ozi `ly epcnll oiiehg ipy `le jl izxn`

.minrt
:`xnbd dywnàìå,rxevn ly ony bela mb miwleg mpi` ike - §Ÿ

íéðôaL úBðzî úö÷î ïúð ,àéðúäåbeln minrt ray dfn didy §¨©§¨¨©¦§¨©¨¤¦§¦
,onydìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðåaeya äléçzamze` §¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§

ìëéäaL úBðzî.àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ©¨¤©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©
.ìéçúîm`eìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîb ©§¦¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¦©¥§©§¦

úBðBäaaL úBðzîa äléçzaxefgl jixv oi`e ,dipy dcear `idy ©§¦¨§©¨¤©§
m`e .mipta ozileâBì àéáé ,âBlä CtLðå úBðBäaa úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨©§§¦§©©¨¦

ïBòîL éaøå øæòìà éaø .úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå [øçà]©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§©¦¤§¨¨§©¦¦§
.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBàm`eúBðBäaaL úBðzî øîb §¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©§

úBðzî ìkä éøác ,âBlä CtLðålr ozil jixvyLàøäxzep on §¦§©©¦§¥©Ÿ©§¨Ÿ
onyd.úBákòî àìiaxe xfrl` iax miwlegy ep`vn ok m`e Ÿ§©§

.rxevn ly ony bela mb oerny
:`xnbd zvxznàîéà,iax ixac yxtl yi jká÷òé éaø äðL éì ¥¨¦¨¨©¦©£Ÿ

mb mzwelgn z`ïébeìaze`fd iabl mzwelgn enke rxevn ly §¦
.mixetikd mei ly

úBðzî ,øî øîàlr zepzipd onydLàøärxevn ly.úBákòî ïéà ¨©©©§¨Ÿ¥§©§
îòè éàî :àøîâä úìàåùà,zeakrn opi`áéúëc íeMî àîéìéà ©©£¨¦¥¨¦¦§¦

,'ïîMä ïî øúBpäå',akrn epi`e ozil jixv x`yp m` wx rnyny §©¨¦©¤¤
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המשך בעמוד וסק



קעי
ezny in` cenr `q sc ± iyily wxt`nei

éøééî÷ àì úøåè÷á.df xt zhigy xg` zxg` zxehw xihwdl jixv i`ce ,edine Ð

øéòùä íã íéã÷äehgyy xiry dil dedc ,xn`w miptay zepzna jzrc `wlq `w Ð

.xt ly enc ozn mcewàìåò àîâøúxiryd zhigy la` ,xn`w lkiday zepznac Ð

ozn xg`l dzid dnewna.mipta xtd mcíéðôìå éðôì äælr elld minca xtk Ð

mc` qpkp m` ,miptle iptl drxi`y d`neh

ded la` seqa drici da oi`e d`neha my

`nw wxta i`xwn opitlie .dligza drici

on oibdl dilr dlez df xiryy ,(a,f) zereayc

.cxeie dlera `iaie ,el rceiy cr oixeqidäæ
ìëéä.lkida drxi`y d`neh lr Ðúàå

åòîùîë çáæîämc`l drxi`y d`neh lr Ð

xeriy edfy ,diegzyd ick ddye ,gafna

.dxfra `nhpy inl diidyïìåë ååùåäi`da Ð

z`nehae ,mil`xyie miel mipdk `xza "xtki"

xtd ixdy ,ozeeydl xyt` i` eiycwe ycwn

lr mipta dyrpd xiryde ,mipdkd lr xtkn

eeyed dxtk dfi`ae .l`xyimleky cnln Ð

x`ya glzynd xiry ly ieciea mixtkzn

.dcedi 'x ixac ,zexiaríùë øîåà ïåòîù 'ø
ìàøùé ìò øôëî íéðôá äùòðä øéòùä íãù

åéùã÷å ùã÷î úàîåèá.iecie enr oi`e Ðêë
øôä íãmipdkd lr xtkn iecie `la Ð

.eiycwe ycwn z`nehaøéòù ìù éåãéåù íùëå
êë úåøéáò øàùá ìàøùé ìò øôëî çìúùîä

íéðäëä ìò øôëî øô ìù éåãéåzkqnae Ð

i`ce `d oerny 'xle :opikxt (a,bi) zereay

edin ,edpip dxtk ipac eeyed :opipyne !eeyedÐ

.dicica xtkn cg lkùãå÷ä úà øôëî äìëå
íéðôìå íéðôì äæ.micad oia ly ze`fd el` Ð

ìëéä äæ.zkextd lry ze`fd Ðåøîà ïàëî
'åëåxnb` `l` ,i`w zepzn zvwn ozp` e`l Ð

oi`c o`kn :xn`c ,mcd jtype miptay zepzn

ixdy xnby z`f z` zeyrle xefgl jixv

.`id dnvr ipta dxtkêì éúøîà úçà úàèç
dxtk zeyrl `le ,da dxtkd xtkzdl Ð

.zenda izyn zg`ïééåèç éðù àìåzepyl Ð

.minrt izy d`fddïéâåìá á÷òé 'ø ÷ìéç éìÐ

,rxevn ly ony bela welig awri 'x ozp il

dpye ,mixetkd mei ly minc oznl eeyed `ly

oerny 'xe xfrl` 'xe xi`n 'x ewlgp `l :il

miptay ze`fd ray ,ea zewelgd zeceara

myn wqty mewnn opixn` `lc ,zepeda ozne

(ci `xwie) "ony cg` bel" aizkc ,ligzn `ed

`le ,ea dxtkd zeidl jl izxn` cg` bel Ð

iehig yxcinl `ki`c `ed mzdc ,oibel ipy

.ikd xninl `kil `kd la` ,jl izxn` cg`

íéðôáù úåðúî úö÷îon dfde" (my) aizkc Ð

."minrt ray erav`a onydäìéçúá ìéçúéå
úåðåäáá(my) aizkck ,dipy dcear `idy Ð

.'ebe "odkd ozi etk lr xy` onyd xzine"

ùàøä úåðúîsk lr xy` onya xzepde" Ð

.(my) "xdhnd y`x lr ozi odkd'ø äðù éì
á÷òéoibela epzpynay dfd zwelgnd z` Ð

.rxevn lyøúåðäå áéúëã íåùî àîéìéàÐ

.miixiy edl ixwcéáëòî àìã éîð éëädxhwdl dvinw oia exqgy miixiy :(`,h zegpn) xn xn`de Ð.ediilr unewd z` oixihwn oi` Ðøúåðäå ïîùä øúéîå áéúëã àëä éðàù
.xdhnd y`x lr ozi ,mipey`xd miixiya "xzepde" eda aizkc ,miixiy ixiy oiiexw y`xd zepzne 'ebe "onyd xzine" eda aizkc ,miixiy oiiexw zepeda zepzn Ð
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éøáã(a,e) migafc `nw wxt opixn`c dnl dyw o`kn Ð akrn epi` y`xd zepzn lkd

ixac ,xtk `l Ð ozp `l m`e ,xtk Ð ozp m` "xdhnd y`x lr ozi onya xzepde"

i`n :mzd yxtne .xtke ,xtk `l eli`k eilr dlrn :xne` ixep oa opgei iax .`aiwr iax

`iaie :i"yx yxite .y`xd zepzn Ð xtk `l ,zepeda ozn Ð xtk ,xtke xtk `l eli`k

s` `aiwr iaxle .y`xd zepzna ligzie ,xg`

xg` bel `iaie ,el elr `l ozpy zepeda zepzn

i`pzk `lc edf] ok m`c :dywe .zepedaa ligzie

xn`c ixep oa opgei iax :[d`xp ok lre !`kdc

`pzk xaq Ð od devn ixiy y`xd zepznc mzd

xtk xninl ira ik `xwirn :`yexit ikde ,`kdc

Ð `xab xtk .`iny inw Ð xtk `l ,`xab Ð

ypern Ð `iny inw xtk `le ,ezrxvn xdihy

xtki` eciay ypern elit` :xn`w xcde eciay

,dzevnk d`yry Ð zepeda ozn xtk `l` ,dil

`le ,devn xqigy Ð y`xd zepzn xtk `l

`wlq `xwirnc :miyxtn yie .dxn`nk d`yr

,onvr zepeda ozn Ð `iny inw xtk `l jzrc

ab lr s` ,xenb ievix oda oi` Ð ozpy it lr s`

xtk `l :xn`w xcde .iakrn `l y`xd zepznc

Ð zepeda ozn la` ,xenb ievix Ð y`xd zepzn

.xenb ievix xtkàìàon zxzepde dzrn

xzine"n jxtinl ivn ded inp ikd Ð dgpnd

jxtinl dil `gip `l` ,dia i`wc onyd

."xzepde"c 'inec iedc "zxzepde"n
my`
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BèçML øéòN :àleò øîà .éøééî à÷ àì úøBè÷a¦§¤¨¨©§¦¨©¨¨¦¤§¨
øt ìL Bîc ïzî íãB÷¯:ïðz .íeìk àìå äNò àì ¤©©¨¤©Ÿ¨¨§Ÿ§§©

øtä íãì øéòOä íc íéc÷ä¯ícî äféå øBæçé ¦§¦©©¨¦§©©¨©£§©¤¦©
èBçLéå øBæçé ,àúéà íàå .øtä íc øçà øéòOä©¨¦©©©©¨§¦¦¨©£§¦§
øîà ïëå .ìëéäaL úBðzîa :àleò àîbøz !déì éòaî¦¨¥¥©§§¨¨§©¨¤©¥¨§¥¨©
"çaæna ïëå ìëéäa ïëå" .ìëéäaL úBðzîa :ñôà éaø©¦¨¥§©¨¤©¥¨§¥©¥¨§¥©¦§¥©

åëå:ïðaø eðz .'""Lãwä Lc÷î úà øtëå¯éðôì äæ ¨©¨©§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤¦§©
"ãòBî ìäà" ,íéðôìå¯"çaæî" ,ìëéä äæ¯,BòîLîk §¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨

"øtëé"¯"íéðäkä" ,úBøæò elà¯íò" ,ïòîLîk §©¥¥£¨©Ÿ£¦§©§¨¨©
"ìäwä¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯eåLeä .íiåìä elà ©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦§

çlzLnä øéòOa ïéøtkúî ïlekL ,úçà äøtëì ïlek¨§©¨¨©©¤¨¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©
:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,úBøéáò øàLa¦§¨£¥¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòOä ícL íLk§¥¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥
ìò øtëî øtä íc Ck ,åéLã÷å Lc÷î úàîeèa§§©¦§¨§¨¨¨¨©©¨§©¥©
ìL éecéeL íLëe .åéLã÷å Lc÷î úàîeèa íéðäkä©Ÿ£¦§§©¦§¨§¨¨¨§¥¤¦¤

úBøéáò øàLa ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN¯ ¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¦§¨£¥
.úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck̈¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥

"Lãwä úà øtkî älëå" :ïðaø eðz¯"ãòBî ìäà" ,íéðôìå éðôì äæ¯"çaæî" ,ìëéä äæ ¨©¨©§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¤¦§©§¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©
¯íéðôaL úBðzî úö÷î ïúð :eøîà ïàkî .ïîöò éðôa äøtk äøtk ïlekL ãnìî ,BòîLîk§©§¨§©¥¤¨©¨¨©¨¨¦§¥©§¨¦¨¨§¨©¦§¨©¨¤¦§¦

ícä CtLðå¯ïBòîL éaøå øæòìà éaø .íéðôaL úBðzna älçza ìéçúéå ,øçà íc àéáé §¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨©©¨¤¦§¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
ícä CtLðå ,íéðôaL úBðznä úà øîb .÷ñtL íB÷nî àlà ìéçúî Bðéà :íéøîBà¯ §¦¥©§¦¤¨¦¨¤¨©¨©¤©©¨¤¦§¦§¦§©©¨

CtLðå ìëéäaL úBðzî úö÷î ïúð .ìëéäaL úBðzîa älçza ìéçúéå ,øçà íc àéáé̈¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©¥¨¨©¦§¨©¨¤©¥¨§¦§©
ícä¯Bðéà :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .ìëéäa äléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥

ícä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîb .÷ñtL íB÷nî àlà ìéçúî¯ìéçúéå øçà íc àéáé ©§¦¤¨¦¨¤¨©¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦
ícä CtLðå çaænaL úBðzî úö÷î ïúð .çaænä úBðzîa äléçza¯ìéçúéå ,øçà íc àéáé ©§¦¨§©§©¦§¥©¨©¦§¨©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦

.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø .çaænä úBðzîa äléçza©§¦¨§©§©¦§¥©©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦
ícä CtLðå çaænaL úBðzî øîb¯íäéðLe :ïðçBé éaø øîà .éákòî àì ìkä éøác ¨©©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¦§¥©Ÿ¨§©§¦¨©©¦¨¨§¥¤

úçà úàhç :øáñ øéàî éaø ."äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî" eLøc ãçà àø÷î¦§¨¤¨¨§¦©©©©¦ª¦©©©¨¨©¦¥¦¨©©¨©©
àìå ,Eì ézøîà ãçà éehç :éøáñ ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,úBàhç ézL àìå ,Eì ézøîà̈©§¦§§Ÿ§¥©¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¦¦¤¨¨©§¦§§Ÿ

÷lç éì :éaø øîà ,àéðz .ïééehç éðLøúBðzî úö÷î ïúð :àéðúäå ?àìå .ïébeìa á÷òé ' §¥¦¦©§¨¨©©¦¦¦¥©£Ÿ§¦§Ÿ§¨©§¨¨©¦§¨©¨
âBlä CtLðå íéðôaL¯zîa äléçza ìéçúéå ,øçà âBì àéáéøæòìà éaø .ìëéäaL úBð ¤¦§¦§¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©¥¨©¦¤§¨¨

âBlä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîb .ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî :íéøîBà ïBòîL éaøå¯ §©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©¥¨§¦§©©
CtLðå úBðBäaa úBðzî úö÷î ïúð ,úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå øçà âBì àéáé̈¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§¨©¦§¨©¨©§§¦§©

âBlä¯ïBòîL éaøå øæòìà éaø .úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå ,[øçà] âBì àéáé ©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§©¦¤§¨¨§©¦¦§
âBlä CtLðå úBðBäaaL úBðzî øîb .ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî :íéøîBà¯ìkä éøác §¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©§§¦§©©¦§¥©Ÿ

ïéà Làøä úBðzî :øî øîà .ïébeìa á÷òé éaø äðL éì :àîéà .úBákòî àì Làøä úBðzî©§¨ŸŸ§©§¥¨¦¨¨©¦©£Ÿ§¦¨©¨©§¨Ÿ¥
"ïîMä ïî øúBpäå" áéúëc íeMî àîéìéà ?àîòè éàî .úBákòî¯úøúBpäå" äzòî àlà §©§©©§¨¦¥¨¦¦§¦§©¨¦©¤¤¤¨¥©¨§©¤¤

:ïðçBé éaø øîà ."øúBpäå" "øúiîe" áéúëc íúä éðàL ?éákòî àìc éîð éëä "äçðnä ïî¦©¦§¨¨¦©¦§¨§©§¦¨¥¨¨¦§¦¦¤¤§©¨¨©©¦¨¨
íùà

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 ` cenr `q sc `nei(iriax meil)

xtd zhigy xg` xihwdle oetgl jixv ok` :`xnbd zvxzn
oky dpynd z`f dazk `l mewn lkne ,ipydà÷ àì úøBè÷a¦§¤Ÿ¨

éøééî.zwqer dpynd oi` - ©§¦
,øt ìL Bîc ïzî íãB÷ BèçML øéòN ,àìeò øîàehgeyl el dide ¨©¨¨¦¤§¨¤©©¨¤©

,mipta mcd ozn xg`líeìk àìå äNò àìdywn .akrn oxcqy , Ÿ¨¨§Ÿ§
:`xnbdøéòùä ícî äféå øBæçé ,øtä íãì øéòùä íc íéc÷ä ,ïðz§©¦§¦©©¨¦§©©¨©£§©¤¦©©¨¦

,øtä íc øçàmc z` miptay zepzna micwdy `xnbd dxeaq ©©©©¨
ozn iptl xiryd z` hgyy ote`a wx okzi dfe ,xtd mcl xiryd

,dyw jkl ,xtd mcàúéà íàåly enc ozn mcew ehgyy xiryy §¦¦¨
,melk dyr `l xtdéì éòaî èBçLéå øBæçéxefgl jixvy - ©£§¦§¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .xtd mc z` ozpy xg`l xg` xiry hegyle
àìeò àîbøzxtd mcl xiryd mc znicw oiprl ,dpynd ixacl ©§§¨¨

,ìëéäaL úBðzîaozn xg` dzkldk dzyrp xiryd zhigy la` §©¨¤©¥¨
.mipta xtd mcñôà éaø øîà ïëådpynd z` cinrdlúBðzîa §¥¨©©¦¨¥§©¨

.ìëéäaL¤©¥¨
:dpyna epipy,ïðaø eðz .'eëå çaæna ïëå ìëéäa ïëåweqta aezk §¥©¥¨§¥©¦§¥©§¨©¨¨

mixetikd mei zcear lk xg`l(bl fh `xwie)WCwn z` xRke' ,§¦¤¤¦§©
mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e WcFTd©¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©
z`neh lr dxtk oiprl weqtd z` zyxec `ziixad ,'xRki ldTd©¨¨§©¥

.eiycwe ycwnäæ ,'Lãwä Lc÷î úà øtëå'minca xtiky epcnln §¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
drxi`y d`neh lr elld,íéðôìå éðôìd`neha mc` qpkp m` ¦§¥§¦§¦

`vie qpkp xy`k j` ,jk lr rci `nhpyke ,miycwd ycewl
lr cxeie dler oaxw `iad `l okle ,ez`neh epnn gkype mlrp

z`e' .ez`hgäæ ,'ãòBî ìäàdrxi`y d`neh lr xtkny epcnln §¤Ÿ¤¥¤
a.ìëéäd z`e',BòîLîk 'çaænmc`l drxi`y d`neh lr xtkny ¥¨§¤©¦§¥©§©§¨

.gafnd cil cner ecera,úBøæò elà 'øtëé'qpkpy in lr xtkny §©¥¥£¨
.d`neha dxfrl,ïòîLîk 'íéðäkä'.mipdkd i`hg lr xtkny ©Ÿ£¦§©§¨¨

,ìàøNé elà 'ìäwä íò'.l`xyi llk zexiar lr xtkny'øtëé' ©©¨¨¥¦§¨¥§©¥
.íiålä elà,weqtd seqa daezkd 'xtki' zaizaeïlek eåLeä- ¥©§¦¦§¨

mil`xyie mieel mipdk,úçà äøtëìi` eiycwe ycwn z`nehae §©¨¨©©
mipdkd zxtk ixdy cg` oaxwa mixtkzn mleky xnel xyt`
eeyd `l` ,mipta dyrpd xirya mixtkzn l`xyie xta `id

a ïéøtkúî ïlekLly iecieçlzLnä øéòùlf`frlúBøéáò øàLa ¤¨¦§©§¦©¨¦©¦§©¥©¦§¨£¥
,eiycwe ycwn z`nehn uegøîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøácoi` ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥

`l` ,glzynd xiry ici lr mipdkl zexiar x`y zxtkíLk§¥
åéLã÷å Lc÷î úàîeèa ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòùä ícL¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥§§©¦§¨§¨¨¨

oi`y elit`,iecie enrúàîeèa íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck̈©©¨§©¥©©Ÿ£¦§§©
åéLã÷å Lc÷î,iecied `laøtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLëe ¦§¨§¨¨¨§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥

øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck úBøéáò øàLa ìàøNé ìò©¦§¨¥¦§¨£¥¨¦¤©§©¥©©Ÿ£¦¦§¨
.úBøéáò£¥

oiprl xen`d weqtd z` zyxecd `ziixa `xnbd d`ian
:ze`fddäæ 'Lãwä úà øtkî älëå' ,ïðaø eðzdfny ze`fddéðôì ¨©¨¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¤¦§¥

íéðôìåz`e' .micad oiaäæ 'ãòBî ìäàay ze`fdd.ìëéäz`e' §¦§¦Ÿ¤¥¤¥¨
d,BòîLîk 'çaæîlk oiay 'z`' zaize .gafnd lr zefdl jixvy ¦§¥©§©§¨

cg`e cg`ïlekL ãnìî,gafnae lkida ,miptle iptl -äøtk §©¥¤¨©¨¨
ïîöò éðôa äøtkzeielz opi`e dnvrl dxtk `id ixd zg` lk - ©¨¨¦§¥©§¨

,dzxaga zg`,eøîà ïàkîm` iabl ewlgp mpn`yúö÷î ïúð ¦¨¨§¨©¦§¨
,ícä CtLðå íéðôaL úBðzî`nw `pzlyìéçúéå øçà íc àéáé ©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦

íéðôaL úBðzîa älçza,ozxtk dxnbp `ly oeikéaøå øæòìà éaø ©§¦¨§©¨¤¦§¦©¦¤§¨¨§©¦
ìéçúî Bðéà ,íéøîBà ïBòîLipyd xtd incn zefdlíB÷nî àlà ¦§§¦¥©§¦¤¨¦¨

÷ñtLz`fa mle` .dxtkd zligzn `le wqt day dpzndn - ¤¨©
m`y micen lkdícä CtLðå íéðôaL úBðznä úà øîbyíc àéáé ¨©¤©©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦¨

úBðzna äléçza ìéçúéå øçàzkextd lr,ìëéäaLjixv oi`e ©¥§©§¦©§¦¨©©¨¤©¥¨
xake ,`id dnvr ipta mipt zxtky oeik ,miptle iptl ozile xefgl

m` ewlgp mpn`y ,exn` cere .ezxtk xnbúBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨
ícä CtLðå ìëéäaLxaq `nw `pzyäléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨

ìéçúî Bðéà íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,ìëéäazligzn ©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥©§¦
lkida dxtkd.÷ñtL íB÷nî àlàm`y micen lkd mewn lkn ¤¨¦¨¤¨©

ícä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîbyäléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨

,çaænä úBðzîaxaky lkida zepznd z` ozile xefgl jixv oi`e §©§©¦§¥©
m` ewlgp mpn`e .ozxtk xnbCtLðå çaænaL úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨¤©¦§¥©§¦§©

,ícä`nw `pzlléçza ìéçúéå øçà íc àéáé,çaænä úBðzîa ä ©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©§©¦§¥©
e,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø`id dnvr ipta dxtk dpzn lk ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
e.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nîm` mewn lknçaænaL úBðzî øîb ¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©¦§¥©

ìkä éøác ,ícä CtLðåmiixiy.éákòî àì §¦§©©¨¦§¥©ŸŸ§©§¥
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîàoerny iaxe xfrl` iaxe `nw `pz -àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨

eLøc ãçàweqta aezky ,ezhiy z` cg` lk(i l zeny)ícî' ¤¨¨§¦©
øáñ øéàî éaø ,'äðMa úçà íéøtkä úàhçmiyxecyúçà úàhç ©©©¦ª¦©©©¨¨©¦¥¦¨©©¨©©

Eì ézøîàda xtkzdlàìån zg` dxtk zeyrl,úBàhç ézL ¨©§¦§§Ÿ§¥©¨
ligzdl jixv dxtkd z` xnby iptl mcd jtyp m` okle

.ze`hg izyn zg` dxtk didi `ly dligznéaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦
éøáñ ïBòîLoeyl `ed z`hgyéehçixd ,xdhl d`ay d`fd - ¦§¨§¥¦

ze`fdd oiprly,ïééehç éðL àìå Eì ézøîà ãçàz` ozi `ly ¤¨¨©§¦§§Ÿ§¥¦¦
epi` ezxtk xnb `le mcd jtyp m` okle ,miinrt d`fd dze`

.wqty mewnn ligzn `l` dfd xaky d`fd aey dfn
`txzpy xg` .rxevnd zxdh xcq micwdl ie`x `ibeqd zpadl
eizepaxw `ian ezxdhl ipinyd meia ,mini dray xtqe ezrxvn
dylye ony cg` bele ,dlerle z`hgl ,my`l ,zenda yly
cg` ,enc z` mipdk ipy elaiwe my`d z` ehgy .zleq mipexyr
,gafnd lr enc dfn ilka laiwy df ,cia cg`e ilka mcd laiw
qipkne xepwp xrya cnerd rxevnd lv` el `a cia laiwy dfe
on zipnid erav`a odkd ozepe ,oini lbxe ci oke dxfrl ey`x
zipnid eci odea ,zipnid epf` jepz lr ,zil`nyd eciay mcd
bel z` mcdn dfdy odkd gwl okn xg`l ,zipnid elbx odeae
odkde odkd exiag ly zil`nyd eci sk jez l` epnn wvie onyd

cbpk minrt ray dfne onya epini rav` laeh exiagl wviyzia
ozepe rxevn lv` el `a ze`fdd z` xnby xg`l ,miycwd iycw
mewn eze`a zipnid elbx odeae eci odeae epf` jepz lr onyd on
y`x lr ozi odkd skay onyd on xzepde ,mcd on ozpy

.rxevnd
ïébeìa á÷òé éaø ÷lç éì ,éaø øîà ,àéðzeeyed `ly ,rxevn ly ©§¨¨©©¦¦¦¥©¦©£Ÿ§¦

iax ewlgp `ly il dpye ,mixetikd mei ly minc ozn oicl mpic
jixv didy rxevn ly zeceara oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n
iaxe xfrl` iax mbe ,zepeda ozne mipta ze`fd ray zefdl
oeik ,wqty mewnn ligzn epi`y beld jtypa micen oerny

aezky(i ci `xwie)jl izxn` cg` bel miyxece 'onW cg` bFl'¤¨¨¤
xn`py mixetikd meia wxe ,oibel ipya `le dxtkd ea didiy
cg` iehig miyxec oerny iaxe xfrl` iaxy ewlgp 'zg` z`hg'
ipy zg` d`fd ozi `ly epcnll oiiehg ipy `le jl izxn`

.minrt
:`xnbd dywnàìå,rxevn ly ony bela mb miwleg mpi` ike - §Ÿ

íéðôaL úBðzî úö÷î ïúð ,àéðúäåbeln minrt ray dfn didy §¨©§¨¨©¦§¨©¨¤¦§¦
,onydìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðåaeya äléçzamze` §¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§

ìëéäaL úBðzî.àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ©¨¤©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©
.ìéçúîm`eìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðå ìëéäaL úBðzî øîb ©§¦¨©©¨¤©¥¨§¦§©©¨¦©¥§©§¦

úBðBäaaL úBðzîa äléçzaxefgl jixv oi`e ,dipy dcear `idy ©§¦¨§©¨¤©§
m`e .mipta ozileâBì àéáé ,âBlä CtLðå úBðBäaa úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨©§§¦§©©¨¦

ïBòîL éaøå øæòìà éaø .úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå [øçà]©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§©¦¤§¨¨§©¦¦§
.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBàm`eúBðBäaaL úBðzî øîb §¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨¤©§

úBðzî ìkä éøác ,âBlä CtLðålr ozil jixvyLàøäxzep on §¦§©©¦§¥©Ÿ©§¨Ÿ
onyd.úBákòî àìiaxe xfrl` iax miwlegy ep`vn ok m`e Ÿ§©§

.rxevn ly ony bela mb oerny
:`xnbd zvxznàîéà,iax ixac yxtl yi jká÷òé éaø äðL éì ¥¨¦¨¨©¦©£Ÿ

mb mzwelgn z`ïébeìaze`fd iabl mzwelgn enke rxevn ly §¦
.mixetikd mei ly

úBðzî ,øî øîàlr zepzipd onydLàøärxevn ly.úBákòî ïéà ¨©©©§¨Ÿ¥§©§
îòè éàî :àøîâä úìàåùà,zeakrn opi`áéúëc íeMî àîéìéà ©©£¨¦¥¨¦¦§¦

,'ïîMä ïî øúBpäå',akrn epi`e ozil jixv x`yp m` wx rnyny §©¨¦©¤¤
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף סא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



eznyקעב ina cenr `q sc ± iyily wxt`nei
åîùì àìù åèçùù òøåöî íùàmigaf) xn xn`e ,minly myl e` dler myl oebk Ð

onyl `ly ehgypy migafd lk :(`,ayk Ð.daeg myl milral elr `ly `l` ,oix

åðàámyky cenll epl yi ,xfrl` iaxe xi`n iax ly ozwelgn jezl df xacl Ð

.dfa oiwleg jk dfa oiwlegyøéàî 'øìink `id ixd dxnbp `ly dcear xn`c Ð

dpi`y`l ixdy dxnbp `le li`ed ,ef s` Ð

epnn ozpy it lr s` ,daeg myl dzlr

zepedalmy` `iaie ,dpi`y ink `id ixd Ð

.xg`íå÷îî éøîàã ïåòîù 'øå øæòìà 'øìå
ìéçúî àåä íùî ÷ñôùxn` `l :`nl` Ð

i`e ,`id `aiyg inp `kd ,`inc `zilc o`nk

(ci `xwie) aizk `dc xg`a dxnebl xyt`

"my` cg` yak"`le jl izxn` cg` my` Ð

opixn`ck iiegcl `kil `kde .zeny` izy

'ek jl izxn` cg` iehg lirlel oi` jkld Ð

.dpwzáéúë åúåà àäåeze` aixwde" Ð

"my`l,xg` `le beld mr spedy eze` Ð

.dpwz el oi` inp xi`n iaxl elit`eàéðú
ïðçåé 'øã äéúååë`iai xn`c o`nl `ki`c Ð

.xg`åøéùëäìlek`l exdhl ,df rxevnl Ð

.miycwa'åëå àðú éðúåyi ike :dinza Ð

dpwz el oi`y xaca jixv mipey mi`pz!?êéøö
øòú úøáòäaizkck ,exfp ini z`ln meia Ð

"z`ln cr ey`x lr xeari `l xrz" (e xacna)

,xriy el oi` dfe .xrza glbi z`ln meia la`

.jixv ipzwe'åëå àðéáà 'ø øîàåàâéìôå`d Ð

zct iax el`c .zct iaxc` `pia` iaxcÐ

mewn lr epxiariy ,xn`w dpwz el yie jixv

"xifpd glbe" aizkc ab lr s`c .xriyd`l Ð

.xyt` `lc `kid aizkck `xw opira

úéîìåò äøäè åì ïéà.aizkck `xw opirac Ð

."oicd xnbp" wxta oixcdpqa ibilteç÷ìåÐ

"my`d mcn odkd gwle" aizk rxevn my`a

dhigyl skz mca dxen`d dgiwl lkeoeyl Ð

.`ed dlawïë çáæîì óà ìåëé:ol `niiwc Ð

x`yk gafn iabl minc ozn oerh rxevn my`

xaca oecil `vie llka didy xac dfe ,zeny`

wxta yexita ellkl aezkd jl exifgde ,ycgd

z`hgk ik" ea xn`p jkl ,(`,f) zenaic `nw

minc ozn dperh z`hg dn "odkl `ed my`d

mixeni`e.mixeni`e minc ozn oerh df s` Ð

ilka lawzi `l gafnd lr ozipd mc s` leki

."odkl `ed my`d z`hgk ik" xnel cenlz Ð

éìë äðåòè úàèç äîlkc ,dnc zlawl Ð

z`f"c (a,fv migaf) `yiwida ol iwtp zepaxwd

,"my`le z`hgl dgpnle dlerl dxezd

zeny) "zepb`a myie" aizk minlyae dlerae

z`hg xnbc `kidn ,inp my`e ,(ckoecil `vic meyn ,rxevn my` `l` ,edi` xnb Ð

z`hgk"c `yiwida ellkl exifgdl jxved ,zipni of`e lbx odae ci odaa ycgd xaca

."my`díéãâá ïéàîèî ïìåëåmcd jtyp iab epzpyna miiepyd mixiryde mixtd lk Ð

iyily `iade mcd jtype zkxtd zepzn xnbe ,zkxtl ipy xt `iade ef dxtk xg`l

gafnd zepznloiweqrd micba oi`nhne ,oycd zia` zepgn ylyl ueg oitxyp olek Ð

mnc z` `aed xy` z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e" (fh `xwie) aizkck .oztixya

."mina eicba qaki mze` sxeyde 'ebeçìùî [íéøéòù] äîëxiryd mc jtyp m` Ð

ozpe my ly z` hgye ,odilr lixbdle mipy `iadl jxvede ,mipt zepzn xnby xg`l

jtype zkextd zepznmy ly z` hgye odilr lixbdle mipy `iadl cer jxvede ,mcd

gafnd zepznl.zebef dylyn lf`fr ixiry dyly o`k ixd Ðçìùî åøãò éëå`l Ð

.cg` `l` glyl aezkd wiwfd
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íùà`lc oeikc ?incn `w i`n :xy` oa wgvi epiax dnz Ð enyl `ly ehgyy rxevn

xn` cg` my` `kd jiiy i`n ,daeg myl llk milral dlr `le ,enyl hgyp

lr !inc dizilc o`nk Ð epnn ozpy dn lk `de ?`pngx xn` cg` z`hg lirl enk ,`pngx

zwelgnl ep`a ,zepeda ozn mcew enc jtypy rxevn my` :l`ppg epiax zqxibk el d`xp ok

xtl inc `dc .oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n iax

ik ol rnyn `we ,eizepzn xnb mcew enc jtypy

,"eze`" aizk `lc onyd zepzna ibiltc ikid

aizkc ab lr s` my` mc ozna ibilt inp `kd

`ian ikd elit` Ð `l eze cg` rnync "eze`"

`de :jixte .jenqa yxt`y enk ied `nrhe .xg`

xfrl` iaxl oiae xi`n iaxl oiae ,aizk "eze`"

`de .mixg` iiez`l dil ded `l oerny iaxe

ehgyy my` ipzwcn e`l Ð dizeek `ipz iziinc

i`dn `l` ,ecen `nlr ilek `dac Ð enyl `ly

xg` my` jixv zepedad lr encn ozp `ly

`ki` "eze`" aizkc ab lr s` :`nl` Ð exiykdl

opgei iax `de :dnize .xg` my` `ian xn`c o`n

iaxe xfrl` iaxc `nrhc lirl xn`w diteb

cg` iehigc meyn mixetkd mei xt iab oerny

i`n ,ikd yxcinl epivn `lc `kde ,`pngx xn`

`ki` mzdc ikid ik ,ixnb mzdn `nye ?ediinrh

wqty mewnn `xw ol ilb Ð zepzn ipin dnk

.my`a oia ony bela oia Ð inp ikd ,ligzn

øéæðzxard jixv mixne` i`ny zia hxenn

(a,en xifp) "oipin dyly" wxta Ð xrz

oi` :mixne` i`ny zia ,mixtqd lka `kti` qxb

zeketd zekldne .jixv :mixne` lld ziae ,jixv

ebilti`c ,zegiken oi`y micic `idd ik .`ed

wxtae ,(a,d) mixcpc `nw wxta `axe iia`

`nw wxta oke .mdixac ektd (`,aq) xifpc `xza

axe (daxe) `ped axc `zbelta (`,b) zexekac

ibiltc ,dtixhe dliap dze` dyery xaca `cqg

,dig dpi`e dig dtixhadxenzc `nw wxtae

enk mde ,cenlzda zeax dpdke .`kti` (a,`i)

.ixn`c `ki`

dnedfi`" wxt yixa Ð odk ly envra dpizp

aizkc :i"yx yxit (a,fn migaf) "onewn

`l` df oi`e .dipin mc silie ony iab "rav`"

`d Ð a` oipa i`c .yxetnd on mezq cnli enk

xfeg a` oipaa cnld xac i` mzd `id `ira

.ywida cnlne

óàiabc ab lr s`e Ð odk ly envra dgiwl

Ð ikd opiyxc `le "ozpe gwle" aizk inp z`hg

`l` ,ikd xninl ol ded inp mzdc xnel yi

dayke `iyp xirya iaizk `aeh "gwle"c meyn

`l Ð edlek yxcinl epivn `lc oeike ,dxirye

.edl opiyxcäîdgiwc dey dxifba ipiq zlern `tlic :i"yx yxit Ð ilk dperh z`hg

xfeg dey dxifba cnld xac i` (`,p migaf) "onewn edfi`" wxta `id `irac :dnize .dgiw

dcenld z`hgc ,`kdn heytize .opilf` cnln xza xn`c o`nl ,`l e` ywida cnlne

oeik :mdxa` oa wgvi epiax xne`e !rxevn my` lr ywida zcnlne zxfeg dey dxifba

mc" wxt seqa `zi`ck ,"dxezd z`fe"c `yiwidn z`hg ol `wtp ded dey dxifb e`lac

xeaiv inly igafa Ð wxfn `nili` ?`id i`n Ð ilk dperh dler dn :(a,fv migaf) "z`hg

,dteba aizkc o`nk dey dxifb dl `ied ok m` Ð sili `yiwidnc oeike .'eke aizk inp

Ð ywida cnlne xfeg dey dxfba cnld xac xn`c o`nle .z`hgn my` xity opitlie

ywid `ied Ð ok m`c ,ibq `l dey dxifb e`lae .zepaxw x`yl ywid jixhvi` mewn lkn

,oerny iaxl :mdxa` oa wgvi epiax dywd .z`hgn my` slinl ivn ied `le ,ywidn

rav` `ira dpedk dil `xiaqc ,(a,ck) migafc ipy wxta ,xyk l`nya wxf xaqc
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ì àlL BèçML òøBöî íLàBîL¯ú÷Bìçîì eðàa £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§¨§©£¤
øîàc øéàî éaø .ïBòîL éaøå øæòìà éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§©¦¥¦§¨©

äléçza ìéçúéå øçà àéáé¯øçà àéáé éîð àëä ¨¦©¥§©§¦©§¦¨¨¨©¦¨¦©¥
íB÷nî íéøîBàL ïBòîL éaøå øæòìà éaøìe .èBçLéå§¦§§©¦¤§¨¨§©¦¦§¤§¦¦¨

ìéçúî àeä íMî ÷ñtL¯é÷úî .äðwz Bì ïéà àëäó ¤¨©¦¨©§¦¨¨¥©¨¨©§¦
àéðz .àéL÷ !áéúk "Búà" àäå :àcñç áø déì¥©¦§¨§¨Ÿ§¦©§¨©§¨

ì àlL BèçML òøBöî íLà :ïðçBé éaøc déúååk,BîL §¨¥§©¦¨¨£©§¨¤§¨¤Ÿ¦§
úBðBäa éaâì Bîcî ïúð àlL Bà¯éaâì äìBò äæ éøä ¤Ÿ¨©¦¨§©¥§£¥¤¤§©¥

éøöå ,íéëñð ïeòèå çaæîøçà íLà CBøéLëäìáøå . ¦§¥©§¨§¨¦§¨¦¨¨©¥§©§¦§©
éøö éàî :Cì øîà àcñçC¯éøö.äðwz Bì ïéàå C ¦§¨¨©¨©¨¦¨¦§¥©¨¨

éøö àpz éðúåøéæð :àéðúäå ,ïéà ?äðwz Bì ïéàå C §¨¥©¨¨¦§¥©¨¨¦§¨©§¨¨¦
éøö :íéøîBà éànL úéa ,èøBîîúéáe ,øòz úøáòä C §¨¥©©§¦¨¦©£¨©©©¥

éøö ïéà :íéøîBà ìläéaø øîàå .øòz úøáòä C ¦¥§¦¥¨¦©£¨©©©§¨©©¦
éøö éànL úéa íéøîBàLk :àðéáàC¯éøöBì ïéàå C ¨¦¨¤¤§¦¥©©¨¦¨¦§¥

éànL úéa :úãt éaø øîàc ,úãt éaøc àâéìôe .äðwz©¨¨§¦¨§©¦§¨§¨©©¦§¨¥©©
éànL úéa .ãçà øác eøîà øæòìà éaøå¯,ïøîàc àä §©¦¤§¨¨¨§¨¨¤¨¥©©¨©£©©

øæòìà éaø¯ïäáe ãé ïäBa Bì ïéà :àéðúcìâø¯ïéà ©¦¤§¨¨§©§¨¥¤¨Ÿ¤¤¤¥
BîB÷î ìò ïúBð :øîBà øæòìà éaø ,úéîìBò äøäè Bì¨¢¨¨¦©¦¤§¨¨¥¥©§

ìàîN ìL ìò ïúð íà :øîBà ïBòîL éaø .àöBéå¯.àöé §¥©¦¦§¥¦¨©©¤§Ÿ¨¨
éìka ìBëé "íLàä ícî ç÷ìå" :ïðaø eðz¯ãeîìz ¨©¨©§¨©¦©¨¨¨¨©§¦©§

ïäk ìL Bîöòa äðéúp äî ,"ïúðå" øîBì¯äçé÷ì óà ©§¨©©§¦¨§©§¤Ÿ¥©§¦¨
ïk çaænì óà ìBëé .ïäk ìL Bîöòa¯øîBì ãeîìz §©§¤Ÿ¥¨©©¦§¥©¥©§©

éìk äðeòè úàhç äî "àeä íLàä úàhçk ék"¯óà ¦©©¨¨¨¨©©¨§¨§¦©
éðL òøBöî íLà :øîBà äzà úàöîð .éìk ïeòè íLà̈¨¨§¦¦§¥¨©¨¥£©§¨§¥

ãéa ãçà ,Bîc úà íéìa÷î íéðäëäæ .éìka ãçàå Ÿ£¦§©§¦¤¨¤¨©¨§¤¨©§¦¤
ìaéwLéìka¯ãéa ìaéwL äæå .çaæî ìöà Bì àa¯ ¤¦¥©§¦¨¥¤¦§¥©§¤¤¦¥©¨

.òøBöî ìöà Bì àa,íéãâa íéànèî ïleëå :íúä ïðz ¨¥¤§¨§©¨¨§¨§©§¦§¨¦
.ïBòîL éaøå øæòìà éaø éøác ,ïLcä úéaà ïéôøNðå§¦§¨¦©¥©¤¤¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§
ïéôøNð ïéàå íéãâa ïéànèî ïéà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§©§¦§¨¦§¥¦§¨¦
.äøtk Ba øîâå ìéàBä ,ïBøçàä àlà ïLcä úéaà©¥©¤¤¤¨¨©£¦§¨©©¨¨

î íéøéòN änk :ïîçð áøî àáø dépéî àòa?çlL §¨¦¥¨¨¥©©§¨©¨§¦¦§©¥©
:Bì øîà ?çlLî Bøãò éëå :déì øîà̈©¥§¦¤§§©¥©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc `nei(iriax meil)

ì àlL BèçML òøBöî íLàBîL`l` ,my` myl ehgy `ly - £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§
dpyna epipye ,minly e` dler oebk xg` oaxw myl(.a migaf)lk

milral elr `ly `l` ,mixyk onyl `ly ehgypy migafd
df xaca ,daeg myléaøå øæòìà éaøå øéàî éaø ú÷Bìçîì eðàä§©£¤©¦¥¦§©¦¤§¨¨§©¦

ïBòîLxnby mcew mcd jtypyk mixetikd meia mcd z`fd iabl ¦§
eppipra s` miwlegy cenll epl yi ef zwelgn jezne ,ezxtk
.`l e` xg` my` `iadl leki m` enyl `ly my`d hgyy

lyøîàc øéàî éaøzepznd rvn`a oebk mcd jtyp xy`ky ©¦¥¦§¨©
miptayàéáéxtìéçúéå øçàzefdläléçza,miptay ze`fdd z` ¨¦©¥§©§¦©§¦¨

enk aeyg ,ezxtk xnb `l oiicre oey`xd xtdn dfid xaky dne
ok m` ,dligzn ozepe xfege ,llk ozp `lyénð àëämy` iabl ¨¨©¦

,daeg myl milral dlr `l ixdy ezxtk xnb `ly oeik rxevn
llk aixwd `ly enk aygp zepedad lr encn ozp xaky elit`

eàéáémy`øå øæòìà éaøìe ,èBçLéå øçàíéøîBàL ïBòîL éa ¨¦©¥§¦§§©¦¤§¨¨§©¦¦§¤§¦
y÷ñtL íB÷nîeize`fda,ìéçúî àeä íMîzepey`xd zepizpde ¦¨¤¨©¦¨©§¦

,dcear zaygp dxnbp `ly dcear s`y ,oick el elràëämb - ¨¨
elit`e ,rxevn my` zaxwdk aeyg oey`xd my`d zaxwd o`k

,oky oeike ,daeg myl milral elr `lyäðwz Bì ïéàxdhidl ¥©¨¨
weqta aezky oeik ,xg` my` `iaiy ici lr miycwa lek`le

(`k ci `xwie)cg` my` wx `iadl lekiy ,'mW` cg` Wak gwle'§¨©¤¤¤¨¨¨
epi` oey`xd my`d z` `iad xaky xg`ne ,zeny` izy `le

.xg` my` `iadl leki
:`xnbd dywné÷úî,àcñç áø déì óiaxly xnel xyt` ji` ©§¦¥©¦§¨

,xg` my` `iaiy ici lr dpwz el yi xi`nàäåaixwde'Búà §¨§¦§¦Ÿ
''d iptl dtEpY mz` sipde onXd bl z`e mW`láéúk(ai ci `xwie), §¨¨§¤Ÿ©¨¤§¥¦Ÿ¨§¨¦§¥§¦

sped `ly xg` `le ,my`l aixwi beld mr spedy eze` `weecy
,dpwz el oi`y oicd zeidl jixv xi`n iaxl mb ok m`e ,beld mr
`ed oey`xd my`de xg`n ,beld mr sped `ly ipyd xykei `le

:`xnbd zniiqn .beld mr spedy df.àéL÷©§¨
`iadl lekiy xaeqd opgei iaxl riiql `ziixa `xnbd d`ian

:xg` my`àlL BèçML òøBöî íLà ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨£©§¨¤§¨¤Ÿ
ì,BîL,daeg myl milral dlr `leéaâì Bîcî ïúð àlL Bà ¦§¤Ÿ¨©¦¨§©¥

äæ éøä ,úBðBäaoaxwdíéëñð ïeòèå ,çaæî éaâì äìBòmy` lkk §£¥¤¤§©¥¦§¥©§¨§¨¦
,mikqp enr aixwdl jixvy rxevnéøöåC`iadl rxevndíLà §¨¦¨¨

BøéLëäì øçà`pz epl ixd .ycwnl qpkile miycwa lek`l ©¥§©§¦
`ly didy oeik ,my`d oick enc ozpe ehgyy elit`y xaeqy
`le ,opgei iax zhiyl xi`n iaxk xg` my` `iadl jixv enyl
.beld mr sped `ly xg` my` `iadl leki oi`y 'eze`'n miyxec

:`cqg ax lr ef `ziixan zeywdl oi`y `xnbd zx`anáøå§©
àcñç,xg` my` `iadl leki epi`y 'eze`'n yxecy,Cì øîà ¦§¨¨©¨

éàîy xn`y `pzd zpeekéøöCok`y eyexit ,xg` my`éøöC ©¨¦¨¦
xg` my` `iadl `edå`iadl leki epi` mewn lknäðwz Bì ïéàå §§¥©¨¨

cy 'eze`'n miyxece xg`n ,ezxtk milydlspedy eze` `wee
.beld mr spedy df `ed oey`xd my`d xake ,xg` `le beld mr

:`xnbd zl`eyàpz éðúåoeyl miazek mi`pzdy ep`vn m`d - §¨¥©¨
éøö'å 'Cy dpeekdïéà :àøîâä äáéùî .äðwz Bì ïéàep`vn ok` - ¨¦§¥©¨¨¦

,z`fkàéðúäå,jk da epivny `ziixaèøBîî øéæðel oi`y §¨©§¨¨¦§¨
exry lk z` glbl jixvy ezxdhl ipinyd mei ribde ,zexry

,glbl dn el oi` `ede,íéøîBà éànL úéa`ed mbéøöúøáòä C ¥©©§¦¨¦©£¨©
øòz,glbl dn el oi`y elit` ey`x lrïéà ,íéøîBà ìlä úéáe ©©¥©¥§¦¥
éøö,øòz úøáòä C,gelib ila eizepaxw `iane,àðéáà éaø øîàå ¨¦©£¨©©©§¨©©¦£¦¨

éøö éànL úéa íéøîBàLkCy mzpeek ,xrz zxardéøöCglbl §¤§¦¥©©¨¦¨¦
,äðwz Bì ïéàåixde .zexry el oi`y oeik glbiy jiiy `l ixdy §¥©¨¨

ok enke ,dpwz el oi`y `ed ezpeeke 'jixv' oeyla azeky `pz epl
oi`e jixvy `cqg ax x`an xg` my` `iadl jixvy rxevna

.dpwz el
àâéìôeel oi`e jixvy i`ny zia ixac z` x`any `pia` iax - §¦¨

lr dfa `ed wleg ,dpwzúãt éaøci`ny zia ixac z` x`and §©¦§¨
weqta aezky s`e ,xriyd mewn lr epxiariy dpwz el yiy

(g ci `xwie)miiwl jixv oi` xyt` i`y mewna ,'FxrU lM z` gNbe'§¦©¤¨§¨
,xrz zxarda ic `l` eazkk weqtd z`úéa ,úãt éaø øîàc§¨©©¦§¨¥

,ãçà øác eøîà øæòìà éaøå éànLjixv `l xyt` i`y mewnay ©©§©¦¤§¨¨¨§¨¨¤¨
,eazkk weqtd z` miiwlïøîàc àä ,éànL úéahxenn xifpy ¥©©¨©£¨¨

e ,zexry el oi`y elit` xrz zxard jixv(àéðúã) ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨
,[ïðúc]elbxe eci odea lr ezxdh meia zefdl jixvy rxevn ¦§©

m` ,zipnid,úéîìBò äøäè Bì ïéà ,ìâø ïäBáe ãé ïäBa Bì ïéàmeyn ¥¤¨¤¤¤¥¨¢¨¨¦
zzl leki epi`y oeike ,`weec eazkk weqtd z` miiwl mikixvy

.mlerl dxdh el oi` zepedad lr onyde mcdn,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥
`l` eazkk weqtd z` miiwl mikixv oi`ïúBðmcd z`BîB÷î ìò ¥©§

zipnid elbxe eci odea lr ynn epi`y s`e dxqgd odead ly
àöBéå.xdhpe ezaeg iciïúð íà ,øîBà ïBòîL éaømcd z`ìòodea §¥©¦¦§¥¦¨©©

àöé ìàîN ìLlr `weec ozil akrn epi` caricay ,ezaeg ici ¤§Ÿ¨¨
,eazkk weqtd meiw akrn oi`y xfrl` iaxk `ed xaeqe ,oini ly
odea mewn lr oziln l`ny ly lr ozil sicry dfa wleg `l`
lr xifpa ecitwd `ly i`ny ziay ,zct iax xn`y edfe .oini ly
lr `weec oziy rxevna citwd `ly xfrl` iaxe ,`weec gelib
eazkk weqtd z` miiwl mikixv oi`y cg` xac exn` ,odead
i`ny zia exn`y dn zct iax itly x`ean mewn lkne .ynn
iaxk `lye ,enewn lr oziy dpwz el yie jixv eyexit 'jixv'

.dpwz el oi`e jixv yxity `pia`
,ïðaø eðzrxevn my` iabl dxeza aezk(ci ci `xwie),ç÷ìå'odMd ¨©¨¨§¨©©Ÿ¥

íLàä ícîFci odA lre zipnid xdHOd of` KEpY lr odMd ozpe ¦©¨¨¨§¨©©Ÿ¥©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦§©Ÿ¤¨
nid Flbx odA lre zipnid,'zipìBëémy`d mc z`y xnel iziid ©§¨¦§©Ÿ¤©§©§¨¦¨

lawl jixv zepedad lr encn ozepy,éìëamc z` milawny enk ¦§¦
,zepaxwd lkøîBì ãeîìzweqtd jynda xn`py dnnïúðå' ©§©§¨©

,jkn cenlle yiwdl yi ,'ofe` jepz lr odkdìL Bîöòa äðéúp äî©§¦¨§©§¤
ïäk,ilk ici lr `le erav`a ozep `ed dpizpd z`y myk -óà Ÿ¥©

äçé÷ì`dz mcd zlaw -ïäk ìL Bîöòa,ilk ici lr `leìBëé §¦¨§©§¤Ÿ¥¨
ïk çaænì óàecia lawi gafnd lr wexfl jixvy mcd z` mby - ©©¦§¥©¥

,ilka `leøîBì ãeîìzrxevn my` iabl,'àeä íLàä úàhçk ék' ©§©¦©©¨¨¨¨
,gafnd lr dncn ozil jixvy z`hgl my` dxezd dzeeyd

miyxec ok enkeúàhç äîdnc zlaw,éìk äðeòèz`f micnele ©©¨§¨§¦
yexita aezk minlye dlerae dfl df zepaxwd lk eywedy dnn

,ilka mcd z` lawl jixvyóàd mcïeòè íLàa dlaw,éìk ©¨¨¨§¦
c úà íéìa÷î íéðäk éðL òøBöî íLà øîBà äzà úàöîðãçà ,Bî ¦§¥¨©¨¥£©§¨§¥Ÿ£¦§©§¦¤¨¤¨

enc z` lawnãçàå ,ãiaenc z` lawnàa éìka ìawL äæ ,éìëa ©¨§¤¨¦§¦¤¤¦¥©§¦¨
çaæî ìöà Bì,zepaxwd lk enk enc z` wxefeàa ãia ìaéwL äæå ¥¤¦§¥©§¤¤¦¥©¨¨

òøBöî ìöà Bì.eizepeda lr ozepe ¥¤§¨
,íúä ïðzjixv ze`fdd rvn`a mcd jtyp xy`ky lirl epipy §©¨¨

minrte ,zepznd z` milydl ick xg` xiry e` xt `iadl
minrte ,[zg` mrt mcd jtypyk] mixiry izy `ian didy

,[minrt izy jtypyk] mixiry yly `ian didyïleëålk - §¨
,hgyy mixiryde mixtdíéãâa íéànèî,oztixya miweqrd ly §©§¦§¨¦

,'miOA 'ebe eicbA qAki mz` sxFUde' aezky enkïéôøNðåueg §©¥Ÿ¨§©¥§¨¨©©¦§¦§¨¦
zepgn ylylíéîëçå .ïBòîL éaøå øæòìà éaø éøác ,ïLcä úéaà©¥©¤¤¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§©£¨¦

àlà ïLcä úéaà ïéôøNð ïéàå íéãâa ïéànèî ïéà ,íéøîBàe` xtd §¦¥§©§¦§¨¦§¥¦§¨¦©¥©¤¤¤¨
xirydïBøçàä,mnrhe ,hgyyå ìéàBä`ed oexg`aäøtk Ba øîâ ¨©£¦§¨©©¨¨

rvn`a mnc jtypy mipey`xa ok oi`y dn ,ze`fdd ly
.xtd zekldn ok mb oigcp ,ozxtk dzgcpe ze`fdd

:`xnbd zwtzqn,ïîçð áøî àáø dépéî àòaxg` mcd jtyp m` §¨¦¥¨¨¥©©§¨
mixg` mixiry ipy `iadl jixv dide ,miptay zepznd xnby
`vnpe ,'dl cg`e lf`frl cg` zelxebd z` mdilr zeyrl ick
aey mcd jtypy okzi ok enke ,lf`frl mixiry izy my eidy
`vnpe ,mixiry ipy cer `iade zkextd lr mcd z` ozpy xg`
yi dzrn ,zebef dylyn lf`frl mixiry dyly mpyiy

,wtzqdlíéøéòN änklecb odkd didçlLî.lf`frldéì øîà ©¨§¦¦§©¥©¨©¥
,`axl ongp ax,çlLî Bøãò éëåwx glyl aezkd eaiig `l ixd §¦¤§§©¥©

.cg` xiryn xzei gley epi`y i`ce ok m`e ,lf`frl cg` xiry
Bì øîà,ongp axl `ax ¨©
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קעג ezny ina cenr `q sc ± iyily wxt`nei
åîùì àìù åèçùù òøåöî íùàmigaf) xn xn`e ,minly myl e` dler myl oebk Ð

onyl `ly ehgypy migafd lk :(`,ayk Ð.daeg myl milral elr `ly `l` ,oix

åðàámyky cenll epl yi ,xfrl` iaxe xi`n iax ly ozwelgn jezl df xacl Ð

.dfa oiwleg jk dfa oiwlegyøéàî 'øìink `id ixd dxnbp `ly dcear xn`c Ð

dpi`y`l ixdy dxnbp `le li`ed ,ef s` Ð

epnn ozpy it lr s` ,daeg myl dzlr

zepedalmy` `iaie ,dpi`y ink `id ixd Ð

.xg`íå÷îî éøîàã ïåòîù 'øå øæòìà 'øìå
ìéçúî àåä íùî ÷ñôùxn` `l :`nl` Ð

i`e ,`id `aiyg inp `kd ,`inc `zilc o`nk

(ci `xwie) aizk `dc xg`a dxnebl xyt`

"my` cg` yak"`le jl izxn` cg` my` Ð

opixn`ck iiegcl `kil `kde .zeny` izy

'ek jl izxn` cg` iehg lirlel oi` jkld Ð

.dpwzáéúë åúåà àäåeze` aixwde" Ð

"my`l,xg` `le beld mr spedy eze` Ð

.dpwz el oi` inp xi`n iaxl elit`eàéðú
ïðçåé 'øã äéúååë`iai xn`c o`nl `ki`c Ð

.xg`åøéùëäìlek`l exdhl ,df rxevnl Ð

.miycwa'åëå àðú éðúåyi ike :dinza Ð

dpwz el oi`y xaca jixv mipey mi`pz!?êéøö
øòú úøáòäaizkck ,exfp ini z`ln meia Ð

"z`ln cr ey`x lr xeari `l xrz" (e xacna)

,xriy el oi` dfe .xrza glbi z`ln meia la`

.jixv ipzwe'åëå àðéáà 'ø øîàåàâéìôå`d Ð

zct iax el`c .zct iaxc` `pia` iaxcÐ

mewn lr epxiariy ,xn`w dpwz el yie jixv

"xifpd glbe" aizkc ab lr s`c .xriyd`l Ð

.xyt` `lc `kid aizkck `xw opira

úéîìåò äøäè åì ïéà.aizkck `xw opirac Ð

."oicd xnbp" wxta oixcdpqa ibilteç÷ìåÐ

"my`d mcn odkd gwle" aizk rxevn my`a

dhigyl skz mca dxen`d dgiwl lkeoeyl Ð

.`ed dlawïë çáæîì óà ìåëé:ol `niiwc Ð

x`yk gafn iabl minc ozn oerh rxevn my`

xaca oecil `vie llka didy xac dfe ,zeny`

wxta yexita ellkl aezkd jl exifgde ,ycgd

z`hgk ik" ea xn`p jkl ,(`,f) zenaic `nw

minc ozn dperh z`hg dn "odkl `ed my`d

mixeni`e.mixeni`e minc ozn oerh df s` Ð

ilka lawzi `l gafnd lr ozipd mc s` leki

."odkl `ed my`d z`hgk ik" xnel cenlz Ð

éìë äðåòè úàèç äîlkc ,dnc zlawl Ð

z`f"c (a,fv migaf) `yiwida ol iwtp zepaxwd

,"my`le z`hgl dgpnle dlerl dxezd

zeny) "zepb`a myie" aizk minlyae dlerae

z`hg xnbc `kidn ,inp my`e ,(ckoecil `vic meyn ,rxevn my` `l` ,edi` xnb Ð

z`hgk"c `yiwida ellkl exifgdl jxved ,zipni of`e lbx odae ci odaa ycgd xaca

."my`díéãâá ïéàîèî ïìåëåmcd jtyp iab epzpyna miiepyd mixiryde mixtd lk Ð

iyily `iade mcd jtype zkxtd zepzn xnbe ,zkxtl ipy xt `iade ef dxtk xg`l

gafnd zepznloiweqrd micba oi`nhne ,oycd zia` zepgn ylyl ueg oitxyp olek Ð

mnc z` `aed xy` z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e" (fh `xwie) aizkck .oztixya

."mina eicba qaki mze` sxeyde 'ebeçìùî [íéøéòù] äîëxiryd mc jtyp m` Ð

ozpe my ly z` hgye ,odilr lixbdle mipy `iadl jxvede ,mipt zepzn xnby xg`l

jtype zkextd zepznmy ly z` hgye odilr lixbdle mipy `iadl cer jxvede ,mcd

gafnd zepznl.zebef dylyn lf`fr ixiry dyly o`k ixd Ðçìùî åøãò éëå`l Ð

.cg` `l` glyl aezkd wiwfd
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íùà`lc oeikc ?incn `w i`n :xy` oa wgvi epiax dnz Ð enyl `ly ehgyy rxevn

xn` cg` my` `kd jiiy i`n ,daeg myl llk milral dlr `le ,enyl hgyp

lr !inc dizilc o`nk Ð epnn ozpy dn lk `de ?`pngx xn` cg` z`hg lirl enk ,`pngx

zwelgnl ep`a ,zepeda ozn mcew enc jtypy rxevn my` :l`ppg epiax zqxibk el d`xp ok

xtl inc `dc .oerny iaxe xfrl` iaxe xi`n iax

ik ol rnyn `we ,eizepzn xnb mcew enc jtypy

,"eze`" aizk `lc onyd zepzna ibiltc ikid

aizkc ab lr s` my` mc ozna ibilt inp `kd

`ian ikd elit` Ð `l eze cg` rnync "eze`"

`de :jixte .jenqa yxt`y enk ied `nrhe .xg`

xfrl` iaxl oiae xi`n iaxl oiae ,aizk "eze`"

`de .mixg` iiez`l dil ded `l oerny iaxe

ehgyy my` ipzwcn e`l Ð dizeek `ipz iziinc

i`dn `l` ,ecen `nlr ilek `dac Ð enyl `ly

xg` my` jixv zepedad lr encn ozp `ly

`ki` "eze`" aizkc ab lr s` :`nl` Ð exiykdl

opgei iax `de :dnize .xg` my` `ian xn`c o`n

iaxe xfrl` iaxc `nrhc lirl xn`w diteb

cg` iehigc meyn mixetkd mei xt iab oerny

i`n ,ikd yxcinl epivn `lc `kde ,`pngx xn`

`ki` mzdc ikid ik ,ixnb mzdn `nye ?ediinrh

wqty mewnn `xw ol ilb Ð zepzn ipin dnk

.my`a oia ony bela oia Ð inp ikd ,ligzn

øéæðzxard jixv mixne` i`ny zia hxenn

(a,en xifp) "oipin dyly" wxta Ð xrz

oi` :mixne` i`ny zia ,mixtqd lka `kti` qxb

zeketd zekldne .jixv :mixne` lld ziae ,jixv

ebilti`c ,zegiken oi`y micic `idd ik .`ed
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."my`k z`hgk" aizkcn `xw dixcd`c e`l i` Ð ony oznc `inec ,oinia rxevn my`c

!oinia iediz inp rxevn my`ac `nip oinia diteb z`hgac ,dpizp la` ,dlaw gpizde

Ð `di zeny` x`yk :opiyxce "`ed my`k z`hgk" aizkc ,`xw dixcd`c oeik :uxize

o`nl :dywd cer .ixnbl dixcd`c xninl `ki`

cnlne xfeg dey dxifba cnld xac xn`c

,oerny iaxl ,oinia zeny` lk eedil Ð ywida

`yiwidn e` "my`k z`hgk"c `yiwidn

iaxl jgxk lrc :il d`xpe !"dxezd z`fe"c

z`hgk" aizkcn ,l`nya zeny` zwixf oerny

iaxl (`,dk) migafc ipy wxta opiyxce "my`k

oinia dcaer Ð cia dcaerl `a :dgpn iab oerny

l`nya dcaer Ð ilka dcaerl `a ,z`hgk

Ð dlawa i`c ,dwixf epiid jgxk lre .my`k

y iaxl l`nya `ied inp z`hga elit`,oern

.(a,ck) migafc ipy wxt `icda `zi`ck
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epiidc il d`xp Ð mincl cge dnewl cge

Ð oerny iaxc `ail` i`c ,dcedi iaxc `ail`

`nw wxta izixg` dyxcl dil yixc `d

Ð "mixiryd ipy z` gwle" :(a,bi) zereayc
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óøåù åøãò éëåaezkd ewiwfd excr ike ,jinrhle :ongp axl dil xcdn `w `ax Ð

sexyl?.oycd zia` oitxyp oleke :opzeåúåà áéúë àëä"lf`frl eze` glyl" Ð

.(fh `xwie)äëùìä úàoixafbd oi`lnne ,xc`a e`iady milwy dkezl ekilydy Ð

.oitqene oicinz xeav zepaxw odn zepwl ,dnexzl zetew yly odnéàæçúéàã àðãéòá
.dpnn aixwdl `ziinw dtew Ðéàæçúéà àì

àúééøúádaxwdl zi`xp dpey`xdy Ð

oey`x bef ly xiry la` .dnxzpyn`l Ð

incd zepzn lk exnby cr gelyl d`xp,m

exnbyke.oey`xk oexg` d`xp Ðêë øçàå
ïåùàøä àöîðxyr drax`c zevg mcew e` Ð

devn :iqei iax xn` `we .zevg xg` e`

,zevg mcew ipyd yxtedy it lr s`e ,oey`xa

lk `dc ,iccd ik efgi` ediiexz zevg `hn ike

gqtd zhigy onf `hn `lc dnkifgi` `l Ð
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.mitegq e` mixegy e`íà øîàéå
'åëå úî íù ìùmy ly m` :`yxtin ikd Ð
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x`ypy cg` ,myl mipy o`k yi eiykre ,zn

ipy befn cg`e oey`x befn,xtkzi cg`a Ð

o`k yi ixde zn my ly m` oke ,drxi ipyde

lf`frl mipy,drxi ipyde glzyi cg`d Ð

,ipy befay ipy m` ,ipy edfi` yxtn `xnbae

.oey`x befay ipy m`äúî øåáö úàèç ïéàù
ze`hg yng ixinb ikc Ð.ixinb cigia Ð

:(`,eh) dxenzae (`,e) zeixeda yxetn `nrhe

z`hge z`hg zxenze z`hg cle epivn dn

xeava m`vnz `ly dilra eznys` Ð

zeidl xyt`y it lr s`e ,dilra extky

xeava.cigia `l` dxn`p `l Ð'ø øîà ãåòå
äãåäé.iteqe`l `z` i`n yxtn `xnba Ð

çìúùîä úåîéodilr lixbie ,mipy `iaie Ð
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x`ypy cg` ,myl mipy o`k yi eiykre ,zn

ipy befn cg`e oey`x befn,xtkzi cg`a Ð

o`k yi ixde zn my ly m` oke ,drxi ipyde

lf`frl mipy,drxi ipyde glzyi cg`d Ð

,ipy befay ipy m` ,ipy edfi` yxtn `xnbae

.oey`x befay ipy m`äúî øåáö úàèç ïéàù
ze`hg yng ixinb ikc Ð:(`,eh) dxenzae (`,e) zeixeda yxetn `nrhe .ixinb cigia Ð

xeava m`vnz `ly dilra ezny z`hge z`hg zxenze z`hg cle epivn dns` Ð
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dwixf oiae dlaw oiac xninl ol ded oicd onc ,oinia rxevn my` zwixf iedz ?i`n`e

."my`k z`hgk" aizkcn `xw dixcd`c e`l i` Ð ony oznc `inec ,oinia rxevn my`c

!oinia iediz inp rxevn my`ac `nip oinia diteb z`hgac ,dpizp la` ,dlaw gpizde

Ð `di zeny` x`yk :opiyxce "`ed my`k z`hgk" aizkc ,`xw dixcd`c oeik :uxize

o`nl :dywd cer .ixnbl dixcd`c xninl `ki`

cnlne xfeg dey dxifba cnld xac xn`c

,oerny iaxl ,oinia zeny` lk eedil Ð ywida

`yiwidn e` "my`k z`hgk"c `yiwidn

iaxl jgxk lrc :il d`xpe !"dxezd z`fe"c

z`hgk" aizkcn ,l`nya zeny` zwixf oerny

iaxl (`,dk) migafc ipy wxta opiyxce "my`k

oinia dcaer Ð cia dcaerl `a :dgpn iab oerny

l`nya dcaer Ð ilka dcaerl `a ,z`hgk

Ð dlawa i`c ,dwixf epiid jgxk lre .my`k

y iaxl l`nya `ied inp z`hga elit`,oern

.(a,ck) migafc ipy wxt `icda `zi`ck

åì åàéöåä êìò ïøãä

jiiy)(a cenrléðùd`xnl cg Ð 'eke ixiry

epiidc il d`xp Ð mincl cge dnewl cge

Ð oerny iaxc `ail` i`c ,dcedi iaxc `ail`

`nw wxta izixg` dyxcl dil yixc `d

Ð "mixiryd ipy z` gwle" :(a,bi) zereayc

xiry dn ,iniptd xiryl glzynd xiry yiwn

Ð zexiar x`ya l`xyi lr xtkn epi` iniptd

x`ya mipdkd lr xtkn epi` glzynd xiry s`

d xn`we .zexiaryewzi` ikdl dcedi iaxe :mz

iax :dywe .mincae dnewae d`xna oiey ediy Ð

xninl `kile ?oiey ediy opirac dil `pn oerny

ilin lkl edl yiwpe ,dvgnl ywid oi`c meyn

zil dcedi iaxc cenlzdl dil `pn ok m`c Ð

`nip ?mince dnewe d`xnl `l` `yiwid dil

yiwn :`kti` `yiwid dil zi` dcedi iaxc

l`xyi lr xtkn epi` glyn dn ,glynl inipt

xtkn epi` inipt s` Ð eiycwe ycwn z`neha

`kile .eiycwe ycwn z`neha mipdkd lr

"mrl xy`"nc ,`xw jixhvi` `l `dlc iiepyl

xy`" :iywiz dteb `id mewn lknc ,mzd `wtp

,ziyixtck `yiwidn dil wetiz ?il dnl "mrl

`d ,edin .iniptd xirya mipdk extkzi `ly

ik `yiwid dil zil dcedi iaxlc :iiepyl `ki`

lr xtkn epi` glzynd xiry dn ,`peeb i`d

iniptd xiry s` eiycwe ycwn z`neha l`xyi

Ð eiycwe ycwn z`neha mipdkd lr xtkn epi`

glzyn dn ,dnecl dnec slinl ivn `lc oeik

lr xtkn epi` inipt s` l`xyi lr xtkn epi`

`yiwid yixcc ,oerny iaxl la` .l`xyi

`yiwid yxcinl ivn iedc ab lr s`e ,dnecl dnec ynn ded `lc ab lr s` ,`peeb i`dka

ywid oi`c meyn ,`d inp yixc ikd elit` Ð mince dnewe d`xnl izixg` `zlinl

eiycwe ycwn z`neha iniptd xirya mipdk extkzi `ly ,`d yexcp inp ikd Ð dvgnl

Ð il dnl oerny iaxl "mrl xy`" ok m`e ,dvgnl ywid oi`c ,glzynd xiryc ywidn

:il d`xpe .oerny iaxk mzd dl opinwen `ziixa `idde .mzd `zi`ck ,mipdk iwet`l

cgnc oerny iaxl dil `xiaq ,glzynd xirye iniptd xiry eda eywzi`c i`xw `zlzc

xenb ywid e`lc oeike .'eke zexiar x`ya l`xyi lr xtkn oi` iniptd xiry dn :yxcinl ,dxtk oiprl cg dil xzii`e ,`wtp `xw cgn mince ,md oilewyc dnewe d`xn opixnb ediipin

ic Ð ikdl `xw ol xziinc meyn `l` ,`peeb i`d ika edpiyew`l ol ded `le ,l`xyi lr xtkn epi` df s` l`xyi lr xtkn epi` df dn opixn` `lc ,ixnbl edl opincn `l ixdy ,`ed

,iniptl opiywn ded `l glzyn la` .glzynl inipt `wec `l` ,iniptl glzyne glzynl inipt opiywn ded `l Ð "mrl xy`" aizk ded `l i` ,ok m`e .cg` xaca mze` yiwp m` epl

zcr z`ne"c `nw `xwn iiez`l dil ded Ð "mixiryd ipy z` gwle"c `xw mzd iziin i`n` ol `iywc i`n `gip inp `zyde .ezxtk daexn glzync oeik ,mipdk ea extkzi `ly xnel

ixz `l` aizk ded `l i`e .iedil mrcnc dipin opixnbc minca ixii` `xw `eddc oeik ,minca oiey ediy jixhvi` `nw `xwc ,`gip Ð ziyixtc i`nle !"mifr ixiry ipy gwi l`xyi ipa

`lc oeik ,llk opiyxc ded `l Ð dnewe d`xna oiey ediy xnel la` .iniptl glzynd xiry yiwn :mzdc dyxcl `pipze ,`xw ixii` diac ,minca oiey ediy cg opiyxc ded Ð i`xw

.dnewe d`xna oiey opiyxc ,`xza `xw ol xziincn `l` .dnewe d`xna oiey ediy migaf x`ya ogky`
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äøtkdxnbp 'dl lxebd eilr dlry enr `ay ebef oa xiryd - ©¨¨

,eizekld lkl eixg` xxbi glzynd xiryy ie`x okl dxtkd ea
,øáñ÷ éàî ,àáøc déîMî étt áø àlàz` `weec glyiy recn ¤¨©©¦¦§¥§¨¨©¨¨©

`axc dinyn itt ax :`xnbd zayiin .oey`xdéaøk dì øáñ̈©¨§©¦
.ïBLàøa äåöî øîàc ,éñBé¥§¨©¦§¨¨¦

:`xnbd zl`eyéñBé éaø éälka xaeqy iqei iaxl epivn okid - ¥©¦¥
,oey`xa devny mewnc éñBé éaø àîéìéàiabl ok xaeqúBte÷ ¦¥¨©¦¥§

,oey`xa devnyìL ,(øîBà éñBé éaø) ïðúcúBte÷ Lziaa eid ¦§©©¦¥¥¨Ÿ
ycwndìL ìLìL Lïéàñ L,oi`q yly zwfgn dzid dtew lk - ¤¨Ÿ¨Ÿ§¦

ïéîøBz íäaLmipdklä úàäkLmilwyd z` dkezl ekilydy ¤¨¤§¦¤©¦§¨
yly mdn mi`lnn mixafbd eide ,xc` ycega mi`ian eidy
,oitqene oicinz xeav zepaxw mipew eid mdne dnexzl zetew

íäéìò áeúk äéäåzetewd lr -éaø øîà ,àéðúå .ì"îéb ú"éa ó"ìà §¨¨¨£¥¤¨¤¥¦¤§©§¨¨©©¦
ìà ïäéìò áeúk änì ,éñBéäîøúð ïäî äæéà òãéì ,ì"îéb ú"éa ó" ¥¨¨¨£¥¤¨¤¥¦¤¥©¥¤¥¤¦§§¨

ïBLàøelkeie,ïBLàø äpîéä àéáäìoeik.ïBLàøa äåönLo`kne ¦§¨¦¥¤¨¦¤¦§¨¨¦
dgec .oey`xa devny iqei iax xeaqi epipiprl s`y cnlp

,oey`xa devny o`k mb xeaqi iqei iaxy oipn :`xnbdàîìéc¦§¨
c zetewd oipra `weecàúéén÷ éàæçúéàc àðcéòaxaky onfay - §¦§¨§¦§£©©©§¨

zepaxw dpnn `iadl dzid die`xe dpey`xd dtewd dnxzp
oiicr ,xeavàúééøúa éàæçúéà àìdtewd die`x dzid `l - Ÿ¦§£©©§©§¨

befd ly xiry la` ,dnxzp `l oiicry dpnn `iadl dpexg`d
zepznd lk z` ozil exnby cr egleyl ie`x did `l oey`xd
ipy mincd ozn z` exnbyke ,mipta dyrpd xiry mc ly
okzi dfae ,lf`frl glzydl cgia miie`x eid xak mixiryd

.oey`xa devn mixne` `ly iqei iax dceny
:`xnbd daiynàlà,mewn lka oey`xa devny cenll epivn ¤¨
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,epàéáé ,epnî øçáeî éðLx`eane .xgaend on `iadl sicry ¥¦§¨¦¤§¦¤

onf ribday zevg mcew oey`xd `vnp elit`y iqei iax ixaca
,cgia daxwdl miie`x eidp mdipy dhigyd onf `edy zevg
ok it lr s` ,daxwdl ie`x oaxw mey aygp oi` okl mcew ixdy
iabl eixack `axc dinyn itt ax xaeq ok enke ,oey`xa devn

.oey`xa devny xiryéøéòù éðù ¯ éùù ÷øô åì åàéöåä êìò ïøãä

äðùî
meia lecbd odkd zcear xcq xe`iaa `pzd jiynn df wxta
mei ixiry ipya mipic dnk x`al dnicwn epizpyn .mixetikd

:[lf`frle myl] mixetikdíéøetkä íBé éøéòN éðLg` micreindc §¥§¦¥©¦¦
,lxebd it lr lf`frl cg`e mylïúåöîdligzklïäéðL eéäiL ¦§¨¨¤¦§§¥¤

äàøîa ïéåL,mixegy e` mipal mdipy eidiy ,rava -äîB÷áe- ¨¦§©§¤§¨
,dey daebaíéîãáe,xigna miey mdipy eidiy -ãçàk ïúçé÷ìáe §¨¦¦§¦¨¨§¤¨

.zg` zaa mdipy z` epwiy -emewn lknïéåL ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¦
,mincae dnewa ,d`xnaïéøLkm` oke ,caricaíBiä ãçà ç÷ì §¥¦¨©¤¨©

øçîì ãçàå,xg` onfa -ïéøLk.carica §¤¨§¨¨§¥¦
íäî ãçà úî,mixirydn -úî ìéøâä àlL ãò íàeze` zn m` - ¥¤¨¥¤¦©¤Ÿ¦§¦¥

,mdipy oia lxebd z` lecbd odkd jxry mcew xirydçwéxiry ¦©
epyrie xg`éðMì âeæ,lixbi mdilreìéøâäMî íàåxg`l - ©¥¦§¦¦¤¦§¦

lixbdyúî,mixiryd cg`øçà âeæ àéáémixg` mixiry ipy - ¥¨¦©¥
äléçza íäéìò ìéøâéå,ycgn lxeb zlhdaøîàéå,oldlckìL íà §©§¦£¥¤©§¦¨§Ÿ©¦¤

,úî íLxn`i ,myl crein didy xiryd zny ote`a ,xnelk ¥¥
,ef oeyla lecbd odkdäæxiryd -ìøBbä åéìò äìòLycgd,íMì ¤¤¨¨¨¨©¨©¥

åézçz íéi÷úé,znd xiryd mewna cenri -íàåxirydìæàæò ìL ¦§©¥©§¨§¦¤£¨¥
,úî,lecbd odkd xn`iìøBbä åéìò äìòL äæycgd,ìæàæòì ¥¤¤¨¨¨¨©¨©£¨¥

åézçz íéi÷úé,mixiry dyely yiy zrke .znd xiryd mewna - ¦§©¥©§¨
,xtkie ezevn dyri mdn cg`d ,lf`frl e` myl mdn mipye

áàzñiL ãò äòøé éðMäå,men ea letiy -åf`åéîc eìtéå øëné §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
äáãðìgafna aixwdl dlerl zenda zepwl einca eynzyi - ¦§¨¨

z`hg lky ,`id ipiqn dynl dkldy elit`e ,iept `edyk
meyn ,ok dpi` ef ,dzn zxg`a dilra extkzpyúàhç ïéàL¤¥©©

äúî øeaömixetikd mei ixirye] xg` oaxwa dilra extkzpy s` ¦¥¨
xn`py ,od xeaiv z`hg(d fh `xwie)gTi l`xUi ipA zcr z`nE'¥¥£©§¥¦§¨¥¦©

.['z`hgl miGr ixirU ipW,øîBà äãeäé éaøxeav z`hg s` §¥§¦¥¦¦§©¨©¦§¨¥
,zxg`a dilra extkzpy,úeîzepic xzepd xiryd s` okle ¨

.dzinl
,äãeäé éaø øîà ãBòåm`ícä CtLðmyl creind xiryd ly §¨©©¦§¨¦§©©¨

,ezeevnk epnn dfedy mcewúeîéxirydçlzLnä,lf`frl ¨©¦§©¥©
m` oke .lf`frle myl mdilr lixbdl mixg` mixiry ipy e`iaie

úîxirydçlzLnämyl xiryd mc dfedy iptl lf`frl ¥©¦§©¥©
,ezeevnkícä CôMémixg` mipy e`iaie ,myl xiryd ly ¦¨¥©¨

.lf`frle myl mdilr lixbdl mnewna
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc `nei(iying meil)

:`xnbd zvxzn .oitqend zaxwdløqeçî ïéà ,àcñç áø øáñ÷̈¨©©¦§¨¥§©
íBia Báì ïîæ-wx `ed `l` ,xiryd seba epi` oexqgdy mewna §©§©

itqend oebk onf oexqgaygp df oi` ,mpnf ribd `l oiicry o
mpn` ,epnf ribiykl ie`x didi `ed mei eze`a m` ,onf xqegn
oexqg df oi`y s`e ,lxeb xqg 'myl xiry'l ie`x zeidl ick
,zakrn xiryd lr lxebd zgpd oi` ixdy ,xiryd seba dyrn
`id okle ,envr xirya dxen`d devn `id dlxbdd mewn lkn

.zakrn
:ueg ihegy iabl sqep oic `piax wiqn `cqg ax ixac it lrøîà̈©

àzLä ,àðéáøeiykr -àcñç áø øîàcyøqeçîk äìøâä øqeçî ¨¦¨©§¨§¨©©¦§¨§©©§¨¨¦§©
,éîc äNòîmiie`x mdy iptn mixiryd zhigy lr aiig ixdy ©£¤¨¥

aiign `cqg ax did `l ,miie`x eid `l m`y rnyne ,oitqenl
devn `l` xiryd seba dyrn dpi` dlxbddy s`e ,mzhigy lr

ok m` ,ea dxen`díéîìL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä̈§¨©©§¨¨©§¥§¨¦
øîàpL ,ïéìeñt ,ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ ïèçML(a b `xwie) ¤§¨¨¤¤¦§§©§©¥¨§¦¤¤¡©

,'ãòBî ìäà çút BèçLe'`weec eyxceàeäL ïîæa[lkidd-]çeút §¨¤©Ÿ¤¥¦§©¤¨©
,ìeòð àeäL ïîæa àìå§Ÿ¦§©¤¨
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף סב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קעו
ezny ina cenr aq sc ± iyily wxt`nei

àøîâïìðî àáåëéòdweg `aizkc meyn i` Ðdingp 'xl oia dcedi 'xl oia `d Ð

lenzn `idy ,dgiwld lr `l la` ,dceard on ody mixac lr `l` dweg daizk `l

.meylyéðù éðù éðù àðéîà êúòã à÷ìñ.akrl aezkd odilr dpye ,iaizk `zlz Ð

'åëå äàøîì ãç.akrl `le devnle Ðáéúë äéäúrxevnd zxez didz z`f ÐÐ

aezkd lkk ,ef dyxt `dz eziieda rnync

.daïðéòáã éîð éëä äåöîìåodipy ediy Ð

.oicinz lv` z`f epipy `l `lde oieyãâðë
íåéä.ynyd zgixf cbpk Ðzaeg `l` epi` e`

meid.mei lkl mipy ediy cnll `ae Ðïø÷ ìò
úéðåôö úéáøòîon d`a ynydy gafn ly Ð

axrn cvl hgeyd ekyen jkitl gxfnd

iptn ,zleki lka gxfnd lzek on ewigxdl

ly eletiya zixgy dngde mideab milzkdy

zipetve ,dcbpk cner lzekd lve riwxÐ

gafnd jxi lr ozhigy miycw iycwc meyn

zerahde miigahnd zia did mye ,dpetv

ode ,okezl dndad y`x zzl dtvxa zereaw

onewne ,zexnynd oipnk drax`e mixyr

,rax`e mixyr lr zen` rax`e mixyr

.mixcq dyya zereawäéðù úòáè ìò`l Ð

dl dipya `l` ,gafnd lv`y zraha

dndad x`eve hgeyd ipte ,oetv cvl dkeynd

ynyd myny zipetv zigxfn cvl oeqkl`a

,`prci `l dipy zrahc `nrhe ,zixgy d`a

ezriiqn dpey`xd `dzy ick izrny ip`e

oia lye ,jtdz `ly ,dndad ilbx da fg`dl

axrnd on d`a dngdy miaxrdjyen Ð

mexc axrnl eipte ,zleki lka gxfn cvl envr

.myn d`a dngd zgixfy ,oeqkl`aïéôñåîå
úáù ìùmiyak ipy mda xn`py Ði`ce Ð

eda azk xcd `lcn ,`aekirl miey mipy

jk ,xiykdl oiey opi`y it lr s` zeaxl ,cg`

ipira d`xpe ,olpn `aekir :il `iywe ,izrny

ozevn ,devnl mipy i`ce oitqen :qxb ikdc

,cg` cg` aizk `lcn opiqxb `le ,oiey zeidl

.`id i`viaxz icinlzc `zhiyeíåé éøéòù éðù
íéøåôëäixdy ,miyecw md ogwlyny Ð

.dxfrl uega ohgye ,e`a dkyld znexzn

ïäéðù ìò áééçonwle ,ueg ihegy meyn Ð

`lc oeike ,mipta efg i`nl dlxbd mcew :jixt

efgcren ld` gztl ie`x `d ,aiig i`n` Ð

gzt l`e" (fi `xwie) ueg ihegya aizkc ,opira

."e`iad `l cren ld`ìæàæò ìù ìò øåèôåÐ

.mipta aixwdl ifg `lcõåçá äùòðä øéòùì
sqend z`hgl eaixwdl ie`x did cg` lk Ð

.qgpt zyxta dxen`d mixetkd mei lyéàîå
àìã íéðôá äùòðä øéòùì àðùmeyn ,ifg Ð

.dlxbd xqegncàì éîð õåçá äùòðä øéòùì
åæçozn ly meid zcear dyrn lk ixqgnc Ð

,dzxhwde zxhwd zpitge xirye xt inc

.oitqenl mcwil oie`xdåáì ïîæ øñåçî ïéà
íåéáoexqg o`k oi` oevigd xiry oiprl Ð

ribd `l oiicry onf oexqg `l` ,eteba dyrn

tqend onfmeia eal ie`xd onfe ,oizakrn dpi` dgpd la` zakrn `id itlw jezn lxeb ziilr oxn` `dc ,`id oteba dyrn e`lc ab lr s` ,dlxbd la` ,onf oexqg df oi` Ð

`id oda dxen`d devne li`ed ikd elit` Ð.inc dyrn xqegnk Ðéîã äùòî øñåçîë äìøâä øñåçî àãñç áø øîàã àúùäi`c `ed oteba dyrn e`lc ab lr s`e Ð

.uega ozhigy lr aiigzn did `l sqend xiryl efgc e`l'åëå ìàåîù øîàã àäli`ed ,`ed minly ly oteba dyrn e`lc ab lr s`e inc dyrn xqegnk dgizt xqegne Ð

xn`p odae.oteba dyrnk ied Ð
éîå
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àäaizk `l i` elit` il dnl mipy izk` il dniz Ð meid cbpk meil mipy miiwn ip` dn

meil mipy epiidc miyak opiyxc ded cinz dler meil mininz dpy ipa miyak `l`

cinz dler meil dixzac `xw` meil opiyxc ded mipy aizk `l i` :xnel yie meid cbpk

aizk `lcn `l eze meid cbpk hegyl yi xwa ly yak xnelk xwaa dyrz cg` yakd z`

cg` cinz zler wx `pin` ded oicinz zeler

mipy azkinl jixhvi` ikdl meid cbpk meil

.meid cbpk ediiexzc meilìòÐ dipy zrah

zrah lr hegyl el did oicd onc il d`xp

gafnl i`d ilek eaixwdl evx `l `l` dpey`x

.millb lihi `ny dxifb wqtd ila

ïéôñåî.i"yx qxb ikd Ð devnl mipy i`ce

:i"yx dywde .`aekirl mipy :aizk mixtqa la`

aizkc xzac meyn :il d`xpe ?olpn `aekir

zay zler" aizk 'ek "miyak ipy zayd meiae"

s`e .akrl aezkd eilr dpy enk iedc Ð "ezaya

"mixyw el`" wxt seqa dil opiyxcc ab lr

ialg lr cnil :izixg` dyxcl (`,ciw zay)

xnl ,mixetkd meia e` aeh meia oiaxwy zay

inp Ð dil opiyxc dil zi`ck xnle dil zi`ck

`vei `xwn oi`c ,akrl aezkd eilr dpy xnel

dyxc `dl dilekc xninl `kile .eheyt icin

`pyil i`da azkinl ded `l ok m`c Ð `z`

oipra eilr zepyl ivn ded `l` "ezaya zay"

iab ikd i` lirl jixt `de :xn`z m`e .xg`

diipznl dil ded `zi` m`e :yexit ,inp oicinz

opirac `zi` m` inp oitqen ok m` ,`zkec meya

lirlc :xnel yi !diipzinl dil ded oiey ediy

dil opz cinzd xcq lkc meyn ,xity jixt `wec

.diipzinl ol ded mzde (`,hk) cinz zkqna

.`zkec meya dil opipz `l oitqend xcq lk la`
minly

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

àøîâ"íéfò éøéòN éðL çwé" :ïðaø eðz¯èeòéî ¨©¨©¦©§¥§¦¥¦¦¦
"éøéòN"¯"éðL" øîBì ãeîìz äî ,íéðL¯eéäiL §¦¥§©¦©©§©§¥¤¦§

ïéøéLk ïéåL ïäéðL ïéàL ét ìò óà ïéépî .íéåL ïäéðL§¥¤¨¦¦©¦©©¦¤¥§¥¤¨¦§¥¦
¯éaøc àîòè .äaéø "øéòN" "øéòN" :øîBì ãeîìz©§©¨¦¨¦¦¨©§¨§©¥

àðîçø éaø àì àä ,àðîçø¯.ïéìeñt :àðéîà äåä ©£¨¨¨¨©¥©£¨¨£¨¨¦¨§¦
"éðL" "éðL" :àðéîà Cúòc à÷ìñ ?ïì àðî àáekéò¦¨§¨¨¨§¨©£¨¨¦¨§¥§¥
,"øéòN" "øéòN" àðîçø éaøc àzLäå .áéúk "éðL"§¥§¦§¨§¨§©¥©£¨¨¨¦¨¦

ãç ?éì änì "éðL" "éðL" "éðL"¯ãçå ,äàøîì §¥§¥§¥¨¨¦©§©§¤§©
¯ãçå ,äîB÷ì¯éNák éab éëä éîð àéðz .íéîãì §¨§©§¨¦©§¨©¦¨¦©¥¦§¥

äî ,íéðL íéNák èeòéî "íéNáë éðL çwé" :òøBöî§¨¦©§¥§¨¦¦§¨¦§©¦©
"éðL" øîBì ãeîìz¯óàL ïépîe .ïéåL ïäéðL eéäiL ©§©§¥¤¦§§¥¤¨¦¦©¦¤©

ïéøéLk ïéåL ïäéðL ïéàL ét ìò¯:øîBì ãeîìz ©¦¤¥§¥¤¨¦§¥¦©§©
àì àä ,àðîçø éaøc àîòè .äaéø "Nák" "Nák"¤¤¤¤¦¨©§¨§©¥©£¨¨¨¨

àðîçø éaø¯?ïì àðî àáekéò ,ïéìeñt :àðéîà äåä ©¥©£¨¨£¨¨¦¨§¦¦¨§¨¨
¯éaøc àzLäå .áéúk "äéäz" :àðéîà Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¨¦¨¦§¤§¦§¨§¨§©¥

ì ?éì änì "äéäz" ,"Nák" "Nák" àðîçøøàL ©£¨¨¤¤¤¤¦§¤¨¨¦¦§¨
éàä ék òøBöî éab éîð ïðúe .òøBöî ìL Búéåä£¨¨¤§¨§©©¦©¥§¨¦©
ãeîìz äî ,íéðL íéøtö èeòéî "íéøtö" :àðååb©§¨¦¢¦¦¦¢¦§©¦©©§

"ézL" øîBì¯ìò óàL ïépîe .úBåL ïäézL eéäiL ©§¥¤¦§§¥¤¨¦©¦¤©©
úBøLk úBåL ïðéàL ét¯"øtö" "øtö" øîBì ãeîìz ¦¤¥¨¨§¥©§©¦Ÿ¦Ÿ

àîòè .äaéø¯àðîçø éaø àì àä ,àðîçø éaøã¯ ¦¨©§¨§©¥©£¨¨¨¨©¥©£¨¨
,"øtö" àðîçø éaøc àzLäå .áéúk "äéäz" :àðéîà Cúòc à÷ìñ ?ïì àðî àáekò .úBìeñt§¦¨§¨¨¨§¨©£¨¨¦¨¦§¤§¦§¨§¨§©¥©£¨¨¦Ÿ
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.dxfrl uega ohgye ,e`a dkyld znexzn

ïäéðù ìò áééçonwle ,ueg ihegy meyn Ð
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."e`iad `l cren ld`ìæàæò ìù ìò øåèôåÐ

.mipta aixwdl ifg `lcõåçá äùòðä øéòùì
sqend z`hgl eaixwdl ie`x did cg` lk Ð

.qgpt zyxta dxen`d mixetkd mei lyéàîå
àìã íéðôá äùòðä øéòùì àðùmeyn ,ifg Ð

.dlxbd xqegncàì éîð õåçá äùòðä øéòùì
åæçozn ly meid zcear dyrn lk ixqgnc Ð
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ribd `l oiicry onf oexqg `l` ,eteba dyrn
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.uega ozhigy lr aiigzn did `l sqend xiryl efgc e`l'åëå ìàåîù øîàã àäli`ed ,`ed minly ly oteba dyrn e`lc ab lr s`e inc dyrn xqegnk dgizt xqegne Ð

xn`p odae.oteba dyrnk ied Ð
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meil mipy epiidc miyak opiyxc ded cinz dler meil mininz dpy ipa miyak `l`

cinz dler meil dixzac `xw` meil opiyxc ded mipy aizk `l i` :xnel yie meid cbpk

aizk `lcn `l eze meid cbpk hegyl yi xwa ly yak xnelk xwaa dyrz cg` yakd z`

cg` cinz zler wx `pin` ded oicinz zeler

mipy azkinl jixhvi` ikdl meid cbpk meil

.meid cbpk ediiexzc meilìòÐ dipy zrah

zrah lr hegyl el did oicd onc il d`xp
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.millb lihi `ny dxifb wqtd ila
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:i"yx dywde .`aekirl mipy :aizk mixtqa la`
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zay zler" aizk 'ek "miyak ipy zayd meiae"

s`e .akrl aezkd eilr dpy enk iedc Ð "ezaya

"mixyw el`" wxt seqa dil opiyxcc ab lr

ialg lr cnil :izixg` dyxcl (`,ciw zay)

xnl ,mixetkd meia e` aeh meia oiaxwy zay

inp Ð dil opiyxc dil zi`ck xnle dil zi`ck

`vei `xwn oi`c ,akrl aezkd eilr dpy xnel

dyxc `dl dilekc xninl `kile .eheyt icin

`pyil i`da azkinl ded `l ok m`c Ð `z`

oipra eilr zepyl ivn ded `l` "ezaya zay"

iab ikd i` lirl jixt `de :xn`z m`e .xg`

diipznl dil ded `zi` m`e :yexit ,inp oicinz

opirac `zi` m` inp oitqen ok m` ,`zkec meya
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.diipzinl ol ded mzde (`,hk) cinz zkqna

.`zkec meya dil opipz `l oitqend xcq lk la`
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déìzkxvp 'mipy' dlind -àéðúãëìxn`p ,`ziixaa(b gk my) ¥§¦§©§¨

'íBiì íéðL'micinzd z` hegyl yiy micnleíBiä ãâðklen - §©¦©§¤¤©
.ynyd xe` zgixføîBà äzàehgyiy weqtdn miyxecyãâðk ©¨¥§¤¤

Bà ,íBiä`nyBðéà`aàlàmvr z` cnllíBiä úáBçaixwdl ©¥¤¨©©
y oeik ,ok xnel oi` .miyak ipy mei lkaøîBà àeäLk(c gk my) §¤¥

'íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä úà'¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
éøäyíBiä úáBçxakå ,øeîàok m`íéi÷î éðà äîcnln dn - £¥©©¨§¨£¦§©¥

weqtd,'íBiì íéðL'mze` ehgyiy cnll `a i`ce `l`.íBiä ãâðk §©¦©§¤¤©
eãöék,ynyd zgixf cbpk mzhigy didzøçL ìL ãéîzf`y ¥©¨¦¤©©

,gxfna dngdïø÷ ìò èçLð äéä[cva-]öúéáøòî úéðBôly ¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦
ick axrn cvl eze` miwigxn eidy ,xnelk ,oevigd gafn
axrnl jenq gafnd oetva cner hgeyde ,ynyd z` d`xiy
`le .zipetv zigxfn cvl oeqkl`a dndad x`eve eipte ,gafnd

`l` gafnl dkenqd dpey`xd zraha hgyp didìòdúòaè ©©©©
däiðL.oetv cvl dkeyndåcinzíéaøòä ïéa ìLdngd f`y §¦¨§¤¥¨©§©¦

e gxfn cvl eze` miwigxn eid axrnaúéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä̈¨¦§¨©¤¤¦§¨¦
úéðBôöjenq gafnd oetva cner hgeyde ,oevigd gafn ly §¦

ziaxrn cvl oeqkl`a dndad x`eve eipte gafnd gxfnl
dkenqd dpey`xd zraha hgey did `le ,ynyd len zinexc

`l` ,gafnlìòdúòaèdäiðL.oetv cvl dkeynd ©©©©§¦¨
mpn` :`xnbd zniiqnúaL ìL ïéôñeîmda xn`py(h gk xacna) ¨¦¤©¨

,'dpW ipA miUak ipW zAXd mFiaE'éàcåzeaxl d`a 'ipy' zaizy §©©¨§¥§¨¦§¥¨¨©©
dligzklyïéåL ïäéðL eéäiL ïéëéøö. §¦¦¤¦§§¥¤¨¦

:dxfrl uegn mixetikd mei ixiry hgeyd oica dpc `xnbdeðz̈
ïðaø,`ziixaaíéøetékä íBé éøéòN éðLznexz itqkn epwpy ©¨¨§¥§¦¥©¦¦

,sebd zyecwa eycw xak dfae dkyldõeça ïèçMLuegn - ¤§¨¨©
,dxfrlàlL ãò`l cer lk -ïäéìò ìéøâädfi`e myl dfi` ©¤Ÿ¦§¦£¥¤

,lf`frlíäéðL ìò áéiçohgy m`e ,ueg ihegy xeqi` meyn zxk ©¨©§¥¤
ïäéìò ìéøâäMî,enyl cg` lk mixxean xakeáéiçzxkìò ¦¤¦§¦£¥¤©¨©

xirydíL ìL,mipta axwidl cnerdìò øeèôexirydìæàæò ìL ¤¥¨©¤£¨¥
ohgyyk recn :`xnbd zl`ey .mipta axwidl ie`x epi`yãò©

,íäéðL ìò áéiç íäéìò ìéøâä àlLlr `l` miaiig `l ixdeie`xd ¤Ÿ¦§¦£¥¤©¨©§¥¤
xn`py ,mipta axwidl(c fi `xwie)`l crFn ldF` gzR l`e'§¤¤©¤¥Ÿ

el` mixiry eli`e ,'F`iadeæç éàîìmiie`x eid oaxw dfi`l - ¡¦§©£
:`xnbd daiyn .mipta axwidléeàøå ìéàBä ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¦§¨

õeça äNòpä øéòNìaxwidl ie`x mixirydn cg` lky oeik - ©¨¦©©£¤©
,oevigd gafn lr axwend mixetikd mei sqen ly z`hg myl

.uega ozhigya mdilr aiigzn okl
:`xnbd dywnàðL éàîeoicd dpey dna -íéðôa äNòpä øéòùì ©§¨©¨¦©©£¤¦§¦

àìcoeik ,miie`x mpi`y -äìøâä øqeçîclxeb jixv ixdy ,`ed §Ÿ¦§©©§¨¨
`ld ok m`e ,my eilr `exwl ickéæç àì énð õeça äNòpä øéòùì©¨¦©©£¤©©¦Ÿ£¥

oeik ,miie`x mpi` oiicr mb -éøqçîcxcq z`íBiä úãBáòmcewd ¦§©§¥£©©
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המשך בעמוד ועד



קעח
ezny in` cenr bq sc ± iyily wxt`nei

ìéàåä àãñç áøì äéì úéà éîåyxtedy dn myl ie`x epi`y oaxw lr aiigl Ð

.xg` oaxw myl ie`xe li`ed meyn aiig `nipc ,uega ehgye miptaøåèô åîùìÐ

.mipta enyl ie`x epi`cåîùì àìùminly myl `l` Ðmyl `ed ie`xc ,aiig Ð

:opiqxb ikd .mipta minlyéàîàå øåèôå àåä åîùì àîúñ àä åîùì àìùã àîòè
äøé÷ò éòá :'åëå àîéðmipta ie`x epi` Ð

epnn gqt my xwr ok m` `l` ,minlyl

lk `ed mipta lawzn e`l ,jkld .ezhigya

.dixwr `lc dnkäøé÷ò éòá àì éàäs`e Ð

mipta dyrpd xiry myl egwly it lrdf Ð

.odizenya oiey odipy z`hg dfe z`hgéðúî
äáøãá åäì`cqg axc `zzrny izxz ipd Ð

dyrpd xiryl oie`xe li`ed lirl xn`c `d

uega ehgyy gqt `cqg ax xn`c `de ,uega

,daxca dl ipzn Ð 'eke dpyd zeni x`ya

.edpixn` daxcõåçá åèçùù çñôqxb Ð

.dlekaõåç úøé÷òueg zhigya my zxiwr Ð

x`ya gqt aezkd xiykd m` .dxiwr dny `l

minlya dpyd zeni`l` exiykd `l Ð

uega la` ,myd zxiwrae ,miptamlerl Ð

.eilr enyáééçie`xe li`ed meyn ,eilr Ð

.mipta enyl `lyïðú àäå.migaf zkqna Ð

ïîæ øñåçî`edy oia ,ueg zhigy lr xeht Ð

.milraa onf xqegn `edy oia eteba onf xqegn

eteba.ezcill dpeny jeza oebk Ðåäæéàå
'åëå äáæäå áæä íéìòáá ïîæ øñåçîonf yiy Ð

,dray zxitq seql mdizepaxw z`adl

.dxdh ini z`ln seql zcleideåáéø÷äùÐ

uega ony`e oz`hg onfd iptlopi`y ,oixeht Ð

daegl .dacpl `le daegl `l mipta milawzn

dacple ,ediipnif `hn `lc meyn Ðoi`y Ð

my` i`de .dacpl `a my`e z`hgrxevna Ð

.my` `kil zcleie dafe afa eli`c ,`ed

ïéáééç íäéîìùå ïäéúåìåòminlye dlery Ð

zkqnae .mipta dacp oilawzne ,dacp mi`a

edpip minly ipa ipde :opikxt migaf?:opipyne

.dpyna epipy `l rxevn s`e .ediicda xifp ipz

edpip zeny` ipa ipd :mzd opikxte?:opipyne

.ediicda rxevn ipzåðù àì äé÷ìç áø øîàå
`l` xeht milraa onf xqegn uega my`c Ð

`ly la` .mipta enyl ie`x epi`c ,enyl

minly myl e` dler myl oebk ,enyl,aiig Ð

migafd lkc ,mipta ea `veik miptl ie`x oky

elr `ly `l` ,oixyk onyl `ly egafpy

epnfa gqtd on ueg ,daeg myl milral

.onf lka z`hgdeéàîàåxeht enyl Ð?`nil

.zxn`wck ,li`edíéîìù`la dinzq ded Ð

dxiwrmigqt zkqna dl opitli i`xwne .

.migafc `nw wxtaeáééç éðúî éùà áøÐ

.oiax `z` ikc ,`daøåèô éðúî äéîøé áøå.inic axk ,enyl `ly oia enyl oia Ð

äé÷ìç áøã àâéìôå.dxiwr dny ueg zxiwr xn`c Ð
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íéîìùwxt opgei iax xn`c dniz Ð xeht lkidd zezlc zgizt mcew uega ohgyy

epi` `d ?i`n`e .aiig Ð uega dfd onfa dlrnd :(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd"

iycw" wxta opixn` gafnd mbtp elit`c .gafnd qxdpc oeik ,cren ld` gzt l` ie`x

elit`e .onf xqegn dil dede oileqt Ð my ehgypy miycwd lk :(`,aqe `,hp my) "miycw

xqegn oky lk ,xeht zezlc zgizt xqegn

:(a,aiw) migafc `xza wxta opze .lecb dyrn

`l elit` Ð uega onf xqegne epa z`e eze`

opixn` ,cere .oerny iaxc opaxl ea oi` dyrz

yicwd m` :(`,bi) dxf dcearc `nw wxta

jixte .xwrz dnda Ð dfd onfa mixgde jixrde

gypeueg ihegy meyn :i"yx yxite !hgyin dih

`xidp `le .ixiin ziad wca iycwac Ð `kil

`xhqib diieeype jixt ik ,ok m`c :wgvi epiaxl

`l` ?miycwa men lihny iptn ipyn ikid Ð

`le gafn iycwa ixiinc :wgvi epiax yxtn

.onf xqegn dil dedc ,ueg ihegy meyn aiign

`iz` dxf dcear zkqnc `iddc xnel wgece

dil `pnc Ð `cg .zenad exzed xn`c o`nk

zeywdl ick zenad exzed xn`c o`nk inwe`l

exzed `l xn`c o`nlc oeik ?hgyin dihgype

wxta `id oizipzn mzq `dc :cere .`iyw `l

dixg` oi` milyexic ,(a,aiw) migafc `xza

`nw wxta xn`c o`nl dpin jixt `xnbae .xzid

yie .eipeg ziaa oiaixwny izrny (`,i) dlibnc

ixiin uega dlrna aiignc opgei iaxc :xnel

wxta opixn`c gafn ira `lc ,zxhw z`lrda

xwrpy gafn :(`,hp migaf) "miycw iycw"

.dgpn z`lrda :inp i` .enewna zxhw xihwn

gafnd mbtpyk opixn` migafc ipina `wecc

`edy onfa Ð "eilr zgafe"n ol `wtpc ,oileqty

iax hwpc inp `gipe .xqg `edy onfa `le ,mly

yi inp i` .dwixfe dhigyn ith ,dlrnd opgei

.uega dlrde ,enewna gafn iepay ixiinc :xnel

uxzl oi` la` .`al cizrl dycw dil `xiaqc

iycw xn`c ,dil `xiaq dcedi iaxk opgei iaxc

ixyc idpc .dtvxd lr xihwdl ixy miycw

`diy ira mewn lkn Ð dtvxd lr xihwdl

ixy ied `l Ð gafnd mbtp la` .enewna gafn

xeht i`n` :dniz .`zkec meya xihwdl

zezlc zgizt mcew uega ohgyy minlya

iycw" wxta i"yx yxity dn itl ,lkidd

z` miiel ecinriy mcew iab (`,`q my) "miycw

ohgyy minly `wecc ,ewxtiy xg`le okynd

x`y la` ,mileqt Ð lkidd zezlc mcew mipta

el yiy ycewa eleqtc oeik ,ok m` .`l Ð miycw

icin ,ecxi `l elr m` Ð miycw x`ya xzid

,uega onyl `ly ohgyy z`hge gqt` dedc

migafc `xza wxta `zi`ck ,mdilr aiigc

die`x dndad mzdc :xnel yie .migaf x`ya xzid el yiy ,mipta lawznc meyn (`,ehw)

zgizt mcew miptl mie`x mpi` Ð `kd la` ,dnyl `zry `idda mipta dhgyl

.zezlcd

àîòèyix opixn`c meyn ,`nzq epiid `yixc enylc xnel `ed wgece .aiig Ð `nzq `d ,enylc Ð `nrh .`kti` `yixn wecip :mz epiaxl dniz Ð xeht `nzq `d enyl `lyc

`lyc `nrh iqxb `lc mixtqk d`xp `l` .i`w enyl e`l dinzq Ð dpyd zeni x`ya gqt la` ,opnfa ilin ipdc Ð oicner od onyl migaf mzqc (a,a) migafc `nw wxt

.dxiwr irac :ipyne .i`w enyl `ly `nzqc ,mipta `nzq higy ira i` `de ?xeht i`n` ok m`e ,dxiwr ira `lc jzrc `wlqc Ð xeht i`n` enyl :wiic `yixnc xninl `ki`e .enyl

"hgyp cinz" wxta `ki` `peeb i`d ikeenk mzd inp `iywe .xeht Ð `nzq `d ,enyl `lyc `nrh :o`ka enk my i"yx qxbe ,aiig Ð enyl `ly ,xeht enyl Ð crenae :(`,cq migqt)

.`kd izyxitck my yxtl yi `l` ,o`ka epiywdyàâéìôåinic axc `bilt `zydc meyn `l` ,diwlg axc` inic axc `bilte xninl ivn ded inp ikd e`la Ð iaeh xa diwlg axc

.diwlg axc` oiaxce
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ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ õeça ïèçL¯.øeèt §¨¨©¤¤¦§§©§©¥¨¨
àîòè éàî¯.éîc äNòî øqeçîk ,äçéút øqeçî ©©§¨§©§¦¨¦§©©£¤¨¥

:àcñç áø øîàäå ,"ìéàBä" àcñç áøì déì úéà éîe¦¦¥§©¦§¨¦§¨¨©©¦§¨
ì ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçML çñtBîL¯ ¤©¤§¨©¦§¨§©¨¨¦§

ì àlL ,øeètBîL¯àîòè .áéiç¯ì àlLcàä ,BîL ¨¤Ÿ¦§©¨©§¨§¤Ÿ¦§¨
àîúñ¯ììéàBä :àîéì ?éànàå .øeèôe ,àeä BîL §¨¨¦§¨§©©¥¨¦
éeàøåì àlL!íéðôa BîL¯íúä !àzLä éëä¯éòa §¨¤Ÿ¦§¦§¦¨¦¨§¨¨¨¨¥

eäì éðúî éîéL øa äaø .äøé÷ò éòa àì éàä ,äøé÷ò£¦¨©¨¨¥£¦¨©¨©¦¦©§¥§
.ïðépLãk épLîe ,äaøcà äaøc déì àéL÷å ,äaøãa¦§©¨§©§¨¥§©¨©§©¨§©¥¦§©¦©
çñt :ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©©¦¦§§¨£©©¦¨¨¤©

,äðMä úBîé øàLa õeça BèçMLì ïéaàlL ïéa BîL ¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§¥¤Ÿ
ìBîL¯ì dúéøîà :éîéc áø øîà .øeètàúòîL ¦§¨£©©¦¦¨§¦¨¦§©£¨

ì àîìLa ,äéîøé éaøc dén÷BîL¯éæç àì àäc ©¥§©¦¦§§¨¦§¨¨¦§§¨¨¨¥
ì àlL àlà ,déìBîL¯ì àlL éæç àä ?éànàBîL ¥¤¨¤Ÿ¦§©©¨¨¥¤Ÿ¦§

õeç úøé÷ò :éì øîàå !íéðôa¯.äøé÷ò dîL åàì ¦§¦©£©¦£¦©¨§¨£¦¨
çñt :ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà ïéáø àúà ék¦£¨¨¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©

ì ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçMLàlL ïéa BîL ¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§¥¤Ÿ
ìBîL¯ì eléôàå .áéiçïéa ,ïîæ øqeçî :ïðúäå ?BîL ¦§©¨©£¦¦§§¨§©§©§©¥

íéìòaa ïîæ øqeçî eäæéàå .íéìòaa ïéa Bôeâa¯áfä §¥©§¨¦§¥¤§©§©©§¨¦©¨
íîLàå íúàhç eáéø÷äL òøBöîäå úãìBiäå äáfäå§©¨¨§©¤¤§©§¨¤¦§¦©¨¨©£¨¨

õeça¯õeça ïäéîìLå ïäéúBìBò ,ïéøeèt¯ç,ïéáéi ©§¦¥¤§©§¥¤©©¨¦
ì àlà eðL àì :éáBè øa äi÷ìç áø øîàåìáà ,BîL §¨©©¦§¦¨©¦Ÿ¨¤¨¦§£¨

ì àlLBîL¯ì .áéiç:àîéð ?éànà ,øeèt àäéî BîL ¤Ÿ¦§©¨¦§¦¨¨©©¥¨
ïéeàøe ìéàBäì àlL!íéðôa BîL¯íúä ?àzLä éëä ¦§¦¤Ÿ¦§¦§¦¨¦¨§¨¨¨

¯àëä ,äøé÷ò éòa¯íéîìL äðMä úBîé øàLa çñt ¨¥£¦¨¨¨¤©¦§¨§©¨¨§¨¦
äéîøé áø .ïðéøîàãk ,áéiç :éðúî éLà áø .eäðéð¦§©©¦©§¥©¨¦§¨§¦©©¦§§¨
äðMä úBîé øàLa çñt :øáñ÷ ,øeèt éðúî ézôcî¦¦§¦©§¥¨¨¨©¤©¦§¨§©¨¨
àâéìôe ,äøé÷ò dîL åàì õeç úøé÷òå ,äøé÷ò éòä¥£¦¨©£¦©¨§¨£¦¨§¦¨

.éáBè øa äi÷ìç áøcïäéìò ìéøâäMî :øî øîà¯ §©¦§¦¨©¦¨©¨¦¤¦§¦£¥¤
:ïðaø eðz .ìæàæò ìL ìò øeèôe ,íL ìL ìò áéiç©¨©¤¥¨©¤£¨¥¨©¨©
áNk Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà"¦¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©¤¤
ìàå äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò Bà¥©©£¤£¤¦§¨¦©©£¤§¤

'äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút." ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©
éà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc `nei(iyiy meil)

m`y ,`cqg ax ixac itle df oic itl `vnpïèçL[minlyd z`-] §¨¨
øeèt ,ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ õeça,ueg ihegy meynéàî ©¤¤¦§§©§©¥¨¨©

,àîòèmeynyéîc äNòî øqeçîk äçéút øqeçîzgizt oexqg - ©£¨§©§¦¨¦§©©£¤¨¥
dgiztd oi`y s`e ,dndad seba oexqgk aygp lkidd zezlc
df ,zezlcd zgizt xn`p eay oeikn mewn lkn ,oaxwd seba

.eteba oexqgk aygp
mipta ie`x epi`y oaxw hgeydy ,`cqg ax ixaca dpc `xnbd
myl ie`x `ede li`ed ,ueg ihegy meyn aiig ,yxtedy dn myl

:`xnbd dywn .xg` oaxw'ìéàBä' àcñç áøì déì úéà éîeike - ¦¦¥§©¦§¨¦
,xg` oaxwl ie`xe li`ed ueg ihegya aiigl xaeq `cqg ax

,àcñç áø øîàäåmyl yxtedy oaxwøàLa õeça BèçML ,çñt §¨¨©©¦§¨¤©¤§¨©¦§¨
äðMä úBîéehgy m` ,gqtd zaxwd onfa `leìBîLoaxw myl - §©¨¨¦§

,mipta jkl zrk ie`x epi`y ,gqt,øeètehgy eli`eì àlLBîL ¨¤Ÿ¦§
,minly myl `l`áéiçgqty oeikn ,ueg ihegy meyn zxk ©¨
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gqt my epnn xewrl jixvy oeikn ,`ed xehtd mrhy ,dinxi iax
dxiwrd oi` uega ehgeyyke ,mipta minlyl xykeiy ick
minly myl exiykdl gqt oaxwn my zxiwr oicy oeik ,dliren

j` ,minly myl mipta ehgeya wx xn`pdîL åàì õeç úøé÷ò£¦©¨§¨
,äøé÷ò.xehte miptal ie`x epi` `xwp jkitle £¦¨
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,eaixwdl ie`xd onf ribd `l oiicry,xeht uega ehgeydïéam` ¥
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milrad ixdy ,my`e z`hg zxeza mzaegl `l ,llk mipta
oeik ,miie`x mpi` dacpl s`e ,eaeig onf ribd `le onf xqegn
z` eaixwd eli` mpn` ,dacp miaxw mpi` my`e z`hgy
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äøé÷ò éòa`l enyl ehgyyke ,my` my epnn xewrl jixv - ¨¥£¦¨
xeht jkitle ,llk mipta zrk ie`x epi`e eny z` llk xwr
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ïðéøîàãk ,áéiçiax xn` dinxi iax mya oiax xn` jky lirl ©¨¦§©§¦¨
eli`e ,opgeiéðúî ézôcî äéîøé áøhgeydy ,inic axk cnl - ©¦§§¨¦¦§¦©§¥

enyl `ly oia enyl oia gqt,øeèty iptnøàLa çñt øáñ÷ ¨¨¨©¤©¦§¨
äøé÷ò éòa äðMä úBîé,minly myl xykeiy ickaõeç úøé÷òå §©¨¨¨¥£¦¨©£¦©

,äøé÷ò dîL åàìie`x epi` uega eny xwere ehgey m` jkitle ¨§¨£¦¨
,minly myl mipta axwidléáBè øa äi÷ìç áøc àâéìôeax - §¦¨§©¦§¦¨©¦

,dxiwr dpi` ueg zxiwry xaeqd iztcn dinxiax lr wleg
hgeyd z` jk meyn aiige ,dxiwr dnyy xaeqd iaeh xa diwlg

.enyl `ly uega onf xqegn my`
dpyd zeni x`ya gqt hgeyd oica zehiy yly epivn ,mekiql
gqtd my z` xewrl jixvy `cqg ax zrc .` :minly zxeza
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קעט ezny in` cenr bq sc ± iyily wxt`nei
ìéàåä àãñç áøì äéì úéà éîåyxtedy dn myl ie`x epi`y oaxw lr aiigl Ð

.xg` oaxw myl ie`xe li`ed meyn aiig `nipc ,uega ehgye miptaøåèô åîùìÐ

.mipta enyl ie`x epi`cåîùì àìùminly myl `l` Ðmyl `ed ie`xc ,aiig Ð

:opiqxb ikd .mipta minlyéàîàå øåèôå àåä åîùì àîúñ àä åîùì àìùã àîòè
äøé÷ò éòá :'åëå àîéðmipta ie`x epi` Ð

epnn gqt my xwr ok m` `l` ,minlyl

lk `ed mipta lawzn e`l ,jkld .ezhigya

.dixwr `lc dnkäøé÷ò éòá àì éàäs`e Ð

mipta dyrpd xiry myl egwly it lrdf Ð

.odizenya oiey odipy z`hg dfe z`hgéðúî
äáøãá åäì`cqg axc `zzrny izxz ipd Ð

dyrpd xiryl oie`xe li`ed lirl xn`c `d

uega ehgyy gqt `cqg ax xn`c `de ,uega

,daxca dl ipzn Ð 'eke dpyd zeni x`ya

.edpixn` daxcõåçá åèçùù çñôqxb Ð

.dlekaõåç úøé÷òueg zhigya my zxiwr Ð

x`ya gqt aezkd xiykd m` .dxiwr dny `l

minlya dpyd zeni`l` exiykd `l Ð

uega la` ,myd zxiwrae ,miptamlerl Ð

.eilr enyáééçie`xe li`ed meyn ,eilr Ð

.mipta enyl `lyïðú àäå.migaf zkqna Ð

ïîæ øñåçî`edy oia ,ueg zhigy lr xeht Ð

.milraa onf xqegn `edy oia eteba onf xqegn

eteba.ezcill dpeny jeza oebk Ðåäæéàå
'åëå äáæäå áæä íéìòáá ïîæ øñåçîonf yiy Ð

,dray zxitq seql mdizepaxw z`adl

.dxdh ini z`ln seql zcleideåáéø÷äùÐ

uega ony`e oz`hg onfd iptlopi`y ,oixeht Ð

daegl .dacpl `le daegl `l mipta milawzn

dacple ,ediipnif `hn `lc meyn Ðoi`y Ð

my` i`de .dacpl `a my`e z`hgrxevna Ð

.my` `kil zcleie dafe afa eli`c ,`ed

ïéáééç íäéîìùå ïäéúåìåòminlye dlery Ð

zkqnae .mipta dacp oilawzne ,dacp mi`a

edpip minly ipa ipde :opikxt migaf?:opipyne

.dpyna epipy `l rxevn s`e .ediicda xifp ipz

edpip zeny` ipa ipd :mzd opikxte?:opipyne

.ediicda rxevn ipzåðù àì äé÷ìç áø øîàå
`l` xeht milraa onf xqegn uega my`c Ð

`ly la` .mipta enyl ie`x epi`c ,enyl

minly myl e` dler myl oebk ,enyl,aiig Ð

migafd lkc ,mipta ea `veik miptl ie`x oky

elr `ly `l` ,oixyk onyl `ly egafpy

epnfa gqtd on ueg ,daeg myl milral

.onf lka z`hgdeéàîàåxeht enyl Ð?`nil

.zxn`wck ,li`edíéîìù`la dinzq ded Ð

dxiwrmigqt zkqna dl opitli i`xwne .

.migafc `nw wxtaeáééç éðúî éùà áøÐ

.oiax `z` ikc ,`daøåèô éðúî äéîøé áøå.inic axk ,enyl `ly oia enyl oia Ð

äé÷ìç áøã àâéìôå.dxiwr dny ueg zxiwr xn`c Ð
éà
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íéîìùwxt opgei iax xn`c dniz Ð xeht lkidd zezlc zgizt mcew uega ohgyy

epi` `d ?i`n`e .aiig Ð uega dfd onfa dlrnd :(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd"

iycw" wxta opixn` gafnd mbtp elit`c .gafnd qxdpc oeik ,cren ld` gzt l` ie`x

elit`e .onf xqegn dil dede oileqt Ð my ehgypy miycwd lk :(`,aqe `,hp my) "miycw

xqegn oky lk ,xeht zezlc zgizt xqegn

:(a,aiw) migafc `xza wxta opze .lecb dyrn

`l elit` Ð uega onf xqegne epa z`e eze`

opixn` ,cere .oerny iaxc opaxl ea oi` dyrz

yicwd m` :(`,bi) dxf dcearc `nw wxta

jixte .xwrz dnda Ð dfd onfa mixgde jixrde

gypeueg ihegy meyn :i"yx yxite !hgyin dih

`xidp `le .ixiin ziad wca iycwac Ð `kil

`xhqib diieeype jixt ik ,ok m`c :wgvi epiaxl

`l` ?miycwa men lihny iptn ipyn ikid Ð

`le gafn iycwa ixiinc :wgvi epiax yxtn

.onf xqegn dil dedc ,ueg ihegy meyn aiign

`iz` dxf dcear zkqnc `iddc xnel wgece

dil `pnc Ð `cg .zenad exzed xn`c o`nk

zeywdl ick zenad exzed xn`c o`nk inwe`l

exzed `l xn`c o`nlc oeik ?hgyin dihgype

wxta `id oizipzn mzq `dc :cere .`iyw `l

dixg` oi` milyexic ,(a,aiw) migafc `xza

`nw wxta xn`c o`nl dpin jixt `xnbae .xzid

yie .eipeg ziaa oiaixwny izrny (`,i) dlibnc

ixiin uega dlrna aiignc opgei iaxc :xnel

wxta opixn`c gafn ira `lc ,zxhw z`lrda

xwrpy gafn :(`,hp migaf) "miycw iycw"

.dgpn z`lrda :inp i` .enewna zxhw xihwn

gafnd mbtpyk opixn` migafc ipina `wecc

`edy onfa Ð "eilr zgafe"n ol `wtpc ,oileqty

iax hwpc inp `gipe .xqg `edy onfa `le ,mly

yi inp i` .dwixfe dhigyn ith ,dlrnd opgei

.uega dlrde ,enewna gafn iepay ixiinc :xnel

uxzl oi` la` .`al cizrl dycw dil `xiaqc

iycw xn`c ,dil `xiaq dcedi iaxk opgei iaxc

ixyc idpc .dtvxd lr xihwdl ixy miycw

`diy ira mewn lkn Ð dtvxd lr xihwdl

ixy ied `l Ð gafnd mbtp la` .enewna gafn

xeht i`n` :dniz .`zkec meya xihwdl

zezlc zgizt mcew uega ohgyy minlya

iycw" wxta i"yx yxity dn itl ,lkidd

z` miiel ecinriy mcew iab (`,`q my) "miycw

ohgyy minly `wecc ,ewxtiy xg`le okynd

x`y la` ,mileqt Ð lkidd zezlc mcew mipta

el yiy ycewa eleqtc oeik ,ok m` .`l Ð miycw

icin ,ecxi `l elr m` Ð miycw x`ya xzid

,uega onyl `ly ohgyy z`hge gqt` dedc

migafc `xza wxta `zi`ck ,mdilr aiigc

die`x dndad mzdc :xnel yie .migaf x`ya xzid el yiy ,mipta lawznc meyn (`,ehw)

zgizt mcew miptl mie`x mpi` Ð `kd la` ,dnyl `zry `idda mipta dhgyl

.zezlcd

àîòèyix opixn`c meyn ,`nzq epiid `yixc enylc xnel `ed wgece .aiig Ð `nzq `d ,enylc Ð `nrh .`kti` `yixn wecip :mz epiaxl dniz Ð xeht `nzq `d enyl `lyc

`lyc `nrh iqxb `lc mixtqk d`xp `l` .i`w enyl e`l dinzq Ð dpyd zeni x`ya gqt la` ,opnfa ilin ipdc Ð oicner od onyl migaf mzqc (a,a) migafc `nw wxt

.dxiwr irac :ipyne .i`w enyl `ly `nzqc ,mipta `nzq higy ira i` `de ?xeht i`n` ok m`e ,dxiwr ira `lc jzrc `wlqc Ð xeht i`n` enyl :wiic `yixnc xninl `ki`e .enyl

"hgyp cinz" wxta `ki` `peeb i`d ikeenk mzd inp `iywe .xeht Ð `nzq `d ,enyl `lyc `nrh :o`ka enk my i"yx qxbe ,aiig Ð enyl `ly ,xeht enyl Ð crenae :(`,cq migqt)

.`kd izyxitck my yxtl yi `l` ,o`ka epiywdyàâéìôåinic axc `bilt `zydc meyn `l` ,diwlg axc` inic axc `bilte xninl ivn ded inp ikd e`la Ð iaeh xa diwlg axc

.diwlg axc` oiaxce
lke
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ì àîìLa ,äéîøé éaøc dén÷BîL¯éæç àì àäc ©¥§©¦¦§§¨¦§¨¨¦§§¨¨¨¥
ì àlL àlà ,déìBîL¯ì àlL éæç àä ?éànàBîL ¥¤¨¤Ÿ¦§©©¨¨¥¤Ÿ¦§

õeç úøé÷ò :éì øîàå !íéðôa¯.äøé÷ò dîL åàì ¦§¦©£©¦£¦©¨§¨£¦¨
çñt :ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà ïéáø àúà ék¦£¨¨¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©

ì ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçMLàlL ïéa BîL ¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§¥¤Ÿ
ìBîL¯ì eléôàå .áéiçïéa ,ïîæ øqeçî :ïðúäå ?BîL ¦§©¨©£¦¦§§¨§©§©§©¥

íéìòaa ïîæ øqeçî eäæéàå .íéìòaa ïéa Bôeâa¯áfä §¥©§¨¦§¥¤§©§©©§¨¦©¨
íîLàå íúàhç eáéø÷äL òøBöîäå úãìBiäå äáfäå§©¨¨§©¤¤§©§¨¤¦§¦©¨¨©£¨¨

õeça¯õeça ïäéîìLå ïäéúBìBò ,ïéøeèt¯ç,ïéáéi ©§¦¥¤§©§¥¤©©¨¦
ì àlà eðL àì :éáBè øa äi÷ìç áø øîàåìáà ,BîL §¨©©¦§¦¨©¦Ÿ¨¤¨¦§£¨

ì àlLBîL¯ì .áéiç:àîéð ?éànà ,øeèt àäéî BîL ¤Ÿ¦§©¨¦§¦¨¨©©¥¨
ïéeàøe ìéàBäì àlL!íéðôa BîL¯íúä ?àzLä éëä ¦§¦¤Ÿ¦§¦§¦¨¦¨§¨¨¨

¯àëä ,äøé÷ò éòa¯íéîìL äðMä úBîé øàLa çñt ¨¥£¦¨¨¨¤©¦§¨§©¨¨§¨¦
äéîøé áø .ïðéøîàãk ,áéiç :éðúî éLà áø .eäðéð¦§©©¦©§¥©¨¦§¨§¦©©¦§§¨
äðMä úBîé øàLa çñt :øáñ÷ ,øeèt éðúî ézôcî¦¦§¦©§¥¨¨¨©¤©¦§¨§©¨¨
àâéìôe ,äøé÷ò dîL åàì õeç úøé÷òå ,äøé÷ò éòä¥£¦¨©£¦©¨§¨£¦¨§¦¨

.éáBè øa äi÷ìç áøcïäéìò ìéøâäMî :øî øîà¯ §©¦§¦¨©¦¨©¨¦¤¦§¦£¥¤
:ïðaø eðz .ìæàæò ìL ìò øeèôe ,íL ìL ìò áéiç©¨©¤¥¨©¤£¨¥¨©¨©
áNk Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà"¦¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©¤¤
ìàå äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò Bà¥©©£¤£¤¦§¨¦©©£¤§¤

'äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút." ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc `nei(iyiy meil)

m`y ,`cqg ax ixac itle df oic itl `vnpïèçL[minlyd z`-] §¨¨
øeèt ,ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ õeça,ueg ihegy meynéàî ©¤¤¦§§©§©¥¨¨©

,àîòèmeynyéîc äNòî øqeçîk äçéút øqeçîzgizt oexqg - ©£¨§©§¦¨¦§©©£¤¨¥
dgiztd oi`y s`e ,dndad seba oexqgk aygp lkidd zezlc
df ,zezlcd zgizt xn`p eay oeikn mewn lkn ,oaxwd seba

.eteba oexqgk aygp
mipta ie`x epi`y oaxw hgeydy ,`cqg ax ixaca dpc `xnbd
myl ie`x `ede li`ed ,ueg ihegy meyn aiig ,yxtedy dn myl

:`xnbd dywn .xg` oaxw'ìéàBä' àcñç áøì déì úéà éîeike - ¦¦¥§©¦§¨¦
,xg` oaxwl ie`xe li`ed ueg ihegya aiigl xaeq `cqg ax

,àcñç áø øîàäåmyl yxtedy oaxwøàLa õeça BèçML ,çñt §¨¨©©¦§¨¤©¤§¨©¦§¨
äðMä úBîéehgy m` ,gqtd zaxwd onfa `leìBîLoaxw myl - §©¨¨¦§

,mipta jkl zrk ie`x epi`y ,gqt,øeètehgy eli`eì àlLBîL ¨¤Ÿ¦§
,minly myl `l`áéiçgqty oeikn ,ueg ihegy meyn zxk ©¨

,`xnbd zwiicne .mipta minly zeidl ie`x dpyd zeni x`ya
àîòèmeyn aiigyì àlùcBîLmyl `ly yxetna hgyy - ©£¨§¤Ÿ¦§

,minly myl `l` gqtàîúñ àä`le mzqa hgy m` j` - ¨§¨¨
hgyy enk epic ,yxitìå ,øeèôe àeä BîL,dywéànàrecn - ¦§¨§©©

,xehtàîéìaiig didiy xn`p -ì àlL éeàøå ìéàBäBîL`l` ¥¨¦§¨¤Ÿ¦§
minly myl,íéðôaxaeq epi`y gken `cqg ax xhty dfne ¦§¦

.'li`ed' mixne`yàzLä éëä :àøîâä úöøúîd`xp jk ike - ¨¦©§¨
,mixetikd mei ixiryl gqt zencl yiy ,jipiraíúäoaxwa - ¨¨

gqtäøé÷ò éòajixv ,minlyl dpyd zeni x`ya ehgyl ick - ¨¥£¦¨
,minly myl yxetna ehgyl ,xnelk ,gqt my epnn xewrl
axwidl ie`x epi`e ,gqt my epnn xwr `l mzq ehgy eli`e

mle` ,ueg ihegy meyn eaiigl oi`e ,llk miptaéàämei ixiry - ©
mixetikdäøé÷ò éòa àìy my mdn xewrl jixv oi` -xir Ÿ¨¥£¦¨

,uega dyrpd sqend z`hg xiryl maixwdl ick ,mipta dyrpd
m` jkitle ,z`hg myl micner xaky md oaxw beq eze`n ixdy

.xg` oaxwl ie`xy oeik aiig `nzqa hgy
eäì éðúî éîéL øa äaø,`cqg ax mya e`aedy zexnind izyl - ©¨©¦¦©§¥§

äaøãa,dax mya mze` dpy -äaøcà äaøc déì àéL÷åeywede - ¦§©¨§©§¨¥§©¨©§©¨
,epiywdy itk efl ef `xninn dax ixac elïðépLãk épLîeayiie - §©¥¦§©¦¨

.`l e` dxiwr jixv m` ielz ok`y ,epayiiy itk
gqt hgeyd oipra opgei iax mya zerc izy d`ian `xnbd

:uegaàúà ék[`ayk-],ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà éîéc áø ¦¨¨©¦¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨
ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçML çñthgy m`ìBîLmyl - ¤©¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§

e gqt oaxwì àlL ïéáBîL,minly myl `l`øeètzxke zewlnn ¥¤Ÿ¦§¨
.ueg ihegy xeqi` lyì dúéøîà ,éîéc áø øîààzòîLizpc - ¨©©¦¦©§¦¨¦§©§¨

ef `ibeqaäéîøé éaøc dén÷,eizl`ye dinxi ax ipta -àîìLa ©¥§©¦¦§§¨¦§¨¨
hgyykìBîL,xehty oaendéì éæç àì àäcie`x epi` ixdy - ¦§§¨Ÿ¨¥¥

,gqt myl mipta axwidl zrkàlàhgyykì àlLBîL`l` ¤¨¤Ÿ¦§
,minly myléànà,xeht recn -éæç àäie`x `ed ixd -àlL ©©¨¨¥¤Ÿ

ì,íéðôa BîL,minly myl mipta eaixwdl ozipy ,xnelkéì øîàå ¦§¦§¦§¨©¦
gqt my epnn xewrl jixvy oeikn ,`ed xehtd mrhy ,dinxi iax
dxiwrd oi` uega ehgeyyke ,mipta minlyl xykeiy ick
minly myl exiykdl gqt oaxwn my zxiwr oicy oeik ,dliren

j` ,minly myl mipta ehgeya wx xn`pdîL åàì õeç úøé÷ò£¦©¨§¨
,äøé÷ò.xehte miptal ie`x epi` `xwp jkitle £¦¨
àúà ék[`ayke-]ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà ïéáø,jtidlçñt ¦¨¨¨¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©

ì ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçMLì àlL ïéa BîLáéiç ,BîL ¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§¥¤Ÿ¦§©¨
.mipta enyl `ly eaixwdl ie`xe li`ed ,ueg ihegy meyn

:`xnbd dywnåaiig dpyd zeni x`ya ikeléôàehgyykì,BîL §£¦¦§
ïðúäådpyna epipy `lde -(:aiw migaf)xw ,`edy oaïîæ øqeçî- §¨§©§©§©

,eaixwdl ie`xd onf ribd `l oiicry,xeht uega ehgeydïéam` ¥

onf xqegn `edBôeâamini dpeny oaxwl e`ln `l oiicry oebke §
e ,ezcillïéaonf xqegn `ed m`ïîæ øqeçî eäæéàå ,íéìòaa ¥©§¨¦§¥¤§©§©

,íéìòaaoebkòøBönäå úãìBiäå äáfäå áfäz` `iadl mikixvd ©§¨¦©¨§©¨¨§©¤¤§©§¨
,dzxdh ini seqa zcleia e` ,dray zxitq xg` mzxdh zepaxw

ote`aeeáéø÷äLz`õeça íîLàå íúàhçonf ribdy mcew ¤¦§¦©¨¨©£¨¨©
,mzaxwd,ïéøeètaxwidl miie`x eid `l el` zepaxwy oeik §¦

milrad ixdy ,my`e z`hg zxeza mzaegl `l ,llk mipta
oeik ,miie`x mpi` dacpl s`e ,eaeig onf ribd `le onf xqegn
z` eaixwd eli` mpn` ,dacp miaxw mpi` my`e z`hgy

,ïéáéiç ,õeça ïäéîìLå ïäéúBìBòmipta axwidl mileki ixdy ¥¤§©§¥¤©©¨¦
.dacp zxezaeðL àì ,éáBè øa äi÷ìç áø øîàåmy` hgeydy §¨©©¦§¦¨©¦Ÿ¨

xehty milraa onf xqegn `edyk uegaàlàehgyykì,BîL ¤¨¦§
,mipta my` myl ie`x epi`y oeikìáàehgyykì àlLBîLoebk £¨¤Ÿ¦§

ehgyy,minly myl e` dler myl,áéiçie`x didy oeik ©¨
[z`hge epnfa gqtn ueg] oaxw lk ixdy ,mipta jk axwidl
`l` ,xyk `ed ixd cner didy dn myl `ly mipta hgypy
xg` oaxw `iadl mikixve ,mzaeg ici dfa e`vi `l eilray

uega onf xqegn my` hgeyyky x`eane .mzaeglìàäéî BîL ¦§¦¨
mipt lk lr -,øeèt,dywi opgei iax mya oiax ixac itleéànà ¨©©

,xehtàîéðaiig didiy dfa s` xn`p -ïéeàøe ìéàBäaxwidl ¥¨¦§¦
ì àlLàzLä éëä :àøîâä úöøúî .íéðôa BîLd`xp jk ike - ¤Ÿ¦§¦§¦¨¦©§¨

zeni x`ya gqt oicl onf xqegn my` oic zencl okziy jipira
,dpydíúäicka ,my` iabl my -minly e` dler myl ehgyl ¨¨

äøé÷ò éòa`l enyl ehgyyke ,my` my epnn xewrl jixv - ¨¥£¦¨
xeht jkitle ,llk mipta zrk ie`x epi`e eny z` llk xwr

ok oi`y dn ,uega ehgyykàëäd z` hgyyk o`k -øàLa çñt ¨¨¤©¦§¨
äðMä úBîé`linn,eäðéð íéîìLepnn gqt my xewrl jxev oi`e §©¨¨§¨¦¦§

oeik ,aiig enyl uega ehgyyk s` jkle ,minlyl xykeiy ick
.mipta axwidl ie`x aygpe minly myl eil`n dpzyny

:df oica ewlgp mitqep mi`xen`y d`ian `xnbdéðúî éMà áø- ©©¦©§¥
enyl `ly oiae enyl oia dpyd zeni x`ya gqt hgeydy cnl

ïðéøîàãk ,áéiçiax xn` dinxi iax mya oiax xn` jky lirl ©¨¦§©§¦¨
eli`e ,opgeiéðúî ézôcî äéîøé áøhgeydy ,inic axk cnl - ©¦§§¨¦¦§¦©§¥

enyl `ly oia enyl oia gqt,øeèty iptnøàLa çñt øáñ÷ ¨¨¨©¤©¦§¨
äøé÷ò éòa äðMä úBîé,minly myl xykeiy ickaõeç úøé÷òå §©¨¨¨¥£¦¨©£¦©

,äøé÷ò dîL åàìie`x epi` uega eny xwere ehgey m` jkitle ¨§¨£¦¨
,minly myl mipta axwidléáBè øa äi÷ìç áøc àâéìôeax - §¦¨§©¦§¦¨©¦

,dxiwr dpi` ueg zxiwry xaeqd iztcn dinxiax lr wleg
hgeyd z` jk meyn aiige ,dxiwr dnyy xaeqd iaeh xa diwlg

.enyl `ly uega onf xqegn my`
dpyd zeni x`ya gqt hgeyd oica zehiy yly epivn ,mekiql
gqtd my z` xewrl jixvy `cqg ax zrc .` :minly zxeza
minly dyrp gqtdy oiax zrc .a .minly myl ezhigy ici lr
wx j` ,gqtd my z` xewrl jixvy inic ax zrc .b .dxiwr ila
`l uega dhigy ici lr mle` ,exwerl ozip mipta dhigy ici lr

.exwerl ozip
xg`l uega mixetikd mei ixiry zhigy oica dpc `xnbd

:dlxbdøî øîà`ziixaa(:aq lirl)uega mixiryd z` hgy , ¨©©
ìéøâäMî[lixbdy xg`-]ìò áéiç ,ïäéìòxirydíL ìLie`xy ¦¤¦§¦£¥¤©¨©¤¥

,cren ld`lìò øeèôexirydìæàæò ìLeaixwdl ie`x epi`y ¨©¤£¨¥
.oldlcke miptaïðaø eðzdxeza xn`p ,`ziixaa(c-b fi `xwie)Léà' ¨©¨¨¦

Là Bà äðçna æò Bà áNë Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léàø ¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤
ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå ,äðçnì õeçî èçLé¦§©¦©©£¤§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨
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יומא. פרק ששי - שני שעירי דף סג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קפ
ezny ina cenr bq sc ± iyily wxt`nei

'åëå éðà òîåù ïáø÷ éàhgeyd leki :`zi` ikd mipdk zxeza `ziixac `yix Ð

oaxw :xnel cenlz 'eke `ed oice ,aiig `di mipta oilegepi`e aiig `ed oaxwd lr Ð

z` `ivedl oaxw xne` epi` e` :xnelk .'eke ip` rney oaxw i` .oilegd lr aiig

md s` ixdy .aiig `diy uega ohgyy ziad wca iycw `iadl `l` mipta oilegd

'd oaxw z` axwpe" xn`py oiprk ,oaxw e`xwp

.`ed ziad wca i`ce `de ,"`vn xy` yi`

'åâå çúôì éåàøäeid `l ziad wca iycwe Ð

:izrny ip`e .cren ld` gztl `al micizr

iycw mzqy ,cren ld` gztl oie`x opi`y

dxenz) xn xn`c ,od oinen ilra ziad wca

xaer ziad wcal mininz qitznd :(a,f

dnewna ok dcinrdl xyt` i`e .dyra

.migaf zkqnaúàèç úøô àéöåà àìå`l Ð

ld`l `al die`x dpi` `id s`y .opiqxb

,glzynd xiry `ive` `le :`l` ,cren

lixbdl .cren ld`l `al ie`x `edy

.migafa dl yxtn ikd ,eilr zeceezdle'äìå
àåä àéöåäìie`x `edy ,glzynd xirya Ð

.dinza `alíéùéà åìàlr odn ozi `ly Ð

.dkxrn ly y`øñåçî åðùéã÷é àìù ïéðî
ïáø÷ øîåì ãåîìú ïîæiexw eycwd zryne Ð

.oaxwúåáøì çúô ìàã íúäxiry Ð

ie`x ixdy ,gzt l`n hrnn `lc ,glzynd

.gzt l` `alàéöåäì 'äìeli`c .`z` Ð

zeaxl`z` ike .jixhvi` `l Ð`ivedl Ð

df `vi ,myl oicgeiny in :yxcnle .`z`

.cgein epi`yàéöåäì òîùî äùàã àëäÐ

.miy`l dler epi` ixdy ,glzynd xiry'äì
éåáøì'dl :yxcnle ,`z` Ð.'dlc lk Ð

òáå÷ ìøåâä ïéà àäåie`xd z` `l` myl Ð

lxebd dlri odn dfi` lr rci `lc oeike ,myl

myl.onf xqegn odn cg` zeidl xyt` i` Ð

àéä éøöîä ïðçlixbdyn dlxbd dil zilc Ð

glzynd xiry znyk ,jkld .odn cg` zne

dlxbda `ly xg` `ianeon cnll jxved Ð

.onf xqegn `iai `ly `xwndíã åìéôàly Ð

zne hgyp xaky ,qeka iniptd xiry

.weyd on exiag `ian ,glzyndâéåæîå,mcl Ð

.eglyneïééåçã äéì úéìã`diy dil zilc Ð

jtyi :xnel ,zny exiag liaya iegc mcd

zn :oizipzna dcedi iax xn`wck ,mcd

.mcd jtyi glzyndìéøâîå éúééî àîìéãÐ

xtkzie ,my ly lxeb eilr letiy eze` drxie

,`iadl jixv mipy mlerle .oey`x ly mca

oi`c ,`l onf xqegnc `hiyt izk`e .lixbne

.myl ie`xa `l` raew lxebøîà àðéáøik Ð

onf xqegnc `xw jixhvi`mnedy oebk Ð

dfe ,xg` lr ellige ,eilr lixbdyn glzynd

lixbdl jixv oi`.`a oey`xd gkn ixdy Ð'åâå åðúú àì äùàå.aizk oinen ilraa Ð

ïúö÷î.odn zifk Ð
àáø
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ìëåmeyn miyxtn yiy i"yx yxity dn Ð eilr oiaiig oi` cren ld` gztl oie`x oi`y

,dyra xaer ziad wcal mininz qitzndc ,od oinen ilra ziad wca iycw mzqc

.el dyw did dn yxit `le ,z`hg wxt migafa dnewna ok dcinrdl el xyt` i`y azke

ueg dhgyy z`hg zxt (`,aiw migaf) "z`hg zxt" wxta opzc yxit "z`hg zxt" wxtae

xeht Ð uega hgyy glzynd xiry oke ,dzibn

:`nl` .cren ld` l` `al oie`x oi`c meyn

oi`c oeik ,`id dninzc ab lr s` ,z`hg zxt

inp ikd ,xeht Ð cren ld` gzt l` `al dteq

.mininz elit`e ,xeht ziad wca iycwa

àìåÐ glzynd xirye z`hg zxt `ive`

z`hg zxtc ,z`hg zxt qixb `l i"yx

i`c ,enr oicde .cren ld` gztl llk `iz` `l

cren ld` ipt gkp l` dfde" da aizkc meyn

glzynd xirye migafa jixt ik ok m` ,"dncn

z`fn jixte ,`ed cren ld` gzt l` ie`x e`l

,cren ld` gzt l` ie`x dil ixwc `ziixad

xg`l Ð o`k ,dlxbd mcew Ð o`k :dil ipyne

.'eke iecie mcew Ð o`k :`ni` zira i`e .dlxbd

iiepyl ivn ded `le ,z`hg zxtn jextil

z`hg zxt qxb `lc d`xp ok lr !ipynck

ody opiqxb `ziixaac ,`ed wgece .`ziixaa

oeyla ,oicgein opi`y el` e`vi cr 'eke mie`x

.cigi oeyla ,`vi ,ie`x `edy :qexbl jixve ,miax

il d`xpe .glzynd xiry `l` opiqxb `lc oeik

,z`hg zxt `ive` `le :eyexit ikde ,eayiil

,z`hg zxt inp `ive`y xnel `vnz m` elit`e

lkn Ð cren ld` gzt `iz` `l idi`c oeik

xnel cenlz glzynd xiry `ive` `l mewn

'dl""z`hg zxt" wxta jixt ikc ,`gip `zyde "

zxtn jixt `l glzynd xiryn (`,biw migaf)

ivniz m` inp `ziixa i`dac meyn Ð z`hg

gztl die`x dpi` z`hg zxtc ,xn`w xnel

i`ce `eddc glzynd xiryl ,'dl cren ld`

mzd jixt `l ikdle ,`ed cren ld` gztl ie`x

.glzynd xiryn `l`zwixfgafnd lr minc

dcedi epiax axd odkd iaexw ixen dywd Ð

(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd" wxtac :l"vf

`,uega dwixf azkinl jixv ded `lc opixn

z`lrde dhigyn ediipian xity dl `iz`c

.ediipian iziz `lc dlaw` jl iielbl `l` ,ueg

iziz ?azkinl jixhvi` i`n` oinen ilraae

iziz `lc dlaw` iielbl xninl `kile !ediipian

`ki` Ð d`lrde dhigyn i` ?iziz `kidnc Ð

,uega mdilr oiaiig oky jpdl dn :jxtinl

xninl `ki`c :eiptl izpce .dlawa xn`z

aiige uega xehty ,gikei oinen ilra yicwn

,dcedi iaxa iqei iaxl :dywd cer .oinen ilraa

jixhvi` i`n` ,oinen ilraa dlawa s` aiignc

eiptl izpc dfa mb .yicwne hgeyn ediipian edlek izil ?dlawe dwixf dxhwdl `xw

i` (a,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxt irainc `de ,iziz `lc dvinw` iielbl jixhvi`c

la` Ð yicwna `weec epiidc xninl epivn Ð rilzdy zleqa oinen ilra meyn dwel

`l yicwne dhigy` `dc .dlawl jci`e ,dwixfl eaixwz `l cg opinwen ded Ð dwixfl `xw aizk `l i`c :xnel yi ,inp i` .dcedi iaxa iqei iaxc opaxl `idd :inp i` .`l Ð dvinw

m`e ?dwixf `l` epi` e` ,mcd zlaw ef "eaixwde" :(`,bi) migafc `nw wxt seq ogky`ck ,dlawe dwixf ied daxwd oeylc ith xity rnyn dlawe dwixf`e ,oipr epi` m`a `l` mwezin

migqt) "hgyp cinz" wxta :dywd ungd lr iabe .oilega `kiiyc dhigya xn`z Ð oilega ikiiy `le edpip dcearc Ð jpdl dnc ,`l inp ediipiane .ol `wtp ded `l hgeye yicwn ,ok

xehty ,gikei wlen :eiptl izpce .uega zaiig oky Ð jpdl dnc .ziyixtck ,dxhwde dhigyn `iz` `l dlaw ikd e`la `d ,dlaw` iielblc ,ediipian iziz dwixfl `xw il dnl (a,bq

.ziyixtck jxtinl `ki`c Ð jixhvi` `l dlaw` iielblc ,ediipian izip ?dwixfl `xw il dnl :dxf dceara dywd oke .(my df mb) "hgyp cinz" wxta `zi`ck ,ungd lr aiige uega

zkxt i`c .iziz `lc ,dlaw` iielbl jixhvi` eixac itl elit` :cere ."mcn mdikqp jiq` la" aizkcn ,dl opitli dlaw ixacn `l` ,dwixfl `xw mey ol xzii` `lc :eiptl izpc dfa oke

dcearl dlawa oicaery `xw ogky` `lc oeikc ,iziz `lc dlaw` iielbl `xw jixhvi` `lc `ed zn`d ,edin .dxf dcearl aiige uega xehty ,gikei d`egzyd xninl `ki` Ð opikxtck

p aeygile :jixtc `d` (a,q) "zezin rax`" wxta i"yx yxitck ,dilr aiigl oi` Ð dxfdcear myl oicaery ogky` `lc oeikc Ð ol `iyw `l jilene lawn `nlya :i"yx yxite wxef in

aizk did `l i` d`lrde dhigyn ,ediipian `iz` ded dlawc mzd xn`w ikid :dywd cer .oey`xd uexizk d`xp ok lr .dkxck `lya xeht Ð mipt oirk iedc ab lr s` ,jka dxf

gikei jqpn :xnel izivxe !dcedi iaxa iqei iaxc opaxl xehtc dlawa xn`z ,oinen ilraae (dxf dceara) oiaiigy Ð jpdl dn :jxtinl `ki`de .iziz `lc dlr iielbl dwixf
`le
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.øçà ìò Bìléçå íîeäL ïBâk :øîà àðéáø .ïBòîL¦§¨¦¨¨©§¤©§¦§©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `nei(iyiy meil)

mdl didy miycw m`y xnege lwa cnlpy :`ziixad zl`ey
`ly oileg ,ueg zhigy meyn mdilr miaiig uega xzid zry
hgey meyn mdilr aiigpy i`ce mipta xzid zry mdl did
lr `weecy cnll 'oAxw' xnel cenlz :`ziixad daiyn .mipta¨§¨

:le`yl `ziixad dkiynne .oileg lr `le miaiig oaxwéàile` - ¦
zaizny xn`péðà òîBL 'ïaø÷'zeaxleléôàuega hgyykéLã÷ ¨§¨¥©£¦£¦¨§¥

,úéaä ÷ãaycwnd zia wca ikxvl eycwedy zenda ,epiidc ¤¤©©¦
,gafnd lr daxwdl zecner opi`eLmd s` ixd,ïaø÷ eàø÷p ¤¦§§¨§¨

øîàpL ïéðòkmipicnd z`n egwl l`xyi ipay llyd iablxacna) §¦§¨¤¤¡©
(p `l'ä ïaø÷ úà áø÷på'libr zrAh cinve dcrv` adf ilk 'ebe ©©§¥¤¨§©§¦¨¨¤§¨¨§¨¦©©©¨¦

lr s`e ,gafnd iab lr daxwdl micner mpi` i`ce mdy ,'fnEke§¨
:`ziixad daiyn .'oaxw' e`xwp ok itøîBì ãeîìz(c fi `xwie)ìàå' ©§©§¤

,'Bàéáä àì ãòBî ìäà çúty cnllãòBî ìäà çúôì éeàøä ìk ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨¨¨§¤©Ÿ¤¥
åéìò áéiçehgeyyk,õeçala`ãòBî ìäà çúôì éeàø BðéàL ìk ©¨¨¨©¨¤¥¨§¤©Ÿ¤¥

åéìò ïéáéiç ïéàeze` mihgey m`,õeçahgy m` xeht jkitle ¥©¨¦¨¨©
micrein mpi`y oeik ,oaxw e`xwpy s` uega ziad wca iycw
zl`ey .cren ld`l ,`eal miie`x mpi` mi`xwpe mipta axwidl

ile` ok m` :`ziixadàéöBàz` wx ueg ihegy oicnelàiycw-] ¦¥
[ziad wcaàéöBà àìå ,ãòBî ìäà çúôì ïéeàø ïéàLihegy oicn ¤¥§¦§¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦

uegúàèç úøô),çlzLnä øéòN(åoeik ,aiig didi uega ehgeyde ¨¦©¦§©¥©
ãòBî ìäà çút ìà àBáì éeàø àeäLmr lixbdl ickaexiag ¤¨¨¤¤©Ÿ¤¥

:`ziixad daiyn .lf`frl egeliy iptl eilr zeceezdleãeîìz©§
øîBì(my),''äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì'lr wx aiigy cnlléî ©Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦

'äì ïéãçeénùjkitl ,dxfra mzcear lky ,gafn iycw enkeàöé ¤§¨¦©¨§
íMì ïéãçeéî ïéàL elà,ueg ihegy oicn ,glzynd xiry enk ¥¤¥§¨¦©¥

.dxacnd lf`frl okn xg`l glyp xiryd ixdy
:`xnbd dywnåikàeä àéöBäì ''äì',`aeäðéîøedyw `lde - §©§¦§¦§

oaxw `iadl xeq`y ,onf xqegn oic iabl epipyy `ziixan
xn`py ,ezciln mini dray exar `l oiicry(fk ak `xwie)F` xFW'

d`lde ipinXd mFInE 'ebe clEi iM fr F` aUkäMà ïaø÷ì äöøé ¤¤¥¦¦¨¥¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©¦¤
,''äìmicnel 'dX`' zaizneíéMéà elàdxezdy -ozil zxqe` ©¦¤¥¦¦

e ,dcildn mini dray el e`ln `lyk dkxrnd y` lr epnnïépî¦©¦
epLéc÷é àlL`edykïîæ øqeçî,mini dray oa wx `edyk - ¤Ÿ©§¦¤§©§©

,'ïaø÷' øîBì ãeîìzoi` jkitl ,oaxw `xwp eyicwnyk cine ©§©¨§¨
zaizne .mini dray el e`lniy cr eyicwdl''äì'micnel ©

çlzLnä øéòN úBaøìrnyne .onf xqegn dxezd dxq` ea s`y §©¨¦©¦§©¥©
,glzynd xiry zeaxl dzernyn ''dl' zaizy `ziixadn

:`xnbd zvxzn .herin `ed ''dl'y epyxc lirl eli`e,àáø øîà̈©¨¨
àø÷c àðéðòî íúä,weqtd oipr itl miyxec my -àðéðòî àëäå ¨¨¥¦§¨¨¦§¨§¨¨¥¦§¨¨

àø÷c,weqtd oipr itl miyxec o`ke -íúä,ueg ihegy iabl - ¦§¨¨¨
czeaiznçút ìà'ie`x did 'crFn ld`úBaøìglzynd xiry §¤¤©Ÿ¤¥§©

d`a ,cren ld` gztl `eal ie`x `ed s`y oeik ,ueg ihegy oicl
zaizàéöBäì ''äì'mdilr oiaiig 'dl oicgeind `weecy ,hrnle ©§¦

dxezd d`a eli`y ,glzynd xiry `le ueg ihegy meyn
,'gzt l`'n daxzp xaky xg`n ''dl' zaiza jxev oi` ezeaxl

eàëäonf xqegn iabl -czaizn'äMà'ie`x didàéöBäìhrnle ¨¨§¦¤§¦
ixdy ,onf xqegn ly xeqi`d llka epi`y glzynd xiry z`

zaiz d`a ,gafnl miyi`l dler epi`úBaøì ''äì'xiry ©§©
.onf xqegn ly xeqi`d lg eilr s`y glzynd

:`xnbd dywnàîòè`edyk glzynd xirya leqtd mrh - ©£¨
meyn wx `ed onf xqegnàðîçø éaøcweqt dxezd dzaixy - §©¥©£¨¨

,elqtl cgeinéaø àì àä,daxn dxezd dzid `l eli` j` -äåä ¨Ÿ©¥£¨
àðéîàyLBã÷ çlzLnä øéòNelit`å ,ïîæ øqeçîa,dywàä- £¦¨¨¦©¦§©¥©¨¦§©§©§¨

y epcnl ixdìøBbä ïéàmixiryd lròáB÷didi mixirydn dfi` ¥©¨¥©
,myl,íMì éeàøa àlàie`x epi`e onf xqegn mdn cg`yk j` ¤¨§¨©¥

i`e ,myl dlri mdipy oian dfi` oiicr rcei epi` ixd ,myl
weqt jixv recn dyw ok m`e ,lf`frl elit` e`iadl xyt`

.onf xqegn `edyk leqt glzynd xiryy zeaxl
:`xnbd zvxznépî àä ,óñBé áø øîàdkixvdy ef `ziixa - ¨©©¥¨©¦

zhiyk ,onf xqegn `edyk glzynd xiry yixtdl xeq`l weqt
,àéä éøönä ïðçelixbdy xg`l mixiryd cg` zn eli`y xaeqd ¨¨©¦§¦¦

zn eli`y mixne` epiide ,dlxbd `ll eizgz xg` `ian mdilr
enewna zeidl onf xqegn xg` `iadl lkei glzynd xiry
eprawiy jxev oi` ote` dfka ixdy ,myl ie`x epi`y elit`
leqt onf xqegny epcnll weqtdn ieaix jixv ok lr ,lxebd

.glzynd xiryaàéðúc,`ziixaaeléôà ,øîBà éøönä ïðçm` §©§¨¨¨©¦§¦¥£¦
dícepyi xak myl xiryd ly,ñBkaence hgyp xaky epiid ¨©

miktey oi` ,glzynd xiry zn eli` mewn lkn ,d`fdl cner
`l` mcd z`àéáîweyd on xg` xiryzeidl,Bøéáçxnelk ¥¦£¥

,bef eidiyBì âåeæîe,weydn `iady xiryd z` iniptd xiry mcl §©¥
:`xnbd dgec .glzyn exiage xyk mcdedéì zòîLc øîéà- ¥©§¨§©§¥

zrnyy xen`éøönä ïðçìoicd z` wxdéì úéìcxaeq `ly - §¨¨©¦§¦§¥¥
ixvnd opg,ïééeçctpe dgcp qekay mcd oi`y epiidcllba lq §¦

mle` ,ekteyl jixv oi`e ,zn glzynd exiagydéì úéìcopgy - §¥¥
oic xaeq epi` ixvndäìøâä,glzynd xiry zny ote`aéî ©§¨¨¦

déì zòîLjixv `ly eixaca xikfd `l `ed `ld ,zrny m`d - ¨§©§¥
e ,dlxbdéúééî àîìécmipy `iadl jixv `ny -ìéøâîe,mdilr ¦§¨©§¦©§¦

mcl ebeefi lf`frl dlriy dfe a`zqiy cr drxi myl dlriy dfe
ieaix jixv ixvnd opg zhiyly x`al okzi `l ok m`e .iniptd
jixvy oeik ixdy ,glzynd xiryl onf xqegn yixtdl xeq`l

.myl ie`xa `l` raew lxebd oi` ,dlxbd
:xg` uexiz zvxzn `xnbdépî àä ,óñBé áø øîà àlà- ¤¨¨©©¥¨©¦

glzynd xiry yixtdl xeq`l weqt dkixvdy `ziixad
zhiyk ,onf xqegn `edykàéðúc ,àéä ïBòîL éaø,`ziixaaúî ©¦¦§¦§©§¨¥

ïäî ãçà,mixirydn -éaø éøác ,äìøâäa àlL Bøéáç àéáî ¤¨¥¤¥¦£¥¤Ÿ©©§¨¨¦§¥©¦
.ïBòîLjixv oi` mdn cg` zn eli`y xaeq oerny iaxy x`eane ¦§

xeq`l cgein ieaix cenll `ziixad dkxved ok lre ,dlxbd
mixne` epiid ieaixd `lel ixdy ,glzynd xirya onf xqegn
s` `iadl i`yx ,mdn cg` zny oebk dlxbd jixv `ly ote`ay

.myl lxeba ie`x didiy jxev oi` ixdy ,onf xqegn
:sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà àðéáøonf xqegn xeq`l ieaixd ¨¦¨¨©

dxwnl jxvp glzynd xiryaL ïBâkmdilr lixbdy xg`íîeä §¤©
,lqtpe glzynd xirya men ltp -Bìléçåglzynd xiryd z` §¦§

ìòxiryøçàipydy oeik ,dlxbd jixv oi` f`e ,enewna cenriy ©©¥
cgeina zeaxl jixv ok lre ,lxeba dlry oey`xd gkn `a

.onf xqegn `edyk elqtl
:`xnbd zxxanàøîéz àðîexnel jl oipn -àîeî déa ìéñôc- §¨¥§¨§¨¦¥¨

:`xnbd daiyn .dlxbd xg`l s` glzynd xirya lqet meny
àéðúc,`ziixaaoinen ilra iabl dxeza xn`p(ak ak `xwie)äMàå' §©§¨§¦¤

íäî eðzú àì,'dX`' zaiz z` `ziixad zyxece ,''dl gAfOd lr Ÿ¦§¥¤©©¦§¥©©¦¤
íéáìçä elà,men lraa xeq`y oixeni`d zxhwd -éì ïéàieaixn ¥©£¨¦¥¦

aezkdàlàz` xihwdl xeq`y,ïlekelit` xihwdl xeq`y j` ¤¨¨
z`ïúö÷îoixeni`d ly [zifk-]ïépî,epl,'íäî' øîBì ãeîìz ¦§¨¨¦©¦©§©¥¤

:zyxece `ziixad dkiynn .mdn wlge zvwn ezernyny'çaæî'¦§¥©
,íéîc ú÷éøæ Bæ,gafnd lr oinen ilra mc wexfl xeq`y''äì' §¦©¨¦©

çlzLnä øéòN úBaøìea dyrp m` elit` ,lqet men ea s`y §©¨¦©¦§©¥©
.dlxbdd xg`l mend

xqegnl ieaix mb glzynd xirya jixv recn `xnbd zx`an
:men lral ieaix mbe onféøèöéàåázëéîì Cdxezd dkxvede - §¦§§¦§¦§©

y ieaix aezklíeî ìòa,glzynd xirya leqtåokéøèöéàC ©©§¦§§¦
ïîæ øqeçî ázëéîìmeyn ,glzynd xirya xeq`yáúk éàc §¦§©§©§©§¦¨©

àðîçøxeqi` wx dxezd dazk eli`y -,ïîæ øqeçîmixne` epiid ©£¨¨§©§©
,leqt dfa `weecydéðîæ éèî àìc íeMîonfd ribd `l oiicry - ¦§¨¨¥¦§¥

,oaxwl xykeiydéðîæ éèîc íeî ìòa ìáàonf ribd xaky - £¨©©§¨¥¦§¥
,exykdàîéày xn`p -àì.mend ea lqetàðîçø áúk éàå- ¥¨Ÿ§¦¨©©£¨¨

leqt wx zazek dxezd dzid eli`e,íeî ìòamixne` epiid ©©
ea lqet men `weecy,ñéàîc íeMîie`x epi`e qe`n `edy - ¦¦§¦

,oaxwk e`iadl,ñéàî àìc ïîæ øqeçî ìáàseba mbt df oi`y iptn £¨§©§©§Ÿ§¦
,xirydàîéày xn`p -àìxiryl xyk didi `l` lqti ¥¨Ÿ

,glzyndàëéøömbe men lraa mb cgein ieaix mikixv jkitl - §¦¨
mipicl miycw x`yk epic glzynd xiryy epcnll ,onf xqegna
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יומא. פרק ששי - שני שעירי דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קפי
ezny ina cenr bq sc ± iyily wxt`nei

'åëå éðà òîåù ïáø÷ éàhgeyd leki :`zi` ikd mipdk zxeza `ziixac `yix Ð

oaxw :xnel cenlz 'eke `ed oice ,aiig `di mipta oilegepi`e aiig `ed oaxwd lr Ð

z` `ivedl oaxw xne` epi` e` :xnelk .'eke ip` rney oaxw i` .oilegd lr aiig

md s` ixdy .aiig `diy uega ohgyy ziad wca iycw `iadl `l` mipta oilegd

'd oaxw z` axwpe" xn`py oiprk ,oaxw e`xwp

.`ed ziad wca i`ce `de ,"`vn xy` yi`

'åâå çúôì éåàøäeid `l ziad wca iycwe Ð

:izrny ip`e .cren ld` gztl `al micizr

iycw mzqy ,cren ld` gztl oie`x opi`y

dxenz) xn xn`c ,od oinen ilra ziad wca

xaer ziad wcal mininz qitznd :(a,f

dnewna ok dcinrdl xyt` i`e .dyra

.migaf zkqnaúàèç úøô àéöåà àìå`l Ð

ld`l `al die`x dpi` `id s`y .opiqxb

,glzynd xiry `ive` `le :`l` ,cren

lixbdl .cren ld`l `al ie`x `edy

.migafa dl yxtn ikd ,eilr zeceezdle'äìå
àåä àéöåäìie`x `edy ,glzynd xirya Ð

.dinza `alíéùéà åìàlr odn ozi `ly Ð

.dkxrn ly y`øñåçî åðùéã÷é àìù ïéðî
ïáø÷ øîåì ãåîìú ïîæiexw eycwd zryne Ð

.oaxwúåáøì çúô ìàã íúäxiry Ð

ie`x ixdy ,gzt l`n hrnn `lc ,glzynd

.gzt l` `alàéöåäì 'äìeli`c .`z` Ð

zeaxl`z` ike .jixhvi` `l Ð`ivedl Ð

df `vi ,myl oicgeiny in :yxcnle .`z`

.cgein epi`yàéöåäì òîùî äùàã àëäÐ

.miy`l dler epi` ixdy ,glzynd xiry'äì
éåáøì'dl :yxcnle ,`z` Ð.'dlc lk Ð

òáå÷ ìøåâä ïéà àäåie`xd z` `l` myl Ð

lxebd dlri odn dfi` lr rci `lc oeike ,myl

myl.onf xqegn odn cg` zeidl xyt` i` Ð

àéä éøöîä ïðçlixbdyn dlxbd dil zilc Ð

glzynd xiry znyk ,jkld .odn cg` zne

dlxbda `ly xg` `ianeon cnll jxved Ð

.onf xqegn `iai `ly `xwndíã åìéôàly Ð

zne hgyp xaky ,qeka iniptd xiry

.weyd on exiag `ian ,glzyndâéåæîå,mcl Ð

.eglyneïééåçã äéì úéìã`diy dil zilc Ð

jtyi :xnel ,zny exiag liaya iegc mcd

zn :oizipzna dcedi iax xn`wck ,mcd

.mcd jtyi glzyndìéøâîå éúééî àîìéãÐ

xtkzie ,my ly lxeb eilr letiy eze` drxie

,`iadl jixv mipy mlerle .oey`x ly mca

oi`c ,`l onf xqegnc `hiyt izk`e .lixbne

.myl ie`xa `l` raew lxebøîà àðéáøik Ð

onf xqegnc `xw jixhvi`mnedy oebk Ð

dfe ,xg` lr ellige ,eilr lixbdyn glzynd

lixbdl jixv oi`.`a oey`xd gkn ixdy Ð'åâå åðúú àì äùàå.aizk oinen ilraa Ð

ïúö÷î.odn zifk Ð
àáø
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ìëåmeyn miyxtn yiy i"yx yxity dn Ð eilr oiaiig oi` cren ld` gztl oie`x oi`y

,dyra xaer ziad wcal mininz qitzndc ,od oinen ilra ziad wca iycw mzqc

.el dyw did dn yxit `le ,z`hg wxt migafa dnewna ok dcinrdl el xyt` i`y azke

ueg dhgyy z`hg zxt (`,aiw migaf) "z`hg zxt" wxta opzc yxit "z`hg zxt" wxtae

xeht Ð uega hgyy glzynd xiry oke ,dzibn

:`nl` .cren ld` l` `al oie`x oi`c meyn

oi`c oeik ,`id dninzc ab lr s` ,z`hg zxt

inp ikd ,xeht Ð cren ld` gzt l` `al dteq

.mininz elit`e ,xeht ziad wca iycwa

àìåÐ glzynd xirye z`hg zxt `ive`

z`hg zxtc ,z`hg zxt qixb `l i"yx

i`c ,enr oicde .cren ld` gztl llk `iz` `l

cren ld` ipt gkp l` dfde" da aizkc meyn

glzynd xirye migafa jixt ik ok m` ,"dncn

z`fn jixte ,`ed cren ld` gzt l` ie`x e`l

,cren ld` gzt l` ie`x dil ixwc `ziixad

xg`l Ð o`k ,dlxbd mcew Ð o`k :dil ipyne

.'eke iecie mcew Ð o`k :`ni` zira i`e .dlxbd

iiepyl ivn ded `le ,z`hg zxtn jextil

z`hg zxt qxb `lc d`xp ok lr !ipynck

ody opiqxb `ziixaac ,`ed wgece .`ziixaa

oeyla ,oicgein opi`y el` e`vi cr 'eke mie`x

.cigi oeyla ,`vi ,ie`x `edy :qexbl jixve ,miax

il d`xpe .glzynd xiry `l` opiqxb `lc oeik

,z`hg zxt `ive` `le :eyexit ikde ,eayiil

,z`hg zxt inp `ive`y xnel `vnz m` elit`e

lkn Ð cren ld` gzt `iz` `l idi`c oeik

xnel cenlz glzynd xiry `ive` `l mewn

'dl""z`hg zxt" wxta jixt ikc ,`gip `zyde "

zxtn jixt `l glzynd xiryn (`,biw migaf)

ivniz m` inp `ziixa i`dac meyn Ð z`hg

gztl die`x dpi` z`hg zxtc ,xn`w xnel

i`ce `eddc glzynd xiryl ,'dl cren ld`

mzd jixt `l ikdle ,`ed cren ld` gztl ie`x

.glzynd xiryn `l`zwixfgafnd lr minc

dcedi epiax axd odkd iaexw ixen dywd Ð

(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd" wxtac :l"vf

`,uega dwixf azkinl jixv ded `lc opixn

z`lrde dhigyn ediipian xity dl `iz`c

.ediipian iziz `lc dlaw` jl iielbl `l` ,ueg

iziz ?azkinl jixhvi` i`n` oinen ilraae

iziz `lc dlaw` iielbl xninl `kile !ediipian

`ki` Ð d`lrde dhigyn i` ?iziz `kidnc Ð

,uega mdilr oiaiig oky jpdl dn :jxtinl

xninl `ki`c :eiptl izpce .dlawa xn`z

aiige uega xehty ,gikei oinen ilra yicwn

,dcedi iaxa iqei iaxl :dywd cer .oinen ilraa

jixhvi` i`n` ,oinen ilraa dlawa s` aiignc

eiptl izpc dfa mb .yicwne hgeyn ediipian edlek izil ?dlawe dwixf dxhwdl `xw

i` (a,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxt irainc `de ,iziz `lc dvinw` iielbl jixhvi`c

la` Ð yicwna `weec epiidc xninl epivn Ð rilzdy zleqa oinen ilra meyn dwel

`l yicwne dhigy` `dc .dlawl jci`e ,dwixfl eaixwz `l cg opinwen ded Ð dwixfl `xw aizk `l i`c :xnel yi ,inp i` .dcedi iaxa iqei iaxc opaxl `idd :inp i` .`l Ð dvinw

m`e ?dwixf `l` epi` e` ,mcd zlaw ef "eaixwde" :(`,bi) migafc `nw wxt seq ogky`ck ,dlawe dwixf ied daxwd oeylc ith xity rnyn dlawe dwixf`e ,oipr epi` m`a `l` mwezin

migqt) "hgyp cinz" wxta :dywd ungd lr iabe .oilega `kiiyc dhigya xn`z Ð oilega ikiiy `le edpip dcearc Ð jpdl dnc ,`l inp ediipiane .ol `wtp ded `l hgeye yicwn ,ok

xehty ,gikei wlen :eiptl izpce .uega zaiig oky Ð jpdl dnc .ziyixtck ,dxhwde dhigyn `iz` `l dlaw ikd e`la `d ,dlaw` iielblc ,ediipian iziz dwixfl `xw il dnl (a,bq

.ziyixtck jxtinl `ki`c Ð jixhvi` `l dlaw` iielblc ,ediipian izip ?dwixfl `xw il dnl :dxf dceara dywd oke .(my df mb) "hgyp cinz" wxta `zi`ck ,ungd lr aiige uega

zkxt i`c .iziz `lc ,dlaw` iielbl jixhvi` eixac itl elit` :cere ."mcn mdikqp jiq` la" aizkcn ,dl opitli dlaw ixacn `l` ,dwixfl `xw mey ol xzii` `lc :eiptl izpc dfa oke

dcearl dlawa oicaery `xw ogky` `lc oeikc ,iziz `lc dlaw` iielbl `xw jixhvi` `lc `ed zn`d ,edin .dxf dcearl aiige uega xehty ,gikei d`egzyd xninl `ki` Ð opikxtck

p aeygile :jixtc `d` (a,q) "zezin rax`" wxta i"yx yxitck ,dilr aiigl oi` Ð dxfdcear myl oicaery ogky` `lc oeikc Ð ol `iyw `l jilene lawn `nlya :i"yx yxite wxef in

aizk did `l i` d`lrde dhigyn ,ediipian `iz` ded dlawc mzd xn`w ikid :dywd cer .oey`xd uexizk d`xp ok lr .dkxck `lya xeht Ð mipt oirk iedc ab lr s` ,jka dxf

gikei jqpn :xnel izivxe !dcedi iaxa iqei iaxc opaxl xehtc dlawa xn`z ,oinen ilraae (dxf dceara) oiaiigy Ð jpdl dn :jxtinl `ki`de .iziz `lc dlr iielbl dwixf
`le
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ïaø÷ éà¯eàø÷pL úéaä ÷ãá éLã÷ eléôà éðà òîBL ¦¨§¨¥©£¦£¦¨§¥¤¤©©¦¤¦§§
ïaø÷ úà áø÷på" øîàpL ïéðòk ,ïaø÷ä'"¯ãeîìz ¨§¨§¦§¨¤¤¡©©©§¥¤¨§©©§

éeàøä ìk "Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå" øîBì©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨¨¨
ãòBî ìäà çúôì¯éeàø BðéàL ìk ,õeça åéìò áéiç §¤©Ÿ¤¥©¨¨¨©¨¤¥¨

ãòBî ìäà çúôì¯àéöBà .õeça åéìò ïéáéiç ïéà §¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨©¦
úøt àéöBà àìå ,ãòBî ìäà çúôì ïéeàø ïéàL elà¥¤¥§¦§¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦¨©
çút ìà àBáì éeàø àeäL çlzLnä øéòNå úàhç©¨§¨¦©¦§©¥©¤¨¨¤¤©

" øîBì ãeîìz !ãòBî ìäàäì'"¯ïéãçeénL éî,'äì Ÿ¤¥©§©©¦¤§¨¦©
äì"å .íMì ïéãçeéî ïéàL elà eàöé'?àeä àéöBäì " ¨§¥¤¥§¨¦©¥§©§¦
'äì äMà ïaø÷ì äöøé" :eäðéîøe"¯,íéMéà elà §¦§¥¨¤§¨§©¦¤©¥¦¦

"...ïaø÷" øîBì ãeîìz ,ïîæ øqeçî epLéc÷é àlL ïépî¦©¦¤Ÿ©§¦¤§©§©©§©¨§¨
'äì"!çlzLnä øéòN úBaøì "¯íúä :àáø øîà ©§©¨¦©¦§©¥©¨©¨¨¨¨

àðéðòîìà"c íúä .àø÷c àðéðòî àëäå ,àø÷c ¥¦§¨¨¦§¨§¨¨¥¦§¨¨¦§¨¨¨§¤
'äì" ,úBaøì "çút,àéöBäì "äMà"c àëä .àéöBäì " ¤©§©©§¦¨¨§¦¤§¦

'äì"àîòè .úBaøì "¯éaø àì àä ,àðîçø éaøc ©§©©§¨§©¥©£¨¨¨¨©¥
¯.ïîæ øqeçîa LBã÷ çlzLnä øéòN :àðéîà äåä£¨¨¦¨¨¦©¦§©¥©¨¦§©§©

áø øîà !íMì éeàøa àlà òáB÷ ìøBbä ïéà àäå§¨¥©¨¥©¤¨¨¨©¥¨©©
:óñBéépî àä¯éøönä ïðç ,àéðúc .àéä éøönä ïðç ¥¨©¦¨¨©¦§¦¦§©§¨¨¨©¦§¦

ñBka íc eléôà :øîBà¯øîéà .Bì âåeæîe Bøéáç àéáî ¥£¦¨©¥¦£¥§©¥¥©
déì úéìc ,ïééeçc déì úéìc éøönä ïðçì déì zòîLc§¨§©§¥§¨¨©¦§¦§¥¥§¦§¥¥
àlà !ìéøâîe éúééî àîìéc ?déì zòîL éî äìøâä©§¨¨¦¨§©§¥¦§¨©§¦©§¦¤¨

épî àä :óñBé áø øîà¯:àéðúc ,àéä ïBòîL éaø ¨©©¥¨©¦©¦¦§¦§©§¨
ïäî ãçà úî¯éaø éøác ,äìøâäa àlL Bøéáç àéáî ¥¤¨¥¤¥¦£¥¤Ÿ§©§¨¨¦§¥©¦

.øçà ìò Bìléçå íîeäL ïBâk :øîà àðéáø .ïBòîL¦§¨¦¨¨©§¤©§¦§©©¥
àîeî déa ìéñôc àøîéz àðîe¯äMàå" :àéðúc §¨¥§¨§¨¥¥¨§©§¨§¦¤

"íäî eðzú àì¯,ïlek àlà éì ïéà ,íéáìçä elà Ÿ¦§¥¤¥©£¨¦¥¦¤¨¨
ïépî ïúö÷î¯" "íäî" øîBì ãeîìz"çaæî¯ú÷éøæ Bæ ¦§¨¨¦©¦©§©¥¤¦§¥©§¦©
'äì" ,íéîc"¯éøèöéàå .çlzLnä øéòN úBaøìC ¨¦©§©¨¦©¦§©¥©§¦§§¦

éøèöéàå ,íeî ìòa ázëéîì.ïîæ øqeçî ázëéîì C §¦§©©©§¦§§¦§¦§©§©§©
áúk éàcïîæ øqeçî àðîçø¯éèî àìc íeMî §¦¨©©£¨¨§©§©¦§¨¨¥

déðîæ éèîc íeî ìòa ìáà ,déðîæ¯.àì àîéà ¦§¥£¨©©§¨¥¦§¥¥¨¨
íeî ìòa àðîçø áúk éàå¯ñéàîc íeMî, §¦¨©©£¨¨©©¦§¨¥

øqeçî ìáàñéàî àìc ïîæ¯.àëéøö ,àì àîéà £¨§©§©§¨¨¥¥¨¨§¦¨
àáø
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `nei(iyiy meil)

mdl didy miycw m`y xnege lwa cnlpy :`ziixad zl`ey
`ly oileg ,ueg zhigy meyn mdilr miaiig uega xzid zry
hgey meyn mdilr aiigpy i`ce mipta xzid zry mdl did
lr `weecy cnll 'oAxw' xnel cenlz :`ziixad daiyn .mipta¨§¨

:le`yl `ziixad dkiynne .oileg lr `le miaiig oaxwéàile` - ¦
zaizny xn`péðà òîBL 'ïaø÷'zeaxleléôàuega hgyykéLã÷ ¨§¨¥©£¦£¦¨§¥

,úéaä ÷ãaycwnd zia wca ikxvl eycwedy zenda ,epiidc ¤¤©©¦
,gafnd lr daxwdl zecner opi`eLmd s` ixd,ïaø÷ eàø÷p ¤¦§§¨§¨

øîàpL ïéðòkmipicnd z`n egwl l`xyi ipay llyd iablxacna) §¦§¨¤¤¡©
(p `l'ä ïaø÷ úà áø÷på'libr zrAh cinve dcrv` adf ilk 'ebe ©©§¥¤¨§©§¦¨¨¤§¨¨§¨¦©©©¨¦

lr s`e ,gafnd iab lr daxwdl micner mpi` i`ce mdy ,'fnEke§¨
:`ziixad daiyn .'oaxw' e`xwp ok itøîBì ãeîìz(c fi `xwie)ìàå' ©§©§¤

,'Bàéáä àì ãòBî ìäà çúty cnllãòBî ìäà çúôì éeàøä ìk ¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨¨¨§¤©Ÿ¤¥
åéìò áéiçehgeyyk,õeçala`ãòBî ìäà çúôì éeàø BðéàL ìk ©¨¨¨©¨¤¥¨§¤©Ÿ¤¥

åéìò ïéáéiç ïéàeze` mihgey m`,õeçahgy m` xeht jkitle ¥©¨¦¨¨©
micrein mpi`y oeik ,oaxw e`xwpy s` uega ziad wca iycw
zl`ey .cren ld`l ,`eal miie`x mpi` mi`xwpe mipta axwidl

ile` ok m` :`ziixadàéöBàz` wx ueg ihegy oicnelàiycw-] ¦¥
[ziad wcaàéöBà àìå ,ãòBî ìäà çúôì ïéeàø ïéàLihegy oicn ¤¥§¦§¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦

uegúàèç úøô),çlzLnä øéòN(åoeik ,aiig didi uega ehgeyde ¨¦©¦§©¥©
ãòBî ìäà çút ìà àBáì éeàø àeäLmr lixbdl ickaexiag ¤¨¨¤¤©Ÿ¤¥

:`ziixad daiyn .lf`frl egeliy iptl eilr zeceezdleãeîìz©§
øîBì(my),''äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì'lr wx aiigy cnlléî ©Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦

'äì ïéãçeénùjkitl ,dxfra mzcear lky ,gafn iycw enkeàöé ¤§¨¦©¨§
íMì ïéãçeéî ïéàL elà,ueg ihegy oicn ,glzynd xiry enk ¥¤¥§¨¦©¥

.dxacnd lf`frl okn xg`l glyp xiryd ixdy
:`xnbd dywnåikàeä àéöBäì ''äì',`aeäðéîøedyw `lde - §©§¦§¦§

oaxw `iadl xeq`y ,onf xqegn oic iabl epipyy `ziixan
xn`py ,ezciln mini dray exar `l oiicry(fk ak `xwie)F` xFW'

d`lde ipinXd mFInE 'ebe clEi iM fr F` aUkäMà ïaø÷ì äöøé ¤¤¥¦¦¨¥¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©¦¤
,''äìmicnel 'dX`' zaizneíéMéà elàdxezdy -ozil zxqe` ©¦¤¥¦¦
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eznyקפב in` cenr cq sc ± iyily wxt`nei
øîà àáøoxkeny inl el didy oebk ,glzynd xiryl `xw jixhvi`c onf xqegn Ð

,xiry ly en` z` hgye ,mixetkd mei eilr llgl xzeny ,ezia jeza dleg xeaivl

.eilr lixbdy xg`l epa z`e eze` meyn onf xqegn dyrpyøéñà éîwevl ekiledl Ð

.epa z`e eze` meynïéçãð ïéàowzdl oileki oiicr leqt zry mdl drxi` m` Ð

dgcpe li`ed opixn` `le ,xg` el beecfiyk

jtyi glzynd zn oebk oihegya `l` dgci

.mcdåöøé úáåøòú éãé ìò àäiaxk Ð

.xfril`íéøáéà,dninz dler ly Ð

.zg` men zlra ixai` oda eaxrzpyáø÷ íà
ïäî ãçà ìù ùàøä.xaca eyibxdy mcew Ð

ïìåë ïéùàøä ìë åáéø÷éxeqi`d oileze Ð

li`edc ,`lewl opilze .xak axwy eze`a

eaxrzpe`ziixe`c xeqi` wtq o`k oi` Ð

odilr dxez dxidfd `lc ,`xnegl lfinl

mzgyn ik" :mda xn`py ,onvra odyk `l`

.ediipira edpzi` ik ,"ma men mdaíäá íáî
."mda" azke "ma" azkinl ivncn Ðàðãéòá

àúééøúá éàæçúéà àì àúééî÷ éàæçúéàãÐ

,`xza ifgzi`c cr `nw ifgzi` `l i`d la`

eilr lixbdy it lr s`yhgyil ie`x epi` Ð

,exiag zn jk jezae ,xtd mc ozn xg`l cr

onf ribdyke ,odilr elixbde mipy e`iade

xiryd zhigy.cner oexg`d df xak Ðàìà
çñôã éñåé éáø`nw i`fgzi` `l `kd `dc Ð

zhigy onf oi` ixdy ,`xza i`fgz`c cr

oey`x ca` okl mcewe ,zevg xg`l `l` gqt

micner odipy ixde ,oey`x `vnpe ipy yxtede

iax xn`w ikd elit`e ,dhigy onf ribdyk

.oey`xa devn iqei
íéé÷úé
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men lra meyn iwl i` (`,ft zegpn) "zepaxwd lk" wxta `id `ira `dc ,dil `xidp `le

lr s` uega aiigc ,gikei min jqpn :xnel yi ,edin .ewiza dzlre ,mikqpl leqtd oii lr

ediipian `iz`c xn`w ikid :dywed ile .men lra meyn mdilr dwliy ogky` `lc ab

hwp `wec e`lc :xnel yie !dxf dceara oiaiigy jextip jqpnne d`lrdne ueg zhigyn

.jixhvi` `l dlawlc ,iziz `lc dlaw` iielbl

`kil dvinwac ,iziz `lc dvinw` iielbl `l`

dxf dceara dilr oiaiig `dc ,opikxtck jxtinl

dgpnc dvinwc ,dhigyd lr oiaiigy enk

:xn`z m`e .ilin lkl gafc dhigy mewna

oky Ð jpdl dn :jxtinl `ki` inp dvinwa

wxta rnynck dvinwa xn`z ,ungd lr oiaiig

gikei jqpn xnel yi (a,bq migqt) "hgyp cinz"

oeik :xn`z m`e .uega aiige ungd lr xehtc

`nip ok m` `l` ,ediipian `iz` `l seq seqc

?ediipian iziz xninl jixhv` i`n ,gikei jqpn

yi !icin jxtinl `kilc ,ez` dicegl jqpnn `d

el raw oky Ð jqpnl dn :jxtinl `ki` :xnel

dwixfa xn`ze dvinwa xn`z ,gafn ly ey`x

hegn dhnl minc wxefe dtvxd lr cnery

.`xwiqdåúééçãÐ ezhigy `id ef wevl

wxtac :l"vf `fiihpetn dyn iax axd dywd

dlbr hgeyd :opz (a,`t oileg) "epa z`e eze`"

oerny iaxe ,aiig Ð 'eke lwqpd xeye dtexr

.diie`x dpi`y dhigy dil dedc :yexit .xhet

cr bxedd `vnp opzde :[`,at my] `xnba jixte

,xcra drxze `vz Ð dlbrd dtxrp `ly

iax xhet i`n`e ,miign `xqzin `l `nl`

dtexr dlbr :dlr xn`w ikd meyne ?oerny

oizipznc hgeyc xn`w `l i`n`e .dpyn dpi`

`ifg `lc meyn xhet oerny iaxe ,sxer epiid Ð

`id ef dztixrc Ð opaxl aiige .dlik`l

`id ef wevl eziigc Ð `kd opixn`ck ,dzhigy

(a,r) migafa "serd z`hg" wxtae .ezhigy

epiax uxize !dliap icin zxdhn dtixrc opixn`

.sxerd `l` hgeyd ipzinl dil ded `lc :mz

zxt meyn Ð hgey `pz `nlicc :`ed wgece

ogky`ck ,dcda epzinc lwqpd xeye z`hg

`tiq :xn`wc (`,hk oileg) "hgeyd" wxt yix

ozwiln Ð dxyk ozhigy xn`wce ,miycwa

`pz dndan wilqc icii` !dil irain dxiyk

dig hgeyd mzd ipzwc `d oke dxiyk ozhigy

i` :`xnba opixn`we .'eke mc mdn `vi `le sere

?`ki` in miycwa dig miycwa jzrc `wlq

,`ki` in sera dhigy miycwa i` jixt `l la`

.hgeyd hwp dige dnda meyn `l`íúä`l

elit`e Ð `ed dgcpe d`xp `kd llk i`fgzi`

oiyeciwc `nw wxta dil `xiaqc ,opgei iaxl

xqegnl inc `le .daixw dpi`e dyecw divg yicwde dgwle xfge divg yicwd oitzey ipy ly dnda iab ,miig ilraa elit`e ,iegic ied exwirn iegic :(`,ai) migafc `nw wxtae (a,f)

ik ikd elit` ,daxwdl `ifg `l diycw`c `pcirac iab lr s` :`nl` Ð d`vxdl mei dyecwl dlil opixn` inp onf xqegn iabc ab lr s`e .diegc dzid dyicwdy dryn mzdc ,onf

eaixwd `ly zg` dlil dilr xare meia eyicwdy oaxw lk oke .`ed exwirn iegic xn` `le ,dil aixwn Ð xgnl ifge`l dlil :uxzl oi`e .dgcpe d`xp dil dedc ,diaxwl `l ez Ð

.zepaxw mey zaxwdl `ifg `l dlilc :cere ,dgcp aiyg `l Ð eteba dyrn xqegn epi`y oeik :xnel yie !dineia ifg xcdc ab lr s` ,dgcp aiyg `kd `dc .dgcp aiyg `le ,onf xqegn

.iegic aiyg jkld Ð diaexw`l ivn `l ikd elit`e ,daxwd onf `edc :cere .dyrn xqegnk iedc ,mdilr lixbdle mixg` mipy `iadl jixvy ,`kd la`àäevxn zaexrz ici lr

e Ð 'ek opzck`l` exq` `lc oizipznc `pyil rnynck ,`ziixe`cn exy oizipznc opax Ð `ziixaa mzd opax dilr ibiltc ab lr s` opaxk elit` ,inp i` .xfril` iaxk dil `xiaq

.dtixyd zial `vi mdn cg`n ueg mlek eaxw elit` :oizipznc `pyil rnynck ,dligzkl ixq`c `ed opaxcne ,ecxi `l Ð dkxrnl elre eaxwy mze` la` .x`ypd xa`

êãéàåwxta mzd iziin `lc `de .evxin zaexrz ici lr `d jci`e ,egci egcpe li`ed oiiegc lk `d jci`e ,evxi mnen xar `d :zeyxc dyly `ki` `zyde Ð mda man dil `wtp

oi` Ð mdac `pin` dedn opgei iaxc `yxcc mzd rnync `de .eda dcen ax elit`c zeyxc izy jpd `l` iiez`l ira `lc meyn Ð (opgei) iaxc `yxc (a,fr migaf) "zaexrzd"

.dfa wcwcl `xnb zgp `lc ,dfa yegl
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ïäî ãçà ìL Làøä áø÷ íà :øîBà øæòéìà éaø ,ïéîeî éìòa íéøáéàa¯ìk eáéø÷é §¥¨¦©£¥¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¥¨Ÿ¤¤¨¥¤©§¦¨
ïäî ãçà ìL åéòøk ,ïlek ïéLàøä¯eléôà :íéøîBà íéîëçå ,ïlek íééòøkä ìk eáéø÷é ¨¨¦¨§¨¨¤¤¨¥¤©§¦¨©§¨©¦¨©£¨¦§¦£¦

ïäî ãçàî õeç ïlek eáø÷¯déì à÷ôð :Cãéàå ,äôéøOä úéáì àöé"ía"î."íäa" ¨§¨¥¤¨¥¤¥¥§¥©§¥¨§¦¨¨§¨¥¦¨¨¤
áéø÷ð éàä éòa éà ,ïéçãð ïðéà íéiç éìòác éîð éäð ,áøìe .Léøc àì "íäa" "ía" :Cãéàå§¦¨¨¨¤¨¨¥§©§¦©¦§©£¥©¦¥¨¦§¦¦¨¥©©§¦
éaø éä .ïBLàøa äåöî :øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ áø :àáø øîà !áéø÷ð éàä éòa éà¦¨¥©©§¦¨©¨¨©¨©¨§©¦¥§¨©¦§¨¨¦¥©¦

ìL :ïðúc ,úBte÷c éñBé éaø àîéð éà ?éñBéìL ìL úBte÷ LìL LïéîøBz ïäaL ,ïéàñ L ¥¦¥¨©¦¥§¦§©¨¤¨¨§¦¤¨¤§¦
lä úàïäéìò áeúëå ,äkLóìàïäéìò áeúk änì :éñBé éaø øîà ,àéðúå .ìîéâ ,úéá , ¤©¦§¨§¨£¥¤§©§¨¨©©¦¥¨¨¨£¥¤

óìàúéáìîéâ¯,ïBLàøa äåönL ïBLàø äpîéä àéáäì ,ïBLàø äîøúð ïäî äæéà òãéì¯ ¥©¥¤¥¤¦§§¨¦§¨¦¥¤¨¦¤¦§¨¨¦
,çñôc éñBé éaø àlà .àúééøúa éæçzà àì àúén÷ éæçzàc àðcéòác ,íúä éðàL àîìéc¦§¨¨¥¨¨¦§¦¨¨§¦©§¦©©§¨¨¦©§¦©§©§¨¤¨©¦¥§¤©
éøäå ïBLàøä àöîð Ck øçàå ,åézçz øçà Léøôäå ,ãáàå Bçñt Léøônä [àéðúc] (ïðúc)¦§©§©§¨©©§¦¦§§¨©§¦§¦©¥©§¨§©©¨¦§¨¨¦©£¥

ïéãîBò ïäéðL¯,ïBLàøa äåöî :øîBà éñBé éaø .íéîëç éøác ,áø÷é äöøiL ïäî äæéà §¥¤§¦¥¤¥¤¤¦§¤¦§©¦§¥£¨¦©¦¥¥¦§¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc `nei(ycew zay meil)

onf xqegn leqtl weqt jixv recn sqep uexiz zvxzn `xnbd
:glzynd xirya,øîà àáøxqegn leqtl weqt jixv oi`y i`ce ¨¨¨©

dxwnl jxvp xeq`l ieaixde ,glzynd xirya onfBì äéäL ïBâk§¤¨¨
,xiryd z` xeaivl xkny zendad xkenl -äìBçokeqnCBúa ¤§

Búéa` exear llgl xzeny,mixetikd mei zèçLåz` exearBnà ¥§¨©¦
glzynd xiryd lyíéøetkä íBéalr dlxbdd dzyrpy xg`l §©¦¦

ezevnl onf xqegn lf`frl xiryd dzry `vnpe ,mixiryd
xeqi`d zngn glzydl(gk ak `xwie)EhgWz `l FpA z`e Fz`'Ÿ§¤§Ÿ¦§£

`l dlxbd zryay oeiky mixne` epiid ieaixd `lele ,'cg` mFiA§¤¨
.lqtp epi` ,onf xqegn did

:`xnbd dywnàðååb éàä éëåweqixa ezziny df ote`ae - §¦©©§¨
,wevl digca mixai`øéñà éî,'FpA z`e Fz`' zngn xq`p m`d - ¦£¦Ÿ§¤§

`ld,àðîçø øîà 'eèçLú àì'mdipyyk `weecy rnyne Ÿ¦§£¨©©£¨¨
,xeq` dhigyaàäåwevl xiryd ziigc -.àéä äèéçL åàì §¨¨§¦¨¦

àáøòîa éøîà àä :àøîâä úöøúîux`a exn` xak ixd - ¨¨§¥§©£¨¨
y ,l`xyiBúéiçcxiryd ly÷evìezevn miiwl ickàéä Bæ §¦¨©¦

BúèéçLxq`p en` z` hgyyk jkitle ,dhigyk zaygp - §¦¨
.weva ezegcl

mdilr lixbie xg` bef `iai zn lixbdyn m`e :dpyna epipy
xn`ie ,dligzaåéìò äìòL äæ úî íL ìL íàmiiwzi myl lxebd ¦¤¥¥¤¤¨¨¨¨

eizgz,'eëå.dacpl einc eltie xknie a`zqiy cr drxi ipyde §
ea dyri dfi`e a`zqiy cr drxi xiry dfi` zx`an `xnbd

:ezcear,áø øîàxiryddL éðLdidâefadáø÷é ïBLàø,oaxwl ¨©©¥¦¤©¦¦§©
xirydedâefaL éðLdéðLmixiryd cg` zny ixg` `aedy ¥¦¤©¥¦

,oey`xd befayäòøé.a`zqiy cre,øîà ïðçBé éaød xirydéðL ¦§¤©¦¨¨¨©¥¦
âefaLdäòøé ïBLàød xiryde ,a`zqiy crâefaL éðLdéðL ¤©¦¦§¤¥¦¤©¥¦

,zny df mewna ebef oa z` zgwl ick `aedyáø÷é`vnpe ,oaxwl ¦§©
befd ixiry ipya zniiwzn mixiryd zceary opgei iax itl

.ipyd
:mzwelgn z` zxxan `xnbdéâìôéî à÷ éàîaax ewlgp dna - §©¨¦§§¥

.opgei iaxe,øáñ áøyíéiç éìòamzevnn egcpe elqtpyïðéà ©¨©©£¥©¦¥¨
ïéçãéðjkitle ,mze` miaixwn miie`x zeidl exfgiyke ,ixnbl ¦§¦

dgcpy s` oey`xd befdn xiryd,ixnbl dgcp `l ,exiag znyk
.ie`x zeidl xfeg znd mewna xg` cenriyke,øáñ ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

yíéiç éìòaegcpyïéçãéðdaxwdl cer miie`x mpi`e ,ixnbl ©£¥©¦¦§¦
epic oey`xd befdn xiryd jkitle ,leqtd owezi m` elit`
zx`an `xnbd .exiag znyk dgcpy oeik ,a`zqiy cr drxiy

:mdinrh z`áøc àîòè éàî,oigcp opi` miig ilray xaeqdéìécó ©©£¨§©§¨¥
[cnely-]ïîæ øqeçnîmini dray dl e`ln `l oiicry dnda - ¦§©§©

,daxwdl dxyk ipinyd meidn wxe ,daxwdl dxeq`y dzcill
ixdeàzLäc áb ìò óà åàì ,ïîæ øqeçî`ly zrky elit` - §©§©¨©©©§©§¨

mini dray el e`lnéæç àìmewn lkn ,daxwdl ie`x epi` -ék Ÿ£¥¦
éæçéî øãädaxwdl ie`xe mini dray exaryk -éîc øétL- £©¦£¦©¦¨¥

,iegc didy elit` ,oaxwl xykénð àëä,egcpy miig ilraa s` - ¨¨©¦
,exiag zzina dgcpe dligzn ie`x didy xiryd oebkeàðL àìŸ§¨

bef oa el mi`ianyk ie`x zeidl xfegy oeike ,dpey epic oi` -
:`xnbd dywn .xyk ,xg`éîc éîzzina dgcpd xiry m`d - ¦¨¥

,onf xqegnl dnec exiagíúäonf xqegna -ììk éæçúéà àì- ¨¨Ÿ¦§£¥§¨
e`lny cr llk ycwed `l eli`ke ,daxwdl ie`x did `l mlern

la` ,einiàëäxirydäàøð,oaxwl dligzn didäçãðåzzina ¨¨¦§¤§¦§¤
.cer d`xpe xfeg epi`y xnel yi okle ,ipyd xiryd

:ax zhiyl xg` mrh d`ian `xnbdáøc àîòè eðééä àlàoi`y ¤¨©§©£¨§©
,oigcip miig ilraéìécó[cnely-]øáBò íeî ìòaîcizry - §¨¥¦©©¥

xeariyke ,daxwdl leqt ea mend cera wxy epice ,`txzdl
ixde ,eaixwdl ozip mendéæç àìc áb ìò óà åàì ,øáBò íeî ìòa©©¥¨©©©§Ÿ£¥

àzLä,ie`x `l `ed eilr mendyky elit`y epic `l m`d - ©§¨
mewn lknéæçéî øãä ék-,ie`x `ed aeye enen xarykéîc øétL ¦£©¦£¦©¦¨¥

,oaxwl xyk -énð àëädgcpe dligzn ie`x didy xiryd s` - ¨¨©¦
exiag zzinaàðL àì,xaer men lran dpey epic oi` -oeike Ÿ§¨

.xyk ,xg` bef oa el mi`ianyk ie`x zeidl xfeg dzry
zl`ey .xyk enen xary xaer men lray oipn zxxan `xnbd

:`xnbdíúäåxaer men lraa -ïì àðîenen xaryky epl oipn - §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .mlerl dgcp epi`e ,oaxwl xykáéúëcak `xwie) ¦§¦

(dkía íeî íäa íúçLî ék'yk `weecy rnyne ,'Evxi `líeî' ¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨
àä ,eöøé àìc àeä 'íayk la` -,eöøé ïîeî øáò.oaxwl xyke ¨§Ÿ¥¨¨¨©¨¥¨

ïðçBé éaøåxn`i mi`xpe mixfeg mpi` egcpy miig ilray xaeqd §©¦¨¨
yàðîçø èòéîdazke dxezd dhrin -,'íäa'`weecy wiiclíä ¦¥©£¨¨¨¤¥

en ilra -oineöøé ïîeî øáò éëc àeä,oaxwlàäla` -ìkx`y §¦¨©¨¥¨¨¨
d miig ilraeçãðå ìéàBä ,ïééeçc,zg` mrteçãð.mlerláøå §¦¦§¦§¦§§©

c x`ai oiiegc x`yl men lran cnlyàeääherind -'íäa'`a ©¨¤
minend ilrayk `weecy cnlleäééðéòamnvr ipta mixkip - §¥©§

mixg`a miaxern mpi`eeöøéî àìc àeä,oaxwléãé ìò àä §Ÿ¦§¨©§¥
úBáBøòzmixyka eaxrzpyk la` -eöøéîelit` oaxwl evxi - ©£¦§

,oldl xfril` iax zrcke ,mda mend oiicrykïðúãkdpyna §¦§©
,(:fr migaf)íéøáéàdler zepaxw dnk lyíéîéîzeaxrzpy ¥¨¦§¦¦

ïéîeî éìòa íéøáéàa,men zlra dnda ly -,øîBà øæòéìà éaø §¥¨¦©£¥¦©¦¡¦¤¤¥
íàxakïäî ãçà ìL Làøä áø÷eaxrzdy eyibxdy iptl ¦¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤

,men zlradn `ed axwy y`xdy `lewl milez ,mileqta
eeáéø÷éz`,ïlek ïéLàøä ìkxak eaxw m` okeãçà ìL åéòøk ©§¦¨¨¨¦¨§¨¨¤¤¨

eáéø÷é ,ïäîz`,ïlek íééòøkä ìkmda oi` eaxrzpyky meyn ¥¤©§¦¨©§¨©¦¨
d dxezdy oeik ,`xnegl ewitqy `ziixe`c xeqi`mdilr dxidf

mdn cg` axwyke ,'mda' zaizn yxcpk ,mnvr ipta mdyk wx
.`lewl mileze opaxc wtq wx yieléôà ,íéøîBà íéîëçåxaky ©£¨¦§¦£¦

eáø÷mixai`d,ïäî ãçàî õeç ïlekcg` eze`,äôéøùä úéáì àöé ¨§¨¥¤¨¥¤¥¥§¥©§¥¨
xzip epi`e ,men zlran `ed xzepd xa`d `ny xnel yi oiicry

.axw xak xeq`d xa`dy milez `ly meyn ,zaexrza
:`xnbd zl`ey .opgei iaxe ax inrh z` yxtl dkiynn `xnbd

Cãéàåevxi men ilra `weecy hrnl 'mdA'n yxcy opgei iax - §¦¨¨¤
,mi`xpe mixfeg mpi` miig ilra x`y mle` mnen xaryk oaxwl

:`xnbd daiyn .zaexrza mixyk oinen ilray yxec oipnà÷ôð©§¨
déìef dyxc cnel `ed -,'íäa' 'ía'îdxezd dlkiy ,xnelk ¥¦¨¨¤

ilray cnlp dxizi oeyln ,'mda' dazke 'ma mzgyn' aezkl
:`xnbd zl`ey .zaexrza mixyk oinenCãéàåz` cnly ax - §¦¨

.'d ze`d ly xezidn yexci dn ,'mda' zaizn zaexrza xzidd
ax :`xnbd daiyn,Léøc àì 'íäa' 'ía'dxezd jxc `ed oky ¨¨¤Ÿ¨¦

.aezkl
:`xnbd zl`ey .ax zrc z` xxal zxfeg `xnbdénð éäð ,áøìe§©§¦©¦

xaeq m` s` -,ïéçãð ïðéà íéiç éìòácezeticr dn oiadl yi oiicr §©£¥©¦¥¨¦§¦
xn`p `l recne ,oey`xd befdn xiryd lyéàä éòa éàm`y - ¦¨¥©

,oey`xd befdn xiryd z` aixwdl dvxiáéø÷ð,eze` aixwi - ©§¦
eéàä éòa éà,ipyd befdn xiryd z` aixwdl dvxi m`e -,áéø÷ð ¦¨¥©©§¦

:`xnbd daiyn .zrk miie`x mdipy ixdydì øáñ áø ,àáø øîà̈©¨¨©¨©¨
ïBLàøa äåöî øîàc éñBé éaøk:`xnbd zxxan .`weecéäokid - §©¦¥§¨©¦§¨¨¦¥

y ep`vnéñBé éaø,oey`xa devny xaeqàîéð éàxn`p m` - ©¦¥¦¥¨
l dpeekdyc éñBé éaøiabl epipyúBte÷,lwyd zivgnïðúc ©¦¥§¦§©

dpyna,(a"n b"t milwy)ìLìL ìL úBte÷ LìL Lïéàñ Leid ¨Ÿ¤¨Ÿ¨Ÿ§¦
,ycwnaïéîøBz ïäaLmipdkdlä úàäkLmze` mi`lnn - ¤¨¤§¦¤©¦§¨

,dpya minrt yly ,zelecbd zetewa dkyla etq`py milwydn
,zekeqae zxvra gqta,ìîéb úéa óìà ïäéìò áeúëåzg` lk lr §¨£¥¤¨¤¥¦¤

.zg` ze`,ìîéb úéa óìà ïäéìò áeúk änì ,éñBé éaø øîà ,àéðzå§©§¨¨©©¦¥¨¨¨£¥¤¨¤¥¦¤
ick,ïBLàø äîøúð ïäî äæéà òãéìeäpîéä àéáäìxeav zepaxw ¥©¥¤¥¤¦§§¨¦§¨¦¥¤¨

ïBLàømeyn ,zexg`d zetewd iptl.ïBLàøa äåönLiaxly ixd ¦¤¦§¨¨¦
xn`y ax xaq eixacke ,oey`xa devnd z` miiwl yi iqei

:`xnbd dgec .oey`xd xiryd z` `weec miaixwnyéðàL àîìéc¦§¨©¦
íúämeyn ,oey`xa devny zetewa oicd dpey `ny -àðcéòác ¨¨¦§¦§¨

àúéén÷ éæçúàcdie`x dzide dpey`xd d`lnzpy onfay - §¦§£¥©©§¨
oiicr ,zepaxw dpnn `iadlàúééøza éæçúà àìdzid `l - Ÿ¦§£¥©§©§¨

`iadl yi jkitle ,d`lnzp `l cer ixdy ,die`x dipyd
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קפג ezny in` cenr cq sc ± iyily wxt`nei
øîà àáøoxkeny inl el didy oebk ,glzynd xiryl `xw jixhvi`c onf xqegn Ð

,xiry ly en` z` hgye ,mixetkd mei eilr llgl xzeny ,ezia jeza dleg xeaivl

.eilr lixbdy xg`l epa z`e eze` meyn onf xqegn dyrpyøéñà éîwevl ekiledl Ð

.epa z`e eze` meynïéçãð ïéàowzdl oileki oiicr leqt zry mdl drxi` m` Ð

dgcpe li`ed opixn` `le ,xg` el beecfiyk

jtyi glzynd zn oebk oihegya `l` dgci

.mcdåöøé úáåøòú éãé ìò àäiaxk Ð

.xfril`íéøáéà,dninz dler ly Ð

.zg` men zlra ixai` oda eaxrzpyáø÷ íà
ïäî ãçà ìù ùàøä.xaca eyibxdy mcew Ð

ïìåë ïéùàøä ìë åáéø÷éxeqi`d oileze Ð

li`edc ,`lewl opilze .xak axwy eze`a

eaxrzpe`ziixe`c xeqi` wtq o`k oi` Ð

odilr dxez dxidfd `lc ,`xnegl lfinl

mzgyn ik" :mda xn`py ,onvra odyk `l`

.ediipira edpzi` ik ,"ma men mdaíäá íáî
."mda" azke "ma" azkinl ivncn Ðàðãéòá

àúééøúá éàæçúéà àì àúééî÷ éàæçúéàãÐ

,`xza ifgzi`c cr `nw ifgzi` `l i`d la`

eilr lixbdy it lr s`yhgyil ie`x epi` Ð

,exiag zn jk jezae ,xtd mc ozn xg`l cr

onf ribdyke ,odilr elixbde mipy e`iade

xiryd zhigy.cner oexg`d df xak Ðàìà
çñôã éñåé éáø`nw i`fgzi` `l `kd `dc Ð

zhigy onf oi` ixdy ,`xza i`fgz`c cr

oey`x ca` okl mcewe ,zevg xg`l `l` gqt

micner odipy ixde ,oey`x `vnpe ipy yxtede

iax xn`w ikd elit`e ,dhigy onf ribdyk

.oey`xa devn iqei
íéé÷úé
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men lra meyn iwl i` (`,ft zegpn) "zepaxwd lk" wxta `id `ira `dc ,dil `xidp `le

lr s` uega aiigc ,gikei min jqpn :xnel yi ,edin .ewiza dzlre ,mikqpl leqtd oii lr

ediipian `iz`c xn`w ikid :dywed ile .men lra meyn mdilr dwliy ogky` `lc ab

hwp `wec e`lc :xnel yie !dxf dceara oiaiigy jextip jqpnne d`lrdne ueg zhigyn

.jixhvi` `l dlawlc ,iziz `lc dlaw` iielbl

`kil dvinwac ,iziz `lc dvinw` iielbl `l`

dxf dceara dilr oiaiig `dc ,opikxtck jxtinl

dgpnc dvinwc ,dhigyd lr oiaiigy enk

:xn`z m`e .ilin lkl gafc dhigy mewna

oky Ð jpdl dn :jxtinl `ki` inp dvinwa

wxta rnynck dvinwa xn`z ,ungd lr oiaiig

gikei jqpn xnel yi (a,bq migqt) "hgyp cinz"

oeik :xn`z m`e .uega aiige ungd lr xehtc

`nip ok m` `l` ,ediipian `iz` `l seq seqc

?ediipian iziz xninl jixhv` i`n ,gikei jqpn

yi !icin jxtinl `kilc ,ez` dicegl jqpnn `d

el raw oky Ð jqpnl dn :jxtinl `ki` :xnel

dwixfa xn`ze dvinwa xn`z ,gafn ly ey`x

hegn dhnl minc wxefe dtvxd lr cnery

.`xwiqdåúééçãÐ ezhigy `id ef wevl

wxtac :l"vf `fiihpetn dyn iax axd dywd

dlbr hgeyd :opz (a,`t oileg) "epa z`e eze`"

oerny iaxe ,aiig Ð 'eke lwqpd xeye dtexr

.diie`x dpi`y dhigy dil dedc :yexit .xhet

cr bxedd `vnp opzde :[`,at my] `xnba jixte

,xcra drxze `vz Ð dlbrd dtxrp `ly

iax xhet i`n`e ,miign `xqzin `l `nl`

dtexr dlbr :dlr xn`w ikd meyne ?oerny

oizipznc hgeyc xn`w `l i`n`e .dpyn dpi`

`ifg `lc meyn xhet oerny iaxe ,sxer epiid Ð

`id ef dztixrc Ð opaxl aiige .dlik`l

`id ef wevl eziigc Ð `kd opixn`ck ,dzhigy

(a,r) migafa "serd z`hg" wxtae .ezhigy

epiax uxize !dliap icin zxdhn dtixrc opixn`

.sxerd `l` hgeyd ipzinl dil ded `lc :mz

zxt meyn Ð hgey `pz `nlicc :`ed wgece

ogky`ck ,dcda epzinc lwqpd xeye z`hg

`tiq :xn`wc (`,hk oileg) "hgeyd" wxt yix

ozwiln Ð dxyk ozhigy xn`wce ,miycwa

`pz dndan wilqc icii` !dil irain dxiyk

dig hgeyd mzd ipzwc `d oke dxiyk ozhigy

i` :`xnba opixn`we .'eke mc mdn `vi `le sere

?`ki` in miycwa dig miycwa jzrc `wlq

,`ki` in sera dhigy miycwa i` jixt `l la`

.hgeyd hwp dige dnda meyn `l`íúä`l

elit`e Ð `ed dgcpe d`xp `kd llk i`fgzi`

oiyeciwc `nw wxta dil `xiaqc ,opgei iaxl

xqegnl inc `le .daixw dpi`e dyecw divg yicwde dgwle xfge divg yicwd oitzey ipy ly dnda iab ,miig ilraa elit`e ,iegic ied exwirn iegic :(`,ai) migafc `nw wxtae (a,f)

ik ikd elit` ,daxwdl `ifg `l diycw`c `pcirac iab lr s` :`nl` Ð d`vxdl mei dyecwl dlil opixn` inp onf xqegn iabc ab lr s`e .diegc dzid dyicwdy dryn mzdc ,onf

eaixwd `ly zg` dlil dilr xare meia eyicwdy oaxw lk oke .`ed exwirn iegic xn` `le ,dil aixwn Ð xgnl ifge`l dlil :uxzl oi`e .dgcpe d`xp dil dedc ,diaxwl `l ez Ð

.zepaxw mey zaxwdl `ifg `l dlilc :cere ,dgcp aiyg `l Ð eteba dyrn xqegn epi`y oeik :xnel yie !dineia ifg xcdc ab lr s` ,dgcp aiyg `kd `dc .dgcp aiyg `le ,onf xqegn

.iegic aiyg jkld Ð diaexw`l ivn `l ikd elit`e ,daxwd onf `edc :cere .dyrn xqegnk iedc ,mdilr lixbdle mixg` mipy `iadl jixvy ,`kd la`àäevxn zaexrz ici lr

e Ð 'ek opzck`l` exq` `lc oizipznc `pyil rnynck ,`ziixe`cn exy oizipznc opax Ð `ziixaa mzd opax dilr ibiltc ab lr s` opaxk elit` ,inp i` .xfril` iaxk dil `xiaq

.dtixyd zial `vi mdn cg`n ueg mlek eaxw elit` :oizipznc `pyil rnynck ,dligzkl ixq`c `ed opaxcne ,ecxi `l Ð dkxrnl elre eaxwy mze` la` .x`ypd xa`

êãéàåwxta mzd iziin `lc `de .evxin zaexrz ici lr `d jci`e ,egci egcpe li`ed oiiegc lk `d jci`e ,evxi mnen xar `d :zeyxc dyly `ki` `zyde Ð mda man dil `wtp

oi` Ð mdac `pin` dedn opgei iaxc `yxcc mzd rnync `de .eda dcen ax elit`c zeyxc izy jpd `l` iiez`l ira `lc meyn Ð (opgei) iaxc `yxc (a,fr migaf) "zaexrzd"

.dfa wcwcl `xnb zgp `lc ,dfa yegl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc `nei(ycew zay meil)

onf xqegn leqtl weqt jixv recn sqep uexiz zvxzn `xnbd
:glzynd xirya,øîà àáøxqegn leqtl weqt jixv oi`y i`ce ¨¨¨©

dxwnl jxvp xeq`l ieaixde ,glzynd xirya onfBì äéäL ïBâk§¤¨¨
,xiryd z` xeaivl xkny zendad xkenl -äìBçokeqnCBúa ¤§

Búéa` exear llgl xzeny,mixetikd mei zèçLåz` exearBnà ¥§¨©¦
glzynd xiryd lyíéøetkä íBéalr dlxbdd dzyrpy xg`l §©¦¦

ezevnl onf xqegn lf`frl xiryd dzry `vnpe ,mixiryd
xeqi`d zngn glzydl(gk ak `xwie)EhgWz `l FpA z`e Fz`'Ÿ§¤§Ÿ¦§£

`l dlxbd zryay oeiky mixne` epiid ieaixd `lele ,'cg` mFiA§¤¨
.lqtp epi` ,onf xqegn did

:`xnbd dywnàðååb éàä éëåweqixa ezziny df ote`ae - §¦©©§¨
,wevl digca mixai`øéñà éî,'FpA z`e Fz`' zngn xq`p m`d - ¦£¦Ÿ§¤§

`ld,àðîçø øîà 'eèçLú àì'mdipyyk `weecy rnyne Ÿ¦§£¨©©£¨¨
,xeq` dhigyaàäåwevl xiryd ziigc -.àéä äèéçL åàì §¨¨§¦¨¦

àáøòîa éøîà àä :àøîâä úöøúîux`a exn` xak ixd - ¨¨§¥§©£¨¨
y ,l`xyiBúéiçcxiryd ly÷evìezevn miiwl ickàéä Bæ §¦¨©¦

BúèéçLxq`p en` z` hgyyk jkitle ,dhigyk zaygp - §¦¨
.weva ezegcl

mdilr lixbie xg` bef `iai zn lixbdyn m`e :dpyna epipy
xn`ie ,dligzaåéìò äìòL äæ úî íL ìL íàmiiwzi myl lxebd ¦¤¥¥¤¤¨¨¨¨

eizgz,'eëå.dacpl einc eltie xknie a`zqiy cr drxi ipyde §
ea dyri dfi`e a`zqiy cr drxi xiry dfi` zx`an `xnbd

:ezcear,áø øîàxiryddL éðLdidâefadáø÷é ïBLàø,oaxwl ¨©©¥¦¤©¦¦§©
xirydedâefaL éðLdéðLmixiryd cg` zny ixg` `aedy ¥¦¤©¥¦

,oey`xd befayäòøé.a`zqiy cre,øîà ïðçBé éaød xirydéðL ¦§¤©¦¨¨¨©¥¦
âefaLdäòøé ïBLàød xiryde ,a`zqiy crâefaL éðLdéðL ¤©¦¦§¤¥¦¤©¥¦

,zny df mewna ebef oa z` zgwl ick `aedyáø÷é`vnpe ,oaxwl ¦§©
befd ixiry ipya zniiwzn mixiryd zceary opgei iax itl

.ipyd
:mzwelgn z` zxxan `xnbdéâìôéî à÷ éàîaax ewlgp dna - §©¨¦§§¥

.opgei iaxe,øáñ áøyíéiç éìòamzevnn egcpe elqtpyïðéà ©¨©©£¥©¦¥¨
ïéçãéðjkitle ,mze` miaixwn miie`x zeidl exfgiyke ,ixnbl ¦§¦

dgcpy s` oey`xd befdn xiryd,ixnbl dgcp `l ,exiag znyk
.ie`x zeidl xfeg znd mewna xg` cenriyke,øáñ ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

yíéiç éìòaegcpyïéçãéðdaxwdl cer miie`x mpi`e ,ixnbl ©£¥©¦¦§¦
epic oey`xd befdn xiryd jkitle ,leqtd owezi m` elit`
zx`an `xnbd .exiag znyk dgcpy oeik ,a`zqiy cr drxiy

:mdinrh z`áøc àîòè éàî,oigcp opi` miig ilray xaeqdéìécó ©©£¨§©§¨¥
[cnely-]ïîæ øqeçnîmini dray dl e`ln `l oiicry dnda - ¦§©§©

,daxwdl dxyk ipinyd meidn wxe ,daxwdl dxeq`y dzcill
ixdeàzLäc áb ìò óà åàì ,ïîæ øqeçî`ly zrky elit` - §©§©¨©©©§©§¨

mini dray el e`lnéæç àìmewn lkn ,daxwdl ie`x epi` -ék Ÿ£¥¦
éæçéî øãädaxwdl ie`xe mini dray exaryk -éîc øétL- £©¦£¦©¦¨¥

,iegc didy elit` ,oaxwl xykénð àëä,egcpy miig ilraa s` - ¨¨©¦
,exiag zzina dgcpe dligzn ie`x didy xiryd oebkeàðL àìŸ§¨

bef oa el mi`ianyk ie`x zeidl xfegy oeike ,dpey epic oi` -
:`xnbd dywn .xyk ,xg`éîc éîzzina dgcpd xiry m`d - ¦¨¥

,onf xqegnl dnec exiagíúäonf xqegna -ììk éæçúéà àì- ¨¨Ÿ¦§£¥§¨
e`lny cr llk ycwed `l eli`ke ,daxwdl ie`x did `l mlern

la` ,einiàëäxirydäàøð,oaxwl dligzn didäçãðåzzina ¨¨¦§¤§¦§¤
.cer d`xpe xfeg epi`y xnel yi okle ,ipyd xiryd

:ax zhiyl xg` mrh d`ian `xnbdáøc àîòè eðééä àlàoi`y ¤¨©§©£¨§©
,oigcip miig ilraéìécó[cnely-]øáBò íeî ìòaîcizry - §¨¥¦©©¥

xeariyke ,daxwdl leqt ea mend cera wxy epice ,`txzdl
ixde ,eaixwdl ozip mendéæç àìc áb ìò óà åàì ,øáBò íeî ìòa©©¥¨©©©§Ÿ£¥

àzLä,ie`x `l `ed eilr mendyky elit`y epic `l m`d - ©§¨
mewn lknéæçéî øãä ék-,ie`x `ed aeye enen xarykéîc øétL ¦£©¦£¦©¦¨¥

,oaxwl xyk -énð àëädgcpe dligzn ie`x didy xiryd s` - ¨¨©¦
exiag zzinaàðL àì,xaer men lran dpey epic oi` -oeike Ÿ§¨

.xyk ,xg` bef oa el mi`ianyk ie`x zeidl xfeg dzry
zl`ey .xyk enen xary xaer men lray oipn zxxan `xnbd

:`xnbdíúäåxaer men lraa -ïì àðîenen xaryky epl oipn - §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .mlerl dgcp epi`e ,oaxwl xykáéúëcak `xwie) ¦§¦

(dkía íeî íäa íúçLî ék'yk `weecy rnyne ,'Evxi `líeî' ¦¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨
àä ,eöøé àìc àeä 'íayk la` -,eöøé ïîeî øáò.oaxwl xyke ¨§Ÿ¥¨¨¨©¨¥¨

ïðçBé éaøåxn`i mi`xpe mixfeg mpi` egcpy miig ilray xaeqd §©¦¨¨
yàðîçø èòéîdazke dxezd dhrin -,'íäa'`weecy wiiclíä ¦¥©£¨¨¨¤¥

en ilra -oineöøé ïîeî øáò éëc àeä,oaxwlàäla` -ìkx`y §¦¨©¨¥¨¨¨
d miig ilraeçãðå ìéàBä ,ïééeçc,zg` mrteçãð.mlerláøå §¦¦§¦§¦§§©

c x`ai oiiegc x`yl men lran cnlyàeääherind -'íäa'`a ©¨¤
minend ilrayk `weecy cnlleäééðéòamnvr ipta mixkip - §¥©§

mixg`a miaxern mpi`eeöøéî àìc àeä,oaxwléãé ìò àä §Ÿ¦§¨©§¥
úBáBøòzmixyka eaxrzpyk la` -eöøéîelit` oaxwl evxi - ©£¦§

,oldl xfril` iax zrcke ,mda mend oiicrykïðúãkdpyna §¦§©
,(:fr migaf)íéøáéàdler zepaxw dnk lyíéîéîzeaxrzpy ¥¨¦§¦¦

ïéîeî éìòa íéøáéàa,men zlra dnda ly -,øîBà øæòéìà éaø §¥¨¦©£¥¦©¦¡¦¤¤¥
íàxakïäî ãçà ìL Làøä áø÷eaxrzdy eyibxdy iptl ¦¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤

,men zlradn `ed axwy y`xdy `lewl milez ,mileqta
eeáéø÷éz`,ïlek ïéLàøä ìkxak eaxw m` okeãçà ìL åéòøk ©§¦¨¨¨¦¨§¨¨¤¤¨

eáéø÷é ,ïäîz`,ïlek íééòøkä ìkmda oi` eaxrzpyky meyn ¥¤©§¦¨©§¨©¦¨
d dxezdy oeik ,`xnegl ewitqy `ziixe`c xeqi`mdilr dxidf

mdn cg` axwyke ,'mda' zaizn yxcpk ,mnvr ipta mdyk wx
.`lewl mileze opaxc wtq wx yieléôà ,íéøîBà íéîëçåxaky ©£¨¦§¦£¦

eáø÷mixai`d,ïäî ãçàî õeç ïlekcg` eze`,äôéøùä úéáì àöé ¨§¨¥¤¨¥¤¥¥§¥©§¥¨
xzip epi`e ,men zlran `ed xzepd xa`d `ny xnel yi oiicry

.axw xak xeq`d xa`dy milez `ly meyn ,zaexrza
:`xnbd zl`ey .opgei iaxe ax inrh z` yxtl dkiynn `xnbd

Cãéàåevxi men ilra `weecy hrnl 'mdA'n yxcy opgei iax - §¦¨¨¤
,mi`xpe mixfeg mpi` miig ilra x`y mle` mnen xaryk oaxwl

:`xnbd daiyn .zaexrza mixyk oinen ilray yxec oipnà÷ôð©§¨
déìef dyxc cnel `ed -,'íäa' 'ía'îdxezd dlkiy ,xnelk ¥¦¨¨¤

ilray cnlp dxizi oeyln ,'mda' dazke 'ma mzgyn' aezkl
:`xnbd zl`ey .zaexrza mixyk oinenCãéàåz` cnly ax - §¦¨

.'d ze`d ly xezidn yexci dn ,'mda' zaizn zaexrza xzidd
ax :`xnbd daiyn,Léøc àì 'íäa' 'ía'dxezd jxc `ed oky ¨¨¤Ÿ¨¦

.aezkl
:`xnbd zl`ey .ax zrc z` xxal zxfeg `xnbdénð éäð ,áøìe§©§¦©¦

xaeq m` s` -,ïéçãð ïðéà íéiç éìòácezeticr dn oiadl yi oiicr §©£¥©¦¥¨¦§¦
xn`p `l recne ,oey`xd befdn xiryd lyéàä éòa éàm`y - ¦¨¥©

,oey`xd befdn xiryd z` aixwdl dvxiáéø÷ð,eze` aixwi - ©§¦
eéàä éòa éà,ipyd befdn xiryd z` aixwdl dvxi m`e -,áéø÷ð ¦¨¥©©§¦

:`xnbd daiyn .zrk miie`x mdipy ixdydì øáñ áø ,àáø øîà̈©¨¨©¨©¨
ïBLàøa äåöî øîàc éñBé éaøk:`xnbd zxxan .`weecéäokid - §©¦¥§¨©¦§¨¨¦¥

y ep`vnéñBé éaø,oey`xa devny xaeqàîéð éàxn`p m` - ©¦¥¦¥¨
l dpeekdyc éñBé éaøiabl epipyúBte÷,lwyd zivgnïðúc ©¦¥§¦§©

dpyna,(a"n b"t milwy)ìLìL ìL úBte÷ LìL Lïéàñ Leid ¨Ÿ¤¨Ÿ¨Ÿ§¦
,ycwnaïéîøBz ïäaLmipdkdlä úàäkLmze` mi`lnn - ¤¨¤§¦¤©¦§¨

,dpya minrt yly ,zelecbd zetewa dkyla etq`py milwydn
,zekeqae zxvra gqta,ìîéb úéa óìà ïäéìò áeúëåzg` lk lr §¨£¥¤¨¤¥¦¤

.zg` ze`,ìîéb úéa óìà ïäéìò áeúk änì ,éñBé éaø øîà ,àéðzå§©§¨¨©©¦¥¨¨¨£¥¤¨¤¥¦¤
ick,ïBLàø äîøúð ïäî äæéà òãéìeäpîéä àéáäìxeav zepaxw ¥©¥¤¥¤¦§§¨¦§¨¦¥¤¨

ïBLàømeyn ,zexg`d zetewd iptl.ïBLàøa äåönLiaxly ixd ¦¤¦§¨¨¦
xn`y ax xaq eixacke ,oey`xa devnd z` miiwl yi iqei

:`xnbd dgec .oey`xd xiryd z` `weec miaixwnyéðàL àîìéc¦§¨©¦
íúämeyn ,oey`xa devny zetewa oicd dpey `ny -àðcéòác ¨¨¦§¦§¨

àúéén÷ éæçúàcdie`x dzide dpey`xd d`lnzpy onfay - §¦§£¥©©§¨
oiicr ,zepaxw dpnn `iadlàúééøza éæçúà àìdzid `l - Ÿ¦§£¥©§©§¨

`iadl yi jkitle ,d`lnzp `l cer ixdy ,die`x dipyd
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eznyקפד ina cenr cq sc ± iyily wxt`nei
åéúçú íéé÷úéigl la` ,zny dfl `l` dxenz ozep epi` Ðlqtdl ,dxenz ozep epi` Ð

.eizgz df `ale `edéà÷ éà÷ãë.dgci opixn` `le dizyecwa Ð'åëå òãåé éðéà éðù
:opiqxb ikd .'eke rcei ipi` drxi eilr epipyy ipy ,i`w oizipzn` Ðzn exiagy `leÐ

.exiag zny df `leãîò øáëù àìå éç ãîòé`ed eiykre exiag zzin ici lr dgcpe Ð

`le zg` dcinr Ð ig cnri .cenrle xefgl `a

.zecinr izyçìúùîä úåîéilra :`nl` Ð

.oigcp miigïðáøã àáéìà øîà÷ éëxn`wcn Ð

oigcp miig ilrac opireny`l "cere" dcedi 'x

befay ipy ixn`c opaxl edpirnyc llkn Ð

befay ipye .oigcp oi` miig ilrac axw oey`x

`z`e .dzn xeav z`hg oi`y ,drxi ipy

oi` ezixn` `wc ;izxza ediilr ibelti`l

dzn xeav z`hg`l ,cere .zenz xne` ip` Ð

drxi eilr mzxn`y dfa,zeni xne` ip` Ð

.zeni oey`x befay ipye ,axwi `ed `l`

ïðáøå äãåäé éáø éâéìô àäá áøì àîìùáÐ

.`tiqc "cere" i`daïðçåé éáøì àìàxn`c Ð

i`na ,drxi exn` oey`x befay ipya inp opax

.cere ipzwc ,`tiq jda ediilr dcedi 'x bilt

ïðçåé 'øì àîìùáoizipznc drxi xn`c Ð

eli`c dl zgkyn ,xn`w oey`x befay ipy`

extky z`hg meyn ,zenz `peeb i`d ik cigic

.dilraàáà éáøãëdxenz zkqna xn`c Ð

ewlgpy ,opaxe iaxc `zbelt iab (`,bk)

dizgz zxg` yixtde dca`pe ez`hg yixtna

.zecner odizy ixde ,dpey`xd z`vnpe

.zenz dipyde ,odn zg`a xtkzn :iax xn`wc

dilra extky z`hg oi` :mixne` minkge

,milrad extky xg`l z`vnpy `l` ,dzn

dyxtd xg`le dxtk mcew `vnp la`Ð

dipy epiidc ,dcea` dpi`ya xtkzp m`y micen lkd :dilr `a` 'x xn`e .drex

oexg` yxtedydca`y z`hg :ipiqn dynl dkld dxn`p jky .dzn dcea` Ð

zxg`a dilra extkzpedipyde dpey`xa xtkzpy `l` ewlgp `l .dzn dpey`xd Ð

cea` inelyz jxevl yixtn :xaq iax ;ibilt `dae .zcner:ixaq opaxe ,inc cea`k Ð

ipzw oey`x befay ipy xn`c opgei 'xl `nlya ,`kdc oizipzn iabe .inc cea`k e`l

drxi oizipzncigic `d ,dzn xeav z`hg oi`c meyn `nrh aidic epiid Ð,zenz Ð

.dzny micen lkde ,zniiw diegcde .dcea` dpi`ya xtkzp dil dedc
àìà
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íàå`d jiiy `l `ny :inp i` .ikd `nip inp oizipznae Ð ep`iai epnn xgaen ipy did

iniptd xiryae glzynd xirya la` ,dxfra miyrpa e` oileaba `l` `zlin

.oey`xa devn ,epnn xgaen ipy did m` elit` Ð zepgn ylyl ueg sxypd

ãîòéÐ "mda" aizkc meyn opgei iaxc `nrhc xn`w ik ,lirl Ð zn exiagy `le ig

meyn `nrhc xninl ivn ded `l

ab lr s`e ,cnr xaky `le "ig cnri" aizkc

dicic `nrh mewn lkn Ð `ziixal rci `lc

opitlic .axcl dcen zepaxw x`yae .`xw i`dn

bilt zepaxw x`ya elit` `dc .xaer menn

elit`e ,oigcp miig ilra dil `xiaqc axc dilr

ipy ly dndac `iddk ,iegic ied exwirn iegic

opgei iaxc dizeek `ipzc xnel jixve .oitzey

lirlck "mda"n opgei iaxc `nrhc dinrhn `le

oi` xaq `pz i`de .oigcp miig ilra dil `xiaqc

,axk xaer men lran silic ,oihegya `l` iegic

."ig cnri" `xw ilbc `kdn cal ,zepaxw x`ya

àúééøá`d :il dniz Ð opgei iaxc dizeek

`opgei iaxk `wiicc oizipzn inp `ki

,iegic ied exwirn iegic elit`c ,dipin `ticre

yixtnd :opz (a,fv migqt) "`nh didy in" wxta

,xknize ,a`zqzy cr drxz Ð egqtl dawp

rny :`xnba dlr opixn`e .minly dinca `iaie

rnye ,oigcp miig ilra dpin rny :zlz dpin

`lc :xnel yie .'eke iegic ied exwirn iegic dpin

`l dawp mlerlc ,dxenb diigc ied mzdc ,inc

`dae .gqt epiidc enyl dyxtedy oaxwl `ifg

ipy ly dnda iab miywny dn `vxzin inp

oizipzn opgei iax ol rnyn `w i`ne ,oitzey

ab lr s`e .egqtl dawp yixtndc `idd `id

`z` da `veik dxenzc xninl `ki`c

rny opgei iaxc dizlinn wiicc cenlzd mewn lkn Ð oizipznn opirny `lc ,opireny`l

i` :xnel yi `l` ?opgei iaxc dizlinn wcinl jixhvi` i`ne !oizipznn wecil ,zlz dpin

`ied ikdle ,enyl dyxtedy gqtl mlerl `ifg `lc mzd ip`y `pin` ded Ð oizipznn

.dinc `l` dteb `id axwiz `l minly iedc gqt xzenl elit` ,mlerl diegc

øîàä?axc dizeek `wic xn`w i`n :il dniz Ð axc dizeek oizipzn `wic `ax

drh i`nae .diail` llk `nwezin `lc ,opgei iaxl dpin iywiz :daxc`

.diail` "dcedi iax xn` cere" llk mwezin `l `d Ð opgei iaxl `nlya xn`wc `xwirn

!`iyw wiqn `l `nw `pyille `iywa opgei iaxl wiqn jenqac ixn`c `ki`lc :cere

edi` xn` drxi `nw `pz xn`wc bilt `xwirn ,ibilt izxzac iyextl `ki`c ,"dcedi iax xn` cere" dil iywizc dizrc` wiq` `l Ð opgei iaxl `nlya xn`wc `xwirnc :il d`xpe

ixii`c xninl `ki`e .my ly hgypy mcew lf`fr ly zny ixii`c `nl` Ð drxi ipyde 'eke zn lf`fr ly m` xn`wc `nw `pzl dirnyc ,'ek dcedi iax xn` cere xn`w xcde ,zeni

izn cr (a,n) "itlwa sxh" wxt lirl xn`c ,oerny iaxk `da dil `xiaqc ,lixbdle mixg` mipy `iadl jixv oi` Ð iecie xg`l zn `d ,iecie mcew znc `nrhe .iecie mcew zny oebk

,dinrhl dcedi iaxe .xacd ielz minc zxtkac opireny`l `z`e ,mixg` mipy `iane mcd jtyi glzynd zn m` ,ibeltl inp dcedi iax `z` `d`e ,mixac zxtk cr Ð ig zeidl wewf

jtyi Ð glzynd zne ,iniptd xiry mc oznl glzynd xiry iecie micwd m` elit`c ,llk ieciea ielz xacd oi`e ,exiag ly enc ozn zry cr Ð ig zeidl wewf izn cr :lirl xn`c

`z`c ,ikd dil rnyn `l oizipznc `pyilc meyn ,ziyixtck cere iyextl dil `gip `lc ,axc dizeek oizipzn `wic xn`w xcd mewn lkne .cere ipzwc `d `gip `zyde .mcd

`l` ,opgei iaxl `nlya `xwirn xn`w `lc ,ixn`c `ki`l la` .`iyw wiqn `l Ð dywnc jzrc `wlq `wck ,`xwirnck xninl `ki`e ikd xninl `ki`c meyne .`d opireny`l

.`iyw wiqn ikdl Ð opgei iaxl `nlya xn`wc ,dywnd ixacl `nw `pyill ziyixtck "cere"d iyextl llk dil rnyn `lc opgei iaxl cin jixt
lkdmicen

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

epnî øçáeî éðMä äéä íàå¯:àáø øîà ,epàéáé §¦¨¨©¥¦§¨¦¤§¦¤¨©¨¨
éaøc déúååk àúééøáe ,áøc déúååk ïéúéðúî à÷éc©§¨©§¦¦§¨¥§©¨©§¨§¨¥§©¦

áøc déúååk ïéúéðúî .ïðçBé¯íL ìL íà :éðú÷c ¨¨©§¦¦§¨¥§©§¨¨¥¦¤¥
Cãéàå ,åézçz íéi÷úé íMì ìøBbä åéìò äìòL äæ úî¥¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨§¦¨

ïðçBé éaøc déúååk àúééøa .éà÷ éà÷ãk¯:éðú÷c ¦§¨¥¨¥¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¨¨¥
âeæaL éðL íà ïBLàø âeæaL éðL íà òãBé éðéà ,éðL¥¦¥¦¥©¦¥¦¤§¦¦¥¦¤§

"éç ãîòé" øîBà àeäLk ,éðL¯.úî BøéáçL àìå ¥¦§¤¥¨¢©©§Ÿ¤£¥¥
ãBòå :ïðz .ãîò øákL àìå ,éç ãîòé ?òîLî éàî©©§©¨¢©©§Ÿ¤§¨¨©§©§

ícä CtLð :äãeäé éaø øîà¯úî ,çlzLnä úeîé ¨©©¦§¨¦§©©¨¨©¦§©¥©¥
çlzLnä¯øîàc ïðçBé éaøì àîìLa .ícä CôMé ©¦§©¥©¦¨¥©¨¦§¨¨§©¦¨¨§¨©

ïéçãð íéiç éìòa¯àlà ,çlzLnä úeîé éëä íeMî ©£¥©¦¦§¦¦¨¦¨©¦§©¥©¤¨
ïéçãð ïðéà íéiç éìòa øîàc áøì¯úeîé éànà §©§¨©©£¥©¦¥¨¦§¦©©¨

àì äãeäé éaøc àaélà :áø Eì øîà ?çlzLnä©¦§©¥©¨©§©©¦¨§©¦§¨¨
àðéîà ék,àðéîà à÷¯áøì àîìLa .ïðaøc àaélà ¨¨¦¨¦¨¦¨©¦¨§©¨©¦§¨¨§©

¯ïðçBé éaøì àlà ,ïðaøå äãeäé éaø éâéìt àäa§¨§¦¦©¦§¨§©¨©¤¨§©¦¨¨
ïéúéðúî à÷ééc ïðéøîà àä :àáø øîà ?éâéìt éàîa§©§¦¦¨©¨¨¨¨§¦©©§¨©§¦¦
àä .äúî øeaö úàhç ïéàL :ïðz .áøc déúååk§¨¥§©§©¤¥©©¦¥¨¨

àðååb éàä ék ãéçéc¯ïðçBé éaøì àîìLa .äúî¯ §¨¦¦©©§¨¥¨¦§¨¨§©¦¨¨
:áø øîà àaà éaø øîàc ,áø øîà àaà éaøãk¦§©¦©¨¨©©§¨©©¦©¨¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc `nei(ycew zay meil)

äéä íàådydepnî øçáeî éðMä,oey`xd on -,epàéáésicry §¦¨¨©¥¦§¨¦¤§¦¤
iaxy x`eane .oey`xa devn miiwln xgaend z` oaxwl `iadl
xn` okle ,ax xaq eixacke ,oey`xa devn dligzkly xaeq iqei

.oey`xd axwiy
cl dkiynn `xnbdlkl di`x d`iane ,opgei iaxe ax zwelgna oe

:zehiydn zg`áøc déúååk ïéúéðúî à÷éc ,àáø øîàepizpyn - ¨©¨¨©§¨©§¦¦§¨¥§©
oey`xd befdn ipyd xirydy minkg zpeek yxity axk zwiiecn

,drxi ipyd befdn ipyde ,axwiåd eli`ïðçBé éaøc déúååk àúééøa §¨©§¨§¨¥§©¦¨¨
ipyd befdn ipydy minkg zpeek yxity opgei iaxk zwiiecn -

:`xnbd zx`an .drxi oey`xd befdn ipyde ,axwiïéúéðúî©§¦¦
zwiiecnéðz÷c ,áøc déúååkmixirydn cg` zn m`y ,dpyna §¨¥§©§¨¨¥

e ,mdilr lixbne mixg` mipy `ianíàxiryd,úî íL ìLxn`i ¦¤¥¥
,odkdåézçz íéi÷úé íMì ìøBbä åéìò äìòL äæ.znd mewna - ¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨

,xg` xiry cinrdl jixv znd mewna `weecy ,`xnbd zwiicn
Cãéàå,ig x`ypy znd ly ebef oa la` -éà÷ éà÷ãkcnry enk - §¦¨¦§¨¥¨¥

dgcp epi`e ,xiryd zzin xg`l mb x`yp jk ezyecwa dligza
ixacke ,eizgz xg` cinrdl jixv didiy exiag zzina ixnbl
cr drxi ipyd befay ipyde ,axwi oey`xd befay ipydy ax

de .a`zqiyàúééøazwiiecnéðz÷c ,ïðçBé éaøc déúååk,`ziixaa ¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¨¨¥
éðL,drxiy dpyna xen`díà òãBé éðéàl `pzd ly ezpeekéðL ¥¦¥¦¥©¦¥¦

ïBLàø âeæaL,znd ly ebef oa epiidcíàl dpeekdy e` -éðL ¤§¦¦¥¦
àeäLk ,éðL âeæaL[weqtd-]øîBàlf`frl glzynd xirydy ¤§¥¦§¤¥

éç ãîòé'''d iptl(i fh `xwie),mihrnn ,àìåoey`x befn xiryd ¨¢©©¦§¥§Ÿ
,úî Bøéáçùbefay ipydy opgei iax ixack ip` rcei `linne ¤£¥¥

.a`zqiy cr drxi oey`xd befay ipyde axwi ipyd
:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdòîLî éàî- ©©§©

,'ig cnri' llka epi` zn exiagy xiryy df weqtn rnyn cvik¨¢©©
ig cnri'y envr xiryd lr xacn weqtd zehyta ixd.zn `le '

weqtd :`xnbd zvxzn'éç ãîòé'izy `le zg` dcinr ezernyn ¨¢©©
,ig cenri ef dlxbd zrya eiykr wxy epiide ,zecinrøákL àìå§Ÿ¤§¨

ãîòig cenrl aey `ae exiag zzina dgcpe zxg` dlxbda ¨©
oey`x befn ipyy ,opgei iax ixack `ziixaa x`eane ,daxwdl

.ipy befn ipy axwie ,`ed iegc
iaxe opax zwelgn z` opgei iaxe ax ex`ai cvik zx`an `xnbd

:dpyna dcediïðzly mzwelgn z` `pzd `iady xg` ,dpyna §©
,dcedi iaxe opaxícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòåxiry ly §¨©©¦§¨¦§©©¨

,ezevnk epnn efidy iptl iniptdúeîéebef oa,çlzLnämeyn ¨©¦§©¥©
mdilr jexrle mixg` mipy `iadl jixve ,cer ie`x epi`e dgcpy

m` oke ,ycg lxebçlzLnä úîqeka iniptd xiryd mc oiicryk ¥©¦§©¥©
,wxfp `le,ícä CôMédywn .ezcearl cer ie`x epi`y meyn ¦¨¥©¨

:`xnbdàîìLaoaen didi -ìzhiyíéiç éìòa øîàc ïðçBé éaø ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©©£¥©¦
ïéçãðy ,miie`x zeidl mixfegyk elit`,çlzLnä úeîé éëä íeMî ¦§¦¦¨¦¨©¦§©¥©

cer leki epi`e ,iniptd xiryd ly enc jtypyk dgcpy oeik
,ie`x zeidlì àlàzhiy,ïéçãð ïðéà íéiç éìòa øîàc áøezhiyle ¤¨§©§¨©©£¥©¦¥¨¦§¦

ok m` ,iniptd mc jtypyk glzynd xiry ixnbl dgcp `l
éànà[recn-],çlzLnä úeîémr oaxwl cenrl xefgl lkei ixd ©©¨©¦§©¥©

:`xnbd zvxzn .ipyd befdn xg` xiry,áø Eì øîàewlgp i`ce ¨©§©
ly epeyln ok gkene ,oigcp miig ilra oica s` dcedi iaxe opax
xaca opax lr wleg dcedi iaxy epiidc ,'cere' hwpy dcedi iax
miig ilray mixaeq opaxy gkene ,oigcp miig ilray xaeqe sqep
ip`e ,mkilr ip` welg dfa s`y xnel dcedi iax `ae ,oigcp opi`
iegc `edy oey`xd befdn ipyd jkitle ,oigcip miig ilray xaeq

,ax xn`i ok`e ,axwi ipyd befdn ipyde ,zeniy epicéaøc àaélà©¦¨§©¦
àðéîà à÷ àì äãeäé`l` ,dcedi iax itl ixac z` izxn` `ly - §¨Ÿ¨£¦¨

ïðaøc àaélà àðéîà ékmiig ilray mixaeqd opax itl izxn` - ¦£¦¨©¦¨§©¨¨
.oigcp opi`

:dpyndn zeywdl `xnbd dkiynnàîìLaoaen didi -,áøì ¦§¨¨§©
càäae` oey`x befn m` ,gafnl axwi ipy dfi` ,df oecipay - §¨

ipy befnéâéìt[ewlgp-]ïðaøå äãeäé éaøoaene ,dpynd ly `tiqa §¦¥©¦§¨§©¨¨
welgl siqedl `ay oeik ,'cere' oeyl `tiqa hwp dcedi iax recn

,sqep oica opax lrïðçBé éaøì àlàmiig ilra opaxl s`y xaeqd ¤¨§©¦¨¨
,dyw ok m` ,drxi oey`xd befdn ipydy dpyna mzpeeke ,oigcp

éâéìt éàîadn lr sqepa `tiqa opaxe dcedi iax ewlgp dna - §©§¦¥
.`yixa ewlgpyïðéøîà àä ,àáø øîàlirl epxn` xak ixd - ¨©¨¨¨©§¦¨

áøc déúååk ïéúéðúî à÷ééco`kn mbe ,ax enk zwiiecn dpyndy - ©§¨©§¦¦§¨¥§©
.ax ixack dpyndn wiicl yi

:ax lr epizpynn zeywdl dtiqen `xnbdïðzzrcly ,dpyna §©
dzinl jled epi`e ,a`zqiy cr drxi xzepd xiryd minkg

meyn ,zxg`a dilra extiky z`hg x`ykøeaö úàhç ïéàL¤¥©©¦
,äúî,ok oicd xeav z`hga `weecy ,jkn wiecneãéçéc àä- ¥¨¨§¨¦

a ,ez`hgl mc` yixtdy z`hga la`àðååb éàä éëdfk ote`a - ¦©©§¨
y `ed oicd ,zxg`a dilra extkyäúîjixv `le zxzepd ¥¨
,`xnbd dywne .a`zqzy cr drxzyïðçBé éaøì àîìLayxity ¦§¨¨§©¦¨¨

dpynd oeyl oaen ,drxi oey`x befn ipy xiryy minkg zpeek
dpic ,cigi ly ef z`hg dzid eli`y ,'dzn xeav z`hg oi`y'
opgei iaxy oeik ,dcea` z`hgk zaygp `id ixdy ,dzinl did

xaeq,áø øîà àaà éaøãkopaxe iax ly mzwelgn iabldxenz) ¦§©¦©¨¨©©
(:akzxg` dnda yixtde ,dndad dca`e z`hgl dnda yixtna

odizy zrke ,dpey`xd d`vnp okn xg`le ,z`hgl dizgz
dpic dn opaxe iax ewlgp .odn zg` z` aixwde epipta zecner
oeik ,zenz zxzepd dndady xaq iax ,zxzepd dndad ly
x`yk dzinl dpice zxg`a dilra extky z`hg llka `idy
`l` dzinl dpic oi`y mixaeq minkg la` .zeznd ze`hg
dilra extky z`hgy llkdy meyn ,a`zqzy cr drxz

e`a `l` epi` dzinl zxg`aixg` dcea`d d`vnpy ot
,milrad zxtk iptl d`vnp m` j` ,dzxaga milrad extkzpy
`l` dzinl dpic oi` ,dnewna zxg` xak yixtd milrady s`

epivn df lre .a`zqzy cr drxz,áø øîà àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc `nei(ycew zay meil)

zzina dgcpd xirya j` ,dpey`xdn dligzami`ianyk exiag
ipyd s` dry dze`a ,d`xpe xfege znd mewna ycg xiry

.ezevnl d`xp
àlàl `ax zpeeky xnel jixv,[àéðúc] (ïðúã) ,çñôc éñBé éaø ¤¨©¦¥§¤©§©§¨

Léøônäl dyãáàå ,Bçñtoiicre ,oqipa c"i ly zevg mcew dyd ©©§¦¦§§¨©
,gqtd zaxwd onfa oaxwl d`xp `lLéøôäådyåézçz øçà §¦§¦©¥©§¨

,gqt oaxwlCk øçàåzevg mcewïäéðL éøäå ,ïBLàøä àöîð §©©¨¦§¨¨¦©£¥§¥¤
[eizgz yxtedy ipyde ,`vnpe ca`y oey`xd]ïéãîBòmi`xpe §¦

,zevga gqtd zhigy onf ribdyk cg`k,áø÷é äöøiL ïäî äæéà¥¤¥¤¤¦§¤¦§©
,exiagn cg` sicrdl jixv oi`e,øîBà éñBé éaø ,íéîëç éøác¦§¥£¨¦©¦¥¥

a äåöîdydïBLàø,`vnpe ca`y ¦§¨©¦
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יומא. פרק ששי - שני שעירי דף סד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קפה ezny ina cenr cq sc ± iyily wxt`nei
åéúçú íéé÷úéigl la` ,zny dfl `l` dxenz ozep epi` Ðlqtdl ,dxenz ozep epi` Ð

.eizgz df `ale `edéà÷ éà÷ãë.dgci opixn` `le dizyecwa Ð'åëå òãåé éðéà éðù
:opiqxb ikd .'eke rcei ipi` drxi eilr epipyy ipy ,i`w oizipzn` Ðzn exiagy `leÐ

.exiag zny df `leãîò øáëù àìå éç ãîòé`ed eiykre exiag zzin ici lr dgcpe Ð

`le zg` dcinr Ð ig cnri .cenrle xefgl `a

.zecinr izyçìúùîä úåîéilra :`nl` Ð

.oigcp miigïðáøã àáéìà øîà÷ éëxn`wcn Ð

oigcp miig ilrac opireny`l "cere" dcedi 'x

befay ipy ixn`c opaxl edpirnyc llkn Ð

befay ipye .oigcp oi` miig ilrac axw oey`x

`z`e .dzn xeav z`hg oi`y ,drxi ipy

oi` ezixn` `wc ;izxza ediilr ibelti`l

dzn xeav z`hg`l ,cere .zenz xne` ip` Ð

drxi eilr mzxn`y dfa,zeni xne` ip` Ð

.zeni oey`x befay ipye ,axwi `ed `l`

ïðáøå äãåäé éáø éâéìô àäá áøì àîìùáÐ

.`tiqc "cere" i`daïðçåé éáøì àìàxn`c Ð

i`na ,drxi exn` oey`x befay ipya inp opax

.cere ipzwc ,`tiq jda ediilr dcedi 'x bilt

ïðçåé 'øì àîìùáoizipznc drxi xn`c Ð

eli`c dl zgkyn ,xn`w oey`x befay ipy`

extky z`hg meyn ,zenz `peeb i`d ik cigic

.dilraàáà éáøãëdxenz zkqna xn`c Ð

ewlgpy ,opaxe iaxc `zbelt iab (`,bk)

dizgz zxg` yixtde dca`pe ez`hg yixtna

.zecner odizy ixde ,dpey`xd z`vnpe

.zenz dipyde ,odn zg`a xtkzn :iax xn`wc

dilra extky z`hg oi` :mixne` minkge

,milrad extky xg`l z`vnpy `l` ,dzn

dyxtd xg`le dxtk mcew `vnp la`Ð

dipy epiidc ,dcea` dpi`ya xtkzp m`y micen lkd :dilr `a` 'x xn`e .drex

oexg` yxtedydca`y z`hg :ipiqn dynl dkld dxn`p jky .dzn dcea` Ð

zxg`a dilra extkzpedipyde dpey`xa xtkzpy `l` ewlgp `l .dzn dpey`xd Ð

cea` inelyz jxevl yixtn :xaq iax ;ibilt `dae .zcner:ixaq opaxe ,inc cea`k Ð

ipzw oey`x befay ipy xn`c opgei 'xl `nlya ,`kdc oizipzn iabe .inc cea`k e`l

drxi oizipzncigic `d ,dzn xeav z`hg oi`c meyn `nrh aidic epiid Ð,zenz Ð

.dzny micen lkde ,zniiw diegcde .dcea` dpi`ya xtkzp dil dedc
àìà
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íàå`d jiiy `l `ny :inp i` .ikd `nip inp oizipznae Ð ep`iai epnn xgaen ipy did

iniptd xiryae glzynd xirya la` ,dxfra miyrpa e` oileaba `l` `zlin

.oey`xa devn ,epnn xgaen ipy did m` elit` Ð zepgn ylyl ueg sxypd

ãîòéÐ "mda" aizkc meyn opgei iaxc `nrhc xn`w ik ,lirl Ð zn exiagy `le ig

meyn `nrhc xninl ivn ded `l

ab lr s`e ,cnr xaky `le "ig cnri" aizkc

dicic `nrh mewn lkn Ð `ziixal rci `lc

opitlic .axcl dcen zepaxw x`yae .`xw i`dn

bilt zepaxw x`ya elit` `dc .xaer menn

elit`e ,oigcp miig ilra dil `xiaqc axc dilr

ipy ly dndac `iddk ,iegic ied exwirn iegic

opgei iaxc dizeek `ipzc xnel jixve .oitzey

lirlck "mda"n opgei iaxc `nrhc dinrhn `le

oi` xaq `pz i`de .oigcp miig ilra dil `xiaqc

,axk xaer men lran silic ,oihegya `l` iegic

."ig cnri" `xw ilbc `kdn cal ,zepaxw x`ya

àúééøá`d :il dniz Ð opgei iaxc dizeek

`opgei iaxk `wiicc oizipzn inp `ki

,iegic ied exwirn iegic elit`c ,dipin `ticre

yixtnd :opz (a,fv migqt) "`nh didy in" wxta

,xknize ,a`zqzy cr drxz Ð egqtl dawp

rny :`xnba dlr opixn`e .minly dinca `iaie

rnye ,oigcp miig ilra dpin rny :zlz dpin

`lc :xnel yie .'eke iegic ied exwirn iegic dpin

`l dawp mlerlc ,dxenb diigc ied mzdc ,inc

`dae .gqt epiidc enyl dyxtedy oaxwl `ifg

ipy ly dnda iab miywny dn `vxzin inp

oizipzn opgei iax ol rnyn `w i`ne ,oitzey

ab lr s`e .egqtl dawp yixtndc `idd `id

`z` da `veik dxenzc xninl `ki`c

rny opgei iaxc dizlinn wiicc cenlzd mewn lkn Ð oizipznn opirny `lc ,opireny`l

i` :xnel yi `l` ?opgei iaxc dizlinn wcinl jixhvi` i`ne !oizipznn wecil ,zlz dpin

`ied ikdle ,enyl dyxtedy gqtl mlerl `ifg `lc mzd ip`y `pin` ded Ð oizipznn

.dinc `l` dteb `id axwiz `l minly iedc gqt xzenl elit` ,mlerl diegc

øîàä?axc dizeek `wic xn`w i`n :il dniz Ð axc dizeek oizipzn `wic `ax

drh i`nae .diail` llk `nwezin `lc ,opgei iaxl dpin iywiz :daxc`

.diail` "dcedi iax xn` cere" llk mwezin `l `d Ð opgei iaxl `nlya xn`wc `xwirn

!`iyw wiqn `l `nw `pyille `iywa opgei iaxl wiqn jenqac ixn`c `ki`lc :cere

edi` xn` drxi `nw `pz xn`wc bilt `xwirn ,ibilt izxzac iyextl `ki`c ,"dcedi iax xn` cere" dil iywizc dizrc` wiq` `l Ð opgei iaxl `nlya xn`wc `xwirnc :il d`xpe

ixii`c xninl `ki`e .my ly hgypy mcew lf`fr ly zny ixii`c `nl` Ð drxi ipyde 'eke zn lf`fr ly m` xn`wc `nw `pzl dirnyc ,'ek dcedi iax xn` cere xn`w xcde ,zeni

izn cr (a,n) "itlwa sxh" wxt lirl xn`c ,oerny iaxk `da dil `xiaqc ,lixbdle mixg` mipy `iadl jixv oi` Ð iecie xg`l zn `d ,iecie mcew znc `nrhe .iecie mcew zny oebk

,dinrhl dcedi iaxe .xacd ielz minc zxtkac opireny`l `z`e ,mixg` mipy `iane mcd jtyi glzynd zn m` ,ibeltl inp dcedi iax `z` `d`e ,mixac zxtk cr Ð ig zeidl wewf

jtyi Ð glzynd zne ,iniptd xiry mc oznl glzynd xiry iecie micwd m` elit`c ,llk ieciea ielz xacd oi`e ,exiag ly enc ozn zry cr Ð ig zeidl wewf izn cr :lirl xn`c

`z`c ,ikd dil rnyn `l oizipznc `pyilc meyn ,ziyixtck cere iyextl dil `gip `lc ,axc dizeek oizipzn `wic xn`w xcd mewn lkne .cere ipzwc `d `gip `zyde .mcd

`l` ,opgei iaxl `nlya `xwirn xn`w `lc ,ixn`c `ki`l la` .`iyw wiqn `l Ð dywnc jzrc `wlq `wck ,`xwirnck xninl `ki`e ikd xninl `ki`c meyne .`d opireny`l

.`iyw wiqn ikdl Ð opgei iaxl `nlya xn`wc ,dywnd ixacl `nw `pyill ziyixtck "cere"d iyextl llk dil rnyn `lc opgei iaxl cin jixt
lkdmicen
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epnî øçáeî éðMä äéä íàå¯:àáø øîà ,epàéáé §¦¨¨©¥¦§¨¦¤§¦¤¨©¨¨
éaøc déúååk àúééøáe ,áøc déúååk ïéúéðúî à÷éc©§¨©§¦¦§¨¥§©¨©§¨§¨¥§©¦

áøc déúååk ïéúéðúî .ïðçBé¯íL ìL íà :éðú÷c ¨¨©§¦¦§¨¥§©§¨¨¥¦¤¥
Cãéàå ,åézçz íéi÷úé íMì ìøBbä åéìò äìòL äæ úî¥¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨§¦¨

ïðçBé éaøc déúååk àúééøa .éà÷ éà÷ãk¯:éðú÷c ¦§¨¥¨¥¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¨¨¥
âeæaL éðL íà ïBLàø âeæaL éðL íà òãBé éðéà ,éðL¥¦¥¦¥©¦¥¦¤§¦¦¥¦¤§

"éç ãîòé" øîBà àeäLk ,éðL¯.úî BøéáçL àìå ¥¦§¤¥¨¢©©§Ÿ¤£¥¥
ãBòå :ïðz .ãîò øákL àìå ,éç ãîòé ?òîLî éàî©©§©¨¢©©§Ÿ¤§¨¨©§©§

ícä CtLð :äãeäé éaø øîà¯úî ,çlzLnä úeîé ¨©©¦§¨¦§©©¨¨©¦§©¥©¥
çlzLnä¯øîàc ïðçBé éaøì àîìLa .ícä CôMé ©¦§©¥©¦¨¥©¨¦§¨¨§©¦¨¨§¨©

ïéçãð íéiç éìòa¯àlà ,çlzLnä úeîé éëä íeMî ©£¥©¦¦§¦¦¨¦¨©¦§©¥©¤¨
ïéçãð ïðéà íéiç éìòa øîàc áøì¯úeîé éànà §©§¨©©£¥©¦¥¨¦§¦©©¨

àì äãeäé éaøc àaélà :áø Eì øîà ?çlzLnä©¦§©¥©¨©§©©¦¨§©¦§¨¨
àðéîà ék,àðéîà à÷¯áøì àîìLa .ïðaøc àaélà ¨¨¦¨¦¨¦¨©¦¨§©¨©¦§¨¨§©

¯ïðçBé éaøì àlà ,ïðaøå äãeäé éaø éâéìt àäa§¨§¦¦©¦§¨§©¨©¤¨§©¦¨¨
ïéúéðúî à÷ééc ïðéøîà àä :àáø øîà ?éâéìt éàîa§©§¦¦¨©¨¨¨¨§¦©©§¨©§¦¦
àä .äúî øeaö úàhç ïéàL :ïðz .áøc déúååk§¨¥§©§©¤¥©©¦¥¨¨

àðååb éàä ék ãéçéc¯ïðçBé éaøì àîìLa .äúî¯ §¨¦¦©©§¨¥¨¦§¨¨§©¦¨¨
:áø øîà àaà éaø øîàc ,áø øîà àaà éaøãk¦§©¦©¨¨©©§¨©©¦©¨¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc `nei(ycew zay meil)

äéä íàådydepnî øçáeî éðMä,oey`xd on -,epàéáésicry §¦¨¨©¥¦§¨¦¤§¦¤
iaxy x`eane .oey`xa devn miiwln xgaend z` oaxwl `iadl
xn` okle ,ax xaq eixacke ,oey`xa devn dligzkly xaeq iqei

.oey`xd axwiy
cl dkiynn `xnbdlkl di`x d`iane ,opgei iaxe ax zwelgna oe

:zehiydn zg`áøc déúååk ïéúéðúî à÷éc ,àáø øîàepizpyn - ¨©¨¨©§¨©§¦¦§¨¥§©
oey`xd befdn ipyd xirydy minkg zpeek yxity axk zwiiecn

,drxi ipyd befdn ipyde ,axwiåd eli`ïðçBé éaøc déúååk àúééøa §¨©§¨§¨¥§©¦¨¨
ipyd befdn ipydy minkg zpeek yxity opgei iaxk zwiiecn -

:`xnbd zx`an .drxi oey`xd befdn ipyde ,axwiïéúéðúî©§¦¦
zwiiecnéðz÷c ,áøc déúååkmixirydn cg` zn m`y ,dpyna §¨¥§©§¨¨¥

e ,mdilr lixbne mixg` mipy `ianíàxiryd,úî íL ìLxn`i ¦¤¥¥
,odkdåézçz íéi÷úé íMì ìøBbä åéìò äìòL äæ.znd mewna - ¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨

,xg` xiry cinrdl jixv znd mewna `weecy ,`xnbd zwiicn
Cãéàå,ig x`ypy znd ly ebef oa la` -éà÷ éà÷ãkcnry enk - §¦¨¦§¨¥¨¥

dgcp epi`e ,xiryd zzin xg`l mb x`yp jk ezyecwa dligza
ixacke ,eizgz xg` cinrdl jixv didiy exiag zzina ixnbl
cr drxi ipyd befay ipyde ,axwi oey`xd befay ipydy ax

de .a`zqiyàúééøazwiiecnéðz÷c ,ïðçBé éaøc déúååk,`ziixaa ¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¨¨¥
éðL,drxiy dpyna xen`díà òãBé éðéàl `pzd ly ezpeekéðL ¥¦¥¦¥©¦¥¦

ïBLàø âeæaL,znd ly ebef oa epiidcíàl dpeekdy e` -éðL ¤§¦¦¥¦
àeäLk ,éðL âeæaL[weqtd-]øîBàlf`frl glzynd xirydy ¤§¥¦§¤¥

éç ãîòé'''d iptl(i fh `xwie),mihrnn ,àìåoey`x befn xiryd ¨¢©©¦§¥§Ÿ
,úî Bøéáçùbefay ipydy opgei iax ixack ip` rcei `linne ¤£¥¥

.a`zqiy cr drxi oey`xd befay ipyde axwi ipyd
:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdòîLî éàî- ©©§©

,'ig cnri' llka epi` zn exiagy xiryy df weqtn rnyn cvik¨¢©©
ig cnri'y envr xiryd lr xacn weqtd zehyta ixd.zn `le '

weqtd :`xnbd zvxzn'éç ãîòé'izy `le zg` dcinr ezernyn ¨¢©©
,ig cenri ef dlxbd zrya eiykr wxy epiide ,zecinrøákL àìå§Ÿ¤§¨

ãîòig cenrl aey `ae exiag zzina dgcpe zxg` dlxbda ¨©
oey`x befn ipyy ,opgei iax ixack `ziixaa x`eane ,daxwdl

.ipy befn ipy axwie ,`ed iegc
iaxe opax zwelgn z` opgei iaxe ax ex`ai cvik zx`an `xnbd

:dpyna dcediïðzly mzwelgn z` `pzd `iady xg` ,dpyna §©
,dcedi iaxe opaxícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòåxiry ly §¨©©¦§¨¦§©©¨

,ezevnk epnn efidy iptl iniptdúeîéebef oa,çlzLnämeyn ¨©¦§©¥©
mdilr jexrle mixg` mipy `iadl jixve ,cer ie`x epi`e dgcpy

m` oke ,ycg lxebçlzLnä úîqeka iniptd xiryd mc oiicryk ¥©¦§©¥©
,wxfp `le,ícä CôMédywn .ezcearl cer ie`x epi`y meyn ¦¨¥©¨

:`xnbdàîìLaoaen didi -ìzhiyíéiç éìòa øîàc ïðçBé éaø ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©©£¥©¦
ïéçãðy ,miie`x zeidl mixfegyk elit`,çlzLnä úeîé éëä íeMî ¦§¦¦¨¦¨©¦§©¥©

cer leki epi`e ,iniptd xiryd ly enc jtypyk dgcpy oeik
,ie`x zeidlì àlàzhiy,ïéçãð ïðéà íéiç éìòa øîàc áøezhiyle ¤¨§©§¨©©£¥©¦¥¨¦§¦

ok m` ,iniptd mc jtypyk glzynd xiry ixnbl dgcp `l
éànà[recn-],çlzLnä úeîémr oaxwl cenrl xefgl lkei ixd ©©¨©¦§©¥©

:`xnbd zvxzn .ipyd befdn xg` xiry,áø Eì øîàewlgp i`ce ¨©§©
ly epeyln ok gkene ,oigcp miig ilra oica s` dcedi iaxe opax
xaca opax lr wleg dcedi iaxy epiidc ,'cere' hwpy dcedi iax
miig ilray mixaeq opaxy gkene ,oigcp miig ilray xaeqe sqep
ip`e ,mkilr ip` welg dfa s`y xnel dcedi iax `ae ,oigcp opi`
iegc `edy oey`xd befdn ipyd jkitle ,oigcip miig ilray xaeq

,ax xn`i ok`e ,axwi ipyd befdn ipyde ,zeniy epicéaøc àaélà©¦¨§©¦
àðéîà à÷ àì äãeäé`l` ,dcedi iax itl ixac z` izxn` `ly - §¨Ÿ¨£¦¨

ïðaøc àaélà àðéîà ékmiig ilray mixaeqd opax itl izxn` - ¦£¦¨©¦¨§©¨¨
.oigcp opi`

:dpyndn zeywdl `xnbd dkiynnàîìLaoaen didi -,áøì ¦§¨¨§©
càäae` oey`x befn m` ,gafnl axwi ipy dfi` ,df oecipay - §¨

ipy befnéâéìt[ewlgp-]ïðaøå äãeäé éaøoaene ,dpynd ly `tiqa §¦¥©¦§¨§©¨¨
welgl siqedl `ay oeik ,'cere' oeyl `tiqa hwp dcedi iax recn

,sqep oica opax lrïðçBé éaøì àlàmiig ilra opaxl s`y xaeqd ¤¨§©¦¨¨
,dyw ok m` ,drxi oey`xd befdn ipydy dpyna mzpeeke ,oigcp

éâéìt éàîadn lr sqepa `tiqa opaxe dcedi iax ewlgp dna - §©§¦¥
.`yixa ewlgpyïðéøîà àä ,àáø øîàlirl epxn` xak ixd - ¨©¨¨¨©§¦¨

áøc déúååk ïéúéðúî à÷ééco`kn mbe ,ax enk zwiiecn dpyndy - ©§¨©§¦¦§¨¥§©
.ax ixack dpyndn wiicl yi

:ax lr epizpynn zeywdl dtiqen `xnbdïðzzrcly ,dpyna §©
dzinl jled epi`e ,a`zqiy cr drxi xzepd xiryd minkg

meyn ,zxg`a dilra extiky z`hg x`ykøeaö úàhç ïéàL¤¥©©¦
,äúî,ok oicd xeav z`hga `weecy ,jkn wiecneãéçéc àä- ¥¨¨§¨¦

a ,ez`hgl mc` yixtdy z`hga la`àðååb éàä éëdfk ote`a - ¦©©§¨
y `ed oicd ,zxg`a dilra extkyäúîjixv `le zxzepd ¥¨
,`xnbd dywne .a`zqzy cr drxzyïðçBé éaøì àîìLayxity ¦§¨¨§©¦¨¨

dpynd oeyl oaen ,drxi oey`x befn ipy xiryy minkg zpeek
dpic ,cigi ly ef z`hg dzid eli`y ,'dzn xeav z`hg oi`y'
opgei iaxy oeik ,dcea` z`hgk zaygp `id ixdy ,dzinl did

xaeq,áø øîà àaà éaøãkopaxe iax ly mzwelgn iabldxenz) ¦§©¦©¨¨©©
(:akzxg` dnda yixtde ,dndad dca`e z`hgl dnda yixtna

odizy zrke ,dpey`xd d`vnp okn xg`le ,z`hgl dizgz
dpic dn opaxe iax ewlgp .odn zg` z` aixwde epipta zecner
oeik ,zenz zxzepd dndady xaq iax ,zxzepd dndad ly
x`yk dzinl dpice zxg`a dilra extky z`hg llka `idy
`l` dzinl dpic oi`y mixaeq minkg la` .zeznd ze`hg
dilra extky z`hgy llkdy meyn ,a`zqzy cr drxz

e`a `l` epi` dzinl zxg`aixg` dcea`d d`vnpy ot
,milrad zxtk iptl d`vnp m` j` ,dzxaga milrad extkzpy
`l` dzinl dpic oi` ,dnewna zxg` xak yixtd milrady s`

epivn df lre .a`zqzy cr drxz,áø øîà àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©
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ãúáäìMä eðéäc øeñàä øácì ñéña äNòpL éðtî àlà øeñà Bðéà øpä ìeèìhL ét ìò óà23øzéä ïéà ©©¦¤¦§©¥¥¨¤¨¦§¥¤©£¨¨¦§¨¨¨¨§©§©©§¤¤¥¥¤
ñéña úBLîMä ïéáa øpä àäiL éãk ìeèìèa øznä øáã øàL Bà íçì èòî íBé ãBòaî øpä ìò çépiL¤©¦©©©¥¦§§©¤¤§¨¨¨©ª¨§¦§§¥¤§¥©¥§¥©§¨¨¦

øzäìe øeqàì24øác øàL Bà íçläì àìå äéìà ìôè àeä Cëì úáäìMä ìéáMa éeNò àeä øpäL éôì §¦§¤¥§¦¤©¥¨¦§¦©©§¤¤§¨¨¥¥¤¨§Ÿ§©¤¤§¨¨¨
äøBðîa ïécä ïëå úáäìMäî áeLç øác BúBàL óà[e: ©¤¨¨¨¥©©§¤¤§¥©¦¦§¨

ד  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
äøåðîá [å עליו המגש או הפמוט גבי על חלה נתינת -

לדבר  כבסיס להחשיבו מועילה אינה הפמוטות מונחים
עליו  להדליק מיוחד שהמגש כיון והמותר, האסור

הפמוטות  ממנו הסירו אם גם בטלטול .25ואסור

zetqede mipeiv
ס"א.23) כדלעיל
Â"Òכדלעיל24) ÊÚ¯ ÔÓÈÒ שאר או הנר נפל אם ואף :

עליו  מונח שהיה להנר בסיס שנעשה השלחן שעל מוקצה
בכניסת  השלחן על מונח היה אם מקום מכל השבת בכניסת
הרי  השבת שלצורך לחם גם השמשות בבין דהיינו השבת
להפיל  לנערו יכול ולפיכך ... ולהיתר לאיסור בסיס נעשה

שירצה. כמו אח"כ לטלטלו מוקצה ושאר הנר מעליו
גם 25) לו יש אלא לפמוטות מיוחד שאינו מגש אבל

ממנו  שהוסרו לאחר לטלטלו מותר - אחרים שימושים
א"א  פמ"ג (ע"פ האסור) לדבר בסיס נעשה לא (אם הנרות
בטלטול  כוונתו שאין בתנאי כמובן וזאת רעט), סוס"י
כיון  במקומו לנערו יכול שאינו וכן האסור, דבר לצורך

הפסד. מחשש או למקומו, שצריך
כניסת  (מתחלת קודש וספר חנוכה נרות שעליו כסא ולכך
מותר  לנרות, דווקא תמיד מיוחד הוא שאין כיון - השבת)

הנרות. שכבו לאחר לטלטלו

•

zay zekld - jexr ogley

אבל במ ‚ ישראל של וצימוקים בגרוגרות אמורים דברים ה
ואינן  ראויין הם אם מותרין נכרי של וצימוקים גרוגרות
אצלו  מוכן שהכל לפי נכרי בשל מוקצה דין שאין ראויין
מוכן  שהוא וכיון הכל על ודעתו כלום מקצה אינו שהנכרי

לכל. מוכן אחד לאיש

שנתלש  מחובר אבל תלוש בדבר אמורים דברים במה
היה  ואפילו לעצמו שתלשו נכרי של הוא אפילו בשבת
כגון  בשבת אלו פירות לתלוש יום מבעוד הנכרי בדעת
פירות  אתלוש למחר שבת בערב אומר הנכרי את ששמע
בהם  מועלת שהכנה בישולן שנגמר פירות הן ואפילו אלו
הם  אעפ"כ שי"ח בסי' שיתבאר כמו במחובר בעודם אפילו
הנושרין  פירות גזרת משום ובטלטול באכילה אסורים

שכ"ה. בסי' שיתבאר כמו שכ"ב בסי' שיתבאר

בשבת  הנכרי אותו וצד יום מבעוד צידה מחוסר שהיה ודבר
כלום  מועלת דעתו אין בשבת לצוד בדעתו היה אם אף
מוקצה  משום בשבת אסור הוא והרי בו תלוי הדבר שאין
המוכן: מן זה אין כלל אדם של ברשותו היה שלא שכיון

ובשבת „ השמשות בבין בטלטול אסור שהיה דבר כל

מוקצה  שהיה דבר כגון האיסור לו הגורם הדבר לו הלך
איסור  איזה שמחמת דהיינו איסור מחמת השמשות בבין
השמשות  בבין לכלום ראוי היה ולא באכילה אסור שהיה
האיסור  ממנו נסתלק ובשבת בטלטול ואסור מוקצה היה

כולה. השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ראוי ונעשה

שהאדם  דהיינו בידים האדם כשדחאו אמורים דברים במה
וכבה  יום מבעוד שהדליקו נר כגון בידים האיסור לו גרם
בידי  נדחה זה ושמן שמן בו ונשתייר השמשות בין אחר
ממנו  להסתפק נאסר שכשהדליקו בשבת ראוי מלהיות אדם
אף  ממנו להסתפק אסור לכן כיבוי איסור משום בשבת
השמשות  שבבין שכיון האיסור ונסתלק הנר שכבה לאחר
האדם  מדעת מוקצה היה השבת כניסת תחלת שהוא
השבת  לכל הוקצה האיסור לו כשגרם מדעתו אותו שהקצה

כולה:

עצמו ‰ מחמת השמשות בבין ראוי היה שלא דבר וכן
שהוא  משחשיכה ראוי ונעשה איסור איזה מחמת ולא
מלהיות  אדם בידי נדחה אם כולה השבת כל בטלטול אסור
ראויין  היו שלא וצמוקים גרוגרות כגון השמשות בין ראוי
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שכיון  ראויין ונעשו לגמרי נתייבשו ובשבת השמשות בבין
מדעתו  שהקצם האדם מדעת מוקצין היו השמשות שבבין

כולה: השבת לכל הוקצו לייבשן כשהכניסן

Â של כרחו בעל השמשות בבין מוקצה שהיה דבר אבל
שהיה  דבר כגון כולה השבת לכל הוקצה לא אדם
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור מחמת מוקצה
על  אף מוקצה משום בו אין שוב האיסור נסתלק ומשחשכה
ולא  לגמרי ממנו דעתו הסיח השמשות בין שכשהגיע פי
חיים  בעלי כגון בשבת האיסור שיסתלק כלל מצפה היה
בשבת  ושחטם שחיטה איסור מחמת בשבת מוקצים שהם
אף  חי מהם לאכול לבריא מותר היום שחלה חולה לצורך
איסור  משום השמשות בין כשהגיעו מהם דעתו שהסיח
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור שהוא כיון שחיטה

בזה: כיוצא כל וכן

Ê דבר אבל השמשות בין כל מוקצה שהיה בדבר זה וכל
ואח"כ  לבד במקצתו אפילו השמשות בבין ראוי שהיה
שנתקלקל  בין בטלטול או באכילה שנאסר בענין נתקלקל
להתירו  חזר וניתקן חזר ואח"כ אדם בידי שנדחה בין מאליו
השבת  במקצת כבר ונאסר שהוקצה מתוך אומרים ואין
אלא  כן אומרים שאין כולה השבת לשארית הוקצה

שאז  השמשות בין שהוא השבת כניסת בתחלת כשהוקצה
כאן  שאין אח"כ עד הוקצה כשלא אבל שלם ליום הוקצה
שבת  לחצי מוקצה שאין היום לשארית הוקצה לא שלם יום

טלטול: באיסור בין אכילה באיסור בין

Á ראויין שאינן מפני מוקצים שהיו וצמוקים גרוגרות
ראויים  הם והרי כבר נתייבשו השמשות בין וכשהגיע
שעה  באותה כלל הבעלים ידעו שלא אע"פ לאכילה
היו  כבר השמשות שבבין להם נודע ואח"כ שנתייבשו
והסיחו  אותן כשהקצו שמתחלה באכילה מותרין יבשים
נתייבשו  והרי שיתייבשו עד אלא הוקצו לא מהם דעתם

יום: מבעוד והוכנו

Ë ואינן ראויים שהם בענין קצת שיבשו וצמוקים גרוגרות
אוכלין  שאינן ויש אותן שאוכלין אנשים שיש ראויין
בשבת  מהן לאכול מותר יום מבעוד לאכילה הזמינם אם
ואם  מוקצה מתורת יצאו לו ראויין שהן דעתו שגילה שכיון

בהקצאתן לא  עומדין הן הרי דעתו גילה שלא שכיון אסור ו
אם  אבל אדם לשום ראויין היו כשלא מתחלה מוקצין שהיו
אין  כלל ראויין שאינן וצמוקים גרוגרות לאכילה הזמין
לאכילה: האבן את כמזמין זה שהרי כלום מועלת הזמנתו

גֿט  סעיפים בשבת מוקצה דיני שי סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ותשוקה תוכןתוכןתוכןתוכן ברינה המלאכים עבודת

למעלה  מלמטה

.àá éððä éë ïåéö úá éçîùå éðø
שהקב"ה  חנוכה, שבת מהפטרת הוא זה פסוק
וישמחו  שירננו הגלות, בזמן ישראל בני את מנחם
"כי  השכינה, ותתגלה הגאולה תבוא שבקרוב לפי

ה'". נאום בתוכך ושכנתי בא הנני

.éçîùå éðø ïéðò ïéáäì
ד"רני" הענינים שני בין ההפרש מהו להבין
אחד  ענין כפל אלא אינו דלכאורה ו"שמחי",

שונות. במילים

ïéìéçúîù ,äëåðç úøåèôäì äæ ïéðò äî íâå
éúéàø ïî ìéçúäì êéøö 'éäå ,'åâå éçîùå éðøá

.äùøôä óåñáù 'åâå áäæ úøåðî äðäå
"רני  ההפטרה תחילת בין קשר כל אין לכאורה
ההפטרה  התחלת וא"כ חנוכה, לענין ושמחי"
והנה  "ראיתי ההפטרה שבסוף בכתוב צ"ל היתה
שהרי  חנוכה, לענין בגלוי השייך זהב" מנורת

הי'. במנורה הנס עיקר

åàá äçîùá 'ä úà åãáò áéúëã ,àåä ïéðòäå

äððøå àøôöá äçîù øäæá àúéàå ,äððøá åéðôì
,àùîø åäîå àøôö åäî ïéáäì êéøöå .àùîøá

.äððø åäîå äçîù åäî
עבדו  הכתוב ביאור להקדים יש זה להבין כדי
זה  בכתוב שגם ברננה, לפניו באו בשמחה ה' את
הזהר  ולפי ושמחה, דרינה הענינים שני נזכרו
(צפרא) בבוקר היא דשמחה הוא, ביניהם ההפרש
הטעם  להבין וצריך (רמשא). בערב היא ורננה
ורינה  דוקא, ליום שייכת דשמחה שהעבודה

ללילה.

דרינה  הפנימי התוכן לבאר יקדים זה [להבין

מאליו  יובן זה לפי אשר ולילה, יום של וכן ושמחה,

ללילה. ורינה ליום שמחה בין הקשר

ד' פרק (ולהלן הרינה ענין בביאור מתחיל כאן

השמחה)]. ענין יבאר

úãåáòù úàæ úòãåî éë ,íéã÷äá ïáåéå
.úåçáùúå úåøéùá äøîæå äðø àéä íéëàìîä

המבו  בהקדם יובן הרינה רז"ל גדר בדברי אר
שהיא  שירה באמירת היא המלאכים שעבודת
עבודת  ומהות תוכן מהבנת ולפיכך, הרינה,

הרינה. מהות כן גם להבין נוכל המלאכים,
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ד  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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3

4

`zax `zkld
äøåðîá [å עליו המגש או הפמוט גבי על חלה נתינת -

לדבר  כבסיס להחשיבו מועילה אינה הפמוטות מונחים
עליו  להדליק מיוחד שהמגש כיון והמותר, האסור

הפמוטות  ממנו הסירו אם גם בטלטול .25ואסור

zetqede mipeiv
ס"א.23) כדלעיל
Â"Òכדלעיל24) ÊÚ¯ ÔÓÈÒ שאר או הנר נפל אם ואף :

עליו  מונח שהיה להנר בסיס שנעשה השלחן שעל מוקצה
בכניסת  השלחן על מונח היה אם מקום מכל השבת בכניסת
הרי  השבת שלצורך לחם גם השמשות בבין דהיינו השבת
להפיל  לנערו יכול ולפיכך ... ולהיתר לאיסור בסיס נעשה

שירצה. כמו אח"כ לטלטלו מוקצה ושאר הנר מעליו
גם 25) לו יש אלא לפמוטות מיוחד שאינו מגש אבל

ממנו  שהוסרו לאחר לטלטלו מותר - אחרים שימושים
א"א  פמ"ג (ע"פ האסור) לדבר בסיס נעשה לא (אם הנרות
בטלטול  כוונתו שאין בתנאי כמובן וזאת רעט), סוס"י
כיון  במקומו לנערו יכול שאינו וכן האסור, דבר לצורך

הפסד. מחשש או למקומו, שצריך
כניסת  (מתחלת קודש וספר חנוכה נרות שעליו כסא ולכך
מותר  לנרות, דווקא תמיד מיוחד הוא שאין כיון - השבת)

הנרות. שכבו לאחר לטלטלו

•

zay zekld - jexr ogley

אבל במ ‚ ישראל של וצימוקים בגרוגרות אמורים דברים ה
ואינן  ראויין הם אם מותרין נכרי של וצימוקים גרוגרות
אצלו  מוכן שהכל לפי נכרי בשל מוקצה דין שאין ראויין
מוכן  שהוא וכיון הכל על ודעתו כלום מקצה אינו שהנכרי

לכל. מוכן אחד לאיש

שנתלש  מחובר אבל תלוש בדבר אמורים דברים במה
היה  ואפילו לעצמו שתלשו נכרי של הוא אפילו בשבת
כגון  בשבת אלו פירות לתלוש יום מבעוד הנכרי בדעת
פירות  אתלוש למחר שבת בערב אומר הנכרי את ששמע
בהם  מועלת שהכנה בישולן שנגמר פירות הן ואפילו אלו
הם  אעפ"כ שי"ח בסי' שיתבאר כמו במחובר בעודם אפילו
הנושרין  פירות גזרת משום ובטלטול באכילה אסורים

שכ"ה. בסי' שיתבאר כמו שכ"ב בסי' שיתבאר

בשבת  הנכרי אותו וצד יום מבעוד צידה מחוסר שהיה ודבר
כלום  מועלת דעתו אין בשבת לצוד בדעתו היה אם אף
מוקצה  משום בשבת אסור הוא והרי בו תלוי הדבר שאין
המוכן: מן זה אין כלל אדם של ברשותו היה שלא שכיון

ובשבת „ השמשות בבין בטלטול אסור שהיה דבר כל

מוקצה  שהיה דבר כגון האיסור לו הגורם הדבר לו הלך
איסור  איזה שמחמת דהיינו איסור מחמת השמשות בבין
השמשות  בבין לכלום ראוי היה ולא באכילה אסור שהיה
האיסור  ממנו נסתלק ובשבת בטלטול ואסור מוקצה היה

כולה. השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ראוי ונעשה

שהאדם  דהיינו בידים האדם כשדחאו אמורים דברים במה
וכבה  יום מבעוד שהדליקו נר כגון בידים האיסור לו גרם
בידי  נדחה זה ושמן שמן בו ונשתייר השמשות בין אחר
ממנו  להסתפק נאסר שכשהדליקו בשבת ראוי מלהיות אדם
אף  ממנו להסתפק אסור לכן כיבוי איסור משום בשבת
השמשות  שבבין שכיון האיסור ונסתלק הנר שכבה לאחר
האדם  מדעת מוקצה היה השבת כניסת תחלת שהוא
השבת  לכל הוקצה האיסור לו כשגרם מדעתו אותו שהקצה

כולה:

עצמו ‰ מחמת השמשות בבין ראוי היה שלא דבר וכן
שהוא  משחשיכה ראוי ונעשה איסור איזה מחמת ולא
מלהיות  אדם בידי נדחה אם כולה השבת כל בטלטול אסור
ראויין  היו שלא וצמוקים גרוגרות כגון השמשות בין ראוי
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שכיון  ראויין ונעשו לגמרי נתייבשו ובשבת השמשות בבין
מדעתו  שהקצם האדם מדעת מוקצין היו השמשות שבבין

כולה: השבת לכל הוקצו לייבשן כשהכניסן

Â של כרחו בעל השמשות בבין מוקצה שהיה דבר אבל
שהיה  דבר כגון כולה השבת לכל הוקצה לא אדם
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור מחמת מוקצה
על  אף מוקצה משום בו אין שוב האיסור נסתלק ומשחשכה
ולא  לגמרי ממנו דעתו הסיח השמשות בין שכשהגיע פי
חיים  בעלי כגון בשבת האיסור שיסתלק כלל מצפה היה
בשבת  ושחטם שחיטה איסור מחמת בשבת מוקצים שהם
אף  חי מהם לאכול לבריא מותר היום שחלה חולה לצורך
איסור  משום השמשות בין כשהגיעו מהם דעתו שהסיח
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור שהוא כיון שחיטה

בזה: כיוצא כל וכן

Ê דבר אבל השמשות בין כל מוקצה שהיה בדבר זה וכל
ואח"כ  לבד במקצתו אפילו השמשות בבין ראוי שהיה
שנתקלקל  בין בטלטול או באכילה שנאסר בענין נתקלקל
להתירו  חזר וניתקן חזר ואח"כ אדם בידי שנדחה בין מאליו
השבת  במקצת כבר ונאסר שהוקצה מתוך אומרים ואין
אלא  כן אומרים שאין כולה השבת לשארית הוקצה

שאז  השמשות בין שהוא השבת כניסת בתחלת כשהוקצה
כאן  שאין אח"כ עד הוקצה כשלא אבל שלם ליום הוקצה
שבת  לחצי מוקצה שאין היום לשארית הוקצה לא שלם יום

טלטול: באיסור בין אכילה באיסור בין

Á ראויין שאינן מפני מוקצים שהיו וצמוקים גרוגרות
ראויים  הם והרי כבר נתייבשו השמשות בין וכשהגיע
שעה  באותה כלל הבעלים ידעו שלא אע"פ לאכילה
היו  כבר השמשות שבבין להם נודע ואח"כ שנתייבשו
והסיחו  אותן כשהקצו שמתחלה באכילה מותרין יבשים
נתייבשו  והרי שיתייבשו עד אלא הוקצו לא מהם דעתם

יום: מבעוד והוכנו

Ë ואינן ראויים שהם בענין קצת שיבשו וצמוקים גרוגרות
אוכלין  שאינן ויש אותן שאוכלין אנשים שיש ראויין
בשבת  מהן לאכול מותר יום מבעוד לאכילה הזמינם אם
ואם  מוקצה מתורת יצאו לו ראויין שהן דעתו שגילה שכיון

בהקצאתן לא  עומדין הן הרי דעתו גילה שלא שכיון אסור ו
אם  אבל אדם לשום ראויין היו כשלא מתחלה מוקצין שהיו
אין  כלל ראויין שאינן וצמוקים גרוגרות לאכילה הזמין
לאכילה: האבן את כמזמין זה שהרי כלום מועלת הזמנתו

גֿט  סעיפים בשבת מוקצה דיני שי סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ותשוקה תוכןתוכןתוכןתוכן ברינה המלאכים עבודת

למעלה  מלמטה

.àá éððä éë ïåéö úá éçîùå éðø
שהקב"ה  חנוכה, שבת מהפטרת הוא זה פסוק
וישמחו  שירננו הגלות, בזמן ישראל בני את מנחם
"כי  השכינה, ותתגלה הגאולה תבוא שבקרוב לפי

ה'". נאום בתוכך ושכנתי בא הנני

.éçîùå éðø ïéðò ïéáäì
ד"רני" הענינים שני בין ההפרש מהו להבין
אחד  ענין כפל אלא אינו דלכאורה ו"שמחי",

שונות. במילים

ïéìéçúîù ,äëåðç úøåèôäì äæ ïéðò äî íâå
éúéàø ïî ìéçúäì êéøö 'éäå ,'åâå éçîùå éðøá

.äùøôä óåñáù 'åâå áäæ úøåðî äðäå
"רני  ההפטרה תחילת בין קשר כל אין לכאורה
ההפטרה  התחלת וא"כ חנוכה, לענין ושמחי"
והנה  "ראיתי ההפטרה שבסוף בכתוב צ"ל היתה
שהרי  חנוכה, לענין בגלוי השייך זהב" מנורת

הי'. במנורה הנס עיקר

åàá äçîùá 'ä úà åãáò áéúëã ,àåä ïéðòäå

äððøå àøôöá äçîù øäæá àúéàå ,äððøá åéðôì
,àùîø åäîå àøôö åäî ïéáäì êéøöå .àùîøá

.äððø åäîå äçîù åäî
עבדו  הכתוב ביאור להקדים יש זה להבין כדי
זה  בכתוב שגם ברננה, לפניו באו בשמחה ה' את
הזהר  ולפי ושמחה, דרינה הענינים שני נזכרו
(צפרא) בבוקר היא דשמחה הוא, ביניהם ההפרש
הטעם  להבין וצריך (רמשא). בערב היא ורננה
ורינה  דוקא, ליום שייכת דשמחה שהעבודה

ללילה.

דרינה  הפנימי התוכן לבאר יקדים זה [להבין

מאליו  יובן זה לפי אשר ולילה, יום של וכן ושמחה,

ללילה. ורינה ליום שמחה בין הקשר

ד' פרק (ולהלן הרינה ענין בביאור מתחיל כאן

השמחה)]. ענין יבאר

úãåáòù úàæ úòãåî éë ,íéã÷äá ïáåéå
.úåçáùúå úåøéùá äøîæå äðø àéä íéëàìîä

המבו  בהקדם יובן הרינה רז"ל גדר בדברי אר
שהיא  שירה באמירת היא המלאכים שעבודת
עבודת  ומהות תוכן מהבנת ולפיכך, הרינה,

הרינה. מהות כן גם להבין נוכל המלאכים,
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íéøîåà íéàåøáä ìëù ,äøéù ÷øô ïéðòî òãåðë
íåø ãò íìåò ìëáù íéëàìîä ïëå ,äøéù
äðøá úåçáùúå úåøéù íéøîåà íìåë úåìòîä

.äøîæå
אומרים  כולם הברואים שכל חז"ל אמרו באמת
מלאכים  אצל זה שמצינו אלא להקב"ה, שירה
אומרים  העולמות שבכל המלאכים שכל במיוחד,
מדריגות  כמה שיש מקומות בכמה (כמבואר שירה
עולם  באיזה תלוי המלאך מדריגת ולפי במלאכים,
העולמות  משלושת באחד נמצא, הוא רוחני

ועשי'). יצירה דבריאה הרוחניים

úåéäì íú÷åùú íöåò éåìéâ àéä åæ äðø ïéðòå
'úé åá ä÷áãì íùôð äúìë íâå äôñëð

.ä"á óåñ ïéà øåàá ììëúäìå
הוא  המלאכים של שירה אמירת ענין תוכן

יתברך. בו לדבקה וכיסופם תשוקתם גודל ביטוי

éìá åæ ä÷åùúá íéãîåò íäéîé ìë ãéîúå
.úøçà ä÷åùúå äáäà íäì ïéàù úîçî ,÷ñôä
תמיד  היא בהשי"ת להכלל המלאכים תשוקת
אחרת; ותשוקה אהבה להם שאין לפי הפסק, בלי
המשתוקק  הרע יצר לו יש ודם בשר דאדם
האדם  נשמת השתוקקות ולכן גשמיים לתענוגים
משא"כ  בתמידיות, אצלו נרגשת אינה לאלקות
תשוקה  שום להם אין יצה"ר להם שאין המלאכים

ה'. באור להבטל השתוקקותם מלבד אחרת 

úåöîå äøåú åîë úøçà äãåáò íäì ïéà íâå
÷ø ,äèîì äìòîìî äëùîä úðéçá íäù
.äìòîì äèîî íùôð úå÷÷åúùä àéä íúãåáò
בלי  היא לאלקות המלאכים שתשוקת טעם ועוד
האדם  כמו אחרת עבודה להם שאין לפי - הפסק
שהן  ומצוותי', התורה דקיום העבודה לו שיש
מלבד  כלומר, למטה", מלמעלה "המשכה בחינת
אל  להתעלות הנברא וכיסופי דהשתוקקות העבודה
למטה, השכינה קדושת להשכין עבודה גם יש ה',
שגם  ונמצא ומצוותי', התורה קיום ידי על נפעל שזה
של  במצב אינם בתמידיות ה' את העובדים אדם בני
הנפש  השתוקקות (שהיא ה' אל תמידית "תשוקה"
עסוקים  שהם זמנים יש כי למעלה"), "מלמטה
למטה" "מלמעלה אלקות המשכת של בהעבודה

המצוות). וקיום התורה לימוד ידי (על

להם  ניתנה שלא היות המלאכים, משא"כ
המלאכים  דכשביקשו שבת במס' (כמחז"ל תורה

משה  להם ענה השמים, על הודך תנה מהקב"ה
למלאכים  אין הרי כו'"), ירדתם למצרים "כלום
למטה", מלמעלה "המשכה של זו עבודה
עבודתם  וכל למטה, השכינה קדושת להשכין
למעלה" ממטה נפשם "השתוקקות אלא אינה

הפסק. בלי תמיד בלבד,

ïéðòî òãåðë ,äøîæå äðøá àéä åæ ä÷åùúå
ïåâéð ùé éë) áìä úåìòôúä ïéðò àåäù ïåâéðä

.('åë úåøéøî ìù ùéå äçîù ìù
כפי  בניגון, ביטוי לידי בא ההשתוקקות רגש
האדם  לב דכאשר האדם, בטבע רואים שאנו
סוג  ולפי בניגון, מתפרץ הוא ומתפעל מתרגש
של  ניגון אם הניגון, סוג יהי' כך שבלב הרגש
המלאכים  שירת ענין וזהו מרירות. של או שמחה
ההשתוקקות  רגש על המורה וזמרה, ברנה

יתברך. בו לדבקה שלהם והכיסופין

.úåéðåöéç úðéçá àéä åæ äðäå
שבעבודת  העילוי גודל למרות אמנם,
שאינה  חסרון, גם בה יש וזמרה, ברינה המלאכים

"חיצוניות". בחינת אלא

íéðôá ãîåò àåäù éî ìùî êøã ìò òãåðë
÷ø ,åçáùá øôñìå ãéâäì åì äî êìîä úéáá
ìù] åçáùá øôñéå øáãé [éæà] õåçì àöéùë
êìîä çáù íöåò ìãåâ ìéãâäìå àéìôäì ,[êìîä

.'åë ìòôúîå ìåãâ àåä äîë
והכיסופין  הצמאון שהיא רינה, של זו עבודה
ממנו  רחוק עדיין שהאדם מורה הקב"ה, אל
בהתפעלות  מלך של בשבחו המספר כאדם יתברך,
כשעומד  אלא שייך אינו שבחו שסיפור גדולה,
המלך"), בבית "בפנים (ואינו המלך לבית מחוץ
בחוץ  הנמצא כאדם "חיצוניות", בשם נקרא ולכן

בפנים. ולא

עליון,"[אע  רוחני בעולם נמצאים שהמלאכים פ

שרק  לפי בחוץ, כעומדים שהם כאן אומר מקום מכל

אצל  בגילוי הוא השכינה מאור מצומצם אור

" בחינת שנקרא וזהו האור חיצוניות המלאכים, של "

ה  מתגלית לא זה שבאור לפי של פנימיות "האלקי, "

ולפיכך  ועצמותה, מהותה אמיתית היינו השכינה,

מלהיות  עדיין רחוקים שהם המלאכים מרגישים

" המלך נמצאים בבית בהם "בפנים מעורר גופא וזה ,

יתברך]. בו לדבקה והצמאון הכיסופין רגש את
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בע"ס ÌÓ‡Â(מו) למעלה זה ענין באור להבין יש הנה
ונק' כלל יש מציאת בבחינת אינן שאם
מה  דבר מציאות בשם נקרא איך א"כ כנ"ל מה בלי ע"ס
שאמר  ואע"פ וכה"ג. וחסד ובינה חכמה מהות כמו
חכים  עכ"פ הרי מ"מ כו' ידיעא בחכמה ולא חכים
בשם  הע"ס שנקרא דמה הוא הענין אך כו' אתקרי
ובחי' ענין זהו כו' ומבין חכים כמו מה דבר מציאות
ועושים  שמגבילים דהיינו האור את המגבילים הכלים
כמו  דוקא מה ודבר יש מציאות בבחי' להיות האור את
נקרא  לא חכים שם גם האור מצד הרי החכמה אור
המאציל  עצמות באור ונכלל כלול זה אור שבחי' מאחר
בשם  עולה איך וא"כ וכה"ג כו' הקשורה שלהבת כמו
הוא  הכלי בחי' מצד אך כנ"ל חכים נק' להיות מה דבר

מה  והוא מה ודבר יש מציאת בתואר להיות שמוגבל
שנק' מציאות שיש וכה"ג ומבין חכים בשם ונק' שנתפס
להקרות  ודבר יש בבחי' כשנתפס החסד אור וכן חכמה
תואר  ומתארים שמגבילים הכלים בחי' היינו חסד בשם
היינו  החכמה אור כלי וכמו מה ודבר יש מציאות
להיות  במציאות מה ודבר יש בבחי' נתפסת כשהחכמה
כמו  דחכמה ההיולי אור של הכלי בחי' הוא חכמה נק'
עולה  אינו החכמה אור אבל כנ"ל המאציל מן שנאצל
החסד  כלי וכן כנ"ל עדיין חכמה מציאות ותואר בשם
אבל  חסד. שם ומציאת תואר ומתאר המגביל בחי' היינו
בתואר  נתפס בלתי המאציל באור הכלול החסד אור
של  הכלים בחי' בכל הוא וכן עדיין חסד שם ומציאות

וד"ל: וכה"ג ההוד וכלי הנצח כלי כמו האורות
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â,לידה בשם נק' [קי"ס] קבלה ע"פ דהנה הוא
צריך  לידה בחי' שיהי' כדי מתחלה והנה
שהוא  הזיווג שגם א' ולזה כו', וזיווג עיבור בחי' שיהי'
הוא  והענין הלידה, שהיא כקרי"ס ג"כ קשה לידה בחי'
כבוד  בחי' ב' שיש חופה, כבוד כל על כי כתי' דהנה
כלה, וכבוד חתן כבוד בחי' שהוא תתאה וכבוד עילאה
הוא  ד"ע וד"ת, ד"ע ענין זהו כבוד בחי' ב' וענין
מבחי' הוא העולמות שהתהוות הגם כ"ח קמי' שכולא
לך  אין למעלה באמת אך נפרד, נעשה ודיבור דיבור
הוא  וד"ת כ"ח, קמי' כולא וע"כ מעצמותו שחוץ דבר
כבוד. בחי' ב' וזהו כו', נפרד ודבר ליש העולם שנראה
שכבוד  והיינו כבודו, מקום אי' וכתי' מכה"כ מ"ש וזהו
בבחי' הוא עילאה וכבוד כבודו, מכה"א הוא תתאה
סוכ"ע  בחי' וזהו כו', כלל מושג שאינו כבודו מקום אי'

ע"י  זהו בכ"ת, כ"ע מבחי' הגילוי שיהי' וכדי וממכ"ע,
מקיף  בחי' שהוא חופה כבוד כל על כי וכמ"ש חופה
להיות  יכול ועי"ז כבוד הבחי' מב' שלמעלה הכללי
כבוד  יזמרך למען מ"ש וזהו בכ"ת, כ"ע מבחי' הגילוי
שיהי' כדי והנה לנהו"ע, תדיר קארי נהו"ת ידום ולא
ג"כ  זהו בד"ת ד"ע בחי' בכ"ת כ"ע מבחי' המשכה
חופה  ע"י שהוא מהשתלשלות למעלה שהוא לפי קשה
קרי"ס  ואעפ"כ כקרי"ס, לזווגם קשה וזהו הכללי מקיף
והיינו  לבד), הדמיון בכף כקרי"ס רק (שהוא קשה יותר
בכ"ת  כ"ע למעלה המשכה רק הוא הזיווגים שענין לפי
הוא  קרי"ס ענין אבל במל'), ח"ע מבחי' (דהיינו
וע"כ  אלי זה וכמ"ש הגשמי בעוה"ז למטה המשכה

יותר הוא למטה לירד שצריך שכל לפי קשה, יותר
כו'. יותר מלמעלה נמשך שההשפעה מוכרח
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קפט c"ag i`iyp epizeax zxezn

íéøîåà íéàåøáä ìëù ,äøéù ÷øô ïéðòî òãåðë
íåø ãò íìåò ìëáù íéëàìîä ïëå ,äøéù
äðøá úåçáùúå úåøéù íéøîåà íìåë úåìòîä

.äøîæå
אומרים  כולם הברואים שכל חז"ל אמרו באמת
מלאכים  אצל זה שמצינו אלא להקב"ה, שירה
אומרים  העולמות שבכל המלאכים שכל במיוחד,
מדריגות  כמה שיש מקומות בכמה (כמבואר שירה
עולם  באיזה תלוי המלאך מדריגת ולפי במלאכים,
העולמות  משלושת באחד נמצא, הוא רוחני

ועשי'). יצירה דבריאה הרוחניים

úåéäì íú÷åùú íöåò éåìéâ àéä åæ äðø ïéðòå
'úé åá ä÷áãì íùôð äúìë íâå äôñëð

.ä"á óåñ ïéà øåàá ììëúäìå
הוא  המלאכים של שירה אמירת ענין תוכן

יתברך. בו לדבקה וכיסופם תשוקתם גודל ביטוי

éìá åæ ä÷åùúá íéãîåò íäéîé ìë ãéîúå
.úøçà ä÷åùúå äáäà íäì ïéàù úîçî ,÷ñôä
תמיד  היא בהשי"ת להכלל המלאכים תשוקת
אחרת; ותשוקה אהבה להם שאין לפי הפסק, בלי
המשתוקק  הרע יצר לו יש ודם בשר דאדם
האדם  נשמת השתוקקות ולכן גשמיים לתענוגים
משא"כ  בתמידיות, אצלו נרגשת אינה לאלקות
תשוקה  שום להם אין יצה"ר להם שאין המלאכים

ה'. באור להבטל השתוקקותם מלבד אחרת 

úåöîå äøåú åîë úøçà äãåáò íäì ïéà íâå
÷ø ,äèîì äìòîìî äëùîä úðéçá íäù
.äìòîì äèîî íùôð úå÷÷åúùä àéä íúãåáò
בלי  היא לאלקות המלאכים שתשוקת טעם ועוד
האדם  כמו אחרת עבודה להם שאין לפי - הפסק
שהן  ומצוותי', התורה דקיום העבודה לו שיש
מלבד  כלומר, למטה", מלמעלה "המשכה בחינת
אל  להתעלות הנברא וכיסופי דהשתוקקות העבודה
למטה, השכינה קדושת להשכין עבודה גם יש ה',
שגם  ונמצא ומצוותי', התורה קיום ידי על נפעל שזה
של  במצב אינם בתמידיות ה' את העובדים אדם בני
הנפש  השתוקקות (שהיא ה' אל תמידית "תשוקה"
עסוקים  שהם זמנים יש כי למעלה"), "מלמטה
למטה" "מלמעלה אלקות המשכת של בהעבודה

המצוות). וקיום התורה לימוד ידי (על

להם  ניתנה שלא היות המלאכים, משא"כ
המלאכים  דכשביקשו שבת במס' (כמחז"ל תורה

משה  להם ענה השמים, על הודך תנה מהקב"ה
למלאכים  אין הרי כו'"), ירדתם למצרים "כלום
למטה", מלמעלה "המשכה של זו עבודה
עבודתם  וכל למטה, השכינה קדושת להשכין
למעלה" ממטה נפשם "השתוקקות אלא אינה

הפסק. בלי תמיד בלבד,

ïéðòî òãåðë ,äøîæå äðøá àéä åæ ä÷åùúå
ïåâéð ùé éë) áìä úåìòôúä ïéðò àåäù ïåâéðä

.('åë úåøéøî ìù ùéå äçîù ìù
כפי  בניגון, ביטוי לידי בא ההשתוקקות רגש
האדם  לב דכאשר האדם, בטבע רואים שאנו
סוג  ולפי בניגון, מתפרץ הוא ומתפעל מתרגש
של  ניגון אם הניגון, סוג יהי' כך שבלב הרגש
המלאכים  שירת ענין וזהו מרירות. של או שמחה
ההשתוקקות  רגש על המורה וזמרה, ברנה

יתברך. בו לדבקה שלהם והכיסופין

.úåéðåöéç úðéçá àéä åæ äðäå
שבעבודת  העילוי גודל למרות אמנם,
שאינה  חסרון, גם בה יש וזמרה, ברינה המלאכים

"חיצוניות". בחינת אלא

íéðôá ãîåò àåäù éî ìùî êøã ìò òãåðë
÷ø ,åçáùá øôñìå ãéâäì åì äî êìîä úéáá
ìù] åçáùá øôñéå øáãé [éæà] õåçì àöéùë
êìîä çáù íöåò ìãåâ ìéãâäìå àéìôäì ,[êìîä

.'åë ìòôúîå ìåãâ àåä äîë
והכיסופין  הצמאון שהיא רינה, של זו עבודה
ממנו  רחוק עדיין שהאדם מורה הקב"ה, אל
בהתפעלות  מלך של בשבחו המספר כאדם יתברך,
כשעומד  אלא שייך אינו שבחו שסיפור גדולה,
המלך"), בבית "בפנים (ואינו המלך לבית מחוץ
בחוץ  הנמצא כאדם "חיצוניות", בשם נקרא ולכן

בפנים. ולא

עליון,"[אע  רוחני בעולם נמצאים שהמלאכים פ

שרק  לפי בחוץ, כעומדים שהם כאן אומר מקום מכל

אצל  בגילוי הוא השכינה מאור מצומצם אור

" בחינת שנקרא וזהו האור חיצוניות המלאכים, של "

ה  מתגלית לא זה שבאור לפי של פנימיות "האלקי, "

ולפיכך  ועצמותה, מהותה אמיתית היינו השכינה,

מלהיות  עדיין רחוקים שהם המלאכים מרגישים

" המלך נמצאים בבית בהם "בפנים מעורר גופא וזה ,

יתברך]. בו לדבקה והצמאון הכיסופין רגש את
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בע"ס ÌÓ‡Â(מו) למעלה זה ענין באור להבין יש הנה
ונק' כלל יש מציאת בבחינת אינן שאם
מה  דבר מציאות בשם נקרא איך א"כ כנ"ל מה בלי ע"ס
שאמר  ואע"פ וכה"ג. וחסד ובינה חכמה מהות כמו
חכים  עכ"פ הרי מ"מ כו' ידיעא בחכמה ולא חכים
בשם  הע"ס שנקרא דמה הוא הענין אך כו' אתקרי
ובחי' ענין זהו כו' ומבין חכים כמו מה דבר מציאות
ועושים  שמגבילים דהיינו האור את המגבילים הכלים
כמו  דוקא מה ודבר יש מציאות בבחי' להיות האור את
נקרא  לא חכים שם גם האור מצד הרי החכמה אור
המאציל  עצמות באור ונכלל כלול זה אור שבחי' מאחר
בשם  עולה איך וא"כ וכה"ג כו' הקשורה שלהבת כמו
הוא  הכלי בחי' מצד אך כנ"ל חכים נק' להיות מה דבר

מה  והוא מה ודבר יש מציאת בתואר להיות שמוגבל
שנק' מציאות שיש וכה"ג ומבין חכים בשם ונק' שנתפס
להקרות  ודבר יש בבחי' כשנתפס החסד אור וכן חכמה
תואר  ומתארים שמגבילים הכלים בחי' היינו חסד בשם
היינו  החכמה אור כלי וכמו מה ודבר יש מציאות
להיות  במציאות מה ודבר יש בבחי' נתפסת כשהחכמה
כמו  דחכמה ההיולי אור של הכלי בחי' הוא חכמה נק'
עולה  אינו החכמה אור אבל כנ"ל המאציל מן שנאצל
החסד  כלי וכן כנ"ל עדיין חכמה מציאות ותואר בשם
אבל  חסד. שם ומציאת תואר ומתאר המגביל בחי' היינו
בתואר  נתפס בלתי המאציל באור הכלול החסד אור
של  הכלים בחי' בכל הוא וכן עדיין חסד שם ומציאות

וד"ל: וכה"ג ההוד וכלי הנצח כלי כמו האורות
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â,לידה בשם נק' [קי"ס] קבלה ע"פ דהנה הוא
צריך  לידה בחי' שיהי' כדי מתחלה והנה
שהוא  הזיווג שגם א' ולזה כו', וזיווג עיבור בחי' שיהי'
הוא  והענין הלידה, שהיא כקרי"ס ג"כ קשה לידה בחי'
כבוד  בחי' ב' שיש חופה, כבוד כל על כי כתי' דהנה
כלה, וכבוד חתן כבוד בחי' שהוא תתאה וכבוד עילאה
הוא  ד"ע וד"ת, ד"ע ענין זהו כבוד בחי' ב' וענין
מבחי' הוא העולמות שהתהוות הגם כ"ח קמי' שכולא
לך  אין למעלה באמת אך נפרד, נעשה ודיבור דיבור
הוא  וד"ת כ"ח, קמי' כולא וע"כ מעצמותו שחוץ דבר
כבוד. בחי' ב' וזהו כו', נפרד ודבר ליש העולם שנראה
שכבוד  והיינו כבודו, מקום אי' וכתי' מכה"כ מ"ש וזהו
בבחי' הוא עילאה וכבוד כבודו, מכה"א הוא תתאה
סוכ"ע  בחי' וזהו כו', כלל מושג שאינו כבודו מקום אי'

ע"י  זהו בכ"ת, כ"ע מבחי' הגילוי שיהי' וכדי וממכ"ע,
מקיף  בחי' שהוא חופה כבוד כל על כי וכמ"ש חופה
להיות  יכול ועי"ז כבוד הבחי' מב' שלמעלה הכללי
כבוד  יזמרך למען מ"ש וזהו בכ"ת, כ"ע מבחי' הגילוי
שיהי' כדי והנה לנהו"ע, תדיר קארי נהו"ת ידום ולא
ג"כ  זהו בד"ת ד"ע בחי' בכ"ת כ"ע מבחי' המשכה
חופה  ע"י שהוא מהשתלשלות למעלה שהוא לפי קשה
קרי"ס  ואעפ"כ כקרי"ס, לזווגם קשה וזהו הכללי מקיף
והיינו  לבד), הדמיון בכף כקרי"ס רק (שהוא קשה יותר
בכ"ת  כ"ע למעלה המשכה רק הוא הזיווגים שענין לפי
הוא  קרי"ס ענין אבל במל'), ח"ע מבחי' (דהיינו
וע"כ  אלי זה וכמ"ש הגשמי בעוה"ז למטה המשכה

יותר הוא למטה לירד שצריך שכל לפי קשה, יותר
כו'. יותר מלמעלה נמשך שההשפעה מוכרח
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c"agקצ i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÈ„ÚÂ יש ע"א דרך"ט פקודי בזהר מ"ש לפי צ"ל
המאירה  אספקלריא מבחי' דאהרן קדש בבגדי
בגדי  דד' ומשמע מאירה, שאינה אספקלריא ומבחי'
בגדי  וד' אסה"מ, הם הוי' דש' אותיות ד' נגד שהם לבן
אסשא"מ, בחי' הם אד' דש' אותיות ד' כנגד שהם זהב
אסה"מ. מבחי' הם הדיוט דכהן בגדי' הד' איך וא"כ
המעלה  ליתרון שזהו הכה"ג עליו שמוסיף בגדי' והד'
הכה"ג  שמוסיף מעלתן ומהו אסשא"מ, מבחי' יהיו

אסשא"מ. דרך לראות
ÔÈÚ‰Â שיכול בחי' יש דהנה דרך הוא לראות י'

כלל  להתגלות יכול שאינו בחי' ויש אסה"מ,
ענין  כי דוקא, אסשא"מ בבחי' כ"א אסה"מ ע"י
לראות  יכולי' ע"י אשר בהירה זכוכי' היינו אסה"מ
לכל  משרע"ה בין ההפרש וזהו ישר. אור מרחוק
ונכתב  בחידות ולא ומראה נא' שבמשה הנביאים
אספקלריא  והוא דכר לשון שהוא בסגו"ל ומראה
רואין  מהאדם הרחוק דבר אף ידה על אשר המאירה
אשר  המצוה מעשה כן כמו ישר, אור דרך אותו

הנ"ל  לבוש ע"י המצות בלבוש בג"ע הנשמה נתלבשה
מזיו  ליהנות הנשמה יכולה הנ"ל מצות מעשה שע"י
באספקלריא  כמו ית' מאורו וליהנות בג"ע, השכינה
ממעלה  אוא"ס ונתגלה נמשך אשר ישר, אור המאירה
בלי  רואה הי' לא ג"כ רבינו ומשה בג"ע, למטה
והיינו  בחידות, ולא ומראה וכמ"ש הנ"ל, אספקלריא
יכול  הי' לא אספקלרי' בלא אשר המאירה באספקלריא
במראה  ראו הנביאי' שאר אכן אא"ס. בחי' להשיג
אדמה, הנביאים וביד נהרא דלא אספקלריא בקמ"ץ
שפיג"ל  הנק' הוא מאירה שאינה אספקלריא וענין
אינו  המסך אבל הזכוכית, על וכסוי מסך שיש דהיינו
דק  דבר רק האור, ומכסה לגמרי מסתיר שהוא עב דבר
בו  כשרואין ואז הידוע, כסף צפוי היינו וקלוש
יכולי' אין אבל או"ח, ממנו נמשך הנ"ל באספקלריא
מהות  רואין אין ולכן באו"י, הזכוכית דרך לראות
המאירה, אספקלריא ע"י כמו ועצמותו הנראה הדבר
שאינה  אספקלריא ע"י נראה לבד דמות רק אם כי

מאירה.
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åäæù øîåì ùéå עשר בחינת  העולמות, על ההשערה -
הגנוזות, ïéàהספירות  øåàáù äðåøçàä äðéçá áùçð

ïéðòá à"î øòù íééç õòá áúëù åîëå ,óåñדרגת÷éúò

הכתר  פנימיות שהיא  -äðåúçú øúåéä úðéçá åäæù
óåñ ïéàáù äìôùå19בחינת בין השייכות מה  ולכאורה  -

על כאן  שמבאר למה הצמצום, לאחר שהיא  עתיק

1

2

3

4

5

6

שם:19). חיים העץ לשון milekiוזה ep`y dn zilkz mpn`
mrhde lv`pe liv`nn rvenn zpiga `ed xzkd ik `ed ea xacl
xy` `ed seq oi`a xyt`d lkn dpexg`d xzeid dpigad ik `ed
`"`y lecb zewce mlrda q"id lk yxey da xy` '` zpiga liv`d
cer oi` epnn dlrnl xy` edz ik epnn zewc xzei lv`pl zeidl
zebxcn 'a ef dpigaa yi ik `vnpe lirl xkfpk hlgend qt`d zlef
el`ke seq oi` zpiga lkn dltye dpezgz xzeid dpigad `ed '`
epi`y it lr s`e zeklnay zekln zpiga `edy lyn jxc xn`p
xacp of`d jkyl wx llk melye qg dxitqe zenc my oi` ik jk
lk zellk da yi seq oi`ay dpezgzd dbxcnd efa dpde .jk
mlekn zlawn zeklndy rcepk mlekn zlawne epnn dlrnly
dbxcnd `idy zipyd dpiga z` dliv`d `id dpezgzd ef dbxcn

`ide milv`pd lk yxy da yie milv`pd lkay dn lkn dpeilrd
xzeid liv`d liv`nd lkn ohw xzeidy ote`a mlekl zrtyn
xg` ik llk zxg` dbxcn odipia oi`e milv`pd lkay xgaen
mizy zellke dfk el dnece eil` aexw xzei lv`p oi` dfd liv`nd
xy` '`d zpiga jxray xzk `xwpd '` zpiga `id zepigad dl`
de`xw day 'a zpiga jxrae seq oi` milaewn zvw de`xw da
`l epizxaq epgp` la` q"id oipna `edy xzk milaewnd zvw
seq oi` oia zirvn` dpiga `id `l` df ixack `le df ixack
md el` 'iga 'ae milv`p zpigae seq oi` zpiga da yie milv`pl
df oade epilv` rcepk xzk ze`xwp odipye `"`e wizr ze`xwpd

.c`n

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אומר  זה  על הצמצום? לפני  הגנוזות  הספירות
úåøéôñבסוגריים: øùòäã å"è ÷øô ìéòì øàáúð øáëå)

úåæåðâä,('åë ïåîã÷ íãàã ÷éúò úðéçá ïäלגבי כלומר,
לדרגת הגנוזות הספירות נחשבות הרי  א"ק, עולם
לבחינה נחשבת עתיק  של בחינה אם וממילא "עתיק",
על הכוונה הוא כאן הרי סוף, האין של האחרונה

הגנוזות. הספירות
øáãá äðåøçà äðéçá øîåì êééù äî ïáåî åðéà äøåàëìã

,óåñå ùàø åá ïéàù לו שאין פירושו  סוף אין הרי  -
באין  אחרונה בחינה לומר שייך ומה וסוף, תחילה  גבול,

óåñסוף? ïéà øåàáã åúìçúá íééç õòá áåúëù åîëå

äìòîå óåñå ùàø åá äéä àì ììçä íå÷î àìîî 'éäù
'åë äèîå20.'åë äðåøçà äðéçá äæá êééù äî ïë íàå ,

åðééäã éðà äøåçùã øåàéáäá äøåú éèå÷ìá øàåáîå
éøä ãáìá åéæå øåà úðéçá åúåéäìã óåñ ïéàä øåà úðéçá

,'åë äðåøçà äðéçá äæיש סוף, האין בתוך כלומר -
סוף אין לאור ביחס וההארה ממנו, שנמשכת הארה 

אחרונה. בחינה הוא הרי עצמו,
íùå,מבואר תורה בלקוטי -íééç õòá áåúëù äîã

øåàä úåììë ìò äðååëä ïéà äðåøçà øúåéä äðéçá-
ממש , øåàäáùהעצמיות äðåøçàä äðéçáîù íà éë

'åë ÷éúò úåéäì êùîð21,
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א':20). ענף א' שער שם, לשונו ikוזה rcep dpd ik `ede
giken eny seq oi` `xwpd uw oi` cr dlrnl dlrnl oeilrd xe`d
.xwire llk xedxda `le daygna `l dqitz mey ea oi`y eilr
milv`pd lk l` mcew `ede zeaygn lkn lcaene hyten `ede
ik ziy`xe dlgzd onf ea did `le miyrpde mixevide mi`xapde

.llk seqe y`x ea oi`e crl miiwe `vnp `ed cinz
ח'):21). (דף שם בהביאור הלשון didiyוזה ick z`f mb j`

jixv zexitqd lk dfn dedziy ielib icil `eal leki seq oi` xe`d
xe`d lkei f`e milv`pl liv`nd oia rvenn zpiga mcewn zeidl
ea yiy .xzk edf rvennde zexitqd zeigdle zeedl seq oi`
.milv`pd yxy `xwpy dpiga ea yie liv`nay dpexg` dpigan
dpexg`d dpiga cvn epiidc) seq oi` xe` xzkd `xwp minrtl okl
cvne llk zexitq xyr oipna dpi` ef dpigay ea yiy liv`nay
(rvenn zpiga `ed k"r zexitq xyra dpnp milv`pd yxy zpiga
oinlr lk xcba epi` seq oi` mvr liv`nd ly ezedne ezenvr ik
m` zeliv` mlera s` epnn drtydde xe`d ieliba `eal lkeiy
oi`a xnel jiiy ji` oiadl yiy dne) l"pd rvenn zpiga i"r `l
wx dpey`x e` dpexg` dpiga jiiy `l ik .dpexg` dpiga seq
`xwp dnkgdy zexitq xyra epiide seqe y`x xnel jiiyy mewna
oi`y dn .oibxc lkc `teq z`xwp 'lnde 'ek zelylzydd ziy`x
zehiytd zilkza heyt `ede y`xe uw el oi`y d"a seq oi`a ok

.dpexg` dpiga oipr edn
mpexkf epizeaxn yexita izkec dnka z"pyn t"r xnel d`xp dide
`iyewd recic .cala enye `ed did mlerd `xap `ly cr dkxal
ine d"awdl my zpiga zeidl zenlerd z`ixa mcew jiiy ji`
zeigdl 'zi epnn jynpd zeigd zehytzd ik oiprd j` .enya e`xw
zpiga wx ef dkynde zehytzd oi` zexitq xyrde zenlerd lk
ezedn la` seq oi` xe` `xwpe `nlra dx`de eif wx `edy my

zenvremb dpde .'ek aizk izipy `l 'd ip` ik `ype mx `ed 'zi e
epnn jyneiye dlbzn zeidl lekiy dn .mlerd `xapy mcew
`ly cr didy eny dpiga `xwpd edf heytd epevxa eifde dx`dd
.ezenvra lelkd eny zpiga `xwp df zlekie gky .mlerd `xap
lyn jxc lr mc`d my enke liv`nay dpexg` zpiga oipr edfe
`ed cal ef dpigane .'ek ezenvr iabl ynn qt`e oi` `edy
df `exwl c`n wcvie 'ek zeliv`d xzke wizr zeidl jynpy
xwir `ed df `l ik xg` mewna x`eand oeyld itl dpexg` dpiga
mzeedzde mzeig milawne epnn miedzn zenlerdy dn zewl`d
`xapy xg`le mlerd `xap `ly cr `ed dz` ixdy 'zi ezewl`n
'zi eiptl dey lkd 'id zenlerd `xea did `l eli` mbe .ynn deya
i"r wx edf zenlerd dedne digny dn `l` .'ek `xay eiykr enk
zenlerd zelylzyd lk ly miigd iig `ide 'zi epnn cal dx`d
ef dx`d zpigan uw oi` dlrnl `ed 'zi ezenvre ezedn la`

okle 'zi 'inw iaiyg ynn `lke .zenlerd lk ly miigd iig `idy
seq oi`a xyt`d lkn dpexg` xzeid dpiga ef dx`d z`xwp
df dpd ynyd on hytznd xe`e eif zpiga mb dpdc d"a liv`nd
aygpe 'ek envr ynyd xeck seba k"b epyi dfd eife xe`y heyt
xe`d xewn `edy ynyd xeck seb iabl ynn qt`e oi`l dfd eifd
cegid xry) mipepia ly xtqa zekix`a y"nke 'ek dfd eifde
wx llk yi my eilr ltep oi` ynya lelk ezeiday (b"t dpen`de
eif dpde y"r 'ek ynn qt`e oi`l my `ed zn`a ik qt`e oi` my
sl`a e"we y"ke .ynydn dxigae oevxa `ly ynydn xi`n ynyd
dlryk `ed xe`d ielib zeidly dlrnl uw oi`l zelcad itl`
ynn qt`e oi` `ed ezenvra lelkd df gk ok m`e .evtge epevxa
oipr edfe .ezenvr iabl ynn mc`d my enk .ezenvre ezedn iabl
dpiga l"fix`d y"fe cala enye `ed did mlerd `xap `ly cr

.'ek xyt`d lkn dpexg` xzeid
dnka y"nl dxenb di`xe gxkd `ed el` l"fix`d ixacn dpde
ezenvre ezedn la` ielibde xe`d epiid seq oi` xe` yexitc izkec
edn k"l`c .'ek xe`d xewn `edy xe`nd zpiga lyn jxc lr `ed
.l"fix`d xn`wc seq oi` zepiga lkn dltye dpezgz dpiga 'it

'ek eifde xe`d lyn jxc lr l"xc i`ce `l`d"bda f"nxd k"ke .
ezenvrn `l la` seq oi`d on dx`d `wec l"fe g"ve`d zlgza
r"nxd mb .l"kr dhnl xi`d cala exe`n l"x jiynd edfe .d"a
eny lr xnel jiiy `ed seq oi`c azk ml` zpei extq zncwda
oekp zn`y zeid mr mpn` j` .'ek ezenvre ezedn lr `le 'zi
dpexg` xzeid dpiga g"ra y"n xnel okzi cal xe`d lrc xacd
g"ra xn`wc seq oi`ay dpexg` xzeid dpiga 'it zn`a n"n 'ek
dpigay l"x z`f cer `"k .ynn eifde xe`d zellk lr dpeekd oi`
zeliv`l wizr zeidl jynp dfn eifde xe`day dpexg` xzeid
cal hege ew wx jynp k"g`e xe`da mevnv 'id dlgzny rcepke
.'ek xe`d iabl dpexg` dpiga `xwp `ed ewde .'ek seq oi` xe`dn

t"r xe`iaae .adf zxepn dpde izi`x t"r xe`iaa df oiprn y"nre
wizr 'iga zeidl jynpy `ed ewdne 'ek zekln yeal e`iai
xewne yxy `edy `"`a yalzne jynp wizr 'iga dpde zeliv`c
'ek milv`pl liv`nd oia rvenn `xwp xzkdy oipr edfe .milv`pd
q"rc milka yalzne jynp q"` xe` zx`d zeidl icky epiidc
xe`day dpezgz 'iga yalzne jynp dlgzny ici lr `ed 'iv`c
milv`pd yxy z`xwpd xzkay 'igaa epiidc q"rd yxya eifde
f"ire .cgi ollek mbe q"rd ihxt 'igan uw oi`l ezlrn ddaby
lkl q"rc milkd ihxt lka yalzdl ef 'igan dx`d jynp k"g`
oaei my xkfpd lynpe lyndy .`"pt a"yqa oiire .'ek ekxr itk ilk
wxt ipiny xry g"ra oiire) .(uw oi`l xzei d`ltp jxca o`k
dfn y"ne zeliv`c wizr 'ek dilic `zlblebn `lirle iying

:(mdirqnl mdi`ven t"r xe`iaa



קצי 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

ÔÈÈ„ÚÂ יש ע"א דרך"ט פקודי בזהר מ"ש לפי צ"ל
המאירה  אספקלריא מבחי' דאהרן קדש בבגדי
בגדי  דד' ומשמע מאירה, שאינה אספקלריא ומבחי'
בגדי  וד' אסה"מ, הם הוי' דש' אותיות ד' נגד שהם לבן
אסשא"מ, בחי' הם אד' דש' אותיות ד' כנגד שהם זהב
אסה"מ. מבחי' הם הדיוט דכהן בגדי' הד' איך וא"כ
המעלה  ליתרון שזהו הכה"ג עליו שמוסיף בגדי' והד'
הכה"ג  שמוסיף מעלתן ומהו אסשא"מ, מבחי' יהיו

אסשא"מ. דרך לראות
ÔÈÚ‰Â שיכול בחי' יש דהנה דרך הוא לראות י'

כלל  להתגלות יכול שאינו בחי' ויש אסה"מ,
ענין  כי דוקא, אסשא"מ בבחי' כ"א אסה"מ ע"י
לראות  יכולי' ע"י אשר בהירה זכוכי' היינו אסה"מ
לכל  משרע"ה בין ההפרש וזהו ישר. אור מרחוק
ונכתב  בחידות ולא ומראה נא' שבמשה הנביאים
אספקלריא  והוא דכר לשון שהוא בסגו"ל ומראה
רואין  מהאדם הרחוק דבר אף ידה על אשר המאירה
אשר  המצוה מעשה כן כמו ישר, אור דרך אותו

הנ"ל  לבוש ע"י המצות בלבוש בג"ע הנשמה נתלבשה
מזיו  ליהנות הנשמה יכולה הנ"ל מצות מעשה שע"י
באספקלריא  כמו ית' מאורו וליהנות בג"ע, השכינה
ממעלה  אוא"ס ונתגלה נמשך אשר ישר, אור המאירה
בלי  רואה הי' לא ג"כ רבינו ומשה בג"ע, למטה
והיינו  בחידות, ולא ומראה וכמ"ש הנ"ל, אספקלריא
יכול  הי' לא אספקלרי' בלא אשר המאירה באספקלריא
במראה  ראו הנביאי' שאר אכן אא"ס. בחי' להשיג
אדמה, הנביאים וביד נהרא דלא אספקלריא בקמ"ץ
שפיג"ל  הנק' הוא מאירה שאינה אספקלריא וענין
אינו  המסך אבל הזכוכית, על וכסוי מסך שיש דהיינו
דק  דבר רק האור, ומכסה לגמרי מסתיר שהוא עב דבר
בו  כשרואין ואז הידוע, כסף צפוי היינו וקלוש
יכולי' אין אבל או"ח, ממנו נמשך הנ"ל באספקלריא
מהות  רואין אין ולכן באו"י, הזכוכית דרך לראות
המאירה, אספקלריא ע"י כמו ועצמותו הנראה הדבר
שאינה  אספקלריא ע"י נראה לבד דמות רק אם כי

מאירה.

zepzek dyrz oxd` ipale
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åäæù øîåì ùéå עשר בחינת  העולמות, על ההשערה -
הגנוזות, ïéàהספירות  øåàáù äðåøçàä äðéçá áùçð

ïéðòá à"î øòù íééç õòá áúëù åîëå ,óåñדרגת÷éúò

הכתר  פנימיות שהיא  -äðåúçú øúåéä úðéçá åäæù
óåñ ïéàáù äìôùå19בחינת בין השייכות מה  ולכאורה  -

על כאן  שמבאר למה הצמצום, לאחר שהיא  עתיק

1
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6

שם:19). חיים העץ לשון milekiוזה ep`y dn zilkz mpn`
mrhde lv`pe liv`nn rvenn zpiga `ed xzkd ik `ed ea xacl
xy` `ed seq oi`a xyt`d lkn dpexg`d xzeid dpigad ik `ed
`"`y lecb zewce mlrda q"id lk yxey da xy` '` zpiga liv`d
cer oi` epnn dlrnl xy` edz ik epnn zewc xzei lv`pl zeidl
zebxcn 'a ef dpigaa yi ik `vnpe lirl xkfpk hlgend qt`d zlef
el`ke seq oi` zpiga lkn dltye dpezgz xzeid dpigad `ed '`
epi`y it lr s`e zeklnay zekln zpiga `edy lyn jxc xn`p
xacp of`d jkyl wx llk melye qg dxitqe zenc my oi` ik jk
lk zellk da yi seq oi`ay dpezgzd dbxcnd efa dpde .jk
mlekn zlawn zeklndy rcepk mlekn zlawne epnn dlrnly
dbxcnd `idy zipyd dpiga z` dliv`d `id dpezgzd ef dbxcn

`ide milv`pd lk yxy da yie milv`pd lkay dn lkn dpeilrd
xzeid liv`d liv`nd lkn ohw xzeidy ote`a mlekl zrtyn
xg` ik llk zxg` dbxcn odipia oi`e milv`pd lkay xgaen
mizy zellke dfk el dnece eil` aexw xzei lv`p oi` dfd liv`nd
xy` '`d zpiga jxray xzk `xwpd '` zpiga `id zepigad dl`
de`xw day 'a zpiga jxrae seq oi` milaewn zvw de`xw da
`l epizxaq epgp` la` q"id oipna `edy xzk milaewnd zvw
seq oi` oia zirvn` dpiga `id `l` df ixack `le df ixack
md el` 'iga 'ae milv`p zpigae seq oi` zpiga da yie milv`pl
df oade epilv` rcepk xzk ze`xwp odipye `"`e wizr ze`xwpd

.c`n

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אומר  זה  על הצמצום? לפני  הגנוזות  הספירות
úåøéôñבסוגריים: øùòäã å"è ÷øô ìéòì øàáúð øáëå)

úåæåðâä,('åë ïåîã÷ íãàã ÷éúò úðéçá ïäלגבי כלומר,
לדרגת הגנוזות הספירות נחשבות הרי  א"ק, עולם
לבחינה נחשבת עתיק  של בחינה אם וממילא "עתיק",
על הכוונה הוא כאן הרי סוף, האין של האחרונה

הגנוזות. הספירות
øáãá äðåøçà äðéçá øîåì êééù äî ïáåî åðéà äøåàëìã

,óåñå ùàø åá ïéàù לו שאין פירושו  סוף אין הרי  -
באין  אחרונה בחינה לומר שייך ומה וסוף, תחילה  גבול,

óåñסוף? ïéà øåàáã åúìçúá íééç õòá áåúëù åîëå

äìòîå óåñå ùàø åá äéä àì ììçä íå÷î àìîî 'éäù
'åë äèîå20.'åë äðåøçà äðéçá äæá êééù äî ïë íàå ,

åðééäã éðà äøåçùã øåàéáäá äøåú éèå÷ìá øàåáîå
éøä ãáìá åéæå øåà úðéçá åúåéäìã óåñ ïéàä øåà úðéçá

,'åë äðåøçà äðéçá äæיש סוף, האין בתוך כלומר -
סוף אין לאור ביחס וההארה ממנו, שנמשכת הארה 

אחרונה. בחינה הוא הרי עצמו,
íùå,מבואר תורה בלקוטי -íééç õòá áåúëù äîã

øåàä úåììë ìò äðååëä ïéà äðåøçà øúåéä äðéçá-
ממש , øåàäáùהעצמיות äðåøçàä äðéçáîù íà éë

'åë ÷éúò úåéäì êùîð21,
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א':20). ענף א' שער שם, לשונו ikוזה rcep dpd ik `ede
giken eny seq oi` `xwpd uw oi` cr dlrnl dlrnl oeilrd xe`d
.xwire llk xedxda `le daygna `l dqitz mey ea oi`y eilr
milv`pd lk l` mcew `ede zeaygn lkn lcaene hyten `ede
ik ziy`xe dlgzd onf ea did `le miyrpde mixevide mi`xapde

.llk seqe y`x ea oi`e crl miiwe `vnp `ed cinz
ח'):21). (דף שם בהביאור הלשון didiyוזה ick z`f mb j`

jixv zexitqd lk dfn dedziy ielib icil `eal leki seq oi` xe`d
xe`d lkei f`e milv`pl liv`nd oia rvenn zpiga mcewn zeidl
ea yiy .xzk edf rvennde zexitqd zeigdle zeedl seq oi`
.milv`pd yxy `xwpy dpiga ea yie liv`nay dpexg` dpigan
dpexg`d dpiga cvn epiidc) seq oi` xe` xzkd `xwp minrtl okl
cvne llk zexitq xyr oipna dpi` ef dpigay ea yiy liv`nay
(rvenn zpiga `ed k"r zexitq xyra dpnp milv`pd yxy zpiga
oinlr lk xcba epi` seq oi` mvr liv`nd ly ezedne ezenvr ik
m` zeliv` mlera s` epnn drtydde xe`d ieliba `eal lkeiy
oi`a xnel jiiy ji` oiadl yiy dne) l"pd rvenn zpiga i"r `l
wx dpey`x e` dpexg` dpiga jiiy `l ik .dpexg` dpiga seq
`xwp dnkgdy zexitq xyra epiide seqe y`x xnel jiiyy mewna
oi`y dn .oibxc lkc `teq z`xwp 'lnde 'ek zelylzydd ziy`x
zehiytd zilkza heyt `ede y`xe uw el oi`y d"a seq oi`a ok

.dpexg` dpiga oipr edn
mpexkf epizeaxn yexita izkec dnka z"pyn t"r xnel d`xp dide
`iyewd recic .cala enye `ed did mlerd `xap `ly cr dkxal
ine d"awdl my zpiga zeidl zenlerd z`ixa mcew jiiy ji`
zeigdl 'zi epnn jynpd zeigd zehytzd ik oiprd j` .enya e`xw
zpiga wx ef dkynde zehytzd oi` zexitq xyrde zenlerd lk
ezedn la` seq oi` xe` `xwpe `nlra dx`de eif wx `edy my

zenvremb dpde .'ek aizk izipy `l 'd ip` ik `ype mx `ed 'zi e
epnn jyneiye dlbzn zeidl lekiy dn .mlerd `xapy mcew
`ly cr didy eny dpiga `xwpd edf heytd epevxa eifde dx`dd
.ezenvra lelkd eny zpiga `xwp df zlekie gky .mlerd `xap
lyn jxc lr mc`d my enke liv`nay dpexg` zpiga oipr edfe
`ed cal ef dpigane .'ek ezenvr iabl ynn qt`e oi` `edy
df `exwl c`n wcvie 'ek zeliv`d xzke wizr zeidl jynpy
xwir `ed df `l ik xg` mewna x`eand oeyld itl dpexg` dpiga
mzeedzde mzeig milawne epnn miedzn zenlerdy dn zewl`d
`xapy xg`le mlerd `xap `ly cr `ed dz` ixdy 'zi ezewl`n
'zi eiptl dey lkd 'id zenlerd `xea did `l eli` mbe .ynn deya
i"r wx edf zenlerd dedne digny dn `l` .'ek `xay eiykr enk
zenlerd zelylzyd lk ly miigd iig `ide 'zi epnn cal dx`d
ef dx`d zpigan uw oi` dlrnl `ed 'zi ezenvre ezedn la`

okle 'zi 'inw iaiyg ynn `lke .zenlerd lk ly miigd iig `idy
seq oi`a xyt`d lkn dpexg` xzeid dpiga ef dx`d z`xwp
df dpd ynyd on hytznd xe`e eif zpiga mb dpdc d"a liv`nd
aygpe 'ek envr ynyd xeck seba k"b epyi dfd eife xe`y heyt
xe`d xewn `edy ynyd xeck seb iabl ynn qt`e oi`l dfd eifd
cegid xry) mipepia ly xtqa zekix`a y"nke 'ek dfd eifde
wx llk yi my eilr ltep oi` ynya lelk ezeiday (b"t dpen`de
eif dpde y"r 'ek ynn qt`e oi`l my `ed zn`a ik qt`e oi` my
sl`a e"we y"ke .ynydn dxigae oevxa `ly ynydn xi`n ynyd
dlryk `ed xe`d ielib zeidly dlrnl uw oi`l zelcad itl`
ynn qt`e oi` `ed ezenvra lelkd df gk ok m`e .evtge epevxa
oipr edfe .ezenvr iabl ynn mc`d my enk .ezenvre ezedn iabl
dpiga l"fix`d y"fe cala enye `ed did mlerd `xap `ly cr

.'ek xyt`d lkn dpexg` xzeid
dnka y"nl dxenb di`xe gxkd `ed el` l"fix`d ixacn dpde
ezenvre ezedn la` ielibde xe`d epiid seq oi` xe` yexitc izkec
edn k"l`c .'ek xe`d xewn `edy xe`nd zpiga lyn jxc lr `ed
.l"fix`d xn`wc seq oi` zepiga lkn dltye dpezgz dpiga 'it

'ek eifde xe`d lyn jxc lr l"xc i`ce `l`d"bda f"nxd k"ke .
ezenvrn `l la` seq oi`d on dx`d `wec l"fe g"ve`d zlgza
r"nxd mb .l"kr dhnl xi`d cala exe`n l"x jiynd edfe .d"a
eny lr xnel jiiy `ed seq oi`c azk ml` zpei extq zncwda
oekp zn`y zeid mr mpn` j` .'ek ezenvre ezedn lr `le 'zi
dpexg` xzeid dpiga g"ra y"n xnel okzi cal xe`d lrc xacd
g"ra xn`wc seq oi`ay dpexg` xzeid dpiga 'it zn`a n"n 'ek
dpigay l"x z`f cer `"k .ynn eifde xe`d zellk lr dpeekd oi`
zeliv`l wizr zeidl jynp dfn eifde xe`day dpexg` xzeid
cal hege ew wx jynp k"g`e xe`da mevnv 'id dlgzny rcepke
.'ek xe`d iabl dpexg` dpiga `xwp `ed ewde .'ek seq oi` xe`dn

t"r xe`iaae .adf zxepn dpde izi`x t"r xe`iaa df oiprn y"nre
wizr 'iga zeidl jynpy `ed ewdne 'ek zekln yeal e`iai
xewne yxy `edy `"`a yalzne jynp wizr 'iga dpde zeliv`c
'ek milv`pl liv`nd oia rvenn `xwp xzkdy oipr edfe .milv`pd
q"rc milka yalzne jynp q"` xe` zx`d zeidl icky epiidc
xe`day dpezgz 'iga yalzne jynp dlgzny ici lr `ed 'iv`c
milv`pd yxy z`xwpd xzkay 'igaa epiidc q"rd yxya eifde
f"ire .cgi ollek mbe q"rd ihxt 'igan uw oi`l ezlrn ddaby
lkl q"rc milkd ihxt lka yalzdl ef 'igan dx`d jynp k"g`
oaei my xkfpd lynpe lyndy .`"pt a"yqa oiire .'ek ekxr itk ilk
wxt ipiny xry g"ra oiire) .(uw oi`l xzei d`ltp jxca o`k
dfn y"ne zeliv`c wizr 'ek dilic `zlblebn `lirle iying

:(mdirqnl mdi`ven t"r xe`iaa



c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

ïéðò àåäù úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçá åäæù øîåì ùéã
óåñ ïéà øåàáù ïéîìò ìë àìîî úðéçá úåììëúä
øåàáù äðåøçà øúåéä äðéçá äæ éøä ïéîìò ìë ááåñä

,'åë óåñ ïéàסוף אין  האור של האחרונה הבחינה  -
הסובב, באור כלול הממלא אור ששרש  לאופן  הכוונה
éìáä óåñ ïéà øåàäù äî àåä úàæä úåììëúä ïéðòã

'åë ìåáâ úðéçááù äëùîää åîöòá øòéù ìåáâ כלומר -
זו  והשערה העולמות, על השערה יש ֿ סוף האין  בתוך

סוף. אין האור של האחרונה הבחינה  היא
æ"è ÷øô ìéòì øàáúðù äî ïééò)22 מאבן לזה המשל

øåöהחלמישàéä åæ äøòùäã ,('åë úåéååää éùøù åáù
úðéçá åðééäå) 'åë óåñ ïéà øåàáù äðåøçà øúåéä äðéçá

ïåöøä úåìòהעולמות ì"ðäעל äøòùä ïéðò åäæù
óåñ ïéà øåàáùäæ éøä ìåáâ-éìáä- ההשערה –äðéçá

.('åë óåñ ïéà øåàáù äðåøçàä

a"xrz gxw zyxt zay
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שם:22). לשונו iyxyוזה llkac `ed '` lkd zn`a mpn`
liv`dl epevxa dlry dn oevxd 'iga mb `ed 'ek milelkd zeiedd
zeidl yxyd `edy '`d 'iede ,'ek r"knnc yxy 'iga edf k"cac ,'ek
`ede ,'ek lkd llekd oevxd mvr edfy x"kcrx r"ed 'ek jk dler
xtki dfd meia d"ca y"nk f"de ,'ek r"keqd 'iga xewne yxy mvra
'ied 'y r"dfe) d"iedd iyxy lkl xewne yxy `ed xevc c"t x"dexc
lreta `le gka mlrda ea `ed d"iedd yxye ('ek x"kcrx 'iga '`d

r"knnc xe`d xewne yxy 'iga epiid 'ad 'ied 'y 'iga edfe ,'ek
ewd xewne yxyay zefepbd q"r 'iga f"tle .'ek oevxd mvra lelkd

df oi`e ,'ek 'ied 'y r"edmy `ed 'ied 'yc ,eniyxc zenyd enk
`edy `ed mvrd my oiprc `"na y"ntl mbe) 'ek cgeiny mvrd
`ede ,('ek milkc q"r iabl dn ila d"dy k"b `gip leab ila 'iga
'y edf ynn b"lad q"`e`de ,'ek 'lzyd xcql jiiyd 'ied 'y 'iga

.'ek x"kcrx 'iga '`d 'ied

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

ז"ל Ê·e‰ט) רּבֹותינּו ּבדברי ּׁשּמצינּו מה יּובן »∆ְְִִֵֵֶַַַָָ
האדם  את מגׁשימים הּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּדהּדברים

ׁשאמרּו ּוכמֹו מאלקּות. אֹותֹו לב ּומרחיקים ּדף (ּברכֹות ְְְְֱִִֵֶַַָָֹ

א) מּתֹועּמּוד אּלא ּתבן ׁשל קּפה מּתֹו נֹוהם ארי "אין ֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ
ּביׁשי" זיני ּכריסיּה "מלי כּו'. ּבׂשר" ׁשל (ׁשּבת יב קּפה ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ

ב) עּמּוד קמז ּדיֹומסת ּדף ּומּיא ּדפרּגּותא "חמרא קּפחּויג , ְְְְְְִַַַַַַָָָ
להתם  איקלע ער ּבן אלעזר רּבי הּׁשבטים. ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשרת
הּזה  החדׁש ּבספרא למּקרי ּבעי כּו', אּבתרייהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאימׁש

לּבם" היה החרׁש וקרא ּבמהרׁש"א יד לכם ּופרׁש , ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
היה  ׁשּכאׁשר ּכחרׁש, נעׂשה ּדלּבֹו ׁשם, אּגדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחּדּוׁשי
ּכּידּוע  אּולם ׁשל ּכפתחֹו ּפתּוח לּבֹו היה חכמים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּבין

ּב ער ּבן אלעזר רּבי זה (פרקי)מעלת ידי ועל אבֹות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּובעי  ּכחרׁש, ונעׂשה לּבֹו נּטמטם אּבתרייהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּנמׁש

עליו  הּגׁשמּיים טו רחמי ׁשהּדברים הלא ּתלמּודֹו. וחזר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
אמרּו ּופעמים אדם. ׁשל לּבֹו עו מטמטמים ּדף (יֹומא ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ב) ּפקחין"עּמּוד וריחא חמרא רבא נחמן טז "אמר ורב , ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָ

צלינא 7אמר  לא ּדתֹורא ּבׂשרא אכילנא ּדלא "עד ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ
ויין יז ּדעּתאי" ּדבׂשר אמר ּדכאן הּנ"ל, הפ זה הרי , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכל  מּפני הּוא, והענין אדם. ׁשל ּדעּתֹו ּומיּׁשבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפקחין
הינּו ׁשמים, לׁשם ּוכׁשאֹוכל ורע. טֹוב מערב הּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר
ׁשּבֹו הרע אין אז ויתּפּלל, ילמד ההיא האכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבכח
ואם  הוי'. ּבעבֹודת ּכח מֹוסיף אּדרּבה אֹותֹו, ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹמגּׁשם
מגּׁשמֹו הרע אז נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ּבכדי ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹאֹוכל
ּדיֹומא  ּבּגמרא ׁשאמרּו וזהּו חסֿוׁשלֹום. יֹותר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָומֹורידֹו
והּכּונה, רׁש". נעׂשה זכה לא ראׁש, נעׂשה "זכה ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשם
ׁשאֹוכלֹו ּדהינּו ׁשּבהּיין, הרע את מברר זכה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדכאׁשר
ּבעבֹודתֹו. ּכח לֹו ּדמֹוסיף ראׁש, נעׂשה אז ׁשמים, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹלׁשם
צרי ּבעֹולם ּׁשּנברא מה ּדכל הּנ"ל ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
צרי האדם ואפּלּו כּו', ׁשּבֹו הרע את לברר ּוברּור ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּקּון
מארּבע  ּגׁשמי ּכן ּגם הּוא ּגּופֹו ּדהאדם הּכּונה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּתּקּון,
ּבֹו יׁש ועֹוד ורע, טֹוב ּכן ּגם ּומערב ּגׁשמּיים ְְְְִִֵֵַַַָָֹיסֹודֹות
לאדם  ּבאֹות ׁשּמּמּנה הרע יצר הּנקרא הּבהמית ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנפׁש
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א.7) עב, קמא בבא

(שלמעלה).יא. הרקיע רש"י.יב.במלכות הרעים. חטאים ממיני הוא הכרס שיינה יג.מילוי מדינה (שם פרגותא של יין
דיומסת. הנהר ומי רש"י) (את יד.משובח. בספר לקרוא רצה כו' רש"י) והרחיצה. היין (אחרי אחריהם נמשך לשם, נקלע

לבם. היה החרש וקרא: לכם, הזה החודש עליו.טו.הפסוק) רחמים פקח.טז.וביקש עשאוני וריח אכלתי יז.יין שלא עד
צלולה. דעתי היתה לא שור בשר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ועל  כּו'. והּגאוה והּכעס הּתאוה ּכמֹו ׁשּבֹו, רעֹות ְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָָהּמּדֹות
נאמר ג)זה היא (קהלת העֹולה האדם ּבני רּוח יֹודע "מי ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּפרּוׁש, לארץ". למּטה היא הּיֹורדת הּבהמה ורּוח ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
"יצר  הּנקרא ׁשּבאדם האלקית נפׁש הינּו האדם, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹרּוח
הּוא  וחפצֹו רצֹונֹו ּדכל למעלה, העֹולה היא ְְְְְְִֶַָָָָטֹוב",
ורּוח  כּו'. מצוֹות ולעׂשֹות ּולהתּפּלל ללמד הינּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַֹֹלאלקּות,
ׁשּכל  למּטה, הּיֹורדת היא הרע, הּיצר הּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבהמה,
מּתענּוגי  וגׁשמּיֹות ּגּופנּיֹות ּבתאוֹות הּוא ּורצֹונּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָחפצּה
נפׁשֹו לתּקן ּתּקּון צרי ׁשהאדם וזהּו הּזה. ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹולם
הּתאוֹות  אחרי להּמׁש ׁשּלא ּולבררּה לזּככּה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבהמית
ּכן  ּגם יהיה חפצֹו ּכל אם ּכי העֹולם, ותענּוגי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמּיֹות
לּדברים  ׁשּמכרח ּומה כּו', והּמצות הּתֹורה הינּו ְְְְְֱִִֶַַַַַָָָֹֹֻאלקּות,
יהיה  ּדברים ּוׁשארי והּׁשתּיה האכילה ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּגׁשמּיים

ה  ּגם מברר זה ידי ועל ׁשמים, לׁשם רק ּדברים הּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבעֹולם  חלקֹו מברר ּכן נפׁשֹו ּברּור ער ּולפי ,8הּגׁשמּיים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נאמר  זה ג)9ועל ּבלּבם",(קהלת נתן העֹולם את "ּגם ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מברר  נפׁשֹו ּוכׁשּמברר אדם, ׁשל ּבלּבֹו נתּון ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהעֹולם

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה ּבעֹולם. לט חלקֹו ּדף (קּדּוׁשין ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ב) ליּכא"עּמּוד עלמא ּבהאי מצוה והענין,יח "ׂשכר . ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָ
להּמׁש ׂשכרן אפׁשר אי מעלתן לגדל מצוֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּדׂשכר
ורע, טֹוב מערב הּזה ׁשהעֹולם מּפני הּזה, ּבעֹולם ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמּטה
"יהי  נאמר זה ּדעל הּתחּתֹונים, מים מּבחינת ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָוׁשרׁשם
הם  עליֹונים ּדמים למים", מים ּבין מבּדיל ויהי ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרקיע...
מּמים  הּוא העֹולמֹות וׁשרׁש לעֹולם, מקֹור מהיֹות ְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹלמעלה
ּוכמֹו "מים", נקראת הּתֹורה והּנה הרקיע. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמּתחת

נה)ׁשּכתּוב לּמים",(יׁשעיה לכּו צמא ּכל (ּופרׁש"הֹוי ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּתֹורה) ּוכמֹורׁש"י, לרקיע, ׁשּמעל הּמים זהּו אמנם , ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
א)ׁשּכתּוב ּומבאר (יחזקאל לרקיע", מעל קֹול "ויהי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּדקאי  אחר לרקיע,יט ּבמקֹום מעל ׁשהּוא הּתֹורה קֹול על ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
למּטה  ׁשּימׁש אפׁשר אי ּומצוֹות הּתֹורה ׂשכר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻולכן

ליּכא. עלמא ּבהאי מצוה ׂשכר ולכן לרקיע, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמּתחת
.¯ev˜ מברר ּברּורֹו ידי ועל ורע, טֹוב מערב האדם ּגם ƒְְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹ

עלמא  ּבהאי מצוֹות ׂשכר ּבעֹולם. חלקֹו ְְְְְִֶַַַָָָָּגם
ורע. טֹוב ּומערב הּתחּתֹונים מּמים ׁשרׁשֹו ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹליּכא,
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לז.8) פרק תניא ב.9)ראה קצה, א חלק זוהר ראה

אין.יח. - הזה שהכוונה.יט.בעולם

•
mixeaic ihewl

הורעוויץ  מר היו"ר ובראשם ליענינג' קהלת חברי
מטבע  היא ברוסיא כעת אשר כמובן נלהב (ציוני
אל  נשלחו כמה כי יתירה, זהירות וצריכים פסולה,
ואומרים  במעמדו, נשאר הוא אמנם זה, בעד סיביר
מה  במאד הריחה לא כו') הגאפ"ו חבר הוא כי עליו
שונים. בענינים דעתי עם מתחשבת הדזונט, שהנהלת
להמטיר  התחילו גלוי' בועידה הימים ובאחד
לסופרי  גם ישמעו אשר דברים והגידו ואש, גפרית
כי  עד היעווסעקציא, מצד כנגדי, אש להצית מכה"ע

מל' שי' הר' אודות גדולה קראספאדענציא 24נראו

הדברים  ובסוף מפורש) ובכינוי גדולים (באותיות
בוגד  הוא מל' ש' ה' זה אשר ספק בלי כי אומרים
לכוונה  בחו"ל ההון אדירי כח ובא הממשלה

מיוחדת...
קהלת  אשר הועידה אל מנגד הנני כאמור
מכתב  ערכתי ההם ובימים לקרוא, חשבה ליעניגראד

מדינתנו  יושבי אל בזה),25גלוי המוסגר ההעתק (כפי

עד  ולפרסמו לשלחו חפצתיו לא אמנם חד, בסגנון
פן  קאצענעלינבויגין, הרב  עם בדברים אבוא אשר
זקן  (...והאיש זה בענין משיטתו הוא יחזור ואולי
ג' אליו ושלחתי ושנותיו) ימיו השי"ת יאריך במאד

בזה. עמו להתדבר רבנים
(כי  בקר ב' ביום אליו נסעו שלוחי שי' הרבנים
אמר  גם ריקם, פניהם הושיב  והוא דשא) בנאות ישב
אינני  אשר על עלי ורוגז בכעס ליענינג' קהלת כי להם
הם  גם אשר אותם, גם לקרוא עמהם מתחשב
כמו  תורה, החזקת לטובת הנעשה מכל יודעים
ובקש  מינסק, מאסקווא, מחארקוב הרבנים שיודעים
ביום  הוא המחרת ביום אליו יבוא הרבנים אחד אשר

ג'.
בזה, הרבה עמו ודיבר שנית אליו הרב  בא ג' ביום
על  מצטער ומאד להיות צריכה הועידה כי לו והושיב 
מצוה  ואשר הכללית, האסיפה אל מנגד הנני אשר
הקהילה  בני בין ישנם כי ההתנגדות מן אותי למנוע
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מליובאוויטש.24) שניאורסאהן שכח.25)הרב אגרת שם



קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïéðò àåäù úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçá åäæù øîåì ùéã
óåñ ïéà øåàáù ïéîìò ìë àìîî úðéçá úåììëúä
øåàáù äðåøçà øúåéä äðéçá äæ éøä ïéîìò ìë ááåñä

,'åë óåñ ïéàסוף אין  האור של האחרונה הבחינה  -
הסובב, באור כלול הממלא אור ששרש  לאופן  הכוונה
éìáä óåñ ïéà øåàäù äî àåä úàæä úåììëúä ïéðòã

'åë ìåáâ úðéçááù äëùîää åîöòá øòéù ìåáâ כלומר -
זו  והשערה העולמות, על השערה יש ֿ סוף האין  בתוך

סוף. אין האור של האחרונה הבחינה  היא
æ"è ÷øô ìéòì øàáúðù äî ïééò)22 מאבן לזה המשל

øåöהחלמישàéä åæ äøòùäã ,('åë úåéååää éùøù åáù
úðéçá åðééäå) 'åë óåñ ïéà øåàáù äðåøçà øúåéä äðéçá

ïåöøä úåìòהעולמות ì"ðäעל äøòùä ïéðò åäæù
óåñ ïéà øåàáùäæ éøä ìåáâ-éìáä- ההשערה –äðéçá

.('åë óåñ ïéà øåàáù äðåøçàä
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שם:22). לשונו iyxyוזה llkac `ed '` lkd zn`a mpn`
liv`dl epevxa dlry dn oevxd 'iga mb `ed 'ek milelkd zeiedd
zeidl yxyd `edy '`d 'iede ,'ek r"knnc yxy 'iga edf k"cac ,'ek
`ede ,'ek lkd llekd oevxd mvr edfy x"kcrx r"ed 'ek jk dler
xtki dfd meia d"ca y"nk f"de ,'ek r"keqd 'iga xewne yxy mvra
'ied 'y r"dfe) d"iedd iyxy lkl xewne yxy `ed xevc c"t x"dexc
lreta `le gka mlrda ea `ed d"iedd yxye ('ek x"kcrx 'iga '`d

r"knnc xe`d xewne yxy 'iga epiid 'ad 'ied 'y 'iga edfe ,'ek
ewd xewne yxyay zefepbd q"r 'iga f"tle .'ek oevxd mvra lelkd

df oi`e ,'ek 'ied 'y r"edmy `ed 'ied 'yc ,eniyxc zenyd enk
`edy `ed mvrd my oiprc `"na y"ntl mbe) 'ek cgeiny mvrd
`ede ,('ek milkc q"r iabl dn ila d"dy k"b `gip leab ila 'iga
'y edf ynn b"lad q"`e`de ,'ek 'lzyd xcql jiiyd 'ied 'y 'iga

.'ek x"kcrx 'iga '`d 'ied

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

ז"ל Ê·e‰ט) רּבֹותינּו ּבדברי ּׁשּמצינּו מה יּובן »∆ְְִִֵֵֶַַַָָ
האדם  את מגׁשימים הּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּדהּדברים

ׁשאמרּו ּוכמֹו מאלקּות. אֹותֹו לב ּומרחיקים ּדף (ּברכֹות ְְְְֱִִֵֶַַָָֹ

א) מּתֹועּמּוד אּלא ּתבן ׁשל קּפה מּתֹו נֹוהם ארי "אין ֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ
ּביׁשי" זיני ּכריסיּה "מלי כּו'. ּבׂשר" ׁשל (ׁשּבת יב קּפה ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ

ב) עּמּוד קמז ּדיֹומסת ּדף ּומּיא ּדפרּגּותא "חמרא קּפחּויג , ְְְְְְִַַַַַַָָָ
להתם  איקלע ער ּבן אלעזר רּבי הּׁשבטים. ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשרת
הּזה  החדׁש ּבספרא למּקרי ּבעי כּו', אּבתרייהּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאימׁש

לּבם" היה החרׁש וקרא ּבמהרׁש"א יד לכם ּופרׁש , ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
היה  ׁשּכאׁשר ּכחרׁש, נעׂשה ּדלּבֹו ׁשם, אּגדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחּדּוׁשי
ּכּידּוע  אּולם ׁשל ּכפתחֹו ּפתּוח לּבֹו היה חכמים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּבין

ּב ער ּבן אלעזר רּבי זה (פרקי)מעלת ידי ועל אבֹות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּובעי  ּכחרׁש, ונעׂשה לּבֹו נּטמטם אּבתרייהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּנמׁש

עליו  הּגׁשמּיים טו רחמי ׁשהּדברים הלא ּתלמּודֹו. וחזר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
אמרּו ּופעמים אדם. ׁשל לּבֹו עו מטמטמים ּדף (יֹומא ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ב) ּפקחין"עּמּוד וריחא חמרא רבא נחמן טז "אמר ורב , ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָ

צלינא 7אמר  לא ּדתֹורא ּבׂשרא אכילנא ּדלא "עד ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ
ויין יז ּדעּתאי" ּדבׂשר אמר ּדכאן הּנ"ל, הפ זה הרי , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכל  מּפני הּוא, והענין אדם. ׁשל ּדעּתֹו ּומיּׁשבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפקחין
הינּו ׁשמים, לׁשם ּוכׁשאֹוכל ורע. טֹוב מערב הּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר
ׁשּבֹו הרע אין אז ויתּפּלל, ילמד ההיא האכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבכח
ואם  הוי'. ּבעבֹודת ּכח מֹוסיף אּדרּבה אֹותֹו, ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹמגּׁשם
מגּׁשמֹו הרע אז נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ּבכדי ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹאֹוכל
ּדיֹומא  ּבּגמרא ׁשאמרּו וזהּו חסֿוׁשלֹום. יֹותר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָומֹורידֹו
והּכּונה, רׁש". נעׂשה זכה לא ראׁש, נעׂשה "זכה ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשם
ׁשאֹוכלֹו ּדהינּו ׁשּבהּיין, הרע את מברר זכה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדכאׁשר
ּבעבֹודתֹו. ּכח לֹו ּדמֹוסיף ראׁש, נעׂשה אז ׁשמים, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹלׁשם
צרי ּבעֹולם ּׁשּנברא מה ּדכל הּנ"ל ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
צרי האדם ואפּלּו כּו', ׁשּבֹו הרע את לברר ּוברּור ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּקּון
מארּבע  ּגׁשמי ּכן ּגם הּוא ּגּופֹו ּדהאדם הּכּונה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּתּקּון,
ּבֹו יׁש ועֹוד ורע, טֹוב ּכן ּגם ּומערב ּגׁשמּיים ְְְְִִֵֵַַַָָֹיסֹודֹות
לאדם  ּבאֹות ׁשּמּמּנה הרע יצר הּנקרא הּבהמית ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנפׁש
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א.7) עב, קמא בבא

(שלמעלה).יא. הרקיע רש"י.יב.במלכות הרעים. חטאים ממיני הוא הכרס שיינה יג.מילוי מדינה (שם פרגותא של יין
דיומסת. הנהר ומי רש"י) (את יד.משובח. בספר לקרוא רצה כו' רש"י) והרחיצה. היין (אחרי אחריהם נמשך לשם, נקלע

לבם. היה החרש וקרא: לכם, הזה החודש עליו.טו.הפסוק) רחמים פקח.טז.וביקש עשאוני וריח אכלתי יז.יין שלא עד
צלולה. דעתי היתה לא שור בשר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ועל  כּו'. והּגאוה והּכעס הּתאוה ּכמֹו ׁשּבֹו, רעֹות ְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָָהּמּדֹות
נאמר ג)זה היא (קהלת העֹולה האדם ּבני רּוח יֹודע "מי ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּפרּוׁש, לארץ". למּטה היא הּיֹורדת הּבהמה ורּוח ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
"יצר  הּנקרא ׁשּבאדם האלקית נפׁש הינּו האדם, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹרּוח
הּוא  וחפצֹו רצֹונֹו ּדכל למעלה, העֹולה היא ְְְְְְִֶַָָָָטֹוב",
ורּוח  כּו'. מצוֹות ולעׂשֹות ּולהתּפּלל ללמד הינּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַֹֹלאלקּות,
ׁשּכל  למּטה, הּיֹורדת היא הרע, הּיצר הּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבהמה,
מּתענּוגי  וגׁשמּיֹות ּגּופנּיֹות ּבתאוֹות הּוא ּורצֹונּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָחפצּה
נפׁשֹו לתּקן ּתּקּון צרי ׁשהאדם וזהּו הּזה. ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹולם
הּתאוֹות  אחרי להּמׁש ׁשּלא ּולבררּה לזּככּה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבהמית
ּכן  ּגם יהיה חפצֹו ּכל אם ּכי העֹולם, ותענּוגי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמּיֹות
לּדברים  ׁשּמכרח ּומה כּו', והּמצות הּתֹורה הינּו ְְְְְֱִִֶַַַַַָָָֹֹֻאלקּות,
יהיה  ּדברים ּוׁשארי והּׁשתּיה האכילה ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּגׁשמּיים

ה  ּגם מברר זה ידי ועל ׁשמים, לׁשם רק ּדברים הּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבעֹולם  חלקֹו מברר ּכן נפׁשֹו ּברּור ער ּולפי ,8הּגׁשמּיים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נאמר  זה ג)9ועל ּבלּבם",(קהלת נתן העֹולם את "ּגם ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מברר  נפׁשֹו ּוכׁשּמברר אדם, ׁשל ּבלּבֹו נתּון ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהעֹולם

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה ּבעֹולם. לט חלקֹו ּדף (קּדּוׁשין ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ב) ליּכא"עּמּוד עלמא ּבהאי מצוה והענין,יח "ׂשכר . ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָ
להּמׁש ׂשכרן אפׁשר אי מעלתן לגדל מצוֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּדׂשכר
ורע, טֹוב מערב הּזה ׁשהעֹולם מּפני הּזה, ּבעֹולם ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמּטה
"יהי  נאמר זה ּדעל הּתחּתֹונים, מים מּבחינת ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָוׁשרׁשם
הם  עליֹונים ּדמים למים", מים ּבין מבּדיל ויהי ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרקיע...
מּמים  הּוא העֹולמֹות וׁשרׁש לעֹולם, מקֹור מהיֹות ְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹלמעלה
ּוכמֹו "מים", נקראת הּתֹורה והּנה הרקיע. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמּתחת

נה)ׁשּכתּוב לּמים",(יׁשעיה לכּו צמא ּכל (ּופרׁש"הֹוי ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּתֹורה) ּוכמֹורׁש"י, לרקיע, ׁשּמעל הּמים זהּו אמנם , ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
א)ׁשּכתּוב ּומבאר (יחזקאל לרקיע", מעל קֹול "ויהי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּדקאי  אחר לרקיע,יט ּבמקֹום מעל ׁשהּוא הּתֹורה קֹול על ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
למּטה  ׁשּימׁש אפׁשר אי ּומצוֹות הּתֹורה ׂשכר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻולכן

ליּכא. עלמא ּבהאי מצוה ׂשכר ולכן לרקיע, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמּתחת
.¯ev˜ מברר ּברּורֹו ידי ועל ורע, טֹוב מערב האדם ּגם ƒְְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹ

עלמא  ּבהאי מצוֹות ׂשכר ּבעֹולם. חלקֹו ְְְְְִֶַַַָָָָּגם
ורע. טֹוב ּומערב הּתחּתֹונים מּמים ׁשרׁשֹו ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹליּכא,
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לז.8) פרק תניא ב.9)ראה קצה, א חלק זוהר ראה

אין.יח. - הזה שהכוונה.יט.בעולם
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הורעוויץ  מר היו"ר ובראשם ליענינג' קהלת חברי
מטבע  היא ברוסיא כעת אשר כמובן נלהב (ציוני
אל  נשלחו כמה כי יתירה, זהירות וצריכים פסולה,
ואומרים  במעמדו, נשאר הוא אמנם זה, בעד סיביר
מה  במאד הריחה לא כו') הגאפ"ו חבר הוא כי עליו
שונים. בענינים דעתי עם מתחשבת הדזונט, שהנהלת
להמטיר  התחילו גלוי' בועידה הימים ובאחד
לסופרי  גם ישמעו אשר דברים והגידו ואש, גפרית
כי  עד היעווסעקציא, מצד כנגדי, אש להצית מכה"ע

מל' שי' הר' אודות גדולה קראספאדענציא 24נראו

הדברים  ובסוף מפורש) ובכינוי גדולים (באותיות
בוגד  הוא מל' ש' ה' זה אשר ספק בלי כי אומרים
לכוונה  בחו"ל ההון אדירי כח ובא הממשלה

מיוחדת...
קהלת  אשר הועידה אל מנגד הנני כאמור
מכתב  ערכתי ההם ובימים לקרוא, חשבה ליעניגראד

מדינתנו  יושבי אל בזה),25גלוי המוסגר ההעתק (כפי

עד  ולפרסמו לשלחו חפצתיו לא אמנם חד, בסגנון
פן  קאצענעלינבויגין, הרב  עם בדברים אבוא אשר
זקן  (...והאיש זה בענין משיטתו הוא יחזור ואולי
ג' אליו ושלחתי ושנותיו) ימיו השי"ת יאריך במאד

בזה. עמו להתדבר רבנים
(כי  בקר ב' ביום אליו נסעו שלוחי שי' הרבנים
אמר  גם ריקם, פניהם הושיב  והוא דשא) בנאות ישב
אינני  אשר על עלי ורוגז בכעס ליענינג' קהלת כי להם
הם  גם אשר אותם, גם לקרוא עמהם מתחשב
כמו  תורה, החזקת לטובת הנעשה מכל יודעים
ובקש  מינסק, מאסקווא, מחארקוב הרבנים שיודעים
ביום  הוא המחרת ביום אליו יבוא הרבנים אחד אשר

ג'.
בזה, הרבה עמו ודיבר שנית אליו הרב  בא ג' ביום
על  מצטער ומאד להיות צריכה הועידה כי לו והושיב 
מצוה  ואשר הכללית, האסיפה אל מנגד הנני אשר
הקהילה  בני בין ישנם כי ההתנגדות מן אותי למנוע
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מליובאוויטש.24) שניאורסאהן שכח.25)הרב אגרת שם
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בדבר. גדולה סכנה ויש גדולים, שקצים שהם
ביום  ובו ערב , לעת 9 בשעה חזרה בא הציר
בהיותי  אמנם הנ"ל, המכתב את לפרסם גמרתי
מקבלם  הייתי אשר אנשים, לקבל עבודתי באמצע
טרם  השלחן, על המכתב הנחתי ע"כ וה', ג ', א', ביום

כפי מסרתי  רבות בהעתקות להעתיקו, המעתיק אל ו
וכתב  אכסימפליארין, איזה מועתק רק והיו הדרוש,

בקבלת  עבודתי ומשכתי השולחן, על מונח הי' ידי
ואז  לילה, עשרה השתים שעה חצי עד הלאה אנשים
הראשונה  רבע ובשעה ערבית, תפילת התפללנו
ועוד  הלילה, סעודת לאכול האוכל חדר אל יצאתי
אחר  הראשונה שעה רביעי בג' לאכול כליתי טרם
לעשות  הגפא"ו חברי  עתה לא  באו לילה חצות

בביתי. חיפוש
g"txz oeyg e"h ,r"p v"iixden x"enc` w"k azkn
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v"iixden x"enc` w"k zniyx

hl

ביתו  בני את אדמו"ר בנו כ"ק הוד עזב הזקן, רבינו כ"ק הוד הסתלקות אחרי
את 72בקרעמענטשוג  לקבוע מקום לתור הלבנה לרוסיא נסע ובעצמו ובראמען, בהאדיטש ,ַָ

.73דירתם 

נצבים  לפרשת השני וביום ליובאוויטש, בעיר ויבחר אלול עד ראשון מאדר נתעכב זה ַבמסעו
לליובאוויטש  באו תקע"ג אלול י"ח .74וילך ַ

הלבנה  רוסיא ארץ חבל כל את הרעיש בליובאוויטש אדמו"ר כ"ק הוד של דירתו ַקביעות
לליובאוויטש. רגלי והולכים נוסעים אנשים ַואלפי

האדיטש, בעיר אדמו"ר אביו כ"ק הוד ציון קדש היכל את לבקר נסע תקפ"ז תמוז ַבחדש
ובהיותו  לביתו, חזר חשון מר חדש ובאמצע תקפ"ח, ותשרי [תקפ"ז] אלול חדשי שמה ויתעכב
תקפ"ח  כסלו בחדש תשיעי ויצא פרשת חמישי ליום ובאור נחלה, טשערניגוב פלך ניעזין בעיר

בניעזשין  ומ"כ .75נסתלק,
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ע' תש"ט שם. השיחות ספר שם. היומן רשימת ראה (72
.322

ואילך). ב (יא, פ"ו ח"ב רבי בית ראה (73

יג  (אות התניא ספר שבסוף הדפוסים ברשימת ראה (74
ובאלטונא. בקאניגסבערג ההדפסות על ואילך)

תקע"ו. קאפוסט, (75

•
ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [תחילת

ב"ה 

שו"ב  שי' פנחס מו"ה

וברכה. שלום

טוב  לתמימים ההלואה דבר דרח"ז מב' מכ' על במענה

לשלוח  שבדעתם כספים מיני כל בעתיד וגם במאד, הוא

פה  ואשלם ולהודיעיני ע"ח, שי' לר"ש למסור יוכלו לפה

מפני  כן כתבתי כבר אשר (וכמדומה שתהי' מטרה לאיזה

לזכותו  רשמתי וכעת ופרסומא), המשלוח הוצאת איבוד

מאה  - רבינו ובס' ושלשה, תשעה מאות שש מאיר ר' בס'

מאנ"ש. אלפים תשעה שלו מאות וחמש ארבעה שלשים

ככל  הוצאה יעשה מאיר רבי תמיכת הרחבת בדבר

ויהי' יעזור בודאי והשי"ת כלל, בזה יקמץ ולא הנדרש
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לתועלת.

בזה, להסכים עוד לי כבד רבינו, עבור שופרות דבר

להשתדל  הי' צריכי' ורק בהשאר, לנגוע שלא ביראתי

בכל. ויצליחו בעזרו יהי' והשי"ת אחר באופן

תמימי' ע"ח הפ"נ של אלפים ח"י הסך חשבתי כן

שאר  בצירוף שלי חשבון על שי' לר"ש להכניסם ויוכל

הכל  ויורשם האנשי' שמות בטוח במכ' יודיע ורק הכספים

קבלה. ויושלח בסדר אי"ה

ותהי' תי' לזוגתו רפו"ש וישלח תפלתו יקבל והשי"ת

כשורה  הכל ויהי' לה יעזור כי בהשי"ת בטוחה לבבה

ית'. בעזרתו

והדו"ש. כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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בדבר. גדולה סכנה ויש גדולים, שקצים שהם
ביום  ובו ערב , לעת 9 בשעה חזרה בא הציר
בהיותי  אמנם הנ"ל, המכתב את לפרסם גמרתי
מקבלם  הייתי אשר אנשים, לקבל עבודתי באמצע
טרם  השלחן, על המכתב הנחתי ע"כ וה', ג ', א', ביום

כפי מסרתי  רבות בהעתקות להעתיקו, המעתיק אל ו
וכתב  אכסימפליארין, איזה מועתק רק והיו הדרוש,

בקבלת  עבודתי ומשכתי השולחן, על מונח הי' ידי
ואז  לילה, עשרה השתים שעה חצי עד הלאה אנשים
הראשונה  רבע ובשעה ערבית, תפילת התפללנו
ועוד  הלילה, סעודת לאכול האוכל חדר אל יצאתי
אחר  הראשונה שעה רביעי בג' לאכול כליתי טרם
לעשות  הגפא"ו חברי  עתה לא  באו לילה חצות

בביתי. חיפוש
g"txz oeyg e"h ,r"p v"iixden x"enc` w"k azkn
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ביתו  בני את אדמו"ר בנו כ"ק הוד עזב הזקן, רבינו כ"ק הוד הסתלקות אחרי
את 72בקרעמענטשוג  לקבוע מקום לתור הלבנה לרוסיא נסע ובעצמו ובראמען, בהאדיטש ,ַָ

.73דירתם 

נצבים  לפרשת השני וביום ליובאוויטש, בעיר ויבחר אלול עד ראשון מאדר נתעכב זה ַבמסעו
לליובאוויטש  באו תקע"ג אלול י"ח .74וילך ַ

הלבנה  רוסיא ארץ חבל כל את הרעיש בליובאוויטש אדמו"ר כ"ק הוד של דירתו ַקביעות
לליובאוויטש. רגלי והולכים נוסעים אנשים ַואלפי

האדיטש, בעיר אדמו"ר אביו כ"ק הוד ציון קדש היכל את לבקר נסע תקפ"ז תמוז ַבחדש
ובהיותו  לביתו, חזר חשון מר חדש ובאמצע תקפ"ח, ותשרי [תקפ"ז] אלול חדשי שמה ויתעכב
תקפ"ח  כסלו בחדש תשיעי ויצא פרשת חמישי ליום ובאור נחלה, טשערניגוב פלך ניעזין בעיר

בניעזשין  ומ"כ .75נסתלק,
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9
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11

ע' תש"ט שם. השיחות ספר שם. היומן רשימת ראה (72
.322

ואילך). ב (יא, פ"ו ח"ב רבי בית ראה (73

יג  (אות התניא ספר שבסוף הדפוסים ברשימת ראה (74
ובאלטונא. בקאניגסבערג ההדפסות על ואילך)

תקע"ו. קאפוסט, (75

•
ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [תחילת

ב"ה 

שו"ב  שי' פנחס מו"ה

וברכה. שלום

טוב  לתמימים ההלואה דבר דרח"ז מב' מכ' על במענה

לשלוח  שבדעתם כספים מיני כל בעתיד וגם במאד, הוא

פה  ואשלם ולהודיעיני ע"ח, שי' לר"ש למסור יוכלו לפה

מפני  כן כתבתי כבר אשר (וכמדומה שתהי' מטרה לאיזה

לזכותו  רשמתי וכעת ופרסומא), המשלוח הוצאת איבוד

מאה  - רבינו ובס' ושלשה, תשעה מאות שש מאיר ר' בס'

מאנ"ש. אלפים תשעה שלו מאות וחמש ארבעה שלשים

ככל  הוצאה יעשה מאיר רבי תמיכת הרחבת בדבר

ויהי' יעזור בודאי והשי"ת כלל, בזה יקמץ ולא הנדרש
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לתועלת.

בזה, להסכים עוד לי כבד רבינו, עבור שופרות דבר

להשתדל  הי' צריכי' ורק בהשאר, לנגוע שלא ביראתי

בכל. ויצליחו בעזרו יהי' והשי"ת אחר באופן

תמימי' ע"ח הפ"נ של אלפים ח"י הסך חשבתי כן

שאר  בצירוף שלי חשבון על שי' לר"ש להכניסם ויוכל

הכל  ויורשם האנשי' שמות בטוח במכ' יודיע ורק הכספים

קבלה. ויושלח בסדר אי"ה

ותהי' תי' לזוגתו רפו"ש וישלח תפלתו יקבל והשי"ת

כשורה  הכל ויהי' לה יעזור כי בהשי"ת בטוחה לבבה

ית'. בעזרתו

והדו"ש. כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעניני חב"ד,  ר"פ מהפעולות  כותב  בו  נתקבל מכתבו מכ"א שבט,  הכי ארוך  לאחרי הפסק 

להעלות  כהציווי  בזה  והוספה  חיים  תורת  תוה"ק  בלימוד  מההתחזקות  ובעיקר  וכו'  ההתועדויות 

בקדש.

ותקותי אשר מתאים לדברי רז"ל אשר הלימוד הוא שמביא לידי מעשה, הוספה בפועל עד 

לחיי היום יומים.

בכל  יפעלו  והתעוררות,  רצון  בעת  אז  שהיו  וההחלטות  ההתועדויות  רושם  אשר  רצון,  ויהי 

הימים שבועות וחדשים שלאחרי זה בהליכה מחיל אל חיל באופן דופרצת וגם על חבריו יפעול בכל 

האמור ע"י דבוריו עמהם ובעיקר על ידי היותו דוגמא חי' בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. לשאלתו בהנוגע לופרצת, הרי בהיותו בן ישיבה, מובן שעיקרו הוא בלימוד התורה בנגלה 

וחסידות, אבל הודיעונו רז"ל כל האומר אין לי אלא תורה וכו', שלכן מוכרחת עכ"פ מזמן לזמן עבודה 

האמורה גם בעניני מעשה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

]נוסח המברק לקראת יו"ד שבט ה'תשכ"ז[

שבת שלום והתוועדויות פעילות וכפרשתנו ביד רמה ובשירה ובשיר להשם.

בברכה, 

מנחם שניאורסאהן
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‰Ó „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈa(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות  ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡NÈ Èa,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èaורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש


    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

     ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
     ©§À§¥¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨Ÿ

     §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
     §©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

    §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
     ¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−

     §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ

         

      ©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ
      ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´

      ¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
     ©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

     ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
      §Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

     ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨Ÿ
     §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

    ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
      ©¨´Ÿ©«£¥¤½Ÿ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

     ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
      §Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

      ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥Ÿ©´©§§Ÿ½̈
     ©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

      ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
        

ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפּכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר
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˙BÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ
Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚaÓ . . eÏl‰ ˙BÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה
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‰Ó „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈa(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות  ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡NÈ Èa,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èaורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש
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ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפּכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר
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EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אדני  מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו
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ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ
רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הארץ  מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ׁשּירד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשעה

לחם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ׁשּנתקן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנסח

לחם  – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא אינֹו הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן

הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן לחם הּׁשמים; ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמן

ׁשּמאמין  יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ׁש"ּבעסקֹו ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּמבאר

הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע

ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוידּועים

הּמן. ְַַַָָהׁשּפעת
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˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»
רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, .(זח"ג ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח

 ֿ ּתא הּוא ּבּזהר ֿ ÈÊÁהרגיל ּתא לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּבחסידּות  ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות ּכאן, יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמּתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש
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EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אדני  מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו
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ÌÈ„ÈÙa Ï‡NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰Bz ÈcÓ Ì‰È„È Ï‡NÈ eÙL(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות מנת על הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

(ראׁשי  יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפיֹון

BzÏ‰ּתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ Áa,מׁשה אנׁשי , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשטּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית
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(ראׁשי  יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפיֹון

BzÏ‰ּתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ Áa,מׁשה אנׁשי , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשטּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית
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7:457:418:478:479:419:4110:2310:2315:3815:4716:2216:2915:2716:45פולין, ורשא )ח(

5:505:538:278:309:009:0310:0610:0818:3818:4019:0319:0418:2119:14פרו, לימה )ח(

8:228:209:469:4710:3210:3211:1811:1917:1117:1817:4717:5316:5818:07צרפת, ליאון )ח(

8:448:419:599:5910:4810:4811:3211:3317:0917:1617:4817:5516:5718:09צרפת, פריז )ח(

6:066:088:318:349:029:0410:0310:0617:5818:0018:2218:2417:4218:34קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:509:219:2210:0510:0610:5210:5416:5517:0217:3017:3616:4317:49קנדה, טורונטו )ח(

7:347:338:599:009:459:4510:3110:3216:2516:3217:0117:0816:1317:21קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:548:428:449:209:2210:1210:1416:4816:5317:1817:2316:3417:34קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:1510:1010:1011:0811:0811:4711:4816:4516:5417:3217:4016:3417:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:588:549:449:4410:4410:4411:2311:2316:1216:2217:0117:0916:0217:27רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:069:289:2810:1510:1511:0011:0116:4616:5317:2317:3016:3317:44רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:119:329:3310:2010:2011:0511:0616:5016:5717:2717:3416:3817:48שוויץ, ציריך )ח(

6:436:459:009:029:319:3310:3010:3218:0418:0718:2918:3217:4918:41תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רז לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - שירה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:406:418:358:379:119:1310:0410:0616:5216:5717:2117:2516:3617:36באר שבע )ח(

6:436:438:358:379:129:1410:0510:0616:4816:5317:1717:2116:2217:32חיפה )ח(

6:406:408:348:359:109:1210:0310:0516:5416:5917:1817:2216:1917:33ירושלים )ח(

6:426:428:368:379:129:1410:0510:0716:5016:5517:1917:2416:3417:35תל אביב )ח(

7:457:439:029:039:509:5110:3510:3616:1516:2216:5417:0016:0317:15אוסטריה, וינה )ח(

6:056:108:569:019:439:4710:5811:0220:4620:4521:1921:1820:2721:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:399:039:049:509:5010:3510:3616:2416:3117:0117:0816:1217:21אוקראינה, אודסה )ח(

7:187:168:368:379:249:2510:0910:1015:5015:5716:2816:3515:3816:49אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:298:478:489:369:3610:2110:2215:5916:0716:3816:4515:4716:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:048:029:159:1510:0610:0610:4910:5016:1716:2516:5817:0516:0617:20אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:559:079:089:599:5910:4210:4216:0916:1716:5016:5715:5717:12אוקראינה, קייב )ח(

8:038:019:289:2910:1410:1411:0011:0116:5417:0117:3017:3716:4217:50איטליה, מילאנו )ח(

6:156:188:458:479:159:1810:1810:2118:2418:2618:4718:5018:0818:59אקוואדור, קיטו )ח(

5:485:538:388:439:219:2510:3510:3920:1020:1020:4220:4119:5220:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:206:269:129:1710:0310:0811:2011:2421:2121:2021:5621:5521:0222:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:277:269:079:089:479:4810:3710:3816:5817:0317:2917:3516:4417:47ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:198:578:589:399:3910:2710:2916:4316:4917:1517:2116:3017:33ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:588:599:399:4010:2810:2916:4316:4917:1617:2216:3017:34ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:009:359:3610:1810:1811:0611:0717:1417:2017:4817:5417:0118:06ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:189:159:169:509:5210:4410:4617:3617:4118:0418:0917:2218:19ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:588:488:509:269:2710:1810:1916:5817:0317:2717:3216:4417:43ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:119:139:459:4710:4010:4217:4417:4918:1118:1517:3018:25ארה״ב, מיאמי )ח(

7:187:178:538:559:359:3610:2410:2516:3716:4317:1017:1616:2417:28ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:187:178:538:549:359:3610:2410:2516:3416:4017:0717:1316:2117:26ארה״ב, שיקגו )ח(

6:066:098:468:509:209:2310:2710:3019:1019:1219:3619:3718:5319:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:439:529:5310:4510:4511:2711:2816:5016:5817:3217:3916:3817:54בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:448:429:529:5310:4410:4411:2711:2816:5217:0017:3317:4016:4017:56בלגיה, בריסל )ח(

5:265:308:118:158:478:509:5710:0018:5818:5919:2519:2518:4119:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:165:208:008:048:368:399:459:4818:4518:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:058:029:119:1110:0410:0310:4610:4616:0716:1516:4916:5615:5817:12בריטניה, לונדון )ח(

8:248:209:219:2210:1710:1710:5810:5816:0516:1416:5016:5815:5717:14בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:168:139:189:1810:1210:1210:5310:5416:0816:1616:5116:5915:5717:15גרמניה, ברלין )ח(

8:248:219:349:3510:2510:2511:0911:0916:3816:4617:1817:2616:2617:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:215:258:078:118:458:489:559:5819:0419:0519:3219:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:149:249:269:569:5810:5410:5618:1518:1918:4018:4418:0018:53הודו, מומבאי )ח(

7:087:099:209:229:529:5410:4910:5118:1218:1618:3718:4117:5718:50הודו, פונה )ח(

7:317:298:508:519:389:3810:2310:2416:0716:1416:4516:5215:5517:06הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:259:029:039:449:4410:3210:3416:4616:5217:1917:2516:3317:37טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:249:2610:0410:0510:5410:5617:2017:2517:5117:5617:0618:08יוון, אתונה )ח(

7:507:489:119:129:589:5910:4410:4516:3016:3717:0717:1416:1817:28מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - שירה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:117:129:229:249:549:5610:5110:5318:1218:1518:3718:4117:5718:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:484:557:387:448:398:449:5910:0320:2120:1921:0120:5820:0221:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:568:558:579:309:3210:2410:2617:2317:2717:5017:5417:0918:05נפאל, קטמנדו )ח(

7:087:119:369:3910:0710:1011:0911:1219:1119:1419:3519:3818:5619:47סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:418:478:479:419:4110:2310:2315:3815:4716:2216:2915:2716:45פולין, ורשא )ח(

5:505:538:278:309:009:0310:0610:0818:3818:4019:0319:0418:2119:14פרו, לימה )ח(

8:228:209:469:4710:3210:3211:1811:1917:1117:1817:4717:5316:5818:07צרפת, ליאון )ח(

8:448:419:599:5910:4810:4811:3211:3317:0917:1617:4817:5516:5718:09צרפת, פריז )ח(

6:066:088:318:349:029:0410:0310:0617:5818:0018:2218:2417:4218:34קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:509:219:2210:0510:0610:5210:5416:5517:0217:3017:3616:4317:49קנדה, טורונטו )ח(

7:347:338:599:009:459:4510:3110:3216:2516:3217:0117:0816:1317:21קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:548:428:449:209:2210:1210:1416:4816:5317:1817:2316:3417:34קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:1510:1010:1011:0811:0811:4711:4816:4516:5417:3217:4016:3417:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:588:549:449:4410:4410:4411:2311:2316:1216:2217:0117:0916:0217:27רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:069:289:2810:1510:1511:0011:0116:4616:5317:2317:3016:3317:44רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:119:329:3310:2010:2011:0511:0616:5016:5717:2717:3416:3817:48שוויץ, ציריך )ח(

6:436:459:009:029:319:3310:3010:3218:0418:0718:2918:3217:4918:41תאילנד, 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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