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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ìáú éáçøî ìëá 'éù ù"ðàì çåìùì

à"ùðú'ä ,èáù ã"åé àìåìéää íåé úàø÷ì

האנשים אזיל גופא רישא ובתר דורנו, דנשיא הילולא עניני בכל רבה הצלחה

והטף. והנשים

ובשבת ההילולא ביום ישראל, אהבת ומתוך פעילות התוועדויות ובפרט כולל

מחר להוי' שבת,קודש ובמוצאי שירה, שבת ,

שלאחריהם,והמשך הימים בכל ופירותיהן שלהן

היעוד קדשיויקויים בשמן עבדי דוד מצאתי משיחא: מלכא דוד בספר

משחתיו,

רמה ביד יוצאים ישראל ,ובני

והשלימה. האמיתית בגאולה ממש בימינו במהרה

בברכה

/‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó/

�

. øúáåìéæà א.. מא, עירובין :

. úáùáåøçî כג).. טז, (בשלח ההילולא דיום חומש שיעור :

êùîäåבאתי מרד"ה גם וכמובן בכאו"א. ומעלה – פירותיהן ע"ז) ו(נוסף נמשכת עצמה הפעולה :

(דההילולא). לגני

ãåòéä.כא פט, תהלים :

. éðáåäîø ח).. יד, (בשלח ההילולא יום פרשת תחלת :
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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

 מפתח  כללי

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

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

ו   ............  י"שת'ה, ד שבט"יו תי לגניבאה "מאמר ד  )ג

כה   ...  ה"לשת'ה, ג שבט"יה היושבת בגנים "מאמר ד  )ד

לא  .........  ח"כתש'שבט ה א"י, פ בשלח"שיחת ש  )ה

  , שיחת מוצאי שבת קודש פרשת בשלח  )ו

לז  ......................................ח"תשכ'א שבט ה"י

  בשלחפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

ע  ..................................................  ורך כ) ק"בלה(

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

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

עט  ............  בשלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

פ  .............  בשלחפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )י

לטק  ............  בשלח פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

מק  ....................................בשלחפרשת לשבוע  

נק  .............  בשלחרשת פלשבוע " היום יום"לוח   )יג

נגק  ........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

נוק   ..........  בשלחפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )טו

צדק   .......  בשלחפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

רב  ..............  בשלחפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

רד  ......................................  ד- גפרק  משלי, אפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יט

רו  ...................................................  ביאור קהתי

ריג...............................................  מסכת יומא יעקבעין   )כ

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )כא

ריד  ...........................................  טקיד דף ע יגקמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

חמר  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

טמר  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

נר  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

נגר  ...............................................  ר האמצעי"אדמו

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

נגר  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

דנר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

נדר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כט

נור  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

ונר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

זנר  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

חנר  ................................  ור חומש לקריאה בציב  )לב

ער  .......................  בשלחפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

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

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



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

ו   ............  י"שת'ה, ד שבט"יו תי לגניבאה "מאמר ד  )ג

כה   ...  ה"לשת'ה, ג שבט"יה היושבת בגנים "מאמר ד  )ד

לא  .........  ח"כתש'שבט ה א"י, פ בשלח"שיחת ש  )ה

  , שיחת מוצאי שבת קודש פרשת בשלח  )ו

לז  ......................................ח"תשכ'א שבט ה"י

  בשלחפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

ע  ..................................................  ורך כ) ק"בלה(

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

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

עט  ............  בשלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

פ  .............  בשלחפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )י

לטק  ............  בשלח פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

מק  ....................................בשלחפרשת לשבוע  

נק  .............  בשלחרשת פלשבוע " היום יום"לוח   )יג

נגק  ........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

נוק   ..........  בשלחפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )טו

צדק   .......  בשלחפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

רב  ..............  בשלחפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

רד  ......................................  ד- גפרק  משלי, אפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יט

רו  ...................................................  ביאור קהתי

ריג...............................................  מסכת יומא יעקבעין   )כ

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )כא

ריד  ...........................................  טקיד דף ע יגקמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

חמר  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

טמר  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

נר  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

נגר  ...............................................  ר האמצעי"אדמו

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

נגר  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

דנר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

נדר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כט

נור  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

ונר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

זנר  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

חנר  ................................  ור חומש לקריאה בציב  )לב

ער  .......................  בשלחפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

עאר  ......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )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
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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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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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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

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

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

חּמּדה  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 cnÁ‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈∆¿»
¯¯˜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

חּמּדה  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 cnÁ‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈∆¿»
¯¯˜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«««¿¿
,‰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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ׁ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
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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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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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b"i ,glya zyxt zay .c"qa
d"lyz'd ,hay
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

˙·LBi‰לקֹול מק ׁשיבים חברים ּבּגּנים «∆∆ְְֲִִִִֵֵַַַ

אדמּו"ר 1הׁשמיעני  כ"ק ּומביא , ְְִִִִֵַַ

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' על 2ה'צמח הּתרּגּום ּפירּוׁש ְְֵֶֶֶַַַַַַָ

לכניׁשּתא  למימר עלמא מארי עתיד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהּפסּוק,

וכּו' ּדיׂשראל ּכניׁשּתא אּת יֹומּיא , ּבסֹוף ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּדיׂשראל

כּו' מּדרׁשא ּבבית ויתיבא אּומיא ּביני ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָקלילא

ּדיּסּנ מה לכל מסּכים ואהי  כ ּו' אֹוריתא ְְְְֱִִִִִִַַַַָָָאׁשמיעני

הּמדרׁש ּכפירּוׁש והּוא עבדת. הּפסּוק 3אּת על ְְְְְִֵַַַַָָָָ

ׁשּנתנֹו ההילּולא ּבעל ׁשל ּבּמאמר ְֲִֶֶַַַַַָָָָ(הּובא

ההילּולא  ּדיֹום להּמאמר ׁשהּקּב"ה 4ּבהמׁש ,( ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

לׁשמֹוע  ּבאים ׁשּלי ּופמליא אני ליׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאֹומר

יחיד) (לׁשֹון הׁשמיעני ּׁשּכתּוב מה א ,ְְִִִִֵֶַַַָָקֹול

חברים  ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, הּקּב"ה. על ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקאי

ּפירּוׁש יׁש ּפירּוׁשים. ּכּמה ּבזה יׁש ְִִִֵֵֵֵֶַַָָמקׁשיבים,

[ונקראים  הּׁשרת מלאכי על קאי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשחברים

ׂשנאה  ולא קנאה לא ּביניהם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹחברים

חברים, ׁשּנקראים טעם ועֹוד ּתחרּות. ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹולא

,[דּוגמת אלקים ּבני ליׂשראל, חברים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵָָָֹלהיֹותם

 ֿ ׁשּבגן הּנׁשמֹות על קאי ׁשחברים ּפירּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָויׁש

ּבּמאמר 5עדן  ּבאה 6(ּכמבאר חברים ׁשּתבת ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּנׁשמֹות  על ׁשּקאי  ּבּגּנים, להּיֹוׁשבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבהמׁש

וזהּו העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבגןֿעדן

הּׁשרת  ׁשּמלאכי ,לקֹול מקׁשיבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָחברים

ׁשל  הּתֹורה לקֹול מקׁשיבים ׁשּבגןֿעדן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָוהּנׁשמֹות

ּׁשמס  מה אמנם ׁשּלמּטה. אחרּֿכיׂשראל ּים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וכּנ"ל  הּקּב"ה, על אּלא) החברים, על (לא קאי יחיד) (ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהׁשמיעני

ּכ"ק  ּומקׁשה אֹוריתא. אׁשמיעני ליׂשראל אֹומר ׁשהּקּב"ה הּתרּגּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּפירּוׁש
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יג.1) ח, ואילך.2)שה"ש תשסג ס"ע ב כרך עה"פ.3)שה"ש בתחלתו.4)שהש"ר בגנים היושבת ע'5)ד"ה שם אוה"ת

ואילך. י.6)תשסה פרק הנ"ל בגנים היושבת ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לכנסת אומר הוא ברוך הקדוש

ÈÚÈÓL‰ CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ÌÈpba ˙·LBi‰1‡È·Óe , «∆∆««ƒ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ≈ƒ
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î2Ìeb¯z‰ Le¯Èt «¿«∆«∆∆¿«»≈««¿

Ï‡¯NÈc ‡zLÈÎÏ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ È¯‡Ó „È˙Ú ,˜eÒt‰ ÏÚ««»»ƒ»≈»¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈
,‡iÓBÈ ÛBÒa העולם אדון עתיד ¿«»

(באחרית) בסוף ישראל לכנסת לומר

Ï‡¯NÈcהימים  ‡zLÈk z‡«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈
‡ÈÓe‡ ÈÈa ‡ÏÈÏ˜ 'eÎÂ קלה ¿¿ƒ»≈≈«»

האומות È·a˙בין ‡·È˙ÈÂ¿»ƒ»¿≈
‡L¯cÓהמדרש בבית eÎ'ויושבת ƒ¿»»

'eÎ ‡˙È¯B‡ ÈÚÈÓL‡ השמיעיני «¿ƒƒƒ«¿»
תורה ÏÎÏ(דברי) ÌÈkÒÓ È‰‡Â»¡ƒ«¿ƒ¿»

˙„·Ú z‡ Èc ‰Ó מה לכל ואסכים «ƒ»¿»¿«
עושה. על e‰Â‡שאת התרגום פירוש ¿

זה  ‰L¯„nפסוק Le¯ÈÙk3ÏÚ ¿≈«ƒ¿»«
ÏL ¯Ó‡na ‡·e‰) ˜eÒt‰«»»««¬»∆

‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa שיום הריי"צ הרבי «««ƒ»
שבט  ביו"ד חל «¿∆B˙pLהסתלקותו

לפרסום  אותו ≈¿∆¿CLÓ‰aמסר
‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈc ¯Ó‡n‰Ï4 ¿««¬»¿«ƒ»

לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל מאמר

שבט  יו"ד ליום לפרסום שנמסר תש"י

הפסוק  את מפרש והמדרש עצמו),

È‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‰"aw‰L∆«»»≈¿ƒ¿»≈¬ƒ
ÚBÓLÏ ÌÈ‡a ÈlL ‡ÈÏÓÙe»«¿»∆ƒ»ƒƒ¿«
·e˙kM ‰Ó C‡ ,CÏB˜≈««∆»
È‡˜ („ÈÁÈ ÔBLÏ) ÈÚÈÓL‰«¿ƒƒƒ¿»ƒ»≈

‰aw"‰מכוון  ÏÚ על ולא בעצמו ««»»
שלו. e˙kM·הפמליא ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»

זה  LÈבפסוק ,ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ≈
LÈ .ÌÈLe¯Èt ‰nk ‰Êa»∆«»≈ƒ≈

È‡˜ ÌÈ¯·ÁL Le¯Èt הכוונה ≈∆¬≈ƒ»≈
ÌÈ‡¯˜Â] ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ÏÚ««¿¬≈«»≈¿ƒ¿»ƒ
‡Ï Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ ÌÈ¯·Á¬≈ƒ¿ƒ∆≈≈≈∆…
˙e¯Áz ‡ÏÂ ‰‡N ‡ÏÂ ‰‡ƒ̃¿»¿…ƒ¿»¿…«¬
"בשעה  בגמרא: ז"ל חכמינו (כמאמר

מלאכי  אמרו למרום, משה שעלה

ריבונו  הוא: ברוך הקדוש לפני השרת

אמר  בינינו? אשה לילוד מה עולם, של

לפניו: אמרו בא. תורה לקבל להן:

מאות  תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה

שנברא  קודם דורות וארבעה ושבעים

תפקדנו  כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם

לו  אמר השמים? על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה'

עולם, של ריבונו לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הקדושֿברוךֿהוא

יש  קנאה תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא בה... כתיב מה לי נותן שאתה תורה

מיד  ביניכם? יש הרע יצר ביניכם?

ה' שנאמר להקדושֿברוךֿהוא לו הודו

תנה  ואילו וגו' שמך אדיר מה אדונינו

כתיב"). לא השמים על ¿BÚÂ„הודך
ÌÈ‡¯˜pL ÌÚË המלאכים ««∆ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·Á Ì˙BÈ‰Ï ,ÌÈ¯·Á¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ
,Ï‡¯NÈÏ נקראים Èaוהמלאכים ¿ƒ¿»≈¿≈

E˙Ó‚e„ ÌÈ˜Ï‡ לבני בדומה ¡…ƒ¿»¿
האמור  על רש"י כפירוש ישראל,

לקולך": מקשיבים "חברים זה, בפסוק

אלוקים  בני חבריך, השרת "מלאכי

קולך  לשמוע ובאים מקשיבים דוגמתך,

כנסיות" Le¯Èt,]בבתי LÈÂ¿≈≈
È‡˜ ÌÈ¯·ÁL הכוונהÏÚ ∆¬≈ƒ»≈«

Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp‰5¯‡·Ók) «¿»∆¿«≈∆«¿…»
¯Ó‡na6 הריי"צ הרבי zL·˙של ««¬»∆≈«

CLÓ‰aהמילה  ‰‡a ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿∆¿≈
È‡wL ,ÌÈpba ˙·LBi‰Ï¿«∆∆««ƒ∆»≈

היא  בגנים" ב"היושבת »ÏÚשהכוונה
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp‰«¿»∆¿«≈∆««¿
e‰ÊÂ .(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿¿∆
,CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
˙BÓLp‰Â ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL∆«¿¬≈«»≈¿«¿»
ÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«¿ƒƒ¿
‰hÓlL Ï‡¯NÈ ÏL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿»≈∆¿«»

ר  מפירוש לעיל מקשיבים (כמובא ש"י:

כנסיות"). בבתי קולך לשמוע ובאים

ÌiÒÓM ‰Ó ÌÓ‡ הפסוק »¿»«∆¿«≈
CkŒ¯Á‡ ואומרÈÚÈÓL‰ ««»«¿ƒƒƒ

È‡˜ („ÈÁÈ ÔBLÏa) הכוונה‡Ï) ƒ¿»ƒ»≈…
ÏÚ (‡l‡ ,ÌÈ¯·Á‰ ÏÚ««¬≈ƒ∆»«

‰"aw‰,בעצמוLe¯ÈtÓ Ï"pÎÂ «»»¿««ƒ≈
¯ÓB‡ ‰"aw‰L Ìeb¯z‰««¿∆«»»≈
‡˙È¯B‡ ÈÚÈÓL‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿ƒƒƒ«¿»
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אגרות קודש

 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.

לפלא הדבר, שכנראה מסגנון מכתבו, אין ידוע לו מפעולה האמורה ותקותי חזקה, אשר כשיכיר 

פרטי הדברים על בורים ופנימיותם, הרי ישתתף ויכנס במחנה אלו המתמסרים להפצת מעינות תורת 

החסידות ועד שיגיעו גם חוצה, וינצל כח השפעתו בכל מקום שידו מגעת לתכלית האמורה והשי"ת 

יצליחו.

בכבוד ובברכה.



ככ 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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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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b"i ,glya zyxt zay .c"qa
d"lyz'd ,hay
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

˙·LBi‰לקֹול מק ׁשיבים חברים ּבּגּנים «∆∆ְְֲִִִִֵֵַַַ

אדמּו"ר 1הׁשמיעני  כ"ק ּומביא , ְְִִִִֵַַ

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' על 2ה'צמח הּתרּגּום ּפירּוׁש ְְֵֶֶֶַַַַַַָ

לכניׁשּתא  למימר עלמא מארי עתיד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהּפסּוק,

וכּו' ּדיׂשראל ּכניׁשּתא אּת יֹומּיא , ּבסֹוף ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּדיׂשראל

כּו' מּדרׁשא ּבבית ויתיבא אּומיא ּביני ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָקלילא

ּדיּסּנ מה לכל מסּכים ואהי  כ ּו' אֹוריתא ְְְְֱִִִִִִַַַַָָָאׁשמיעני

הּמדרׁש ּכפירּוׁש והּוא עבדת. הּפסּוק 3אּת על ְְְְְִֵַַַַָָָָ

ׁשּנתנֹו ההילּולא ּבעל ׁשל ּבּמאמר ְֲִֶֶַַַַַָָָָ(הּובא

ההילּולא  ּדיֹום להּמאמר ׁשהּקּב"ה 4ּבהמׁש ,( ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

לׁשמֹוע  ּבאים ׁשּלי ּופמליא אני ליׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאֹומר

יחיד) (לׁשֹון הׁשמיעני ּׁשּכתּוב מה א ,ְְִִִִֵֶַַַָָקֹול

חברים  ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, הּקּב"ה. על ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקאי

ּפירּוׁש יׁש ּפירּוׁשים. ּכּמה ּבזה יׁש ְִִִֵֵֵֵֶַַָָמקׁשיבים,

[ונקראים  הּׁשרת מלאכי על קאי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשחברים

ׂשנאה  ולא קנאה לא ּביניהם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹחברים

חברים, ׁשּנקראים טעם ועֹוד ּתחרּות. ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹולא

,[דּוגמת אלקים ּבני ליׂשראל, חברים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵָָָֹלהיֹותם

 ֿ ׁשּבגן הּנׁשמֹות על קאי ׁשחברים ּפירּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָויׁש

ּבּמאמר 5עדן  ּבאה 6(ּכמבאר חברים ׁשּתבת ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּנׁשמֹות  על ׁשּקאי  ּבּגּנים, להּיֹוׁשבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבהמׁש

וזהּו העליֹון). וגןֿעדן הּתחּתֹון ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבגןֿעדן

הּׁשרת  ׁשּמלאכי ,לקֹול מקׁשיבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָחברים

ׁשל  הּתֹורה לקֹול מקׁשיבים ׁשּבגןֿעדן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָוהּנׁשמֹות

ּׁשמס  מה אמנם ׁשּלמּטה. אחרּֿכיׂשראל ּים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וכּנ"ל  הּקּב"ה, על אּלא) החברים, על (לא קאי יחיד) (ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהׁשמיעני

ּכ"ק  ּומקׁשה אֹוריתא. אׁשמיעני ליׂשראל אֹומר ׁשהּקּב"ה הּתרּגּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּפירּוׁש
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יג.1) ח, ואילך.2)שה"ש תשסג ס"ע ב כרך עה"פ.3)שה"ש בתחלתו.4)שהש"ר בגנים היושבת ע'5)ד"ה שם אוה"ת

ואילך. י.6)תשסה פרק הנ"ל בגנים היושבת ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לכנסת אומר הוא ברוך הקדוש

ÈÚÈÓL‰ CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ÌÈpba ˙·LBi‰1‡È·Óe , «∆∆««ƒ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ≈ƒ
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î2Ìeb¯z‰ Le¯Èt «¿«∆«∆∆¿«»≈««¿

Ï‡¯NÈc ‡zLÈÎÏ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ È¯‡Ó „È˙Ú ,˜eÒt‰ ÏÚ««»»ƒ»≈»¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈
,‡iÓBÈ ÛBÒa העולם אדון עתיד ¿«»

(באחרית) בסוף ישראל לכנסת לומר

Ï‡¯NÈcהימים  ‡zLÈk z‡«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈
‡ÈÓe‡ ÈÈa ‡ÏÈÏ˜ 'eÎÂ קלה ¿¿ƒ»≈≈«»

האומות È·a˙בין ‡·È˙ÈÂ¿»ƒ»¿≈
‡L¯cÓהמדרש בבית eÎ'ויושבת ƒ¿»»

'eÎ ‡˙È¯B‡ ÈÚÈÓL‡ השמיעיני «¿ƒƒƒ«¿»
תורה ÏÎÏ(דברי) ÌÈkÒÓ È‰‡Â»¡ƒ«¿ƒ¿»

˙„·Ú z‡ Èc ‰Ó מה לכל ואסכים «ƒ»¿»¿«
עושה. על e‰Â‡שאת התרגום פירוש ¿

זה  ‰L¯„nפסוק Le¯ÈÙk3ÏÚ ¿≈«ƒ¿»«
ÏL ¯Ó‡na ‡·e‰) ˜eÒt‰«»»««¬»∆

‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa שיום הריי"צ הרבי «««ƒ»
שבט  ביו"ד חל «¿∆B˙pLהסתלקותו

לפרסום  אותו ≈¿∆¿CLÓ‰aמסר
‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈc ¯Ó‡n‰Ï4 ¿««¬»¿«ƒ»

לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל מאמר

שבט  יו"ד ליום לפרסום שנמסר תש"י

הפסוק  את מפרש והמדרש עצמו),

È‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‰"aw‰L∆«»»≈¿ƒ¿»≈¬ƒ
ÚBÓLÏ ÌÈ‡a ÈlL ‡ÈÏÓÙe»«¿»∆ƒ»ƒƒ¿«
·e˙kM ‰Ó C‡ ,CÏB˜≈««∆»
È‡˜ („ÈÁÈ ÔBLÏ) ÈÚÈÓL‰«¿ƒƒƒ¿»ƒ»≈

‰aw"‰מכוון  ÏÚ על ולא בעצמו ««»»
שלו. e˙kM·הפמליא ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»

זה  LÈבפסוק ,ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ≈
LÈ .ÌÈLe¯Èt ‰nk ‰Êa»∆«»≈ƒ≈

È‡˜ ÌÈ¯·ÁL Le¯Èt הכוונה ≈∆¬≈ƒ»≈
ÌÈ‡¯˜Â] ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ÏÚ««¿¬≈«»≈¿ƒ¿»ƒ
‡Ï Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ ÌÈ¯·Á¬≈ƒ¿ƒ∆≈≈≈∆…
˙e¯Áz ‡ÏÂ ‰‡N ‡ÏÂ ‰‡ƒ̃¿»¿…ƒ¿»¿…«¬
"בשעה  בגמרא: ז"ל חכמינו (כמאמר

מלאכי  אמרו למרום, משה שעלה

ריבונו  הוא: ברוך הקדוש לפני השרת

אמר  בינינו? אשה לילוד מה עולם, של

לפניו: אמרו בא. תורה לקבל להן:

מאות  תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה

שנברא  קודם דורות וארבעה ושבעים

תפקדנו  כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם

לו  אמר השמים? על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה'

עולם, של ריבונו לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הקדושֿברוךֿהוא

יש  קנאה תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא בה... כתיב מה לי נותן שאתה תורה

מיד  ביניכם? יש הרע יצר ביניכם?

ה' שנאמר להקדושֿברוךֿהוא לו הודו

תנה  ואילו וגו' שמך אדיר מה אדונינו

כתיב"). לא השמים על ¿BÚÂ„הודך
ÌÈ‡¯˜pL ÌÚË המלאכים ««∆ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·Á Ì˙BÈ‰Ï ,ÌÈ¯·Á¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ
,Ï‡¯NÈÏ נקראים Èaוהמלאכים ¿ƒ¿»≈¿≈

E˙Ó‚e„ ÌÈ˜Ï‡ לבני בדומה ¡…ƒ¿»¿
האמור  על רש"י כפירוש ישראל,

לקולך": מקשיבים "חברים זה, בפסוק

אלוקים  בני חבריך, השרת "מלאכי

קולך  לשמוע ובאים מקשיבים דוגמתך,

כנסיות" Le¯Èt,]בבתי LÈÂ¿≈≈
È‡˜ ÌÈ¯·ÁL הכוונהÏÚ ∆¬≈ƒ»≈«

Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp‰5¯‡·Ók) «¿»∆¿«≈∆«¿…»
¯Ó‡na6 הריי"צ הרבי zL·˙של ««¬»∆≈«

CLÓ‰aהמילה  ‰‡a ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿∆¿≈
È‡wL ,ÌÈpba ˙·LBi‰Ï¿«∆∆««ƒ∆»≈

היא  בגנים" ב"היושבת »ÏÚשהכוונה
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp‰«¿»∆¿«≈∆««¿
e‰ÊÂ .(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿¿∆
,CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
˙BÓLp‰Â ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL∆«¿¬≈«»≈¿«¿»
ÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«¿ƒƒ¿
‰hÓlL Ï‡¯NÈ ÏL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿»≈∆¿«»

ר  מפירוש לעיל מקשיבים (כמובא ש"י:

כנסיות"). בבתי קולך לשמוע ובאים

ÌiÒÓM ‰Ó ÌÓ‡ הפסוק »¿»«∆¿«≈
CkŒ¯Á‡ ואומרÈÚÈÓL‰ ««»«¿ƒƒƒ

È‡˜ („ÈÁÈ ÔBLÏa) הכוונה‡Ï) ƒ¿»ƒ»≈…
ÏÚ (‡l‡ ,ÌÈ¯·Á‰ ÏÚ««¬≈ƒ∆»«

‰"aw‰,בעצמוLe¯ÈtÓ Ï"pÎÂ «»»¿««ƒ≈
¯ÓB‡ ‰"aw‰L Ìeb¯z‰««¿∆«»»≈
‡˙È¯B‡ ÈÚÈÓL‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿ƒƒƒ«¿»

התורה. את לי השמיעי
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mipbaכו zayeid

ׁשם), הּתֹורה' (ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְֶֶֶַַַַָָאדמּו"ר

לׁשמיעת  הקּב"ה ּצרי מה מּובן, אינֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָָּדלכאֹורה

ּומבאר, ּתצא. מאּתֹו הּתֹורה והלא ְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹהּתֹורה,

 ֿ ממּלאּֿכל ּבחינת לפעמים נקרא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

לימּוד  עלֿידי ּכי הׁשמיעני, אֹומר ולכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָעלמין,

 ֿ סֹובבּֿכל מּבחינת נמׁש ׁשּלמּטה ְְְִִִֵֶַַַָָָָהּתֹורה

ְִָעלמין.

המבֹואר Ô·eÈÂב) עלּֿפי יֹותר ּבפרטּיּות זה ¿»ְְִִִֵֶַַָָ

הּקדׁש' כּו'7ּב'אּגרת ּגדֹול ּפלא  ענין ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹ

ּוברּור  עּיּון עלֿידי מּמעל ּבּׁשמים נעׂשה ְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָמה

זֹו הלכה מעלה ֿ זה עלֿידי ּכי כּו' ּפסּוקה ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָהלכה

הּוא  ההלכֹות ׁשּברּור הּטעם וזהּו כּו', ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָמהּקליּפֹות

הּׁשּיכֹות  ההלכֹות רק [ולא ּדוקא הּתחּתֹונים ְְְְֲִַַַַַַַַָָָֹֹּבכח

החֹודׁש לפי 8לקּדּוׁש הּטעם לֹומר יׁש ׁשּבזה , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָ

וסיהרא  ּבׁשימׁשא ּתלּוי החֹודׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָׁשּקידּוׁש

לפי  ההלכֹות], לכל ּבנֹוגע ּגם אּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה,

הּברּורים  עבֹודת עלֿידי נעׂשה ההלכֹות ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּברּור

אין  ׁשהעליֹונים ולהיֹות מהּקליּפֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּמבררים

אין  לכן מהּקליּפֹות, ּולהעלֹות לברר ּכח ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבהם

ּדוקא  אּלא ההלכֹות. את לברר ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹּבכחם

עלֿידם  הּנה מהּקליּפֹות, ׁשּמבררים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתחּתֹונים,

ּבאים  ולכן ההלכֹות, ּברּור נעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּדוקא

מהּתחּתֹונים  ּתֹורה חדּוׁשי לׁשמֹוע ְְְִִִִֵֵֶַַַָָהעליֹונים

חברים  וזהּו הּקדׁש'). ּב'אּגרת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ(ּכמבֹואר

ההלכֹות  ּברּור ּכי הׁשמיעני, לקֹול ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָמקׁשיבים

 ֿ מה ּדוקא, למּטה הּתֹורה לימּוד עלֿידי ְְְִֵַַַַַָָָהּוא

אין  הּמלאכים רק לא הּנה העליֹונים, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּׁשאיןּֿכן

אין  ׁשּבגןֿעדן הּנׁשמֹות ּגם אּלא לברר, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכחם
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ב).7) (קמד, כו ב.8)סימן פט"ו, שמו"ר ה"ב. פ"א כתובות ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי ע"ב. ריש ח, ר"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(ÌL '‰¯Bz‰ ¯B‡'a) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"k ‰L˜Óe«¿∆¿«¿«∆«∆∆¿«»»
‰¯Bz‰ ˙ÚÈÓLÏ ‰"a˜‰ CÈ¯v ‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»«»ƒ«»»ƒ¿ƒ««»

ישראל, בני עלֿידי נלמדת שהיא zˆ‡כפי Bz‡Ó ‰¯Bz‰ ‡Ï‰Â והוא «¬…«»≈ƒ≈≈
התורה? ונותן התורה מקור

‡¯˜ ‰"aw‰L ,¯‡·Óe¿»≈∆«»»ƒ¿»
ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁa ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«≈»

,ÔÈÓÏÚ שמאיר כפי האלוקי האור »¿ƒ
לעולמות  ומותאמת מוגבלת במידה

ומתלבש  אותם ו'ממלא' ולנבראים

פנימית, בצורה ‡ÓB¯בהם ÔÎÏÂ¿»≈≈
ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא

Èk ,ÈÚÈÓL‰ התורה לימוד ללא «¿ƒƒƒƒ
הארה  בעולם יש ישראל בני של

שהוא  כפי האלוקי האור של והתגלות

ואילו  בלבד, עלמין' כל 'ממלא בבחינת

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»
‰hÓlL ישראל בני CLÓעלֿידי ∆¿«»ƒ¿»

אלוקי  אור למטה ומאיר ויורד

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁaÓ אור ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
מהתלבשות  שלמעלה מוגבל בלתי

עליהם  ומקיף 'סובב' והוא בנבראים

מלמעלה.

‰Ê Ô·eÈÂ של ·) המיוחדת המעלה ¿»∆
למטה  ישראל בני עלֿידי התורה לימוד

ÈtŒÏÚ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈«ƒ
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ó‰7 «¿»¿ƒ∆∆«…∆

המעלה  אודות התניא שבספר

למטה  התורה לימוד של המיוחדת

Ó‰דווקא  'eÎ ÏB„b ‡Ït ÔÈÚƒ¿«∆∆»«
È„ÈŒÏÚ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ‰NÚ«¬∆«»«ƒƒ«««¿≈

‰˜eÒt ‰ÎÏ‰ ¯e¯·e ÔeiÚ מן ƒ≈¬»»¿»
ואחרונים, ראשונים ופוסקים הגמרא

'eÎ קודם דבר, בהעלם שהיה מה

הלז  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰העיון Èkידי על ƒ«¿≈∆
ההלכה  ובירור והעיון ההתעמקות

˙BtÈÏw‰Ó BÊ ‰ÎÏ‰ ‰ÏÚÓ«¬∆¬»»≈«¿ƒ
'eÎ על ומכסות מעלימות שהיו

שלא  או כלל ידועה היתה שלא ההלכה

 ֿ על וכעת בטעמה, היטב מובנת היתה

מובן, הטעם והבירור העיון ‰ÌÚhידי e‰ÊÂ לכך e¯aL¯הפנימי ¿∆«««∆≈
ÌÈBzÁz‰ ÁÎa ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ למטה התורה את הלומדים ישראל בני «¬»¿…«««¿ƒ

L„BÁ‰ Lec˜Ï ˙BÎiM‰ ˙BÎÏ‰‰ ˜¯ ‡ÏÂ] ‡˜Âc8, דבר «¿»¿…««¬»««»¿ƒ«∆
ה' מועדי "אלה הפסוק על ז"ל חכמינו (כדברי למטה הדין לבית שנמסר

ולא  חסר בכתיב "אתם" שנאמר במועדם" אתם תקראו אשר קדש, מקראי

אלא  המועדים על מוסבת אינה "אתם" שהמילה להורות מלא בכתיב 'אותם'

אתם  שוגגין, אפילו - "אתם המועדים. את (תקבעו) תקראו אתם ישראל, על

מוטעין"), אפילו - אתם מזידין, אפילו -ÌÚh‰ ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊaL∆»∆≈««««
למטה  ישראל לבני  נמסר ÈÙÏ¿ƒשהדבר

ÈeÏz L„BÁ‰ Le„ÈwL∆ƒ«∆»
‡¯‰ÈÒÂ ‡LÓÈLa וירח שמש ¿ƒ¿»¿ƒ¬»

‰hÓlL החודש את מקדשים שהרי ∆¿«»
ולכן  הירח, מולד על עדות עלֿפי

לביתֿדין, נמסר Ìbהדבר ‡l‡∆»«
,˙BÎÏ‰‰ ÏÎÏ Ú‚Ba פסק ¿≈«¿»«¬»

לביתֿדין  נמסר ÈÙÏההלכה ,[¿ƒ
ŒÏÚ ‰NÚ ˙BÎÏ‰‰ ¯e¯aL∆≈«¬»«¬∆«
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬««≈ƒ

ÌÈ¯¯·nL ההלכות את ∆¿»¿ƒ
˙BtÈÏw‰Ó ומעלימות המכסות ≈«¿ƒ

הקדש' ב'אגרת (כמבואר עליהם

ההלכות  שטעמי התניא בספר האמורה

החכמה  שניצוצות כך ידי על מכוסים

שם  ונמצאים בקליפות נפלו העליונה

על  שולטות שהקליפות במצב

חכמת  על ומעלימות הללו הניצוצות

ÌÈBÈÏÚ‰Lה),התור  ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»∆¿ƒ
שבעולמות  והמלאכים הנשמות

Ï·¯¯העליונים  Ák Ì‰a ÔÈ‡≈»∆…«¿»≈
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe של הניצוצות ¿«¬

העליונה  ÔÎÏהחכמה ,˙BtÈÏw‰Ó≈«¿ƒ»≈
¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡ ולהעלות˙‡ ≈¿…»¿»≈∆

‡˜Âc ‡l‡ .˙BÎÏ‰‰«¬»∆»«¿»
,ÌÈBzÁz‰ הנמצאות הנשמות ««¿ƒ

הזה, בעולם גשמי בגוף למטה

ÌÈ¯¯·nL הניצוצות את ∆¿»¿ƒ
Ì„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,˙BtÈÏw‰Ó≈«¿ƒƒ≈«»»
,˙BÎÏ‰‰ ¯e¯a ‰NÚ ‡˜Âc«¿»«¬∆≈«¬»
ÚBÓLÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈ‡a ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ»∆¿ƒƒ¿«
ÌÈBzÁz‰Ó ‰¯Bz ÈLe„Áƒ≈»≈««¿ƒ
הזה  בעולם הנשמות שחידשו

.('L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ók)«¿»¿ƒ∆∆«…∆
CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á e‰ÊÂ¿∆¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

,ÈÚÈÓL‰ מקשיבים בגןֿעדן ונשמות שמלאכים לכך הכוונה שכאמור «¿ƒƒƒ
למטה  ישראל בני של התורה È„ÈŒÏÚללימוד ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ ¯e¯a Èkƒ≈«¬»«¿≈

‰p‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«»«¿»«∆≈≈»∆¿ƒƒ≈
¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˜¯ ‡Ï,הניצוצות Ìbאת ‡l‡ …«««¿»ƒ≈¿…»¿»≈∆»«
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d"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

,לקֹול מקׁשיבים הם ּגם ולכן לברר, ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּבכחם

ּומסּים  ׁשּלמּטה. הּנׁשמֹות ׁשל הּתֹורה ְְְְֵֶֶַַַַָָָלקֹול

ׁשּקא  יחיד), (לׁשֹון הׁשמיעני על ּבּכתּוב י  ְְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּלמּטה  ליׂשראל אֹומר הּוא ׁשּגם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

הּוא  ההלכה ּבר ּור ּכי (ּכּנ"ל), אֹוריתא ְְֲִִִִֵַַַַַָָָאׁשמיעני

עלֿידי  לא ואפילּו ּדוקא למּטה יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹעלֿידי

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מיפלּגי 9הּקּב"ה, קא ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

טהֹור  אֹומר הּקּב"ה כּו' ּדרקיע ְְְִִִֵַַָָָָָּבמתיבּתא

ואמרי  טמא, אמרי דרקיעא מתיבּתא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָוכּוּלהּו

ׁשּברּור  והינּו, נחמני. ּבר רּבה נֹוכח נֹוכח, ְְֲִֵֶַַַַַָָָָמאן

ּדוקא  אּלא הּקּב"ה, עלֿידי לא הּוא ְְֲֵֶַַַַָָָָָֹההלכֹות

[ׁשהרי  ּבגּוף נׁשמה ׁשהיה נחמני ּבר רּבה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעלֿידי

נחמני, ּבר רּבה נֹוכח נֹוכח, מאן ׁשאמרּו ְֲִֶַַַַַַַָָָמה

ּכי  נפׁשיּה], ׁשּנח לפני ּבגּוף, נׁשמה ּבהיֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהיה

מבררים  ׁשהם עלֿידי הּתחּתֹונים, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדוקא

ההלכה  את מבררים הם הרי כּו', ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהּקליּפֹות

ּפֹוסקים  ּׁשּיׁש ּבר 10[ּומה ּכרּבה ּדלא ׁשּפסקּו ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ

הּוא  נׁשמה יציאת ׁשּבׁשעת לפי זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָנחמני,

היא' ּבּׁשמים 'לא ּבכלל והוי הכי, ].11ּדאמר ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ

ּבפרׁשתנּוLÈÂג) ּׁשּכתּוב מה עם זה 12לקּׁשר ¿≈ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ועד, לעֹולם ימל הוי' הּים) ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ(ּבׁשירת

צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק ּׁשאמרּו13ּומביא מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

ז"ל  ועד,14רּבֹותינּו סלה נצח ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ימל הוי' ּדכתיב ועד כּו', עֹולמית הפסק לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹאין

ׁשּבּזהר  ּומֹוסיף, ועד. הּוא 15לעֹולם ׁשּסלה איתא ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

זֹו ּבבחינה הּוא ועד ענין ּוכמֹוֿכן 16ּבעּתיקא, ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מקֹום  ּכל הּנ"ל  רז"ל מּמאמר ּגם ְְֲִִַַַַַַַָָָ[וכדמּוכח

עֹולמ  הפסק לֹו אין ועד, סלה נצח ית,ׁשּנאמר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הרי  עֹולמית, הפסק לֹו אין אמרּו 'ועד') ועל 'סלה' (על ׁשניהם ׁשעל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּטעם  וזהּו ּבעּתיקא. הּוא 'ועד' ּגם הּנה ּבעּתיקא, הּוא ׁש'ּסלה' ּדכׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּובן,

צרי ּולפיֿזה מהגּבלֹות], למעלה היא עּתיקא ׁשּבחינת לפי הפסק, להם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ Ìb ÔÎÏÂ ,¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡ Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp‰«¿»∆¿«≈∆≈¿…»¿»≈¿»≈«≈
.‰hÓlL ˙BÓLp‰ ÏL ‰¯Bz‰ ÏB˜Ï ,CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó«¿ƒƒ¿≈¿«»∆«¿»∆¿«»

È‡wL ,(„ÈÁÈ ÔBLÏ) ÈÚÈÓL‰ ·e˙ka ÌiÒÓe הכוונהÏÚ ¿«≈«»«¿ƒƒƒ¿»ƒ∆»≈«
ÈÚÈÓL‡ ‰hÓlL Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÌbL ,‰"aw‰«»»∆«≈¿ƒ¿»≈∆¿«»«¿ƒƒƒ

¯e¯a Èk ,(Ï"pk) ‡˙È¯B‡«¿»««ƒ≈
Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰«¬»»«¿≈ƒ¿»≈
ŒÏÚ ‡Ï eÏÈÙ‡Â ‡˜Âc ‰hÓÏ¿«»«¿»«¬ƒ…«

‰"aw‰ È„È בעצמו¯Ó‡ÓÎe , ¿≈«»»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯9 בגמרא‡˜ «≈«»

ÈbÏÙÈÓ מחלוקת z·È˙Óa‡יש ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÚÈ˜¯c ברקיע שלמעלה בישיבה ¿»ƒ«

'eÎ נגעים ‡ÓB¯בדיני ‰"aw‰«»»≈
‡z·È˙Ó e‰leÎÂ ¯B‰Ë»¿¿¿ƒ¿»
È¯Ó‡Â ,‡ÓË È¯Ó‡ ‡ÚÈ˜¯„ƒ¿ƒ»«¿≈»≈¿«¿≈

,ÁÎB Ô‡Ó האם ויפסוק יוכיח מי »«
או  הקדושֿברוךֿהוא כדברי ההלכה

דרקיע' ב'מתיבתא הלומדים כדברי

ÁÎB ויפסוק a¯יוכיח ‰a¯ »«»«
¯e¯aL ,eÈ‰Â .ÈÓÁ«¬»ƒ¿«¿∆≈

˙BÎÏ‰‰ למעשה ההלכה ופסק «¬»
,‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡Ï ‡e‰…«¿≈«»»
¯a ‰a¯ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»«¿≈«»«
Ûe‚a ‰ÓL ‰È‰L ÈÓÁ«¬»ƒ∆»»¿»»¿
Ô‡Ó e¯Ó‡L ‰Ó È¯‰L]∆¬≈«∆»¿«
,ÈÓÁ ¯a ‰a¯ ÁÎB ,ÁÎB«««»««¬»ƒ
,Ûe‚a ‰ÓL B˙BÈ‰a ‰È‰»»ƒ¿¿»»¿

dÈLÙ ÁpL ÈÙÏ מן ונפטר ƒ¿≈∆»«¿≈
בגמרא  הסיפור פרטי ככל ],העולם,

,ÌÈBzÁz‰ ‡˜Âc Èk ישראל בני ƒ«¿»««¿ƒ
ÌÈ¯¯·Óלמטה, Ì‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈¿»¿ƒ

העליונה  החכמה ניצוצות את ומעלים

Ì‰ È¯‰ ,'eÎ ˙BtÈÏw‰Ó≈«¿ƒ¬≈≈
‰Óe] ‰ÎÏ‰‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒ∆«¬»»«

ÌÈ˜ÒBt LiM10e˜ÒtL הלכה ∆≈¿ƒ∆»¿
ÈÓÁ,למעשה  ¯a ‰a¯k ‡Ïc¿…¿«»««¬»ƒ

˙‡ÈˆÈ ˙ÚLaL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«
,ÈÎ‰ ¯Ó‡c ‡e‰ ‰ÓL,כלומר ¿»»¿»«»ƒ

כך, ההלכה את פסק נחמני בר רבה

יציאת  בשעת דרקיע' ה'מתיבתא כדעת

בגוף  נשמה היה לא כאשר נשמה,

במידה  שייך היה כבר אלא לגמרי

ל'תחתונים' ולא ל'עליונים' הוא ÈÂ‰Âמסוימת ÌÈÓMaוהרי ‡Ï' ÏÏÎa «¬≈ƒ¿«…«»«ƒ
'‡È‰11 למטה לגמרי היה לא כבר כי כמותו הלכה אין ].ולכן ƒ

e˙L¯Ùa ·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ השבוע,12‚) פרשת ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»¿»»»≈
בשלח  È·Óe‡פרשת ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ 'ÈÂ‰ (Ìi‰ ˙¯ÈLa)¿ƒ««»¬»»ƒ¿…¿»»∆≈ƒ

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î13 «¿«∆«∆∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó14 «∆»¿«≈«
Áˆ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk או »»∆∆¡«∆«

‰ÏÒ או˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ ,„ÚÂ ∆»»∆≈∆¿≈
˙ÈÓÏBÚ נצחי ÚÂ„והוא ,'eÎ »ƒ»∆

שנאמר  מקום שבכל לכך הראייה

היא  נצחי דבר על מדובר "ועד"

„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ 'ÈÂ‰ ·È˙Îcƒ¿ƒ¬»»ƒ¿…¿»»∆
הקדושֿברוךֿהוא  של מלכותו והרי

נצחית.

ÛÈÒBÓe,'צדק 'הצמח אדמו"ר ƒ
¯‰faL15‡˙È‡ מובא‰ÏqL ∆«…«ƒ»∆∆»

‡˜ÈzÚa ‡e‰'יומין 'עתיק בבחינת ¿«ƒ»
והוא  וגילוי מ'יום' ונבדל (שנעתק

עליון  כתר בחינת של הפנימיות

מהספירות), ≈¿ÔÎŒBÓÎeשלמעלה
„ÚÂ ÔÈÚ על מורה הוא שאף ƒ¿«»∆

"סלה" כמו ÈÁ·a‰הנצחיות, ‡e‰ƒ¿ƒ»
BÊ16'ב'עתיקאÌb ÁÎeÓ„ÎÂ]¿ƒ¿»«

ÌB˜Ó Ïk Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡nÓƒ«¬«««««»»
ÔÈ‡ ,„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆«∆»»∆≈
ÔÂÈÎc ,˙ÈÓÏBÚ ˜ÒÙ‰ BÏ∆¿≈»ƒ¿≈»
ÏÚÂ '‰ÏÒ' ÏÚ) Ì‰ÈL ÏÚL∆«¿≈∆«∆»¿«

e¯Ó‡ ('„ÚÂ' מידה ‡ÔÈבאותה »∆»¿≈
,Ô·eÓ È¯‰ ,˙ÈÓÏBÚ ˜ÒÙ‰ BÏ∆¿≈»ƒ¬≈»
,‡˜ÈzÚa ‡e‰ '‰Ïq'L ÌLÎcƒ¿≈∆∆»¿«ƒ»
.‡˜ÈzÚa ‡e‰ '„ÚÂ' Ìb ‰p‰ƒ≈«»∆¿«ƒ»

e‰ÊÂ מושרשים שהם העובדה ¿∆
Ì‰Ïב'עתיקא' ÔÈ‡L ÌÚh‰«««∆≈»∆

‡˜ÈzÚ ˙ÈÁaL ÈÙÏ ,˜ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆¿ƒ««ƒ»
˙BÏa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כן ואם ƒ¿«¿»≈«¿»

ללא  לנצח, קיים זו מבחינה שבא מה

ÔeiÚהגבלות  CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈÙÏe ,[¿ƒ∆»ƒƒ
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כז mipba zayeid

ׁשם), הּתֹורה' (ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְֶֶֶַַַַָָאדמּו"ר

לׁשמיעת  הקּב"ה ּצרי מה מּובן, אינֹו ְְְִִִִֵַַַָָָָָּדלכאֹורה

ּומבאר, ּתצא. מאּתֹו הּתֹורה והלא ְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹהּתֹורה,

 ֿ ממּלאּֿכל ּבחינת לפעמים נקרא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

לימּוד  עלֿידי ּכי הׁשמיעני, אֹומר ולכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָעלמין,

 ֿ סֹובבּֿכל מּבחינת נמׁש ׁשּלמּטה ְְְִִִֵֶַַַָָָָהּתֹורה

ְִָעלמין.

המבֹואר Ô·eÈÂב) עלּֿפי יֹותר ּבפרטּיּות זה ¿»ְְִִִֵֶַַָָ

הּקדׁש' כּו'7ּב'אּגרת ּגדֹול ּפלא  ענין ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹ

ּוברּור  עּיּון עלֿידי מּמעל ּבּׁשמים נעׂשה ְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָמה

זֹו הלכה מעלה ֿ זה עלֿידי ּכי כּו' ּפסּוקה ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָהלכה

הּוא  ההלכֹות ׁשּברּור הּטעם וזהּו כּו', ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָמהּקליּפֹות

הּׁשּיכֹות  ההלכֹות רק [ולא ּדוקא הּתחּתֹונים ְְְְֲִַַַַַַַַָָָֹֹּבכח

החֹודׁש לפי 8לקּדּוׁש הּטעם לֹומר יׁש ׁשּבזה , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָ

וסיהרא  ּבׁשימׁשא ּתלּוי החֹודׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָׁשּקידּוׁש

לפי  ההלכֹות], לכל ּבנֹוגע ּגם אּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה,

הּברּורים  עבֹודת עלֿידי נעׂשה ההלכֹות ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּברּור

אין  ׁשהעליֹונים ולהיֹות מהּקליּפֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּמבררים

אין  לכן מהּקליּפֹות, ּולהעלֹות לברר ּכח ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבהם

ּדוקא  אּלא ההלכֹות. את לברר ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹּבכחם

עלֿידם  הּנה מהּקליּפֹות, ׁשּמבררים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתחּתֹונים,

ּבאים  ולכן ההלכֹות, ּברּור נעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּדוקא

מהּתחּתֹונים  ּתֹורה חדּוׁשי לׁשמֹוע ְְְִִִִֵֵֶַַַָָהעליֹונים

חברים  וזהּו הּקדׁש'). ּב'אּגרת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ(ּכמבֹואר

ההלכֹות  ּברּור ּכי הׁשמיעני, לקֹול ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָמקׁשיבים

 ֿ מה ּדוקא, למּטה הּתֹורה לימּוד עלֿידי ְְְִֵַַַַַָָָהּוא

אין  הּמלאכים רק לא הּנה העליֹונים, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּׁשאיןּֿכן

אין  ׁשּבגןֿעדן הּנׁשמֹות ּגם אּלא לברר, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכחם
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ב).7) (קמד, כו ב.8)סימן פט"ו, שמו"ר ה"ב. פ"א כתובות ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי ע"ב. ריש ח, ר"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(ÌL '‰¯Bz‰ ¯B‡'a) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"k ‰L˜Óe«¿∆¿«¿«∆«∆∆¿«»»
‰¯Bz‰ ˙ÚÈÓLÏ ‰"a˜‰ CÈ¯v ‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»«»ƒ«»»ƒ¿ƒ««»

ישראל, בני עלֿידי נלמדת שהיא zˆ‡כפי Bz‡Ó ‰¯Bz‰ ‡Ï‰Â והוא «¬…«»≈ƒ≈≈
התורה? ונותן התורה מקור

‡¯˜ ‰"aw‰L ,¯‡·Óe¿»≈∆«»»ƒ¿»
ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁa ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«≈»

,ÔÈÓÏÚ שמאיר כפי האלוקי האור »¿ƒ
לעולמות  ומותאמת מוגבלת במידה

ומתלבש  אותם ו'ממלא' ולנבראים

פנימית, בצורה ‡ÓB¯בהם ÔÎÏÂ¿»≈≈
ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא

Èk ,ÈÚÈÓL‰ התורה לימוד ללא «¿ƒƒƒƒ
הארה  בעולם יש ישראל בני של

שהוא  כפי האלוקי האור של והתגלות

ואילו  בלבד, עלמין' כל 'ממלא בבחינת

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»
‰hÓlL ישראל בני CLÓעלֿידי ∆¿«»ƒ¿»

אלוקי  אור למטה ומאיר ויורד

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁaÓ אור ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
מהתלבשות  שלמעלה מוגבל בלתי

עליהם  ומקיף 'סובב' והוא בנבראים

מלמעלה.

‰Ê Ô·eÈÂ של ·) המיוחדת המעלה ¿»∆
למטה  ישראל בני עלֿידי התורה לימוד

ÈtŒÏÚ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈«ƒ
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ó‰7 «¿»¿ƒ∆∆«…∆

המעלה  אודות התניא שבספר

למטה  התורה לימוד של המיוחדת

Ó‰דווקא  'eÎ ÏB„b ‡Ït ÔÈÚƒ¿«∆∆»«
È„ÈŒÏÚ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ‰NÚ«¬∆«»«ƒƒ«««¿≈

‰˜eÒt ‰ÎÏ‰ ¯e¯·e ÔeiÚ מן ƒ≈¬»»¿»
ואחרונים, ראשונים ופוסקים הגמרא

'eÎ קודם דבר, בהעלם שהיה מה

הלז  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰העיון Èkידי על ƒ«¿≈∆
ההלכה  ובירור והעיון ההתעמקות

˙BtÈÏw‰Ó BÊ ‰ÎÏ‰ ‰ÏÚÓ«¬∆¬»»≈«¿ƒ
'eÎ על ומכסות מעלימות שהיו

שלא  או כלל ידועה היתה שלא ההלכה

 ֿ על וכעת בטעמה, היטב מובנת היתה

מובן, הטעם והבירור העיון ‰ÌÚhידי e‰ÊÂ לכך e¯aL¯הפנימי ¿∆«««∆≈
ÌÈBzÁz‰ ÁÎa ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ למטה התורה את הלומדים ישראל בני «¬»¿…«««¿ƒ

L„BÁ‰ Lec˜Ï ˙BÎiM‰ ˙BÎÏ‰‰ ˜¯ ‡ÏÂ] ‡˜Âc8, דבר «¿»¿…««¬»««»¿ƒ«∆
ה' מועדי "אלה הפסוק על ז"ל חכמינו (כדברי למטה הדין לבית שנמסר

ולא  חסר בכתיב "אתם" שנאמר במועדם" אתם תקראו אשר קדש, מקראי

אלא  המועדים על מוסבת אינה "אתם" שהמילה להורות מלא בכתיב 'אותם'

אתם  שוגגין, אפילו - "אתם המועדים. את (תקבעו) תקראו אתם ישראל, על

מוטעין"), אפילו - אתם מזידין, אפילו -ÌÚh‰ ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊaL∆»∆≈««««
למטה  ישראל לבני  נמסר ÈÙÏ¿ƒשהדבר

ÈeÏz L„BÁ‰ Le„ÈwL∆ƒ«∆»
‡¯‰ÈÒÂ ‡LÓÈLa וירח שמש ¿ƒ¿»¿ƒ¬»

‰hÓlL החודש את מקדשים שהרי ∆¿«»
ולכן  הירח, מולד על עדות עלֿפי

לביתֿדין, נמסר Ìbהדבר ‡l‡∆»«
,˙BÎÏ‰‰ ÏÎÏ Ú‚Ba פסק ¿≈«¿»«¬»

לביתֿדין  נמסר ÈÙÏההלכה ,[¿ƒ
ŒÏÚ ‰NÚ ˙BÎÏ‰‰ ¯e¯aL∆≈«¬»«¬∆«
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬««≈ƒ

ÌÈ¯¯·nL ההלכות את ∆¿»¿ƒ
˙BtÈÏw‰Ó ומעלימות המכסות ≈«¿ƒ

הקדש' ב'אגרת (כמבואר עליהם

ההלכות  שטעמי התניא בספר האמורה

החכמה  שניצוצות כך ידי על מכוסים

שם  ונמצאים בקליפות נפלו העליונה

על  שולטות שהקליפות במצב

חכמת  על ומעלימות הללו הניצוצות

ÌÈBÈÏÚ‰Lה),התור  ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»∆¿ƒ
שבעולמות  והמלאכים הנשמות

Ï·¯¯העליונים  Ák Ì‰a ÔÈ‡≈»∆…«¿»≈
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe של הניצוצות ¿«¬

העליונה  ÔÎÏהחכמה ,˙BtÈÏw‰Ó≈«¿ƒ»≈
¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡ ולהעלות˙‡ ≈¿…»¿»≈∆

‡˜Âc ‡l‡ .˙BÎÏ‰‰«¬»∆»«¿»
,ÌÈBzÁz‰ הנמצאות הנשמות ««¿ƒ

הזה, בעולם גשמי בגוף למטה

ÌÈ¯¯·nL הניצוצות את ∆¿»¿ƒ
Ì„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,˙BtÈÏw‰Ó≈«¿ƒƒ≈«»»
,˙BÎÏ‰‰ ¯e¯a ‰NÚ ‡˜Âc«¿»«¬∆≈«¬»
ÚBÓLÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈ‡a ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ»∆¿ƒƒ¿«
ÌÈBzÁz‰Ó ‰¯Bz ÈLe„Áƒ≈»≈««¿ƒ
הזה  בעולם הנשמות שחידשו

.('L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ók)«¿»¿ƒ∆∆«…∆
CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á e‰ÊÂ¿∆¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

,ÈÚÈÓL‰ מקשיבים בגןֿעדן ונשמות שמלאכים לכך הכוונה שכאמור «¿ƒƒƒ
למטה  ישראל בני של התורה È„ÈŒÏÚללימוד ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ ¯e¯a Èkƒ≈«¬»«¿≈

‰p‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«»«¿»«∆≈≈»∆¿ƒƒ≈
¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˜¯ ‡Ï,הניצוצות Ìbאת ‡l‡ …«««¿»ƒ≈¿…»¿»≈∆»«
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d"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

,לקֹול מקׁשיבים הם ּגם ולכן לברר, ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּבכחם

ּומסּים  ׁשּלמּטה. הּנׁשמֹות ׁשל הּתֹורה ְְְְֵֶֶַַַַָָָלקֹול

ׁשּקא  יחיד), (לׁשֹון הׁשמיעני על ּבּכתּוב י  ְְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּלמּטה  ליׂשראל אֹומר הּוא ׁשּגם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

הּוא  ההלכה ּבר ּור ּכי (ּכּנ"ל), אֹוריתא ְְֲִִִִֵַַַַַָָָאׁשמיעני

עלֿידי  לא ואפילּו ּדוקא למּטה יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹעלֿידי

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מיפלּגי 9הּקּב"ה, קא ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

טהֹור  אֹומר הּקּב"ה כּו' ּדרקיע ְְְִִִֵַַָָָָָּבמתיבּתא

ואמרי  טמא, אמרי דרקיעא מתיבּתא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָוכּוּלהּו

ׁשּברּור  והינּו, נחמני. ּבר רּבה נֹוכח נֹוכח, ְְֲִֵֶַַַַַָָָָמאן

ּדוקא  אּלא הּקּב"ה, עלֿידי לא הּוא ְְֲֵֶַַַַָָָָָֹההלכֹות

[ׁשהרי  ּבגּוף נׁשמה ׁשהיה נחמני ּבר רּבה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעלֿידי

נחמני, ּבר רּבה נֹוכח נֹוכח, מאן ׁשאמרּו ְֲִֶַַַַַַַָָָמה

ּכי  נפׁשיּה], ׁשּנח לפני ּבגּוף, נׁשמה ּבהיֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהיה

מבררים  ׁשהם עלֿידי הּתחּתֹונים, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדוקא

ההלכה  את מבררים הם הרי כּו', ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהּקליּפֹות

ּפֹוסקים  ּׁשּיׁש ּבר 10[ּומה ּכרּבה ּדלא ׁשּפסקּו ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ

הּוא  נׁשמה יציאת ׁשּבׁשעת לפי זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָנחמני,

היא' ּבּׁשמים 'לא ּבכלל והוי הכי, ].11ּדאמר ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ

ּבפרׁשתנּוLÈÂג) ּׁשּכתּוב מה עם זה 12לקּׁשר ¿≈ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ועד, לעֹולם ימל הוי' הּים) ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ(ּבׁשירת

צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק ּׁשאמרּו13ּומביא מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

ז"ל  ועד,14רּבֹותינּו סלה נצח ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ימל הוי' ּדכתיב ועד כּו', עֹולמית הפסק לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹאין

ׁשּבּזהר  ּומֹוסיף, ועד. הּוא 15לעֹולם ׁשּסלה איתא ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

זֹו ּבבחינה הּוא ועד ענין ּוכמֹוֿכן 16ּבעּתיקא, ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מקֹום  ּכל הּנ"ל  רז"ל מּמאמר ּגם ְְֲִִַַַַַַַָָָ[וכדמּוכח

עֹולמ  הפסק לֹו אין ועד, סלה נצח ית,ׁשּנאמר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הרי  עֹולמית, הפסק לֹו אין אמרּו 'ועד') ועל 'סלה' (על ׁשניהם ׁשעל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּטעם  וזהּו ּבעּתיקא. הּוא 'ועד' ּגם הּנה ּבעּתיקא, הּוא ׁש'ּסלה' ּדכׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּובן,

צרי ּולפיֿזה מהגּבלֹות], למעלה היא עּתיקא ׁשּבחינת לפי הפסק, להם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
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א.9) פו, ספ"ב.10)ב"מ צרעת טומאת הל' במתיבתא 11)רמב"ם מיפלגי קא ד"ה לקו"ת גם וראה שם. לרמב"ם משנה כסף

.30 ובהערה 331 ע' ח"א תשמ"ז סה"ש .68 ע' חי"ב לקו"ש ד). כד, (תזריע יח.12)דרקיע טו, פרשתנו 13)בשלח אוה"ת

תקסז. א.14)גע' נד, א.15)עירובין כ, כו'".16)ח"ג בדניאל "וכדמשמע שם: אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ Ìb ÔÎÏÂ ,¯¯·Ï ÌÁÎa ÔÈ‡ Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp‰«¿»∆¿«≈∆≈¿…»¿»≈¿»≈«≈
.‰hÓlL ˙BÓLp‰ ÏL ‰¯Bz‰ ÏB˜Ï ,CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó«¿ƒƒ¿≈¿«»∆«¿»∆¿«»

È‡wL ,(„ÈÁÈ ÔBLÏ) ÈÚÈÓL‰ ·e˙ka ÌiÒÓe הכוונהÏÚ ¿«≈«»«¿ƒƒƒ¿»ƒ∆»≈«
ÈÚÈÓL‡ ‰hÓlL Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÌbL ,‰"aw‰«»»∆«≈¿ƒ¿»≈∆¿«»«¿ƒƒƒ

¯e¯a Èk ,(Ï"pk) ‡˙È¯B‡«¿»««ƒ≈
Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰«¬»»«¿≈ƒ¿»≈
ŒÏÚ ‡Ï eÏÈÙ‡Â ‡˜Âc ‰hÓÏ¿«»«¿»«¬ƒ…«

‰"aw‰ È„È בעצמו¯Ó‡ÓÎe , ¿≈«»»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯9 בגמרא‡˜ «≈«»

ÈbÏÙÈÓ מחלוקת z·È˙Óa‡יש ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÚÈ˜¯c ברקיע שלמעלה בישיבה ¿»ƒ«

'eÎ נגעים ‡ÓB¯בדיני ‰"aw‰«»»≈
‡z·È˙Ó e‰leÎÂ ¯B‰Ë»¿¿¿ƒ¿»
È¯Ó‡Â ,‡ÓË È¯Ó‡ ‡ÚÈ˜¯„ƒ¿ƒ»«¿≈»≈¿«¿≈

,ÁÎB Ô‡Ó האם ויפסוק יוכיח מי »«
או  הקדושֿברוךֿהוא כדברי ההלכה

דרקיע' ב'מתיבתא הלומדים כדברי

ÁÎB ויפסוק a¯יוכיח ‰a¯ »«»«
¯e¯aL ,eÈ‰Â .ÈÓÁ«¬»ƒ¿«¿∆≈

˙BÎÏ‰‰ למעשה ההלכה ופסק «¬»
,‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡Ï ‡e‰…«¿≈«»»
¯a ‰a¯ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»«¿≈«»«
Ûe‚a ‰ÓL ‰È‰L ÈÓÁ«¬»ƒ∆»»¿»»¿
Ô‡Ó e¯Ó‡L ‰Ó È¯‰L]∆¬≈«∆»¿«
,ÈÓÁ ¯a ‰a¯ ÁÎB ,ÁÎB«««»««¬»ƒ
,Ûe‚a ‰ÓL B˙BÈ‰a ‰È‰»»ƒ¿¿»»¿

dÈLÙ ÁpL ÈÙÏ מן ונפטר ƒ¿≈∆»«¿≈
בגמרא  הסיפור פרטי ככל ],העולם,

,ÌÈBzÁz‰ ‡˜Âc Èk ישראל בני ƒ«¿»««¿ƒ
ÌÈ¯¯·Óלמטה, Ì‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈¿»¿ƒ

העליונה  החכמה ניצוצות את ומעלים

Ì‰ È¯‰ ,'eÎ ˙BtÈÏw‰Ó≈«¿ƒ¬≈≈
‰Óe] ‰ÎÏ‰‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒ∆«¬»»«

ÌÈ˜ÒBt LiM10e˜ÒtL הלכה ∆≈¿ƒ∆»¿
ÈÓÁ,למעשה  ¯a ‰a¯k ‡Ïc¿…¿«»««¬»ƒ

˙‡ÈˆÈ ˙ÚLaL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«
,ÈÎ‰ ¯Ó‡c ‡e‰ ‰ÓL,כלומר ¿»»¿»«»ƒ

כך, ההלכה את פסק נחמני בר רבה

יציאת  בשעת דרקיע' ה'מתיבתא כדעת

בגוף  נשמה היה לא כאשר נשמה,

במידה  שייך היה כבר אלא לגמרי

ל'תחתונים' ולא ל'עליונים' הוא ÈÂ‰Âמסוימת ÌÈÓMaוהרי ‡Ï' ÏÏÎa «¬≈ƒ¿«…«»«ƒ
'‡È‰11 למטה לגמרי היה לא כבר כי כמותו הלכה אין ].ולכן ƒ

e˙L¯Ùa ·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ השבוע,12‚) פרשת ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»¿»»»≈
בשלח  È·Óe‡פרשת ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ 'ÈÂ‰ (Ìi‰ ˙¯ÈLa)¿ƒ««»¬»»ƒ¿…¿»»∆≈ƒ

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î13 «¿«∆«∆∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó14 «∆»¿«≈«
Áˆ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk או »»∆∆¡«∆«

‰ÏÒ או˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ ,„ÚÂ ∆»»∆≈∆¿≈
˙ÈÓÏBÚ נצחי ÚÂ„והוא ,'eÎ »ƒ»∆

שנאמר  מקום שבכל לכך הראייה

היא  נצחי דבר על מדובר "ועד"

„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ 'ÈÂ‰ ·È˙Îcƒ¿ƒ¬»»ƒ¿…¿»»∆
הקדושֿברוךֿהוא  של מלכותו והרי

נצחית.

ÛÈÒBÓe,'צדק 'הצמח אדמו"ר ƒ
¯‰faL15‡˙È‡ מובא‰ÏqL ∆«…«ƒ»∆∆»

‡˜ÈzÚa ‡e‰'יומין 'עתיק בבחינת ¿«ƒ»
והוא  וגילוי מ'יום' ונבדל (שנעתק

עליון  כתר בחינת של הפנימיות

מהספירות), ≈¿ÔÎŒBÓÎeשלמעלה
„ÚÂ ÔÈÚ על מורה הוא שאף ƒ¿«»∆

"סלה" כמו ÈÁ·a‰הנצחיות, ‡e‰ƒ¿ƒ»
BÊ16'ב'עתיקאÌb ÁÎeÓ„ÎÂ]¿ƒ¿»«

ÌB˜Ó Ïk Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡nÓƒ«¬«««««»»
ÔÈ‡ ,„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆«∆»»∆≈
ÔÂÈÎc ,˙ÈÓÏBÚ ˜ÒÙ‰ BÏ∆¿≈»ƒ¿≈»
ÏÚÂ '‰ÏÒ' ÏÚ) Ì‰ÈL ÏÚL∆«¿≈∆«∆»¿«

e¯Ó‡ ('„ÚÂ' מידה ‡ÔÈבאותה »∆»¿≈
,Ô·eÓ È¯‰ ,˙ÈÓÏBÚ ˜ÒÙ‰ BÏ∆¿≈»ƒ¬≈»
,‡˜ÈzÚa ‡e‰ '‰Ïq'L ÌLÎcƒ¿≈∆∆»¿«ƒ»
.‡˜ÈzÚa ‡e‰ '„ÚÂ' Ìb ‰p‰ƒ≈«»∆¿«ƒ»

e‰ÊÂ מושרשים שהם העובדה ¿∆
Ì‰Ïב'עתיקא' ÔÈ‡L ÌÚh‰«««∆≈»∆

‡˜ÈzÚ ˙ÈÁaL ÈÙÏ ,˜ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆¿ƒ««ƒ»
˙BÏa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כן ואם ƒ¿«¿»≈«¿»

ללא  לנצח, קיים זו מבחינה שבא מה

ÔeiÚהגבלות  CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈÙÏe ,[¿ƒ∆»ƒƒ

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



mipbaכח zayeid

אתון  ּבחילּופי אחד ׁשהּוא 'ועד' ּבענין ,17עּיּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

יחּודאּֿתּתאה  'ועד'18והּוא הּנ"ל לפי והרי , ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

יֹומין. עּתיק מּבחינת ְְִִִִִַַָנמׁש

LÈÂ ּבחינת ּדהּנה הּקּוׁשיא, ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִֵֵַַָ

יחיד  ּבחינת היא ּגם 19עּתיקא ׁשּלמעלה ְְְִִִִֶַַַַָָָ

אחד  חילּופי 20מּבחינת רק ׁשהּוא 'ועד' ואילּו , ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּלכן  אחד, מּבחינת למּטה הּוא ּדאחד, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאתון

כּו' ׁשם ּברּו) ּדקריאתֿׁשמע ׁשני ּבפסּוק ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּבּזהר  ׁשּנקרא ֿ 18ועד, ּדקריאת ׁשני ּפסּוק ּבׁשם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּבפסּוק  אחד מּבחינת למּטה ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשמע),

ׁשהּוא  'ועד' על לֹומר ׁשּי אי ואםּֿכן ְִִֵֵֶֶַַַָָראׁשֹון,

ּבפסּוק  ׁשהרי יּוקׁשה, ּוביֹותר עּתיקא. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמּבחינת

היא  'ועד' ּתיבת ּגּופא, ּדקריאתֿׁשמע ְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני

והינּו מלכּותֹו, ּכבֹוד ׁשם הּתיבֹות ְְְְְֲֵֵֵַַַַלאחרי

ּתחּתֹונה  ּבחינה זֹו הרי ּגּופא ׁשני ְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשּבפסּוק

עֹולמֹות  ג' על קאי  מלכּות ֹו' ּכבֹוד  ּד'ׁשם  ְְְְֵֵֵַַָָּביֹותר.

ועד' ּו'לעֹולם הרּוחנּיים, ְְְֲִִִִִֶָָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

כ"ק  ׁשּכתב ּוכמֹו הּגׁשמית. עׂשּיה על ְְֲִִֵֶַַַַָָָקאי

ׁשם  צדק' ה'צמח מאמר 21אדמּו"ר ּבפירּוׁש ְְֲֵֶֶֶַַַַַָ

ז"ל  ּבראֹו22רּבֹותינּו לא הּקּב"ה ּׁשּברא מה ּכל ְֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  לכבֹודֹו, ּבׁשמי 23אּלא הּנקרא ּכל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ

א  יצרּתיו ּבראתיו ואֹומר ולכבֹודי עׂשיתיו, ף ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָ

ׁשמּואל' ּב'מדרׁש ׁשּכתב ועד, לעֹולם ימל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהוי'

לֹו ׁשאין ועד, לעֹולם ימל הוי' ואֹומר על ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

היא, ׁשהּכּונה אפׁשר ּומבאר, האמּור. עם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָקׁשר

אּלא  ּבראם ׁשּלא העֹולמֹות ּבׁשאר ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹּדּתינח

את  ּומקּדיׁשים מעריצים ׁשּכּולם לפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָלכבֹודֹו,

כּו' ראינּו24ׁשם ראה אׁשר העׂשּיה עֹולם אבל , ֲֲֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכל  עם כּו', עּתה אם אף ּכי ּתירץ, זה ועל ְִִִֵֵֶַַַָָכּו'.

אחד  ּוׁשמֹו אחד ה' לעתידֿלבא אמר 25זה ולזה , ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכבֹודֹו אז ּכי ועד, לעֹולם עתיד) (לׁשֹון ימל ְְְְִִִֶָָָָֹה'
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רפ"ז.17) שעהיוה"א תניא א. קלד, ח"ב שם.18)זהר שעהיוה"א ב. יח, ח"א א.19)זהר מא, מקץ תו"א ראה 20)ראה

ב. נה, וארא ב).21)תו"א (סעיף שם פרשתנו ספ"ו.22)אוה"ת ז.23)אבות מג, ק"ש.24)ישעי' ט.25)ברכת יד, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÂ˙‡ ÈÙeÏÈÁa „Á‡ ‡e‰L '„ÚÂ' ÔÈÚa17, מתחלפת הא' שכן ¿ƒ¿«»∆∆∆»¿ƒ≈«¿»

שייכות  שתיהן כי בע' מתחלפת הח' ביניהן), מתחלפות אהו"י אותיות (כי בו'

נשארת  והד' מהגרון), שמוצאן אחה"ע zzŒ‡„eÁÈ‡לאותיות ‡e‰Â‰18, ¿ƒ»«»»
היש'), ב'ביטול הם הנבראים (בו ה' באחדות הנמוכה הדרגה תחתון, יחוד

ישראל" "שמע שהפסוק הזוהר כדברי

עליון, יחוד עילאה", "יחודה הוא

(בו  ה' באחדות יותר הנעלה האופן

במציאות'), ב'ביטול הם הנבראים

לעולם  מלכותו כבוד שם "ברוך ואילו

תתאה", "יחודא הוא ÈÙÏועד" È¯‰Â«¬≈¿ƒ
˙ÈÁaÓ CLÓ '„ÚÂ' Ï"p‰««»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ מהספירות שלמעלה «ƒƒ
הוא  "ועד" כן אם ומדוע והעולמות

תתאה"? "יחודא

,‡ÈLew‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«¿»
‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‰p‰c עתיק" ¿ƒ≈¿ƒ««ƒ»

ÈÁÈ„יומין" ˙ÈÁa ‡È‰19 ƒ¿ƒ«»ƒ
„Á‡ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL20, ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«∆»

ראשון  גם להתפרש יכול 'אחד' כי

פירושו  'יחיד' אבל שני, אחריו שיש

באחדות  גם וכך ממנו, חוץ אחר שאין

הביטול  את מדגיש 'יחיד' הביטוי ה'

והנבראים  העולמות של והאפסיות

'אחד', הביטוי מאשר eÏÈ‡Â¿ƒיותר
ÔÂ˙‡ ÈÙeÏÈÁ ˜¯ ‡e‰L '„ÚÂ'»∆∆«ƒ≈«¿»

אותיות "אחד"Á‡c„,חילופי ולא ¿∆»
ÈÁaÓ˙עצמו ‰hÓÏ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ«

‡e‰ ÔÎlL ,„Á‡"ועד" הביטוי ∆»∆»≈
Œ˙‡È¯˜cמופיע ÈL ˜eÒÙa¿»≈ƒƒ¿ƒ«

,„ÚÂ 'eÎ ÌL Ce¯a) ÚÓL¿«»≈»∆
¯‰fa ‡¯˜pL18˜eÒt ÌLa ∆ƒ¿»«…«¿≈»

ÈÙÏ ,(ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÈL≈ƒƒ¿ƒ«¿«¿ƒ
„Á‡ ˙ÈÁaÓ ‰hÓÏ ‡e‰L∆¿«»ƒ¿ƒ«∆»
CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ,ÔBL‡¯ ˜eÒÙaL∆¿»ƒ¿ƒ≈≈

,'„ÚÂ' ÏÚ ¯ÓBÏ CiL'ה אחדות «»««»∆
ו"אחד" תתאה" "יחודה נמוכה, בדרגה

בלבד  אותיות בחילופי שהוא כפי

‡˜ÈzÚ ˙ÈÁaÓ ‡e‰L שהיא ∆ƒ¿ƒ««ƒ»
ה' לאחדות ושייכת ביותר עליונה דרגה

יותר? הנעלה באופן

˜eÒÙa È¯‰L ,‰L˜eÈ ¯˙BÈ·e¿≈¿∆∆¬≈¿»
‡Ùeb ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÈL,עצמו ≈ƒƒ¿ƒ«¿«»

ועד", לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך ‰È‡המילה Èz·˙היינו '„ÚÂ' ≈«»∆ƒ

˙B·Èz‰ È¯Á‡Ï המילים˜eÒÙaL eÈ‰Â ,B˙eÎÏÓ „B·k ÌL ¿«¬≈«≈≈¿«¿¿«¿∆¿»
‡Ùeb ÈL עצמו,¯˙BÈa ‰BzÁz ‰ÈÁa BÊ È¯‰ שממשיך כפי ≈ƒ»¬≈¿ƒ»«¿»¿≈

˜‡Èומפרט. 'B˙eÎÏÓ „B·k ÌL'cהכוונה˙BÓÏBÚ '‚ ÏÚ ¿≈¿«¿»≈«»
ÏÚ È‡˜ '„ÚÂ ÌÏBÚÏ'e ,ÌÈiÁe¯‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»»ƒƒ¿»»∆»≈«

,˙ÈÓLb‰ ‰iNÚ מתחזקת כן ואם ¬ƒ»««¿ƒ
של  והשייכות הקשר ענין מה השאלה

. ול'עתיקא', לנצחיות ¿BÓÎe"ועד"
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kL∆»««¿«∆«

ÌL '˜„ˆ21¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa ∆∆»¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22 אבות Ïkבפרקי «≈«»

B‡¯a ‡Ï ‰"aw‰ ‡¯aM ‰Ó«∆»»«»»…¿»
¯Ó‡pL ,B„B·ÎÏ ‡l‡23Ïk ∆»ƒ¿∆∆¡«…

È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ

¯ÓB‡Â נאמר נוסף ‰ÈÂ'ובפסוק ¿≈¬»»
·˙kL ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆∆»«

'Ï‡eÓL L¯„Ó'a לפרקי פירוש ¿ƒ¿«¿≈
‰ÈÂ'אבות  ¯ÓB‡Â ÏÚ ÌL»«¿≈¬»»

BÏ ÔÈ‡L ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆∆≈
¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯L˜ לכאורה שהרי ∆∆ƒ»»

ועד, לעולם ימלוך ה' זה, מפסוק

לא  ה' מלכות של נצחיות על המדבר

נברא  בעולם דבר שכל להוכיח ניתן

הבורא, של לכבודו ≈«¿Óe·‡¯כדי
שמואל', ייתכן ‡LÙ¯ה'מדרש ∆¿»

‰ek‰L בהוספה המשנה של ∆««»»
ועד' לעולם ימלוך ה' È‰ƒ‡,'ואומר

ÁÈzc מילא˙BÓÏBÚ‰ ¯‡La ¿≈«ƒ¿»»»
,B„B·ÎÏ ‡l‡ Ì‡¯a ‡lL∆…¿»»∆»ƒ¿

ÌÏekL ÈÙÏ בעולמות הנבראים כל ¿ƒ∆»
Óe˜העליונים  ÌÈˆÈ¯ÚÓÌÈLÈc «¬ƒƒ«¿ƒƒ

'eÎ ÌL ˙‡24ÌÏBÚ Ï·‡ , ∆≈¬»»
'eÎ eÈ‡¯ ‰‡¯ ¯L‡ ‰iNÚ‰»¬ƒ»¬∆»…»ƒ
אכן  שבו הנבראים כל תמיד שלא

אפשר  איך כן ואם ה', שם את מכבדים

ה'. לכבוד נברא הוא שגם »¿ÏÚÂלומר
‰zÚ Ì‡ Û‡ Èk ,ı¯Èz ‰Ê בזמן ∆≈≈ƒ«ƒ«»

גלוי eÎ'הגלות  ה' כבוד תמיד לא

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡בעולם, ‰Ê Ïk ÌÚƒ»∆∆»ƒ»…
המשיח BÓLeבימות „Á‡ '‰∆»¿

„Á‡25'ה בגדולת יכירו וכולם ∆»
ה', CÏÓÈובאחדות '‰ ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ¿»∆»«ƒ¿…
Ê‡ Èk ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ („È˙Ú ÔBLÏ) המשיח B„B·kבימות ¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿
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d"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

העׂשּיה  עֹולם ׁשאף נמצא יראה, העֹולם ּכל ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָעל

והינּו (עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו). לכבֹודֹו אּלא ּבראֹו ְְְְְִֶַַָָָֹלא

ּבראתיו  ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשהּפסּוק

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות על קאי עׂשיתיו אף ְְְֲִִִִֵַַַָָָיצרּתיו

ּכבֹודֹו נראה ׁשּבהם הרּוחנּיים, ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָיצירהֿעׂשּיה

ימל הוי' הּפסּוק את מביא ואחרּֿכ ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיתּבר

יראּו הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ׁשּגם ועד, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלעֹולם

ׁש'לעֹולם  מּובן, זה ּומּכל .יתּבר ּכבֹודֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָלעתיד

רק  ׁשהּוא אחד, מּבחינת רק לא למּטה הּוא ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹועד'

הּוא  יחּודאּֿתּתאה ׁשּגם יחּודאּֿתּתאה, ְִִִֶַַַַָָָָָָּבחינת

עֹולם  על ׁשּקאי זאת, עֹוד אּלא ּבקדּוׁשה, ְְִִֵֶֶַָָָָָֹענין

ּכלל  אלקּות ּגילּוי ּבֹו נראה ׁשּלא הּגׁשמי ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֹֹהּזה

.(יתּבר ּכבֹודֹו ּבֹו נראה יהיה לעתיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ(ורק

על  לֹומר ׁשּי אי ּביֹותר יּוקׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַַָועלּֿפיֿזה

עּתיקא. ּבחינת ׁשהּוא ְִִֶֶַַָָ'ועד'

C‡ ּדיֹום ּבהמׁש המבאר עלּֿפי יּובן הענין «ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

החׁש26ההילּולא  ּברּור עלֿידי ׁשּדוקא , ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּוא  האֹור ּדיתרֹון יֹותר , נעלית לבחינה ְְְֲִִִִִֵֵַַָָמּגיעים

ּדוקא  החׁש ּׁשּכתּוב 27מן מה ּכן ּגם וזהּו זה 28. ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבסֹוף  ואיתא ידינּו, ּומעּצבֹון מּמעׂשינּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָינחמנּו

ּבא  חרֹון - לעֹולם ּבא רׁשע סנהדרין: ְְִֶֶֶַַָָָָָָָמסכת

ּבאה  טֹובה - לעֹולם ּבא צּדיק כּו', ִַָָָָָָָָלעֹולם

ּומעּצבֹון  מּמעׂשינּו ינחמנּו זה ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלעֹולם,

ּבא  ׁשחרֹון עלֿידיֿזה ׁשּדוקא והינּו, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָידינּו,

חרֹוןֿאף  ּבדּוגמת ׁשהּוא לחרֹון ועד ְְְֲֲֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשם  יֹותר.29ׁשּבּמׁשנה עילּוי נעׂשה לטֹובה) אֹותֹו (ּכׁשּמהּפכים ּגּופא מּזה הּנה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר ינחמנּו. ּגּופא זה אׁשר ינחמנּו, זה ּפירּוׁש ּגם ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו

ּפסח' ׁשל ּד'אחרֹון מׁשיח 30ּבהפטרה ּוסעּודת מׁשיח ּגילּוי הּוא אֹוד31(ׁשאז ( ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

יׁשב  על לא היא הוי') אֹוד) ׁשההֹודיה ּותנחמני, אּפ יׁשב ּבי אנפּת ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהוי'

ׁשּדוקא  ּכיון ּבי, אנפּת ּכי (על) הוי' אֹוד הּכתּוב לׁשֹון ּכדּיּוק אּלא ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּפ

ּגם  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה יֹותר. עליֹונה למעלה יּגיעּו ּבי, ׁשאנפּת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעלֿידיֿזה

יחּודאּֿתּתאה, מּבחינת ּגם למּטה הּוא ׁש'ּועד' אף ּבעּתיקא, הּוא ׁש'ּועד' ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמה
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ואילך.26) א פרק ה'שי"ת לגני באתי יג.27)ד"ה ב, קהלת ― הכתוב לשון כט.28)ע"פ ה, קיא,29)בראשית סנהדרין

א.30)ב. יב, ניסן.31)ישעי' כב יום" "היום .277 ע' תרח"ץ .236 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקדושֿברוךֿהוא  È¯‡‰של ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ,בגלויÛ‡L ‡ˆÓ «»»»≈»∆ƒ¿»∆«

‰iNÚ‰ ÌÏBÚ יותר הנעלים העולמות רק ‡l‡ולא B‡¯a ‡Ï »»¬ƒ»…¿»∆»
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) B„B·ÎÏ'שמואל ה'מדרש ).של ƒ¿«»¿

ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk ˜eÒt‰L eÈ‰Â¿«¿∆«»…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
È‡˜ ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ מכווןÏÚ «¬ƒƒ»≈«

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰‡¯ Ì‰aL ,ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ∆»∆ƒ¿∆

C¯a˙È B„B·k,בגלויCkŒ¯Á‡Â ¿ƒ¿»≈¿««»
CÏÓÈ 'ÈÂ‰ ˜eÒt‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«»¬»»ƒ¿…
‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆«»»«∆
B„B·k „È˙ÚÏ e‡¯È ÈÓLb‰««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
ÌÏBÚÏ'L ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆¿»
˜¯ ‡Ï ‰hÓÏ ‡e‰ '„ÚÂ»∆¿«»…«
˜¯ ‡e‰L ,„Á‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆»∆«
ÌbL ,‰‡zzŒ‡„eÁÈ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»«»»∆«
ÔÈÚ ‡e‰ ‰‡zzŒ‡„eÁÈƒ»«»»ƒ¿»

,‰Le„˜a הוא ועניינו תוכנו שהרי ƒ¿»
ה' È‡wLאחדות ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆»≈

מכוון  ועד' ‰f‰ש'עולם ÌÏBÚ ÏÚ«»«∆
ÈeÏÈb Ba ‰‡¯ ‡lL ÈÓLb‰««¿ƒ∆…ƒ¿∆ƒ

) ÏÏk ˙e˜Ï‡ הזה Â¯˜בזמן ¡…¿»¿«
B„B·k Ba ‰‡¯ ‰È‰È „È˙ÚÏ∆»ƒƒ¿∆ƒ¿∆¿

Â .(C¯a˙È‰L˜eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ƒ¿»≈¿«ƒ∆¿∆
ÏÚ ¯ÓBÏ CiL CÈ‡ ¯˙BÈa¿≈≈«»««
‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡e‰L '„ÚÂ'»∆∆¿ƒ««ƒ»

ביותר.? נעלית בחינה שהיא

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈc CLÓ‰a26 יו"ד ¿∆¿≈¿«ƒ»

לגני' 'באתי בפסוק שתחילתו שבט

בפסוק  מתחיל שלו הבא והחלק

בגנים', È„ÈŒÏÚ'היושבת ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈
CLÁ‰ ¯e¯a עניני והעלאת ≈«…∆

ביותר  למטה שנפלו הקדושה

,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ»«¬≈≈
CLÁ‰ ÔÓ ‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èc¿ƒ¿»ƒ«…∆

‡˜Âc27 שקודם לאחר שמאיר ואור «¿»
שאת. ביתר מאיר חושך, היה לכן

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ28‰Ê ¿∆«≈«∆»∆
ÔB·vÚÓe eÈNÚnÓ eÓÁÈ¿«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ¿

‡˙È‡Â ,eÈ„È מובאÛBÒa »≈¿ƒ»¿
‡a ÚL¯ :ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎÒÓ«∆∆«¿∆¿ƒ»»»

ÔB¯Á - ÌÏBÚÏ כעסÌÏBÚÏ ‡a »»»»»»

‰Ê ¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰‡a ‰·BË - ÌÏBÚÏ ‡a ˜Ècˆ ,'eÎ«ƒ»»»»»»»»∆∆¡«∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,eÈ‰Â ,eÈ„È ÔB·vÚÓe eÈNÚnÓ eÓÁÈ¿«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿«¿∆«¿»«¿≈∆
Û‡ŒÔB¯Á ˙Ó‚e„a ‡e‰L ÔB¯ÁÏ „ÚÂ ,ÌÏBÚÏ ‡a ÔB¯ÁL∆»»»»¿««¬∆¿¿«¬«

ÌL ‰LnaL29,ביותר חמור שלה שהדין הנידחת' 'עיר אודות המדברת ∆«ƒ¿»»
‡Ùeb ‰fÓ ‰p‰ והכעס מהחרון ƒ≈ƒ∆»

‡B˙Bעצמו  ÌÈÎt‰nLk)¿∆¿«¿ƒ
¯˙BÈ ÈeÏÈÚ ‰NÚ (‰·BËÏ¿»«¬∆ƒ≈
והכעס, החרון קודם שהיה מכפי

החושך. מתוך שבא אור ∆¿e‰ÊÂכמעלת
¯L‡ ,eÓÁÈ ‰Ê Le¯Èt Ìb«≈∆¿«¬≈¬∆

‡Ùeb ‰Ê לטובה הופך עצמו העצב ∆»
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ .eÓÁÈ¿«¬≈¿«∆∆«∆»
ÏL ÔB¯Á‡'c ‰¯ËÙ‰a««¿»»¿«¬∆

'ÁÒt30‡e‰ Ê‡L) של הזמן ∆«∆»
˙„eÚÒe ÁÈLÓ ÈeÏÈbƒ»ƒ«¿«

ÁÈLÓ31( המשיח ימות לגבי »ƒ«
·LÈ Èa zÙ‡ Èk 'ÈÂ‰ E„B‡¿¬»»ƒ»«¿»ƒ»…
‰È„B‰‰L ,ÈÓÁ˙e Et‡«¿¿«¬≈ƒ∆«»»
·LÈ ÏÚ ‡Ï ‡È‰ ('ÈÂ‰ E„B‡)¿¬»»ƒ…«»…

,Et‡ נח והחרון שהאף כך על «¿
ÔBLÏונפסק, ˜ei„k ‡l‡∆»¿ƒ¿

Èk (ÏÚ) 'ÈÂ‰ E„B‡ ·e˙k‰«»¿¬»»«ƒ
,Èa zÙ‡ על היא שההודאה היינו »«¿»ƒ

עצמם  והכעס ÂcL˜‡החרון ÔÂÈk≈»∆«¿»
eÚÈbÈ ,Èa zÙ‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»«¿»ƒ«ƒ

דבר, של בסופו כך, «¿»¿ÏÚÓÏ‰אחר
.¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈

‰Ó Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««
,‡˜ÈzÚa ‡e‰ '„Úe'L דרגה ∆»∆¿«ƒ»

ביותר, ‰e‡נעלית '„Úe'L Û‡«∆»∆
Ìb ‰hÓÏאפילו˙ÈÁaÓ ¿«»«ƒ¿ƒ«

È‡wL ,‰‡zzŒ‡„eÁÈ'ועד' ƒ»«»»∆»≈
כאמור  ‰f‰מכוון, ÌÏBÚ ÏÚ«»«∆
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כט mipba zayeid

אתון  ּבחילּופי אחד ׁשהּוא 'ועד' ּבענין ,17עּיּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

יחּודאּֿתּתאה  'ועד'18והּוא הּנ"ל לפי והרי , ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

יֹומין. עּתיק מּבחינת ְְִִִִִַַָנמׁש

LÈÂ ּבחינת ּדהּנה הּקּוׁשיא, ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִֵֵַַָ

יחיד  ּבחינת היא ּגם 19עּתיקא ׁשּלמעלה ְְְִִִִֶַַַַָָָ

אחד  חילּופי 20מּבחינת רק ׁשהּוא 'ועד' ואילּו , ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּלכן  אחד, מּבחינת למּטה הּוא ּדאחד, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאתון

כּו' ׁשם ּברּו) ּדקריאתֿׁשמע ׁשני ּבפסּוק ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּבּזהר  ׁשּנקרא ֿ 18ועד, ּדקריאת ׁשני ּפסּוק ּבׁשם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּבפסּוק  אחד מּבחינת למּטה ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשמע),

ׁשהּוא  'ועד' על לֹומר ׁשּי אי ואםּֿכן ְִִֵֵֶֶַַַָָראׁשֹון,

ּבפסּוק  ׁשהרי יּוקׁשה, ּוביֹותר עּתיקא. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמּבחינת

היא  'ועד' ּתיבת ּגּופא, ּדקריאתֿׁשמע ְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני

והינּו מלכּותֹו, ּכבֹוד ׁשם הּתיבֹות ְְְְְֲֵֵֵַַַַלאחרי

ּתחּתֹונה  ּבחינה זֹו הרי ּגּופא ׁשני ְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשּבפסּוק

עֹולמֹות  ג' על קאי  מלכּות ֹו' ּכבֹוד  ּד'ׁשם  ְְְְֵֵֵַַָָּביֹותר.

ועד' ּו'לעֹולם הרּוחנּיים, ְְְֲִִִִִֶָָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

כ"ק  ׁשּכתב ּוכמֹו הּגׁשמית. עׂשּיה על ְְֲִִֵֶַַַַָָָקאי

ׁשם  צדק' ה'צמח מאמר 21אדמּו"ר ּבפירּוׁש ְְֲֵֶֶֶַַַַַָ

ז"ל  ּבראֹו22רּבֹותינּו לא הּקּב"ה ּׁשּברא מה ּכל ְֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  לכבֹודֹו, ּבׁשמי 23אּלא הּנקרא ּכל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ

א  יצרּתיו ּבראתיו ואֹומר ולכבֹודי עׂשיתיו, ף ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָ

ׁשמּואל' ּב'מדרׁש ׁשּכתב ועד, לעֹולם ימל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהוי'

לֹו ׁשאין ועד, לעֹולם ימל הוי' ואֹומר על ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

היא, ׁשהּכּונה אפׁשר ּומבאר, האמּור. עם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָקׁשר

אּלא  ּבראם ׁשּלא העֹולמֹות ּבׁשאר ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹּדּתינח

את  ּומקּדיׁשים מעריצים ׁשּכּולם לפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָלכבֹודֹו,

כּו' ראינּו24ׁשם ראה אׁשר העׂשּיה עֹולם אבל , ֲֲֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכל  עם כּו', עּתה אם אף ּכי ּתירץ, זה ועל ְִִִֵֵֶַַַָָכּו'.

אחד  ּוׁשמֹו אחד ה' לעתידֿלבא אמר 25זה ולזה , ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכבֹודֹו אז ּכי ועד, לעֹולם עתיד) (לׁשֹון ימל ְְְְִִִֶָָָָֹה'
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רפ"ז.17) שעהיוה"א תניא א. קלד, ח"ב שם.18)זהר שעהיוה"א ב. יח, ח"א א.19)זהר מא, מקץ תו"א ראה 20)ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÂ˙‡ ÈÙeÏÈÁa „Á‡ ‡e‰L '„ÚÂ' ÔÈÚa17, מתחלפת הא' שכן ¿ƒ¿«»∆∆∆»¿ƒ≈«¿»

שייכות  שתיהן כי בע' מתחלפת הח' ביניהן), מתחלפות אהו"י אותיות (כי בו'

נשארת  והד' מהגרון), שמוצאן אחה"ע zzŒ‡„eÁÈ‡לאותיות ‡e‰Â‰18, ¿ƒ»«»»
היש'), ב'ביטול הם הנבראים (בו ה' באחדות הנמוכה הדרגה תחתון, יחוד

ישראל" "שמע שהפסוק הזוהר כדברי

עליון, יחוד עילאה", "יחודה הוא

(בו  ה' באחדות יותר הנעלה האופן

במציאות'), ב'ביטול הם הנבראים

לעולם  מלכותו כבוד שם "ברוך ואילו

תתאה", "יחודא הוא ÈÙÏועד" È¯‰Â«¬≈¿ƒ
˙ÈÁaÓ CLÓ '„ÚÂ' Ï"p‰««»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ מהספירות שלמעלה «ƒƒ
הוא  "ועד" כן אם ומדוע והעולמות

תתאה"? "יחודא

,‡ÈLew‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«¿»
‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‰p‰c עתיק" ¿ƒ≈¿ƒ««ƒ»

ÈÁÈ„יומין" ˙ÈÁa ‡È‰19 ƒ¿ƒ«»ƒ
„Á‡ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL20, ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«∆»

ראשון  גם להתפרש יכול 'אחד' כי

פירושו  'יחיד' אבל שני, אחריו שיש

באחדות  גם וכך ממנו, חוץ אחר שאין

הביטול  את מדגיש 'יחיד' הביטוי ה'

והנבראים  העולמות של והאפסיות

'אחד', הביטוי מאשר eÏÈ‡Â¿ƒיותר
ÔÂ˙‡ ÈÙeÏÈÁ ˜¯ ‡e‰L '„ÚÂ'»∆∆«ƒ≈«¿»

אותיות "אחד"Á‡c„,חילופי ולא ¿∆»
ÈÁaÓ˙עצמו ‰hÓÏ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ«

‡e‰ ÔÎlL ,„Á‡"ועד" הביטוי ∆»∆»≈
Œ˙‡È¯˜cמופיע ÈL ˜eÒÙa¿»≈ƒƒ¿ƒ«

,„ÚÂ 'eÎ ÌL Ce¯a) ÚÓL¿«»≈»∆
¯‰fa ‡¯˜pL18˜eÒt ÌLa ∆ƒ¿»«…«¿≈»

ÈÙÏ ,(ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÈL≈ƒƒ¿ƒ«¿«¿ƒ
„Á‡ ˙ÈÁaÓ ‰hÓÏ ‡e‰L∆¿«»ƒ¿ƒ«∆»
CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ,ÔBL‡¯ ˜eÒÙaL∆¿»ƒ¿ƒ≈≈

,'„ÚÂ' ÏÚ ¯ÓBÏ CiL'ה אחדות «»««»∆
ו"אחד" תתאה" "יחודה נמוכה, בדרגה

בלבד  אותיות בחילופי שהוא כפי

‡˜ÈzÚ ˙ÈÁaÓ ‡e‰L שהיא ∆ƒ¿ƒ««ƒ»
ה' לאחדות ושייכת ביותר עליונה דרגה

יותר? הנעלה באופן

˜eÒÙa È¯‰L ,‰L˜eÈ ¯˙BÈ·e¿≈¿∆∆¬≈¿»
‡Ùeb ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ÈL,עצמו ≈ƒƒ¿ƒ«¿«»

ועד", לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך ‰È‡המילה Èz·˙היינו '„ÚÂ' ≈«»∆ƒ

˙B·Èz‰ È¯Á‡Ï המילים˜eÒÙaL eÈ‰Â ,B˙eÎÏÓ „B·k ÌL ¿«¬≈«≈≈¿«¿¿«¿∆¿»
‡Ùeb ÈL עצמו,¯˙BÈa ‰BzÁz ‰ÈÁa BÊ È¯‰ שממשיך כפי ≈ƒ»¬≈¿ƒ»«¿»¿≈

˜‡Èומפרט. 'B˙eÎÏÓ „B·k ÌL'cהכוונה˙BÓÏBÚ '‚ ÏÚ ¿≈¿«¿»≈«»
ÏÚ È‡˜ '„ÚÂ ÌÏBÚÏ'e ,ÌÈiÁe¯‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»»ƒƒ¿»»∆»≈«

,˙ÈÓLb‰ ‰iNÚ מתחזקת כן ואם ¬ƒ»««¿ƒ
של  והשייכות הקשר ענין מה השאלה

. ול'עתיקא', לנצחיות ¿BÓÎe"ועד"
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ·˙kL∆»««¿«∆«

ÌL '˜„ˆ21¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa ∆∆»¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22 אבות Ïkבפרקי «≈«»

B‡¯a ‡Ï ‰"aw‰ ‡¯aM ‰Ó«∆»»«»»…¿»
¯Ó‡pL ,B„B·ÎÏ ‡l‡23Ïk ∆»ƒ¿∆∆¡«…

È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ

¯ÓB‡Â נאמר נוסף ‰ÈÂ'ובפסוק ¿≈¬»»
·˙kL ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆∆»«

'Ï‡eÓL L¯„Ó'a לפרקי פירוש ¿ƒ¿«¿≈
‰ÈÂ'אבות  ¯ÓB‡Â ÏÚ ÌL»«¿≈¬»»

BÏ ÔÈ‡L ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆∆≈
¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯L˜ לכאורה שהרי ∆∆ƒ»»

ועד, לעולם ימלוך ה' זה, מפסוק

לא  ה' מלכות של נצחיות על המדבר

נברא  בעולם דבר שכל להוכיח ניתן

הבורא, של לכבודו ≈«¿Óe·‡¯כדי
שמואל', ייתכן ‡LÙ¯ה'מדרש ∆¿»

‰ek‰L בהוספה המשנה של ∆««»»
ועד' לעולם ימלוך ה' È‰ƒ‡,'ואומר

ÁÈzc מילא˙BÓÏBÚ‰ ¯‡La ¿≈«ƒ¿»»»
,B„B·ÎÏ ‡l‡ Ì‡¯a ‡lL∆…¿»»∆»ƒ¿

ÌÏekL ÈÙÏ בעולמות הנבראים כל ¿ƒ∆»
Óe˜העליונים  ÌÈˆÈ¯ÚÓÌÈLÈc «¬ƒƒ«¿ƒƒ

'eÎ ÌL ˙‡24ÌÏBÚ Ï·‡ , ∆≈¬»»
'eÎ eÈ‡¯ ‰‡¯ ¯L‡ ‰iNÚ‰»¬ƒ»¬∆»…»ƒ
אכן  שבו הנבראים כל תמיד שלא

אפשר  איך כן ואם ה', שם את מכבדים

ה'. לכבוד נברא הוא שגם »¿ÏÚÂלומר
‰zÚ Ì‡ Û‡ Èk ,ı¯Èz ‰Ê בזמן ∆≈≈ƒ«ƒ«»

גלוי eÎ'הגלות  ה' כבוד תמיד לא

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡בעולם, ‰Ê Ïk ÌÚƒ»∆∆»ƒ»…
המשיח BÓLeבימות „Á‡ '‰∆»¿

„Á‡25'ה בגדולת יכירו וכולם ∆»
ה', CÏÓÈובאחדות '‰ ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ¿»∆»«ƒ¿…
Ê‡ Èk ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ („È˙Ú ÔBLÏ) המשיח B„B·kבימות ¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿
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d"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

העׂשּיה  עֹולם ׁשאף נמצא יראה, העֹולם ּכל ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָעל

והינּו (עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו). לכבֹודֹו אּלא ּבראֹו ְְְְְִֶַַָָָֹלא

ּבראתיו  ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ּכל ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשהּפסּוק

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות על קאי עׂשיתיו אף ְְְֲִִִִֵַַַָָָיצרּתיו

ּכבֹודֹו נראה ׁשּבהם הרּוחנּיים, ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָיצירהֿעׂשּיה

ימל הוי' הּפסּוק את מביא ואחרּֿכ ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיתּבר

יראּו הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ׁשּגם ועד, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלעֹולם

ׁש'לעֹולם  מּובן, זה ּומּכל .יתּבר ּכבֹודֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָלעתיד

רק  ׁשהּוא אחד, מּבחינת רק לא למּטה הּוא ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹועד'

הּוא  יחּודאּֿתּתאה ׁשּגם יחּודאּֿתּתאה, ְִִִֶַַַַָָָָָָּבחינת

עֹולם  על ׁשּקאי זאת, עֹוד אּלא ּבקדּוׁשה, ְְִִֵֶֶַָָָָָֹענין

ּכלל  אלקּות ּגילּוי ּבֹו נראה ׁשּלא הּגׁשמי ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֹֹהּזה

.(יתּבר ּכבֹודֹו ּבֹו נראה יהיה לעתיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ(ורק

על  לֹומר ׁשּי אי ּביֹותר יּוקׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַַָועלּֿפיֿזה

עּתיקא. ּבחינת ׁשהּוא ְִִֶֶַַָָ'ועד'

C‡ ּדיֹום ּבהמׁש המבאר עלּֿפי יּובן הענין «ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

החׁש26ההילּולא  ּברּור עלֿידי ׁשּדוקא , ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּוא  האֹור ּדיתרֹון יֹותר , נעלית לבחינה ְְְֲִִִִִֵֵַַָָמּגיעים

ּדוקא  החׁש ּׁשּכתּוב 27מן מה ּכן ּגם וזהּו זה 28. ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבסֹוף  ואיתא ידינּו, ּומעּצבֹון מּמעׂשינּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָינחמנּו

ּבא  חרֹון - לעֹולם ּבא רׁשע סנהדרין: ְְִֶֶֶַַָָָָָָָמסכת

ּבאה  טֹובה - לעֹולם ּבא צּדיק כּו', ִַָָָָָָָָלעֹולם

ּומעּצבֹון  מּמעׂשינּו ינחמנּו זה ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלעֹולם,

ּבא  ׁשחרֹון עלֿידיֿזה ׁשּדוקא והינּו, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָידינּו,

חרֹוןֿאף  ּבדּוגמת ׁשהּוא לחרֹון ועד ְְְֲֲֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשם  יֹותר.29ׁשּבּמׁשנה עילּוי נעׂשה לטֹובה) אֹותֹו (ּכׁשּמהּפכים ּגּופא מּזה הּנה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר ינחמנּו. ּגּופא זה אׁשר ינחמנּו, זה ּפירּוׁש ּגם ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו

ּפסח' ׁשל ּד'אחרֹון מׁשיח 30ּבהפטרה ּוסעּודת מׁשיח ּגילּוי הּוא אֹוד31(ׁשאז ( ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

יׁשב  על לא היא הוי') אֹוד) ׁשההֹודיה ּותנחמני, אּפ יׁשב ּבי אנפּת ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהוי'

ׁשּדוקא  ּכיון ּבי, אנפּת ּכי (על) הוי' אֹוד הּכתּוב לׁשֹון ּכדּיּוק אּלא ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּפ

ּגם  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה יֹותר. עליֹונה למעלה יּגיעּו ּבי, ׁשאנפּת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעלֿידיֿזה

יחּודאּֿתּתאה, מּבחינת ּגם למּטה הּוא ׁש'ּועד' אף ּבעּתיקא, הּוא ׁש'ּועד' ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמה
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mipbaל zayeid

ּגילּוי  ּבֹו ׁשאין הּגׁשמי הּזה עֹולם על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקאי

וההסּתר  ההעלם עלֿידי ּדוקא ּכי ּכלל, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאלקּות

ּכּנ"ל. האֹור, יתרֹון ְֲִֶַַַָנעׂשה

מקׁשיבים e‰ÊÂד) חברים ּבּגּנים הּיֹוׁשבת ¿∆ְֲִִִִֵֶֶַַַַ

הּנׁשמֹות  ׁשּדוקא הׁשמיעני, ְְְְִִִֵֶַַַָָלקֹול

הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ּבגּופים ׁשמלּוּבׁשֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָלמּטה

על  ׁשּלהם הּתֹורה ּבלימּוד  יתרֹון יׁש ועד, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

כ"ק  ׁשאמר מה ועלּֿדר ׁשּלמעלה. ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמֹות

ההילּולא  ּבעל ׁשּלֹו32אדמּו"ר לּמאסר ּבנֹוגע ְְֲִֵֶַַַַַַַָָ

מּובן  [ּומּזה ּגם 33ּבּׁשּפאלערקע עלּֿדרֿזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

מלּכתחילה  אׁשר ּבּגּוף], הּנׁשמה למאסר ,ּבנֹוגע ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ

לזה, מסּכים היה לא אֹותֹו, ׁשֹואלים היּו ְְְֲִִִֶַָָָֹּבאם

על  יוּתר לא הּמאסר, ּכבר ׁשהיה לאחרי ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל

הּמאסר  עלֿידי ׁשּדוקא לפי אחד, ורגע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעה

ּבנֹוגע  ׁשהּוא ּוכמֹו ּביֹותר. למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַָמּגיעים

(ּבעֹולם  עלּֿדרֿזה ּבכלל, הּזה ּדעֹולם ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש

ׁשּדוקא  הּגלּות, לחׁש ּבנֹוגע הּוא ּגּופא) ְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹהּזה

אֹור  יתרֹון נעׂשה הּגלּות חׁש ׁשּדוקא 34עלֿידי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

יבאּו הּגלּות ׁשל ּומכּוּפל הּכפּול החׁש ְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹעלֿידי

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר ּומכּוּפל, ּכפּול ְְְֶֶֶַַָָָלאֹור

הּתׁשּובה' ּב'35ּב'אּגרת יׁשנה כּו' ּדּפים ּב' יקרא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

מכּוּפל. ּכפּול הּוא הּקׁשר  ׁשּבמקֹום כּו' ְְְִִֶֶֶַָָָּפרקים

הּגלּות, ׁשּבזמן העבֹודה ׁשל העילּוי ּגֹודל ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָוזהּו

ׁשל  ּתֹורתֹו לגילּוי יזּכּו ּדוקא ֿ זה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעלֿידי

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ׁשּגדֹול וכיון ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשיח,

ּבתכלית 36מעׂשה  אז יהיּו הּמצֹות ּגם הּנה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

ׁשאֹומרים  ּכמֹו נעׂשה 37הּׁשלמּות, (ּדוקא) וׁשם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

וככה  ּב'המׁש וכּמבֹואר ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלפני

וגילּוי 38תרל"ז' ּדוקא, הּמׁשיח ּבימֹות יהיה הּמצֹות ּדמעׂשה הּׁשלמּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשעיקר

ׁשל  העילּוי ּבגֹודל זֹו וידיעה ּדוקא. הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה עלֿידי הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזה

ּביֹותר  ּגדֹולה ּבׂשמחה ּתהיה ׁשהעבֹודה ּפֹועלת הּגלּות ּדזמן .39העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
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ב.36) מ, ויו"ט.37)קידושין דשבת מוסף ואילך.38)בתפלת (המו"ל).39)פי"ז הסיום חסר
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È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb Ba ÔÈ‡L ÈÓLb‰««¿ƒ∆≈ƒ¡…¿»ƒ«¿»«¿≈

‰NÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ כך ‰‡B¯אחר ÔB¯˙È,מרובה בתוספת «∆¿≈¿«∆¿≈«¬∆ƒ¿»
.Ï"pk««

,ÈÚÈÓL‰ CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ÌÈpba ˙·LBi‰ e‰ÊÂ („¿∆«∆∆««ƒ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ
‰hÓÏ ˙BÓLp‰ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿»¿«»
ÌÏBÚa ÌÈÙe‚a ˙BLaeÏÓL∆¿»¿ƒ»»

,ÈÓLb‰ ‰f‰ העולם וגם הגוף וגם «∆««¿ƒ
ועל  הנשמה על ומסתירים מעלימים

האלוקי, LÈהאור ,„ÚÂ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆≈
Ì‰lL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÔB¯˙Èƒ¿¿ƒ«»∆»∆

ÏÚשל התורה ‰BÓLp˙לימוד ««¿»
‰ÏÚÓlL שהם ה'חברים' ולכן ∆¿«¿»

המלאכים  (וכן העליונות הנשמות

ללימוד  ומקשיבים באים העליונים)

של  ההלכות) לבירורי (ובמיוחד התורה

למטה. ישראל בני

˜"Î ¯Ó‡L ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»«
‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa ¯"eÓ„‡32 «¿«««ƒ»

BlL ¯Ò‡nÏ Ú‚Ba¿≈«««¬»∆
Ú˜¯ÚÏ‡tMa בעיר הסוהר בית ƒ¿«∆¿∆

אסור  הריי"צ הרבי היה בו פטרבורג

תרפ"ז  Ô·eÓבשנת ‰fÓe]33ŒÏÚ ƒ∆»«
¯Ò‡ÓÏ Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿≈«¿«¬«
¯L‡ ,[Ûeba ‰ÓLp‰«¿»»«¬∆
eÈ‰ Ì‡a ,‰ÏÈÁ˙kÏÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

B˙B‡ ÌÈÏ‡BL מעוניין הוא האם ¬ƒ
ÊÏ‰,במאסר, ÌÈkÒÓ ‰È‰ ‡Ï…»»«¿ƒ¿∆

¯·k ‰È‰L È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈∆»»¿»
,¯Ò‡n‰ בדיעבד zÂÈ¯אזי ‡Ï ««¬»…¿«≈

‡Á„,אפילו Ú‚¯Â ‰ÚL ÏÚ«»»¿∆«∆»
¯Ò‡n‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«¿≈««¬»
¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»¿≈
ללא  אליה להגיע ניתן שלא להתעלות

המאסר.

CLÁÏ Ú‚Ba ‡e‰L BÓÎe¿∆¿≈««…∆
,ÏÏÎa ‰f‰ ÌÏBÚc כללי שבאופן ¿»«∆ƒ¿»

האור  על ומחשיך מסתיר העולם

(ÌÏBÚaהאלוקי ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆»»
‡Ùeb ‰f‰ עצמוÚ‚Ba ‡e‰ ( «∆»¿≈«

ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,˙eÏb‰ CLÁÏ¿…∆«»∆«¿»«
˙eÏb‰ CLÁ È„È העלם שהוא ¿≈…∆«»

ביותר, גדול ÔB¯˙Èוהסתר ‰NÚ«¬∆ƒ¿

¯B‡34˙eÏb‰ ÏL ÏteÎÓe ÏeÙk‰ CLÁ‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,∆«¿»«¿≈«…∆«»¿»∆«»
e‡·Èהמשיח e˙kM·בביאת ‰Ó C¯cŒÏÚÂ ,ÏteÎÓe ÏeÙk ¯B‡Ï »…¿»¿»¿«∆∆«∆»

'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a35 התשובה דרכי אודות ז"ל חכמינו דברי בביאור ¿ƒ∆∆«¿»
אחד דף ללמוד רגיל האדם היה בעבר eÎ'שאם ÌÈtc 'a ‡¯˜È ואם ƒ¿»«ƒ

אחד פרק לשנות רגיל a'היה ‰LÈƒ¿∆
'eÎ ÌÈ˜¯t לחבל דומה והדבר ¿»ƒ
ונקשר ‰Lw¯שנקרע ÌB˜ÓaL∆ƒ¿«∆∆

ÏteÎÓ ÏeÙk ‡e‰ חזק הוא וכעת »¿»
לכן. קודם שהיה ממה שניים ∆¿e‰ÊÂפי

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bbוהיתרון ÏLהמעלה ∆»ƒ∆
,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿««»
ekÊÈ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»ƒ¿
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ»∆»ƒ«

„eÓÏz ÏB„bL ÔÂÈÎÂ לימוד ¿≈»∆»«¿
NÚÓ‰התורה È„ÈÏ ‡È·nL36 ∆≈ƒƒ≈«¬∆

המצוות ‰Bˆn˙קיום Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ¿
Ê‡ eÈ‰Èלבוא ÈÏÎ˙a˙לעתיד ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÓB‡L BÓk ,˙eÓÏM‰37 «¿≈¿∆¿ƒ
בית  שיבנה בבקשה מוסף בתפילת

NÚ‰המקדש  (‡˜Âc) ÌLÂ¿»«¿»«¬∆
EÈÙÏ הקרבנות ÂˆÓk˙את ¿»∆¿ƒ¿«

CLÓ‰'a ¯‡B·nÎÂ ,EBˆ¿̄∆¿«¿»¿∆¿≈
‰ÎÎÂ הרבי (מאת מאמרים קבוצת ¿»»

"וככה  בפסוק שתחילתה מהר"ש)

משנת  חגורים" מתניכם אותו תאכלו

'Ê"Ï¯˙38˙eÓÏM‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ««¿≈
˙BÓÈa ‰È‰È ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc¿«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ

‡˜Âc ÁÈLn‰ קיום אז ורק «»ƒ««¿»
רצונך', 'כמצוות יהיה ÈeÏÈ‚Â¿ƒהמצוות

‰Êלבוא לעתיד ŒÏÚשיהיה ‡e‰ ∆«
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»∆ƒ¿««»

.‡˜Âc«¿»
BÊ ‰ÚÈ„ÈÂ עצמהÈeÏÈÚ‰ Ï„B‚a ƒƒ»¿∆»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊc ‰„B·Ú‰ ÏL עוד ∆»¬»ƒ¿««»
בבוא  שלה התוצאות את שרואים לפני

B·Ú‰L„‰הגאולה  ˙ÏÚBt∆∆∆»¬»
‰ÏB„b ‰ÁÓNa ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ¿»¿»

¯˙BÈa39. ¿≈
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.g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כלה ‡. אחותי לגני באתי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן .1צוה

***

באופן ·. שהיתה ממצרים היציאה אודות מדובר שבה כיון בשלח, פרשת נקראת השבוע פרשת
העם" את פרעה .2ד"בשלח

שלכן  השירה, ענין הוא הפרשה של ענינה שעיקר כיון שירה", "פרשת בשם הפרשה נקראת וכמוֿכן
השירה. ענין היא ההפטרה גם

יםֿסוף  דקריעת הסיפור כל גם בפרשה מסופר אבל השירה, עיקר רק היא שבפרשה שהשירה וכשם
דבורה" מ"ותשר לא חב"ד) מנהג (לפי שהתחלתה בהפטרה, גם כך השירה, את והביא אלא 3שגרם ,

וגו'" נביאה אשה השירה.4מ"ודבורה לאמירת והביא שגרם הסיפור הקדמת שזוהי ,

השייכות  מספיקה אלא הפרשה, עניני לכל שייכת תהיה שההפטרה איֿאפשר כלל שבדרך ולהעיר,
שבשתיהן  בכך גם לפרשה ההפטרה של השייכות מתבטאת בפרשתנו אבל הפרשה. של העיקרי הענין עם
השירה  לגוף הקדמה אלא עצמו, בפני ענין זה שאין כיון השירה, לאמירת שהביאה ההקדמה גם מודגשת

לזה. בהמשך שבאה

ביניהם  שייכות יש לזה זה הסמוכים ענינים שב' כידוע הענינים, סמיכות מצד רק לא היא זו ושייכות
סמוכים  דרשינן שלא דעה שיש לפנימיות 5[ואף בנוגע אבל בפועל, הלכה ללימוד בנוגע רק זה הרי ,

לזה  זה הענינים שייכות על הסמיכות מורה לכוליֿעלמא הרי -6הענינים בגלוי גם היא השייכות אלא ,[
השירה. ענין להיות יכול היה העם", את פרעה ד"בשלח הענין היה שתחילה עלֿידיֿזה שדוקא

השירה:‚. להתחלת בנוגע תמוה ענין יובן עלֿפיֿזה
הפסוק  בגמרא 7על איתא ישיר", (משמע 8"אז ישיר אלא נאמר לא "שר רש"י) בפירוש (ומובא

עפר" שוכני ורננו "הקיצו כאשר התורה", מן המתים לתחיית (רמז) מכאן ההילולא 9לעתיד), בעל - (והוא
בתוכם). -

המתים? תחיית על רמז ישנו זו בפרשה דוקא מדוע להבין: וצריך

העם":„. את פרעה ד"בשלח הענין ביאור בהקדים ויובן
בכך  גם אלא ממצרים, יצאו ישראל שבני העובדה בעצם רק לא הוא מצרים יציאת של החידוש
שכתוב  כמו אותם, וגרש שלח עצמו שפרעה העם", את פרעה ד"בשלח באופן היתה ממצרים שיציאתם

מארצו" .10"יגרשם

הפיכת  שנפעלה אלא ה'לעומתֿזה', על הקדושה התגברות שהיתה בלבד זו שלא - בזה והענין
ממצרים. יצאו ישראל שבני רצה פרעה שגם עד ה'לעומתֿזה',

כו'" למעלה פרי ועושי וענפים פארות משלח "שהיה העם", את פרעה בשלח "ויהי .11וזהו

שכתוב  כמו לקדושה, יהפך הוא שגם שבאדם, "פרעה" היצרֿהרע, הפיכת - בעבודה "ואהבת 12וענינו
יצריך" "בשני לבבך", בכל .13גו'
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לגני 1) באתי ד"ה וראה לע"ע. לידינו הגיע לא המאמר
ואילך). 13 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת זה דמוצש"ק

פרשתנו.2) ריש
א.3) ה, שופטים ס'
ד.4 ד, שם

וש"נ.5) ב. כא, ברכות
וש"נ.6) .83 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

א.7) טו, פרשתנו
ב.8) צא, סנהדרין
יט.9) כו, ישעי'

שמות.10) ס"פ
ג.11) סא, פרשתנו תו"א
ה.12) ו, ואתחנן
עה"פ.13) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות



לי mipba zayeid

ּגילּוי  ּבֹו ׁשאין הּגׁשמי הּזה עֹולם על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקאי

וההסּתר  ההעלם עלֿידי ּדוקא ּכי ּכלל, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאלקּות

ּכּנ"ל. האֹור, יתרֹון ְֲִֶַַַָנעׂשה

מקׁשיבים e‰ÊÂד) חברים ּבּגּנים הּיֹוׁשבת ¿∆ְֲִִִִֵֶֶַַַַ

הּנׁשמֹות  ׁשּדוקא הׁשמיעני, ְְְְִִִֵֶַַַָָלקֹול

הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ּבגּופים ׁשמלּוּבׁשֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָלמּטה

על  ׁשּלהם הּתֹורה ּבלימּוד  יתרֹון יׁש ועד, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

כ"ק  ׁשאמר מה ועלּֿדר ׁשּלמעלה. ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמֹות

ההילּולא  ּבעל ׁשּלֹו32אדמּו"ר לּמאסר ּבנֹוגע ְְֲִֵֶַַַַַַַָָ

מּובן  [ּומּזה ּגם 33ּבּׁשּפאלערקע עלּֿדרֿזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

מלּכתחילה  אׁשר ּבּגּוף], הּנׁשמה למאסר ,ּבנֹוגע ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ

לזה, מסּכים היה לא אֹותֹו, ׁשֹואלים היּו ְְְֲִִִֶַָָָֹּבאם

על  יוּתר לא הּמאסר, ּכבר ׁשהיה לאחרי ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל

הּמאסר  עלֿידי ׁשּדוקא לפי אחד, ורגע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעה

ּבנֹוגע  ׁשהּוא ּוכמֹו ּביֹותר. למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַָמּגיעים

(ּבעֹולם  עלּֿדרֿזה ּבכלל, הּזה ּדעֹולם ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש

ׁשּדוקא  הּגלּות, לחׁש ּבנֹוגע הּוא ּגּופא) ְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹהּזה

אֹור  יתרֹון נעׂשה הּגלּות חׁש ׁשּדוקא 34עלֿידי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

יבאּו הּגלּות ׁשל ּומכּוּפל הּכפּול החׁש ְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹעלֿידי

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר ּומכּוּפל, ּכפּול ְְְֶֶֶַַָָָלאֹור

הּתׁשּובה' ּב'35ּב'אּגרת יׁשנה כּו' ּדּפים ּב' יקרא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

מכּוּפל. ּכפּול הּוא הּקׁשר  ׁשּבמקֹום כּו' ְְְִִֶֶֶַָָָּפרקים

הּגלּות, ׁשּבזמן העבֹודה ׁשל העילּוי ּגֹודל ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָוזהּו

ׁשל  ּתֹורתֹו לגילּוי יזּכּו ּדוקא ֿ זה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעלֿידי

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ׁשּגדֹול וכיון ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשיח,

ּבתכלית 36מעׂשה  אז יהיּו הּמצֹות ּגם הּנה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

ׁשאֹומרים  ּכמֹו נעׂשה 37הּׁשלמּות, (ּדוקא) וׁשם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

וככה  ּב'המׁש וכּמבֹואר ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלפני

וגילּוי 38תרל"ז' ּדוקא, הּמׁשיח ּבימֹות יהיה הּמצֹות ּדמעׂשה הּׁשלמּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשעיקר

ׁשל  העילּוי ּבגֹודל זֹו וידיעה ּדוקא. הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה עלֿידי הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזה

ּביֹותר  ּגדֹולה ּבׂשמחה ּתהיה ׁשהעבֹודה ּפֹועלת הּגלּות ּדזמן .39העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
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ספי"ג.32) תר"ץ) (ריגא, רבי'ן" ליובאוויטשער פון יסורים "די גם פ 33)ראה ס"ע ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה ַ

דוקא.34)ואילך. בגולה הנפוצה לישראל הוא לקולך דמקשיבים הענין עיקר הנה שלכן אחדים: ספ"ט.35)בזכרון

ב.36) מ, ויו"ט.37)קידושין דשבת מוסף ואילך.38)בתפלת (המו"ל).39)פי"ז הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb Ba ÔÈ‡L ÈÓLb‰««¿ƒ∆≈ƒ¡…¿»ƒ«¿»«¿≈

‰NÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ כך ‰‡B¯אחר ÔB¯˙È,מרובה בתוספת «∆¿≈¿«∆¿≈«¬∆ƒ¿»
.Ï"pk««

,ÈÚÈÓL‰ CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ÌÈpba ˙·LBi‰ e‰ÊÂ („¿∆«∆∆««ƒ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ
‰hÓÏ ˙BÓLp‰ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿»¿«»
ÌÏBÚa ÌÈÙe‚a ˙BLaeÏÓL∆¿»¿ƒ»»

,ÈÓLb‰ ‰f‰ העולם וגם הגוף וגם «∆««¿ƒ
ועל  הנשמה על ומסתירים מעלימים

האלוקי, LÈהאור ,„ÚÂ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆≈
Ì‰lL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÔB¯˙Èƒ¿¿ƒ«»∆»∆

ÏÚשל התורה ‰BÓLp˙לימוד ««¿»
‰ÏÚÓlL שהם ה'חברים' ולכן ∆¿«¿»

המלאכים  (וכן העליונות הנשמות

ללימוד  ומקשיבים באים העליונים)

של  ההלכות) לבירורי (ובמיוחד התורה

למטה. ישראל בני

˜"Î ¯Ó‡L ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»«
‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa ¯"eÓ„‡32 «¿«««ƒ»

BlL ¯Ò‡nÏ Ú‚Ba¿≈«««¬»∆
Ú˜¯ÚÏ‡tMa בעיר הסוהר בית ƒ¿«∆¿∆

אסור  הריי"צ הרבי היה בו פטרבורג

תרפ"ז  Ô·eÓבשנת ‰fÓe]33ŒÏÚ ƒ∆»«
¯Ò‡ÓÏ Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿≈«¿«¬«
¯L‡ ,[Ûeba ‰ÓLp‰«¿»»«¬∆
eÈ‰ Ì‡a ,‰ÏÈÁ˙kÏÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

B˙B‡ ÌÈÏ‡BL מעוניין הוא האם ¬ƒ
ÊÏ‰,במאסר, ÌÈkÒÓ ‰È‰ ‡Ï…»»«¿ƒ¿∆

¯·k ‰È‰L È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈∆»»¿»
,¯Ò‡n‰ בדיעבד zÂÈ¯אזי ‡Ï ««¬»…¿«≈

‡Á„,אפילו Ú‚¯Â ‰ÚL ÏÚ«»»¿∆«∆»
¯Ò‡n‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«¿≈««¬»
¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»¿≈
ללא  אליה להגיע ניתן שלא להתעלות

המאסר.

CLÁÏ Ú‚Ba ‡e‰L BÓÎe¿∆¿≈««…∆
,ÏÏÎa ‰f‰ ÌÏBÚc כללי שבאופן ¿»«∆ƒ¿»

האור  על ומחשיך מסתיר העולם

(ÌÏBÚaהאלוקי ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆»»
‡Ùeb ‰f‰ עצמוÚ‚Ba ‡e‰ ( «∆»¿≈«

ŒÏÚ ‡˜ÂcL ,˙eÏb‰ CLÁÏ¿…∆«»∆«¿»«
˙eÏb‰ CLÁ È„È העלם שהוא ¿≈…∆«»

ביותר, גדול ÔB¯˙Èוהסתר ‰NÚ«¬∆ƒ¿

¯B‡34˙eÏb‰ ÏL ÏteÎÓe ÏeÙk‰ CLÁ‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,∆«¿»«¿≈«…∆«»¿»∆«»
e‡·Èהמשיח e˙kM·בביאת ‰Ó C¯cŒÏÚÂ ,ÏteÎÓe ÏeÙk ¯B‡Ï »…¿»¿»¿«∆∆«∆»

'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a35 התשובה דרכי אודות ז"ל חכמינו דברי בביאור ¿ƒ∆∆«¿»
אחד דף ללמוד רגיל האדם היה בעבר eÎ'שאם ÌÈtc 'a ‡¯˜È ואם ƒ¿»«ƒ

אחד פרק לשנות רגיל a'היה ‰LÈƒ¿∆
'eÎ ÌÈ˜¯t לחבל דומה והדבר ¿»ƒ
ונקשר ‰Lw¯שנקרע ÌB˜ÓaL∆ƒ¿«∆∆

ÏteÎÓ ÏeÙk ‡e‰ חזק הוא וכעת »¿»
לכן. קודם שהיה ממה שניים ∆¿e‰ÊÂפי

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bbוהיתרון ÏLהמעלה ∆»ƒ∆
,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿««»
ekÊÈ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»ƒ¿
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ»∆»ƒ«

„eÓÏz ÏB„bL ÔÂÈÎÂ לימוד ¿≈»∆»«¿
NÚÓ‰התורה È„ÈÏ ‡È·nL36 ∆≈ƒƒ≈«¬∆

המצוות ‰Bˆn˙קיום Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ¿
Ê‡ eÈ‰Èלבוא ÈÏÎ˙a˙לעתיד ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÓB‡L BÓk ,˙eÓÏM‰37 «¿≈¿∆¿ƒ
בית  שיבנה בבקשה מוסף בתפילת

NÚ‰המקדש  (‡˜Âc) ÌLÂ¿»«¿»«¬∆
EÈÙÏ הקרבנות ÂˆÓk˙את ¿»∆¿ƒ¿«

CLÓ‰'a ¯‡B·nÎÂ ,EBˆ¿̄∆¿«¿»¿∆¿≈
‰ÎÎÂ הרבי (מאת מאמרים קבוצת ¿»»

"וככה  בפסוק שתחילתה מהר"ש)

משנת  חגורים" מתניכם אותו תאכלו

'Ê"Ï¯˙38˙eÓÏM‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ««¿≈
˙BÓÈa ‰È‰È ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc¿«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ

‡˜Âc ÁÈLn‰ קיום אז ורק «»ƒ««¿»
רצונך', 'כמצוות יהיה ÈeÏÈ‚Â¿ƒהמצוות

‰Êלבוא לעתיד ŒÏÚשיהיה ‡e‰ ∆«
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»∆ƒ¿««»

.‡˜Âc«¿»
BÊ ‰ÚÈ„ÈÂ עצמהÈeÏÈÚ‰ Ï„B‚a ƒƒ»¿∆»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊc ‰„B·Ú‰ ÏL עוד ∆»¬»ƒ¿««»
בבוא  שלה התוצאות את שרואים לפני

B·Ú‰L„‰הגאולה  ˙ÏÚBt∆∆∆»¬»
‰ÏB„b ‰ÁÓNa ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ¿»¿»

¯˙BÈa39. ¿≈
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.g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כלה ‡. אחותי לגני באתי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן .1צוה

***

באופן ·. שהיתה ממצרים היציאה אודות מדובר שבה כיון בשלח, פרשת נקראת השבוע פרשת
העם" את פרעה .2ד"בשלח

שלכן  השירה, ענין הוא הפרשה של ענינה שעיקר כיון שירה", "פרשת בשם הפרשה נקראת וכמוֿכן
השירה. ענין היא ההפטרה גם

יםֿסוף  דקריעת הסיפור כל גם בפרשה מסופר אבל השירה, עיקר רק היא שבפרשה שהשירה וכשם
דבורה" מ"ותשר לא חב"ד) מנהג (לפי שהתחלתה בהפטרה, גם כך השירה, את והביא אלא 3שגרם ,

וגו'" נביאה אשה השירה.4מ"ודבורה לאמירת והביא שגרם הסיפור הקדמת שזוהי ,

השייכות  מספיקה אלא הפרשה, עניני לכל שייכת תהיה שההפטרה איֿאפשר כלל שבדרך ולהעיר,
שבשתיהן  בכך גם לפרשה ההפטרה של השייכות מתבטאת בפרשתנו אבל הפרשה. של העיקרי הענין עם
השירה  לגוף הקדמה אלא עצמו, בפני ענין זה שאין כיון השירה, לאמירת שהביאה ההקדמה גם מודגשת

לזה. בהמשך שבאה

ביניהם  שייכות יש לזה זה הסמוכים ענינים שב' כידוע הענינים, סמיכות מצד רק לא היא זו ושייכות
סמוכים  דרשינן שלא דעה שיש לפנימיות 5[ואף בנוגע אבל בפועל, הלכה ללימוד בנוגע רק זה הרי ,

לזה  זה הענינים שייכות על הסמיכות מורה לכוליֿעלמא הרי -6הענינים בגלוי גם היא השייכות אלא ,[
השירה. ענין להיות יכול היה העם", את פרעה ד"בשלח הענין היה שתחילה עלֿידיֿזה שדוקא

השירה:‚. להתחלת בנוגע תמוה ענין יובן עלֿפיֿזה
הפסוק  בגמרא 7על איתא ישיר", (משמע 8"אז ישיר אלא נאמר לא "שר רש"י) בפירוש (ומובא

עפר" שוכני ורננו "הקיצו כאשר התורה", מן המתים לתחיית (רמז) מכאן ההילולא 9לעתיד), בעל - (והוא
בתוכם). -

המתים? תחיית על רמז ישנו זו בפרשה דוקא מדוע להבין: וצריך

העם":„. את פרעה ד"בשלח הענין ביאור בהקדים ויובן
בכך  גם אלא ממצרים, יצאו ישראל שבני העובדה בעצם רק לא הוא מצרים יציאת של החידוש
שכתוב  כמו אותם, וגרש שלח עצמו שפרעה העם", את פרעה ד"בשלח באופן היתה ממצרים שיציאתם

מארצו" .10"יגרשם

הפיכת  שנפעלה אלא ה'לעומתֿזה', על הקדושה התגברות שהיתה בלבד זו שלא - בזה והענין
ממצרים. יצאו ישראל שבני רצה פרעה שגם עד ה'לעומתֿזה',

כו'" למעלה פרי ועושי וענפים פארות משלח "שהיה העם", את פרעה בשלח "ויהי .11וזהו

שכתוב  כמו לקדושה, יהפך הוא שגם שבאדם, "פרעה" היצרֿהרע, הפיכת - בעבודה "ואהבת 12וענינו
יצריך" "בשני לבבך", בכל .13גו'
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לגני 1) באתי ד"ה וראה לע"ע. לידינו הגיע לא המאמר
ואילך). 13 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת זה דמוצש"ק

פרשתנו.2) ריש
א.3) ה, שופטים ס'
ד.4 ד, שם

וש"נ.5) ב. כא, ברכות
וש"נ.6) .83 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

א.7) טו, פרשתנו
ב.8) צא, סנהדרין
יט.9) כו, ישעי'

שמות.10) ס"פ
ג.11) סא, פרשתנו תו"א
ה.12) ו, ואתחנן
עה"פ.13) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות



g"kyz'dלב ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

שענין  כיון ה'לעומתֿזה', בירור בשביל היא בזה שהכוונה - בגוף הנשמה ירידת ענין כללות זהו והרי
גם  הנשמה אצל עילוי ניתוסף ועלֿידיֿזה למטה, ירדה ולכן למעלה, בהיותה הנשמה אצל שייך אינו זה

למטה. ירידתה קודם שהיתה כפי ומצבה מעמדה לגבי

העתידה:‰. לגאולה מצרים יציאת של השייכות גם וזוהי
לה 14ידוע  שאין שלימה גאולה של באופן להיות יכולה היתה מצדֿעצמה מצרים דיציאת שהגאולה

הים  בשירת שכתוב כמו לארץ, נכנסים ישראל בני היו שמיד - תבאמו 15הפסק קנית זו עם גו' יעבור "עד
שכתוב  כמו נצחי, ובאופן גו'", צדדיות 16ותטעמו סיבות שנתערבו בגלל (ורק ועד" לעולם ימלוך "ה'

שלימה). גאולה בפועל היתה לא

בבל, הגלויות, משאר הגאולה כמו תהיה שלא - העתידה לגאולה ממצרים הגאולה דומה זה ובענין
תהיה  העתידה הגאולה ואילו בגלות, יהודים נשארו ועדיין שלימה, גאולה היתה שלא ויון, מדי פרס

בגלות  ישאר לא יהודי שאף ובאופן שלימה, .17גאולה

יהיה  העתידה בגאולה וכמוֿכן ה'לעומתֿזה', דבירור הענין היה מצרים שביציאת בגלל - הדבר וטעם
ממצרים  שהגאולה עד מצרים, ביציאת מאשר יותר נעלה באופן (ואדרבה: ה'לעומתֿזה' דבירור הענין

ברכות  במסכת בגמרא כדאיתא העתידה, הגאולה לגבי בלבד טפל בדרך ).18תהיה

.Â:דוקא מצרים דיציאת לענין בשייכות הוא המתים תחיית על שהרמז הטעם יובן ועלֿפיֿזה
מית" איקרי מדרגיה דנפיל "מאן כי ה'לעומתֿזה', בירור ענין הוא המתים נפילת 19תחיית ענין והוא ,

דתחיית  הענין נעשה לקדושה, אותם ומהפכים שמבררים ועלֿידיֿזה ב'לעומתֿזה', הקדושה ניצוצות
המתים.

הזקן  רבינו של הפתגם כידוע - בעבודה המתים דתחיית הענין מתוכן מתחיל זה בשייכות 20[וענין
ז"ל  רבותינו כמו 21למאמר קר דבר לך ואין הקרירות, ענין הוא שמיתה מתים", מחיה דבכו "זוטרא

"תחיית  של ענין זה הרי  המדות, התפעלות לידי שיבוא הקר, בשכל חמימות פועלים וכאשר השכל,
המתים"].

מוד  שבו מצרים דיציאת הענין כללות עם קשור זה הרי "בשלח ולכן - ה'לעומתֿזה' דבירור הענין גש
העם". את פרעה

.Ê"רמה "ביד הגלות מן היציאה נעשית  הקליפות) (ביטול ה'לעומתֿזה' בירור ,22ועלֿידי
יכרתון" אויבך ש"כל שעלֿידיֿזה וכידוע הכתר 23- בחינת והמשכת גילוי גם 24נעשה וכמבואר ,

ההילולא  כתיב 25במאמר "דהנה פנימיות 7: הוא גאה דגאה וידוע גוותניא, על אתגאי ותירגם גאה, גאה כי
גלי", "בריש הגלות) ענין עם (שקשור התרגום וכפירוש - בים" רמה ורוכבו סוס דיליה, וגאותא הכתר..

הדברים) נדפסו (וכבר פעם רעיא 26וכמדובר רבינו, משה לו שאמר רשב"י, ראשיֿתיבות ש"בריש"
גלותא" מן ביה יפקון כו' דילך חיבורא "בהאי של 27מהימנא, הראשיֿתיבות גם בזה מרומז וכמוֿכן ,

הגלות  מן היציאה כי אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד נשיאינו, מרבותינו כמה של הראשיֿתיבות וכן האריז"ל ,
דוקא. התורה פנימיות עלֿידי היא
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וש"נ.14) .230 ע' ח"כ לקו"ש ראה
טזֿיז.15) טו, פרשתנו
יח.16) שם,
וש"נ.17) .41 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת ראה
סע"ב.18) יב,
ד.19) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה
ח"ד 20) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .195 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע

(21.99 ע' תש"ג סה"ש וראה ב. יו"ד, ע"ז
ח.22) יד, פרשתנו
ח.23) ה, מיכה
ובכ"מ.24) סע"א. קט, יתרו בהוספות תו"א ראה
(25.(153 ע' תש"י (סה"מ פי"ז ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
ואילך.26) 872 ע' ח"ג לקו"ש - תשי"ב שבט יו"ד שיחת

וש"נ. ואילך. 80 ס"ע חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
(ברע"מ).27) ב קכד, זח"ג

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

גואל  הוא ראשון "גואל - משה עלֿידי רמה", "ביד והשלימה, האמיתית בגאולה - לנו תהיה וכן
ממש.28אחרון" בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Á:השבת יום עם הקשור רש"י פירוש ישנו השבוע בפרשת
הפסוק  אלא 29על הכתוב בא ולא בו, יהיה לא המן הוא, "שבת רש"י: מפרש שבת", השביעי "וביום

וימיםֿטובים". הכיפורים יום לרבות

להתפרש  יכולה בו" יהיה לא שבת השביעי "וביום הכתוב לשון משמעות (א) במפרשים: ומבואר
"שבת התיבות רש"י מוסיף ולכן שבת, בו יהיה לא השביעי ondשביום ,`ed ש"לא היינו, בו", יהיה לא

המן  על אלא) השבת, על (לא קאי בו" לפניֿזה 30יהיה נאמר כבר שהרי לכאורה, מיותר זה פסוק (ב) .31

הכיפורים  יום לרבות אלא הכתוב בא ש"לא רש"י מפרש ולכן בשדה", תמצאוהו לא לה'.. היום "שבת
.32וימיםֿטובים"

להבין: וצריך

בשעה  בה - השבת ענין על קאי בו" יהיה לא שבת השביעי ש"ביום לפרש הקאֿסלקאֿדעתא מהי א)
השבת? ענין אודות מדברת הפרשה שכל

פשוטו  שעלֿפי בגלל בו", יהיה לא שבת השביעי "וביום הכתוב כפל למה לבאר צריך רש "י אם ב)
תלקטוהו", ימים "ששת נאמר למה גם לבאר לו היה - הענין לחיזוק הדבר לכפול מקום אין מקרא של

לפניֿזה  נאמר שכבר יום"?33מאחר יום ילקטו "אשר המן ירידת אודות

ימים  "ששת ולומר לחזור הכתוב הוצרך לכן בשדה", תמצאוהו לא "היום שנאמר שכיון לומר ואין
" שכתוב במה כבר נכלל זה ענין שהרי - המן) ירידת (שתומשך בשדה",meidתלקטוהו" תמצאוהו לא

מה  תמצאוהו, לא היום להם, אמר עוד. ירד ולא המן פסק שמא דואגים אותם "ראה רש"י: שפירש כפי
תמצאוהו". מחר אבל תמצאוהו, לא היום היום, תלמודֿלומר

.Ë:בזה והביאור
לרש"י  הוקשה לא ולכן נוספת. פעם ציווי על לחזור מקום יש הענין חיזוק שלצורך אמנם סובר רש"י
"ששת  שרק השבת, ענין על הציווי את הכתוב מחזק שבזה כיון - תלקטוהו" ימים "ששת שכתוב מה
שבת", השביעי "וביום שכתוב במה החידוש מהו היא: השאלה אבל השבת; ביום ולא תלקטוהו", ימים

הענין? כפל עלֿידי לחזקו שיש ציווי של ענין זה אין הרי - לה'" היום "שבת נאמר שכבר לאחרי

אלא) השבת, ענין על ציווי (לא הוא שבת" השביעי "וביום הכתוב שפירוש רש"י מבאר זה ועל
בו" יהיה לא המן (ולכן) הוא "שבת כי - בשדה" תמצאוהו לא ש"היום הטעם .34ביאור

ה  ענין חיזוק בשביל תלקטוהו" ימים "ששת שרק בכתוב שנאמר לאחרי צריך כלומר: (כנ"ל), שבת
לבאר לא mrhdהכתוב המן (ולכן) הוא "שבת כי השביעי, ביום ולא ימים, ששת רק היא המן שלקיטת

בו". יהיה

לרבות  אלא הכתוב בא ש"לא רש"י מוסיף ולכן הענין, כפל כלֿכך מחוור אינו סוףֿכלֿסוף אמנם,
וימיםֿטובים". הכיפורים יום
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שער 28) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים

כו.29) טז, פרשתנו
וגו"א.30) רא"ם

כה.31) שם,
שפ"ח.32)
ה.33) שם,
גו"א.34) גם ראה



לג g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

שענין  כיון ה'לעומתֿזה', בירור בשביל היא בזה שהכוונה - בגוף הנשמה ירידת ענין כללות זהו והרי
גם  הנשמה אצל עילוי ניתוסף ועלֿידיֿזה למטה, ירדה ולכן למעלה, בהיותה הנשמה אצל שייך אינו זה

למטה. ירידתה קודם שהיתה כפי ומצבה מעמדה לגבי

העתידה:‰. לגאולה מצרים יציאת של השייכות גם וזוהי
לה 14ידוע  שאין שלימה גאולה של באופן להיות יכולה היתה מצדֿעצמה מצרים דיציאת שהגאולה

הים  בשירת שכתוב כמו לארץ, נכנסים ישראל בני היו שמיד - תבאמו 15הפסק קנית זו עם גו' יעבור "עד
שכתוב  כמו נצחי, ובאופן גו'", צדדיות 16ותטעמו סיבות שנתערבו בגלל (ורק ועד" לעולם ימלוך "ה'

שלימה). גאולה בפועל היתה לא

בבל, הגלויות, משאר הגאולה כמו תהיה שלא - העתידה לגאולה ממצרים הגאולה דומה זה ובענין
תהיה  העתידה הגאולה ואילו בגלות, יהודים נשארו ועדיין שלימה, גאולה היתה שלא ויון, מדי פרס

בגלות  ישאר לא יהודי שאף ובאופן שלימה, .17גאולה

יהיה  העתידה בגאולה וכמוֿכן ה'לעומתֿזה', דבירור הענין היה מצרים שביציאת בגלל - הדבר וטעם
ממצרים  שהגאולה עד מצרים, ביציאת מאשר יותר נעלה באופן (ואדרבה: ה'לעומתֿזה' דבירור הענין

ברכות  במסכת בגמרא כדאיתא העתידה, הגאולה לגבי בלבד טפל בדרך ).18תהיה

.Â:דוקא מצרים דיציאת לענין בשייכות הוא המתים תחיית על שהרמז הטעם יובן ועלֿפיֿזה
מית" איקרי מדרגיה דנפיל "מאן כי ה'לעומתֿזה', בירור ענין הוא המתים נפילת 19תחיית ענין והוא ,

דתחיית  הענין נעשה לקדושה, אותם ומהפכים שמבררים ועלֿידיֿזה ב'לעומתֿזה', הקדושה ניצוצות
המתים.

הזקן  רבינו של הפתגם כידוע - בעבודה המתים דתחיית הענין מתוכן מתחיל זה בשייכות 20[וענין
ז"ל  רבותינו כמו 21למאמר קר דבר לך ואין הקרירות, ענין הוא שמיתה מתים", מחיה דבכו "זוטרא

"תחיית  של ענין זה הרי  המדות, התפעלות לידי שיבוא הקר, בשכל חמימות פועלים וכאשר השכל,
המתים"].

מוד  שבו מצרים דיציאת הענין כללות עם קשור זה הרי "בשלח ולכן - ה'לעומתֿזה' דבירור הענין גש
העם". את פרעה

.Ê"רמה "ביד הגלות מן היציאה נעשית  הקליפות) (ביטול ה'לעומתֿזה' בירור ,22ועלֿידי
יכרתון" אויבך ש"כל שעלֿידיֿזה וכידוע הכתר 23- בחינת והמשכת גילוי גם 24נעשה וכמבואר ,

ההילולא  כתיב 25במאמר "דהנה פנימיות 7: הוא גאה דגאה וידוע גוותניא, על אתגאי ותירגם גאה, גאה כי
גלי", "בריש הגלות) ענין עם (שקשור התרגום וכפירוש - בים" רמה ורוכבו סוס דיליה, וגאותא הכתר..

הדברים) נדפסו (וכבר פעם רעיא 26וכמדובר רבינו, משה לו שאמר רשב"י, ראשיֿתיבות ש"בריש"
גלותא" מן ביה יפקון כו' דילך חיבורא "בהאי של 27מהימנא, הראשיֿתיבות גם בזה מרומז וכמוֿכן ,

הגלות  מן היציאה כי אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד נשיאינו, מרבותינו כמה של הראשיֿתיבות וכן האריז"ל ,
דוקא. התורה פנימיות עלֿידי היא
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וש"נ.14) .230 ע' ח"כ לקו"ש ראה
טזֿיז.15) טו, פרשתנו
יח.16) שם,
וש"נ.17) .41 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת ראה
סע"ב.18) יב,
ד.19) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה
ח"ד 20) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .195 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע

(21.99 ע' תש"ג סה"ש וראה ב. יו"ד, ע"ז
ח.22) יד, פרשתנו
ח.23) ה, מיכה
ובכ"מ.24) סע"א. קט, יתרו בהוספות תו"א ראה
(25.(153 ע' תש"י (סה"מ פי"ז ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
ואילך.26) 872 ע' ח"ג לקו"ש - תשי"ב שבט יו"ד שיחת

וש"נ. ואילך. 80 ס"ע חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
(ברע"מ).27) ב קכד, זח"ג

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

גואל  הוא ראשון "גואל - משה עלֿידי רמה", "ביד והשלימה, האמיתית בגאולה - לנו תהיה וכן
ממש.28אחרון" בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Á:השבת יום עם הקשור רש"י פירוש ישנו השבוע בפרשת
הפסוק  אלא 29על הכתוב בא ולא בו, יהיה לא המן הוא, "שבת רש"י: מפרש שבת", השביעי "וביום

וימיםֿטובים". הכיפורים יום לרבות

להתפרש  יכולה בו" יהיה לא שבת השביעי "וביום הכתוב לשון משמעות (א) במפרשים: ומבואר
"שבת התיבות רש"י מוסיף ולכן שבת, בו יהיה לא השביעי ondשביום ,`ed ש"לא היינו, בו", יהיה לא

המן  על אלא) השבת, על (לא קאי בו" לפניֿזה 30יהיה נאמר כבר שהרי לכאורה, מיותר זה פסוק (ב) .31

הכיפורים  יום לרבות אלא הכתוב בא ש"לא רש"י מפרש ולכן בשדה", תמצאוהו לא לה'.. היום "שבת
.32וימיםֿטובים"

להבין: וצריך

בשעה  בה - השבת ענין על קאי בו" יהיה לא שבת השביעי ש"ביום לפרש הקאֿסלקאֿדעתא מהי א)
השבת? ענין אודות מדברת הפרשה שכל

פשוטו  שעלֿפי בגלל בו", יהיה לא שבת השביעי "וביום הכתוב כפל למה לבאר צריך רש "י אם ב)
תלקטוהו", ימים "ששת נאמר למה גם לבאר לו היה - הענין לחיזוק הדבר לכפול מקום אין מקרא של

לפניֿזה  נאמר שכבר יום"?33מאחר יום ילקטו "אשר המן ירידת אודות

ימים  "ששת ולומר לחזור הכתוב הוצרך לכן בשדה", תמצאוהו לא "היום שנאמר שכיון לומר ואין
" שכתוב במה כבר נכלל זה ענין שהרי - המן) ירידת (שתומשך בשדה",meidתלקטוהו" תמצאוהו לא

מה  תמצאוהו, לא היום להם, אמר עוד. ירד ולא המן פסק שמא דואגים אותם "ראה רש"י: שפירש כפי
תמצאוהו". מחר אבל תמצאוהו, לא היום היום, תלמודֿלומר

.Ë:בזה והביאור
לרש"י  הוקשה לא ולכן נוספת. פעם ציווי על לחזור מקום יש הענין חיזוק שלצורך אמנם סובר רש"י
"ששת  שרק השבת, ענין על הציווי את הכתוב מחזק שבזה כיון - תלקטוהו" ימים "ששת שכתוב מה
שבת", השביעי "וביום שכתוב במה החידוש מהו היא: השאלה אבל השבת; ביום ולא תלקטוהו", ימים

הענין? כפל עלֿידי לחזקו שיש ציווי של ענין זה אין הרי - לה'" היום "שבת נאמר שכבר לאחרי

אלא) השבת, ענין על ציווי (לא הוא שבת" השביעי "וביום הכתוב שפירוש רש"י מבאר זה ועל
בו" יהיה לא המן (ולכן) הוא "שבת כי - בשדה" תמצאוהו לא ש"היום הטעם .34ביאור

ה  ענין חיזוק בשביל תלקטוהו" ימים "ששת שרק בכתוב שנאמר לאחרי צריך כלומר: (כנ"ל), שבת
לבאר לא mrhdהכתוב המן (ולכן) הוא "שבת כי השביעי, ביום ולא ימים, ששת רק היא המן שלקיטת

בו". יהיה

לרבות  אלא הכתוב בא ש"לא רש"י מוסיף ולכן הענין, כפל כלֿכך מחוור אינו סוףֿכלֿסוף אמנם,
וימיםֿטובים". הכיפורים יום
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שער 28) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים

כו.29) טז, פרשתנו
וגו"א.30) רא"ם

כה.31) שם,
שפ"ח.32)
ה.33) שם,
גו"א.34) גם ראה



g"kyz'dלד ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

.Èענין מצד גם הוא וימיםֿטובים ביוםֿהכיפורים המן ירד שלא שהטעם הביאור, zayd35המשך

ימיםֿטובים:36שבהם  על מיוחד ולימוד יוםֿהכיפורים על מיוחד לימוד שיש כבמכילתא, (ולא
בו") יהיה לא שבת תלמודֿלומר מנין, ביוםֿהכיפורים בו. יהיה לא תלמודֿלומר מנין, 37"בימיםֿטובים

ואילך. 77 עמוד ל"ו חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה -

***

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש ללמוד 38הביאור יש ומכאן מיומים. היום מה "שאלוהו למשה", "ויגידו
וגו' והכינו הששי ביום והיה להם לומר שנצטווה שבת פרשת משה להם הגיד לא ששאלו 33שעדיין עד ,

לכם", לומר שנצטויתי ה', דבר אשר הוא להם, אמר זאת, את
הפסוק  על מיניה לעיל רש"י שכתב למה בסתירה זה הרי דלכאורה נתן 39- "במרה לו", שם "שם
ודינין", אדומה ופרה שבת בהם, שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם

הכתוב  מלשון נסהו"39[כדמוכח ושם ומשפט :40"חוק

בה  שנאמר אדומה, פרה - הפסח"41"חוק" חוקת "זאת על קאי לא (ובודאי התורה" חוקת 42"זאת

מצרים); יציאת קודם היה זה ציווי שהרי -

כד  דינין, - שכתוב "משפט" ממה דינים;43מוכח שהם המשפטים" "ואלה

נסהו" "שם הדיוק מובן אינו דלכאורה - נסהו" במדבר 44"ושם נוספים, במקומות גם "נסהו" שהרי ,
("וילונו" וילן"45סין ("וירב.. וברפידים (46" אלא ,(my הענינים בכל נסהו" רק 47(במרה) או (כולם

הפרשה  בהמשך כמפורש השבת, בענין היה מתןֿתורה שלפני הנסיונות שאחד וכיון "למען 48התחלתם). :
epqp` כבר התחיל זה שנסיון לומר, צריך כן על ללקוט", בשבת יצאו ולא ישמרו.. "אם בתורתי", הילך

ואתחנן  בפרשת רש"י מפרש וכן שבת". להם.. "נתן כבר כי כאשר 49במרה*, גו' השבת יום את "שמור :
במרה". מתןֿתורה "קודם אלקיך", ה' צוך

לאחרי  נאמר שבת) על (שקאי נסהו" ש"שם אף ודינין", אדומה ל"פרה "שבת" מקדים שרש"י והטעם
ההלכה שבת, כי - ודינין) אדומה פרה על (שקאי ומשפט" ומפורש zyxetn"חוק ותיכףֿומיד, בפרשתנו,

מרומז], רק - ודינין) אדומה (פרה והשאר רש"י), (וכפירוש "אנסנו"

במרה. היה במים נסיון שהתחלת - ברפידים במים הנסיון וכמו (*
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ירידת 35) שרק הענינים, בפנימיות להמבואר בנוגע ועד"ז
ענין  עיקר אדרבה: הרי למעלה, אבל בשבת. היתה לא למטה המן
כל  במשך למטה המן ירידת היתה ועי"ז דוקא, בשבת הי' המן
בנוגע  גם הוא כן - וש"נ) .173 ע' חט"ז לקו"ש (ראה השבוע
ענין  עיקר בהם גם יש שבהם, השבת ענין שמצד ויו"ט, ליוהכ"פ

למעלה. שהוא כפי המן
מענין 36) חלק שגם - השבת ענין גודל יותר עוד מובן ומזה
במן",השבת ד"קדשו הענין פועל וביו"ט) ביוהכ"פ שהוא (כפי

בו. ירד שלא
שבת",37) השביעי "וביום התיבות את רק רש"י מעתיק ולכן

בו". יהי' "לא התיבות את ולא
כב.38) שם, פרשתנו
כה.39) טו,
לו 40) שם "שם הרמב"ן: שהעתיק רש"י" "לשון וראה

להם  נתן במרה נסהו, ושם ומשפט חוק התיבות) גם (ומעתיק
וגו' (ומוסיף) ומשפט חוק לו שם "שם ראשון: ובדפוס וכו'".

וכו'" להם נתן במרה נסהו"), "ושם הכתוב: סיום על (לרמז
וגו'" ומשפט "חוק התיבות נשמטו שלפנינו שבדפוסים (וכנראה

ה"הבחורֿהזעצער"). ע"י
חוקת.41) ר"פ
מג.42) יב, בא
משפטים.43) ר"פ
החידוש 44) בגלל - ומשפט" חוק לו שם "שם מ"ש ובשלמא

רק  יצי"מ) (לאחרי לבנ"י מצוות ניתנו כלל שבדרך שאף שבדבר,
ומשפט". חוק לו שם "שם במרה, בהיותם גם מכלֿמקום במ"ת,

ב.45) טז, פרשתנו
בֿג.46) יז, שם
אבותינו 47) שניסו הענינים בכל (ולא בנ"י את הקב"ה שניסה

וק"ל). הקב"ה. את
(ובפירש"י).48) ד טז,
יב.49) ה,

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

רש"י  (לפירוש נצטוו* לא במרה שבת 52כי שמירת על שבת 54בפועל 53) פרשת להם ניתנה רק אלא ,
ewqrziy55 השייכים 56בלימודה בענינים רק אלא בשלימותה, שבת שמירת על נצטוו לא המן בפרשת (וגם

והכנתו  המן ונדפס 57ללקיטת שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - עמוד 58) ל"א חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך. 86

***

.·È להמדובר בהמשך היתה 59הביאור וכיצד ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את האבות קיימו בענין
הנ"ל. בשיחות נכלל - ישראל בני  שאר וכל השבטים הנהגת

ואתחנן  בפרשת הכתוב ולשון לשון 49*) הרי - במרה) מתןֿתורה (קודם צוך" כאשר גו' השבת יום את "שמור :

פשוט  שהרי הזמן, בבוא שיקיימום עלֿמנת היא בהם שיתעסקו שהנתינה ובפרט ללמוד. או לעשות או כולל ציווי

שעדיין  שאומרים אלא ממש! בפועל לקיימם יצטרכו לא שלעולם בהלכות לעסוק מצווים שאין ה') בן לקודם (ואפילו

כשיבואו. לקיימם אותם ומצווים הזמן, בא שעתה daxc`eלא וכו', ה' בן עם בלימוד הימים כל תמיד מודגש זהו :

להתעסק "ויצו"zpnÎlreעליו עלֿדרך הוא במרה צוך" "כאשר ועלֿפיֿזה: כשיגדל. יהיה 50שיקיימם זמן שלאחר -

וכו'. ומשפט עלֿפיwzneieחוק יותר i"yxעוד yexit כאילו הכתוב עליהם מעלה עליהם, שקיבלו "מכיון כח: יב, בא

עשו".

משפטים  בפרשת שכתוב מה לפרש יש שניתנו 51וכן ודינין אדומה ופרה (שבת.. המשפטים כל ואת לעם.. "ויספר

ה' דבר אשר הדברים כל ויאמרו במרה).. רש"יdyrpלהם שלפירוש (אף "eehvp `l להם שניתן דכיון - עדיין) זה על

) כתוב הרי בהם, להתעסק אלו לאחרי mxwireתוכנםedfeפרשיות היינו, "נעשה", אמרו זה ועל שיצטוו, דהפרשיות)

- "נעשה" אדומה: לפרה בנוגע - הש"ס לדעת - (וכמו okyndשיצטוו mweiyk.(

***
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ובכ"מ.50) כט. מט, ויחי
(ובפירש"י).51) ג כד,
במרה",52) "נצטוו.. ב) נו, (סנהדרין הגמרא מלשון שמשנה

בהם". שיתעסקו להם.. "נתן וכותב
ש"שאלוהו 53) מצינו הפרשה שבהמשך גופא מזה כדמוכח

מיומים". היום מה
"כיון  ב) פז, שבת - כאשר (ד"ה התוס' קושיית תתורץ ועפ"ז
ב) קיח, (שם כתבי כל בפ' אמרינן היכי אשבת, איפקוד דבמרה
ולשון, אומה בהן שלטה לא ראשונה שבת ישראל שמרו אלמלי
קרי  אמאי וגו'.. ללקוט העם מן יצאו השביעי ביום ויהי שנאמר
לא  רש"י לשיטת כי - נצטוו" דבמרה כיון ראשונה, שבת להאי

כבפנים. ללמדה, להם ניתנה רק אלא השבת, על נצטוו
הציווי 54) שיקיימו שייך הי' שלא - אדומה לפרה בנוגע וכן

מועד" אוהל פני נוכח "אל מדמה להזות צריך שהרי בפועל,
המשכן. הוקם לא ועדיין ד), יט, (חוקת

כבר  נצטוו נח בני מצוות שבע על הרי - לדינין ובנוגע
המשפטים  "ואלה לאח"ז: נצטוו המשפטים שאר ועל לפנ"ז;

לפניהם". תשים אשר
מעתיק 55) (שלכן לו" שם "שם מתיבת זאת מדייק ורש"י

למה  דלכאורה: - ומשפט") "חוק שמפרש אף אלו, תיבות רש"י
ציווי, כאן הי' שלא כיון - ואמירה ציווי של בלשון נאמר לא
הלשון  נופל זה ועל בלימודם, שיתעסקו פרשיות נתינת רק אלא

לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה כמו ("שם"), שימה
ופירושו.. הדבר טעמי "להבינם הלימוד שלימות על שמורה
ר"פ  (פירש"י האדם" לפני לאכול ומוכן הערוך כשולחן

משפטים).
נצטוו 56) זה על שגם אף - ואם אב כיבוד רש"י השמיט ולכן

לכיבוד  בנוגע כי - טז) (שם, ואתחנן בפ' רש"י כמ"ש במרה*,
לדרך  יותר קרוב שזה מיד, לקיימה שנצטוו לומר אפשר ואם אב

הפשט.
במרה, נצטוו ואם אב כיבוד על "אף ואתחנן בפ' רש"י ומ"ש
פירש  לו" שם "שם שבפסוק אף ומשפט", חוק  לו שם שם שנאמר
ולא  בהם", שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם "נתן שרק
ציווי  בתורת שהי' ואם אב כיבוד שם השמיט שלכן ציווי, בתורת

ואתחנן  ש"פ שיחת (ראה ואתחנן בש"פ בעזה"י יתבאר זו - שנה
ואילך)). 349 ע' חנ"ג התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"ט

הוא,57) "שבת שבת", השביעי "וביום על רש"י שפירש וזהו
לגבי  רק הוא כאן השבת שענין - ס"ח) (כנ"ל בו" יהי' לא המן

המן. ענין
תשמ"ו.58) בחוקותי ש"פ שיחת בשילוב
ואילך 59) סי"ב וארא ש"פ ואילך; ס"ו מקץ ש"פ שיחות:

462 ס"ע ואילך; 442 ס"ע חנ"א התוועדויות - מנחם (תורת
ואילך).

zgiy) xak z"pyn t"r ,xnel yi - "eia` ceak z` mxa` miiw `l exn`i ..`ly" gp t"qa i"yx y"nk ,mdxa` lv` a` ceaik epivny dne (*
'id `ly ((jli`e 343 r"q `"ng zeiecreezd - mgpn zxez) g"iq d"kyz glyie t"y מיוחד llkaציווי 'id df oipr `l` ,a` ceaik lr

,(f ,cl glyie i"yxit - zeixrd on mnvr excby c"r) df oipra "mnvr excb" wxy e` ,df lr eehvp gp ipay ,g"nbe dwcv ,mler ly eaeyi
.ieeiv zxeza `le



לכ g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

.Èענין מצד גם הוא וימיםֿטובים ביוםֿהכיפורים המן ירד שלא שהטעם הביאור, zayd35המשך

ימיםֿטובים:36שבהם  על מיוחד ולימוד יוםֿהכיפורים על מיוחד לימוד שיש כבמכילתא, (ולא
בו") יהיה לא שבת תלמודֿלומר מנין, ביוםֿהכיפורים בו. יהיה לא תלמודֿלומר מנין, 37"בימיםֿטובים

ואילך. 77 עמוד ל"ו חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה -

***

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש ללמוד 38הביאור יש ומכאן מיומים. היום מה "שאלוהו למשה", "ויגידו
וגו' והכינו הששי ביום והיה להם לומר שנצטווה שבת פרשת משה להם הגיד לא ששאלו 33שעדיין עד ,

לכם", לומר שנצטויתי ה', דבר אשר הוא להם, אמר זאת, את
הפסוק  על מיניה לעיל רש"י שכתב למה בסתירה זה הרי דלכאורה נתן 39- "במרה לו", שם "שם
ודינין", אדומה ופרה שבת בהם, שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם

הכתוב  מלשון נסהו"39[כדמוכח ושם ומשפט :40"חוק

בה  שנאמר אדומה, פרה - הפסח"41"חוק" חוקת "זאת על קאי לא (ובודאי התורה" חוקת 42"זאת

מצרים); יציאת קודם היה זה ציווי שהרי -

כד  דינין, - שכתוב "משפט" ממה דינים;43מוכח שהם המשפטים" "ואלה

נסהו" "שם הדיוק מובן אינו דלכאורה - נסהו" במדבר 44"ושם נוספים, במקומות גם "נסהו" שהרי ,
("וילונו" וילן"45סין ("וירב.. וברפידים (46" אלא ,(my הענינים בכל נסהו" רק 47(במרה) או (כולם

הפרשה  בהמשך כמפורש השבת, בענין היה מתןֿתורה שלפני הנסיונות שאחד וכיון "למען 48התחלתם). :
epqp` כבר התחיל זה שנסיון לומר, צריך כן על ללקוט", בשבת יצאו ולא ישמרו.. "אם בתורתי", הילך

ואתחנן  בפרשת רש"י מפרש וכן שבת". להם.. "נתן כבר כי כאשר 49במרה*, גו' השבת יום את "שמור :
במרה". מתןֿתורה "קודם אלקיך", ה' צוך

לאחרי  נאמר שבת) על (שקאי נסהו" ש"שם אף ודינין", אדומה ל"פרה "שבת" מקדים שרש"י והטעם
ההלכה שבת, כי - ודינין) אדומה פרה על (שקאי ומשפט" ומפורש zyxetn"חוק ותיכףֿומיד, בפרשתנו,

מרומז], רק - ודינין) אדומה (פרה והשאר רש"י), (וכפירוש "אנסנו"

במרה. היה במים נסיון שהתחלת - ברפידים במים הנסיון וכמו (*
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ירידת 35) שרק הענינים, בפנימיות להמבואר בנוגע ועד"ז
ענין  עיקר אדרבה: הרי למעלה, אבל בשבת. היתה לא למטה המן
כל  במשך למטה המן ירידת היתה ועי"ז דוקא, בשבת הי' המן
בנוגע  גם הוא כן - וש"נ) .173 ע' חט"ז לקו"ש (ראה השבוע
ענין  עיקר בהם גם יש שבהם, השבת ענין שמצד ויו"ט, ליוהכ"פ

למעלה. שהוא כפי המן
מענין 36) חלק שגם - השבת ענין גודל יותר עוד מובן ומזה
במן",השבת ד"קדשו הענין פועל וביו"ט) ביוהכ"פ שהוא (כפי

בו. ירד שלא
שבת",37) השביעי "וביום התיבות את רק רש"י מעתיק ולכן

בו". יהי' "לא התיבות את ולא
כב.38) שם, פרשתנו
כה.39) טו,
לו 40) שם "שם הרמב"ן: שהעתיק רש"י" "לשון וראה

להם  נתן במרה נסהו, ושם ומשפט חוק התיבות) גם (ומעתיק
וגו' (ומוסיף) ומשפט חוק לו שם "שם ראשון: ובדפוס וכו'".

וכו'" להם נתן במרה נסהו"), "ושם הכתוב: סיום על (לרמז
וגו'" ומשפט "חוק התיבות נשמטו שלפנינו שבדפוסים (וכנראה

ה"הבחורֿהזעצער"). ע"י
חוקת.41) ר"פ
מג.42) יב, בא
משפטים.43) ר"פ
החידוש 44) בגלל - ומשפט" חוק לו שם "שם מ"ש ובשלמא

רק  יצי"מ) (לאחרי לבנ"י מצוות ניתנו כלל שבדרך שאף שבדבר,
ומשפט". חוק לו שם "שם במרה, בהיותם גם מכלֿמקום במ"ת,

ב.45) טז, פרשתנו
בֿג.46) יז, שם
אבותינו 47) שניסו הענינים בכל (ולא בנ"י את הקב"ה שניסה

וק"ל). הקב"ה. את
(ובפירש"י).48) ד טז,
יב.49) ה,

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

רש"י  (לפירוש נצטוו* לא במרה שבת 52כי שמירת על שבת 54בפועל 53) פרשת להם ניתנה רק אלא ,
ewqrziy55 השייכים 56בלימודה בענינים רק אלא בשלימותה, שבת שמירת על נצטוו לא המן בפרשת (וגם

והכנתו  המן ונדפס 57ללקיטת שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - עמוד 58) ל"א חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך. 86

***

.·È להמדובר בהמשך היתה 59הביאור וכיצד ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את האבות קיימו בענין
הנ"ל. בשיחות נכלל - ישראל בני  שאר וכל השבטים הנהגת

ואתחנן  בפרשת הכתוב ולשון לשון 49*) הרי - במרה) מתןֿתורה (קודם צוך" כאשר גו' השבת יום את "שמור :

פשוט  שהרי הזמן, בבוא שיקיימום עלֿמנת היא בהם שיתעסקו שהנתינה ובפרט ללמוד. או לעשות או כולל ציווי

שעדיין  שאומרים אלא ממש! בפועל לקיימם יצטרכו לא שלעולם בהלכות לעסוק מצווים שאין ה') בן לקודם (ואפילו

כשיבואו. לקיימם אותם ומצווים הזמן, בא שעתה daxc`eלא וכו', ה' בן עם בלימוד הימים כל תמיד מודגש זהו :

להתעסק "ויצו"zpnÎlreעליו עלֿדרך הוא במרה צוך" "כאשר ועלֿפיֿזה: כשיגדל. יהיה 50שיקיימם זמן שלאחר -

וכו'. ומשפט עלֿפיwzneieחוק יותר i"yxעוד yexit כאילו הכתוב עליהם מעלה עליהם, שקיבלו "מכיון כח: יב, בא

עשו".

משפטים  בפרשת שכתוב מה לפרש יש שניתנו 51וכן ודינין אדומה ופרה (שבת.. המשפטים כל ואת לעם.. "ויספר

ה' דבר אשר הדברים כל ויאמרו במרה).. רש"יdyrpלהם שלפירוש (אף "eehvp `l להם שניתן דכיון - עדיין) זה על

) כתוב הרי בהם, להתעסק אלו לאחרי mxwireתוכנםedfeפרשיות היינו, "נעשה", אמרו זה ועל שיצטוו, דהפרשיות)

- "נעשה" אדומה: לפרה בנוגע - הש"ס לדעת - (וכמו okyndשיצטוו mweiyk.(

***
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6

ובכ"מ.50) כט. מט, ויחי
(ובפירש"י).51) ג כד,
במרה",52) "נצטוו.. ב) נו, (סנהדרין הגמרא מלשון שמשנה

בהם". שיתעסקו להם.. "נתן וכותב
ש"שאלוהו 53) מצינו הפרשה שבהמשך גופא מזה כדמוכח

מיומים". היום מה
"כיון  ב) פז, שבת - כאשר (ד"ה התוס' קושיית תתורץ ועפ"ז
ב) קיח, (שם כתבי כל בפ' אמרינן היכי אשבת, איפקוד דבמרה
ולשון, אומה בהן שלטה לא ראשונה שבת ישראל שמרו אלמלי
קרי  אמאי וגו'.. ללקוט העם מן יצאו השביעי ביום ויהי שנאמר
לא  רש"י לשיטת כי - נצטוו" דבמרה כיון ראשונה, שבת להאי

כבפנים. ללמדה, להם ניתנה רק אלא השבת, על נצטוו
הציווי 54) שיקיימו שייך הי' שלא - אדומה לפרה בנוגע וכן

מועד" אוהל פני נוכח "אל מדמה להזות צריך שהרי בפועל,
המשכן. הוקם לא ועדיין ד), יט, (חוקת

כבר  נצטוו נח בני מצוות שבע על הרי - לדינין ובנוגע
המשפטים  "ואלה לאח"ז: נצטוו המשפטים שאר ועל לפנ"ז;

לפניהם". תשים אשר
מעתיק 55) (שלכן לו" שם "שם מתיבת זאת מדייק ורש"י

למה  דלכאורה: - ומשפט") "חוק שמפרש אף אלו, תיבות רש"י
ציווי, כאן הי' שלא כיון - ואמירה ציווי של בלשון נאמר לא
הלשון  נופל זה ועל בלימודם, שיתעסקו פרשיות נתינת רק אלא

לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה כמו ("שם"), שימה
ופירושו.. הדבר טעמי "להבינם הלימוד שלימות על שמורה
ר"פ  (פירש"י האדם" לפני לאכול ומוכן הערוך כשולחן

משפטים).
נצטוו 56) זה על שגם אף - ואם אב כיבוד רש"י השמיט ולכן

לכיבוד  בנוגע כי - טז) (שם, ואתחנן בפ' רש"י כמ"ש במרה*,
לדרך  יותר קרוב שזה מיד, לקיימה שנצטוו לומר אפשר ואם אב

הפשט.
במרה, נצטוו ואם אב כיבוד על "אף ואתחנן בפ' רש"י ומ"ש
פירש  לו" שם "שם שבפסוק אף ומשפט", חוק  לו שם שם שנאמר
ולא  בהם", שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם "נתן שרק
ציווי  בתורת שהי' ואם אב כיבוד שם השמיט שלכן ציווי, בתורת

ואתחנן  ש"פ שיחת (ראה ואתחנן בש"פ בעזה"י יתבאר זו - שנה
ואילך)). 349 ע' חנ"ג התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"ט

הוא,57) "שבת שבת", השביעי "וביום על רש"י שפירש וזהו
לגבי  רק הוא כאן השבת שענין - ס"ח) (כנ"ל בו" יהי' לא המן

המן. ענין
תשמ"ו.58) בחוקותי ש"פ שיחת בשילוב
ואילך 59) סי"ב וארא ש"פ ואילך; ס"ו מקץ ש"פ שיחות:

462 ס"ע ואילך; 442 ס"ע חנ"א התוועדויות - מנחם (תורת
ואילך).

zgiy) xak z"pyn t"r ,xnel yi - "eia` ceak z` mxa` miiw `l exn`i ..`ly" gp t"qa i"yx y"nk ,mdxa` lv` a` ceaik epivny dne (*
'id `ly ((jli`e 343 r"q `"ng zeiecreezd - mgpn zxez) g"iq d"kyz glyie t"y מיוחד llkaציווי 'id df oipr `l` ,a` ceaik lr

,(f ,cl glyie i"yxit - zeixrd on mnvr excby c"r) df oipra "mnvr excb" wxy e` ,df lr eehvp gp ipay ,g"nbe dwcv ,mler ly eaeyi
.ieeiv zxeza `le



g"kyz'dלו ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

.‚È:בשבת ירד שלא למן בנוגע רש"י  מפירוש ההוראה
אבל  המצוות, וקיום ותורה בתפילה להיות צריכה ההתעסקות שעיקר אמת שהן לחשוב, יכול יהודי
ביום  גם הנה ושתיה, אכילה כמו גשמיים, בענינים גם התעסקות להיות שצריכה כיון אףֿעלֿפיֿכן,
להיות  מוכרחת גוי שאצל מזה וכמובן אלו. ענינים אצלו יחסרו - זאת ולולי אודותם, לחשוב צריך השבת

שנאמר  מיתה, חייב ששבת "עכו"ם שהרי השבת, ביום העולם בעניני לא 60ההתעסקות ולילה ויום
לחשוב ,61ישבותו" אפילו אסור ליהודי למה העולם?!62ואםֿכן עניני על

לו: אומרים זה ועל

[וכמבואר  הרצון מפנימיות היא ישראל לבני ההשפעה שהרי - התענוג ענין להיות צריך יהודי אצל
ומעין' רוצה 63ב'קונטרס ולכן כו'], ארוך זמן למשך החיצוניות מבחינת השפעה לקבל יכול אינו שיהודי

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו טוב, כל מישראל אחד לכל לתת הענינים,64הקב"ה בכל ,
תענוג. של באופן

ישנו  שכאשר בפשטות, שרואים וכפי בשבת. השביתה ענין להיות צריך – התענוג ענין שיהיה וכדי
התענוג. ענין אמיתית ישנו אזי המלאכה, גמר לאחר המנוחה ענין

יולד" לעמל ("אדם המלאכה ענין תמיד להיות צריך העולם אומות שאצל הטעם ענין 65[וזהו ללא ,(
(כנ"ל) מיתה" חייב ששבת "עכו"ם ואדרבה: השבת, דיום היא 66המנוחה העולם לאומות ההשפעה כי -

כתפוי" בתר דשדי "כמאן בלבד, החיצוניות התענוג].67מבחינת ענין ללא ,

להוסיף  אדרבה: אלא כו', גשמיים ענינים אודות לחשוב ולא השבת, ביום לשבות יהודי צריך ולכן
מתברכין  ו"מיניה התענוג; ענין אצלו יש שאז - התפילה בעבודת ובפרט המצוות, וקיום התורה בלימוד

יומין" לעיל 68כולהו (כאמור השבוע ימי כל עבור מלמעלה ההשפעות כל אליו נמשכים שעלֿידיֿזה –69

השבוע). ימי כל במשך למטה המן נמשך ועלֿידיֿזה בשבת, המן ענין עיקר היה שלמעלה

דרעוין" ד"רעוא בזמן - גופא השבת ביום ושתיה 70ובפרט מאכילה שלמעלה זמן שזהו ואז 71, ,
בו  שכתוב כיעקב מצרים.. בלי "נחלה והגבלות, מדידות ללא היא וצפונה 72ההמשכה וקדמה ימה ופרצת

רויחי.73ונגבה" ומזוני חיי בבני ישראל, לבית טוב כל שיומשך ,

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ל"יום שבאים "ערב 74ועד שנקרא בזמן עתה בעמדנו ובפרט ,
חצות" לאחרי עלמא"75שבת דהוה שנין אלפי "שית לכללות ממש.76בנוגע בקרוב המשיח, בביאת ,
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כב.60) ח, נח
סע"ב.61) נח, סנהדרין
וש"נ.62) .80 ע' חי"א לקו"ש ראה
ואילך.63) פ"ג מ"ו
דברהמ"ז.64) הג' ברכה נוסח
ז.65) ה, איוב
וש"נ.66) .56 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.67) פכ"ב. תניא
א.68) פח, ב. סג, זח"ב

(69.35 הערה
סע"ב.70) פח, זח"ב
ועוד.71) תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה
יד.72) כח, ויצא
ואילך.73) סע"א קיח, שבת
בסופה.74) תמיד
וש"נ.75) .331 ע' תש"ט סה"ש ראה
וש"נ.76) א. לא, ר"ה

.g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שנה ‡. קביעות שמצד אלא וההילולא, היארצייט יום בשבט, העשירי יום עם קשורה זו ָהתוועדות
שבת  ליל בשבט, עשירי במוצאי (ולא במוצאיֿשבת ההתוועדות נערכת בינתיים, השבת יום שישנו זו,

בשמחה  שמחה מערבין שאין ההלכה מצד לאחרי 1- פורים סעודת את שדוחים בשבת, שחל בפורים כמו ,
בירושלמי  כדאיתא שבת, בשמחת פורים שמחת לערב שלא כדי ).2השבת,

שמצד  הדור, נשיא מזה: ויתירה צדיק, (של ההילולא יום עם הקשורים הענינים על בהוספה ולכן,
מוצאיֿשבת  סעודת שזוהי - ענין עוד ניתוסף ההילולא), בעל עם המתוועדים של הקשר יותר גדול ,3זה

שלו  ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו ובלשון מלכה", מלוה "סעודת -4שנקראת המלך" את שמלוין "כדרך :
"מלך" אלא "מלכה", לקמן).5לא שיתבאר כפי העיר", מן שיצא "אחר (ומוסיף:

'שבת  מוצאי זה הרי השנה) שבתות בכל (שישנו גופא שבמוצאיֿשבת – ענין עוד ניתוסף ובזה
כמובן  השבת, יום עם שקשור מוצאיֿשבת (ככל שירה' 'שבת עם קשור זה שמוצאיֿשבת והיינו, שירה',
ענינה  גם שזהו שמחה), עם קשור שיר (שהרי שמחה - כשמה - הוא שענינה 'מוצאיֿשבת'), מהלשון

התוועדות. של

מתןֿתורה. של הסדרה התחלת היא שאז - השנים בכל שירה' 'שבת במוצאי שישנו - בזה ענין ועוד

בזה: והענין

ז"ל  רבותינו תורה.6אמרו של יינה - הוא היין ענין אמיתית והרי היין". על אלא שירה אומרים "אין
דמתןֿתורה. הסדרה התחלת היא שירה' 'שבת במוצאי ולכן,

קשור מוצאיֿשבת (שהרי גופא שירה' ל'שבת גם שייך זה בשלח וענין פרשת כי - השבת) עניני עם
ה'מן' של שענינו בקרא מפורש והרי ל'מן', בנוגע היא וחותמה סיומה שירה'), ד'שבת הפרשה (שזוהי

בתורתי" הילך אנסנו "למען במדרש 7הוא איתא וגם: תורה. עם הקשור נסיון היינו, התורה 8, ניתנה ש"לא
בני  אצל פעלה בשלח) בפרשת מסופר (שאודותה המן ירידת שהתחלת ונמצא, המן", לאוכלי אלא כו'

התורה. להם שתינתן ומצב במעמד שנעשו והיינו, התורה. מקבלי שיהיו ישראל

למטה  השמחה ענין עיקר שהרי - גדולה הכי ושמחה שירה נעשית דמתןֿתורה הענין שמצד ומובן
חתן  שמחת היא למטה גדולה היותר שהשמחה רואים ואנו למעלה, השמחה ענין עם קשור להיות צריך

חתונתו  ד"יום הענין זה הרי ולמעלה מתןֿתורה"9וכלה, בדוגמת 10זה שהם ישראל ובני להקב"ה (בנוגע
ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר וכלה, באים 11חתן (כנ"ל), שמחה שענינה שירה', מ'שבת הנה ולכן, .(

יתרו  בפרשת מדובר שאודותה מתןֿתורה", זה חתונתו "יום - גדולה הכי הסדרה 12לשמחה שזוהי ,
זה. במוצאיֿשבת שהתחלתה

הבא  השבוע ימי ששת והתחלת שחולפת, השבת של וחותם הסיום שהוא - זה שמוצאיֿשבת ונמצא,
מתןֿתורה". זה חתונתו ד"יום השמחה עם שירה' 'שבת את מחבר -
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ואילך.1) ב ח, מו"ק
וראה 2) ס"ו. סתרפ"ח או"ח בט"ז הובא ה"ד. פ"א מגילה

ועוד. שם. פר"ח
ועד 3)) בראשונים המבואר ע"פ - ס"ש) (או"ח השו"ע כפס"ד

ב). קיט, (שבת הגמרא לדברי
בשו"ע 4) הנה - שלפניו בספרים שמקורו שאף - ס"ב. שם

פסקֿדין. של ענין זה הרי
תשכ"ד 5) שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

.116 ע' שם .(32 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה
וש"נ.
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ואילך.7) סע"א סה, בשלח תו"א וראה ד. טז,
כ.8) שם תנחומא עה"פ. מכילתא
יא.9) ג, שה"ש

(במשנה).10) ב כו, תענית
פח,11) שבת גם וראה וש"נ. רע"א. צד, ברכה לקו"ת ראה

ע"ב. ריש
על 12) בפשטות קאי תורה" מתן זה חתונתו ש"יום ואף

עה"פ) ויל"ש (שהש"ר במדרש הרי שם), תענית (פרש"י יוהכ"פ
הראשונה. בפעם למ"ת בנוגע גם זה ענין הובא



לז g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt zay zgiy

.‚È:בשבת ירד שלא למן בנוגע רש"י  מפירוש ההוראה
אבל  המצוות, וקיום ותורה בתפילה להיות צריכה ההתעסקות שעיקר אמת שהן לחשוב, יכול יהודי
ביום  גם הנה ושתיה, אכילה כמו גשמיים, בענינים גם התעסקות להיות שצריכה כיון אףֿעלֿפיֿכן,
להיות  מוכרחת גוי שאצל מזה וכמובן אלו. ענינים אצלו יחסרו - זאת ולולי אודותם, לחשוב צריך השבת

שנאמר  מיתה, חייב ששבת "עכו"ם שהרי השבת, ביום העולם בעניני לא 60ההתעסקות ולילה ויום
לחשוב ,61ישבותו" אפילו אסור ליהודי למה העולם?!62ואםֿכן עניני על

לו: אומרים זה ועל

[וכמבואר  הרצון מפנימיות היא ישראל לבני ההשפעה שהרי - התענוג ענין להיות צריך יהודי אצל
ומעין' רוצה 63ב'קונטרס ולכן כו'], ארוך זמן למשך החיצוניות מבחינת השפעה לקבל יכול אינו שיהודי

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו טוב, כל מישראל אחד לכל לתת הענינים,64הקב"ה בכל ,
תענוג. של באופן

ישנו  שכאשר בפשטות, שרואים וכפי בשבת. השביתה ענין להיות צריך – התענוג ענין שיהיה וכדי
התענוג. ענין אמיתית ישנו אזי המלאכה, גמר לאחר המנוחה ענין

יולד" לעמל ("אדם המלאכה ענין תמיד להיות צריך העולם אומות שאצל הטעם ענין 65[וזהו ללא ,(
(כנ"ל) מיתה" חייב ששבת "עכו"ם ואדרבה: השבת, דיום היא 66המנוחה העולם לאומות ההשפעה כי -

כתפוי" בתר דשדי "כמאן בלבד, החיצוניות התענוג].67מבחינת ענין ללא ,

להוסיף  אדרבה: אלא כו', גשמיים ענינים אודות לחשוב ולא השבת, ביום לשבות יהודי צריך ולכן
מתברכין  ו"מיניה התענוג; ענין אצלו יש שאז - התפילה בעבודת ובפרט המצוות, וקיום התורה בלימוד

יומין" לעיל 68כולהו (כאמור השבוע ימי כל עבור מלמעלה ההשפעות כל אליו נמשכים שעלֿידיֿזה –69

השבוע). ימי כל במשך למטה המן נמשך ועלֿידיֿזה בשבת, המן ענין עיקר היה שלמעלה

דרעוין" ד"רעוא בזמן - גופא השבת ביום ושתיה 70ובפרט מאכילה שלמעלה זמן שזהו ואז 71, ,
בו  שכתוב כיעקב מצרים.. בלי "נחלה והגבלות, מדידות ללא היא וצפונה 72ההמשכה וקדמה ימה ופרצת

רויחי.73ונגבה" ומזוני חיי בבני ישראל, לבית טוב כל שיומשך ,

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ל"יום שבאים "ערב 74ועד שנקרא בזמן עתה בעמדנו ובפרט ,
חצות" לאחרי עלמא"75שבת דהוה שנין אלפי "שית לכללות ממש.76בנוגע בקרוב המשיח, בביאת ,
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כב.60) ח, נח
סע"ב.61) נח, סנהדרין
וש"נ.62) .80 ע' חי"א לקו"ש ראה
ואילך.63) פ"ג מ"ו
דברהמ"ז.64) הג' ברכה נוסח
ז.65) ה, איוב
וש"נ.66) .56 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.67) פכ"ב. תניא
א.68) פח, ב. סג, זח"ב

(69.35 הערה
סע"ב.70) פח, זח"ב
ועוד.71) תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה
יד.72) כח, ויצא
ואילך.73) סע"א קיח, שבת
בסופה.74) תמיד
וש"נ.75) .331 ע' תש"ט סה"ש ראה
וש"נ.76) א. לא, ר"ה

.g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שנה ‡. קביעות שמצד אלא וההילולא, היארצייט יום בשבט, העשירי יום עם קשורה זו ָהתוועדות
שבת  ליל בשבט, עשירי במוצאי (ולא במוצאיֿשבת ההתוועדות נערכת בינתיים, השבת יום שישנו זו,

בשמחה  שמחה מערבין שאין ההלכה מצד לאחרי 1- פורים סעודת את שדוחים בשבת, שחל בפורים כמו ,
בירושלמי  כדאיתא שבת, בשמחת פורים שמחת לערב שלא כדי ).2השבת,

שמצד  הדור, נשיא מזה: ויתירה צדיק, (של ההילולא יום עם הקשורים הענינים על בהוספה ולכן,
מוצאיֿשבת  סעודת שזוהי - ענין עוד ניתוסף ההילולא), בעל עם המתוועדים של הקשר יותר גדול ,3זה

שלו  ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו ובלשון מלכה", מלוה "סעודת -4שנקראת המלך" את שמלוין "כדרך :
"מלך" אלא "מלכה", לקמן).5לא שיתבאר כפי העיר", מן שיצא "אחר (ומוסיף:

'שבת  מוצאי זה הרי השנה) שבתות בכל (שישנו גופא שבמוצאיֿשבת – ענין עוד ניתוסף ובזה
כמובן  השבת, יום עם שקשור מוצאיֿשבת (ככל שירה' 'שבת עם קשור זה שמוצאיֿשבת והיינו, שירה',
ענינה  גם שזהו שמחה), עם קשור שיר (שהרי שמחה - כשמה - הוא שענינה 'מוצאיֿשבת'), מהלשון

התוועדות. של

מתןֿתורה. של הסדרה התחלת היא שאז - השנים בכל שירה' 'שבת במוצאי שישנו - בזה ענין ועוד

בזה: והענין

ז"ל  רבותינו תורה.6אמרו של יינה - הוא היין ענין אמיתית והרי היין". על אלא שירה אומרים "אין
דמתןֿתורה. הסדרה התחלת היא שירה' 'שבת במוצאי ולכן,

קשור מוצאיֿשבת (שהרי גופא שירה' ל'שבת גם שייך זה בשלח וענין פרשת כי - השבת) עניני עם
ה'מן' של שענינו בקרא מפורש והרי ל'מן', בנוגע היא וחותמה סיומה שירה'), ד'שבת הפרשה (שזוהי

בתורתי" הילך אנסנו "למען במדרש 7הוא איתא וגם: תורה. עם הקשור נסיון היינו, התורה 8, ניתנה ש"לא
בני  אצל פעלה בשלח) בפרשת מסופר (שאודותה המן ירידת שהתחלת ונמצא, המן", לאוכלי אלא כו'

התורה. להם שתינתן ומצב במעמד שנעשו והיינו, התורה. מקבלי שיהיו ישראל

למטה  השמחה ענין עיקר שהרי - גדולה הכי ושמחה שירה נעשית דמתןֿתורה הענין שמצד ומובן
חתן  שמחת היא למטה גדולה היותר שהשמחה רואים ואנו למעלה, השמחה ענין עם קשור להיות צריך

חתונתו  ד"יום הענין זה הרי ולמעלה מתןֿתורה"9וכלה, בדוגמת 10זה שהם ישראל ובני להקב"ה (בנוגע
ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר וכלה, באים 11חתן (כנ"ל), שמחה שענינה שירה', מ'שבת הנה ולכן, .(

יתרו  בפרשת מדובר שאודותה מתןֿתורה", זה חתונתו "יום - גדולה הכי הסדרה 12לשמחה שזוהי ,
זה. במוצאיֿשבת שהתחלתה

הבא  השבוע ימי ששת והתחלת שחולפת, השבת של וחותם הסיום שהוא - זה שמוצאיֿשבת ונמצא,
מתןֿתורה". זה חתונתו ד"יום השמחה עם שירה' 'שבת את מחבר -

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

ואילך.1) ב ח, מו"ק
וראה 2) ס"ו. סתרפ"ח או"ח בט"ז הובא ה"ד. פ"א מגילה

ועוד. שם. פר"ח
ועד 3)) בראשונים המבואר ע"פ - ס"ש) (או"ח השו"ע כפס"ד

ב). קיט, (שבת הגמרא לדברי
בשו"ע 4) הנה - שלפניו בספרים שמקורו שאף - ס"ב. שם

פסקֿדין. של ענין זה הרי
תשכ"ד 5) שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

.116 ע' שם .(32 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה
וש"נ.

וש"נ.6) א. לה, ברכות
ואילך.7) סע"א סה, בשלח תו"א וראה ד. טז,
כ.8) שם תנחומא עה"פ. מכילתא
יא.9) ג, שה"ש

(במשנה).10) ב כו, תענית
פח,11) שבת גם וראה וש"נ. רע"א. צד, ברכה לקו"ת ראה

ע"ב. ריש
על 12) בפשטות קאי תורה" מתן זה חתונתו ש"יום ואף

עה"פ) ויל"ש (שהש"ר במדרש הרי שם), תענית (פרש"י יוהכ"פ
הראשונה. בפעם למ"ת בנוגע גם זה ענין הובא
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מצד ·. לעצמו, ברכה קובע מהם ואחד אחד שכל אףֿעלֿפי הנה הנ"ל, הענינים לכל בנוגע והנה,
פרטית  בהשגחה הוא ענין שכל כיון מכלֿמקום המיוחד, חסֿושלום 13תוכנו במקרה ולא עצם 14, הרי ,

 ֿ ועלֿאחתֿכמה ביניהם, ושייכות קשר שיש הוכחה מהווה יחדיו, להפגש יכולים אלו שענינים העובדה
בפועל. יחדיו כשנפגשים וכמה

יש  - ביניהם השייכות יותר מודגשת שאז יחדיו, נפגשים הנ"ל ענינים שכל כזו, שבקביעות ומובן,
עצמו. בפני ענין כל הבנת לאחרי - יותר בנקל ויובן אלו. ענינים כל שבין השייכות את לבאר מקום

ש  ההילולא.וכיון ענין ביאור הוא לראשונה הנה ההילולא, יום עם קשורה ההתוועדות סיבת עיקר

ב'אגרת ‚. הזקן רבינו כותב - ההסתלקות) ושעת ההסתלקות (יום עליון צדיקי להסתלקות בקשר
רק 15הקודש  ו(לא למטה", מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר מתגלה בחייו.. נפשו שעמלה האדם עמל "כל :

הארץ" בקרב ישועות "ופועל ש)מסיים: כפי אלא סתם, שלמעלה 16גילוי ה'" "חסד וגילוי המשכת מצד ,
למטה. -

שנה  שמידי תורה, עלֿפי מיוחדים מועדים עם הקשורים לענינים בנוגע שמצינו שכשם מובן, ומזה
הראשונה, בפעם שהיה כפי הענין על בפועל) אחרֿכך שיבוא (עלֿמנת נזכרים בשנה

בפעם  מצרים דיציאת הענין היה שבו בניסן עשר מחמשה החל מדאורייתא, שהם המועדים הן -
לברכת  בנוגע השקלאֿוטריא (וכידוע ברכה לאמירת ועד זה, ענין מזכירים בשנה שנה שמידי הראשונה,

הפסח  דליל (שנוסף 17הנסים וראשֿהשנה ביוםֿהכיפורים וכן הסוכות, ובחג השבועות בחג ועלֿדרךֿזה ,(
ראשון" ליום "זכרון גם זה הרי זו, שנה של ראשֿהשנה היותו והן 18על  העולם); בריאת דהתחלת

- בזה וכיוצא ופורים חנוכה כמו שמדרבנן, המועדים

ש"כל  - הראשונה הפעם בדוגמת זה הרי בשנה שנה שמידי ההילולא, ליום בנוגע גם הוא כן הנה
הארץ". בקרב ישועות "פועל ה'" ש"חסד ובאופן למטה, ונתגלה נמשך בחייו" נפשו שעמלה האדם עמל

(הן „. זה טוב' 'יום עם הקשורים בענינים האדם עשיית להיות צריכה טובים' ל'ימים שבנוגע וכשם
ופורים  בחנוכה והן ויוםֿהכיפורים, ראשֿהשנה וסוכות, שבועות פסח שמדאורייתא, טובים' ב'ימים

בנוגע 19שמדרבנן) וכמו ולפעול, להמשיך שרוצים והפעולה ההמשכה מעין להיות צריכה והעשיה ,
ומרור, מצה פסח באכילת צורך יש הראשונה, בפעם שהיה כפי הנס ענין את להמשיך שבכדי לפסח,
כו'", שום על כו' אוכלים שאנו זו "מצה כו'", שום על כו' אוכלים אבותינו שהיו "פסח הענין: ובביאור
הענין  שיהיה כדי כמוֿכן – והגאולה הגלות ענין עם שקשור כו'", שום על כו' אוכלים שאנו זה "מרור
שהיא  בפעולה צורך יש בחייו", נפשו ש"עמלה הצדיק של עמלו מצד הארץ" בקרב ישועות ד"פועל

oirn."בחייו נפשו ש"עמלה העמל
שקיבל  מה על שנוסף ההילולא, בעל כמו ליהודי להידמות שיכול ואיזהו זה הוא שמי ואףֿעלֿפי
ועד  למסירותֿנפש, עד שלו, הכחות לפי בחייו", נפשו ש"עמלה העמל גם ישנו אבותיו, ואבות מאבותיו

חייו  ימי בדברי כידוע בפועל, הרי 20למסירותֿנפש שלו, המסירותֿנפש מצד שדוקא היא, האמת הרי -
הידועה  באגרתו שכותב (כפי מרעיתם צאן מעל יפרדו לא ישראל שרועי באופן שבחייו 21זה וכשם ,(

"במרום" בהיותו - כאן" "אף הנה מרעיתו, לצאן והשפעות המשכות וממשיך "רועה" היה דין בעלמא
ומשמש" "עומד הארץ.22- בקרב ישועות לפעול למטה, ומשמש למעלה משמש ,
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וש"נ.13) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
ה"ג.14) פ"א תעניות הל' רמב"ם ראה
א).15) (קמח, סכ"ח
יב.16) עד, תהלים
(פיסקא 17) יו"ד ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

וש"נ. שהחיינו).
א.18) כז, ר"ה
ישראל 19) "מנהג - ישראל מנהגי עם הקשורים לענינים ועד

,(316 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם בתורת (נסמן הוא" תורה

הרמב"ם  שפוסק כפי ישראל, תפוצות בכל שנתפשט מנהג ובפרט
לשמוע  עשה ש"מצות ל"מנהגות", בנוגע ממרים הלכות בריש
ו"כל  עשה", מצות זו יורוך, אשר התורה פי על "שנאמר להן",

גו'". תסור לא שנאמר תעשה, בלא עובר עושה.. שאינו מי
ואילך.20) 177 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
קמא.21) ע' ח"א שלו אג"ק
לפיהמ"ש 22) בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת סע"ב יג, סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל כי (ד"ה

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו ובלשון לזה, דומה באופן למטה העשיה להיות שצריכה :23וכאמור,
"כל  אשר "נצחֿסלהֿועד", ומוסיף: באורחותיו", ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה בדרך נלך "כאשר

עולמית" הפסק לו אין ועד, סלה נצח שנאמר ובימים 24מקום ההילולא ביום שהפעולה והיינו, ,
האפשריים, השינויים על הבט מבלי אשר איתנה, והחלטה תוקף מתוך להעשות צריכה שלאחריֿזה

תאנתו" ותחת גפנו "תחת לעסקיו, הולך שלמחרת ההתוועדות בשעת ש"אין 25ובידעו באופן זה יהיה , ָ
עולמית". הפסק לו

למעשה" מצרפה הקב"ה טובה בזה 26ו"מחשבה הפירוש כידוע טובה 27- מחשבה ישנה שכאשר ,
וא  מעשה, לידי אחרֿכך לבוא שתוכל כח הקב"ה לו נותן עם כדבעי, המחשבה את הקב"ה מצרף ז

ביחד. ומחשבה מעשה כוונה, עם מצוה בשלימות: עשיה שתהיה המעשה,

שריא" שכינתא עשרה בי "אּכל אשר ההתוועדות, בשעת היא ההחלטה קבלת ֿ 28וכאשר ועלֿאחת , ַָ
- אדם של לבו ומרחיבה הדעת את  שמרחיבה שמחה, ומתוך עשרה, פעמים כמה כשישנם כמהֿוכמה

בקרבך" אשר זר ה"אֿל שגודר הגדרים את פורץ זה בשעת 29הרי בפועל, מעשה לידי לבוא יותר ונקל ,
זמן. ולאחר למחר מעשה,

באופן  וסיוע כח שיומשך - הארץ" בקרב ישועות ד"פועל להענין ומלאים שלמים כלים ישנם ואז
קיום  - מעשה לידי המביא לימוד של ובאופן וחסידות, נגלה התורה, ללימוד בהנוגע ומלא שלם הכי

לבב. וטוב שמחה ומתוך ובהידור, המצוות,

***

אצל ‰. אלא ישראל, בני אצל רק לא - ועד אדם, כל אצל ישנו האדם" ד"עמל שהענין היא האמת
הגמרא  וכדברי בכלל. בניֿאדם שנאמר 30כל נברא, לעמל אדם "כל שנאמר 31: וכיון יולד", לעמל אדם כי

"lk.בניֿהאדם לכל שייך זה הרי הגירסאות), (כרוב אדם"
הגירסא  לפי "`mc"32ואפילו ראיה): בתור (שהובא בכתוב כמו אדם"), "כל (ולא נברא" `mcלעמל

יבמות  במסכת ז"ל חכמינו שאמרו אףֿעלֿפי הנה - יולד" דוקא),`mz"33לעמל ישראל (בני אדם" קרויין
"משום  בהמה", "משום אבל בלבד, "אדם" אודות בכתוב מדובר כאשר רק הוא זה שכלל שם מבואר הרי

אדם" עכו"ם) (גם מיקרו בהמה "גבי הנה בהדייהו", בהמה למכתב ובתוספות 34דבעי הוא 35, שכן איתא,
הכתוב  שבהמשך כיון ובנידוןֿדידן, השם"), שהזכיר ("לפי הקב"ה אודות גם בכתוב מדובר כאשר גם

מלאכים  על דקאי עוף", יגביהו רשף "ובני נאמר יולד" לעמל "אדם"36"אדם אודות כשמדובר הנה ,
יהודים. אינם והן יהודים הן האדם, בני כל את כולל "אדם" התואר הרי למלאכים, בניגוד

.Â המדרש סיפור לבאר יש של 37ועלֿפיֿזה לסולמה שהגיע כיון וכו', מהלך אברהם שהיה "בשעה
הזאת" בארץ חלקי יהא הלואי אמר, כו', בעידור כו' בניכוש עסוקין אותם ראה :38צור,

בטלה, של ענין אצלם יהיה שלא (כנען) העולם מאומות גם דרישה יש מדוע מובן: אינו לכאורה
המלאכות)?! ל"ט (התחלת וזריעה בחרישה יעסקו אלא

ש" לפי שזהו - הוא הענין גם lkאך מצינו זה וענין כנ"ל. נברא", לעמל העולם) אומות (גם אדם
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א).23) (קמו, סכ"ז
א.24) נד, עירובין
ד.25) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא - הכתוב לשון
א.26) מ, קידושין
(27.87 ע' תש"ב סה"מ ספט"ז. תניא ראה
א.28) לט, סנהדרין
ב.29) קה, שבת ראה
ע"ב.30) ריש צט, סנהדרין

ז.31) ה, איוב
שם.32) וע"י דק"ס ראה
רע"א.33) סא,
שם.34) פרש"י
ואין.35) סד"ה
עה"פ.36) פרש"י
ח.37) פל"ט, ב"ר
זו).38) משיחה (גם ואילך 93 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה



לט g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

מצד ·. לעצמו, ברכה קובע מהם ואחד אחד שכל אףֿעלֿפי הנה הנ"ל, הענינים לכל בנוגע והנה,
פרטית  בהשגחה הוא ענין שכל כיון מכלֿמקום המיוחד, חסֿושלום 13תוכנו במקרה ולא עצם 14, הרי ,

 ֿ ועלֿאחתֿכמה ביניהם, ושייכות קשר שיש הוכחה מהווה יחדיו, להפגש יכולים אלו שענינים העובדה
בפועל. יחדיו כשנפגשים וכמה

יש  - ביניהם השייכות יותר מודגשת שאז יחדיו, נפגשים הנ"ל ענינים שכל כזו, שבקביעות ומובן,
עצמו. בפני ענין כל הבנת לאחרי - יותר בנקל ויובן אלו. ענינים כל שבין השייכות את לבאר מקום

ש  ההילולא.וכיון ענין ביאור הוא לראשונה הנה ההילולא, יום עם קשורה ההתוועדות סיבת עיקר

ב'אגרת ‚. הזקן רבינו כותב - ההסתלקות) ושעת ההסתלקות (יום עליון צדיקי להסתלקות בקשר
רק 15הקודש  ו(לא למטה", מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר מתגלה בחייו.. נפשו שעמלה האדם עמל "כל :

הארץ" בקרב ישועות "ופועל ש)מסיים: כפי אלא סתם, שלמעלה 16גילוי ה'" "חסד וגילוי המשכת מצד ,
למטה. -

שנה  שמידי תורה, עלֿפי מיוחדים מועדים עם הקשורים לענינים בנוגע שמצינו שכשם מובן, ומזה
הראשונה, בפעם שהיה כפי הענין על בפועל) אחרֿכך שיבוא (עלֿמנת נזכרים בשנה

בפעם  מצרים דיציאת הענין היה שבו בניסן עשר מחמשה החל מדאורייתא, שהם המועדים הן -
לברכת  בנוגע השקלאֿוטריא (וכידוע ברכה לאמירת ועד זה, ענין מזכירים בשנה שנה שמידי הראשונה,

הפסח  דליל (שנוסף 17הנסים וראשֿהשנה ביוםֿהכיפורים וכן הסוכות, ובחג השבועות בחג ועלֿדרךֿזה ,(
ראשון" ליום "זכרון גם זה הרי זו, שנה של ראשֿהשנה היותו והן 18על  העולם); בריאת דהתחלת

- בזה וכיוצא ופורים חנוכה כמו שמדרבנן, המועדים

ש"כל  - הראשונה הפעם בדוגמת זה הרי בשנה שנה שמידי ההילולא, ליום בנוגע גם הוא כן הנה
הארץ". בקרב ישועות "פועל ה'" ש"חסד ובאופן למטה, ונתגלה נמשך בחייו" נפשו שעמלה האדם עמל

(הן „. זה טוב' 'יום עם הקשורים בענינים האדם עשיית להיות צריכה טובים' ל'ימים שבנוגע וכשם
ופורים  בחנוכה והן ויוםֿהכיפורים, ראשֿהשנה וסוכות, שבועות פסח שמדאורייתא, טובים' ב'ימים

בנוגע 19שמדרבנן) וכמו ולפעול, להמשיך שרוצים והפעולה ההמשכה מעין להיות צריכה והעשיה ,
ומרור, מצה פסח באכילת צורך יש הראשונה, בפעם שהיה כפי הנס ענין את להמשיך שבכדי לפסח,
כו'", שום על כו' אוכלים שאנו זו "מצה כו'", שום על כו' אוכלים אבותינו שהיו "פסח הענין: ובביאור
הענין  שיהיה כדי כמוֿכן – והגאולה הגלות ענין עם שקשור כו'", שום על כו' אוכלים שאנו זה "מרור
שהיא  בפעולה צורך יש בחייו", נפשו ש"עמלה הצדיק של עמלו מצד הארץ" בקרב ישועות ד"פועל

oirn."בחייו נפשו ש"עמלה העמל
שקיבל  מה על שנוסף ההילולא, בעל כמו ליהודי להידמות שיכול ואיזהו זה הוא שמי ואףֿעלֿפי
ועד  למסירותֿנפש, עד שלו, הכחות לפי בחייו", נפשו ש"עמלה העמל גם ישנו אבותיו, ואבות מאבותיו

חייו  ימי בדברי כידוע בפועל, הרי 20למסירותֿנפש שלו, המסירותֿנפש מצד שדוקא היא, האמת הרי -
הידועה  באגרתו שכותב (כפי מרעיתם צאן מעל יפרדו לא ישראל שרועי באופן שבחייו 21זה וכשם ,(

"במרום" בהיותו - כאן" "אף הנה מרעיתו, לצאן והשפעות המשכות וממשיך "רועה" היה דין בעלמא
ומשמש" "עומד הארץ.22- בקרב ישועות לפעול למטה, ומשמש למעלה משמש ,

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

וש"נ.13) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
ה"ג.14) פ"א תעניות הל' רמב"ם ראה
א).15) (קמח, סכ"ח
יב.16) עד, תהלים
(פיסקא 17) יו"ד ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

וש"נ. שהחיינו).
א.18) כז, ר"ה
ישראל 19) "מנהג - ישראל מנהגי עם הקשורים לענינים ועד

,(316 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם בתורת (נסמן הוא" תורה

הרמב"ם  שפוסק כפי ישראל, תפוצות בכל שנתפשט מנהג ובפרט
לשמוע  עשה ש"מצות ל"מנהגות", בנוגע ממרים הלכות בריש
ו"כל  עשה", מצות זו יורוך, אשר התורה פי על "שנאמר להן",

גו'". תסור לא שנאמר תעשה, בלא עובר עושה.. שאינו מי
ואילך.20) 177 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
קמא.21) ע' ח"א שלו אג"ק
לפיהמ"ש 22) בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת סע"ב יג, סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל כי (ד"ה

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו ובלשון לזה, דומה באופן למטה העשיה להיות שצריכה :23וכאמור,
"כל  אשר "נצחֿסלהֿועד", ומוסיף: באורחותיו", ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה בדרך נלך "כאשר

עולמית" הפסק לו אין ועד, סלה נצח שנאמר ובימים 24מקום ההילולא ביום שהפעולה והיינו, ,
האפשריים, השינויים על הבט מבלי אשר איתנה, והחלטה תוקף מתוך להעשות צריכה שלאחריֿזה

תאנתו" ותחת גפנו "תחת לעסקיו, הולך שלמחרת ההתוועדות בשעת ש"אין 25ובידעו באופן זה יהיה , ָ
עולמית". הפסק לו

למעשה" מצרפה הקב"ה טובה בזה 26ו"מחשבה הפירוש כידוע טובה 27- מחשבה ישנה שכאשר ,
וא  מעשה, לידי אחרֿכך לבוא שתוכל כח הקב"ה לו נותן עם כדבעי, המחשבה את הקב"ה מצרף ז

ביחד. ומחשבה מעשה כוונה, עם מצוה בשלימות: עשיה שתהיה המעשה,

שריא" שכינתא עשרה בי "אּכל אשר ההתוועדות, בשעת היא ההחלטה קבלת ֿ 28וכאשר ועלֿאחת , ַָ
- אדם של לבו ומרחיבה הדעת את  שמרחיבה שמחה, ומתוך עשרה, פעמים כמה כשישנם כמהֿוכמה

בקרבך" אשר זר ה"אֿל שגודר הגדרים את פורץ זה בשעת 29הרי בפועל, מעשה לידי לבוא יותר ונקל ,
זמן. ולאחר למחר מעשה,

באופן  וסיוע כח שיומשך - הארץ" בקרב ישועות ד"פועל להענין ומלאים שלמים כלים ישנם ואז
קיום  - מעשה לידי המביא לימוד של ובאופן וחסידות, נגלה התורה, ללימוד בהנוגע ומלא שלם הכי

לבב. וטוב שמחה ומתוך ובהידור, המצוות,

***

אצל ‰. אלא ישראל, בני אצל רק לא - ועד אדם, כל אצל ישנו האדם" ד"עמל שהענין היא האמת
הגמרא  וכדברי בכלל. בניֿאדם שנאמר 30כל נברא, לעמל אדם "כל שנאמר 31: וכיון יולד", לעמל אדם כי

"lk.בניֿהאדם לכל שייך זה הרי הגירסאות), (כרוב אדם"
הגירסא  לפי "`mc"32ואפילו ראיה): בתור (שהובא בכתוב כמו אדם"), "כל (ולא נברא" `mcלעמל

יבמות  במסכת ז"ל חכמינו שאמרו אףֿעלֿפי הנה - יולד" דוקא),`mz"33לעמל ישראל (בני אדם" קרויין
"משום  בהמה", "משום אבל בלבד, "אדם" אודות בכתוב מדובר כאשר רק הוא זה שכלל שם מבואר הרי

אדם" עכו"ם) (גם מיקרו בהמה "גבי הנה בהדייהו", בהמה למכתב ובתוספות 34דבעי הוא 35, שכן איתא,
הכתוב  שבהמשך כיון ובנידוןֿדידן, השם"), שהזכיר ("לפי הקב"ה אודות גם בכתוב מדובר כאשר גם

מלאכים  על דקאי עוף", יגביהו רשף "ובני נאמר יולד" לעמל "אדם"36"אדם אודות כשמדובר הנה ,
יהודים. אינם והן יהודים הן האדם, בני כל את כולל "אדם" התואר הרי למלאכים, בניגוד

.Â המדרש סיפור לבאר יש של 37ועלֿפיֿזה לסולמה שהגיע כיון וכו', מהלך אברהם שהיה "בשעה
הזאת" בארץ חלקי יהא הלואי אמר, כו', בעידור כו' בניכוש עסוקין אותם ראה :38צור,

בטלה, של ענין אצלם יהיה שלא (כנען) העולם מאומות גם דרישה יש מדוע מובן: אינו לכאורה
המלאכות)?! ל"ט (התחלת וזריעה בחרישה יעסקו אלא

ש" לפי שזהו - הוא הענין גם lkאך מצינו זה וענין כנ"ל. נברא", לעמל העולם) אומות (גם אדם
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א).23) (קמו, סכ"ז
א.24) נד, עירובין
ד.25) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא - הכתוב לשון
א.26) מ, קידושין
(27.87 ע' תש"ב סה"מ ספט"ז. תניא ראה
א.28) לט, סנהדרין
ב.29) קה, שבת ראה
ע"ב.30) ריש צט, סנהדרין

ז.31) ה, איוב
שם.32) וע"י דק"ס ראה
רע"א.33) סא,
שם.34) פרש"י
ואין.35) סד"ה
עה"פ.36) פרש"י
ח.37) פל"ט, ב"ר
זו).38) משיחה (גם ואילך 93 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה



g"kyz'dמ ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

פעמים  כמה (כמדובר תורה 39בהלכה שזוהי כיון שהוא, אופן באיזה בהלכה גם בא אגדה, של ענין שכל
שנאמר  מיתה, חייב ששבת "עכו"ם - ישבותו"40אחת) לא ולילה :41ויום

ישבותו", "לא מהפסוק זאת שלומדים אמת הן - מיתה חייב ששבת שעכו"ם לכך הטעם מהו לכאורה:
חיובים  שאר על טעמים שנאמרו וכשם הסברה, כל ללא הכתוב, גזירת שזוהי לומר חייבים לא אבל

בתורה" שעוסק "עכו"ם (כמו נח בני של שעכו"ם 42ואזהרות לכך גם הסברה להיות צריכה כמוֿכן ,(
מיתה. חייב ששבת

שבא  המסובב בטל אזי העמל, ענין חסר שאצלו וכיון נברא", לעמל אדם ש"כל לפי - היא וההסברה
שנברא  מה שזהו העמל, ענין .43מצד

.Ê פה לעמל אם יודע "איני - נברא" לעמל אדם "כל הגמרא דברי המשך גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
כו'": שיחה לעמל אם תורה, לעמל אם יודע איני ועדיין נברא.. מלאכה לעמל אם נברא,

בארוכה  פעם (כמדובר מובן אינו כדי 44לכאורה נבראו ישראל שבני לומר הקאֿסלקאֿדעתא מהי :(
מלאכה"?! "עמל העולם, במלאכת להתעסק

יהודים  אינם והן יהודים הן בניֿהאדם, כל את כולל נברא" לעמל אדם ש"כל לעיל האמור עלֿפי אך
(שזהו  העולם ישוב לצורך מלאכה", "עמל בשביל היא האדם בריאת אם הגמרא שאלת בפשטות מובנת -
בענין  צורך יש זה שבשביל מסודר), בסדר העולם ישוב שיהיה כדי נח, בני מצוות דשבע הטעם כללות
כיון  במלאכה, עוסקים אין שבה במדינה להתיישב רצה לא שאברהם הנ"ל המדרש (כדברי המלאכה
"עמל  דיבור, עם הקשורים ענינים בשביל היא יולד" ד"לעמל שהתכלית או העולם), ישוב היפך שזהו

הגמרא  כדברי נח, בני אצל אפילו ששייך תורה", "עמל בשביל או "מצוות 42שיחה", לשבע שבנוגע
לקיימם  כיצד שידעו שאיֿאפשר מזה, יתירה אלא תורה, ללמוד להם שמותר בלבד  זו לא הנה דידהו",

מעשה" לידי שמביא לימוד "גדול כי תורה, ילמדו לא .45אם

.Á"שיחה "עמל מלאכה", "עמל בשביל היא האדם בריאת אם בגמרא שהספק הנ"ל, ביאור אמנם,
עבדינן  לא לעכו"ם תקנתא הכלל ישנו שהרי מספיק, אינו - בלבד נח לבני בנוגע הוא תורה" "עמל או

בפוסקים  גם 46(כמובא נכללים שבזה אלא ישראל, לבני בנוגע היא השאלה שעיקר לומר, צריך כן ועל ,(
נח. בני

הוא  שלהם הבריאה ענין שכל ישראל, לבני בנוגע קאֿסלקאֿדעתא יתכן איך מובן: אינו ולכאורה
מלאכה"?! "עמל היא שהכוונה ויתכן נברא"), ("לעמל העמל ענין בשביל

בין  גופא ישראל בני אצל חילוק יש ישראל, לבני נח בני בין החילוק שבדוגמת - הוא הענין אך
צריכים  אלו שבענינים מיוחדת אזהרה שיש (אלא נח בני עם בחיצוניות משתווים שבו שלהם החיים חלק

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן להיות 47להתנהג צריך לא שבהם לחשוב מקום היה זו מיוחדת אזהרה ולולי ,
ד"ונפלינו" מהם,48הענין שלמטה לאלו (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה נח לבני שייכים שאינם הענינים ובין ,(

נח). בני מצוות שבע שומרים שאינם

שבת  במסכת הגמרא וכדברי מלאכה", "עמל - המלאכה ענין ישנו ישראל בני אצל שגם :49וזהו
שהכוונה  פשוטו, מידי יוצא ענין ואין באמונה", ונתת נשאת לו, אומרים לדין, אדם שמכניסין "בשעה
שלו  לבעלֿהבית פועל (בין לחבירו אדם בין משאֿומתן של באופן בעולם, שהתעסק מסחר לעניני היא
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(39.234 ע' .196 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

כב.40) ח, נח
סע"ב.41) נח, סנהדרין
רע"א.42) נט, שם
וש"נ.43) .12 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(44- מנחם תורת וראה .38 שבהערה לקו"ש גם ראה

וש"נ. .26 ע' ריש חכ"ז התוועדויות
וש"נ.45) ב. מ, קידושין
ועוד.46) שם. וט"ז ובסמ"ע ס"הֿו, סשס"ב חו"מ טושו"ע
ו.47) ג, משלי
טז.48) לג, תשא
א.49) לא,

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

כל  שזוהי לומר מקום שיש ועד התורה. בציוויי נכלל זה שגם - "באמונה" להיות שצריך בזה), וכיוצא
האדם: בריאת תכלית

לעמל  אדם כל דיבורֿהמתחיל ההילולא בעל של הידוע במאמר (וגם מקומות בכמה המבואר ובהקדם
אמנם 50נברא  שזהו נברא", לעמל אדם ש"כל הוא שבה הפרטים [שאחד הבריאה ענין לכללות בנוגע (

כללות  היתה הראשונה שבפעם - פרט] רק זה הרי בכלֿזאת אבל העולם, נברא שבשבילו ועד עיקרי, פרט
מלמטה, התעוררות ללא הבריאה

אלקים  ה' המטיר לא "כי גשמים: לירידת בנוגע בראשית, ימי ששת לאחרי אפילו שמצינו וכפי -
גו'" אין ואדם הארץ ֿ 51על (ועלֿאחתֿכמה כו'" אין שאדם לפי המטיר, לא "מאיֿטעמא רש"י, ופירש ,

- בראשית) ימי ששת קודם וכמה

הוא" חסד חפץ "כי מצד שכתוב 52כיֿאם וכמו החסידות), יבנה",53(כלשון חסד עולם אמרתי "כי
מאמרות" "בעשרה - "אמרתי" - אמירה (עלֿידי העולם שבריאת הקב"ה;54היינו, של חסדו מצד היתה (

עלֿידי העולם קיום שיהיה הקב"ה רצה אחרֿכך, l`xyiאבל ipa zcear שבת במסכת הגמרא כדברי ,55

מ  עם הקב"ה לאו ש"התנה ואם מתקיימין, אתם התורה, מקבלים ישראל אם להם, ואמר בראשית, עשה
שכתוב  וכמו שמתי".56כו'", לא וארץ שמים חוקות גו' בריתי לא "אם

כדי  הנה - עלֿידה שבאה הפעולה מעין שהיא בעבודה צורך שיש ד) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
בשם  התורה בהתחלת שנקראת (כפי בראשית ימי בששת שהיתה הקב"ה של מלאכתו את לפעול

הקב"ה  של והיינו,57"מלאכתו" בכלל), אדם (ובני ישראל בני עלֿידי למטה מלאכה" "עמל להיות צריך ,(
שלאחריֿזה  שרצה בראשית, ימי בששת הקב"ה של במלאכתו וחיות קיום נותן דלמטה מלאכה" ש"עמל

האדם. עבודת עלֿידי אלא) חסד", חפץ "כי מצד (לא תהיה

במכילתא  שכתוב מה מובן הפסוק 58ועלֿפיֿזה היינו,59על מצותֿעשה", "זו תעבוד", ימים "ששת
כל  מלאכת שזוהי כביכול, הקב"ה, של מלאכתו קיום תלוי שבזה כיון - במלאכה לעסוק ציווי שיש

בראשית. ימי בששת כולה הבריאה

.Ë עמל" בשביל היא ישראל, בני דהיינו האדם, בריאת שעיקר הקאֿסלקאֿדעתא בביאור להוסיף ויש
דוקא: מלאכה"

להתלבש  הוצרכה ולא כו', כלל תיקון צריכה אינה עצמה ש"הנשמה וחסידות בקבלה הלשון ידוע
כו'" לתקנם אור להמשיך רק וכו' אלא 60בעולםֿהזה הנשמה, עניני בשביל אינה הנשמה שירידת והיינו, ,

בעולם. וחלקו והגוף הבהמית הנפש את לתקן כדי היא ירידתה

הכוונה  אם שהרי  - מלאכה" "עמל בשביל היא האדם שבריאת ביותר חזק קאֿסלקאֿדעתא ישנו ולכן
תורה  למדה) (ואכן ללמוד יכולה שהיתה כיון למטה, הנשמה בירידת צורך היה לא תורה", "עמל היא
"עמל  אלא) תורה", "עמל (לא הוא למטה  הנשמה  שבירידת שהחידוש ונמצא, למטה. שירדה קודם

דוקא. מלאכה"

הוא  העולם ישוב ולכן, דוקא. מלאכה" "עמל היא שהתכלית בניֿנח, אצל גם זה הרי ממילא ובדרך
ו). סעיף (כנ"ל כו' וזריעה דחרישה העמל ישנו שבו במקום דוקא
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תשי"ט 50) זה ד"ה גם וראה .(221 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט
ואילך). 80 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם (תורת

ה.51) ב, בראשית
יח.52) ז, מיכה
ג.53) פט, תהלים
רפ"ה.54) אבות
א.55) פח,

וש"נ.56) סע"ב. סח, פסחים וראה כה. לג, ירמי'
בֿג.57) ב, בראשית
מנחה 58) ובס' וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה

וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה.
ט.59) כ, יתרו
כ"ו.60) שער מע"ח - ב) (מח, פל"ז תניא



מי g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

פעמים  כמה (כמדובר תורה 39בהלכה שזוהי כיון שהוא, אופן באיזה בהלכה גם בא אגדה, של ענין שכל
שנאמר  מיתה, חייב ששבת "עכו"ם - ישבותו"40אחת) לא ולילה :41ויום

ישבותו", "לא מהפסוק זאת שלומדים אמת הן - מיתה חייב ששבת שעכו"ם לכך הטעם מהו לכאורה:
חיובים  שאר על טעמים שנאמרו וכשם הסברה, כל ללא הכתוב, גזירת שזוהי לומר חייבים לא אבל

בתורה" שעוסק "עכו"ם (כמו נח בני של שעכו"ם 42ואזהרות לכך גם הסברה להיות צריכה כמוֿכן ,(
מיתה. חייב ששבת

שבא  המסובב בטל אזי העמל, ענין חסר שאצלו וכיון נברא", לעמל אדם ש"כל לפי - היא וההסברה
שנברא  מה שזהו העמל, ענין .43מצד

.Ê פה לעמל אם יודע "איני - נברא" לעמל אדם "כל הגמרא דברי המשך גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
כו'": שיחה לעמל אם תורה, לעמל אם יודע איני ועדיין נברא.. מלאכה לעמל אם נברא,

בארוכה  פעם (כמדובר מובן אינו כדי 44לכאורה נבראו ישראל שבני לומר הקאֿסלקאֿדעתא מהי :(
מלאכה"?! "עמל העולם, במלאכת להתעסק

יהודים  אינם והן יהודים הן בניֿהאדם, כל את כולל נברא" לעמל אדם ש"כל לעיל האמור עלֿפי אך
(שזהו  העולם ישוב לצורך מלאכה", "עמל בשביל היא האדם בריאת אם הגמרא שאלת בפשטות מובנת -
בענין  צורך יש זה שבשביל מסודר), בסדר העולם ישוב שיהיה כדי נח, בני מצוות דשבע הטעם כללות
כיון  במלאכה, עוסקים אין שבה במדינה להתיישב רצה לא שאברהם הנ"ל המדרש (כדברי המלאכה
"עמל  דיבור, עם הקשורים ענינים בשביל היא יולד" ד"לעמל שהתכלית או העולם), ישוב היפך שזהו

הגמרא  כדברי נח, בני אצל אפילו ששייך תורה", "עמל בשביל או "מצוות 42שיחה", לשבע שבנוגע
לקיימם  כיצד שידעו שאיֿאפשר מזה, יתירה אלא תורה, ללמוד להם שמותר בלבד  זו לא הנה דידהו",

מעשה" לידי שמביא לימוד "גדול כי תורה, ילמדו לא .45אם

.Á"שיחה "עמל מלאכה", "עמל בשביל היא האדם בריאת אם בגמרא שהספק הנ"ל, ביאור אמנם,
עבדינן  לא לעכו"ם תקנתא הכלל ישנו שהרי מספיק, אינו - בלבד נח לבני בנוגע הוא תורה" "עמל או

בפוסקים  גם 46(כמובא נכללים שבזה אלא ישראל, לבני בנוגע היא השאלה שעיקר לומר, צריך כן ועל ,(
נח. בני

הוא  שלהם הבריאה ענין שכל ישראל, לבני בנוגע קאֿסלקאֿדעתא יתכן איך מובן: אינו ולכאורה
מלאכה"?! "עמל היא שהכוונה ויתכן נברא"), ("לעמל העמל ענין בשביל

בין  גופא ישראל בני אצל חילוק יש ישראל, לבני נח בני בין החילוק שבדוגמת - הוא הענין אך
צריכים  אלו שבענינים מיוחדת אזהרה שיש (אלא נח בני עם בחיצוניות משתווים שבו שלהם החיים חלק

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן להיות 47להתנהג צריך לא שבהם לחשוב מקום היה זו מיוחדת אזהרה ולולי ,
ד"ונפלינו" מהם,48הענין שלמטה לאלו (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה נח לבני שייכים שאינם הענינים ובין ,(

נח). בני מצוות שבע שומרים שאינם

שבת  במסכת הגמרא וכדברי מלאכה", "עמל - המלאכה ענין ישנו ישראל בני אצל שגם :49וזהו
שהכוונה  פשוטו, מידי יוצא ענין ואין באמונה", ונתת נשאת לו, אומרים לדין, אדם שמכניסין "בשעה
שלו  לבעלֿהבית פועל (בין לחבירו אדם בין משאֿומתן של באופן בעולם, שהתעסק מסחר לעניני היא
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(39.234 ע' .196 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

כב.40) ח, נח
סע"ב.41) נח, סנהדרין
רע"א.42) נט, שם
וש"נ.43) .12 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(44- מנחם תורת וראה .38 שבהערה לקו"ש גם ראה

וש"נ. .26 ע' ריש חכ"ז התוועדויות
וש"נ.45) ב. מ, קידושין
ועוד.46) שם. וט"ז ובסמ"ע ס"הֿו, סשס"ב חו"מ טושו"ע
ו.47) ג, משלי
טז.48) לג, תשא
א.49) לא,

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

כל  שזוהי לומר מקום שיש ועד התורה. בציוויי נכלל זה שגם - "באמונה" להיות שצריך בזה), וכיוצא
האדם: בריאת תכלית

לעמל  אדם כל דיבורֿהמתחיל ההילולא בעל של הידוע במאמר (וגם מקומות בכמה המבואר ובהקדם
אמנם 50נברא  שזהו נברא", לעמל אדם ש"כל הוא שבה הפרטים [שאחד הבריאה ענין לכללות בנוגע (

כללות  היתה הראשונה שבפעם - פרט] רק זה הרי בכלֿזאת אבל העולם, נברא שבשבילו ועד עיקרי, פרט
מלמטה, התעוררות ללא הבריאה

אלקים  ה' המטיר לא "כי גשמים: לירידת בנוגע בראשית, ימי ששת לאחרי אפילו שמצינו וכפי -
גו'" אין ואדם הארץ ֿ 51על (ועלֿאחתֿכמה כו'" אין שאדם לפי המטיר, לא "מאיֿטעמא רש"י, ופירש ,

- בראשית) ימי ששת קודם וכמה

הוא" חסד חפץ "כי מצד שכתוב 52כיֿאם וכמו החסידות), יבנה",53(כלשון חסד עולם אמרתי "כי
מאמרות" "בעשרה - "אמרתי" - אמירה (עלֿידי העולם שבריאת הקב"ה;54היינו, של חסדו מצד היתה (

עלֿידי העולם קיום שיהיה הקב"ה רצה אחרֿכך, l`xyiאבל ipa zcear שבת במסכת הגמרא כדברי ,55

מ  עם הקב"ה לאו ש"התנה ואם מתקיימין, אתם התורה, מקבלים ישראל אם להם, ואמר בראשית, עשה
שכתוב  וכמו שמתי".56כו'", לא וארץ שמים חוקות גו' בריתי לא "אם

כדי  הנה - עלֿידה שבאה הפעולה מעין שהיא בעבודה צורך שיש ד) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
בשם  התורה בהתחלת שנקראת (כפי בראשית ימי בששת שהיתה הקב"ה של מלאכתו את לפעול

הקב"ה  של והיינו,57"מלאכתו" בכלל), אדם (ובני ישראל בני עלֿידי למטה מלאכה" "עמל להיות צריך ,(
שלאחריֿזה  שרצה בראשית, ימי בששת הקב"ה של במלאכתו וחיות קיום נותן דלמטה מלאכה" ש"עמל

האדם. עבודת עלֿידי אלא) חסד", חפץ "כי מצד (לא תהיה

במכילתא  שכתוב מה מובן הפסוק 58ועלֿפיֿזה היינו,59על מצותֿעשה", "זו תעבוד", ימים "ששת
כל  מלאכת שזוהי כביכול, הקב"ה, של מלאכתו קיום תלוי שבזה כיון - במלאכה לעסוק ציווי שיש

בראשית. ימי בששת כולה הבריאה

.Ë עמל" בשביל היא ישראל, בני דהיינו האדם, בריאת שעיקר הקאֿסלקאֿדעתא בביאור להוסיף ויש
דוקא: מלאכה"

להתלבש  הוצרכה ולא כו', כלל תיקון צריכה אינה עצמה ש"הנשמה וחסידות בקבלה הלשון ידוע
כו'" לתקנם אור להמשיך רק וכו' אלא 60בעולםֿהזה הנשמה, עניני בשביל אינה הנשמה שירידת והיינו, ,

בעולם. וחלקו והגוף הבהמית הנפש את לתקן כדי היא ירידתה

הכוונה  אם שהרי  - מלאכה" "עמל בשביל היא האדם שבריאת ביותר חזק קאֿסלקאֿדעתא ישנו ולכן
תורה  למדה) (ואכן ללמוד יכולה שהיתה כיון למטה, הנשמה בירידת צורך היה לא תורה", "עמל היא
"עמל  אלא) תורה", "עמל (לא הוא למטה  הנשמה  שבירידת שהחידוש ונמצא, למטה. שירדה קודם

דוקא. מלאכה"

הוא  העולם ישוב ולכן, דוקא. מלאכה" "עמל היא שהתכלית בניֿנח, אצל גם זה הרי ממילא ובדרך
ו). סעיף (כנ"ל כו' וזריעה דחרישה העמל ישנו שבו במקום דוקא
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תשי"ט 50) זה ד"ה גם וראה .(221 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט
ואילך). 80 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם (תורת

ה.51) ב, בראשית
יח.52) ז, מיכה
ג.53) פט, תהלים
רפ"ה.54) אבות
א.55) פח,

וש"נ.56) סע"ב. סח, פסחים וראה כה. לג, ירמי'
בֿג.57) ב, בראשית
מנחה 58) ובס' וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה

וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה.
ט.59) כ, יתרו
כ"ו.60) שער מע"ח - ב) (מח, פל"ז תניא



g"kyz'dמב ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

.È,במתנה ממילא, בדרך לקבל ענין שאין - לכלֿלראש בעבודתו: ואחד אחד לכל ההוראה גם וזוהי
דוקא. ועמל עבודה עלֿידי אלא

גדול, הכי ובהידור להדר, צורך יש למקום, אדם שבין לענינים בנוגע שרק הטוענים, ישנם ועוד: זאת
לחבירו. אדם שבין לענינים בנוגע מהֿשאיןֿכן הקב"ה, המלכים מלכי מלך עם עסק לו שיש כיון

לנגדי  ה' "שויתי בענין ערוך' ה'שולחן בתחילת שכתוב כמו – ערוך' מה'שולחן גם סיוע לו ויש
לפני 61תמיד" והוא ועסקיו ותנועותיו כישיבתו בביתו, לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו האדם ישיבת ש"אין ,

למקום, אדם שבין בענינים ובמילא, עולם), של (מלכו כו'" הקב"ה הגדול המלך כלֿשכן.. גדול.. מלך
היתר  מורה ולפעמים כן, לפעמים תיתי, מהיכי - לחבירו אדם שבין בענינים אבל ההידור; בתכלית יהדר

תורה  עלֿפי דין נעשה זה גם הרי דבר של שלאמיתו (אף התגרים מנהג שהם לענינים בנוגע ),62לעצמו
התורה. מן הם שמתחילתם לענינים ועד מדרבנן, שהם ענינים על גם לעבור שבא ועד

יומא  במסכת הגמרא דברי את אמנם יודע הוא יוםֿהכפורים 63- אין לחבירו אדם שבין ש"עבירות
חבירו". את "ירצה ואחרֿכך עולה, יעשה הוא היום זה: על "עצה" לו יש אבל מכפר",

תשובה" לעשות בידו מספיקין אין ואשוב, אחטא ואשוב אחטא ש"האומר ההגבלה שישנה -63ואף
רק "הסברה": לו יש זה על גם rceiהנה d"awd בשעת (שחשב ואשוב" ד"אחטא באופן זאת שעשה

אבל חבירו), את שירצה rceiמעשה epi` exiag וחבירו חבירו, את לרצות אחרֿכך יוכל ובמילא, זאת,
הכלל) מן היוצאים במקרים (מלבד למחול שצריך ערוך' ב'שולחן דין יש שהרי לו, ימחול .64בוודאי

היא  האדם שבריאת - הראשונה ההנחה וזוהי - בתורה קאֿסלקאֿדעתא שישנו לו, אומרים זה ועל
ונתת  "נשאת מהשאלה היא אדם של דינו שתחילת ח) (סעיף לעיל וכאמור מלאכה", "עמל בשביל

באמונה".

.‡È הרי מסחר, לעניני בנוגע לחבירו אדם שבין להנהגה אמורים הדברים שאם בזה, להוסיף ויש
לו  עושים שעלֿידיֿזה שבשמים, לאבינו לקירובו בנוגע לחבירו אדם שבין בהנהגה גם הוא שכן בוודאי

הגמרא  כדברי בנשמתו, גם) אלא בגופו, רק (לא הבא":65טובה העולם לחיי מביאו ש"רבו..
של  דינו תחילת אזי המצוות, וקיום התורה ללימוד ולקרבו ליהודי טובה לעשות אפשרות יש כאשר
בנוגע  גם כפשוטו) מסחר לעניני בנוגע המשאֿומתן על (נוסף היא באמונה" ונתת "נשאת בשאלה אדם
התורה  כל ו"הוקשה תפילין, להניח  חבירו יתחיל שעלֿידו באופן ביניהם להיות צריך שהיה למשאֿומתן

לתפילין" חיל"66כולה אל "מחיל הליכה של באופן בכלל, המצוות בקיום להדר להתחיל -67.

שבה  כפשוטה, מות וסכנת למסירותֿנפש עד ההילולא בעל של ההשתדלות גודל מובן ועלֿפיֿזה
לטובתם  בנוגע הן נוספים, יהודים על הזולת, על ההשפעה שתהיה כדי תלמידיו ונפש נפשו את העמיד
מעלה  למעלה ולאחריֿזה אל"ףֿבי"ת, ללימוד חדרים יסוד עלֿידי הרוחנית, לטובתם בנוגע והן הגשמית

לחבירו. אדם בין באמונה" ונתת ד"נשאת הענין שזהו - גדולות' ל'ישיבות עד

בעל  של עמלו מעין להיות צריכה ההילולא ליום בקשר והפעולה שההחלטה לעיל האמור ועלֿפי
הענין  את ומגדילה ממשיכה זה בכיוון והפעולה ההחלטה הנה - בחייו נפשו עמלה אשר ההילולא
לבב. וטוב שמחה ומתוך ומופלגה, רבה בהצלחה אלו פעולות כל שיהיו הארץ", בקרב ישועות ד"פועל 

***

.·Èלעמל אם יודע "איני האדם, נברא שבשבילו העמל לענין בנוגע השאלה אם dtלאחרי נברא,
בגמרא  ממשיך - מלאכה" פיהו 30לעמל עליו אכף כי אומר "כשהוא ולא 68: נברא", פה לעמל אומר הוי ,

מלאכה". ל"עמל
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ח.61) טז, תהלים
ועוד.62) ספכ"ח. ספכ"ז. ספכ"ו. מכירה הל' רמב"ם ראה
ב.63) פה,
וש"נ.64) ס"ד. סתר"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה

א.65) לג, ב"מ
וש"נ.66) א. לה, קידושין
ח.67) פד, תהלים
כו.68) טז, משלי

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

נעשה  - מלאכה" "עמל בזה: מזה וההסברה כמובן שבו), (ב'בהמה' שבאדם התחתונה הדרגא עלֿידי
לפסקֿדין  ועד קאֿסלקאֿדעתא יש ודיבור למחשבה בנוגע רק [שהרי קטן אצל גם ישנו המעשה שכח

לו  יש מעשה אבל קטן, של דיבור מועיל לא דרובא ברובא הנה דיבור, ואפילו מחשבה, לו אין ],69שקטן
(ואףֿעלֿפי  זו מלאכה לעשות יכול קטן שאפילו והראיה, בשלימות. 'אדם' אינו המעשה בענין ואםֿכן
דין  שעלֿפי קטן, עלֿידי גם להיות יכולה הפעולה עצם הרי קטן, כמו לא המעשה את יעשה שהגדול

מעשה). לו יש

" שנאמר בזהר `mcוכיון כדאיתא דייקא, אדם - יולד" ענין 70לעמל על מורה 'אדם' שהתואר
הגמרא  מדברי גם וכמובן דוקא,33השלימות, ישראל לבני שייך 'אדם' התואר שרק אדם", קרויין "אתם

קרויין" "אתם דוקא ולאו אדם, בני שאר אצל גם ישנם ו'אנוש', 'גבר' 'איש', התוארים, שאר מהֿשאיןֿכן
המסקנא  מובנת - והמעלה התואר שם הוא 'אדם' הנה דתורה נגלה עלֿפי שגם מוכח, שמזה בהם,
יכול  זה שענין כיון מלאכה", ד"עמל הענין את ששוללים פיהו") עליו אכף "כי מהפסוק (שלמדים

קטן. כמו בשלימות, 'אדם' שאינו מי עלֿידי גם להעשות

.‚È בגמרא שיש 30וממשיך והיינו, שיחה", לעמל אם תורה, לעמל אם יודע איני "ועדיין :
"עמל בשביל היא האדם שבריאת תורה".dgiyקאֿסלקאֿדעתא ל"עמל בניגוד "

לקאֿסלקאֿדעתא  מקום יש מלאכה", ל"עמל בנוגע בשלמא יותר: גדולה קושיא כאן נשאלת ולכאורה
(כנ"ל  למטה הנשמה ירידת קודם גם היה תורה" ד"עמל שהענין כיון תורה", "עמל לגבי מעלה בו שיש
דיבור  שאינו דיבור של בענין מעלה שיש הקאֿסלקאֿדעתא מהי - פה" ל"עמל בנוגע אבל ט); סעיף

"עמל תורה, יולד"?!dgiyשל לעמל "אדם נאמר שעליו ,"

לאבות  המשניות בפירוש הרמב"ם ביאור אריכות עלֿפי יותר, מתחזקת זו "לא 71וקושיא בענין ,
משת  טוב לגוף מאוסים,מצאתי לדיבורים ועד אסורים, דיבורים כלל, רצויים שאינם דיבורים שיש יקה",

יתכן  איך ואםֿכן דמיעוטא. מיעוטא אלא אינו והטוב הרצוי שהדיבור ועד כו', מותרים לדיבורים ועד
שיחה"?! "עמל בשביל היא האדם שבריאת לומר קאֿסלקאֿדעתא

.„È במלאכתו קיום נעשה שעלֿידיֿזה מלאכה", "עמל במעלת ח) (סעיף לעיל המבואר בהקדם ויובן
הקב"ה. של

עדיין  - מלאכה" "עמל בשביל היא האדם שבריאת הקאֿסלקאֿדעתא את ששוללים לאחרי גם ולכן,
עלֿידי היתה הקב"ה של שמלאכתו שכיון לקאֿסלקאֿדעתא, מקום נעשו xeaicיש שמים ה' "בדבר ,

צבאם" כל פיו העולם"72וברוח נברא מאמרות "בעשרה הקב"ה,54, של בדיבורו קיום לפעול בשביל הנה ,
שיחה". "עמל - האדם של בדיבורו צורך יש

"עמל  גם כך באמונה", ומתנו "משאו להיות שצריך מלאכה" ל"עמל בנוגע שנתבאר כשם אלא,
וארץ", שמים "חוקות לקיים וכדי הקב"ה, רצון כפי הוא שהדיבור - "באמונה" להיות צריך שיחה"

דעות  בהלכות הרמב"ם שכתב כמו חכמה, עלֿפי – ובכללות ובתפילה, בתורה הדיבור "כשם 73שזהו :
ובמשקהו.. במאכלו במעשיו ניכר שיהא צריך כך בחכמתו.. ניכר ובמתנו".exeaicaeשהחכם ובמשאו ..

 ֿ לקאֿסלקא מקום יש עדיין מלאכה"), ("עמל ומתנו" "משאו אינו שהעיקר ששוללים לאחרי גם ולכן,
שהוא  הדיבור, מענין קטן חלק רק שזהו אף שיחה"), ("עמל "דיבורו" בשביל היא האדם שבריאת דעתא

"באמונה".

.ÂË:התפילה ענין הוא שיחה" "עמל - יותר ובפרטיות
בגמרא  שנאמר 74איתא מנחה, תפילת תיקן "יצחק שיחה 75: ואין ערב, לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא
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מג g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

.È,במתנה ממילא, בדרך לקבל ענין שאין - לכלֿלראש בעבודתו: ואחד אחד לכל ההוראה גם וזוהי
דוקא. ועמל עבודה עלֿידי אלא

גדול, הכי ובהידור להדר, צורך יש למקום, אדם שבין לענינים בנוגע שרק הטוענים, ישנם ועוד: זאת
לחבירו. אדם שבין לענינים בנוגע מהֿשאיןֿכן הקב"ה, המלכים מלכי מלך עם עסק לו שיש כיון

לנגדי  ה' "שויתי בענין ערוך' ה'שולחן בתחילת שכתוב כמו – ערוך' מה'שולחן גם סיוע לו ויש
לפני 61תמיד" והוא ועסקיו ותנועותיו כישיבתו בביתו, לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו האדם ישיבת ש"אין ,

למקום, אדם שבין בענינים ובמילא, עולם), של (מלכו כו'" הקב"ה הגדול המלך כלֿשכן.. גדול.. מלך
היתר  מורה ולפעמים כן, לפעמים תיתי, מהיכי - לחבירו אדם שבין בענינים אבל ההידור; בתכלית יהדר

תורה  עלֿפי דין נעשה זה גם הרי דבר של שלאמיתו (אף התגרים מנהג שהם לענינים בנוגע ),62לעצמו
התורה. מן הם שמתחילתם לענינים ועד מדרבנן, שהם ענינים על גם לעבור שבא ועד

יומא  במסכת הגמרא דברי את אמנם יודע הוא יוםֿהכפורים 63- אין לחבירו אדם שבין ש"עבירות
חבירו". את "ירצה ואחרֿכך עולה, יעשה הוא היום זה: על "עצה" לו יש אבל מכפר",

תשובה" לעשות בידו מספיקין אין ואשוב, אחטא ואשוב אחטא ש"האומר ההגבלה שישנה -63ואף
רק "הסברה": לו יש זה על גם rceiהנה d"awd בשעת (שחשב ואשוב" ד"אחטא באופן זאת שעשה

אבל חבירו), את שירצה rceiמעשה epi` exiag וחבירו חבירו, את לרצות אחרֿכך יוכל ובמילא, זאת,
הכלל) מן היוצאים במקרים (מלבד למחול שצריך ערוך' ב'שולחן דין יש שהרי לו, ימחול .64בוודאי

היא  האדם שבריאת - הראשונה ההנחה וזוהי - בתורה קאֿסלקאֿדעתא שישנו לו, אומרים זה ועל
ונתת  "נשאת מהשאלה היא אדם של דינו שתחילת ח) (סעיף לעיל וכאמור מלאכה", "עמל בשביל

באמונה".

.‡È הרי מסחר, לעניני בנוגע לחבירו אדם שבין להנהגה אמורים הדברים שאם בזה, להוסיף ויש
לו  עושים שעלֿידיֿזה שבשמים, לאבינו לקירובו בנוגע לחבירו אדם שבין בהנהגה גם הוא שכן בוודאי

הגמרא  כדברי בנשמתו, גם) אלא בגופו, רק (לא הבא":65טובה העולם לחיי מביאו ש"רבו..
של  דינו תחילת אזי המצוות, וקיום התורה ללימוד ולקרבו ליהודי טובה לעשות אפשרות יש כאשר
בנוגע  גם כפשוטו) מסחר לעניני בנוגע המשאֿומתן על (נוסף היא באמונה" ונתת "נשאת בשאלה אדם
התורה  כל ו"הוקשה תפילין, להניח  חבירו יתחיל שעלֿידו באופן ביניהם להיות צריך שהיה למשאֿומתן

לתפילין" חיל"66כולה אל "מחיל הליכה של באופן בכלל, המצוות בקיום להדר להתחיל -67.

שבה  כפשוטה, מות וסכנת למסירותֿנפש עד ההילולא בעל של ההשתדלות גודל מובן ועלֿפיֿזה
לטובתם  בנוגע הן נוספים, יהודים על הזולת, על ההשפעה שתהיה כדי תלמידיו ונפש נפשו את העמיד
מעלה  למעלה ולאחריֿזה אל"ףֿבי"ת, ללימוד חדרים יסוד עלֿידי הרוחנית, לטובתם בנוגע והן הגשמית

לחבירו. אדם בין באמונה" ונתת ד"נשאת הענין שזהו - גדולות' ל'ישיבות עד

בעל  של עמלו מעין להיות צריכה ההילולא ליום בקשר והפעולה שההחלטה לעיל האמור ועלֿפי
הענין  את ומגדילה ממשיכה זה בכיוון והפעולה ההחלטה הנה - בחייו נפשו עמלה אשר ההילולא
לבב. וטוב שמחה ומתוך ומופלגה, רבה בהצלחה אלו פעולות כל שיהיו הארץ", בקרב ישועות ד"פועל 

***

.·Èלעמל אם יודע "איני האדם, נברא שבשבילו העמל לענין בנוגע השאלה אם dtלאחרי נברא,
בגמרא  ממשיך - מלאכה" פיהו 30לעמל עליו אכף כי אומר "כשהוא ולא 68: נברא", פה לעמל אומר הוי ,

מלאכה". ל"עמל
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g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

נעשה  - מלאכה" "עמל בזה: מזה וההסברה כמובן שבו), (ב'בהמה' שבאדם התחתונה הדרגא עלֿידי
לפסקֿדין  ועד קאֿסלקאֿדעתא יש ודיבור למחשבה בנוגע רק [שהרי קטן אצל גם ישנו המעשה שכח

לו  יש מעשה אבל קטן, של דיבור מועיל לא דרובא ברובא הנה דיבור, ואפילו מחשבה, לו אין ],69שקטן
(ואףֿעלֿפי  זו מלאכה לעשות יכול קטן שאפילו והראיה, בשלימות. 'אדם' אינו המעשה בענין ואםֿכן
דין  שעלֿפי קטן, עלֿידי גם להיות יכולה הפעולה עצם הרי קטן, כמו לא המעשה את יעשה שהגדול

מעשה). לו יש

" שנאמר בזהר `mcוכיון כדאיתא דייקא, אדם - יולד" ענין 70לעמל על מורה 'אדם' שהתואר
הגמרא  מדברי גם וכמובן דוקא,33השלימות, ישראל לבני שייך 'אדם' התואר שרק אדם", קרויין "אתם

קרויין" "אתם דוקא ולאו אדם, בני שאר אצל גם ישנם ו'אנוש', 'גבר' 'איש', התוארים, שאר מהֿשאיןֿכן
המסקנא  מובנת - והמעלה התואר שם הוא 'אדם' הנה דתורה נגלה עלֿפי שגם מוכח, שמזה בהם,
יכול  זה שענין כיון מלאכה", ד"עמל הענין את ששוללים פיהו") עליו אכף "כי מהפסוק (שלמדים

קטן. כמו בשלימות, 'אדם' שאינו מי עלֿידי גם להעשות

.‚È בגמרא שיש 30וממשיך והיינו, שיחה", לעמל אם תורה, לעמל אם יודע איני "ועדיין :
"עמל בשביל היא האדם שבריאת תורה".dgiyקאֿסלקאֿדעתא ל"עמל בניגוד "

לקאֿסלקאֿדעתא  מקום יש מלאכה", ל"עמל בנוגע בשלמא יותר: גדולה קושיא כאן נשאלת ולכאורה
(כנ"ל  למטה הנשמה ירידת קודם גם היה תורה" ד"עמל שהענין כיון תורה", "עמל לגבי מעלה בו שיש
דיבור  שאינו דיבור של בענין מעלה שיש הקאֿסלקאֿדעתא מהי - פה" ל"עמל בנוגע אבל ט); סעיף

"עמל תורה, יולד"?!dgiyשל לעמל "אדם נאמר שעליו ,"

לאבות  המשניות בפירוש הרמב"ם ביאור אריכות עלֿפי יותר, מתחזקת זו "לא 71וקושיא בענין ,
משת  טוב לגוף מאוסים,מצאתי לדיבורים ועד אסורים, דיבורים כלל, רצויים שאינם דיבורים שיש יקה",

יתכן  איך ואםֿכן דמיעוטא. מיעוטא אלא אינו והטוב הרצוי שהדיבור ועד כו', מותרים לדיבורים ועד
שיחה"?! "עמל בשביל היא האדם שבריאת לומר קאֿסלקאֿדעתא

.„È במלאכתו קיום נעשה שעלֿידיֿזה מלאכה", "עמל במעלת ח) (סעיף לעיל המבואר בהקדם ויובן
הקב"ה. של

עדיין  - מלאכה" "עמל בשביל היא האדם שבריאת הקאֿסלקאֿדעתא את ששוללים לאחרי גם ולכן,
עלֿידי היתה הקב"ה של שמלאכתו שכיון לקאֿסלקאֿדעתא, מקום נעשו xeaicיש שמים ה' "בדבר ,

צבאם" כל פיו העולם"72וברוח נברא מאמרות "בעשרה הקב"ה,54, של בדיבורו קיום לפעול בשביל הנה ,
שיחה". "עמל - האדם של בדיבורו צורך יש

"עמל  גם כך באמונה", ומתנו "משאו להיות שצריך מלאכה" ל"עמל בנוגע שנתבאר כשם אלא,
וארץ", שמים "חוקות לקיים וכדי הקב"ה, רצון כפי הוא שהדיבור - "באמונה" להיות צריך שיחה"

דעות  בהלכות הרמב"ם שכתב כמו חכמה, עלֿפי – ובכללות ובתפילה, בתורה הדיבור "כשם 73שזהו :
ובמשקהו.. במאכלו במעשיו ניכר שיהא צריך כך בחכמתו.. ניכר ובמתנו".exeaicaeשהחכם ובמשאו ..

 ֿ לקאֿסלקא מקום יש עדיין מלאכה"), ("עמל ומתנו" "משאו אינו שהעיקר ששוללים לאחרי גם ולכן,
שהוא  הדיבור, מענין קטן חלק רק שזהו אף שיחה"), ("עמל "דיבורו" בשביל היא האדם שבריאת דעתא

"באמונה".

.ÂË:התפילה ענין הוא שיחה" "עמל - יותר ובפרטיות
בגמרא  שנאמר 74איתא מנחה, תפילת תיקן "יצחק שיחה 75: ואין ערב, לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא
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שלכאור  - "שיחה"ובהקדמה מלשון הפירוש גם בזה שיש אלא טיול, מלשון הוא ד"לשוח" הפירוש ה
שיחה  ש"אין הגמרא אומרת ואףֿעלֿפיֿכן ללימוד, היא שהכוונה לפרש יכולים לכאורה אבל (דיבור).

תפילה". אלא

במדרש  מצינו בניגוד 76וכן "שיחה" - בנים" של ל"תורתן אבות" עבדי של ד"שיחתן ליחס בנוגע
תורה". ל"עמל בניגוד שיחה" "עמל - גופא דידן בסוגיא הוא וכן ל"תורה".

דוקא. לתפילה אלא לתורה, לא - היא ומוכרח) הטוב (דיבור שיחה" ב"עמל שהכוונה מובן, ומזה

.ÊË ולא תפילה, - דוקא שיחה" ל"עמל היא יולד" לעמל ד"אדם שהכוונה הקאֿסלקאֿדעתא וביאור
תורה:

לאחרי  ואפילו ט), סעיף (כנ"ל תורה כבר למדה למטה, הנשמה שירדה קודם גם הרי - לתורה בנוגע
הכבוד" כסא ו"מתחת הנשמות" מ"אוצר פועלת,77שיצאה נשמה שנעשית קודם עוד הנה בגוף, ונתקשרה

נדה  במסכת  הגמרא כדברי התורה, דלימוד הענין כבר לאויר 78ישנו שבא קודם לידה", "ירחי שבתשעה ,
הנתינתֿכח  (וזוהי כולה" התורה כל אותו ומלמדין ראשו.. על לו דלוק "נר לאחריֿזה 79העולם, שגם

כו'). קשיים וללא כולה, התורה כל ללמוד יוכל

"תורה  עמו ילמדו שאז לדבר, שיתחיל עד להמתין צורך יש העולם, לאויר שבא לאחרי זאת, ולעומת
משה" לנו התורה 80צוה בלימוד הדרגות פרטי (ככל חמשֿעשרה ובן עשר בן חמש, בן נעשה ואחרֿכך ,

במשנה  שנימנו תלמודֿתורה 81כפי ("געוואלדיקע 82ובהלכות עצומים קשיים מתוך תורה לומד שאז - (ַ
תלמודֿתורה  בהלכות להביא צריך הזקן שרבינו ועד במסכת 83שוועריקייטן"), הגמרא מדברי הוכחה

יתכן 84מנחות  שלא לחשוב אפשר זאת שלולי כיון כולה", התורה כל "למד של מציאות להיות שיכולה
בגוף! נשמה אצל כזו מציאות

ברירה וכיון  שיש זמן כל הרי שנולד, קודם גם יותר) נעלה (ובאופן ישנו התורה דלימוד שהענין
לעמל "אדם שכתוב שמה לומר יותר מסתבר קודם cleiאחרת, עוד שישנו תורה", "עמל על קאי לא ,"

(תפילה). שיחה" "עמל על אלא שנולד,

.ÊÈ היא האדם שבריאת קאֿסלקאֿדעתא שיש גופא שמזה ח) (סעיף לעיל שנתבאר עלֿדרך והנה,
ד"עמל  הענין גודל גם מובן מזה הרי - נעלים היותר מהענינים שזהו מוכח מלאכה", "עמל בשביל

התפילה. ענין שהוא שיחה",
הגמרא  למאמר בנוגע גם מובן שאומרים,85ומזה כאלו יש לחוד": תורה וזמן לחוד תפילה "זמן

שממהרים  כיון דזמרה, דפסוקי הדיבור אריכות כל על בתפילה לדלג יכולים התורה לימוד שבשביל
תורה. ללמוד

- השני הקצה גם מובן גופא, לחוד") תורה וזמן לחוד תפילה ("זמן זה שממאמר היא, האמת אך
תפילה". "זמן עבור תורה" מ"זמן ליטול שאין כשם תורה", "זמן עבור תפילה" מ"זמן ליטול שאין

הוא התפילה זמן הגבלת xzeiואדרבה: lecb הוא תורה תלמוד שהרי - התורה זמן הגבלת מאשר
למטה  גם שיעור להם שאין ה'ירושלמי'86מהדברים שיעור",87(כדברי להם שאין דברים "אלו בפירוש

שחרית  בקריאתֿשמע ידיֿחובתו יוצא עםֿהארץ שלכן למטה), ולא למעלה לא שיעור להם שאין
שחרית 84וערבית  אחד "פרק בלימוד ידיֿחובתו לצאת יכול בעלֿעסק, הוא אם עםֿהארץ, שאינו מי וגם ,

ערבית" אחד בתפילת 84ופרק והן שחרית בתפילת הן מחוייב אחד  כל הרי - לתפילה בנוגע מה ֿשאיןֿכן ;
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ח.76) פ"ס, ב"ר
(ע'77) הנשמות אוצר ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). שצג
ב.78) ל,
ובכ"מ.79) א. מד, שלח לקו"ת ראה
א.80) מב, סוכה וראה ד. לג, ברכה
ספ"ה.81) אבות

וש"נ.82) בתחלתן. לאדה"ז
חילוק).83) והנה (ד"ה סק"א בקו"א רפ"ג שם ראה
ב.84) צט,
א.85) יו"ד, שבת
וש"נ.86) ישמעאל). ולרבי (ד"ה שם קו"א ראה
פאה.87) ריש

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

חובה" (ש)קבעוה ו"האידנא למטה 88מנחה, השיעור ערוך', 'שולחן שעלֿפי כך ערבית, בתפילת גם -
תפילה, זמן xzeiשל lecbמהשיעור הזמן, בכמות תורה., זמן של למטה

במקום  הענין כמבואר אויסֿגעדאוונט'ער"), ("אן התפילה לאחר כמו ומצב במעמד שנמצא מי ַַ[מלבד
מצלי"89אחר  הוה יומין לתלתין יומין ש"מתלתין יהודה, רב אצל מצינו שלכן רב 90, של עבודתו כי ,

הוה  "כי ולכן השם"), אקדושת נפשייהו מסרי קא ("הוו בתמידות מסירותֿנפש של באופן היתה יהודה
ברכות  במסכת הגמרא (כדברי מטרא" אתי מסאניה חד עליו 91שליף ואמרו נש"92), בר דין ככל 93"לית ,

למטה  מהשיעור יותר הרבה הוא תפילה זמן של למטה השיעור הנה זאת, לולי אבל שבדבר; ההפלאות
תורה]. זמן של

שבשעת  להורות, בא - תורה) של ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ענין, (ככל מקרה בדרך שאינו - זה וענין
להיות  צריכה הזמן כמות הנה תפילה", ו"זמן תורה" ד"זמן החילוקים ישנם שאז למטה, הנשמה ירידת

תפילה. עבור יותר

.ÁÈ:בזה וההסברה
את  להכין צריך לכלֿלראש ולכן יתברך, לו דירה מהעולם לעשות כדי היא למטה הנשמה ירידת

בתוכם" "ושכנתי - שכינתו בו להשרות ירצה שהקב"ה ראוי שיהיה .94העולם

לדבר  הדוגמא בעלמא,95וכידוע חשוב אדם עבור ואפילו המלך, עבור דירה להכין רוצים שכאשר -
מרע" ד"סור ענין שזהו החדר, את לנקות תחילה צריכים סתם, אדם עבור להיות 96ואפילו צריך ואחרֿכך ,

טוב" ד"עשה נאים.96הענין כלים בו להכניס ,

ערוך' ה'שולחן כפסקֿדין – הוא התפילה ענין התפילה: עבודת עלֿידי נעשה זה שצריך 97וענין
הענינים  את לגרש  פועלת - האדם בשפלות התבוננות האֿל: ובגדלות האדם בשפלות להתבונן
או  גופו או הבהמית, ונפשו האלקית נפשו זוהי אם (בין הקב"ה עבור שמכין מהדירה הבלתיֿרצויים

ה  בגדלות וההתבוננות בעולם); בהלכות חלקו הרמב"ם שפוסק (כפי ויראתו ה' אהבת לידי מביאה - אֿל
התורה  שם,98יסודי להרמב"ם בפירוש שכתוב (כמו לאֿתעשה ומצוות מצוותֿעשה של השרש שהם ,(

בתחלתו  בתניא בארוכה נאה.99ומבואר דירה נעשית שעלֿידם הנאים הכלים שהם ,(

ש"אורייתא  התורה, לימוד עלֿידי עולם, של מלכו - החשוב האורח את לשם להכניס יכולים ואז
חד" כולא במדרש 100וקודשאֿבריךֿהוא וכדאיתא ואמר 101, יחידה, בת לו שהיתה המלך כמשל שזהו

הוא. נמצא שם היחידה, בתו שנמצאת מקום שבכל

דוקא, לגוף בירידתה הנשמה פועלת זה וענין מרע", ד"סור הענין להיות מוכרח זה כל לפני אבל
ביניכם" יש הרע ו"יצר ירדתם" ד"למצרים המציאות ישנה ולפעול 102ששם היצרֿהרע, את לבער וצריך ,

לבבך" בכל גו' ד"ואהבת יצריך"103הענין "בשני ,104.

- ושמונהֿעשרה לבבך", "בכל - קריאתֿשמע שעיקרה התפילה, עבודת עלֿידי נעשה זה וענין
העולם. עניני בכל ההמשכה
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רסרל"ה.88) טואו"ח
וש"נ.89) ער. ע' ריש תקע"ז הנחות אדהאמ"צ מאמרי ראה
א.90) לה, ר"ה
א.91) כ,
יהודה)92) רב (על עלי' שמואל "קרי סע"א: יג, נדה ראה

אשה". ילוד זה אין
ב.93) קפו, זח"ג וש"נ. ב. קיב, שבת - חז"ל לשון
ח.94) כה, תרומה
ג.95) ע, בלק לקו"ת ראה
כז.96) לז, טו. לד, תהלים

וש"נ.97) רסצ"ח. או"ח אדה"ז
ה"ב.98) פ"ב
פ"ד.99)

א.100) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. שם, בתניא הובא זהר
ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

רפל"ג.101) שמו"ר
ואילך.102) סע"ב פח, שבת
ה.103) ו, ואתחנן
עה"פ.104) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות



מכ g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

שלכאור  - "שיחה"ובהקדמה מלשון הפירוש גם בזה שיש אלא טיול, מלשון הוא ד"לשוח" הפירוש ה
שיחה  ש"אין הגמרא אומרת ואףֿעלֿפיֿכן ללימוד, היא שהכוונה לפרש יכולים לכאורה אבל (דיבור).

תפילה". אלא

במדרש  מצינו בניגוד 76וכן "שיחה" - בנים" של ל"תורתן אבות" עבדי של ד"שיחתן ליחס בנוגע
תורה". ל"עמל בניגוד שיחה" "עמל - גופא דידן בסוגיא הוא וכן ל"תורה".

דוקא. לתפילה אלא לתורה, לא - היא ומוכרח) הטוב (דיבור שיחה" ב"עמל שהכוונה מובן, ומזה

.ÊË ולא תפילה, - דוקא שיחה" ל"עמל היא יולד" לעמל ד"אדם שהכוונה הקאֿסלקאֿדעתא וביאור
תורה:

לאחרי  ואפילו ט), סעיף (כנ"ל תורה כבר למדה למטה, הנשמה שירדה קודם גם הרי - לתורה בנוגע
הכבוד" כסא ו"מתחת הנשמות" מ"אוצר פועלת,77שיצאה נשמה שנעשית קודם עוד הנה בגוף, ונתקשרה

נדה  במסכת  הגמרא כדברי התורה, דלימוד הענין כבר לאויר 78ישנו שבא קודם לידה", "ירחי שבתשעה ,
הנתינתֿכח  (וזוהי כולה" התורה כל אותו ומלמדין ראשו.. על לו דלוק "נר לאחריֿזה 79העולם, שגם

כו'). קשיים וללא כולה, התורה כל ללמוד יוכל

"תורה  עמו ילמדו שאז לדבר, שיתחיל עד להמתין צורך יש העולם, לאויר שבא לאחרי זאת, ולעומת
משה" לנו התורה 80צוה בלימוד הדרגות פרטי (ככל חמשֿעשרה ובן עשר בן חמש, בן נעשה ואחרֿכך ,

במשנה  שנימנו תלמודֿתורה 81כפי ("געוואלדיקע 82ובהלכות עצומים קשיים מתוך תורה לומד שאז - (ַ
תלמודֿתורה  בהלכות להביא צריך הזקן שרבינו ועד במסכת 83שוועריקייטן"), הגמרא מדברי הוכחה

יתכן 84מנחות  שלא לחשוב אפשר זאת שלולי כיון כולה", התורה כל "למד של מציאות להיות שיכולה
בגוף! נשמה אצל כזו מציאות

ברירה וכיון  שיש זמן כל הרי שנולד, קודם גם יותר) נעלה (ובאופן ישנו התורה דלימוד שהענין
לעמל "אדם שכתוב שמה לומר יותר מסתבר קודם cleiאחרת, עוד שישנו תורה", "עמל על קאי לא ,"

(תפילה). שיחה" "עמל על אלא שנולד,

.ÊÈ היא האדם שבריאת קאֿסלקאֿדעתא שיש גופא שמזה ח) (סעיף לעיל שנתבאר עלֿדרך והנה,
ד"עמל  הענין גודל גם מובן מזה הרי - נעלים היותר מהענינים שזהו מוכח מלאכה", "עמל בשביל

התפילה. ענין שהוא שיחה",
הגמרא  למאמר בנוגע גם מובן שאומרים,85ומזה כאלו יש לחוד": תורה וזמן לחוד תפילה "זמן

שממהרים  כיון דזמרה, דפסוקי הדיבור אריכות כל על בתפילה לדלג יכולים התורה לימוד שבשביל
תורה. ללמוד

- השני הקצה גם מובן גופא, לחוד") תורה וזמן לחוד תפילה ("זמן זה שממאמר היא, האמת אך
תפילה". "זמן עבור תורה" מ"זמן ליטול שאין כשם תורה", "זמן עבור תפילה" מ"זמן ליטול שאין

הוא התפילה זמן הגבלת xzeiואדרבה: lecb הוא תורה תלמוד שהרי - התורה זמן הגבלת מאשר
למטה  גם שיעור להם שאין ה'ירושלמי'86מהדברים שיעור",87(כדברי להם שאין דברים "אלו בפירוש

שחרית  בקריאתֿשמע ידיֿחובתו יוצא עםֿהארץ שלכן למטה), ולא למעלה לא שיעור להם שאין
שחרית 84וערבית  אחד "פרק בלימוד ידיֿחובתו לצאת יכול בעלֿעסק, הוא אם עםֿהארץ, שאינו מי וגם ,

ערבית" אחד בתפילת 84ופרק והן שחרית בתפילת הן מחוייב אחד  כל הרי - לתפילה בנוגע מה ֿשאיןֿכן ;
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ח.76) פ"ס, ב"ר
(ע'77) הנשמות אוצר ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). שצג
ב.78) ל,
ובכ"מ.79) א. מד, שלח לקו"ת ראה
א.80) מב, סוכה וראה ד. לג, ברכה
ספ"ה.81) אבות

וש"נ.82) בתחלתן. לאדה"ז
חילוק).83) והנה (ד"ה סק"א בקו"א רפ"ג שם ראה
ב.84) צט,
א.85) יו"ד, שבת
וש"נ.86) ישמעאל). ולרבי (ד"ה שם קו"א ראה
פאה.87) ריש

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

חובה" (ש)קבעוה ו"האידנא למטה 88מנחה, השיעור ערוך', 'שולחן שעלֿפי כך ערבית, בתפילת גם -
תפילה, זמן xzeiשל lecbמהשיעור הזמן, בכמות תורה., זמן של למטה

במקום  הענין כמבואר אויסֿגעדאוונט'ער"), ("אן התפילה לאחר כמו ומצב במעמד שנמצא מי ַַ[מלבד
מצלי"89אחר  הוה יומין לתלתין יומין ש"מתלתין יהודה, רב אצל מצינו שלכן רב 90, של עבודתו כי ,

הוה  "כי ולכן השם"), אקדושת נפשייהו מסרי קא ("הוו בתמידות מסירותֿנפש של באופן היתה יהודה
ברכות  במסכת הגמרא (כדברי מטרא" אתי מסאניה חד עליו 91שליף ואמרו נש"92), בר דין ככל 93"לית ,

למטה  מהשיעור יותר הרבה הוא תפילה זמן של למטה השיעור הנה זאת, לולי אבל שבדבר; ההפלאות
תורה]. זמן של

שבשעת  להורות, בא - תורה) של ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ענין, (ככל מקרה בדרך שאינו - זה וענין
להיות  צריכה הזמן כמות הנה תפילה", ו"זמן תורה" ד"זמן החילוקים ישנם שאז למטה, הנשמה ירידת

תפילה. עבור יותר

.ÁÈ:בזה וההסברה
את  להכין צריך לכלֿלראש ולכן יתברך, לו דירה מהעולם לעשות כדי היא למטה הנשמה ירידת

בתוכם" "ושכנתי - שכינתו בו להשרות ירצה שהקב"ה ראוי שיהיה .94העולם

לדבר  הדוגמא בעלמא,95וכידוע חשוב אדם עבור ואפילו המלך, עבור דירה להכין רוצים שכאשר -
מרע" ד"סור ענין שזהו החדר, את לנקות תחילה צריכים סתם, אדם עבור להיות 96ואפילו צריך ואחרֿכך ,

טוב" ד"עשה נאים.96הענין כלים בו להכניס ,

ערוך' ה'שולחן כפסקֿדין – הוא התפילה ענין התפילה: עבודת עלֿידי נעשה זה שצריך 97וענין
הענינים  את לגרש  פועלת - האדם בשפלות התבוננות האֿל: ובגדלות האדם בשפלות להתבונן
או  גופו או הבהמית, ונפשו האלקית נפשו זוהי אם (בין הקב"ה עבור שמכין מהדירה הבלתיֿרצויים

ה  בגדלות וההתבוננות בעולם); בהלכות חלקו הרמב"ם שפוסק (כפי ויראתו ה' אהבת לידי מביאה - אֿל
התורה  שם,98יסודי להרמב"ם בפירוש שכתוב (כמו לאֿתעשה ומצוות מצוותֿעשה של השרש שהם ,(

בתחלתו  בתניא בארוכה נאה.99ומבואר דירה נעשית שעלֿידם הנאים הכלים שהם ,(

ש"אורייתא  התורה, לימוד עלֿידי עולם, של מלכו - החשוב האורח את לשם להכניס יכולים ואז
חד" כולא במדרש 100וקודשאֿבריךֿהוא וכדאיתא ואמר 101, יחידה, בת לו שהיתה המלך כמשל שזהו

הוא. נמצא שם היחידה, בתו שנמצאת מקום שבכל

דוקא, לגוף בירידתה הנשמה פועלת זה וענין מרע", ד"סור הענין להיות מוכרח זה כל לפני אבל
ביניכם" יש הרע ו"יצר ירדתם" ד"למצרים המציאות ישנה ולפעול 102ששם היצרֿהרע, את לבער וצריך ,

לבבך" בכל גו' ד"ואהבת יצריך"103הענין "בשני ,104.

- ושמונהֿעשרה לבבך", "בכל - קריאתֿשמע שעיקרה התפילה, עבודת עלֿידי נעשה זה וענין
העולם. עניני בכל ההמשכה
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רסרל"ה.88) טואו"ח
וש"נ.89) ער. ע' ריש תקע"ז הנחות אדהאמ"צ מאמרי ראה
א.90) לה, ר"ה
א.91) כ,
יהודה)92) רב (על עלי' שמואל "קרי סע"א: יג, נדה ראה

אשה". ילוד זה אין
ב.93) קפו, זח"ג וש"נ. ב. קיב, שבת - חז"ל לשון
ח.94) כה, תרומה
ג.95) ע, בלק לקו"ת ראה
כז.96) לז, טו. לד, תהלים

וש"נ.97) רסצ"ח. או"ח אדה"ז
ה"ב.98) פ"ב
פ"ד.99)

א.100) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. שם, בתניא הובא זהר
ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

רפל"ג.101) שמו"ר
ואילך.102) סע"ב פח, שבת
ה.103) ו, ואתחנן
עה"פ.104) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
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נאמר  לתפילה שבנוגע גם היא 105וזהו שההתחלה היינו, השמימה". מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם
האֿל; בגדלות ההתבוננות - השמימה" מגיע ו"ראשו האדם, בשפלות ההתבוננות - ארציים בענינים
לה' "הודו ואחרֿכך אני", ב"מודה היא ההתחלה כזה: באופן היא עצמה התפילה גם הנה ואחרֿכך,

עלילותיו" בעמים הודיעו בשמו (כיון 106קראו להם להודיע שצריכים "עמים" של מציאות שישנה היינו, ,
דתפלת  ענין שזהו – השמימה" מגיע ד"ראשו באופן הוא והסיום "עלילותיו", יודעים) שאינם

שבת  במסכת בגמרא (כדאיתא מריה" קמי "כעבדא עומד שבה ממציא 85שמונהֿעשרה, ומתבטל ותו,),
ערוך' ב'שולחן שנפסקו בזה הדינים פרטי ככל כו', בעיניו קורץ ואינו מרמז אינו .107שלכן

.ËÈ"שיחה "עמל היינו נברא" לעמל אדם ש"כל מהקאֿסלקאֿדעתא שלמדים בפועל ההוראה וזוהי
התפילה. שבעבודת וההכרחיות התפילה, ענין מעלת גודל -

הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב כמו – אלה בדורותינו חכמי 108ובפרט של הראשונים ש"בדורות ,
התפילה". היא העבודה.. עיקר "עתה.. ואילו עבודתם", ועיקר קבע תורתם (ש)היתה והגמרא המשנה

מובן  אינו דלכאורה - בזה הרי 109וההסברה אלו, לדורותינו ההוא הזמן בין לחלק אפשר איך :
הוא 110"התורה  הדין והאמוראים, התנאים בזמן אפילו הזמנים, בכל כי: - מוחלפת"? תהיה לא הזאת

עלֿידי  לעשותה שאיֿאפשר מצוה מכלֿמקום שבתורה, המצוות כל את דוחה שתורה שאףֿעלֿפי
תורה  דוחה היא הרי עובר, וזמנה גרמא, שהזמן מצוה ובפרט .111אחרים,

ב'אגרת  הזקן רבינו (כדברי הנופלת דוד סוכת את להקים שצריך דמשיחא, עקבתא הזה, בזמן ולכן
בהתוועדות 112הקודש' כמדובר - אחרים עלֿידי לעשותה ואיֿאפשר עובר, שזמנה עבודה זוהי הרי ,(

השבת  מדי 113דיום בבל, שבגאולת שלפניֿזה, מהגלויות לגאולה זה מגלות הגאולה בין חילוק שיש ,
לא  זה מגלות בגאולה מהֿשאיןֿכן בגלות, יהודים ישארו שעדיין מציאות להיות יכולה היתה ויון, ופרס
הקב"ה, עם אותו לקשר צורך יש מהגלות, יצא מישראל אחד שכל לפעול וכדי בגלות, יהודי אף ישאר

נדח" ממנו ידח התפילה,114ש"בל עבודת עלֿידי לכלֿלראש נעשית הבורא עם הנברא התקשרות והרי ,
נפתלתי" אלקים "נפתולי כמו חיבור, מלשון היא תפילה כמובא 115כי - הביטול עלֿידי נעשה זה וענין ,

חרס"116בחסידות  כלי "הטופל כמו הוא התפילה בט',117שענין "הטופל" נאמר הגירסאות שברוב (אף
בת' היא תפילה שנעשה118ואילו היינו, ,(lth שאינו היינו, מריה", קמי "כעבדא אליו, שמתפלל למי

טהור" - לטהור ו"המחובר החיבור, ענין נעשה ועלֿידיֿזה האדם), (שפלות בכך' 'מה של ענין ,119אלא
"השמימה". שמגיע עד ומתעלה מ"ארצה" יוצא ועלֿידיֿזה

לתקן  - למטה הנשמה ירידת תכלית נשלמת שיחה") ("עמל התפילה עבודת עלֿידי שדוקא ונמצא,
ענין  שזהו  למעלה , שמצד הענינים את לו נותנים ֿ זה ולאחרי הוא; עבודתו מצד הבהמית, ונפש הגוף את

נאמר  עליה תורה"), ("עמל כאש".120התורה דברי כה "הלא

.Î:ההילולא בעל עבודת עם קשור זה ענין וגם
ההתעסקות  מודגשת בדרכיו לילך וההוראה בחינוך גם הנה התפילה, בעבודת בעצמו שעסק לכך נוסף
עבודת  של והערך הענין גודל ומכתביו, שיחותיו ממאמריו, בכמה בארוכה כמבואר התפילה, בעבודת

שיחה"). ("עמל התפילה
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שו,105) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא
א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש

ח.106) טז, הימיםֿא דברי
וש"נ.107) ס"ז. סס"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.108) קסב, קו"א
ואילך.109) 262 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יסוה"ת 110 הל' רמב"ם וראה העיקרים. מי"ג הט' עיקר

ביסוד  חלק פ' לסנהדרין פיהמ"ש סה"ג. פי"א מלכים הל' רפ"ט.
הט'.

וש"נ.111) ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
א 112 (קיד, ).ס"ט

חנ"ב 113 התוועדויות - מנחם (תורת ס"ה בשלח ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך). 5 ע'

ספל"ט.114 תניא שם. ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
ובפרש"י.115 ח ל, ויצא
ובכ"מ.116 סע"ד. עט, תרומה תו"א
מ"ה.117 פ"ג כלים

שליט"א 118) אדמו"ר כ"ק ובהערת ,79 ע' תש"ט סה"מ ראה
וש"נ. שם.

וש"נ.119) ב. צב, ב"ק
א.120) כב, ברכות וראה כט. כג, ירמי'

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

מלאכה", ב"עמל הכוונה תכלית במילוי והן תורה", ב"עמל הן בערך שלא הצלחה נעשית ועלֿידיֿזה
באמונה". ונתת "נשאת

העולם" סוף עד פירות ופירי "פירות - בעמלו טוב פרי לראות הפירוש 121וזוכים כידוע ב"סוף 122,
העלם  מלשון עצמו, מצד שהוא כפי העולם ענין את שמבטלים היעוד 123העולם", שיקויים ופועלים ,124

באותיות  מדבר שפיו שעלֿידיֿזה והיינו, דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
שיהיה  דיבר", הוי' ד"פי הענין את למטה וממשיך מגלה הוא הרי התורה, באותיות ואחרֿכך התפילה

ש"ל  הוי'" "דבר בבריאה בשמים"נראה נצב צבאם.125עולם.. וכל ובארץ

***

.‡Î הגמרא מסקנת נברא":30אך תורה "לעמל - היא
מגילה  במסכת בגמרא איתא זה על אבל עמל, ללא הלימוד אופן להיות יכול גופא "אם 126בתורה :

הדיוק  גם וזהו תאמין". ומצאתי, (בתורה) "יגעתי ודוקא תאמין", אל ומצאתי, יגעתי לא אדם.. לך יאמר
דוקא  (יגיעה) "עמל" של באופן להיות צריך התורה שלימוד תורה", .127"עמל

.·Î,יגיעה ללא תורה שלומדים כאלו שיש במוחש, רואים קושיא: להקשות יכולים לכאורה אמנם,
ואין  טובים, כשרונות בעל שהוא ומי עלֿכלֿפנים, מועטת ידיעה - בתורה ידיעה להם יש ואףֿעלֿפיֿכן

להתייגע. מבלי בתורה, רבות ידיעות ולהשיג להצליח יכול המבלבלים, ענינים לו
(כמבואר  המרהֿשחורה" תגבורת עלֿידי מתולדתו בטבעו בלימודו "מתמיד הוא אם ובפרט

אור'128בתניא  ב'תורה וכמבואר אל 129), מאד נפשו תשתוקק בתולדתו, שחורה מרה בו "שגובר שמי ,
כו'". החכמה

בטבעו" יותר גופו את אוהב אףֿעלֿפיֿכן בטבעו בלימודו מתמיד הוא אם ש"גם ואםֿכן 130ואף ,
ביגיעה  צורך אין זה בשביל הרי - התורה בלימוד ויתמיד גופו עניני את שיניח בהשתדלות צורך יש

cenila ואילו התורה; בלימוד וכשרונותיו זמנו את שישקיע כדי ביראתֿשמים, צורך יש זה בשביל ;
בלימוד. היגיעה אודות מדובר כו'" "יגעתי הגמרא במאמר

"עמל  תורה": "עמל ואחרֿכך שיחה" "עמל תחלה שנזכר - סנהדרין במסכת בסוגיא יותר ומודגש
של  בעניניו ולהתעסק גופו, עניני כל את ולהניח יראֿשמים, להיות בתפילה היגיעה ענין הוא שיחה"

אי  ולכאורה בהתמדה, בתורה יעסוק במילא אזי - שיחה" ד"עמל הענין אצלו שיש ולאחרי נו הקב"ה;
דוקא. "עמל" של באופן יהיה גופא התורה שלימוד זקוק

הגמרא  ובלשון - במוחש רואים היא"131וכאמור, סברא קרא, לי "למה מתייגע,132: שאינו מי שיש -
בתורה. ידיעות לו יש ואףֿעלֿפיֿכן

.‚Î תיבה שנבחרה התיבות, בפרטי גם בדיוק הם שבעלֿפה תורה עניני שגם הידוע בהקדם ויובן
הענין. לתוכן שנוגעת דוקא מסויימת

ולא ("יגעתי נאמר לא בגמרא תאמין",izrciובנידוןֿדידן: אל וידעתי יגעתי "לא או) תאמין", אל
הגמרא  בתורה; ידיעה לו שיש ותלמידֿחכם למדן יהיה ואףֿעלֿפיֿכן יגעתי", ש"לא להיות יכול כי
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ועוד.121) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות - חז"ל לשון ע"ד
ע'122) ריש חכ"ה (אג"ק זו שנה טבת ער"ח מכתב גם ראה

וש"נ. .218 ע' חכ"ח התוועדויות - מנחם תורת נג).
ובכ"מ.123) ד. לז, שלח לקו"ת
ה.124) מ, ישעי'
בתחלתו.125) שעהיוה"א תניא וראה פט. קיט, תהלים

ובכ"מ.
(ובפרש"י).126) ע"ב ריש ו,
מנחם 127) (תורת בתחלתה תשי"ג שבט יו"ד שיחת גם ראה

ואילך). 306 ע' ח"ז התוועדויות -
פט"ו.128)
ג.129) יט, תולדות
פט"ז.130) תניא
א.131) כב, כתובות
סע"ב)132) (כב, שבועות במסכת בגמרא שמצינו אף

בתוס', וכמבואר קרא", אימא ואיבעית סברא, אימא "איבעית
הפסוק  וצריך כך, כל פשוטה הסברא שאין דברים ש"יש

וש"נ). סג. כלל ס, כללים שד"ח (וראה הסברא" להשמיענו
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נאמר  לתפילה שבנוגע גם היא 105וזהו שההתחלה היינו, השמימה". מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם
האֿל; בגדלות ההתבוננות - השמימה" מגיע ו"ראשו האדם, בשפלות ההתבוננות - ארציים בענינים
לה' "הודו ואחרֿכך אני", ב"מודה היא ההתחלה כזה: באופן היא עצמה התפילה גם הנה ואחרֿכך,

עלילותיו" בעמים הודיעו בשמו (כיון 106קראו להם להודיע שצריכים "עמים" של מציאות שישנה היינו, ,
דתפלת  ענין שזהו – השמימה" מגיע ד"ראשו באופן הוא והסיום "עלילותיו", יודעים) שאינם

שבת  במסכת בגמרא (כדאיתא מריה" קמי "כעבדא עומד שבה ממציא 85שמונהֿעשרה, ומתבטל ותו,),
ערוך' ב'שולחן שנפסקו בזה הדינים פרטי ככל כו', בעיניו קורץ ואינו מרמז אינו .107שלכן

.ËÈ"שיחה "עמל היינו נברא" לעמל אדם ש"כל מהקאֿסלקאֿדעתא שלמדים בפועל ההוראה וזוהי
התפילה. שבעבודת וההכרחיות התפילה, ענין מעלת גודל -

הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב כמו – אלה בדורותינו חכמי 108ובפרט של הראשונים ש"בדורות ,
התפילה". היא העבודה.. עיקר "עתה.. ואילו עבודתם", ועיקר קבע תורתם (ש)היתה והגמרא המשנה

מובן  אינו דלכאורה - בזה הרי 109וההסברה אלו, לדורותינו ההוא הזמן בין לחלק אפשר איך :
הוא 110"התורה  הדין והאמוראים, התנאים בזמן אפילו הזמנים, בכל כי: - מוחלפת"? תהיה לא הזאת

עלֿידי  לעשותה שאיֿאפשר מצוה מכלֿמקום שבתורה, המצוות כל את דוחה שתורה שאףֿעלֿפי
תורה  דוחה היא הרי עובר, וזמנה גרמא, שהזמן מצוה ובפרט .111אחרים,

ב'אגרת  הזקן רבינו (כדברי הנופלת דוד סוכת את להקים שצריך דמשיחא, עקבתא הזה, בזמן ולכן
בהתוועדות 112הקודש' כמדובר - אחרים עלֿידי לעשותה ואיֿאפשר עובר, שזמנה עבודה זוהי הרי ,(

השבת  מדי 113דיום בבל, שבגאולת שלפניֿזה, מהגלויות לגאולה זה מגלות הגאולה בין חילוק שיש ,
לא  זה מגלות בגאולה מהֿשאיןֿכן בגלות, יהודים ישארו שעדיין מציאות להיות יכולה היתה ויון, ופרס
הקב"ה, עם אותו לקשר צורך יש מהגלות, יצא מישראל אחד שכל לפעול וכדי בגלות, יהודי אף ישאר

נדח" ממנו ידח התפילה,114ש"בל עבודת עלֿידי לכלֿלראש נעשית הבורא עם הנברא התקשרות והרי ,
נפתלתי" אלקים "נפתולי כמו חיבור, מלשון היא תפילה כמובא 115כי - הביטול עלֿידי נעשה זה וענין ,

חרס"116בחסידות  כלי "הטופל כמו הוא התפילה בט',117שענין "הטופל" נאמר הגירסאות שברוב (אף
בת' היא תפילה שנעשה118ואילו היינו, ,(lth שאינו היינו, מריה", קמי "כעבדא אליו, שמתפלל למי

טהור" - לטהור ו"המחובר החיבור, ענין נעשה ועלֿידיֿזה האדם), (שפלות בכך' 'מה של ענין ,119אלא
"השמימה". שמגיע עד ומתעלה מ"ארצה" יוצא ועלֿידיֿזה

לתקן  - למטה הנשמה ירידת תכלית נשלמת שיחה") ("עמל התפילה עבודת עלֿידי שדוקא ונמצא,
ענין  שזהו  למעלה , שמצד הענינים את לו נותנים ֿ זה ולאחרי הוא; עבודתו מצד הבהמית, ונפש הגוף את

נאמר  עליה תורה"), ("עמל כאש".120התורה דברי כה "הלא

.Î:ההילולא בעל עבודת עם קשור זה ענין וגם
ההתעסקות  מודגשת בדרכיו לילך וההוראה בחינוך גם הנה התפילה, בעבודת בעצמו שעסק לכך נוסף
עבודת  של והערך הענין גודל ומכתביו, שיחותיו ממאמריו, בכמה בארוכה כמבואר התפילה, בעבודת

שיחה"). ("עמל התפילה
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שו,105) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא
א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש

ח.106) טז, הימיםֿא דברי
וש"נ.107) ס"ז. סס"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.108) קסב, קו"א
ואילך.109) 262 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יסוה"ת 110 הל' רמב"ם וראה העיקרים. מי"ג הט' עיקר

ביסוד  חלק פ' לסנהדרין פיהמ"ש סה"ג. פי"א מלכים הל' רפ"ט.
הט'.

וש"נ.111) ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
א 112 (קיד, ).ס"ט

חנ"ב 113 התוועדויות - מנחם (תורת ס"ה בשלח ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך). 5 ע'

ספל"ט.114 תניא שם. ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
ובפרש"י.115 ח ל, ויצא
ובכ"מ.116 סע"ד. עט, תרומה תו"א
מ"ה.117 פ"ג כלים

שליט"א 118) אדמו"ר כ"ק ובהערת ,79 ע' תש"ט סה"מ ראה
וש"נ. שם.

וש"נ.119) ב. צב, ב"ק
א.120) כב, ברכות וראה כט. כג, ירמי'

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

מלאכה", ב"עמל הכוונה תכלית במילוי והן תורה", ב"עמל הן בערך שלא הצלחה נעשית ועלֿידיֿזה
באמונה". ונתת "נשאת

העולם" סוף עד פירות ופירי "פירות - בעמלו טוב פרי לראות הפירוש 121וזוכים כידוע ב"סוף 122,
העלם  מלשון עצמו, מצד שהוא כפי העולם ענין את שמבטלים היעוד 123העולם", שיקויים ופועלים ,124

באותיות  מדבר שפיו שעלֿידיֿזה והיינו, דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
שיהיה  דיבר", הוי' ד"פי הענין את למטה וממשיך מגלה הוא הרי התורה, באותיות ואחרֿכך התפילה

ש"ל  הוי'" "דבר בבריאה בשמים"נראה נצב צבאם.125עולם.. וכל ובארץ

***

.‡Î הגמרא מסקנת נברא":30אך תורה "לעמל - היא
מגילה  במסכת בגמרא איתא זה על אבל עמל, ללא הלימוד אופן להיות יכול גופא "אם 126בתורה :

הדיוק  גם וזהו תאמין". ומצאתי, (בתורה) "יגעתי ודוקא תאמין", אל ומצאתי, יגעתי לא אדם.. לך יאמר
דוקא  (יגיעה) "עמל" של באופן להיות צריך התורה שלימוד תורה", .127"עמל

.·Î,יגיעה ללא תורה שלומדים כאלו שיש במוחש, רואים קושיא: להקשות יכולים לכאורה אמנם,
ואין  טובים, כשרונות בעל שהוא ומי עלֿכלֿפנים, מועטת ידיעה - בתורה ידיעה להם יש ואףֿעלֿפיֿכן

להתייגע. מבלי בתורה, רבות ידיעות ולהשיג להצליח יכול המבלבלים, ענינים לו
(כמבואר  המרהֿשחורה" תגבורת עלֿידי מתולדתו בטבעו בלימודו "מתמיד הוא אם ובפרט

אור'128בתניא  ב'תורה וכמבואר אל 129), מאד נפשו תשתוקק בתולדתו, שחורה מרה בו "שגובר שמי ,
כו'". החכמה

בטבעו" יותר גופו את אוהב אףֿעלֿפיֿכן בטבעו בלימודו מתמיד הוא אם ש"גם ואםֿכן 130ואף ,
ביגיעה  צורך אין זה בשביל הרי - התורה בלימוד ויתמיד גופו עניני את שיניח בהשתדלות צורך יש

cenila ואילו התורה; בלימוד וכשרונותיו זמנו את שישקיע כדי ביראתֿשמים, צורך יש זה בשביל ;
בלימוד. היגיעה אודות מדובר כו'" "יגעתי הגמרא במאמר

"עמל  תורה": "עמל ואחרֿכך שיחה" "עמל תחלה שנזכר - סנהדרין במסכת בסוגיא יותר ומודגש
של  בעניניו ולהתעסק גופו, עניני כל את ולהניח יראֿשמים, להיות בתפילה היגיעה ענין הוא שיחה"

אי  ולכאורה בהתמדה, בתורה יעסוק במילא אזי - שיחה" ד"עמל הענין אצלו שיש ולאחרי נו הקב"ה;
דוקא. "עמל" של באופן יהיה גופא התורה שלימוד זקוק

הגמרא  ובלשון - במוחש רואים היא"131וכאמור, סברא קרא, לי "למה מתייגע,132: שאינו מי שיש -
בתורה. ידיעות לו יש ואףֿעלֿפיֿכן

.‚Î תיבה שנבחרה התיבות, בפרטי גם בדיוק הם שבעלֿפה תורה עניני שגם הידוע בהקדם ויובן
הענין. לתוכן שנוגעת דוקא מסויימת

ולא ("יגעתי נאמר לא בגמרא תאמין",izrciובנידוןֿדידן: אל וידעתי יגעתי "לא או) תאמין", אל
הגמרא  בתורה; ידיעה לו שיש ותלמידֿחכם למדן יהיה ואףֿעלֿפיֿכן יגעתי", ש"לא להיות יכול כי
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ועוד.121) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות - חז"ל לשון ע"ד
ע'122) ריש חכ"ה (אג"ק זו שנה טבת ער"ח מכתב גם ראה

וש"נ. .218 ע' חכ"ח התוועדויות - מנחם תורת נג).
ובכ"מ.123) ד. לז, שלח לקו"ת
ה.124) מ, ישעי'
בתחלתו.125) שעהיוה"א תניא וראה פט. קיט, תהלים

ובכ"מ.
(ובפרש"י).126) ע"ב ריש ו,
מנחם 127) (תורת בתחלתה תשי"ג שבט יו"ד שיחת גם ראה

ואילך). 306 ע' ח"ז התוועדויות -
פט"ו.128)
ג.129) יט, תולדות
פט"ז.130) תניא
א.131) כב, כתובות
סע"ב)132) (כב, שבועות במסכת בגמרא שמצינו אף

בתוס', וכמבואר קרא", אימא ואיבעית סברא, אימא "איבעית
הפסוק  וצריך כך, כל פשוטה הסברא שאין דברים ש"יש

וש"נ). סג. כלל ס, כללים שד"ח (וראה הסברא" להשמיענו



g"kyz'dמח ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

הטירחא  ערך לפי שאינה דייקא, מציאה תאמין", אל ומצאתי יגעתי "לא לומר שכר 133מדייקת של ענין .
אבל  עבודתו, שכר תשלום אינו - מתנה של ענין השכר; תשלום הוא כן היגיעה, ערך לפי הנה -

מתנתא" ליה יהיב הוה לא לנפשיה, נייחא ליה דעביד לאו "אי שיגדל 134אףֿעלֿפיֿכן שככל מובן, ומזה ,
בפועל; שרואים כפי יותר, גדולה המתנה תהיה רוח', ה'נחת

סנהדרין  במסכת בגמרא איתא - המציאה לענין בנוגע הוא 135אבל הדעת"; "בהיסח באה שמציאה
מצא  ולפתע ברשותֿהרבים, הלך הוא מאומה; בזה לפעול יכול אינו היגיעה שענין גם ומה התייגע, לא

שלו. ונעשית מציאה,

לעינים" יראה ש"האדם כפי רק זהו מה 136אמנם, (וכן מציאה שמצא שהעובדה היא, האמת אבל ,
המציאה שענין הגמרא, אומרת זה ועל פרטית; בהשגחה היא אותה) איבד להיות dxezaשפלוני יכול אינו

יגיעה. עלֿידי אלא

.„Î חכמתכם "היא והשגה, הבנה ענינה שהתורה אמת הן פלא: דבר הוא הענין כל לכאורה, אך
העמים" לעיני של137ובינתכם תורתו זו הרי אףֿעלֿפיֿכן אבל ,d"awd ברכת בנוסח שאומרים כפי ,

תורת  את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר לאדם eהתורה: ניתנה הקב"ה, שלומד שהתורה היינו, ."
ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל ובאופן תורה, האדם ecbpk"138הלומד שלומד שהתורה היינו, ,

הקב"ה. שלומד התורה היא
שיגיע  שייך לא הרי התורה, לנותן התורה לומד בין כלל הבלתיֿערך אודות כשחושבים שכן, וכיון
של  ההגבלות כל עם בגוף, נשמה נברא, של יגיעה זו הרי יגיעתו, שתגדל ככל כי יגיעתו. עלֿידי לזה
להגיע  יוכל איך ואםֿכן בהם, שמוגבל ההגבלות ומכל הנברא מגדר לצאת יכולת ללא וכו', ומקום זמן
אחד  ודעתו) וחכמתו (ורצונו הוא הקב"ה שהרי - לתורה בנוגע ועלֿדרךֿזה כלל; בערך שאינו להבורא,

הרמב"ם  שכתב ל"תורתו"?!139(כמו להגיע יוכל איך ואםֿכן ,(

רוצה  הקב"ה כאשר קושיא; לשאול איֿאפשר הקב"ה ועל תורתו", את לנו "נתן שהקב"ה אמת הן
אלא) הקב"ה, עלֿידי לנתינה בנוגע (לא הוא כאן המדובר אבל בערך; שלא דבר גם ליתן יכול - ליתן

עבודהֿזרה  במסכת הגמרא כדברי האדם, של שנעשית כפי לתורה שמו 140בנוגע על נקראת "בתחילה :
שנאמר  שמו, על נקראת ולבסוף הקב"ה, ובתורת d'בתורת141של נעשית eחפצו שהתורה היינו, גו'",

ely נעשה לא ועדיין הקב"ה, של תורתו עדיין היא הרי התורה, את לו נותן שהקב"ה לאחרי גם ואםֿכן ,
והמשכיל  השכל עם המושכל של איֿאפשר 142היחוד לזה, ולהגיע בתכליתה; וההשגה ההבנה עלֿידי ,

"ליקח"(לכאו  ביכלתו ואין מוגבל, נברא של יגיעה זו הרי יגיעתו, שתגדל ככל כי יגיעה, עלֿידי גם רה)
בהגבלה. שאינו ענין

בגמרא  שמצינו ממה - לזה הראיה דעייל 143וכידוע פילא לאינש.. ליה  מחוו ש"לא לחלום, בנוגע
ששניהם  נבראים שני אודות שמדובר למרות וזאת, המחט), נקב דרך שנכנס (פיל דמחטא" בקופא
ד"פילא  הענין לגמרי מושלל ואףֿעלֿפיֿכן מוגבל, הוא המחט ונקב מוגבל, הוא הפיל שהרי מוגבלים,

בחלום! אפילו אלא (ובשכל), בפועל רק לא דמחטא", בקופא דעייל

"תורת  הנה - כאן "נתןeואילו ,"epl על וגם ה'", "תורת נקראת "למיגרס", לומד שכאשר ובאופן ,"
באופן  רק זה הרי - "תורתו" שתהא וכדי שמו"; על "נקראת אינה עדיין אבל התורה, ברכת מברך זה

היגיעה.d`ivnשל בערך שלא ,
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וש"נ.133) .175 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.134) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
א.135) צז,
ז.136) טז, שמואלֿא
ו.137) ד, ואתחנן
תתרלד.138) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

ספ"ה.139) תשובה הל' ה"י. פ"ב יסוה"ת הל'
א.140) יט,
ב.141) א, תהלים
רפ"ה.142) תניא ראה
סע"ב.143) נה, ברכות

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

לא  - יגיעה וללא ומצאתי"; "יגעתי היגיעה: ענין ישנו כאשר - המציאה את לו מזמינים אימתי אבל
שמו". על "נקראת ותהיה יהגה", ש"בתורתו יתכן

צריך  שמו", על "נקראת שתהא באופן התורה את לו יתן שהקב"ה כדי בפשטות: מובן - הדבר וטעם
אצלו והבנתו,oirnלהיות שכלו לפי הוא לימודו וגם מוגבל, שהוא זמן כל ולכן, לקבל. שרוצה הענין

בערך שלא ענין זה הרי - מהגבלותיו יצא שלא דמחטא";xzeiכך בקופא דעייל "פילא מאשר

כאשר eizelabdnורק `vei,מרצונו יותר התורה בלימוד שמתייגע היגיעה, בענין ניכר שהדבר כפי ,
הזקן  רבינו שמבאר וכפי - הטבע, שמצד מההתמדה חגיגה 128יותר במסכת הגמרא מעלת 144דברי אודות

שהיתה (כפי בלבד פעמים מאה פרקו ששונה מי לגבי ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה הרגילות מי
שזהו מפני ezelibxnבימיהם), xzei ולאחדֿעשר בזוזא, פרסי לעשר שנשכרים חמרים של משוק כה"משל ,

הרגילות  על היתירה ואחת המאה הפעם "זאת שלכן מרגילותם", יותר שהוא מפני זוזי, בתרי פרסי
- כו'" עז ויתר שאת ביתר גביהן על ועולה כולן כנגד שקולה מנעוריו, שהורגל

תנועה בעצמו ופועל מהגבלתו, יוצא שעלֿידה טבעו, את לשבור זו יגיעה dlabdnהנה dlrnly
היפך  זה הרי אצלו הנה להגבלה, זו יגיעה נחשבת יותר, בערך שלא שמתייגע זולתו שלגבי [ואףֿעלֿפי 
שמו", על "נקראת תהיה הקב"ה של שתורתו ("מצאתי"), לתורה בנוגע המציאה ענין את פועלת - טבעו]

יהגה".e"בתורת 

.‰Îאדם ש"כל ה"עמל", ענין לכללות בנוגע הוא יולד":lnrlוכן לעמל אדם כי שנאמר נברא,
ז"ל  רבותינו במעשה 145אמרו להקב"ה "שותף להיות יהודי צריך ואחרֿכך נברא", מילואו על "עולם

.146בראשית"

אינו  אם שהרי דברֿמה, להוסיף שצריך - כפשוטו - הוא "שותף" של ענינו מובן: אינו ולכאורה
האדם  יכול כבר מה - נברא" מילואו על ש"עולם וכיון שלו?! השותפות היא במה מאומה, מוסיף

להוסיף?!

השותפות  בענין הידועה החקירה עלֿפי אחד 147ובפרט שלכל באופן זה שאין בזה, והמסקנא ,
היא  אמיתית שותפות אלא חבירו, של לחלקו שייכות לאחד ואין בדבר, מסויים חלק יש מהשותפים
"יש  אם גם אלא ברירה", ש"אין בגלל לא - וזאת שניהם, בבעלות היא ונקודה נקודה שכל באופן

המשותף 148ברירה" בדבר אחת נקודה אין וידוע", גלוי ש"הכל שמיא", "כלפי הוא שהדבר כפי ואפילו ,
לחבירו. ולא לאחד ששייכת

בראשית"?! במעשה להקב"ה "שותף יהיה שנברא שייך איך השאלה: יותר מתחזקת ועלֿפיֿזה

במדרש  אמנם (תיקון 149מצינו עשיה צריכין בראשית ימי בששת שנברא מה כגון..150ש"כל ,(
השותפות, ענין אמיתית זה אין עדיין אבל הבישול, עלֿידי מתקנם והאדם כו'", למתוק צריך התורמוסים
כמה  נשארים שנתבשל לאחרי (שגם הדבר עצם ומצד לאדם, לגמרי שייך זה הרי הבישול, ענין מצד כי
הוא  ענין כל הנה שנתבשל, שלאחר  (אלא להקב"ה לגמרי שייך זה הרי הבישול), קודם כמו ענינים

כו'). מעורב

האדם  עם ביחד הקב"ה של בבעלותו היא ונקודה נקודה שכל באופן השותפות ענין אמיתית ובכן:
שבת  במסכת הגמרא (כדברי ויכולו" ואומר שבת בערב "מתפלל שיהודי עלֿידיֿזה – היא ,146העובד,

על  העדות הוא "ויכולו" דאמירת הענין תוכן כי בראשית"), במעשה להקב"ה "שותף נעשה שעלֿידיֿזה 
מעצמה  שנבראת בעולם אחת נקודה אפילו ואין הקב"ה, עלֿידי שנבראו צבאם וכל וארץ שמים
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ב.144) ט,
ז.145) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
וש"נ.146) ע"ב. ריש קיט, שבת
וש"נ.147) .179 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה

רטז 148) (ע' ברירה ערך ד) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. ואילך).

ו.149) פי"א, ב"ר
שם.150) מת"כ



מט g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

הטירחא  ערך לפי שאינה דייקא, מציאה תאמין", אל ומצאתי יגעתי "לא לומר שכר 133מדייקת של ענין .
אבל  עבודתו, שכר תשלום אינו - מתנה של ענין השכר; תשלום הוא כן היגיעה, ערך לפי הנה -

מתנתא" ליה יהיב הוה לא לנפשיה, נייחא ליה דעביד לאו "אי שיגדל 134אףֿעלֿפיֿכן שככל מובן, ומזה ,
בפועל; שרואים כפי יותר, גדולה המתנה תהיה רוח', ה'נחת

סנהדרין  במסכת בגמרא איתא - המציאה לענין בנוגע הוא 135אבל הדעת"; "בהיסח באה שמציאה
מצא  ולפתע ברשותֿהרבים, הלך הוא מאומה; בזה לפעול יכול אינו היגיעה שענין גם ומה התייגע, לא

שלו. ונעשית מציאה,

לעינים" יראה ש"האדם כפי רק זהו מה 136אמנם, (וכן מציאה שמצא שהעובדה היא, האמת אבל ,
המציאה שענין הגמרא, אומרת זה ועל פרטית; בהשגחה היא אותה) איבד להיות dxezaשפלוני יכול אינו

יגיעה. עלֿידי אלא

.„Î חכמתכם "היא והשגה, הבנה ענינה שהתורה אמת הן פלא: דבר הוא הענין כל לכאורה, אך
העמים" לעיני של137ובינתכם תורתו זו הרי אףֿעלֿפיֿכן אבל ,d"awd ברכת בנוסח שאומרים כפי ,

תורת  את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר לאדם eהתורה: ניתנה הקב"ה, שלומד שהתורה היינו, ."
ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל ובאופן תורה, האדם ecbpk"138הלומד שלומד שהתורה היינו, ,

הקב"ה. שלומד התורה היא
שיגיע  שייך לא הרי התורה, לנותן התורה לומד בין כלל הבלתיֿערך אודות כשחושבים שכן, וכיון
של  ההגבלות כל עם בגוף, נשמה נברא, של יגיעה זו הרי יגיעתו, שתגדל ככל כי יגיעתו. עלֿידי לזה
להגיע  יוכל איך ואםֿכן בהם, שמוגבל ההגבלות ומכל הנברא מגדר לצאת יכולת ללא וכו', ומקום זמן
אחד  ודעתו) וחכמתו (ורצונו הוא הקב"ה שהרי - לתורה בנוגע ועלֿדרךֿזה כלל; בערך שאינו להבורא,

הרמב"ם  שכתב ל"תורתו"?!139(כמו להגיע יוכל איך ואםֿכן ,(

רוצה  הקב"ה כאשר קושיא; לשאול איֿאפשר הקב"ה ועל תורתו", את לנו "נתן שהקב"ה אמת הן
אלא) הקב"ה, עלֿידי לנתינה בנוגע (לא הוא כאן המדובר אבל בערך; שלא דבר גם ליתן יכול - ליתן

עבודהֿזרה  במסכת הגמרא כדברי האדם, של שנעשית כפי לתורה שמו 140בנוגע על נקראת "בתחילה :
שנאמר  שמו, על נקראת ולבסוף הקב"ה, ובתורת d'בתורת141של נעשית eחפצו שהתורה היינו, גו'",

ely נעשה לא ועדיין הקב"ה, של תורתו עדיין היא הרי התורה, את לו נותן שהקב"ה לאחרי גם ואםֿכן ,
והמשכיל  השכל עם המושכל של איֿאפשר 142היחוד לזה, ולהגיע בתכליתה; וההשגה ההבנה עלֿידי ,

"ליקח"(לכאו  ביכלתו ואין מוגבל, נברא של יגיעה זו הרי יגיעתו, שתגדל ככל כי יגיעה, עלֿידי גם רה)
בהגבלה. שאינו ענין

בגמרא  שמצינו ממה - לזה הראיה דעייל 143וכידוע פילא לאינש.. ליה  מחוו ש"לא לחלום, בנוגע
ששניהם  נבראים שני אודות שמדובר למרות וזאת, המחט), נקב דרך שנכנס (פיל דמחטא" בקופא
ד"פילא  הענין לגמרי מושלל ואףֿעלֿפיֿכן מוגבל, הוא המחט ונקב מוגבל, הוא הפיל שהרי מוגבלים,

בחלום! אפילו אלא (ובשכל), בפועל רק לא דמחטא", בקופא דעייל

"תורת  הנה - כאן "נתןeואילו ,"epl על וגם ה'", "תורת נקראת "למיגרס", לומד שכאשר ובאופן ,"
באופן  רק זה הרי - "תורתו" שתהא וכדי שמו"; על "נקראת אינה עדיין אבל התורה, ברכת מברך זה

היגיעה.d`ivnשל בערך שלא ,
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וש"נ.133) .175 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.134) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
א.135) צז,
ז.136) טז, שמואלֿא
ו.137) ד, ואתחנן
תתרלד.138) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

ספ"ה.139) תשובה הל' ה"י. פ"ב יסוה"ת הל'
א.140) יט,
ב.141) א, תהלים
רפ"ה.142) תניא ראה
סע"ב.143) נה, ברכות

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

לא  - יגיעה וללא ומצאתי"; "יגעתי היגיעה: ענין ישנו כאשר - המציאה את לו מזמינים אימתי אבל
שמו". על "נקראת ותהיה יהגה", ש"בתורתו יתכן

צריך  שמו", על "נקראת שתהא באופן התורה את לו יתן שהקב"ה כדי בפשטות: מובן - הדבר וטעם
אצלו והבנתו,oirnלהיות שכלו לפי הוא לימודו וגם מוגבל, שהוא זמן כל ולכן, לקבל. שרוצה הענין

בערך שלא ענין זה הרי - מהגבלותיו יצא שלא דמחטא";xzeiכך בקופא דעייל "פילא מאשר

כאשר eizelabdnורק `vei,מרצונו יותר התורה בלימוד שמתייגע היגיעה, בענין ניכר שהדבר כפי ,
הזקן  רבינו שמבאר וכפי - הטבע, שמצד מההתמדה חגיגה 128יותר במסכת הגמרא מעלת 144דברי אודות

שהיתה (כפי בלבד פעמים מאה פרקו ששונה מי לגבי ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה הרגילות מי
שזהו מפני ezelibxnבימיהם), xzei ולאחדֿעשר בזוזא, פרסי לעשר שנשכרים חמרים של משוק כה"משל ,

הרגילות  על היתירה ואחת המאה הפעם "זאת שלכן מרגילותם", יותר שהוא מפני זוזי, בתרי פרסי
- כו'" עז ויתר שאת ביתר גביהן על ועולה כולן כנגד שקולה מנעוריו, שהורגל

תנועה בעצמו ופועל מהגבלתו, יוצא שעלֿידה טבעו, את לשבור זו יגיעה dlabdnהנה dlrnly
היפך  זה הרי אצלו הנה להגבלה, זו יגיעה נחשבת יותר, בערך שלא שמתייגע זולתו שלגבי [ואףֿעלֿפי 
שמו", על "נקראת תהיה הקב"ה של שתורתו ("מצאתי"), לתורה בנוגע המציאה ענין את פועלת - טבעו]

יהגה".e"בתורת 

.‰Îאדם ש"כל ה"עמל", ענין לכללות בנוגע הוא יולד":lnrlוכן לעמל אדם כי שנאמר נברא,
ז"ל  רבותינו במעשה 145אמרו להקב"ה "שותף להיות יהודי צריך ואחרֿכך נברא", מילואו על "עולם

.146בראשית"

אינו  אם שהרי דברֿמה, להוסיף שצריך - כפשוטו - הוא "שותף" של ענינו מובן: אינו ולכאורה
האדם  יכול כבר מה - נברא" מילואו על ש"עולם וכיון שלו?! השותפות היא במה מאומה, מוסיף

להוסיף?!

השותפות  בענין הידועה החקירה עלֿפי אחד 147ובפרט שלכל באופן זה שאין בזה, והמסקנא ,
היא  אמיתית שותפות אלא חבירו, של לחלקו שייכות לאחד ואין בדבר, מסויים חלק יש מהשותפים
"יש  אם גם אלא ברירה", ש"אין בגלל לא - וזאת שניהם, בבעלות היא ונקודה נקודה שכל באופן

המשותף 148ברירה" בדבר אחת נקודה אין וידוע", גלוי ש"הכל שמיא", "כלפי הוא שהדבר כפי ואפילו ,
לחבירו. ולא לאחד ששייכת

בראשית"?! במעשה להקב"ה "שותף יהיה שנברא שייך איך השאלה: יותר מתחזקת ועלֿפיֿזה

במדרש  אמנם (תיקון 149מצינו עשיה צריכין בראשית ימי בששת שנברא מה כגון..150ש"כל ,(
השותפות, ענין אמיתית זה אין עדיין אבל הבישול, עלֿידי מתקנם והאדם כו'", למתוק צריך התורמוסים
כמה  נשארים שנתבשל לאחרי (שגם הדבר עצם ומצד לאדם, לגמרי שייך זה הרי הבישול, ענין מצד כי
הוא  ענין כל הנה שנתבשל, שלאחר  (אלא להקב"ה לגמרי שייך זה הרי הבישול), קודם כמו ענינים

כו'). מעורב

האדם  עם ביחד הקב"ה של בבעלותו היא ונקודה נקודה שכל באופן השותפות ענין אמיתית ובכן:
שבת  במסכת הגמרא (כדברי ויכולו" ואומר שבת בערב "מתפלל שיהודי עלֿידיֿזה – היא ,146העובד,

על  העדות הוא "ויכולו" דאמירת הענין תוכן כי בראשית"), במעשה להקב"ה "שותף נעשה שעלֿידיֿזה 
מעצמה  שנבראת בעולם אחת נקודה אפילו ואין הקב"ה, עלֿידי שנבראו צבאם וכל וארץ שמים
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ב.144) ט,
ז.145) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
וש"נ.146) ע"ב. ריש קיט, שבת
וש"נ.147) .179 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה

רטז 148) (ע' ברירה ערך ד) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. ואילך).

ו.149) פי"א, ב"ר
שם.150) מת"כ



g"kyz'dנ ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

"שותף" נעשה לכן ויכולו, באמירת ישראל איש של עבודתו עלֿידי מתגלה זה שענין וכיון חסֿושלום,
צבאם. וכל ובארץ בשמים נקודה בכל 

"נהמא  בבחינת יהיה שלא כדי דוקא, "עמל" של באופן להיות צריך זה .152דכיסופא"151וענין

ובשביל  והעולם, הגוף הבהמית, נפש את לתקן כדי למטה ירדה שהנשמה ט) (סעיף לעיל וכאמור
עלֿידי  נעשה זה וענין הגבלה"), "אויס וועלט", ("אויס ההגבלה העדר את בעולם לפעול צריך זה
שכל  ובאופן וגבולים, מיצרים הגבלה, מגדר יוצא עלֿידיֿזה הרי טבעו, היפך שזהו דכיון - ה"עמל"
הדבר  את "לוקח" ועלֿידיֿזה מהגבלה, ביציאה חדורה מהגבלתו שיצא האדם ממציאות נקודה

שמלמעלה. הבלתיֿמוגבל

.ÂÎ היפך או ה"מלאכה", בענין טבעו, היפך ל"עמל", היא הכוונה אם - סברות כמה יש גופא ובזה
ואחד), פעמים (מאה התורה בענין טבעו היפך - היא והמסקנא התפילה), (עבודת ה"שיחה" בענין טבעו
זאת, מזמין הקב "ה אבל הדעת", "בהיסח שבאה מציאה "ומצאתי", - אז ודוקא "יגעתי", תורה", "עמל

הבריאה. תכלית ונשלמת מתקיימת ובכך יגיעתו, עלֿידי מהגבלתו יצא שיהודי ברצונו שעלה כיון
הגמרא  (כדברי אחר" במקום לו עומלת "תורתו אזי זה" במקום עמל "הוא שמפרש 30וכאשר וכפי ,(

ש"מגלין  המהרש"א שמפרש וכפי כו'", תורה טעמי לו למסור קֹונּה מאת ומבקשת עליו "שמחזרת ָרש"י,
תורה". רזי לו

נאמר  זה שעל משיח", של ל"תורתו והתחלה כלי נעשה זה כפי 153וענין פיהו", מנשיקות "ישקני
(ממדרש  רש"י אשר 154שמפרש בהחלט, בגילוי, שבאים כפי צפונותיה" ומסתר טעמיה "סוד על שקאי (

זכו" חיים "טועמיה בבחינת - לזה וההכנה חוצה",155ההתחלה מעיינותיך ד"יפוצו הענין הוא -
משיחא  מלכא דא מר אתי קא ישראל 156שעלֿידיֿזה מבני ואחד אחד כל את תורה וילמד ,157.

***

.ÊÎ פעמים כמה נעשה 158דובר זה הרי בתורה, סברא שזוהי שכיון בתורה, לקאֿסלקאֿדעתא בנוגע
במקום  ש"ביתֿשמאי שאףֿעלֿפי וביתֿשמאי, ביתֿהלל לדברי בנוגע אפילו שמצינו וכפי מהתורה. חלק

משנה" אינה חיים"159ביתֿהלל אלקים דברי ואלו "אלו מכלֿמקום בנוגע 160, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
בוודאי  הרי משנה", "אינה כמו לגמרי מופרך  שאינו מפסוק, לימוד בגלל שהופרך לקאֿסלקאֿדעתא

קאֿסלקאֿדעתא. בתור אם כי למעשה, זה שאין אלא חיים", אלקים דברי ואלו ש"אלו
שזוכר  אףֿעלֿפי הנה נוספת, פעם הש"ס את ולומד חוזר יהודי שכאשר לעניננו, בנוגע מובן ומזה
את  פעם עוד ללמוד עליו תורה", "עמל בשביל נברא שהאדם היא שהמסקנא הקודם מהלימוד
וברתת  וביראה באימה להלן ש"מה ובאופן שיחה", ו"עמל מלאכה" ל"עמל בנוגע הקאֿסלקאֿדעתא

ובזיע" וברתת וביראה באימה כאן אף .161ובזיע,

ללמ  צריך תורה", ד"עמל הענין בשלמא מובן: אינו בגלל ולכאורה ובזיע", וברתת וביראה "באימה דו
בתורה; הפסקֿדין שזהו

שיחה" ו"עמל מלאכה" ד"עמל הקאֿסלקאֿדעתא לימוד dpey`xdוכמוֿכן mrta באימה" להיות צריך ,
"לא  והרי זה, קאֿסלקאֿדעתא ששוללת מהפסוק הראיה למד לא שעדיין בגלל ובזיע", וברתת וביראה

השרת" למלאכי תורה חיל"162ניתנה אל "מחיל הליכה של באופן הוא  שלימודם לבניֿאדם, אלא ,67,

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

רע"ד.151) ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.

שהוגהה 152) בשיחה נכלל - זה בענין הביאור ופרטי המשך
תשל"ב), ניסן י"א שיחת (בשילוב שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י

.38 שבהערה בלקו"ש ונדפסה
ב.153) א, שה"ש
וש"נ.154) .44 ע' ח"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.155) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה

ובכ"מ).156) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה
ועוד.157) ואילך. פנ"ו האמונה שער א. יז, צו לקו"ת
(158- מנחם תורת גם וראה .38 שבהערה לקו"ש ראה

וש"נ. .88 ע' ח"נ התוועדויות
וש"נ.159) ע"ב. ריש לו, ברכות
וש"נ.160) ב. יג, עירובין
וש"נ.161) א. כב, ברכות
וש"נ.162) ב. כה, שם

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

"עמל  או מלאכה" "עמל היא שהתכלית אצלו מונח להיות שיכול כזו בדרגא נמצא הלימוד ובתחילת
התורה; לימוד מצות מקיים הוא הרי מעשה ובשעת שיחה",

זה ענין לומד כאשר dipydמהֿשאיןֿכן mrta ששולל פסוק שישנו למד שכבר זוכר אלא שכח ולא ,
ד"עמל  הקאֿסלקאֿדעתא את ילמד שכאשר לו, אומרים ואףֿעלֿפיֿכן הנ"ל, הקאֿסלקאֿדעתא את
ללמוד  שצריך אלא עוד ולא אמת", "תורת התורה, ברכת הקדמת ללא זאת ללמוד לו אסור מלאכה",
פסוק  שישנו - הענין ללימוד שניגש קודם - ובידעו ובזיע", וברתת וביראה "באימה זו ָקאֿסלקאֿדעתא

בתורה! ענין עדיין זה הרי הקאֿסלקאֿדעתא, את ששולל מפורש

ואחת  פעמים מאה ועד פעמים, מאה לומד כאשר שגם מובן, ממאה,144ומזה יותר אחת [פעם
קבלה  בספרי (כדאיתא מאה בגימטריא "מס", ששמו שכחה של השר את מבטל וזוכר 163שעלֿידיֿזה ,[(

הפעם  עוד מתבונן אזי - תורה" "עמל בשביל נברא שאדם היא שהמסקנא פעמים מאה למד שכבר
ד"עמל  לקאֿסלקאֿדעתא מקום יש ועדיין מהפסוק, הראיה את להפריך שאפשר בדעתו ועולה בהענין,

כנגדו". ושונה קורא ש"הקב"ה בידעו כו', החיות כל עם זאת לומד ולכן ָמלאכה",

שלמד  לאחרי בפשיטות אצלו שמונח מה שלמרות - תורה" ה"עמל להיות צריך כמה עד נראה ומזה
הוא הרי פעמים, ואחד jkÎlkמאה rbiizn,הקודמת הנחתו את שמבטלת יותר עמוקה סברא שמוצא עד

ולהוכיח  מחדש ללמוד בפעם ועליו לומד שלא זמן וכל תורה", "עמל היא שהתכלית מכריח שהפסוק
ביותר! גדול עמל דורש כזה באופן לימוד - בוודאות. הענין אין עדיין ושתים, המאה

בתורה. ענין עדיין זה הרי הקאֿסלקאֿדעתא, דחיית לאחרי שאפילו גם מובן ומזה

.ÁÎ בספרים המובא ידוע בזה: להוסיף חב"ד 164ויש חסידות בספרי לא כי רוצה 165(אם אינני שלכן ,
קושיא  ואין קושיא, עליו למצוא יוכל שלא תירוץ שאין אמר, שהבעלֿשםֿטוב בפשיטות), זה על לחזור

תירוץ. עליה למצוא יוכל שלא
התורה  לימוד גם הנה יותר, נעלה ובעולם ועולם, עולם בכל ישנה שהתורה לפי שזהו זאת, והסביר
ו"בן  למשנה" עשר "בן או למקרא", חמש "בן תינוק שכאשר מובן, ובמילא יותר, נעלה באופן הוא

לגמרא" כל 81חמשֿעשרה את יתרץ אזי - ביותר גדול חכם זאת לומד ואחרֿכך מסויים, ענין לומד
שלאחרי  להיפך, וכן לגמרא", עשרה חמש ה"בן אצל אפילו או התינוק אצל בקושיא שנשארו הענינים

שלהם. התירוצים את שתסתור יותר עמוקה סברא ימצא הם, שמצאו התירוצים

בעולם  הלימוד אופן לפי תורה לומד כאשר הנה הימנו, עליון לעולם מעולם עלייתו עלֿידי ולכן,
שלמטה  בעולם מאשר יותר הרבה נעלה באופן הם ההוא שבעולם התורה ולימוד שהחכמה העליון,
שבעולם  החכמה שמצד אףֿעלֿפי שלמטה, שבעולם התירוץ את ויפריך הקושיא את יתרץ אזי - הימנו

אמיתי. ותירוץ אמיתית קושיא זו הרי שלמטה

כיון  - הופרך שכבר קאֿסלקאֿדעתא מאשר יותר מלאכה" ד"עמל לענין מקום שיש מובן ועלֿפיֿזה
הפירכא. קודם עדיין אוחזים שבו עולם שישנו

.ËÎ אחרֿכך נמשכים (ומהם שיחה" "עמל והן מלאכה" "עמל הן גופא תורה" ב"עמל יש לזה, ונוסף
עצמם): בפני שהם כפי שיחה" ו"עמל מלאכה" "עמל

במדרש  הביט 166איתא שבה ("ּפלאן") ה"תכנית" - ופינקסאות" "דיפתראות בבחינת היא ַשהתורה
כמאמר  העולם, את וברא ד"עמל 167הקב"ה לענין בנוגע גם מובן ומזה עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

לכך  שהסיבה בתורה.מלאכה", תחילה שישנו בגלל - היא בעולם שישנו
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ועוד.163) ואתחנן. ר"פ להאריז"ל שעהמ"צ
קלט).164) (אות מא ע' ישראל) (אור נסתרות גנזי
במאמרי 165) זה פתגם נמצא זמן לאחרי המו"ל: הערת

וש"נ. ואילך. רצז ע' ענינים אדה"ז
בתחלתו.166) ב"ר
ע"ב.167) ריש קסא, זח"ב



ני g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

"שותף" נעשה לכן ויכולו, באמירת ישראל איש של עבודתו עלֿידי מתגלה זה שענין וכיון חסֿושלום,
צבאם. וכל ובארץ בשמים נקודה בכל 

"נהמא  בבחינת יהיה שלא כדי דוקא, "עמל" של באופן להיות צריך זה .152דכיסופא"151וענין

ובשביל  והעולם, הגוף הבהמית, נפש את לתקן כדי למטה ירדה שהנשמה ט) (סעיף לעיל וכאמור
עלֿידי  נעשה זה וענין הגבלה"), "אויס וועלט", ("אויס ההגבלה העדר את בעולם לפעול צריך זה
שכל  ובאופן וגבולים, מיצרים הגבלה, מגדר יוצא עלֿידיֿזה הרי טבעו, היפך שזהו דכיון - ה"עמל"
הדבר  את "לוקח" ועלֿידיֿזה מהגבלה, ביציאה חדורה מהגבלתו שיצא האדם ממציאות נקודה

שמלמעלה. הבלתיֿמוגבל

.ÂÎ היפך או ה"מלאכה", בענין טבעו, היפך ל"עמל", היא הכוונה אם - סברות כמה יש גופא ובזה
ואחד), פעמים (מאה התורה בענין טבעו היפך - היא והמסקנא התפילה), (עבודת ה"שיחה" בענין טבעו
זאת, מזמין הקב "ה אבל הדעת", "בהיסח שבאה מציאה "ומצאתי", - אז ודוקא "יגעתי", תורה", "עמל

הבריאה. תכלית ונשלמת מתקיימת ובכך יגיעתו, עלֿידי מהגבלתו יצא שיהודי ברצונו שעלה כיון
הגמרא  (כדברי אחר" במקום לו עומלת "תורתו אזי זה" במקום עמל "הוא שמפרש 30וכאשר וכפי ,(

ש"מגלין  המהרש"א שמפרש וכפי כו'", תורה טעמי לו למסור קֹונּה מאת ומבקשת עליו "שמחזרת ָרש"י,
תורה". רזי לו

נאמר  זה שעל משיח", של ל"תורתו והתחלה כלי נעשה זה כפי 153וענין פיהו", מנשיקות "ישקני
(ממדרש  רש"י אשר 154שמפרש בהחלט, בגילוי, שבאים כפי צפונותיה" ומסתר טעמיה "סוד על שקאי (

זכו" חיים "טועמיה בבחינת - לזה וההכנה חוצה",155ההתחלה מעיינותיך ד"יפוצו הענין הוא -
משיחא  מלכא דא מר אתי קא ישראל 156שעלֿידיֿזה מבני ואחד אחד כל את תורה וילמד ,157.

***

.ÊÎ פעמים כמה נעשה 158דובר זה הרי בתורה, סברא שזוהי שכיון בתורה, לקאֿסלקאֿדעתא בנוגע
במקום  ש"ביתֿשמאי שאףֿעלֿפי וביתֿשמאי, ביתֿהלל לדברי בנוגע אפילו שמצינו וכפי מהתורה. חלק

משנה" אינה חיים"159ביתֿהלל אלקים דברי ואלו "אלו מכלֿמקום בנוגע 160, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
בוודאי  הרי משנה", "אינה כמו לגמרי מופרך  שאינו מפסוק, לימוד בגלל שהופרך לקאֿסלקאֿדעתא

קאֿסלקאֿדעתא. בתור אם כי למעשה, זה שאין אלא חיים", אלקים דברי ואלו ש"אלו
שזוכר  אףֿעלֿפי הנה נוספת, פעם הש"ס את ולומד חוזר יהודי שכאשר לעניננו, בנוגע מובן ומזה
את  פעם עוד ללמוד עליו תורה", "עמל בשביל נברא שהאדם היא שהמסקנא הקודם מהלימוד
וברתת  וביראה באימה להלן ש"מה ובאופן שיחה", ו"עמל מלאכה" ל"עמל בנוגע הקאֿסלקאֿדעתא

ובזיע" וברתת וביראה באימה כאן אף .161ובזיע,

ללמ  צריך תורה", ד"עמל הענין בשלמא מובן: אינו בגלל ולכאורה ובזיע", וברתת וביראה "באימה דו
בתורה; הפסקֿדין שזהו

שיחה" ו"עמל מלאכה" ד"עמל הקאֿסלקאֿדעתא לימוד dpey`xdוכמוֿכן mrta באימה" להיות צריך ,
"לא  והרי זה, קאֿסלקאֿדעתא ששוללת מהפסוק הראיה למד לא שעדיין בגלל ובזיע", וברתת וביראה

השרת" למלאכי תורה חיל"162ניתנה אל "מחיל הליכה של באופן הוא  שלימודם לבניֿאדם, אלא ,67,
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רע"ד.151) ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.

שהוגהה 152) בשיחה נכלל - זה בענין הביאור ופרטי המשך
תשל"ב), ניסן י"א שיחת (בשילוב שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י

.38 שבהערה בלקו"ש ונדפסה
ב.153) א, שה"ש
וש"נ.154) .44 ע' ח"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.155) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה

ובכ"מ).156) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה
ועוד.157) ואילך. פנ"ו האמונה שער א. יז, צו לקו"ת
(158- מנחם תורת גם וראה .38 שבהערה לקו"ש ראה

וש"נ. .88 ע' ח"נ התוועדויות
וש"נ.159) ע"ב. ריש לו, ברכות
וש"נ.160) ב. יג, עירובין
וש"נ.161) א. כב, ברכות
וש"נ.162) ב. כה, שם

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

"עמל  או מלאכה" "עמל היא שהתכלית אצלו מונח להיות שיכול כזו בדרגא נמצא הלימוד ובתחילת
התורה; לימוד מצות מקיים הוא הרי מעשה ובשעת שיחה",

זה ענין לומד כאשר dipydמהֿשאיןֿכן mrta ששולל פסוק שישנו למד שכבר זוכר אלא שכח ולא ,
ד"עמל  הקאֿסלקאֿדעתא את ילמד שכאשר לו, אומרים ואףֿעלֿפיֿכן הנ"ל, הקאֿסלקאֿדעתא את
ללמוד  שצריך אלא עוד ולא אמת", "תורת התורה, ברכת הקדמת ללא זאת ללמוד לו אסור מלאכה",
פסוק  שישנו - הענין ללימוד שניגש קודם - ובידעו ובזיע", וברתת וביראה "באימה זו ָקאֿסלקאֿדעתא

בתורה! ענין עדיין זה הרי הקאֿסלקאֿדעתא, את ששולל מפורש

ואחת  פעמים מאה ועד פעמים, מאה לומד כאשר שגם מובן, ממאה,144ומזה יותר אחת [פעם
קבלה  בספרי (כדאיתא מאה בגימטריא "מס", ששמו שכחה של השר את מבטל וזוכר 163שעלֿידיֿזה ,[(

הפעם  עוד מתבונן אזי - תורה" "עמל בשביל נברא שאדם היא שהמסקנא פעמים מאה למד שכבר
ד"עמל  לקאֿסלקאֿדעתא מקום יש ועדיין מהפסוק, הראיה את להפריך שאפשר בדעתו ועולה בהענין,

כנגדו". ושונה קורא ש"הקב"ה בידעו כו', החיות כל עם זאת לומד ולכן ָמלאכה",

שלמד  לאחרי בפשיטות אצלו שמונח מה שלמרות - תורה" ה"עמל להיות צריך כמה עד נראה ומזה
הוא הרי פעמים, ואחד jkÎlkמאה rbiizn,הקודמת הנחתו את שמבטלת יותר עמוקה סברא שמוצא עד

ולהוכיח  מחדש ללמוד בפעם ועליו לומד שלא זמן וכל תורה", "עמל היא שהתכלית מכריח שהפסוק
ביותר! גדול עמל דורש כזה באופן לימוד - בוודאות. הענין אין עדיין ושתים, המאה

בתורה. ענין עדיין זה הרי הקאֿסלקאֿדעתא, דחיית לאחרי שאפילו גם מובן ומזה

.ÁÎ בספרים המובא ידוע בזה: להוסיף חב"ד 164ויש חסידות בספרי לא כי רוצה 165(אם אינני שלכן ,
קושיא  ואין קושיא, עליו למצוא יוכל שלא תירוץ שאין אמר, שהבעלֿשםֿטוב בפשיטות), זה על לחזור

תירוץ. עליה למצוא יוכל שלא
התורה  לימוד גם הנה יותר, נעלה ובעולם ועולם, עולם בכל ישנה שהתורה לפי שזהו זאת, והסביר
ו"בן  למשנה" עשר "בן או למקרא", חמש "בן תינוק שכאשר מובן, ובמילא יותר, נעלה באופן הוא

לגמרא" כל 81חמשֿעשרה את יתרץ אזי - ביותר גדול חכם זאת לומד ואחרֿכך מסויים, ענין לומד
שלאחרי  להיפך, וכן לגמרא", עשרה חמש ה"בן אצל אפילו או התינוק אצל בקושיא שנשארו הענינים

שלהם. התירוצים את שתסתור יותר עמוקה סברא ימצא הם, שמצאו התירוצים

בעולם  הלימוד אופן לפי תורה לומד כאשר הנה הימנו, עליון לעולם מעולם עלייתו עלֿידי ולכן,
שלמטה  בעולם מאשר יותר הרבה נעלה באופן הם ההוא שבעולם התורה ולימוד שהחכמה העליון,
שבעולם  החכמה שמצד אףֿעלֿפי שלמטה, שבעולם התירוץ את ויפריך הקושיא את יתרץ אזי - הימנו

אמיתי. ותירוץ אמיתית קושיא זו הרי שלמטה

כיון  - הופרך שכבר קאֿסלקאֿדעתא מאשר יותר מלאכה" ד"עמל לענין מקום שיש מובן ועלֿפיֿזה
הפירכא. קודם עדיין אוחזים שבו עולם שישנו

.ËÎ אחרֿכך נמשכים (ומהם שיחה" "עמל והן מלאכה" "עמל הן גופא תורה" ב"עמל יש לזה, ונוסף
עצמם): בפני שהם כפי שיחה" ו"עמל מלאכה" "עמל

במדרש  הביט 166איתא שבה ("ּפלאן") ה"תכנית" - ופינקסאות" "דיפתראות בבחינת היא ַשהתורה
כמאמר  העולם, את וברא ד"עמל 167הקב"ה לענין בנוגע גם מובן ומזה עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

לכך  שהסיבה בתורה.מלאכה", תחילה שישנו בגלל - היא בעולם שישנו
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ועוד.163) ואתחנן. ר"פ להאריז"ל שעהמ"צ
קלט).164) (אות מא ע' ישראל) (אור נסתרות גנזי
במאמרי 165) זה פתגם נמצא זמן לאחרי המו"ל: הערת

וש"נ. ואילך. רצז ע' ענינים אדה"ז
בתחלתו.166) ב"ר
ע"ב.167) ריש קסא, זח"ב
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כמו  מהתורה, - להתפלל שמצוה יודעים מניין התפילה: ענין שיחה", ל"עמל בנוגע ועלֿדרךֿזה
הרמב"ם  שנאמר 168שכתב יום, בכל להתפלל הפסוקים 169"מצותֿעשה שאר (וכן אלקיכם" ה' את ועבדתם

ארצם" דרך אליך "והתפללו כמו זה, בענין ו"עמל 170שנאמרו מלאכה" ש"עמל וכיון בזה). וכיוצא ,
שאדם  המסקנא לפי שאפילו נמצא, ועלֿפיֿזה תורה". ב"עמל גם נמצאים הם הרי בתורה, ישנם שיחה"

שיחה". ו"עמל מלאכה" "עמל ישנם גופא תורה" ב"עמל הרי - תורה" ל"עמל נברא

.Ï הנקרא - ביותר רב זמן זה זיך") ("מ'קאכט בלהט עוסקים שבו - הידוע להענין מגיע הנני ָוכאן
תפילין" "מבצע ובהקדמה:171בשם .

הגמרא  כדברי - מיוחדת תכונה יש התפילין שלמדים 66בענין כפי לתפילין", כולה התורה כל "הוקשה
שנאמר  בפיך".172ממה ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה

המצוות  לענין היא בזה שהכוונה אףֿעלֿפי כל173והנה, "הוקשה הוא הגמרא לשון הרי ,dxezd,"'כו
התורה. לענין במיוחד שייך התפילין שענין היינו,

תהלים  במדרש המבואר עלֿפי אנו 174ובפרט רוצים עולם, של רבונו הקב"ה, לפני ישראל "אמרו :
מלאכה", ו"עמל שיחה" ב"עמל גם להתעסק שצריכים כיון פנאי", לנו אין אבל ולילה, יומם בתורה ליגע 
הרי  - ולילה" יומם בתורה יגעים אתם כאילו עליכם אני ומעלה תפילין מצות קיימו הקב"ה להם "אמר
הם  הרי אותם, מצרף שהקב"ה כיון אלא ביניהם; שייכות שאין ענינים שני של צירוף זה שאין בוודאי

תורה".מקב  ל"עמל שייך התפילין שענין והיינו, פנימית, שייכות לים

פשוטו" מידי יוצא מקרא ("אין בפסוק הפשוט הפירוש גם כל 175וזהו ש"הוקשה למדים שממנו (
– בפיך" ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה - לתפילין" כולה התורה

התורה. ענין על בפשטות שקאי בפיך", ה' "תורת תהיה תפילין הנחת  שעלֿידי

ה' תורת תהיה "למען נאמר בפסוק שהרי - פה" ל"עמל דתפילין השייכות מודגשת גופא ",jitaובזה
דוקא. בפה הדיבור על אלא והשגה, ההבנה על אינה שההדגשה היינו,

בגמרא  איתא כי: - תפילה שיחה", ל"עמל התפילין ענין שייך קריאתֿשמע 176וכמוֿכן הקורא "כל
(תפילה). דקריאתֿשמע הענין עם קשור שתפילין והיינו, בעצמו", שקר עדות מעיד כאילו תפילין בלא

כולו  היום כל במשך תפילין להניח שיכולים שאףֿעלֿפי תפילין, הנחת בדין שמצינו מה גם וזהו
החמה  שקיעת או הכוכבים צאת עד השחר, עלות או החמה, תפילין 177(מנץ להנחת המובחר הזמן הרי ,(

בהם  ומתפללים תפילין שמניחים ישראל כמנהג התפילה, בזמן .178הוא

פלא  דבר מצינו מלאכה": "עמל עם התפילין ענין קשור בחד 180ב'ירושלמי'179וכמוֿכן הוה "עובדא :
(לתפילין  הימנית" דברישך לאילין אלא הימנית, לך לא ליה, אמר ביה. וכפר חבריה גבי דאפקיד נש בר

האמנתי). שבראשך אלו

מוכח, ומזה - בציצית?! גם לבוש היה הלה הרי דוקא, שבראשך" "תפילין נקט למה ולכאורה,
תפילין  הנחת עם אלא ציצית, לבישת עם קשור זה אין באמונה", ומתנו "משאו אודות מדובר שכאשר

מלאכה". "עמל - משאֿומתן בעניני עליו וסמך בו האמין זה שבגלל דוקא,
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תפלה.168) הל' ריש
כה.169) כג, משפטים
מח.170) ח, מלכיםֿא
ק.171) ע' חכ"ו אג"ק גם ראה
ט.172) יג, בא
(173.224 ע' ריש חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב).174) (א, בתחלתו

וש"נ.175) א. סג, שבת
סע"ב.176) יד, ברכות
וש"נ.177) ס"ד. ס"א. ס"ל או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.178) ס"ב. סל"ז שם ראה
החינוך 179) מספר החל כו', בקושיות כו"כ זה על עמדו וכבר

תכא). (מצוה
א.180) מט, שבת - כאלישע בתוד"ה הובא ה"ג. פ"ב ברכות

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

"עמל  הן - זה ב"עמל" יש לג), סעיף (כדלקמן עמל של באופן התפילין ענין ישנו שכאשר ונמצא,
בשעת  תפילין להניח ישראל (כמנהג שיחה" "עמל הן לתפילין"), כולה התורה כל ("הוקשה תורה"

מלאכה" "עמל והן באמונה").התפילה), ומתנו ש"משאו שבראשו התפילין על לסמוך (שאפשר

מלאכה" "עמל ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים ג' עם קשורים שבעמל הענינים ג' ועוד: זאת לא.
צריך  התורה לימוד  שהרי  המחשבה, ענין - תורה" ו"עמל הדיבור; ענין - שיחה" "עמל העשיה; ענין -
התורה  ברכת לברך יכול ואינו התורה, לימוד ידיֿחובת יוצא אינו זאת ולולי דוקא, והשגה בהבנה להיות

בתורהֿשבכתב) .181(מלבד

ומעשה  דיבור דמחשבה הענינים ג' ישנם התפילין בענין אמירת 182וגם המעשה; ענין - תפילין הנחת :
שכתוב  כמו – תפילין שבהנחת והכוונה הדיבור; ענין - כנ"ל) התפילין, עם התפילה על (נוסף הברכה

ערוך' ויציאת 183ב'שולחן שמו יחוד בהם שיש אלו, פרשיות ארבע להניח הקב"ה שצונו בהנחתם "יכוין :
והממשלה  הכח לו ואשר יחודו כו' שנזכור כדי המוח, כנגד הראש ועל הלב, כנגד הזרוע על מצרים,

בתניא  גם (כמובא כו'" הלב וגם במוח שהיא הנשמה להקב"ה וישתעבד המחשבה.184כו', ענין - (

.·Ï:מובן אינו דלכאורה - מלאכה" ד"עמל הענין עם תפילין דהנחת השייכות בביאור להוסיף ויש
אינו  כשלעצמו תפילין הנחת מעשה אףֿעלֿפיֿכן אבל המעשה, ענין הוא תפילין שהנחת אמת הן
ממנו  ועושים רשות, של דבר לוקחים כאשר רק שייך מלאכה" ה"עמל תוכן כי - מלאכה" "עמל של ענין

מצוה  תשמישי או קדושה ב 185תשמישי רק שייך זה הרי ובנידוןֿדידן, ,zaizk קלף שלוקחים הפרשיות,
קיום  בעת אבל תפילין; של פרשיות מהם ועושים רשות, של דיו וכן הרשות, דבר בהמה, של מעור

ב  בפועל מלאכה"?!zgpdהמצוה "עמל של ענין אין - התפילין

פעמים  כמה כמדובר - שלו ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שמוסיף חידוש יש זה בענין שכאשר 186אך
כל  על חידושים") ("געוואלדיקע נפלאים חידושים מוצאים הזקן, רבינו של ערוך' ב'שולחן ַמתבוננים
כשמביא  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שקדמו, ממי לשון מביא הזקן רבינו כאשר ביותר ומודגש וצעד, צעד
שיש  תפילין, לכוונת בנוגע הוספה - ובנידוןֿדידן בזה, משנה או ומוסיף המחבר, ערוך' מ'שולחן הלשון

למעשה: בנוגע ונפקאֿמינה להלכה, בנוגע נפלא חידוש בה

הקב"ה שצונו בהנחתם "יכוין המחבר, של ערוך' ה'שולחן לשון את מביא הזקן ארבע gipdlרבינו
ומוסיף  - (כנ"ל) כו'" אלו הקב"ה187פרשיות "שצונו :aezkl..אלו פרשיות .188כו'"ogipdleד'

תפילין  להניח נצטווה ומעלה, שנה י"ג מבן זכר כל ואחד, אחד שכל שכשם - גדול חידוש זה והרי
ואחד אחד כל נצטווה כמוֿכן הראש, ועל היד תפילין!aezklעל של הפרשיות ד'

גו'" "וכתבתם נאמר שבה אף במזוזה, מצינו לא זה שענין שבהם 189ולהעיר, דאף בתפילין, כיֿאם ,
גו'" "וקשרתם ש"מצותֿעשה 190נאמר בספרֿתורה, וכמו פרשיות". ד' "לכתוב היא המצוה מכלֿמקום ,

שנאמר  לעצמו, תורה ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל גו'"191על לכם כתבו .192ועתה

ספרֿתורה  קניית עלֿידי ידיֿחובה יוצאים המסקנא) גם (וזוהי דעות לכמה הנה שבספרֿתורה, וכשם
כו') ותיקון הגהה עלֿידי ידיֿחובה יוצאים המחמירים, נעשית 193(ואפילו שבפועל אף בתפילין, גם כך -

באופן  או הקניה, (עלֿידי שלו שנעשה עלֿידיֿזה הנה אחר, עלֿידי הפרשיות זה כתיבת הרי אחר),
שליח  עלֿידי לעשותה ֿ אפשר שאי שבגופו, מצוה זה אין (שהרי בעצמו הפרשיות את שכתב ,194כאילו

ספרֿתורה). כתיבת מצות כמו אלא
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נג g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

כמו  מהתורה, - להתפלל שמצוה יודעים מניין התפילה: ענין שיחה", ל"עמל בנוגע ועלֿדרךֿזה
הרמב"ם  שנאמר 168שכתב יום, בכל להתפלל הפסוקים 169"מצותֿעשה שאר (וכן אלקיכם" ה' את ועבדתם

ארצם" דרך אליך "והתפללו כמו זה, בענין ו"עמל 170שנאמרו מלאכה" ש"עמל וכיון בזה). וכיוצא ,
שאדם  המסקנא לפי שאפילו נמצא, ועלֿפיֿזה תורה". ב"עמל גם נמצאים הם הרי בתורה, ישנם שיחה"

שיחה". ו"עמל מלאכה" "עמל ישנם גופא תורה" ב"עמל הרי - תורה" ל"עמל נברא

.Ï הנקרא - ביותר רב זמן זה זיך") ("מ'קאכט בלהט עוסקים שבו - הידוע להענין מגיע הנני ָוכאן
תפילין" "מבצע ובהקדמה:171בשם .

הגמרא  כדברי - מיוחדת תכונה יש התפילין שלמדים 66בענין כפי לתפילין", כולה התורה כל "הוקשה
שנאמר  בפיך".172ממה ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה

המצוות  לענין היא בזה שהכוונה אףֿעלֿפי כל173והנה, "הוקשה הוא הגמרא לשון הרי ,dxezd,"'כו
התורה. לענין במיוחד שייך התפילין שענין היינו,

תהלים  במדרש המבואר עלֿפי אנו 174ובפרט רוצים עולם, של רבונו הקב"ה, לפני ישראל "אמרו :
מלאכה", ו"עמל שיחה" ב"עמל גם להתעסק שצריכים כיון פנאי", לנו אין אבל ולילה, יומם בתורה ליגע 
הרי  - ולילה" יומם בתורה יגעים אתם כאילו עליכם אני ומעלה תפילין מצות קיימו הקב"ה להם "אמר
הם  הרי אותם, מצרף שהקב"ה כיון אלא ביניהם; שייכות שאין ענינים שני של צירוף זה שאין בוודאי

תורה".מקב  ל"עמל שייך התפילין שענין והיינו, פנימית, שייכות לים

פשוטו" מידי יוצא מקרא ("אין בפסוק הפשוט הפירוש גם כל 175וזהו ש"הוקשה למדים שממנו (
– בפיך" ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה - לתפילין" כולה התורה

התורה. ענין על בפשטות שקאי בפיך", ה' "תורת תהיה תפילין הנחת  שעלֿידי

ה' תורת תהיה "למען נאמר בפסוק שהרי - פה" ל"עמל דתפילין השייכות מודגשת גופא ",jitaובזה
דוקא. בפה הדיבור על אלא והשגה, ההבנה על אינה שההדגשה היינו,

בגמרא  איתא כי: - תפילה שיחה", ל"עמל התפילין ענין שייך קריאתֿשמע 176וכמוֿכן הקורא "כל
(תפילה). דקריאתֿשמע הענין עם קשור שתפילין והיינו, בעצמו", שקר עדות מעיד כאילו תפילין בלא

כולו  היום כל במשך תפילין להניח שיכולים שאףֿעלֿפי תפילין, הנחת בדין שמצינו מה גם וזהו
החמה  שקיעת או הכוכבים צאת עד השחר, עלות או החמה, תפילין 177(מנץ להנחת המובחר הזמן הרי ,(

בהם  ומתפללים תפילין שמניחים ישראל כמנהג התפילה, בזמן .178הוא

פלא  דבר מצינו מלאכה": "עמל עם התפילין ענין קשור בחד 180ב'ירושלמי'179וכמוֿכן הוה "עובדא :
(לתפילין  הימנית" דברישך לאילין אלא הימנית, לך לא ליה, אמר ביה. וכפר חבריה גבי דאפקיד נש בר

האמנתי). שבראשך אלו

מוכח, ומזה - בציצית?! גם לבוש היה הלה הרי דוקא, שבראשך" "תפילין נקט למה ולכאורה,
תפילין  הנחת עם אלא ציצית, לבישת עם קשור זה אין באמונה", ומתנו "משאו אודות מדובר שכאשר

מלאכה". "עמל - משאֿומתן בעניני עליו וסמך בו האמין זה שבגלל דוקא,
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ט.172) יג, בא
(173.224 ע' ריש חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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וש"נ.175) א. סג, שבת
סע"ב.176) יד, ברכות
וש"נ.177) ס"ד. ס"א. ס"ל או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.178) ס"ב. סל"ז שם ראה
החינוך 179) מספר החל כו', בקושיות כו"כ זה על עמדו וכבר

תכא). (מצוה
א.180) מט, שבת - כאלישע בתוד"ה הובא ה"ג. פ"ב ברכות

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

"עמל  הן - זה ב"עמל" יש לג), סעיף (כדלקמן עמל של באופן התפילין ענין ישנו שכאשר ונמצא,
בשעת  תפילין להניח ישראל (כמנהג שיחה" "עמל הן לתפילין"), כולה התורה כל ("הוקשה תורה"

מלאכה" "עמל והן באמונה").התפילה), ומתנו ש"משאו שבראשו התפילין על לסמוך (שאפשר

מלאכה" "עמל ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים ג' עם קשורים שבעמל הענינים ג' ועוד: זאת לא.
צריך  התורה לימוד  שהרי  המחשבה, ענין - תורה" ו"עמל הדיבור; ענין - שיחה" "עמל העשיה; ענין -
התורה  ברכת לברך יכול ואינו התורה, לימוד ידיֿחובת יוצא אינו זאת ולולי דוקא, והשגה בהבנה להיות

בתורהֿשבכתב) .181(מלבד

ומעשה  דיבור דמחשבה הענינים ג' ישנם התפילין בענין אמירת 182וגם המעשה; ענין - תפילין הנחת :
שכתוב  כמו – תפילין שבהנחת והכוונה הדיבור; ענין - כנ"ל) התפילין, עם התפילה על (נוסף הברכה

ערוך' ויציאת 183ב'שולחן שמו יחוד בהם שיש אלו, פרשיות ארבע להניח הקב"ה שצונו בהנחתם "יכוין :
והממשלה  הכח לו ואשר יחודו כו' שנזכור כדי המוח, כנגד הראש ועל הלב, כנגד הזרוע על מצרים,

בתניא  גם (כמובא כו'" הלב וגם במוח שהיא הנשמה להקב"ה וישתעבד המחשבה.184כו', ענין - (

.·Ï:מובן אינו דלכאורה - מלאכה" ד"עמל הענין עם תפילין דהנחת השייכות בביאור להוסיף ויש
אינו  כשלעצמו תפילין הנחת מעשה אףֿעלֿפיֿכן אבל המעשה, ענין הוא תפילין שהנחת אמת הן
ממנו  ועושים רשות, של דבר לוקחים כאשר רק שייך מלאכה" ה"עמל תוכן כי - מלאכה" "עמל של ענין

מצוה  תשמישי או קדושה ב 185תשמישי רק שייך זה הרי ובנידוןֿדידן, ,zaizk קלף שלוקחים הפרשיות,
קיום  בעת אבל תפילין; של פרשיות מהם ועושים רשות, של דיו וכן הרשות, דבר בהמה, של מעור

ב  בפועל מלאכה"?!zgpdהמצוה "עמל של ענין אין - התפילין

פעמים  כמה כמדובר - שלו ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שמוסיף חידוש יש זה בענין שכאשר 186אך
כל  על חידושים") ("געוואלדיקע נפלאים חידושים מוצאים הזקן, רבינו של ערוך' ב'שולחן ַמתבוננים
כשמביא  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שקדמו, ממי לשון מביא הזקן רבינו כאשר ביותר ומודגש וצעד, צעד
שיש  תפילין, לכוונת בנוגע הוספה - ובנידוןֿדידן בזה, משנה או ומוסיף המחבר, ערוך' מ'שולחן הלשון

למעשה: בנוגע ונפקאֿמינה להלכה, בנוגע נפלא חידוש בה

הקב"ה שצונו בהנחתם "יכוין המחבר, של ערוך' ה'שולחן לשון את מביא הזקן ארבע gipdlרבינו
ומוסיף  - (כנ"ל) כו'" אלו הקב"ה187פרשיות "שצונו :aezkl..אלו פרשיות .188כו'"ogipdleד'

תפילין  להניח נצטווה ומעלה, שנה י"ג מבן זכר כל ואחד, אחד שכל שכשם - גדול חידוש זה והרי
ואחד אחד כל נצטווה כמוֿכן הראש, ועל היד תפילין!aezklעל של הפרשיות ד'

גו'" "וכתבתם נאמר שבה אף במזוזה, מצינו לא זה שענין שבהם 189ולהעיר, דאף בתפילין, כיֿאם ,
גו'" "וקשרתם ש"מצותֿעשה 190נאמר בספרֿתורה, וכמו פרשיות". ד' "לכתוב היא המצוה מכלֿמקום ,

שנאמר  לעצמו, תורה ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל גו'"191על לכם כתבו .192ועתה

ספרֿתורה  קניית עלֿידי ידיֿחובה יוצאים המסקנא) גם (וזוהי דעות לכמה הנה שבספרֿתורה, וכשם
כו') ותיקון הגהה עלֿידי ידיֿחובה יוצאים המחמירים, נעשית 193(ואפילו שבפועל אף בתפילין, גם כך -

באופן  או הקניה, (עלֿידי שלו שנעשה עלֿידיֿזה הנה אחר, עלֿידי הפרשיות זה כתיבת הרי אחר),
שליח  עלֿידי לעשותה ֿ אפשר שאי שבגופו, מצוה זה אין (שהרי בעצמו הפרשיות את שכתב ,194כאילו

ספרֿתורה). כתיבת מצות כמו אלא
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g"kyz'dנד ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

שמלבד ד zgpdונמצא, הענין גם ואחד אחד כל אצל יש התפילין,zaizkהתפילין, פרשיות
המצוה. לקיום עד מצוה, ותשמישי קדושה לתשמישי הרשות מדבר משנה שעלֿידיֿזה

גם) אלא להניח, רק (לא הקב"ה "שצונו לכוין צריך  ויום יום בכל תפילין שבהנחת ד'aezklוכיון
גם  אצלו יש יום שבכל נמצא, בעצמו), כתבם כאילו לו נחשבת הסופר שכתיבת (כיון אלו" פרשיות

ומצוה. לקדושה הרשות דבר הפיכת ענין שהוא מלאכה", ד"עמל הענין

.‚Ï:"תפילין ל"מבצע בנוגע - המכוונת לנקודה באים ומזה
עסקינן" ברשיעי "לא [שהרי ה"עמל" לענין זקוק אינו - בעצמו תפילין מניח יהודי ובפרט 195כאשר ,

ולכן  יודעים, שאינם אלו וישנם הדבר, חומר שיודעים אלו ישנם אלו; בזמנינו קיימת אינה כזו שמציאות
שהפירוש  "רשע", של מציאות אין אבל כו', מזה למטה אפילו או כו', מזלזלים או בזה, מהדרים אינם

כו'], ולהכעיס במזיד זאת שעושה הוא בזה הפשוט

"עמל"; של באופן זה אין עדיין - תפילין להניח עליו ולפעול הזולת עם לדבר לו נקל כאשר וכמוֿכן

תפילין, להניח עליו ולפעול הזולת עם לדבר עצמו את מכריח ואףֿעלֿפיֿכן ביישן, הוא אם אבל
רק  לא זאת עושה כאשר ובעיקר, כו', מזמנו ולהקדיש עניניו מכל עצמו את לנתק צריך כאשר וכמוֿכן
עוד  ולא ה"עמל", ענין ישנו אזי - עשרה פעמים וכמה ועשרה, שלשה שנים, עם אלא אחד, יהודי עם

שבאים כפי תורה" ו"עמל שיחה" "עמל מלאכה" ד"עמל הענינים פרטי כל שישנם `zgאלא zaa בענין
יולד". לעמל ד"אדם הענין שלימות שזוהי התפילין,

אלא ובפרט זאת, לעשות בו ולהפציר לבקש צריך שלא - לבב וטוב שמחה מתוך זאת עושים כאשר
גדר  פורץ ששמחה - כמותו יעשה חבירו שגם שמשתדל מזה וכדמוכח מעצמו, זאת עושה .196הוא

.„Ï מכמו יותר נעלה באופן - בתחתונים יתברך שכינתו להמשיך - הכוונה תכלית נשלמת ועלֿידיֿזה
היתה" בתחתונים שכינה הוא"197ש"עיקר חסד חפץ "כי מצד היה שזה עלֿידי 52, נעשה עתה ואילו ,

- ועוז כח וביתר אור, בתוספת זה הרי ובמילא האדם, עמל
היעוד  יקויים כאשר ממש, בקרוב בגלוי נראה שיהיה והיינו,124כפי גו'". הוי' כבוד "ונגלה

עליך" נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו שבראש"198שעלֿידיֿזה תפילין "אלו לקיום 199, באים אזי ,
דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר  כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד

תהלים' ב'מדרש שכתוב במה בדרךֿאפשר הביאור גם של 200וזהו ומלחמות משיח לגילוי שקרוב ,
מוסרותימו, את "ננתקה עבותימו", ממנו ונשליכה מוסרותימו את "ננתקה ויצעקו: גוים יבואו משיח,
על  תהלים' ב'מדרש ההוספה (שזוהי ראש" של תפילין אלו עבותימו, ממנו ונשליכה יד. של תפילין אלו

עבודהֿזרה  במסכת הגמרא המשיח.201מאמר ביאת את מעכבים התפילין ענין מניעת שעלֿידי כיון - (

הזהר  דברי עלֿפי ביאור ביתר ואוסרים 202ומובן קושרים שבה רצועה בדוגמת הוא התפילין שענין
הענין  תוכן גם שזהו - הרצועה עלֿידי אותו שמנהיגים כפי לעשות מוכרח ובמילא השמאל, צד את

הרעותי" ("אשר היצרֿהרע יתבטל שאז המשיח, לבבך"203דביאת ד"בכל הענין בגלוי ויהיה "בשני 103), ,
הארץ"104יצריך" מן אעביר הטומאה רוח ש"את כיון "ו 204, היעוד יקויים שלכן כי , יחדיו בשר כל ראו

דיבר". הוי' פי

"שצונו  שבה, הענינים פרטי ככל תפילין, מצות קיום והתפשטות התחזקות - היא לזה קרובה והכנה
המוח  לשעבד המוח" כנגד הראש ועל הלב כנגד הזרוע על ולהניחן אלו.. פרשיות ד' לכתוב הקב"ה
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וש"נ.195) א. ו, יומא ראה
ועוד.196) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וש"נ.197) ז. פי"ט, ב"ר
יו"ד.198) כח, תבוא
וש"נ.199) א. ו, ברכות
ג.200) ב, עה"פ

חנ"א 201) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש ג,
שם. 62 ובהערה ,298 ע'

ואילך 202) ב רפב, ח"ג
ב.203) נב, סוכה וראה ו. ד, מיכה
ב.204) יג, זכרי'

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי אשר מצרים, דיציאת הענין הזכרת גם כולל בגאולה 205והלב, ,
צדקנו. משיח עלֿידי ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית

***

.‰Ï השיחה - היא בריגא, מרובעות באותיות שנדפסו דיבורים" "לקוטי בשם הראשונות מהשיחות
תרצ"ג. ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת

אודותם, שדובר ענינים כמה היו הנ"ל בעל xzeiבשיחה הוציאם כן, שלאחרי אלא שנדפס, ממה
כמה  כמדובר אבל, בדפוס. לפרסמם נתן ולא מהרשימה, השיחות) בעל אדמו"ר, מו"ח (כ"ק ההילולא

או 206פעמים  מוקדם יותר קצת מסויים, שבשלב שיער, בוודאי הרי העתקה, נשארה שאצלי שידע כיון ,
אותם... גם אפרסם מאוחר, יותר קצת

הוא  הנ"ל, בשיחה שנאמרו הענינים אחד (מהורש"ב)207ובכן, אדמו"ר כ"ק שאבי, מה כל :
דבר  וברחמים. בחסד זה שיהיה בתנאי אבל עצמי, על קבלתי - תר"פ בשנת עמי דיבר 208נשמתוֿעדן

מדמעות  ספוגים החדר של הקירות געזונט")... אסאך געקאסט מיר האט ("דאס בריאות הרבה לי עלה ַַָָָזה
לנגוע  שלא ("באווארענען") להבטיח כדי טרערן")... מיט דורכגעווייגט זיינען צימער פון ווענט ַָ("די

עדֿכאןֿלשונו. לרחק. ושלא

.ÂÏ:בזה והענין
שנת  אודות מדובר שהרי - הנשיאות הנהגת ואופן הנשיאות לעניני בנוגע היא הדברים שכוונת מובן
מזה  גם וכמובן ההילולא, בעל עלֿידי הנשיאות וקבלת נ"ע, אדמו"ר של ההסתלקות שנת שהיא תר"פ,

מה  זאת הוציא ההילולא ברבים.שבעל ולפרסם להדפיס הרשה ולא רשימה,

אך  וברחמים. בחסד זה שיהיה בתנאי אבל עצמו, על שקיבל - הדברים המשך גם מובן ועלֿפיֿזה
היה  - כח נתינת של ענין שזהו הנשיאות, את שמסר הדור נשיא בהסכמת שהיה - זה תנאי לאחר גם

דמעות... של בענין צורך

מתבטא  ולכן ולקלוט, להכיל לסבול, יכולים אינם המוח שכלי ענין שזהו כך על מורים דמעות והרי
הקבלה) (בלשון מוחין ממותרי שנלקחים בדמעות, אינה 209הדבר הנפש שכאשר - האדם בנפש וענינו ,

גדותיה  על שעולה החבית בדוגמת זה הרי השמחה, את - הטוב בקו - או הצער, את לסבול יכולה
תפילה  של דמעות או בענינם, שמחה של דמעות - הדמעות ענין שזהו המותרות, ממנה ונשפכים
שהקירות  באופן להיות הוצרך אלא סתם, דמעות של ענין הספיק שלא ומוסיף, בענינם. הנפש והשתפכות

בדמעות!... ספוגים יהיו החדר של

והיינו, שניהם, על מקיף החדר אזי מישהו, של לחדרו נכנסים שכאשר בפועל, רואים בזה: והביאור
החדר. באותו שנמצאים השנים בין קירוב של ענין שזהו מקיף, באותו חדר, באותו נמצאים ששניהם

בפועל  להלכה גם נוגע זה נמצאים 210וענין שכאשר וכו', ועירוב סוכה שבת, נרות למנין, בנוגע -
המאחד. ענין זה הרי חדר באותו

דבית  והמקיף דלבוש המקיף שבין החילוק אודות בחסידות מהמבואר מובן בזה -211והביאור
(אברי  אבריו לפי מדוייקת והגבלה במדידה מדתו, לפי אחד כל אצל האדם, מדת לפי הוא שהלבוש

מקיף על  מורה זה  הרי ובמילא ברוחניות), גם ועלֿדרךֿזה מקיף,aexwdהגוף, הוא גם - בית ואילו ;
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טו.205) ז, מיכה
ע'206) ח"י .260 ע' ח"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.107
שמח"ת 207) בשיחת "וסיפר שנג: ע' ח"ג אג"ק גם ראה

תר"ף, שנת געזאגט מיר האט טאטע דער וואס אלץ וז"ל: ַַָָָתרצ"ג,
קאסט  גוטסקייט מיין וברחמים. בחסד בתנאי רק בל"נ, ע"ע ָקבלתי
גם  (וראה עכ"ל" כו'. לרחק ולא כו' לנגוע שלא כו' טייער מיך

חשון)). כ יום" ב"היום (נעתק רמב ע' היומן רשימת - מנחם תורת
בקול 208) גדולה, בהתרגשות דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק

(המו"ל). מבכי חנוק
ובכ"מ.209) א. כו, תולדות תו"א ראה
ס"ט 210) סרס"ג (מנין). סט"ו סנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

(עירובין). ס"ה סש"ע (סוכה). ס"ו סרי"ג שבת). (נרות ואילך
ובכ"מ.211) ד. צח, ברכה לקו"ת ראה



נכ g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

שמלבד ד zgpdונמצא, הענין גם ואחד אחד כל אצל יש התפילין,zaizkהתפילין, פרשיות
המצוה. לקיום עד מצוה, ותשמישי קדושה לתשמישי הרשות מדבר משנה שעלֿידיֿזה

גם) אלא להניח, רק (לא הקב"ה "שצונו לכוין צריך  ויום יום בכל תפילין שבהנחת ד'aezklוכיון
גם  אצלו יש יום שבכל נמצא, בעצמו), כתבם כאילו לו נחשבת הסופר שכתיבת (כיון אלו" פרשיות

ומצוה. לקדושה הרשות דבר הפיכת ענין שהוא מלאכה", ד"עמל הענין

.‚Ï:"תפילין ל"מבצע בנוגע - המכוונת לנקודה באים ומזה
עסקינן" ברשיעי "לא [שהרי ה"עמל" לענין זקוק אינו - בעצמו תפילין מניח יהודי ובפרט 195כאשר ,

ולכן  יודעים, שאינם אלו וישנם הדבר, חומר שיודעים אלו ישנם אלו; בזמנינו קיימת אינה כזו שמציאות
שהפירוש  "רשע", של מציאות אין אבל כו', מזה למטה אפילו או כו', מזלזלים או בזה, מהדרים אינם

כו'], ולהכעיס במזיד זאת שעושה הוא בזה הפשוט

"עמל"; של באופן זה אין עדיין - תפילין להניח עליו ולפעול הזולת עם לדבר לו נקל כאשר וכמוֿכן

תפילין, להניח עליו ולפעול הזולת עם לדבר עצמו את מכריח ואףֿעלֿפיֿכן ביישן, הוא אם אבל
רק  לא זאת עושה כאשר ובעיקר, כו', מזמנו ולהקדיש עניניו מכל עצמו את לנתק צריך כאשר וכמוֿכן
עוד  ולא ה"עמל", ענין ישנו אזי - עשרה פעמים וכמה ועשרה, שלשה שנים, עם אלא אחד, יהודי עם

שבאים כפי תורה" ו"עמל שיחה" "עמל מלאכה" ד"עמל הענינים פרטי כל שישנם `zgאלא zaa בענין
יולד". לעמל ד"אדם הענין שלימות שזוהי התפילין,

אלא ובפרט זאת, לעשות בו ולהפציר לבקש צריך שלא - לבב וטוב שמחה מתוך זאת עושים כאשר
גדר  פורץ ששמחה - כמותו יעשה חבירו שגם שמשתדל מזה וכדמוכח מעצמו, זאת עושה .196הוא

.„Ï מכמו יותר נעלה באופן - בתחתונים יתברך שכינתו להמשיך - הכוונה תכלית נשלמת ועלֿידיֿזה
היתה" בתחתונים שכינה הוא"197ש"עיקר חסד חפץ "כי מצד היה שזה עלֿידי 52, נעשה עתה ואילו ,

- ועוז כח וביתר אור, בתוספת זה הרי ובמילא האדם, עמל
היעוד  יקויים כאשר ממש, בקרוב בגלוי נראה שיהיה והיינו,124כפי גו'". הוי' כבוד "ונגלה

עליך" נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו שבראש"198שעלֿידיֿזה תפילין "אלו לקיום 199, באים אזי ,
דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר  כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד

תהלים' ב'מדרש שכתוב במה בדרךֿאפשר הביאור גם של 200וזהו ומלחמות משיח לגילוי שקרוב ,
מוסרותימו, את "ננתקה עבותימו", ממנו ונשליכה מוסרותימו את "ננתקה ויצעקו: גוים יבואו משיח,
על  תהלים' ב'מדרש ההוספה (שזוהי ראש" של תפילין אלו עבותימו, ממנו ונשליכה יד. של תפילין אלו

עבודהֿזרה  במסכת הגמרא המשיח.201מאמר ביאת את מעכבים התפילין ענין מניעת שעלֿידי כיון - (

הזהר  דברי עלֿפי ביאור ביתר ואוסרים 202ומובן קושרים שבה רצועה בדוגמת הוא התפילין שענין
הענין  תוכן גם שזהו - הרצועה עלֿידי אותו שמנהיגים כפי לעשות מוכרח ובמילא השמאל, צד את

הרעותי" ("אשר היצרֿהרע יתבטל שאז המשיח, לבבך"203דביאת ד"בכל הענין בגלוי ויהיה "בשני 103), ,
הארץ"104יצריך" מן אעביר הטומאה רוח ש"את כיון "ו 204, היעוד יקויים שלכן כי , יחדיו בשר כל ראו

דיבר". הוי' פי

"שצונו  שבה, הענינים פרטי ככל תפילין, מצות קיום והתפשטות התחזקות - היא לזה קרובה והכנה
המוח  לשעבד המוח" כנגד הראש ועל הלב כנגד הזרוע על ולהניחן אלו.. פרשיות ד' לכתוב הקב"ה
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וש"נ.195) א. ו, יומא ראה
ועוד.196) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וש"נ.197) ז. פי"ט, ב"ר
יו"ד.198) כח, תבוא
וש"נ.199) א. ו, ברכות
ג.200) ב, עה"פ

חנ"א 201) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש ג,
שם. 62 ובהערה ,298 ע'

ואילך 202) ב רפב, ח"ג
ב.203) נב, סוכה וראה ו. ד, מיכה
ב.204) יג, זכרי'

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי אשר מצרים, דיציאת הענין הזכרת גם כולל בגאולה 205והלב, ,
צדקנו. משיח עלֿידי ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית

***

.‰Ï השיחה - היא בריגא, מרובעות באותיות שנדפסו דיבורים" "לקוטי בשם הראשונות מהשיחות
תרצ"ג. ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת

אודותם, שדובר ענינים כמה היו הנ"ל בעל xzeiבשיחה הוציאם כן, שלאחרי אלא שנדפס, ממה
כמה  כמדובר אבל, בדפוס. לפרסמם נתן ולא מהרשימה, השיחות) בעל אדמו"ר, מו"ח (כ"ק ההילולא

או 206פעמים  מוקדם יותר קצת מסויים, שבשלב שיער, בוודאי הרי העתקה, נשארה שאצלי שידע כיון ,
אותם... גם אפרסם מאוחר, יותר קצת

הוא  הנ"ל, בשיחה שנאמרו הענינים אחד (מהורש"ב)207ובכן, אדמו"ר כ"ק שאבי, מה כל :
דבר  וברחמים. בחסד זה שיהיה בתנאי אבל עצמי, על קבלתי - תר"פ בשנת עמי דיבר 208נשמתוֿעדן

מדמעות  ספוגים החדר של הקירות געזונט")... אסאך געקאסט מיר האט ("דאס בריאות הרבה לי עלה ַַָָָזה
לנגוע  שלא ("באווארענען") להבטיח כדי טרערן")... מיט דורכגעווייגט זיינען צימער פון ווענט ַָ("די

עדֿכאןֿלשונו. לרחק. ושלא

.ÂÏ:בזה והענין
שנת  אודות מדובר שהרי - הנשיאות הנהגת ואופן הנשיאות לעניני בנוגע היא הדברים שכוונת מובן
מזה  גם וכמובן ההילולא, בעל עלֿידי הנשיאות וקבלת נ"ע, אדמו"ר של ההסתלקות שנת שהיא תר"פ,

מה  זאת הוציא ההילולא ברבים.שבעל ולפרסם להדפיס הרשה ולא רשימה,

אך  וברחמים. בחסד זה שיהיה בתנאי אבל עצמו, על שקיבל - הדברים המשך גם מובן ועלֿפיֿזה
היה  - כח נתינת של ענין שזהו הנשיאות, את שמסר הדור נשיא בהסכמת שהיה - זה תנאי לאחר גם

דמעות... של בענין צורך

מתבטא  ולכן ולקלוט, להכיל לסבול, יכולים אינם המוח שכלי ענין שזהו כך על מורים דמעות והרי
הקבלה) (בלשון מוחין ממותרי שנלקחים בדמעות, אינה 209הדבר הנפש שכאשר - האדם בנפש וענינו ,

גדותיה  על שעולה החבית בדוגמת זה הרי השמחה, את - הטוב בקו - או הצער, את לסבול יכולה
תפילה  של דמעות או בענינם, שמחה של דמעות - הדמעות ענין שזהו המותרות, ממנה ונשפכים
שהקירות  באופן להיות הוצרך אלא סתם, דמעות של ענין הספיק שלא ומוסיף, בענינם. הנפש והשתפכות

בדמעות!... ספוגים יהיו החדר של

והיינו, שניהם, על מקיף החדר אזי מישהו, של לחדרו נכנסים שכאשר בפועל, רואים בזה: והביאור
החדר. באותו שנמצאים השנים בין קירוב של ענין שזהו מקיף, באותו חדר, באותו נמצאים ששניהם

בפועל  להלכה גם נוגע זה נמצאים 210וענין שכאשר וכו', ועירוב סוכה שבת, נרות למנין, בנוגע -
המאחד. ענין זה הרי חדר באותו

דבית  והמקיף דלבוש המקיף שבין החילוק אודות בחסידות מהמבואר מובן בזה -211והביאור
(אברי  אבריו לפי מדוייקת והגבלה במדידה מדתו, לפי אחד כל אצל האדם, מדת לפי הוא שהלבוש

מקיף על  מורה זה  הרי ובמילא ברוחניות), גם ועלֿדרךֿזה מקיף,aexwdהגוף, הוא גם - בית ואילו ;
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טו.205) ז, מיכה
ע'206) ח"י .260 ע' ח"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.107
שמח"ת 207) בשיחת "וסיפר שנג: ע' ח"ג אג"ק גם ראה

תר"ף, שנת געזאגט מיר האט טאטע דער וואס אלץ וז"ל: ַַָָָתרצ"ג,
קאסט  גוטסקייט מיין וברחמים. בחסד בתנאי רק בל"נ, ע"ע ָקבלתי
גם  (וראה עכ"ל" כו'. לרחק ולא כו' לנגוע שלא כו' טייער מיך

חשון)). כ יום" ב"היום (נעתק רמב ע' היומן רשימת - מנחם תורת
בקול 208) גדולה, בהתרגשות דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק

(המו"ל). מבכי חנוק
ובכ"מ.209) א. כו, תולדות תו"א ראה
ס"ט 210) סרס"ג (מנין). סט"ו סנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

(עירובין). ס"ה סש"ע (סוכה). ס"ו סרי"ג שבת). (נרות ואילך
ובכ"מ.211) ד. צח, ברכה לקו"ת ראה



g"kyz'dנו ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

אבל  וממטר, מזרם מקור, או השמש מחום מוגן נעשה עלֿידו אדרבה, אלא אליו, שייך שאינו מקיף ולא
מקיף של באופן שלכן wegxdזהו שלו, והגבלות למדידות כלל בערך שאינו להיות שיכול כך, כדי עד ,

מזה. זה הפכיים לכאורה שהם לאנשים ועד אנשים, כמה חדר באותו להיות יכולים

כמוך" לרעך "ואהבת - נוסף ליהודי לעזור ממנו תובעים ביותר: גדולה צעקה מתעוררת –212וכאן
בתורה  שאתך "עם "עמיתך" ומצוות, בתורה "רעך" שאינו כיון כלל, בערכו שאינו אףֿעלֿפי

צריך 213ובמצוות" ועבודתו.. ה' מתורת הרחוקים ש"אף לב, פרק בתניא מאריך הזקן שרבינו כפי -
כו'". הפסיד לא לא, והן ה'. ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי וכולי אהבה, עבותות בחבלי למשכן

שלו  השלימות את שפועל המקיף - שלו המקיף לתוך לחדרו, הנ"ל יהודי להכניס ממנו תובעים ולכן
אדם" אינו בית לו שאין מי "כל בחסידות המובא מהמאמר כמובן 'אדם', נקרא 'בית'214להיות ולתוך ,

וכדי  הנ"ל. יהודי  של ה'אדם' בדרגת יפעל שלו שהבית כדי בערכו, אינו שלגמרי מישהו להכניס עליו זה
החדר!... בקירות וספוגים חדורים יהיו שהדמעות צורך יש - ב'הבית' זאת לפעול

אודות  מדובר אלא הימנו, למטה רק והוא שבערכו, יהודי אודות כאן מדובר שלא ומוסיף, וממשיך
טוב" לא לצדיק ענוש ש"גם כיון לכאורה, לנגוע": "שלא להבטיח שצריכים ומצב גם 215מעמד הרי -

ש  ואדם ענין אודות שמדובר לומר, צריך כן ועל הצדיק. של ענינו זה אין עונש, מגיע לפלוני jixvאם
לנגוע. שלא בעצמו פעל ואףֿעלֿפיֿכן בו, לנגוע

היחידה  והעצה לו, תועיל לא נגיעה שגם ומצב במעמד שנמצא מי אפילו לרחק": "שלא - מזה ויתירה
שעוזר  בלבד זו לא הנה - בערך שלא ענין שזהו כאּפן") זיך וועט ("ער "יתפוס" שאז אותו, לרחק ַהיא
את  מקבל שממנו המקיף מקיף, אותו את ועליו עצמו על ופורס לחדרו, אותו מכניס הוא אלא לו,

הרב. בלשון - אפשר בדרך - הביאור הוא כאן עד 'אדם'. שנקרא שלו השלימות

.ÊÏ בהתוועדות שנאמר ענין אודות שמדובר כיון זאת? לנו סיפרו מה בשביל השאלה: נשאלת וכאן
(והראיה  הדברים יגיעו מעשה, בשעת הפרסום על שנוסף ידוע היה בוודאי בפרהסיא, ברבים, פומבית,

זאת. לידע לנו נוגע שאכן מוכח ומזה שנים, כמה לאחרי גם הגיעו) שאכן -
דו  כאשר שטוען הידועה הטענה ישנה בזה: לדעת והענין שצריך - ליהודי טובה לעשות ממנו רשים

יהודי, אותו הוא מי תחילה

בגמרא  איתא מהתורה: ראיה לו שיש וטוען על 216- חותמין היו "לא שבירושלים", הדעת ש"נקיי
זאת, עוד אלא נאמנות, עם הקשור לענין בנוגע רק ולא עמהן", חותם מי יודעין אלאֿאםֿכן השטר
לקיש  ריש דמשתעי ש"מאן שמצינו ועד עמהן". מיסב מי יודעין אלאֿאםֿכן בסעודה נכנסין היו ש"לא

סהדי" בלא עיסקא ליה יהבו בשוק שיכולים 217בהדיה מי עם אלא לדבר שלא אפילו שנזהרו והיינו, ,
עצמו  מעמיד אדם "אין (שהרי ממון כמו נפשו' ל'חיי בנוגע אפילו הענינים, בכל עליו ולסמוך להאמין

ממונו" -218על בזה) וכיוצא למחתרת, ובנוגע לשבת בנוגע שמצינו כפי ,

ואפילו  בכלל, עמו להתעסק אם יחליט ומצבו, מעמדו ערך לפי הנה פלוני, של ומצבו מעמדו וכשידע
שלו. לשלימות שנוגע בענין גם או הרבה, או מעט כמה: עד - כן אם

ועד" סלה ד"נצח לאופן ועד באורחותיו", ש"נלכה כדי הורנו", אשר "דרכיו שישנם אומרים, זה ועל
הקודש' 'אגרת בכח 23(כלשון זאת ועושים הדרך, את סללו שכבר כיון יותר, הרבה נקל זה הרי שאז - (

מזה, ויתירה בו, 'לנגוע' צריך החשבון שמצד כזה יהודי עם גם להתעסק שצריך - המצוה בכח ַהמשלח,
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יח.212) יט, קדושים
(ע'213) פל"ב לסש"ב" קצרות והערות הגהות ב"מ"מ, ראה

.229 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם וראה וש"נ. קצו).
וש"נ.

שם 214) אבל א), (סג, יבמות במסכת בגמרא הוא זה מאמר
(וראה  כבפנים הגירסא הובא בחסידות ואילו אחרת, גירסא יש

וש"נ). .226 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם
(215.26 ע' תש"ד .90 ע' תרפ"ה סה"ש וראה כו. יז, משלי
א.216) כג, סנהדרין
סע"ב.217) ט, יומא
וש"נ.218) ב. פה, יומא א. קנג, שבת

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

שלא  בלבד זו ולא אותו, מרחקים שלא בלבד זו לא הנה ואףֿעלֿפיֿכן אותו, 'לרחק' שצריכים יתכן
של  מהקירות שקיבל מהשלימות לו ומעניק שלו, לחדר אותו מכניס הוא - אדרבה אלא בו, נוגעים

הדירה.

.ÁÏ'ה'כלי ישנו אזי - באורחותיו" ש"נלכה עלֿידיֿזה דין, בעלמא שליחותו את ממלאים וכאשר
ריבוא  לששים לארץ מתחת המאיר ה"שמש של כח' וה'נתינת והארות השפעות ההמשכות את לקבל

הקודש' ב'אגרת שמביא (כפי ),220מ'תיקונים'219כוכבים"
אחר  ומצב במעמד שנמצאת אלא השמש, של מציאותה קיימת השמש, ששקעה לאחרי שגם והיינו,

ואףֿעלֿפיֿכן  השמש, אור בגלוי אצלו נראה לא שלכן הוא, ומצבו למעמדו השמש בנוגע מאירה אז גם
שנכללים  ישראל בני כללות הם בנמשל שענינם כוכבים, ריבוא לששים אלא) סגולה, ליחידי רק (לא

בתניא  (כמבואר ריבוא ששים שרש 221במספר וכל שרשים, הן אלו פרטיות נשמות ריבוא ש"ששים
(לאחרי  עתה גם שמאיר והיינו, אחת"), נשמה הוא ניצוץ שכל ניצוצות, ריבוא לששים מתחלק
מדרכיו  הורנו אשר ישרה בדרך ש"נלך עלֿידיֿזה – ובמיוחד מישראל, ואחד אחד לכל ההסתלקות)

הפסק" לו ש"אין ועד", סלה ד"נצח  ובאופן באורחותיו", .24ונלכה

שאין  "גאולה הפסק, לה שאין גאולה היא שגם - לבוא העתידה הגאולה את ממשיכים ועלֿידיֿזה
גלות" צדקנו.222אחריה משיח עלֿידי ממש, בקרוב ,

***

.ËÏ.כלה אחותי לגני באתי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ó,סברות ג' בזה שיש יולד", ש"לעמל האדם, בריאת תכלית בענין הגמרא לדברי בנוגע לעיל דובר
"עמל  בשביל היא האדם בריאת שתכלית היא והמסקנא תורה", ו"עמל שיחה" "עמל מלאכה", "עמל
גם  ומציאות שייכות שיש מובן, הרי מהתורה, חלק הוא בתורה קאֿסלקאֿדעתא שגם שכיון - תורה"
הפחות  לכל הענינים, שאר גם ישנם אבל תורה", "עמל הוא העיקר העיקר; זה שאין אלא זה, לענין

טפל. בדרך
ו"עמל  מלאכה" ד"עמל הענינים גם ישנם גופא תורה" שב"עמל כט) (סעיף לעיל שנתבאר ועד

שיחה".

"עמל  "עמל", של באופן הלימוד גם כולל התורה, לימוד אחר: באופן גם זאת ולבאר להוסיף ויש
ז"ל  רבותינו כמאמר  - ה"מלאכה" ענין בשביל להיות יכול מעשה".45תורה", לידי שמביא תלמוד "גדול

הוא  מלאכה" ש"עמל יב) (סעיף (כנ"ל ה"מלאכה" שזוהי המעשה, ענין בשביל הוא שהלימוד היינו,
והרי  תעשינה; לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה את לידע המצוות, מעשה מלאכת - המעשה) ענין
בארוכה  (כמבואר ופחד ביראה רבה, ביגיעה הלימוד להיות צריך לאמיתתה, ההלכה את לברר כדי

תרס"ו  ראשֿהשנה בתורה.223בהמשך שהוא כפי מלאכה" ד"עמל ענין שזהו – (

בתורה: שהוא כפי התפילה) (עבודת שיחה" "עמל ישנו וכמוֿכן

הרמב"ם  פוסק - ה' ויראת ה' לאהבת האדם 98בנוגע שיתבונן "בשעה היא ויראתו" לאהבתו ש"הדרך
את  "דע בבחינת הוא שלימודה התורה, דפנימיות הענין כללות שזהו כו'", הנפלאים וברואיו במעשיו

אביך" וכו'.224אלקי העולמות והשתלשלות הספירות בענין הלימוד שזהו ,
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נז g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

אבל  וממטר, מזרם מקור, או השמש מחום מוגן נעשה עלֿידו אדרבה, אלא אליו, שייך שאינו מקיף ולא
מקיף של באופן שלכן wegxdזהו שלו, והגבלות למדידות כלל בערך שאינו להיות שיכול כך, כדי עד ,

מזה. זה הפכיים לכאורה שהם לאנשים ועד אנשים, כמה חדר באותו להיות יכולים

כמוך" לרעך "ואהבת - נוסף ליהודי לעזור ממנו תובעים ביותר: גדולה צעקה מתעוררת –212וכאן
בתורה  שאתך "עם "עמיתך" ומצוות, בתורה "רעך" שאינו כיון כלל, בערכו שאינו אףֿעלֿפי

צריך 213ובמצוות" ועבודתו.. ה' מתורת הרחוקים ש"אף לב, פרק בתניא מאריך הזקן שרבינו כפי -
כו'". הפסיד לא לא, והן ה'. ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי וכולי אהבה, עבותות בחבלי למשכן

שלו  השלימות את שפועל המקיף - שלו המקיף לתוך לחדרו, הנ"ל יהודי להכניס ממנו תובעים ולכן
אדם" אינו בית לו שאין מי "כל בחסידות המובא מהמאמר כמובן 'אדם', נקרא 'בית'214להיות ולתוך ,

וכדי  הנ"ל. יהודי  של ה'אדם' בדרגת יפעל שלו שהבית כדי בערכו, אינו שלגמרי מישהו להכניס עליו זה
החדר!... בקירות וספוגים חדורים יהיו שהדמעות צורך יש - ב'הבית' זאת לפעול

אודות  מדובר אלא הימנו, למטה רק והוא שבערכו, יהודי אודות כאן מדובר שלא ומוסיף, וממשיך
טוב" לא לצדיק ענוש ש"גם כיון לכאורה, לנגוע": "שלא להבטיח שצריכים ומצב גם 215מעמד הרי -

ש  ואדם ענין אודות שמדובר לומר, צריך כן ועל הצדיק. של ענינו זה אין עונש, מגיע לפלוני jixvאם
לנגוע. שלא בעצמו פעל ואףֿעלֿפיֿכן בו, לנגוע

היחידה  והעצה לו, תועיל לא נגיעה שגם ומצב במעמד שנמצא מי אפילו לרחק": "שלא - מזה ויתירה
שעוזר  בלבד זו לא הנה - בערך שלא ענין שזהו כאּפן") זיך וועט ("ער "יתפוס" שאז אותו, לרחק ַהיא
את  מקבל שממנו המקיף מקיף, אותו את ועליו עצמו על ופורס לחדרו, אותו מכניס הוא אלא לו,

הרב. בלשון - אפשר בדרך - הביאור הוא כאן עד 'אדם'. שנקרא שלו השלימות

.ÊÏ בהתוועדות שנאמר ענין אודות שמדובר כיון זאת? לנו סיפרו מה בשביל השאלה: נשאלת וכאן
(והראיה  הדברים יגיעו מעשה, בשעת הפרסום על שנוסף ידוע היה בוודאי בפרהסיא, ברבים, פומבית,

זאת. לידע לנו נוגע שאכן מוכח ומזה שנים, כמה לאחרי גם הגיעו) שאכן -
דו  כאשר שטוען הידועה הטענה ישנה בזה: לדעת והענין שצריך - ליהודי טובה לעשות ממנו רשים

יהודי, אותו הוא מי תחילה

בגמרא  איתא מהתורה: ראיה לו שיש וטוען על 216- חותמין היו "לא שבירושלים", הדעת ש"נקיי
זאת, עוד אלא נאמנות, עם הקשור לענין בנוגע רק ולא עמהן", חותם מי יודעין אלאֿאםֿכן השטר
לקיש  ריש דמשתעי ש"מאן שמצינו ועד עמהן". מיסב מי יודעין אלאֿאםֿכן בסעודה נכנסין היו ש"לא

סהדי" בלא עיסקא ליה יהבו בשוק שיכולים 217בהדיה מי עם אלא לדבר שלא אפילו שנזהרו והיינו, ,
עצמו  מעמיד אדם "אין (שהרי ממון כמו נפשו' ל'חיי בנוגע אפילו הענינים, בכל עליו ולסמוך להאמין

ממונו" -218על בזה) וכיוצא למחתרת, ובנוגע לשבת בנוגע שמצינו כפי ,

ואפילו  בכלל, עמו להתעסק אם יחליט ומצבו, מעמדו ערך לפי הנה פלוני, של ומצבו מעמדו וכשידע
שלו. לשלימות שנוגע בענין גם או הרבה, או מעט כמה: עד - כן אם

ועד" סלה ד"נצח לאופן ועד באורחותיו", ש"נלכה כדי הורנו", אשר "דרכיו שישנם אומרים, זה ועל
הקודש' 'אגרת בכח 23(כלשון זאת ועושים הדרך, את סללו שכבר כיון יותר, הרבה נקל זה הרי שאז - (

מזה, ויתירה בו, 'לנגוע' צריך החשבון שמצד כזה יהודי עם גם להתעסק שצריך - המצוה בכח ַהמשלח,
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יח.212) יט, קדושים
(ע'213) פל"ב לסש"ב" קצרות והערות הגהות ב"מ"מ, ראה

.229 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם וראה וש"נ. קצו).
וש"נ.

שם 214) אבל א), (סג, יבמות במסכת בגמרא הוא זה מאמר
(וראה  כבפנים הגירסא הובא בחסידות ואילו אחרת, גירסא יש

וש"נ). .226 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם
(215.26 ע' תש"ד .90 ע' תרפ"ה סה"ש וראה כו. יז, משלי
א.216) כג, סנהדרין
סע"ב.217) ט, יומא
וש"נ.218) ב. פה, יומא א. קנג, שבת

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

שלא  בלבד זו ולא אותו, מרחקים שלא בלבד זו לא הנה ואףֿעלֿפיֿכן אותו, 'לרחק' שצריכים יתכן
של  מהקירות שקיבל מהשלימות לו ומעניק שלו, לחדר אותו מכניס הוא - אדרבה אלא בו, נוגעים

הדירה.

.ÁÏ'ה'כלי ישנו אזי - באורחותיו" ש"נלכה עלֿידיֿזה דין, בעלמא שליחותו את ממלאים וכאשר
ריבוא  לששים לארץ מתחת המאיר ה"שמש של כח' וה'נתינת והארות השפעות ההמשכות את לקבל

הקודש' ב'אגרת שמביא (כפי ),220מ'תיקונים'219כוכבים"
אחר  ומצב במעמד שנמצאת אלא השמש, של מציאותה קיימת השמש, ששקעה לאחרי שגם והיינו,

ואףֿעלֿפיֿכן  השמש, אור בגלוי אצלו נראה לא שלכן הוא, ומצבו למעמדו השמש בנוגע מאירה אז גם
שנכללים  ישראל בני כללות הם בנמשל שענינם כוכבים, ריבוא לששים אלא) סגולה, ליחידי רק (לא

בתניא  (כמבואר ריבוא ששים שרש 221במספר וכל שרשים, הן אלו פרטיות נשמות ריבוא ש"ששים
(לאחרי  עתה גם שמאיר והיינו, אחת"), נשמה הוא ניצוץ שכל ניצוצות, ריבוא לששים מתחלק
מדרכיו  הורנו אשר ישרה בדרך ש"נלך עלֿידיֿזה – ובמיוחד מישראל, ואחד אחד לכל ההסתלקות)

הפסק" לו ש"אין ועד", סלה ד"נצח  ובאופן באורחותיו", .24ונלכה

שאין  "גאולה הפסק, לה שאין גאולה היא שגם - לבוא העתידה הגאולה את ממשיכים ועלֿידיֿזה
גלות" צדקנו.222אחריה משיח עלֿידי ממש, בקרוב ,

***

.ËÏ.כלה אחותי לגני באתי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ó,סברות ג' בזה שיש יולד", ש"לעמל האדם, בריאת תכלית בענין הגמרא לדברי בנוגע לעיל דובר
"עמל  בשביל היא האדם בריאת שתכלית היא והמסקנא תורה", ו"עמל שיחה" "עמל מלאכה", "עמל
גם  ומציאות שייכות שיש מובן, הרי מהתורה, חלק הוא בתורה קאֿסלקאֿדעתא שגם שכיון - תורה"
הפחות  לכל הענינים, שאר גם ישנם אבל תורה", "עמל הוא העיקר העיקר; זה שאין אלא זה, לענין

טפל. בדרך
ו"עמל  מלאכה" ד"עמל הענינים גם ישנם גופא תורה" שב"עמל כט) (סעיף לעיל שנתבאר ועד

שיחה".

"עמל  "עמל", של באופן הלימוד גם כולל התורה, לימוד אחר: באופן גם זאת ולבאר להוסיף ויש
ז"ל  רבותינו כמאמר  - ה"מלאכה" ענין בשביל להיות יכול מעשה".45תורה", לידי שמביא תלמוד "גדול

הוא  מלאכה" ש"עמל יב) (סעיף (כנ"ל ה"מלאכה" שזוהי המעשה, ענין בשביל הוא שהלימוד היינו,
והרי  תעשינה; לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה את לידע המצוות, מעשה מלאכת - המעשה) ענין
בארוכה  (כמבואר ופחד ביראה רבה, ביגיעה הלימוד להיות צריך לאמיתתה, ההלכה את לברר כדי

תרס"ו  ראשֿהשנה בתורה.223בהמשך שהוא כפי מלאכה" ד"עמל ענין שזהו – (

בתורה: שהוא כפי התפילה) (עבודת שיחה" "עמל ישנו וכמוֿכן

הרמב"ם  פוסק - ה' ויראת ה' לאהבת האדם 98בנוגע שיתבונן "בשעה היא ויראתו" לאהבתו ש"הדרך
את  "דע בבחינת הוא שלימודה התורה, דפנימיות הענין כללות שזהו כו'", הנפלאים וברואיו במעשיו

אביך" וכו'.224אלקי העולמות והשתלשלות הספירות בענין הלימוד שזהו ,
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g"kyz'dנח ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

לבוא  כדי כו' במעשיו להתבונן להצורך שבהמשך מה שזהו - דתורה בנגלה גם יש מקצתו ואפס
מתורה  חלק (שזהו התורה יסודי הלכות של הראשונים בפרקים הרמב"ם מבאר ויראתו, לאהבתו

העולמים" רבון ממעשה גדולים "כללים דנגלה)98שבעלֿפה) (נגלה דתורה בנגלה שנקרא מה שזהו ,
מרכבה" "מעשה בראשית"225בשם .226ו"מעשה

זה  הרי - התפילה עבודת של ענינה שזהו ויראתו, לאהבתו לבוא כדי אלו בענינים שהלימוד ונמצא,
שבתורה. שיחה" "עמל

בשם  דתורה בנגלה שנקרא התורה לימוד אופן שזהו עצמו, בפני שהוא כפי תורה" "עמל ישנו אך
ויאדיר" תורה חולין 227"יגדיל במסכת בגמרא שמצינו כפי שיש 228- ש"כל בדגים, טהרה לסימני בנוגע

"יגדיל  משום שזהו אלא סנפיר", ליכתוב ולא קשקשת רחמנא "ליכתוב ואםֿכן סנפיר", לו יש קשקשת לו
שזהו  - למעשה להלכה נוגע שאינו אףֿעלֿפי התורה, בידיעת ענין עוד שניתוסף והיינו, ויאדיר". תורה

גופא. בתורה "מלאכה" או "שיחה" בשביל לא כשלעצמו, תורה" "עמל ענין

.‡Ó עוסקים כאשר שאפילו מובן, ומזה תורה", "עמל הוא אלו ענינים ג' של הכללי השם אמנם,
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  התפילה, בעבודת עוסקים כאשר או המצוות, קיום ענין שזהו מלאכה", ב"עמל
עלֿפי  ונעשים חדורים עניניו וכל מציאותו שכל באופן להיות צריך זה הרי - התורה בלימוד כשעוסקים

תורה:
ז"ל  רבותינו אמרו הרי - שיחה" ל"עמל "חסיד"229בנוגע והרי חסיד", עםֿהארץ  הוא "לא כפשוטו

הדין  משורת לפנים שמתנהג כמאמר 230מי התפילה, עבודת ענין הוא העבודה ובכללות חסיד 231, "איזהו
בתניא  (כמבואר דיליה" קן "עם קונו", עם שגם 232המתחסד היינו, חסיד", עםֿהארץ "לא נאמר זה ועל ,(

התורה. בענין חדור להיות צריך התפילה ענין

ענין  להיות צריך מעשה לידי לבוא כדי הרי - המצוות קיום ענין שזהו מלאכה", ל"עמל בנוגע וכן
מעשה". לידי שמביא לימוד ש"גדול כנ"ל הלימוד,

.·Ó אם הן ומצבו, מעמדו עסקו, על הבט מבלי - יהודי של מציאותו לעצם בנוגע גם מובן ומזה
דתורה  גליא או דתורה רזין רק או שבתורה, דרזין ברזין שעוסק תורה" ד"מארי עליונה הכי בדרגא הוא
בהמשך  גם (כמוזכר טבין" עובדין מ"מארי שבפשוטים פשוט בתכלית, הפשוט איש שהוא או וכו',

התורה.233ההילולא  ענין היא מציאותו שכל - (
סנהדרין  במסכת הגמרא מדברי - לזה שגם 234וההוכחה והיינו, הוא". ישראל שחטא "אףֿעלֿפי :

מפרטת  שהגמרא (כפי הימנו למטה אין שבדבר החרטה שלולי ביותר, החמור חטא אודות מדובר כאשר
הוא  "ישראל" והרי "ישראל"; נקרא התשובה לפני עוד הנה עליהם), עכן שעבר הענינים כל את שם

" חיותו,235תורה"lותיות`יבואxשיםyשiראשיֿתיבות מקבל וממנה בתורה, אות יש יהודי שלכל כיון ,
תורה  - היא מציאותו שכל .236כך

פעמים  כמה ענין39וכאמור בדברי שכל מפורש זה הרי ובנידוןֿדידן, בנגלה, מרומז להיות צריך
ברכות  במסכת :237הגמרא
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הי"א.225) פ"ב
ה"י.226) פ"ד
כא.227) מב, ישעי'
וש"נ.228) ב. סו,
מ"ה.229) פ"ב אבות
שפה 230) (ע' חסיד ערך טז) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
רפא,231) שם וראה (ברע"מ). ב רכב, ח"ג ב. קיד, ח"ב זהר

סע"ב). (א, בהקדמה תקו"ז (ברע"מ). א

ספ"י.232)
(233.(122 ע' תש"י (סה"מ פ"ח
רע"א.234) מד,
(235.12 הערה 419 ע' ח"כ לקו"ש וראה קפו. אופן מג"ע
(236.46 ע' תש"ו סה"מ שם. מג"ע ד. פח, רות זו"ח ראה

.69 ע' תרפ"ט שני). אדר יג יום" ב"היום (נעתק 41 ע' תש"ט
וש"נ.

ב.237) סא,

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

אותו: שאלו וכאשר המלכות, גזירת בעת גם בתורה" ועוסק ברבים קהילות מקהיל "היה עקיבא רבי
היא  בנמשל ודוגמתו חיותם", "מקום שזהו שבים, מדגים במשל השיב סכנה. של ענין זה הרי היתכן,

התורה. לימוד עם יהודי של השייכות

במציאותו  להיות שיכול דג בדוגמת התורה, היא יהודי של שהחיות דתורה בנגלה שמפורש ונמצא,
בתורה. כשנמצא רק להיות יכולה יהודי  של מציאותו וכמוֿכן במים, נמצא כאשר רק

פעמים  כמה כמדובר - בפועל להלכה גם נוגע זה שענין גמליאל 238ועד בן שמעון רבן דעת אודות
חוצץ" אינו שבים כאן 239ש"כל שיש אףֿעלֿפי הנה בים, שנמצאת מציאות שזוהי שכיון והיינו, ,

ועורו  ובשרו הדג ראש שבו, הפרטים כל עם ה"דג", את למשש יכולים שהרי הים, מלבד "מציאות"
המים. מציאות היא מציאותו שכל כיון חוצץ, אינו בים, שנמצא כיון מכלֿמקום כו', ודמו

עצם  הרי - דין בעלמא חיותו בחיים כפשוטם, חיים אפילו - חי יהודי רואים שכאשר מובן, ומזה
יכול  היה לא זאת לולי כי התורה, שהיא חיותו", "במקום נמצא שהוא הוכחה מהווה חי, שהוא העובדה

הגמרא  ובלשון בחיים, לבני 240להיות בנוגע ועלֿדרךֿזה מתים", מיד ליבשה שעולין כיון שבים "דגים :
ותורה. ישראל

"דגים  בדוגמת שהיותו או קטן, דג או גדול דג זה אם - חילוקים ישנם גופא זה בענין מאי, אלא
לאו, אם זאת יודע הוא אם נפקאֿמינה ללא מציאותו, זוהי - אז גם אבל כו', והסתר בהעלם הוא שבים"
(עלֿדרך  להיפך מתנהג אם ואפילו רצונו, היפך שזהו או בכך רצונו אם לאו, אם זאת מרגיש הוא אם

הקודש' ב'אגרת גו'"241המבואר לו אמר "ה' כל 242בענין על עבר שעכן בשעה שאפילו לעיל, וכאמור ,(
עבודת  שזוהי אלא חיותו, שהיא בתורה, אות לו שיש כיון "ישראל", נקרא מעשה בשעת הנה הענינים,

גילוי. לידי יבואו שבהעלם שהענינים לפעול שצריך - האדם

שמתעסק יהודי גם שזוהי ולכן, או טבין", עובדין ד"מארי המלאכה זוהי אם בין - מלאכה" ב"עמל
הגמרא  (כדברי ארץ של בישובה שעוסק הארץ', 'עם להיותו תחתונה, הכי בדרגא כפשוטה, מלאכה

שבת  לעסוק 243במסכת שיוכל כדי כי תורה", מ"עמל חלק שזהו לדעת צריך יהודי, להיותו הנה - (
שעולין  כיון שבים ש"דגים וכיון חי, אדם להיות צריך  ובמילא פעיל, אדם להיות צריך ארץ, של בישובה
נמצא  שהוא בוודאי הרי תורה", מדברי כ"שפורשין ישראל לבני בנוגע ועלֿדרךֿזה מתים", מיד ליבשה

שיחה". ל"עמל בנוגע גם ועלֿדרךֿזה התורה. ענין שזהו חיותו", "במקום

.‚Ó מסויימת ובמדה ("באווארעניש"), והבהרה זהירות דרושה תורה" ל"עמל בנוגע שגם להוסיף, ַָויש
שיחה": ו"עמל מלאכה" ל"עמל בנוגע מאשר יותר עוד -

יהיה  שהלימוד עצמו על לפעול התורה, לימוד שקודם היגיעה לא - בתורה מתייגע יהודי כאשר
ובזיע" ברתת ביראה מגילה 161"באימה במסכת הגמרא כדברי עצמו, התורה שבלימוד ה"עמל" אלא ,126:

והתעסקותו  הסוגיא, והשגת בהבנת כולו 'מונח' שהוא כך שבראש, המוחין יגיעת - ומצאתי" "יגעתי
לפי  מגעת, שידו מקום עד בשכלו להתייגע שצריך כביכול, שלו, בתוך העושה כאדם להיות צריכה בזה

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו שפוסק (כפי נשמתו לטעות 244שורש יבוא שלא בהבהרה צורך יש - (
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי .245ולחשוב

הענין  ולשלול להבהיר כלֿכך צורך אין והלב, המוח את לשעבד ומכוין תפילין מניח יהודי כאשר -
ב  עוסק מעשה בשעת שהרי ידי", ועוצם ידו.cearyד"כחי ועוצם כחו
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מ"ב.239) פ"ב ידים מ"ז. פ"ו מקואות
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נט g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

לבוא  כדי כו' במעשיו להתבונן להצורך שבהמשך מה שזהו - דתורה בנגלה גם יש מקצתו ואפס
מתורה  חלק (שזהו התורה יסודי הלכות של הראשונים בפרקים הרמב"ם מבאר ויראתו, לאהבתו

העולמים" רבון ממעשה גדולים "כללים דנגלה)98שבעלֿפה) (נגלה דתורה בנגלה שנקרא מה שזהו ,
מרכבה" "מעשה בראשית"225בשם .226ו"מעשה

זה  הרי - התפילה עבודת של ענינה שזהו ויראתו, לאהבתו לבוא כדי אלו בענינים שהלימוד ונמצא,
שבתורה. שיחה" "עמל

בשם  דתורה בנגלה שנקרא התורה לימוד אופן שזהו עצמו, בפני שהוא כפי תורה" "עמל ישנו אך
ויאדיר" תורה חולין 227"יגדיל במסכת בגמרא שמצינו כפי שיש 228- ש"כל בדגים, טהרה לסימני בנוגע

"יגדיל  משום שזהו אלא סנפיר", ליכתוב ולא קשקשת רחמנא "ליכתוב ואםֿכן סנפיר", לו יש קשקשת לו
שזהו  - למעשה להלכה נוגע שאינו אףֿעלֿפי התורה, בידיעת ענין עוד שניתוסף והיינו, ויאדיר". תורה

גופא. בתורה "מלאכה" או "שיחה" בשביל לא כשלעצמו, תורה" "עמל ענין

.‡Ó עוסקים כאשר שאפילו מובן, ומזה תורה", "עמל הוא אלו ענינים ג' של הכללי השם אמנם,
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  התפילה, בעבודת עוסקים כאשר או המצוות, קיום ענין שזהו מלאכה", ב"עמל
עלֿפי  ונעשים חדורים עניניו וכל מציאותו שכל באופן להיות צריך זה הרי - התורה בלימוד כשעוסקים

תורה:
ז"ל  רבותינו אמרו הרי - שיחה" ל"עמל "חסיד"229בנוגע והרי חסיד", עםֿהארץ  הוא "לא כפשוטו

הדין  משורת לפנים שמתנהג כמאמר 230מי התפילה, עבודת ענין הוא העבודה ובכללות חסיד 231, "איזהו
בתניא  (כמבואר דיליה" קן "עם קונו", עם שגם 232המתחסד היינו, חסיד", עםֿהארץ "לא נאמר זה ועל ,(

התורה. בענין חדור להיות צריך התפילה ענין

ענין  להיות צריך מעשה לידי לבוא כדי הרי - המצוות קיום ענין שזהו מלאכה", ל"עמל בנוגע וכן
מעשה". לידי שמביא לימוד ש"גדול כנ"ל הלימוד,

.·Ó אם הן ומצבו, מעמדו עסקו, על הבט מבלי - יהודי של מציאותו לעצם בנוגע גם מובן ומזה
דתורה  גליא או דתורה רזין רק או שבתורה, דרזין ברזין שעוסק תורה" ד"מארי עליונה הכי בדרגא הוא
בהמשך  גם (כמוזכר טבין" עובדין מ"מארי שבפשוטים פשוט בתכלית, הפשוט איש שהוא או וכו',

התורה.233ההילולא  ענין היא מציאותו שכל - (
סנהדרין  במסכת הגמרא מדברי - לזה שגם 234וההוכחה והיינו, הוא". ישראל שחטא "אףֿעלֿפי :

מפרטת  שהגמרא (כפי הימנו למטה אין שבדבר החרטה שלולי ביותר, החמור חטא אודות מדובר כאשר
הוא  "ישראל" והרי "ישראל"; נקרא התשובה לפני עוד הנה עליהם), עכן שעבר הענינים כל את שם

" חיותו,235תורה"lותיות`יבואxשיםyשiראשיֿתיבות מקבל וממנה בתורה, אות יש יהודי שלכל כיון ,
תורה  - היא מציאותו שכל .236כך

פעמים  כמה ענין39וכאמור בדברי שכל מפורש זה הרי ובנידוןֿדידן, בנגלה, מרומז להיות צריך
ברכות  במסכת :237הגמרא
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כא.227) מב, ישעי'
וש"נ.228) ב. סו,
מ"ה.229) פ"ב אבות
שפה 230) (ע' חסיד ערך טז) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
רפא,231) שם וראה (ברע"מ). ב רכב, ח"ג ב. קיד, ח"ב זהר

סע"ב). (א, בהקדמה תקו"ז (ברע"מ). א

ספ"י.232)
(233.(122 ע' תש"י (סה"מ פ"ח
רע"א.234) מד,
(235.12 הערה 419 ע' ח"כ לקו"ש וראה קפו. אופן מג"ע
(236.46 ע' תש"ו סה"מ שם. מג"ע ד. פח, רות זו"ח ראה

.69 ע' תרפ"ט שני). אדר יג יום" ב"היום (נעתק 41 ע' תש"ט
וש"נ.

ב.237) סא,

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

אותו: שאלו וכאשר המלכות, גזירת בעת גם בתורה" ועוסק ברבים קהילות מקהיל "היה עקיבא רבי
היא  בנמשל ודוגמתו חיותם", "מקום שזהו שבים, מדגים במשל השיב סכנה. של ענין זה הרי היתכן,

התורה. לימוד עם יהודי של השייכות

במציאותו  להיות שיכול דג בדוגמת התורה, היא יהודי של שהחיות דתורה בנגלה שמפורש ונמצא,
בתורה. כשנמצא רק להיות יכולה יהודי  של מציאותו וכמוֿכן במים, נמצא כאשר רק

פעמים  כמה כמדובר - בפועל להלכה גם נוגע זה שענין גמליאל 238ועד בן שמעון רבן דעת אודות
חוצץ" אינו שבים כאן 239ש"כל שיש אףֿעלֿפי הנה בים, שנמצאת מציאות שזוהי שכיון והיינו, ,

ועורו  ובשרו הדג ראש שבו, הפרטים כל עם ה"דג", את למשש יכולים שהרי הים, מלבד "מציאות"
המים. מציאות היא מציאותו שכל כיון חוצץ, אינו בים, שנמצא כיון מכלֿמקום כו', ודמו

עצם  הרי - דין בעלמא חיותו בחיים כפשוטם, חיים אפילו - חי יהודי רואים שכאשר מובן, ומזה
יכול  היה לא זאת לולי כי התורה, שהיא חיותו", "במקום נמצא שהוא הוכחה מהווה חי, שהוא העובדה

הגמרא  ובלשון בחיים, לבני 240להיות בנוגע ועלֿדרךֿזה מתים", מיד ליבשה שעולין כיון שבים "דגים :
ותורה. ישראל

"דגים  בדוגמת שהיותו או קטן, דג או גדול דג זה אם - חילוקים ישנם גופא זה בענין מאי, אלא
לאו, אם זאת יודע הוא אם נפקאֿמינה ללא מציאותו, זוהי - אז גם אבל כו', והסתר בהעלם הוא שבים"
(עלֿדרך  להיפך מתנהג אם ואפילו רצונו, היפך שזהו או בכך רצונו אם לאו, אם זאת מרגיש הוא אם

הקודש' ב'אגרת גו'"241המבואר לו אמר "ה' כל 242בענין על עבר שעכן בשעה שאפילו לעיל, וכאמור ,(
עבודת  שזוהי אלא חיותו, שהיא בתורה, אות לו שיש כיון "ישראל", נקרא מעשה בשעת הנה הענינים,

גילוי. לידי יבואו שבהעלם שהענינים לפעול שצריך - האדם

שמתעסק יהודי גם שזוהי ולכן, או טבין", עובדין ד"מארי המלאכה זוהי אם בין - מלאכה" ב"עמל
הגמרא  (כדברי ארץ של בישובה שעוסק הארץ', 'עם להיותו תחתונה, הכי בדרגא כפשוטה, מלאכה

שבת  לעסוק 243במסכת שיוכל כדי כי תורה", מ"עמל חלק שזהו לדעת צריך יהודי, להיותו הנה - (
שעולין  כיון שבים ש"דגים וכיון חי, אדם להיות צריך  ובמילא פעיל, אדם להיות צריך ארץ, של בישובה
נמצא  שהוא בוודאי הרי תורה", מדברי כ"שפורשין ישראל לבני בנוגע ועלֿדרךֿזה מתים", מיד ליבשה

שיחה". ל"עמל בנוגע גם ועלֿדרךֿזה התורה. ענין שזהו חיותו", "במקום

.‚Ó מסויימת ובמדה ("באווארעניש"), והבהרה זהירות דרושה תורה" ל"עמל בנוגע שגם להוסיף, ַָויש
שיחה": ו"עמל מלאכה" ל"עמל בנוגע מאשר יותר עוד -

יהיה  שהלימוד עצמו על לפעול התורה, לימוד שקודם היגיעה לא - בתורה מתייגע יהודי כאשר
ובזיע" ברתת ביראה מגילה 161"באימה במסכת הגמרא כדברי עצמו, התורה שבלימוד ה"עמל" אלא ,126:

והתעסקותו  הסוגיא, והשגת בהבנת כולו 'מונח' שהוא כך שבראש, המוחין יגיעת - ומצאתי" "יגעתי
לפי  מגעת, שידו מקום עד בשכלו להתייגע שצריך כביכול, שלו, בתוך העושה כאדם להיות צריכה בזה

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו שפוסק (כפי נשמתו לטעות 244שורש יבוא שלא בהבהרה צורך יש - (
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי .245ולחשוב

הענין  ולשלול להבהיר כלֿכך צורך אין והלב, המוח את לשעבד ומכוין תפילין מניח יהודי כאשר -
ב  עוסק מעשה בשעת שהרי ידי", ועוצם ידו.cearyד"כחי ועוצם כחו
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סע"ב.240) ג, ע"ז
ב).241) (קלח, סכ"ה
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וש"נ.244) ה"ד. פ"א
יז.245) ח, עקב



g"kyz'dס ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

בגמרא  שכתוב מה קאכיל 246ועלֿדרך מיכל לשורפו, עליו מחזר עצמו "הוא חמץ: לביעור בנוגע
בנידוןֿדידן  ועלֿדרךֿזה לאחריֿזה. או לפניֿזה רק הוא החשש - (בתמיה) שעוסק מיניה" שבשעה ,

ידי". ועוצם ד"כחי הענין לשלול צורך אין והלב, המוח את לשעבד

להתייגע  מוכרח שהרי ידו, ועוצם בכחו להיות צריך זה שעמל לו ואומרים בתורה, עמל כאשר אבל
לו,elkyב  ואומרים עניןielirdyדוקא, הוא באדם לכח oigendשיש עד יגיע בשכלו יגיעתו ועלֿידי שלו,

שזהו ומצאתי", "יגעתי בענין לעיל (כאמור יותר למעלה ועוד בכח xzeiהמשכיל, להשיג שיכול ממה
זאת  שפעל לחשוב יטעה שלא הבהרה דרושה דוקא כאן - מציאה) של באופן לו שניתן אלא עצמו,

שכלו. עלֿידי

טעות  זו הרי - המעשה לכח בנוגע היא הטעות כאשר יותר: ונוגעת חמורה כזו טעות - ואדרבה
וההשגה  ההבנה ענין שזהו באדם, שיש עדין היותר בענין טעות כמו כלֿכך חמור זה ואין גס, בענין

שבראש. ומוחין בשכל

שבת  במסכת בגמרא שמצינו מצד 247ועלֿדרך (אפילו בגדו" על רבב שנמצא חכם תלמיד ש"כל
של  ענין זה אין (ובוודאי הרגיל דבר זה הרי הארץ' 'עם אצל ואילו החיים. היפך של ענין זה הרי אחד),
מאשר  יותר קשה הוא הרהור של שענין הטעם גם וזהו בחיים). הנהגתו זוהי ואדרבה: החיים, היפך

בתניא  הזקן רבינו שמבאר כפי עצמו, .248המעשה

טעות  שזוהי כיון - תורה" ל"עמל בנוגע ידי" ועוצם ד"כחי הענין את לשלול שאת ביתר נוגע ולכן
הקב"ה. אותו שחנן נעלה הכי בענין

.„Ó,שיהיה ענין באיזה ועושה מתעסק יהודי שכאשר אלו, ענינים ג' שבכל התיכונה הנקודה וזוהי
תורה. - שענינו לדעת צריך

של  בקו חלקו שתהיה סיבה שמאיזו מי ויש בתורה, שעוסק ישכר, של בקו שחלקו מי שיש אלא
לאורייתא" "תמכין להיות שענינו ש 249זבולון, יודע הוא גם אבל ,idef,שמרויח הכסף כל מציאותו; עיקר

לתמוך בשביל וכן ומצוות, לתורה בניו חינוך עבור שנותן החלק בשביל אלא שיהודי אינו תורה, בלומדי
זו. כספית תמיכה לולי לומד שהיה ממה יותר תורה ללמוד יוכל נוסף

שלכן, עצמה. מצד בתורה גם אחיזה לו שתהיה צורך יש - אלו ענינים שני בין קישור שיהיה וכדי
הגמרא  (כדברי ערבית אחד ופסוק שחרית אחד פסוק לכלֿהפחות ללמוד חייב עםֿהארץ אפילו הנה

מנחות  ).250במסכת

בנגלה  ישיבה', כ'ראש משמשים עצמה שב'ישיבה' ואלו ישיבה, לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
של  באופן אינו שענינם - עליהם 'משגיח' או החסידות, תורת התורה, בפנימיות 'משפיע' או דתורה,
ה'הנחה' להיות צריכה שאצלם בוודאי הרי - עצמה  התורה להיות צריך ענינם אלא לאורייתא", "תמכין
ענין  זה הרי הבריאות, לתכלית והטיול השינה ושתיה, האכילה שגם והיינו, התורה. היא מציאותם שכל
העור, ואפילו והזנב, הראש הדג, מציאות שכל כך חוצץ", אינו שבים ש"כל לעיל וכאמור תורה, של

המים. מציאות אלא אינה

.‰Ó:בפועל ההוראה היא הכוונה - פעמים כמה וכאמור
לקרוא  (שהתחילו השבוע בפרשת שקורין כפי - במתןֿתורה סיני הר על שעמדו מאלו שהוא מי כל
ניתנה  סופה, ועד מתחילתה כולה התורה שכל לדעת, צריך - דמתןֿתורה הפרשה שזוהי שבת), במנחת

el שכתוב כמו יחיד, יחיד 251בתור לשון אלקיך", הוי' .252"אנכי

לעולם" יקום אלקינו "דבר כן 253והרי אזי הקב"ה, אמר שכך כיון הנה השינויים, כל על הבט מבלי ;
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g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

או  מחר בגלוי בגלוי, או בהעלם בהכרח, או מרצונו זאת לעשות יכול יהודי - מאי אלא בפועל. יקום
קרובות  לעתים ואומר חוזר היה ההילולא שבעל וכפי היום, דבר 254בגלוי דוחה ואינו פיקח, הוא חסיד :

היום. לעשותו ביכלתו שיש בשעה למחר, טוב

לתלמידי בנוגע מציאותם וכאמור, כל הרי - בחסידות ומשפיעים ומשגיחים ראשיֿישיבות ישיבה,
שלהם  המציאות גם הנה שיחה", ו"עמל מלאכה" ב"עמל עסקם שעיקר אלו גם אך התורה; היא בגלוי
מעשה  (שעיקרה מלאכה" "עמל עם קשורה גופא שהתורה כפי שזהו אלא תורה", מ"עמל חלק בתור היא

התפילה). (עבודת שיחה" ו"עמל לחבירו) אדם שבין בהנהגה גם נמשך ואחרֿכך המצוות,

ישר" האדם את האלקים ש"עשה כפי ישראל, בני הנהגת מתחילים 255ולכן, שלכלֿלראש באופן היא ,
מלמדו  אביו לדבר מתחיל "משהתינוק ו"שיחה": "מלאכה" עם קשר ללא כשלעצמו, התורה לימוד עם

גו'" משה לנו צוה שיחה"80,תורה ל"עמל ולא המצוות), (קיום מלאכה" ל"עמל עדיין שייך אינו ואז,
התפילה), (עבודת

משה", לנו ש"צוה ובאופן "תורה", לתיבת רק שייך הוא בתורה; והשגה להבנה גם שייך ואינו -
ומסרה" מסיני תורה לדבר 256ש"קיבל התחיל שזהֿעתה לתינוק אפילו מישראל, אחד לכל שהגיעה עד

-

נעלה  לאופן ועד שיחה", ו"עמל מלאכה" "עמל עם גם שקשור כפי הלימוד, המשך בא אחרֿכך ורק
התורה  ובפנימיות מ), סעיף (כנ"ל ויאדיר" תורה ד"יגדיל באופן - דתורה בנגלה תורה", "עמל - יותר

דאורייתא. דרזין רזין בלימוד -

את  לרמות רוצה ואינו בזה, ומתבונן מציאותו, כל היא שהתורה יודע יהודי כאשר לפועל: ובהנוגע
היוםֿיומית. הנהגתו על השפעה לזה שתהיה בהכרח הרי - עצמו

שחרית  אחד פרק בלימוד ידיֿחובתו לצאת יכול ערוך' 'שולחן שעלֿפי ועד עסוק, שיהיה ככל ולכן,
הזקן  לרבינו תורה תלמוד בהלכות בזה הפרטים אריכות (ככל ערבית אחד שזוהי 257ופרק בידעו הנה - (ָ

שינתק  בוודאי הרי חיותו, ולחזק להוסיף ומשתוקק ששואף אדם כל של וטבעו חיותו, מקום וזהו חיותו
שכבר  היתר למצוא יכול ערוך' 'שולחן עלֿפי כאשר אפילו התורה, בלימוד להוסיף וישתדל עצמו את

לימודו. ידיֿחובת יצא

.ÂÓ בשם מגבית לערוך ההילולא, יום עם הקשורה בהתוועדות להמנהג בהמשך גם הוא האמור כל
צדדית  תכלית ללא התורה, לשם תורה שלומדים אלו את לחזק כדי תורה", .258"קרן

- הטהור לבו נדבת כפי נדבתו עם ביחד או בפניֿעצמו בפתק - ולרשום להוסיף יכול הרוצה, וכל
ההילולא. בעל של הציון על להזכירו אמו, ושם שמו

הרחבה  של באופן תהיה ובמילא לבב, וטוב שמחה מתוך הנתינה שתהיה - פעמים כמה וכמדובר
בזאת" נא "ובחנוני אומר: שהקב"ה כפי - בטחון ומתוך הרווחה, של "להניח 259ובאופן פועל זה שענין -

ביתך" אל די"260ברכה בלי ד"עד ובאופן די"259, מלומר שפתותיכם שיבלו "עד ,261.

***

.ÊÓ פעמים כמה שלא 262דובר (כשם "השתלשלות" של ענין לומר שייך לא שב"מאור" שאףֿעלֿפי ,
לנשיאים, בנוגע גם מובן ומזה וכו', ושם אור בהארה, כיֿאם "עצם"), שהוא בענין "השתלשלות" שייך
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ש 258) יו"ד בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם דאשתקד ראה בט

וש"נ. .(49 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ד

סרמ"ז 259) יו"ד רמ"א א. ט, תענית וראה יו"ד. ג, מלאכי
ס"ד.

ל.260) מד, יחזקאל
וש"נ.261) סע"ב. לב, שבת
(262.34 הערה 315 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.



סי g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

בגמרא  שכתוב מה קאכיל 246ועלֿדרך מיכל לשורפו, עליו מחזר עצמו "הוא חמץ: לביעור בנוגע
בנידוןֿדידן  ועלֿדרךֿזה לאחריֿזה. או לפניֿזה רק הוא החשש - (בתמיה) שעוסק מיניה" שבשעה ,

ידי". ועוצם ד"כחי הענין לשלול צורך אין והלב, המוח את לשעבד

להתייגע  מוכרח שהרי ידו, ועוצם בכחו להיות צריך זה שעמל לו ואומרים בתורה, עמל כאשר אבל
לו,elkyב  ואומרים עניןielirdyדוקא, הוא באדם לכח oigendשיש עד יגיע בשכלו יגיעתו ועלֿידי שלו,

שזהו ומצאתי", "יגעתי בענין לעיל (כאמור יותר למעלה ועוד בכח xzeiהמשכיל, להשיג שיכול ממה
זאת  שפעל לחשוב יטעה שלא הבהרה דרושה דוקא כאן - מציאה) של באופן לו שניתן אלא עצמו,

שכלו. עלֿידי

טעות  זו הרי - המעשה לכח בנוגע היא הטעות כאשר יותר: ונוגעת חמורה כזו טעות - ואדרבה
וההשגה  ההבנה ענין שזהו באדם, שיש עדין היותר בענין טעות כמו כלֿכך חמור זה ואין גס, בענין

שבראש. ומוחין בשכל

שבת  במסכת בגמרא שמצינו מצד 247ועלֿדרך (אפילו בגדו" על רבב שנמצא חכם תלמיד ש"כל
של  ענין זה אין (ובוודאי הרגיל דבר זה הרי הארץ' 'עם אצל ואילו החיים. היפך של ענין זה הרי אחד),
מאשר  יותר קשה הוא הרהור של שענין הטעם גם וזהו בחיים). הנהגתו זוהי ואדרבה: החיים, היפך

בתניא  הזקן רבינו שמבאר כפי עצמו, .248המעשה

טעות  שזוהי כיון - תורה" ל"עמל בנוגע ידי" ועוצם ד"כחי הענין את לשלול שאת ביתר נוגע ולכן
הקב"ה. אותו שחנן נעלה הכי בענין

.„Ó,שיהיה ענין באיזה ועושה מתעסק יהודי שכאשר אלו, ענינים ג' שבכל התיכונה הנקודה וזוהי
תורה. - שענינו לדעת צריך

של  בקו חלקו שתהיה סיבה שמאיזו מי ויש בתורה, שעוסק ישכר, של בקו שחלקו מי שיש אלא
לאורייתא" "תמכין להיות שענינו ש 249זבולון, יודע הוא גם אבל ,idef,שמרויח הכסף כל מציאותו; עיקר

לתמוך בשביל וכן ומצוות, לתורה בניו חינוך עבור שנותן החלק בשביל אלא שיהודי אינו תורה, בלומדי
זו. כספית תמיכה לולי לומד שהיה ממה יותר תורה ללמוד יוכל נוסף

שלכן, עצמה. מצד בתורה גם אחיזה לו שתהיה צורך יש - אלו ענינים שני בין קישור שיהיה וכדי
הגמרא  (כדברי ערבית אחד ופסוק שחרית אחד פסוק לכלֿהפחות ללמוד חייב עםֿהארץ אפילו הנה

מנחות  ).250במסכת

בנגלה  ישיבה', כ'ראש משמשים עצמה שב'ישיבה' ואלו ישיבה, לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
של  באופן אינו שענינם - עליהם 'משגיח' או החסידות, תורת התורה, בפנימיות 'משפיע' או דתורה,
ה'הנחה' להיות צריכה שאצלם בוודאי הרי - עצמה  התורה להיות צריך ענינם אלא לאורייתא", "תמכין
ענין  זה הרי הבריאות, לתכלית והטיול השינה ושתיה, האכילה שגם והיינו, התורה. היא מציאותם שכל
העור, ואפילו והזנב, הראש הדג, מציאות שכל כך חוצץ", אינו שבים ש"כל לעיל וכאמור תורה, של

המים. מציאות אלא אינה

.‰Ó:בפועל ההוראה היא הכוונה - פעמים כמה וכאמור
לקרוא  (שהתחילו השבוע בפרשת שקורין כפי - במתןֿתורה סיני הר על שעמדו מאלו שהוא מי כל
ניתנה  סופה, ועד מתחילתה כולה התורה שכל לדעת, צריך - דמתןֿתורה הפרשה שזוהי שבת), במנחת

el שכתוב כמו יחיד, יחיד 251בתור לשון אלקיך", הוי' .252"אנכי

לעולם" יקום אלקינו "דבר כן 253והרי אזי הקב"ה, אמר שכך כיון הנה השינויים, כל על הבט מבלי ;
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א.246) יא, פסחים
א.247) קיד,
סוסכ"ב.248) אגה"ק
ב.249) נג, זח"ג

ב.250) צט,
ו.251) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
רפו).252) (רמז עה"פ יל"ש ראה
ח.253) מ, ישעי'

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

או  מחר בגלוי בגלוי, או בהעלם בהכרח, או מרצונו זאת לעשות יכול יהודי - מאי אלא בפועל. יקום
קרובות  לעתים ואומר חוזר היה ההילולא שבעל וכפי היום, דבר 254בגלוי דוחה ואינו פיקח, הוא חסיד :

היום. לעשותו ביכלתו שיש בשעה למחר, טוב

לתלמידי בנוגע מציאותם וכאמור, כל הרי - בחסידות ומשפיעים ומשגיחים ראשיֿישיבות ישיבה,
שלהם  המציאות גם הנה שיחה", ו"עמל מלאכה" ב"עמל עסקם שעיקר אלו גם אך התורה; היא בגלוי
מעשה  (שעיקרה מלאכה" "עמל עם קשורה גופא שהתורה כפי שזהו אלא תורה", מ"עמל חלק בתור היא

התפילה). (עבודת שיחה" ו"עמל לחבירו) אדם שבין בהנהגה גם נמשך ואחרֿכך המצוות,

ישר" האדם את האלקים ש"עשה כפי ישראל, בני הנהגת מתחילים 255ולכן, שלכלֿלראש באופן היא ,
מלמדו  אביו לדבר מתחיל "משהתינוק ו"שיחה": "מלאכה" עם קשר ללא כשלעצמו, התורה לימוד עם

גו'" משה לנו צוה שיחה"80,תורה ל"עמל ולא המצוות), (קיום מלאכה" ל"עמל עדיין שייך אינו ואז,
התפילה), (עבודת

משה", לנו ש"צוה ובאופן "תורה", לתיבת רק שייך הוא בתורה; והשגה להבנה גם שייך ואינו -
ומסרה" מסיני תורה לדבר 256ש"קיבל התחיל שזהֿעתה לתינוק אפילו מישראל, אחד לכל שהגיעה עד

-

נעלה  לאופן ועד שיחה", ו"עמל מלאכה" "עמל עם גם שקשור כפי הלימוד, המשך בא אחרֿכך ורק
התורה  ובפנימיות מ), סעיף (כנ"ל ויאדיר" תורה ד"יגדיל באופן - דתורה בנגלה תורה", "עמל - יותר

דאורייתא. דרזין רזין בלימוד -

את  לרמות רוצה ואינו בזה, ומתבונן מציאותו, כל היא שהתורה יודע יהודי כאשר לפועל: ובהנוגע
היוםֿיומית. הנהגתו על השפעה לזה שתהיה בהכרח הרי - עצמו

שחרית  אחד פרק בלימוד ידיֿחובתו לצאת יכול ערוך' 'שולחן שעלֿפי ועד עסוק, שיהיה ככל ולכן,
הזקן  לרבינו תורה תלמוד בהלכות בזה הפרטים אריכות (ככל ערבית אחד שזוהי 257ופרק בידעו הנה - (ָ

שינתק  בוודאי הרי חיותו, ולחזק להוסיף ומשתוקק ששואף אדם כל של וטבעו חיותו, מקום וזהו חיותו
שכבר  היתר למצוא יכול ערוך' 'שולחן עלֿפי כאשר אפילו התורה, בלימוד להוסיף וישתדל עצמו את

לימודו. ידיֿחובת יצא

.ÂÓ בשם מגבית לערוך ההילולא, יום עם הקשורה בהתוועדות להמנהג בהמשך גם הוא האמור כל
צדדית  תכלית ללא התורה, לשם תורה שלומדים אלו את לחזק כדי תורה", .258"קרן

- הטהור לבו נדבת כפי נדבתו עם ביחד או בפניֿעצמו בפתק - ולרשום להוסיף יכול הרוצה, וכל
ההילולא. בעל של הציון על להזכירו אמו, ושם שמו

הרחבה  של באופן תהיה ובמילא לבב, וטוב שמחה מתוך הנתינה שתהיה - פעמים כמה וכמדובר
בזאת" נא "ובחנוני אומר: שהקב"ה כפי - בטחון ומתוך הרווחה, של "להניח 259ובאופן פועל זה שענין -

ביתך" אל די"260ברכה בלי ד"עד ובאופן די"259, מלומר שפתותיכם שיבלו "עד ,261.

***

.ÊÓ פעמים כמה שלא 262דובר (כשם "השתלשלות" של ענין לומר שייך לא שב"מאור" שאףֿעלֿפי ,
לנשיאים, בנוגע גם מובן ומזה וכו', ושם אור בהארה, כיֿאם "עצם"), שהוא בענין "השתלשלות" שייך
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(254.117 ע' .6 ע' תש"ב .48 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
כט.255) ז, קהלת
רפ"א.256) אבות
וש"נ.257) ה"ד. פ"ג
ש 258) יו"ד בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם דאשתקד ראה בט

וש"נ. .(49 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ד

סרמ"ז 259) יו"ד רמ"א א. ט, תענית וראה יו"ד. ג, מלאכי
ס"ד.

ל.260) מד, יחזקאל
וש"נ.261) סע"ב. לב, שבת
(262.34 הערה 315 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
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אלול  לח"י בנוגע ההילולא בעל לשון (וכידוע "מאורות" בבחינת שלהיותם חב"ד, נשיאי יום 263ובפרט :
וכו', שינויים לא וגם "השתלשלות", של ענין אצלם שייך לא הגדולים), המאורות שני את הולדת

ל  בהנוגע שנמשך כפי הגילוי.milawnמכלֿמקום באופן שינויים יש ,
בספירות  לחילוק בהתאם נשיאינו רבותינו בין החילוק אודות לפעמים מדברים שאדמו"ר 264ולכן -

שזהו  דורנו, נשיא לרבינו  עד הלאה, וכן הבינה, ספירת הוא האמצעי  ואדמו"ר החכמה, ספירת הוא הזקן
הזקן, אדמו"ר אצל שהיו כפי החסידות, למאמרי בנוגע הן המקבלים, אל הגילוי באופן לשינויים בהתאם
כדלקמן. ולעסקנותם, לעבודתם בנוגע והן אדמו"ר, מו"ח לכ"'ק עד וכו', צדק' וה'צמח האמצעי אדמו"ר

.ÁÓ ו"עמל שיחה" "עמל תורה", "עמל אודות לעיל המדובר עם לקשר יש זה ענין שגם ולהעיר,
ביותר:מלא  גבוה לגבוה עד מישראל, אחד כל אדם", "כל יולד", לעמל  שב"אדם הענינים ג' - כה"

מקומות  בכמה המובא הפרדס 265ובהקדם כפי 266מספר הספירה (א) ענינים: ג' יש ספירה שבכל ,
הימנה. שלמטה למה שמשפיעה כפי (ג) הימנה, שלמעלה ממה שמקבלת כפי (ב) עצמה, מצד שהיא

פעמים  כמה יסודי 39וכמדובר בהלכות הרמב"ם שכתב מה שזהו - בנגלה גם מצינו ענין שכל
מהן",267התורה  שלמעלה המלאכים את ומכירין עצמן, את ש"מכירין והגלגלים, המלאכים לידיעת בנוגע

מהם  שלמטה במה משפיעים גם הם .268ואחרֿכך

מקבלים, גם לו יש הרי "מאור", הוא מהם אחד שכל שאף - נשיאינו לרבותינו בנוגע ועלֿדרךֿזה
כולא  וקודשאֿבריךֿהוא מ"אורייתא שמקבל מה (א) ענינים: ג' בו שיש ונמצא, חסידים. בשם שנקראים

(כמדובר 100חד" מלאכה" "עמל - המקבל עם פעולתו (ג) שיחה", "עמל - הוא ענינו (ב) תורה", "עמל -
בדרך  אורו שמאיר  השמש בדוגמת ממילא, בדרך להיות יכולה אינה המקבל על שהפעולה פעמים כמה

שמש" תבואות ד"ממגד הענין נעשה ועלֿידיֿזה מקבל 269ממילא על יפעל אמיתי שמשפיע שכדי ועד ,
את  כשמכין ההשפעה, תחילת קודם אפילו המשפיע, אצל שינוי שיפעל באופן שיהיה בהכרח אמיתי,

ההשפעה  לאחרי וגם ההשפעה, בשעת ואחרֿכך לכך, ).270עצמו

הידוע" והוא היודע והוא המדע "הוא אחד", ודעתו ש"הוא כביכול, להקב"ה, בנוגע שאפילו ,139ועד
ענינים: ג' זו פשוטה באחדות יש המקבלים, מצד הנה - פשוטה ואחדות אחדות, של ענין שזהו אף הרי

וידוע. יודע מדע,

.ËÓ,ציבורית לעסקנות בהנוגע בפעולות ועד החסידות, במאמרי מתבוננים שכאשר - לעניננו ונחזור
יותר. ומודגשת שבולטת מסויימת נקודה בדורו נשיא כל אצל מוצאים

התורה  עלֿפי תואר שזהו (וכיון מקום" "ממלא בשם נקרא מהם אחד שכל זה 271ואףֿעלֿפי הרי ,
שפירו  אצלו 272שו מדוייק), שישנם כך פנויה, אחת נקודה אפילו שתשאר מבלי המקום כל את שממלא

טפי" "זהיר של באופן אצלו שהיה הענין גם ישנו זה עם ביחד הנה - שלפניו הנשיא שפעל הענינים כל
טפי) זהיר הוא שבה מצוה להיות צריכה מישראל אחד כל שאצל .273(עלֿדרך

שלפניו, הנשיאים אצל בגלוי מצינו שלא ענינים שני אצלו שהיו רואים - ההילולא לבעל ובנוגע
כדלקמן.

.:החסידות תורת התורה, פנימיות תורה, לרזי בנוגע
באידיש  אם - ישראל בני מדברים שבו בלשון זה ענין היה נשיאינו רבותינו כל שכתב 274אצל כמו ,

הקודש' ב'אגרת הזקן (ואחרֿכך 275רבינו אידיש" בלשון תורה דברי אומר היה ז"ל ש"הבעלֿשםֿטוב
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ואילך.263) 141 ע' תש"ג סה"ש
וש"נ.264) .31 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.265) יט, שה"ש לקו"ת - לדוגמא - ראה
פ"ז.266) ש"ג
ה"ט.267) פ"ג
(268.67 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
יד.269) לג, ברכה
הענינים 270) ג' בדוגמת הם אלו ענינים ג' שגם ולהעיר,

מלאכה". ו"עמל שיחה" "עמל תורה", ד"עמל
ועוד.271) ב. קג, כתובות
(272- מנחם (תורת ס"ב תש"כ שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .279 ס"ע חמ"ח שם .(300 ע' חכ"ז התוועדויות
ע'273) תש"ח סה"מ סוס"ז. אגה"ק תניא ב. קיח, שבת ראה

.22 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש .240
וש"נ.274) .95 ע' חי"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א).275) (קמא, סכ"ה
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בעל  דורנו, לנשיא עד שלאחריֿזה, הנשיאים גם נהגו וכך הקודש), בלשון הדברים ונעתקו נכתבו
המאמרים  שהיו כפי הקודש, בלשון או באידיש; "בלע"ז", המאמרים אמר מהם אחד שכל ההילולא,
הלשונות  שתי - הקודש בלשון היו ככולם שרובם נכתבו, אלא נאמרו שלא מאמרים או לאור, יוצאים

ישראל. בני משתמשים שבהם

הקודש  בלשון להשימוש בנוגע וההגדרות ההגבלות  בגלל אלא הקודש, לשון הוא הלשון עיקר -
הידוע  במכתבו נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמאריך הפוסקים,276(כפי מדברי נגלה, עלֿפי גם ,

ז"ל  רבותינו כמאמר למטה, יומשכו החסידות שעניני הרצון מצד ובפרט ואחרונים), "מה 277ראשונים
מטה  למטה שירד רוצים יותר, גבוה שגבוה מה כל (ואדרבה: נמוך" למקום גבוה ממקום יורדים מים
אף  הגמרא, בלשון למדו הגמרא שבזמן (עלֿדרך אידיש לשון - דבר עמא בלשון דיברו לכן ביותר),

לגמרי). אחר לשון הוא - בגמרא ונתבארה שנתפרשה - המשנה שלשון

ההילולא  בעל של החידוש ניתוסף זה חסי 278ובענין מאמרי גם חסידות, עניני להעתיק שצוה דות,-
ב  חסידות"), ("ארום חסידות בעניני שיחות dpicndועלֿאחתֿכמהֿוכמה oeyl ולשון אידיש (מלבד ַ

בשנים  - עוז וביתר שאת וביתר לפולין, כשיצא ואחרֿכך בריגא, עוד בהיותו שהתחיל כפי הקודש),
בארצותֿהברית. שהיה

.‡ המעיינות הפצת של הזמן עצם שזהו נוספת והוכחה ביותר, הגדולה לשמחה הסיבה גם וזוהי
הצרפתית, בשפה התניא ספר של התרגום הובא בשבט שבעשירי - בפועל המשיח ביאת שתפעל חוצה,

האיטלקית  בשפה התניא ספר של התרגום את שלחו שלפניֿזה ישנו 279ובימים לזה שמקודם לכך בנוסף ,
האנגלית  בשפה התניא ספר של חמישי.280התרגום וחלק רביעי חלק של התרגום גם להגמר עומד ועתה ,

החסידות  תורת של התרגום את שהתחיל - ההילולא בעל של וההנהגה התנועה את ממשיכים בכך
התניא  ספר שזהו החסידות, תורת של התורהֿשבכתב לתרגום גם שהגיעו ועד המדינות, לא 281בשפת -

באידיש  גם אלא הקודש, בלשון מלכתחילה שנכתב כפי שבה 282רק המדינה שפת באנגלית, גם ואחרֿכך ,
נתפשט  ואחרֿכך דין, בעלמא חיותו חיים של והחותם הסיום שהיו שנים עשר במשך נשיאֿדורנו היה

כנ"ל. לים, שמעבר במדינות גם

.·:ההילולא בעל אצל חידוש מצינו שבה נוספת ונקודה
דיבורֿהמתחיל  – צדק' ה'צמח אצל גם באידיש שנכתבו חסידות מאמרי שמצינו שאף ובהקדים,

ישראל 283מחיתי  שמע בקראנשטאט 284ודיבורֿהמתחיל החיל אנשי מזמור 283(עבור דיבורֿהמתחיל ועד ,( ַָ
השבת  ליום הזקן 284,שיר  מאדמו"ר  מכתבים גם שיש ועד האמצעי, מאדמו"ר שהוא לוודאי שקרוב

מקומות  בכמה נדפס שכבר לרופא, (מכתב -285באידיש החסידות תורת עלֿפי עבודה עניני בהם שיש ,(
ל ה  בנוגע בזה הכוונה היתה בגלוי עצמה;mixkfרי התורה מצד התורה בלימוד מחוייבים שהם ,

ל  שיגיע כדי ובהדגשה, ובמיוחד ובפירוש בגלוי לכתחילה, לכתוב l`xyiאבל zepae iyp זאת רואים -
את  להדפיס אחרֿכך צוה נשים, לפני שדיבר לכך נוסף הנה בריגא, שבהיותו ההילולא, בעל רבינו אצל

הידועה  השיחה - הנשים"286הדברים על האנשים ד"ויבואו באופן שהיה המשכן, לבנין ו"כל 287בנוגע ,
גו'" טוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר וכתב 288הנשים בדבר), השיחה אריכות (ככל וכו' טוב ברצון ,

בזה  ויעסקו ילמדו ישראל ובנות שנשי רצונו בגלל היא באידיש בהוצאהֿלאור שכוונתו הידוע .289במכתבו
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ואילך.276) תתטז ע' ח"ב שלו אג"ק
פ"ד.277) בתניא הובא סע"א. ז, תענית
(278- מנחם (תורת סט"ו הנ"ל שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(312 ע' ריש שם התוועדויות
וש"נ.279) .430 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
לד.280) ע' ריש חכ"ד שמא. ע' חי"ט אג"ק גם ראה
ע'281) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .79 ע' תש"ב סה"ש

ועוד. ואילך. רסא
קפד.282) ע' ח"ז אג"ק גם ראה

וש"נ.283) .3 ע' תש"ג סה"ש ראה
וש"נ.284) רנ. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.285) ואילך. תכז ע' שלו אג"ק
ואילך).286) א (תקעא, בסופו ח"ג לקו"ד
כב.287) לה, ויקהל
כו.288) שם,
(289- מנחם  (תורת סל"א תשכ"ג שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .190 ס"ע חמ"ז שם .(129 ע' חל"ו התוועדויות



סג g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

אלול  לח"י בנוגע ההילולא בעל לשון (וכידוע "מאורות" בבחינת שלהיותם חב"ד, נשיאי יום 263ובפרט :
וכו', שינויים לא וגם "השתלשלות", של ענין אצלם שייך לא הגדולים), המאורות שני את הולדת

ל  בהנוגע שנמשך כפי הגילוי.milawnמכלֿמקום באופן שינויים יש ,
בספירות  לחילוק בהתאם נשיאינו רבותינו בין החילוק אודות לפעמים מדברים שאדמו"ר 264ולכן -

שזהו  דורנו, נשיא לרבינו  עד הלאה, וכן הבינה, ספירת הוא האמצעי  ואדמו"ר החכמה, ספירת הוא הזקן
הזקן, אדמו"ר אצל שהיו כפי החסידות, למאמרי בנוגע הן המקבלים, אל הגילוי באופן לשינויים בהתאם
כדלקמן. ולעסקנותם, לעבודתם בנוגע והן אדמו"ר, מו"ח לכ"'ק עד וכו', צדק' וה'צמח האמצעי אדמו"ר

.ÁÓ ו"עמל שיחה" "עמל תורה", "עמל אודות לעיל המדובר עם לקשר יש זה ענין שגם ולהעיר,
ביותר:מלא  גבוה לגבוה עד מישראל, אחד כל אדם", "כל יולד", לעמל  שב"אדם הענינים ג' - כה"

מקומות  בכמה המובא הפרדס 265ובהקדם כפי 266מספר הספירה (א) ענינים: ג' יש ספירה שבכל ,
הימנה. שלמטה למה שמשפיעה כפי (ג) הימנה, שלמעלה ממה שמקבלת כפי (ב) עצמה, מצד שהיא

פעמים  כמה יסודי 39וכמדובר בהלכות הרמב"ם שכתב מה שזהו - בנגלה גם מצינו ענין שכל
מהן",267התורה  שלמעלה המלאכים את ומכירין עצמן, את ש"מכירין והגלגלים, המלאכים לידיעת בנוגע

מהם  שלמטה במה משפיעים גם הם .268ואחרֿכך

מקבלים, גם לו יש הרי "מאור", הוא מהם אחד שכל שאף - נשיאינו לרבותינו בנוגע ועלֿדרךֿזה
כולא  וקודשאֿבריךֿהוא מ"אורייתא שמקבל מה (א) ענינים: ג' בו שיש ונמצא, חסידים. בשם שנקראים

(כמדובר 100חד" מלאכה" "עמל - המקבל עם פעולתו (ג) שיחה", "עמל - הוא ענינו (ב) תורה", "עמל -
בדרך  אורו שמאיר  השמש בדוגמת ממילא, בדרך להיות יכולה אינה המקבל על שהפעולה פעמים כמה

שמש" תבואות ד"ממגד הענין נעשה ועלֿידיֿזה מקבל 269ממילא על יפעל אמיתי שמשפיע שכדי ועד ,
את  כשמכין ההשפעה, תחילת קודם אפילו המשפיע, אצל שינוי שיפעל באופן שיהיה בהכרח אמיתי,

ההשפעה  לאחרי וגם ההשפעה, בשעת ואחרֿכך לכך, ).270עצמו

הידוע" והוא היודע והוא המדע "הוא אחד", ודעתו ש"הוא כביכול, להקב"ה, בנוגע שאפילו ,139ועד
ענינים: ג' זו פשוטה באחדות יש המקבלים, מצד הנה - פשוטה ואחדות אחדות, של ענין שזהו אף הרי

וידוע. יודע מדע,

.ËÓ,ציבורית לעסקנות בהנוגע בפעולות ועד החסידות, במאמרי מתבוננים שכאשר - לעניננו ונחזור
יותר. ומודגשת שבולטת מסויימת נקודה בדורו נשיא כל אצל מוצאים

התורה  עלֿפי תואר שזהו (וכיון מקום" "ממלא בשם נקרא מהם אחד שכל זה 271ואףֿעלֿפי הרי ,
שפירו  אצלו 272שו מדוייק), שישנם כך פנויה, אחת נקודה אפילו שתשאר מבלי המקום כל את שממלא

טפי" "זהיר של באופן אצלו שהיה הענין גם ישנו זה עם ביחד הנה - שלפניו הנשיא שפעל הענינים כל
טפי) זהיר הוא שבה מצוה להיות צריכה מישראל אחד כל שאצל .273(עלֿדרך

שלפניו, הנשיאים אצל בגלוי מצינו שלא ענינים שני אצלו שהיו רואים - ההילולא לבעל ובנוגע
כדלקמן.

.:החסידות תורת התורה, פנימיות תורה, לרזי בנוגע
באידיש  אם - ישראל בני מדברים שבו בלשון זה ענין היה נשיאינו רבותינו כל שכתב 274אצל כמו ,

הקודש' ב'אגרת הזקן (ואחרֿכך 275רבינו אידיש" בלשון תורה דברי אומר היה ז"ל ש"הבעלֿשםֿטוב
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ואילך.263) 141 ע' תש"ג סה"ש
וש"נ.264) .31 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.265) יט, שה"ש לקו"ת - לדוגמא - ראה
פ"ז.266) ש"ג
ה"ט.267) פ"ג
(268.67 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
יד.269) לג, ברכה
הענינים 270) ג' בדוגמת הם אלו ענינים ג' שגם ולהעיר,

מלאכה". ו"עמל שיחה" "עמל תורה", ד"עמל
ועוד.271) ב. קג, כתובות
(272- מנחם (תורת ס"ב תש"כ שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .279 ס"ע חמ"ח שם .(300 ע' חכ"ז התוועדויות
ע'273) תש"ח סה"מ סוס"ז. אגה"ק תניא ב. קיח, שבת ראה

.22 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש .240
וש"נ.274) .95 ע' חי"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א).275) (קמא, סכ"ה

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

בעל  דורנו, לנשיא עד שלאחריֿזה, הנשיאים גם נהגו וכך הקודש), בלשון הדברים ונעתקו נכתבו
המאמרים  שהיו כפי הקודש, בלשון או באידיש; "בלע"ז", המאמרים אמר מהם אחד שכל ההילולא,
הלשונות  שתי - הקודש בלשון היו ככולם שרובם נכתבו, אלא נאמרו שלא מאמרים או לאור, יוצאים

ישראל. בני משתמשים שבהם

הקודש  בלשון להשימוש בנוגע וההגדרות ההגבלות  בגלל אלא הקודש, לשון הוא הלשון עיקר -
הידוע  במכתבו נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמאריך הפוסקים,276(כפי מדברי נגלה, עלֿפי גם ,

ז"ל  רבותינו כמאמר למטה, יומשכו החסידות שעניני הרצון מצד ובפרט ואחרונים), "מה 277ראשונים
מטה  למטה שירד רוצים יותר, גבוה שגבוה מה כל (ואדרבה: נמוך" למקום גבוה ממקום יורדים מים
אף  הגמרא, בלשון למדו הגמרא שבזמן (עלֿדרך אידיש לשון - דבר עמא בלשון דיברו לכן ביותר),

לגמרי). אחר לשון הוא - בגמרא ונתבארה שנתפרשה - המשנה שלשון

ההילולא  בעל של החידוש ניתוסף זה חסי 278ובענין מאמרי גם חסידות, עניני להעתיק שצוה דות,-
ב  חסידות"), ("ארום חסידות בעניני שיחות dpicndועלֿאחתֿכמהֿוכמה oeyl ולשון אידיש (מלבד ַ

בשנים  - עוז וביתר שאת וביתר לפולין, כשיצא ואחרֿכך בריגא, עוד בהיותו שהתחיל כפי הקודש),
בארצותֿהברית. שהיה

.‡ המעיינות הפצת של הזמן עצם שזהו נוספת והוכחה ביותר, הגדולה לשמחה הסיבה גם וזוהי
הצרפתית, בשפה התניא ספר של התרגום הובא בשבט שבעשירי - בפועל המשיח ביאת שתפעל חוצה,

האיטלקית  בשפה התניא ספר של התרגום את שלחו שלפניֿזה ישנו 279ובימים לזה שמקודם לכך בנוסף ,
האנגלית  בשפה התניא ספר של חמישי.280התרגום וחלק רביעי חלק של התרגום גם להגמר עומד ועתה ,

החסידות  תורת של התרגום את שהתחיל - ההילולא בעל של וההנהגה התנועה את ממשיכים בכך
התניא  ספר שזהו החסידות, תורת של התורהֿשבכתב לתרגום גם שהגיעו ועד המדינות, לא 281בשפת -

באידיש  גם אלא הקודש, בלשון מלכתחילה שנכתב כפי שבה 282רק המדינה שפת באנגלית, גם ואחרֿכך ,
נתפשט  ואחרֿכך דין, בעלמא חיותו חיים של והחותם הסיום שהיו שנים עשר במשך נשיאֿדורנו היה

כנ"ל. לים, שמעבר במדינות גם

.·:ההילולא בעל אצל חידוש מצינו שבה נוספת ונקודה
דיבורֿהמתחיל  – צדק' ה'צמח אצל גם באידיש שנכתבו חסידות מאמרי שמצינו שאף ובהקדים,

ישראל 283מחיתי  שמע בקראנשטאט 284ודיבורֿהמתחיל החיל אנשי מזמור 283(עבור דיבורֿהמתחיל ועד ,( ַָ
השבת  ליום הזקן 284,שיר  מאדמו"ר  מכתבים גם שיש ועד האמצעי, מאדמו"ר שהוא לוודאי שקרוב

מקומות  בכמה נדפס שכבר לרופא, (מכתב -285באידיש החסידות תורת עלֿפי עבודה עניני בהם שיש ,(
ל ה  בנוגע בזה הכוונה היתה בגלוי עצמה;mixkfרי התורה מצד התורה בלימוד מחוייבים שהם ,

ל  שיגיע כדי ובהדגשה, ובמיוחד ובפירוש בגלוי לכתחילה, לכתוב l`xyiאבל zepae iyp זאת רואים -
את  להדפיס אחרֿכך צוה נשים, לפני שדיבר לכך נוסף הנה בריגא, שבהיותו ההילולא, בעל רבינו אצל

הידועה  השיחה - הנשים"286הדברים על האנשים ד"ויבואו באופן שהיה המשכן, לבנין ו"כל 287בנוגע ,
גו'" טוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר וכתב 288הנשים בדבר), השיחה אריכות (ככל וכו' טוב ברצון ,

בזה  ויעסקו ילמדו ישראל ובנות שנשי רצונו בגלל היא באידיש בהוצאהֿלאור שכוונתו הידוע .289במכתבו

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

ואילך.276) תתטז ע' ח"ב שלו אג"ק
פ"ד.277) בתניא הובא סע"א. ז, תענית
(278- מנחם (תורת סט"ו הנ"ל שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(312 ע' ריש שם התוועדויות
וש"נ.279) .430 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
לד.280) ע' ריש חכ"ד שמא. ע' חי"ט אג"ק גם ראה
ע'281) ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .79 ע' תש"ב סה"ש

ועוד. ואילך. רסא
קפד.282) ע' ח"ז אג"ק גם ראה

וש"נ.283) .3 ע' תש"ג סה"ש ראה
וש"נ.284) רנ. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.285) ואילך. תכז ע' שלו אג"ק
ואילך).286) א (תקעא, בסופו ח"ג לקו"ד
כב.287) לה, ויקהל
כו.288) שם,
(289- מנחם  (תורת סל"א תשכ"ג שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .190 ס"ע חמ"ז שם .(129 ע' חל"ו התוועדויות



g"kyz'dסד ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

המובנת  בשפה מאמרים גם ואחרֿכך שיחות במיוחד שמדפיסים - זה בדורנו המיוחדת הפעולה וזוהי
אחרות. במדינות ומדינה, עם כל בשפת גם ועד להן,

מסיני, למשה שנאמר חידוש - זו חדשה עבודה להוספת הזמן הוא שעתה מוכח גופא ומזה

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿדרך היינו,290– מסיני", למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל
"עתיד הלשון (כדיוק שלו חידוש כש"נאמר ycglשזהו ותיק", "תלמיד של לחידוש נחשב אימתי אבל ,("

- מסיני" למשה

יתרו  בפרשת שכתוב כמו ל)מתןֿתורה, והכנה (הקדמה בהתחלת שמצינו לבית 291כפי תאמר "כה :
הנשים" "אלו האנשים"292יעקב", "אלו ישראל", לבני "ותגיד אחרֿכך ורק בלבד 292, זו שלא והיינו, ,

ואחרֿכך שציר  הנשים אצל תחילה היתה למתןֿתורה ההכנה אדרבה: אלא למתןֿתורה, הנשים את גם פו
בנוגע  ואילו רכה, בלשון תאמר", "כה - קירוב של באופן זה היה הנשים שאצל זאת, ועוד האנשים, אצל
מוכח  שמזה רש"י, בפירוש הובא וחלקו במכילתא, (כדאיתא כגידין" הקשין "דברים "ותגיד", - לאנשים

מקרא  של פשוטו ענינים, של פשוטם ).293שזהו

.‚ בזה השתתפות תהיה לנשים שגם - תפילין למבצע בנוגע להשתדלות מהטעמים גם ,294וזהו
האנשים: בהשתתפות מאשר יותר הנשים בהשתתפות מעלה יש מסויים מטעם ואדרבה,

פניה, איזו בזה שהיתה יתכן שאלה: להתעורר יכולה - תפילין זוג מנדבים או תפילין, מניחים כאשר
וכו'. מהודרים הם התפילין עם יודע ומי

חכמינו  בדברי שמצינו כפי ובפרט פעם, אותם בדק שכבר כיון לזה, לחשוש חייבים לא תורה עלֿפי -
אמא" אבי של תפילין "אלו יחזקאל:295ז"ל: שהחיה למתים בנוגע בתירא בן יהודה רבי לדברי ועד ,

מהם" אבא אבי לי שהניח תפילין והללו בניהם, מבני הוא ה"יבש"296"אני דין שעלֿפי מוכח, ומזה ,
אףֿעלֿפיֿכן  אבל החזקה; על לסמוך ויכולים התפילין, את לבדוק חיוב אין דין") טרוקענער ("דער
את  קיים ולכן כשרות, הן התפילין תורה שעלֿפי כיון באשמתו, זה שאין אלא יצא, לא חשש מידי

המצוה.

עלֿידי שנעשה כפי תפילין למבצע בנוגע - זה של`miypוכל ההשתתפות לאופן בנוגע אבל .miyp
חייך  שליט"א אדמו"ר (כ"ק כלל. חששות אין לכסף בנוגע הרי - כסף נתינת עלֿידי – תפילין במבצע
"עובר  געלט"), ("ראיעלע אמיתי כסף נותנים שבוודאי כיון אבל מזוייף... הוא הכסף כאשר מלבד ַואמר:)

הרי297לסוחר" ,mcvn.כדבעי ולהניחן כשרות תפילין בו לקנות אפשר ,

.„ בענין נב) (סעיף לעיל נזכר לדבר: שרק דוגמא ישראל", לבני ותגיד יעקב לבית תאמר "כה
לנשים. ולא כגידים", קשים "דברים נאמרו לאנשים

לומר  צורך יש - עצמו מצד התורה בלימוד שחייבים אנשים, נגלה: עלֿפי הדבר טעם לבאר ויש
קבלת  של פניה לא אפילו פניות, ללא יהיה התורה שלימוד להבטיח כדי כגידים", קשים "דברים להם

הבא  בעולם .298שכר

רבינו  שמבאר (כפי יעשון אשר המעשה את לדעת כדי רק הוא התורה בלימוד שחיובן נשים, אבל
תורה  תלמוד הלכות של הראשון בפרק בארוכה כגידים",299הזקן קשים "דברים להן לומר צורך אין - (

פניה, לשם לומדת אשה אם גם פניה; מתוך או פניה ללא יהיה שלהן הלימוד אם נפקאֿמינה אין כי
כל  נפעל ובכך והתכלית, הכוונה כל שזוהי - הבשר את למלוח כיצד ויודעת לומדת היא בינתיים הרי

בשלימותו. הענין
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g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

- מזה מאומה ירוויח לא הנשים, בלימוד פניה איזו להכניס יצליח אם שגם יודע שהיצרֿהרע וכיון
פניות. ללא שלהן הלימוד נשאר ובמילא, דעם"), אין אריין ניט זיך לייגט ("ער בכך משתדל אינו ַאזי

ועושה" מצווה שאינו ממי ועושה המצווה "גדול בענין שמצינו בזה 300ועלֿדרך הטעמים שאחד ,
חזקה 301הוא  במלחמה צורך ויש זאת, למנוע יותר משתדל אזי "מצווה", שהוא יודע היצרֿהרע שכאשר ,

לא... או מהדרך אותו יטה או - תיתי מהיכי אזי מצווה", ש"אינו כשיודע מהֿשאיןֿכן כו';

סובלות  שאינן - מיוחדת וזכות מיוחד כח להן שנותנים הנשים, לעבודת בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
שלהן  שהלימוד כיון התורה, בלימוד פניות אצלן שיהיו משתדל אינו שמלכתחילה מהיצרֿהרע, כלֿכך

כנ"ל. מיוחדת, לתכלית הוא

.‰ שאת ביתר בזה ויפעלו יעשו ובוודאי תפילין, למבצע בנוגע גם התקווה את בהן תולים ולכן
מצוה" גוררת ו"מצוה עוז, הבעל 302וביתר על ההשפעה גם כולל בהן, התלויים הענינים לכל בנוגע -

וע  ההורים,והילדים, על ואפילו האחים, על להשפעה ד
בחמותה" כלה באמה, קמה בת ילבינו.. זקנים פני ש"נערים דמשיחא, בעקבתא שבזה 303ובפרט -

הטוב  צד גם והכלה 304יש הבת הנה יראתֿשמים, של בהנהגה עדיין חסר וחמותה אמה אצל אם אפילו :
מהן, יותר ("פרימער") יראתֿשמים לה שיש עלֿידיֿזה – ובחמותה" באמה ו"קמה מזה, מתייראת לא

וחמותה. אמה על גם - וחמות אם כיבוד כבוד, של ובאופן נועם בדרכי - זאת ופועלת

הוי'" "צבאות הזה שבדור הצדקניות הנשים מעמידות -305ועלֿידיֿזה מצרים ביציאת שהיה כפי -
צבאותם" "על רמה"306שיוצאים "ביד ,307.

הפסוק  על בשלח: בפרשת רש"י בפירוש וחידוש פלא דבר יש זה שבענין מרים 308ולהעיר, "ותקח
היו  "מובטחות רש"י: מפרש ובמחולות", בתופים אחריה הנשים כל ותצאן בידה התוף את גו' הנביאה

ממצרים". תופים והוציאו נסים, להם עושה שהקב"ה שבדור צדקניות

"צדקניות  כותב רש"י ואילו הנשים", כל "ותצאן הוא הפסוק שלשון - שבדבר והחידוש והפלא
שבדור".

ש"פרסמה  דברי בת שלומית אפילו הנשים", "כל הנה מקרא, של פשוטו שעלֿפי מוכח, ומזה
"צדקניות"!309הכתוב" היו ,

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי ההבטחה ישנה אם 205והרי וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן ,
קושי  על הבט ומבלי הכלל), מן יוצא (ללא צדקניות הנשים כל היו מתןֿתורה, לפני מצרים, ביציאת
ברכוש  יצאו כן ש"אחרי ובאופן שלימה, גאולה שתהיה בטוח דבר שזהו בטחון להם היה השעבוד

גו'"310גדול" ובבנותינו בבנינו נלך ובזקנינו ש"בנערינו משה שגילה וכפי פרסה"311, תשאר "לא ,312–
ש  דורו בדוגמת שהוא דמשיחא, דעקבתא ובדרא מתןֿתורה, לאחרי שמעון עלֿאחתֿכמהֿוכמה רבי ל

קבלה  בספרי (כדאיתא יוחאי ספורים 313בן במקומות בחסידות ומובא של 314, תורתו אז מתגלית שלכן ,(
מקומות  בכמה (כמבואר רבינו משה של ניצוץ שהוא יוחאי, בן שמעון בדוגמת 315רבי הוא דורו וכללות ,(

רבינו  משה של .316דורו
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סכ g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

המובנת  בשפה מאמרים גם ואחרֿכך שיחות במיוחד שמדפיסים - זה בדורנו המיוחדת הפעולה וזוהי
אחרות. במדינות ומדינה, עם כל בשפת גם ועד להן,

מסיני, למשה שנאמר חידוש - זו חדשה עבודה להוספת הזמן הוא שעתה מוכח גופא ומזה

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿדרך היינו,290– מסיני", למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל
"עתיד הלשון (כדיוק שלו חידוש כש"נאמר ycglשזהו ותיק", "תלמיד של לחידוש נחשב אימתי אבל ,("

- מסיני" למשה

יתרו  בפרשת שכתוב כמו ל)מתןֿתורה, והכנה (הקדמה בהתחלת שמצינו לבית 291כפי תאמר "כה :
הנשים" "אלו האנשים"292יעקב", "אלו ישראל", לבני "ותגיד אחרֿכך ורק בלבד 292, זו שלא והיינו, ,

ואחרֿכך שציר  הנשים אצל תחילה היתה למתןֿתורה ההכנה אדרבה: אלא למתןֿתורה, הנשים את גם פו
בנוגע  ואילו רכה, בלשון תאמר", "כה - קירוב של באופן זה היה הנשים שאצל זאת, ועוד האנשים, אצל
מוכח  שמזה רש"י, בפירוש הובא וחלקו במכילתא, (כדאיתא כגידין" הקשין "דברים "ותגיד", - לאנשים

מקרא  של פשוטו ענינים, של פשוטם ).293שזהו

.‚ בזה השתתפות תהיה לנשים שגם - תפילין למבצע בנוגע להשתדלות מהטעמים גם ,294וזהו
האנשים: בהשתתפות מאשר יותר הנשים בהשתתפות מעלה יש מסויים מטעם ואדרבה,

פניה, איזו בזה שהיתה יתכן שאלה: להתעורר יכולה - תפילין זוג מנדבים או תפילין, מניחים כאשר
וכו'. מהודרים הם התפילין עם יודע ומי

חכמינו  בדברי שמצינו כפי ובפרט פעם, אותם בדק שכבר כיון לזה, לחשוש חייבים לא תורה עלֿפי -
אמא" אבי של תפילין "אלו יחזקאל:295ז"ל: שהחיה למתים בנוגע בתירא בן יהודה רבי לדברי ועד ,

מהם" אבא אבי לי שהניח תפילין והללו בניהם, מבני הוא ה"יבש"296"אני דין שעלֿפי מוכח, ומזה ,
אףֿעלֿפיֿכן  אבל החזקה; על לסמוך ויכולים התפילין, את לבדוק חיוב אין דין") טרוקענער ("דער
את  קיים ולכן כשרות, הן התפילין תורה שעלֿפי כיון באשמתו, זה שאין אלא יצא, לא חשש מידי

המצוה.

עלֿידי שנעשה כפי תפילין למבצע בנוגע - זה של`miypוכל ההשתתפות לאופן בנוגע אבל .miyp
חייך  שליט"א אדמו"ר (כ"ק כלל. חששות אין לכסף בנוגע הרי - כסף נתינת עלֿידי – תפילין במבצע
"עובר  געלט"), ("ראיעלע אמיתי כסף נותנים שבוודאי כיון אבל מזוייף... הוא הכסף כאשר מלבד ַואמר:)

הרי297לסוחר" ,mcvn.כדבעי ולהניחן כשרות תפילין בו לקנות אפשר ,

.„ בענין נב) (סעיף לעיל נזכר לדבר: שרק דוגמא ישראל", לבני ותגיד יעקב לבית תאמר "כה
לנשים. ולא כגידים", קשים "דברים נאמרו לאנשים

לומר  צורך יש - עצמו מצד התורה בלימוד שחייבים אנשים, נגלה: עלֿפי הדבר טעם לבאר ויש
קבלת  של פניה לא אפילו פניות, ללא יהיה התורה שלימוד להבטיח כדי כגידים", קשים "דברים להם

הבא  בעולם .298שכר

רבינו  שמבאר (כפי יעשון אשר המעשה את לדעת כדי רק הוא התורה בלימוד שחיובן נשים, אבל
תורה  תלמוד הלכות של הראשון בפרק בארוכה כגידים",299הזקן קשים "דברים להן לומר צורך אין - (

פניה, לשם לומדת אשה אם גם פניה; מתוך או פניה ללא יהיה שלהן הלימוד אם נפקאֿמינה אין כי
כל  נפעל ובכך והתכלית, הכוונה כל שזוהי - הבשר את למלוח כיצד ויודעת לומדת היא בינתיים הרי
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וש"נ.294) .402 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה

יו"ד.295) יג, בא מכילתא
ב.296) צב, סנהדרין
טז.297) כג, שרה חיי
רפ"י.298) תשובה הל' רמב"ם ראה
בסופו.299)

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

- מזה מאומה ירוויח לא הנשים, בלימוד פניה איזו להכניס יצליח אם שגם יודע שהיצרֿהרע וכיון
פניות. ללא שלהן הלימוד נשאר ובמילא, דעם"), אין אריין ניט זיך לייגט ("ער בכך משתדל אינו ַאזי

ועושה" מצווה שאינו ממי ועושה המצווה "גדול בענין שמצינו בזה 300ועלֿדרך הטעמים שאחד ,
חזקה 301הוא  במלחמה צורך ויש זאת, למנוע יותר משתדל אזי "מצווה", שהוא יודע היצרֿהרע שכאשר ,

לא... או מהדרך אותו יטה או - תיתי מהיכי אזי מצווה", ש"אינו כשיודע מהֿשאיןֿכן כו';

סובלות  שאינן - מיוחדת וזכות מיוחד כח להן שנותנים הנשים, לעבודת בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
שלהן  שהלימוד כיון התורה, בלימוד פניות אצלן שיהיו משתדל אינו שמלכתחילה מהיצרֿהרע, כלֿכך

כנ"ל. מיוחדת, לתכלית הוא

.‰ שאת ביתר בזה ויפעלו יעשו ובוודאי תפילין, למבצע בנוגע גם התקווה את בהן תולים ולכן
מצוה" גוררת ו"מצוה עוז, הבעל 302וביתר על ההשפעה גם כולל בהן, התלויים הענינים לכל בנוגע -

וע  ההורים,והילדים, על ואפילו האחים, על להשפעה ד
בחמותה" כלה באמה, קמה בת ילבינו.. זקנים פני ש"נערים דמשיחא, בעקבתא שבזה 303ובפרט -

הטוב  צד גם והכלה 304יש הבת הנה יראתֿשמים, של בהנהגה עדיין חסר וחמותה אמה אצל אם אפילו :
מהן, יותר ("פרימער") יראתֿשמים לה שיש עלֿידיֿזה – ובחמותה" באמה ו"קמה מזה, מתייראת לא

וחמותה. אמה על גם - וחמות אם כיבוד כבוד, של ובאופן נועם בדרכי - זאת ופועלת

הוי'" "צבאות הזה שבדור הצדקניות הנשים מעמידות -305ועלֿידיֿזה מצרים ביציאת שהיה כפי -
צבאותם" "על רמה"306שיוצאים "ביד ,307.

הפסוק  על בשלח: בפרשת רש"י בפירוש וחידוש פלא דבר יש זה שבענין מרים 308ולהעיר, "ותקח
היו  "מובטחות רש"י: מפרש ובמחולות", בתופים אחריה הנשים כל ותצאן בידה התוף את גו' הנביאה

ממצרים". תופים והוציאו נסים, להם עושה שהקב"ה שבדור צדקניות

"צדקניות  כותב רש"י ואילו הנשים", כל "ותצאן הוא הפסוק שלשון - שבדבר והחידוש והפלא
שבדור".

ש"פרסמה  דברי בת שלומית אפילו הנשים", "כל הנה מקרא, של פשוטו שעלֿפי מוכח, ומזה
"צדקניות"!309הכתוב" היו ,

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי ההבטחה ישנה אם 205והרי וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן ,
קושי  על הבט ומבלי הכלל), מן יוצא (ללא צדקניות הנשים כל היו מתןֿתורה, לפני מצרים, ביציאת
ברכוש  יצאו כן ש"אחרי ובאופן שלימה, גאולה שתהיה בטוח דבר שזהו בטחון להם היה השעבוד

גו'"310גדול" ובבנותינו בבנינו נלך ובזקנינו ש"בנערינו משה שגילה וכפי פרסה"311, תשאר "לא ,312–
ש  דורו בדוגמת שהוא דמשיחא, דעקבתא ובדרא מתןֿתורה, לאחרי שמעון עלֿאחתֿכמהֿוכמה רבי ל

קבלה  בספרי (כדאיתא יוחאי ספורים 313בן במקומות בחסידות ומובא של 314, תורתו אז מתגלית שלכן ,(
מקומות  בכמה (כמבואר רבינו משה של ניצוץ שהוא יוחאי, בן שמעון בדוגמת 315רבי הוא דורו וכללות ,(

רבינו  משה של .316דורו
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וש"נ.300) א. לא, קידושין
וש"נ.301) .110 ע' חט"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה
מ"ב.302) פ"ד אבות
ב.303) מט, סוטה
וש"נ.304) .344 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
מא.305) יב, בא
נא.306) שם,
ח.307) יד, בשלח
כ.308) טו, שם

יא.309) כד, אמור פרש"י
יד.310) טו, לך לך
ט.311) יו"ד, בא
כו.312) שם,
א.313) קנט, א. נח, ח"ג א. קמז, ח"ב זהר ראה
ב.314) שז, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור
ע"ב.315) ריש שז, סע"ב. דש, שם סידור ד. סב, עמה"מ ראה
בהגה"ה.316) סע"ב יד, זח"א ראה
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של  הדור הוא דמשיחא דעקבתא שדרא כיון - נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי וזהו
הכתוב  ובלשון מצרים, הדור 317יוצאי הוא ש"הולך" הדור שאותו היינו, בא", ודור הולך "דור :

.318ש"בא"

וטוב  שמחה מתוך והולכים רמה", "ביד - בפרשה שכתוב וכמו גדול", ברכוש "יצאו - ממש ובקרוב
תורתו  לפני הוא הבל בעולםֿהזה למד שאדם התורה ש"כל באופן - יתרו שבפרשת למתןֿתורה לבב

קהלת  במדרש (כדאיתא משיח" נאמר 319של זה שעל ד"יפוצו 153), ההכנה לאחרי פיהו", מנשיקות "ישקני
הגלות, זמן בסיום חוצה" מעיינותיך

תשובה  בהלכות הרמב"ם ובלשון ממש, שיהיה 320בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי נגאלין", הן "מיד :
ונשיא  כולו 321רב העם כל את תורה וילמד ,157.

***

.Â ארץ לישוב בנוגע ההילולא, בעל עלֿידי שנפעלה - שלישית נקודה - חידוש נקודת עוד יש
ישראל:

הזקן  אדמו"ר של מזמנו כבר התחילו ישראל ארץ ישוב עם הקשורים שהענינים - ,322ובהקדמה

רצה  והבעלֿשםֿטוב לשם, נסע מקיטוב גרשון רבי שגיסו לבעלֿשםֿטוב, בנוגע לפניֿזה, ועוד -
הדרך  באמצע וחזר -323ליסע, הזקן אדמו"ר של בזמנו הענין התחיל בפועל אבל ,

האדם  "עמל עם ביותר קשור היה זה וענין עצומים, סכומים לשם ששלח ה"כוללים", ענין עלֿידי
בחייו" נפשו נפשות 15שעמלה בסכנת אותו שהעמידו בגלוי הטעמים אחד זהו שהרי שהיה 324, כפי -

שלח  שאליו ישראל בארץ (ה"כולל" חב"ד דכולל שהענין מוכח, ומזה למעלה, היה שכך בגלל למטה,
ענין  אבל, בחייו". נפשו שעמלה האדם "עמל נפשו", "חיי עם ביותר קשור היה כספים) הזקן אדמו"ר

ישראל  בארץ התורה לימוד - תורה" "עמל עם שקשורה כפי ישראל לארץ בנוגע היה .325זה

עבור  היה זה הרי בחברון, נחלה שקנו שאףֿעלֿפי – האמצעי אדמו"ר אצל גם היה ועלֿדרךֿזה
התפילה  ועבודת התורה לימוד של .326ענין

מו"ח  כ"ק של אביו נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק עד שלאחריו, הנשיאים אצל ועלֿדרךֿזה
שהם  כפי ותפילה תורה של לענינים בנוגע רק אבל וכו', ובנינים מגרשים של ענין שהיה - אדמו"ר

לדירה  השייכים הענינים וכל בדירה, גם צורך יש לזה טפל שבתור אלא הקודש, .327בארץ

(שנקרא  חב"ד" "כפר נתייסד והוראתו ציוויו שעלֿפי – ההילולא בעל של החידוש ישנו זה ובענין
המרכז  ועיר הבירה עיר זה הרי בעצם אבל "כפר", בשם ל"ט 328אמנם וכל וזריעה בחרישה יעסקו שבו ,(

אלקיך  ה' עיני גו' אשר "ארץ הקודש, לארץ המתאים באופן זה שיהיה אלא בגשמיות, כפשוטם מלאכות
שנה" אחרית ועד השנה מרשית ולאוֿדוקא 329בה זקנים, אנשים לאוֿדוקא לשם נשלחו זה ובשביל ,

אז  שעד בשעה בה - ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שלימות, משפחות אלא ישיבה, תלמידי
אדמו"ר  (כ"ק בזה להאריך המקום כאן ואין ומסופר, כידוע כאלו, ענינים לכל גדולה התנגדות היתה

לחיצונים...). יניקה תהיה שלא כדי בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א
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ד.317) א, קהלת
(318- מנחם תורת גם וראה א). (קי, תס"ט תקו"ז ראה

וש"נ. .98 ע' חנ"א התוועדויות
ח.319) פי"א, רפ"ב. קה"ר
ה"ה.320) פ"ז
קי,321) (דרמ"צ פ"ג מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך). ב
באג"ק 322) אה"ק" "מעות ערך ענינים" ב"מפתח הנסמן ראה

ואילך. תקלד ס"ע שלו
(ירושלים 323) מונדשיין הוצאת הבעש"ט שבחי ראה

.91 ע' חי"ז התוועדויות - מנחם תורת גם וראה .276 ע' תשמ"ב)
וש"נ.

וש"נ.324) .317 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.325) ואילך. רכה ע' הנ"ל אג"ק ראה
וש"נ.326) בהערות. קסח ע' שלו אג"ק ראה
וש"נ.327) ואילך. פ"כ באה"ק חב"ד תולדות ראה
(328187 ס"ע חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
יב.329) יא, עקב

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

אזיל" גופא רישא ד"בתר לנו, שנוגע מה רב 330וזהו יסד שאז תש"ח, משנת שהחל - לפועל בנוגע ינו ,
ישראל  בארץ לעשות חב"ד: נשיאי של בעסקנות חדשה נקודה ניתוספה חב"ד, כפר את ההילולא בעל

ז"ל  רבותינו כדרשת התורה, ללימוד בנוגע רק לא - הקודש" הפסוק 331"ארץ ההיא 332על הארץ "וזהב
ה'שולחן  פסקֿדין עלֿפי אשר התפילה, לעבודת בנוגע רק ולא ישראל", ארץ כתורת תורה "אין טוב":

הזקן) אדמו"ר של ערוך' ב'שולחן (ובארוכה ישראל,333ערוך' ארץ כנגד פניו להחזיר צריך שהמתפלל
גם 170שנאמר  - אלא ישראל, בארץ בתפלה לפעול יכולים כמה עד מובן ארצם", דרך אליך "והתפללו

כפשוטם. גשמיים לענינים בנוגע

הזקן  רבינו בשם שאומרים הפתגם כידוע שונה, באופן ההנהגה היתה ידוע זמן שעד -334ולהעיר,
לארץ  שזקוקים צדיקים שיש - נסע כן מהאראדאק מענדל מנחם רבי ואילו ישראל, לארץ נסע ָָָשלא
בהפצת  הזקן רבינו שפעל מה בפועל שרואים וכפי לארץ, בחוץ להיות שצריכים צדיקים ויש ישראל,

לארץ  בחוץ שנשאר עלֿידיֿזה דוקא - ישראל ארץ בגאולת וגם .335המעיינות

ענינים  על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלתיֿרצויים, ענינים על הסכמה אינה עתה ההנהגה גם אופן, ובכל
עלֿפי  שהוא כפי וזריעה דחרישה להענין בנוגע רק אלא עתה, גם נגדם ולוחמים בעבר נגדם שלחמו
וערלה  ומעשרות תרומות שביעית, שמירת כמו בזה, התורה והגבלות מדידות עניני כל עם ערוך', 'שולחן

ומפורט. ומבואר כידוע וכו', וכו'

דלת, פתיחת בבחינת זה שיהיה כוונה ומתוך חב"ד, כפר יסוד עלֿידי ההילולא בעל של החידוש וזהו
דלתות" לו היו ש"לא אולם" של "פתחו כמו ועד גדול, שער - הזמן יבואו 336ובמשך שאחריהם -

ההיא  עולם 337ממדינה ו"שמחת הגלוי, וחסד טוב של באופן אליהם, והשייכים והידידים הקרובים כל
ראשם" ובזקנינו 338על "בנערינו - הילדים עם יחד פרסה",, תשאר ש"לא ועד ובבנותינו", בבנינו גו'

רכושם, את גם עמהם ויקחו

אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ שזוהי בגלוי שיראו הקודש בארץ ויפעלו
עול  קבלת של בתנועה ישראל בני  כל עומדים השנה", "רשית שבראשֿהשנה, שכשם והיינו, שנה",

שנה". אחרית "עד גם יהיה כך שמים, מלכות

המצטרך, בכל ה' ברכת וממשיך תורה, עלֿפי – למהוי כדבעי ישראל ארץ ישוב נעשה ועלֿידיֿזה
הארץ" ומשמני השמים כפשוטם.339"מטל

.Ê מהסימנים הם ההילולא, בעל של החידוש מתבטא שבהם האמורים הענינים ג' שכל להוסיף, ויש
הגאולה: ענין עם שקשורים דמשיחא, עקבתא של

משיח  ביאת לאחרי שיהיה ומצב למעמד הכנה שזוהי - חב"ד כפר יסוד עלֿידי ישראל ארץ ישוב
הדברים  פרטי (ככל גו'" בקר "עגלת אחד לכל ותהיה האדמה, עבודת תהיה שאז ישראל, ארץ בכל בגלוי

בישעיהו  בקוצר"340שנאמרו חורש ש"נגש ועד הקציר"341), שיבא עד לחרוש יספיקו ש"לא ,342.

בזכות  היתה ממצרים שהגאולה כשם שהרי - נב) סעיף (כנ"ל ישראל נשי עם להתעסקות בנוגע וכן
הדור  באותו שהיו צדקניות הגלות 343נשים זמן בסיום דמשיחא, דעקבתא בדור גם יהיה כך ,344.

עניני  תורה, טעמי וגם דתורה, נגלה שבעלֿפה, ותורה שבכתב (תורה התורה עניני לתרגום בנוגע וכן
היעוד  יקויים לעתידֿלבוא כי - נ) סעיף (כנ"ל ומדינה מדינה בשפת התורה) זרים 345פנימיות "ועמדו

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

ב.330 מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
ד.331 פט"ז, ב"ר
יב.332 ב, בראשית
רסצ"ד.333 או"ח
וש"נ.334 תנט. ע' שלו אג"ק ראה
ואילך.335 91 ס"ע חי"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
מ"ג.336 פ"ב מדות
ואילך.337 401 ס"ע חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
יא.338 נא, יו"ד. לה, ישעי'
כח.339 כז, תולדות

(340.248 ע' חכ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם וראה כא. ז,
יג.341) ט, עמוס
עה"פ.342) פרש"י
ע"ב.343) ריש יא, סוטה ראה
בסופו.344) תרו רמז רות יל"ש ראה
ה.345) סא, ישעי'



סז g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

של  הדור הוא דמשיחא דעקבתא שדרא כיון - נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי וזהו
הכתוב  ובלשון מצרים, הדור 317יוצאי הוא ש"הולך" הדור שאותו היינו, בא", ודור הולך "דור :

.318ש"בא"

וטוב  שמחה מתוך והולכים רמה", "ביד - בפרשה שכתוב וכמו גדול", ברכוש "יצאו - ממש ובקרוב
תורתו  לפני הוא הבל בעולםֿהזה למד שאדם התורה ש"כל באופן - יתרו שבפרשת למתןֿתורה לבב

קהלת  במדרש (כדאיתא משיח" נאמר 319של זה שעל ד"יפוצו 153), ההכנה לאחרי פיהו", מנשיקות "ישקני
הגלות, זמן בסיום חוצה" מעיינותיך

תשובה  בהלכות הרמב"ם ובלשון ממש, שיהיה 320בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי נגאלין", הן "מיד :
ונשיא  כולו 321רב העם כל את תורה וילמד ,157.

***

.Â ארץ לישוב בנוגע ההילולא, בעל עלֿידי שנפעלה - שלישית נקודה - חידוש נקודת עוד יש
ישראל:

הזקן  אדמו"ר של מזמנו כבר התחילו ישראל ארץ ישוב עם הקשורים שהענינים - ,322ובהקדמה

רצה  והבעלֿשםֿטוב לשם, נסע מקיטוב גרשון רבי שגיסו לבעלֿשםֿטוב, בנוגע לפניֿזה, ועוד -
הדרך  באמצע וחזר -323ליסע, הזקן אדמו"ר של בזמנו הענין התחיל בפועל אבל ,

האדם  "עמל עם ביותר קשור היה זה וענין עצומים, סכומים לשם ששלח ה"כוללים", ענין עלֿידי
בחייו" נפשו נפשות 15שעמלה בסכנת אותו שהעמידו בגלוי הטעמים אחד זהו שהרי שהיה 324, כפי -

שלח  שאליו ישראל בארץ (ה"כולל" חב"ד דכולל שהענין מוכח, ומזה למעלה, היה שכך בגלל למטה,
ענין  אבל, בחייו". נפשו שעמלה האדם "עמל נפשו", "חיי עם ביותר קשור היה כספים) הזקן אדמו"ר

ישראל  בארץ התורה לימוד - תורה" "עמל עם שקשורה כפי ישראל לארץ בנוגע היה .325זה

עבור  היה זה הרי בחברון, נחלה שקנו שאףֿעלֿפי – האמצעי אדמו"ר אצל גם היה ועלֿדרךֿזה
התפילה  ועבודת התורה לימוד של .326ענין

מו"ח  כ"ק של אביו נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק עד שלאחריו, הנשיאים אצל ועלֿדרךֿזה
שהם  כפי ותפילה תורה של לענינים בנוגע רק אבל וכו', ובנינים מגרשים של ענין שהיה - אדמו"ר

לדירה  השייכים הענינים וכל בדירה, גם צורך יש לזה טפל שבתור אלא הקודש, .327בארץ

(שנקרא  חב"ד" "כפר נתייסד והוראתו ציוויו שעלֿפי – ההילולא בעל של החידוש ישנו זה ובענין
המרכז  ועיר הבירה עיר זה הרי בעצם אבל "כפר", בשם ל"ט 328אמנם וכל וזריעה בחרישה יעסקו שבו ,(

אלקיך  ה' עיני גו' אשר "ארץ הקודש, לארץ המתאים באופן זה שיהיה אלא בגשמיות, כפשוטם מלאכות
שנה" אחרית ועד השנה מרשית ולאוֿדוקא 329בה זקנים, אנשים לאוֿדוקא לשם נשלחו זה ובשביל ,

אז  שעד בשעה בה - ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שלימות, משפחות אלא ישיבה, תלמידי
אדמו"ר  (כ"ק בזה להאריך המקום כאן ואין ומסופר, כידוע כאלו, ענינים לכל גדולה התנגדות היתה

לחיצונים...). יניקה תהיה שלא כדי בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א
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ד.317) א, קהלת
(318- מנחם תורת גם וראה א). (קי, תס"ט תקו"ז ראה

וש"נ. .98 ע' חנ"א התוועדויות
ח.319) פי"א, רפ"ב. קה"ר
ה"ה.320) פ"ז
קי,321) (דרמ"צ פ"ג מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך). ב
באג"ק 322) אה"ק" "מעות ערך ענינים" ב"מפתח הנסמן ראה

ואילך. תקלד ס"ע שלו
(ירושלים 323) מונדשיין הוצאת הבעש"ט שבחי ראה

.91 ע' חי"ז התוועדויות - מנחם תורת גם וראה .276 ע' תשמ"ב)
וש"נ.

וש"נ.324) .317 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.325) ואילך. רכה ע' הנ"ל אג"ק ראה
וש"נ.326) בהערות. קסח ע' שלו אג"ק ראה
וש"נ.327) ואילך. פ"כ באה"ק חב"ד תולדות ראה
(328187 ס"ע חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
יב.329) יא, עקב

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

אזיל" גופא רישא ד"בתר לנו, שנוגע מה רב 330וזהו יסד שאז תש"ח, משנת שהחל - לפועל בנוגע ינו ,
ישראל  בארץ לעשות חב"ד: נשיאי של בעסקנות חדשה נקודה ניתוספה חב"ד, כפר את ההילולא בעל

ז"ל  רבותינו כדרשת התורה, ללימוד בנוגע רק לא - הקודש" הפסוק 331"ארץ ההיא 332על הארץ "וזהב
ה'שולחן  פסקֿדין עלֿפי אשר התפילה, לעבודת בנוגע רק ולא ישראל", ארץ כתורת תורה "אין טוב":

הזקן) אדמו"ר של ערוך' ב'שולחן (ובארוכה ישראל,333ערוך' ארץ כנגד פניו להחזיר צריך שהמתפלל
גם 170שנאמר  - אלא ישראל, בארץ בתפלה לפעול יכולים כמה עד מובן ארצם", דרך אליך "והתפללו

כפשוטם. גשמיים לענינים בנוגע

הזקן  רבינו בשם שאומרים הפתגם כידוע שונה, באופן ההנהגה היתה ידוע זמן שעד -334ולהעיר,
לארץ  שזקוקים צדיקים שיש - נסע כן מהאראדאק מענדל מנחם רבי ואילו ישראל, לארץ נסע ָָָשלא
בהפצת  הזקן רבינו שפעל מה בפועל שרואים וכפי לארץ, בחוץ להיות שצריכים צדיקים ויש ישראל,

לארץ  בחוץ שנשאר עלֿידיֿזה דוקא - ישראל ארץ בגאולת וגם .335המעיינות

ענינים  על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלתיֿרצויים, ענינים על הסכמה אינה עתה ההנהגה גם אופן, ובכל
עלֿפי  שהוא כפי וזריעה דחרישה להענין בנוגע רק אלא עתה, גם נגדם ולוחמים בעבר נגדם שלחמו
וערלה  ומעשרות תרומות שביעית, שמירת כמו בזה, התורה והגבלות מדידות עניני כל עם ערוך', 'שולחן

ומפורט. ומבואר כידוע וכו', וכו'

דלת, פתיחת בבחינת זה שיהיה כוונה ומתוך חב"ד, כפר יסוד עלֿידי ההילולא בעל של החידוש וזהו
דלתות" לו היו ש"לא אולם" של "פתחו כמו ועד גדול, שער - הזמן יבואו 336ובמשך שאחריהם -

ההיא  עולם 337ממדינה ו"שמחת הגלוי, וחסד טוב של באופן אליהם, והשייכים והידידים הקרובים כל
ראשם" ובזקנינו 338על "בנערינו - הילדים עם יחד פרסה",, תשאר ש"לא ועד ובבנותינו", בבנינו גו'

רכושם, את גם עמהם ויקחו

אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ שזוהי בגלוי שיראו הקודש בארץ ויפעלו
עול  קבלת של בתנועה ישראל בני  כל עומדים השנה", "רשית שבראשֿהשנה, שכשם והיינו, שנה",

שנה". אחרית "עד גם יהיה כך שמים, מלכות

המצטרך, בכל ה' ברכת וממשיך תורה, עלֿפי – למהוי כדבעי ישראל ארץ ישוב נעשה ועלֿידיֿזה
הארץ" ומשמני השמים כפשוטם.339"מטל

.Ê מהסימנים הם ההילולא, בעל של החידוש מתבטא שבהם האמורים הענינים ג' שכל להוסיף, ויש
הגאולה: ענין עם שקשורים דמשיחא, עקבתא של

משיח  ביאת לאחרי שיהיה ומצב למעמד הכנה שזוהי - חב"ד כפר יסוד עלֿידי ישראל ארץ ישוב
הדברים  פרטי (ככל גו'" בקר "עגלת אחד לכל ותהיה האדמה, עבודת תהיה שאז ישראל, ארץ בכל בגלוי

בישעיהו  בקוצר"340שנאמרו חורש ש"נגש ועד הקציר"341), שיבא עד לחרוש יספיקו ש"לא ,342.

בזכות  היתה ממצרים שהגאולה כשם שהרי - נב) סעיף (כנ"ל ישראל נשי עם להתעסקות בנוגע וכן
הדור  באותו שהיו צדקניות הגלות 343נשים זמן בסיום דמשיחא, דעקבתא בדור גם יהיה כך ,344.

עניני  תורה, טעמי וגם דתורה, נגלה שבעלֿפה, ותורה שבכתב (תורה התורה עניני לתרגום בנוגע וכן
היעוד  יקויים לעתידֿלבוא כי - נ) סעיף (כנ"ל ומדינה מדינה בשפת התורה) זרים 345פנימיות "ועמדו
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g"kyz'dסח ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

שלהם  בשפה מדברים אלאֿאםֿכן ה"זרים" עם ולהתדבר להגיע אחרת דרך שאין וכיון צאנכם", ורעו
של  כרצונם אלא המקום, יהודי של כרצונם לא כרצונה, - אנגליא או צרפת אמריקא, - מדינה (בכל
- שלהם השפה מצד העולם לאומות בקירוב שהם ישראל בני עלֿידי להיות צריך זה הרי שם), הגויים

וצריך "זרים", בבחינת הם יפעלו שלכן שהם - זרים") אויס ווערן זאלן  ("זיי שלהם ה"זרות" את ָלבטל
צאנכם". "ורעו שכתוב מה שיקיימו העולם, אומות כפשוטם, ה"זרים" על

ישראל  בני שבין ה"זר") (חלק ה"זרים" עבור התורה עניני את לתרגם צורך יש זה שצריך 346ובשביל ,
- התורה בפנימיות הידיעה עלֿידי – עליהם ולפעול וכו', איטלקית צרפתית, באנגלית, עמהם לדבר

חטאת" לאומים ש"חסד ההכרה אצלם ספר 347שתהיה של הראשון בפרק מיד ונתבאר שהובא כפי ,
בישראל" השנית ד"נפש המעלה וגודל הבהמית 348התניא, נפש שהרי השנית", "נפש היותה עם אשר ,

טעניתא" (ש"חסד 349"אקדמיה ה"לאומים" על לפעול גם ועלֿידיֿזה הבהמית, נפש את לנצח בכחה ,
צאנכם". ורעו זרים ד"ועמדו באופן להתנהג חטאת") לאומים

מישראל  אחד שבכל הבהמית נפש נלקחת שמשם - נוגה קליפת בירור שעלֿידי -350ועלֿדרך
מזה. שלמטה במקומות שנמצאים הקדושה ניצוצות את ומבררים מוציאים

.Á פועלים - לבב וטוב שמחה ומתוך בהרחבה, אותם כשעושים ובפרט אלו, ענינים כל ועלֿידי
וידידיהם  קרוביהם לבין שבינם והדרך והכלי הצינור את ומגדילים עניניו, וכל חב"ד בכפר הרחבה

לפנים  במדינתנו יבוא 337שנשארו ממש בקרוב הנה הטבע, בדרך שנראה המצב על הבט מבלי אשר ,
גדול". "קהל משם

היעוד  לקיום קרובה והקדמה קרובה הכנה תהיה אחד 351וזו לכל בנוגע הנה", ישובו גדול "קהל
שעברה  בשנה (כמדובר הקהל מצות יקיים שהקב"ה ועלֿידיֿזה שהם, מקום בכל ישראל מבני ),352ואחד

מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל בני  את ה 353ללקט ופסח עור "בם רה ,
הנה" ישובו גדול קהל יחדיו אתם"351ויולדת וזהבם ו"כספם ראשם", על עולם ו"שמחת בקרוב 354, -

צדקנו. משיח עלֿידי והנגלה, הנראה בטוב וברחמים, בחסד ממש,

פעם  – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הניגון  לנגן צוה ואחרֿכך מקומו. על ורקד קומתו מלא ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע והניגון ָאחת),

עמך"]. את "הושיעה

***

.Ë התוועדות עלֿידי זו להתוועדות המשך יהיה מסתמא הנה - המשך להיות צריך ענין שלכל כיון
בלילה. מחר בגשם, השתתפותי בלי נוספת,

יצא  ההילולא יום של שהמאמר רואים שלכן - שבט ליו"ד שייכות לו שיש שבט, י"ג שזהו ובפרט
שבט  לי"ג - שלו וההמשך שבט, ליו"ד השלישי 355לאור יום שזהו לכך נוסף בגלוי, הטעמים וכידוע ,

נגלה  עלֿפי שבדבר הפרטים ככל בפנימיות.356וכו', גם ובמילא ,

את  לחזק חסידותית התוועדות עריכת התוועדות; עבור מיוחדים טעמים לחפש צורך אין ובכלל
ההחלטות  בכל עוז וביתר שאת ביתר שיתוסף כדי ההילולא, יום עם הקשורה ההתוועדות של ההחלטות
המצוות, קיום והפצת דתורה, נגלה בכלל, התורה והפצת התורה, פנימיות של המעיינות להפצת בנוגע
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(ראה 346) תושבע"פ ללמוד אסור עצמם אוה"ע עם שהרי
ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם וראה רע"א. נט, סנהדרין

וש"נ). .283
ב.347) יו"ד, ב"ב וראה לד. יד, משלי
רפ"ב.348) תניא
אֿב.349) קעט, זח"א
ספ"א.350) תניא
ז.351) לא, ירמי'

(352;74 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת - לדוגמא ראה
ואילך. 342 ע' ;191 ע'

נצבים.353) ר"פ
ט.354) ס, ישעי'
ואילך.355) 111 ע' תש"י סה"מ
ה"ד.356) פכ"ט שבת הל' רמב"ם סע"א. קו, פסחים ראה

סרצ"ט  ס"ה. סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע הכ"ג. פ"א גירושין הל'
וש"נ. ס"ח.

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

ענין  זה הרי - לבב וטוב שמחה מתוך תפילין, למבצע בנוגע זה, בזמננו העיקרית בנקודה גם כולל
להתוועדות  המשך בתור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעה, ובכל עת בכל התוועדות לערוך לעצמו ברכה שקובע

שלאחריֿזה. היום של ב"אסרו" מיד שתתקיים זו,

במעשה, תבוא טובה" שה"מחשבה הקב"ה יצליח - לעיל האמורות ההחלטות לכל שבנוגע  ויהיֿרצון
שלם  דבר להיות המעשה עם המחשבה את הקב"ה מצרף הנהגה 27שאז כולה השנה כל על תומשך ומזה ,

בקיום  ולהרבות (חסידות), והפנימית הנגלה התורה בלימוד להרבות - לבב וטוב שמחה ומתוך בשלימות,
השדרה" "חוט בדוגמת שהיא התפילה, עבודת כולל בהידור, .357המצוות

רבים" "מים בדוגמת תהיה ומצוות תורה בעניני וההפצה ("ברעכןֿדורך")358וההוספה כל שפורצים
הגאולה  אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך ובאים הגלות, והגבלות מדידות גם כולל וההגבלות, ַַהמדידות

רצון. יהי כן אמן ממש, בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

מחר. ההתוועדות עבור המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ד.357) ע, בלק לקו"ת ואילך.358)ראה ד יז, תולדות נח. ר"פ תו"א וראה ז. ח, שה"ש
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שלאחריֿזה. היום של ב"אסרו" מיד שתתקיים זו,

במעשה, תבוא טובה" שה"מחשבה הקב"ה יצליח - לעיל האמורות ההחלטות לכל שבנוגע  ויהיֿרצון
שלם  דבר להיות המעשה עם המחשבה את הקב"ה מצרף הנהגה 27שאז כולה השנה כל על תומשך ומזה ,

בקיום  ולהרבות (חסידות), והפנימית הנגלה התורה בלימוד להרבות - לבב וטוב שמחה ומתוך בשלימות,
השדרה" "חוט בדוגמת שהיא התפילה, עבודת כולל בהידור, .357המצוות

רבים" "מים בדוגמת תהיה ומצוות תורה בעניני וההפצה ("ברעכןֿדורך")358וההוספה כל שפורצים
הגאולה  אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך ובאים הגלות, והגבלות מדידות גם כולל וההגבלות, ַַהמדידות

רצון. יהי כן אמן ממש, בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

מחר. ההתוועדות עבור המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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סט g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

שלהם  בשפה מדברים אלאֿאםֿכן ה"זרים" עם ולהתדבר להגיע אחרת דרך שאין וכיון צאנכם", ורעו
של  כרצונם אלא המקום, יהודי של כרצונם לא כרצונה, - אנגליא או צרפת אמריקא, - מדינה (בכל
- שלהם השפה מצד העולם לאומות בקירוב שהם ישראל בני עלֿידי להיות צריך זה הרי שם), הגויים

וצריך "זרים", בבחינת הם יפעלו שלכן שהם - זרים") אויס ווערן זאלן  ("זיי שלהם ה"זרות" את ָלבטל
צאנכם". "ורעו שכתוב מה שיקיימו העולם, אומות כפשוטם, ה"זרים" על

ישראל  בני שבין ה"זר") (חלק ה"זרים" עבור התורה עניני את לתרגם צורך יש זה שצריך 346ובשביל ,
- התורה בפנימיות הידיעה עלֿידי – עליהם ולפעול וכו', איטלקית צרפתית, באנגלית, עמהם לדבר

חטאת" לאומים ש"חסד ההכרה אצלם ספר 347שתהיה של הראשון בפרק מיד ונתבאר שהובא כפי ,
בישראל" השנית ד"נפש המעלה וגודל הבהמית 348התניא, נפש שהרי השנית", "נפש היותה עם אשר ,

טעניתא" (ש"חסד 349"אקדמיה ה"לאומים" על לפעול גם ועלֿידיֿזה הבהמית, נפש את לנצח בכחה ,
צאנכם". ורעו זרים ד"ועמדו באופן להתנהג חטאת") לאומים

מישראל  אחד שבכל הבהמית נפש נלקחת שמשם - נוגה קליפת בירור שעלֿידי -350ועלֿדרך
מזה. שלמטה במקומות שנמצאים הקדושה ניצוצות את ומבררים מוציאים

.Á פועלים - לבב וטוב שמחה ומתוך בהרחבה, אותם כשעושים ובפרט אלו, ענינים כל ועלֿידי
וידידיהם  קרוביהם לבין שבינם והדרך והכלי הצינור את ומגדילים עניניו, וכל חב"ד בכפר הרחבה

לפנים  במדינתנו יבוא 337שנשארו ממש בקרוב הנה הטבע, בדרך שנראה המצב על הבט מבלי אשר ,
גדול". "קהל משם

היעוד  לקיום קרובה והקדמה קרובה הכנה תהיה אחד 351וזו לכל בנוגע הנה", ישובו גדול "קהל
שעברה  בשנה (כמדובר הקהל מצות יקיים שהקב"ה ועלֿידיֿזה שהם, מקום בכל ישראל מבני ),352ואחד

מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל בני  את ה 353ללקט ופסח עור "בם רה ,
הנה" ישובו גדול קהל יחדיו אתם"351ויולדת וזהבם ו"כספם ראשם", על עולם ו"שמחת בקרוב 354, -

צדקנו. משיח עלֿידי והנגלה, הנראה בטוב וברחמים, בחסד ממש,

פעם  – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הניגון  לנגן צוה ואחרֿכך מקומו. על ורקד קומתו מלא ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע והניגון ָאחת),

עמך"]. את "הושיעה

***

.Ë התוועדות עלֿידי זו להתוועדות המשך יהיה מסתמא הנה - המשך להיות צריך ענין שלכל כיון
בלילה. מחר בגשם, השתתפותי בלי נוספת,

יצא  ההילולא יום של שהמאמר רואים שלכן - שבט ליו"ד שייכות לו שיש שבט, י"ג שזהו ובפרט
שבט  לי"ג - שלו וההמשך שבט, ליו"ד השלישי 355לאור יום שזהו לכך נוסף בגלוי, הטעמים וכידוע ,

נגלה  עלֿפי שבדבר הפרטים ככל בפנימיות.356וכו', גם ובמילא ,

את  לחזק חסידותית התוועדות עריכת התוועדות; עבור מיוחדים טעמים לחפש צורך אין ובכלל
ההחלטות  בכל עוז וביתר שאת ביתר שיתוסף כדי ההילולא, יום עם הקשורה ההתוועדות של ההחלטות
המצוות, קיום והפצת דתורה, נגלה בכלל, התורה והפצת התורה, פנימיות של המעיינות להפצת בנוגע
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(ראה 346) תושבע"פ ללמוד אסור עצמם אוה"ע עם שהרי
ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם וראה רע"א. נט, סנהדרין

וש"נ). .283
ב.347) יו"ד, ב"ב וראה לד. יד, משלי
רפ"ב.348) תניא
אֿב.349) קעט, זח"א
ספ"א.350) תניא
ז.351) לא, ירמי'

(352;74 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת - לדוגמא ראה
ואילך. 342 ע' ;191 ע'

נצבים.353) ר"פ
ט.354) ס, ישעי'
ואילך.355) 111 ע' תש"י סה"מ
ה"ד.356) פכ"ט שבת הל' רמב"ם סע"א. קו, פסחים ראה

סרצ"ט  ס"ה. סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע הכ"ג. פ"א גירושין הל'
וש"נ. ס"ח.

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

ענין  זה הרי - לבב וטוב שמחה מתוך תפילין, למבצע בנוגע זה, בזמננו העיקרית בנקודה גם כולל
להתוועדות  המשך בתור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעה, ובכל עת בכל התוועדות לערוך לעצמו ברכה שקובע

שלאחריֿזה. היום של ב"אסרו" מיד שתתקיים זו,

במעשה, תבוא טובה" שה"מחשבה הקב"ה יצליח - לעיל האמורות ההחלטות לכל שבנוגע  ויהיֿרצון
שלם  דבר להיות המעשה עם המחשבה את הקב"ה מצרף הנהגה 27שאז כולה השנה כל על תומשך ומזה ,

בקיום  ולהרבות (חסידות), והפנימית הנגלה התורה בלימוד להרבות - לבב וטוב שמחה ומתוך בשלימות,
השדרה" "חוט בדוגמת שהיא התפילה, עבודת כולל בהידור, .357המצוות

רבים" "מים בדוגמת תהיה ומצוות תורה בעניני וההפצה ("ברעכןֿדורך")358וההוספה כל שפורצים
הגאולה  אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך ובאים הגלות, והגבלות מדידות גם כולל וההגבלות, ַַהמדידות

רצון. יהי כן אמן ממש, בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

מחר. ההתוועדות עבור המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ד.357) ע, בלק לקו"ת ואילך.358)ראה ד יז, תולדות נח. ר"פ תו"א וראה ז. ח, שה"ש

g"kyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

ענין  זה הרי - לבב וטוב שמחה מתוך תפילין, למבצע בנוגע זה, בזמננו העיקרית בנקודה גם כולל
להתוועדות  המשך בתור ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעה, ובכל עת בכל התוועדות לערוך לעצמו ברכה שקובע

שלאחריֿזה. היום של ב"אסרו" מיד שתתקיים זו,

במעשה, תבוא טובה" שה"מחשבה הקב"ה יצליח - לעיל האמורות ההחלטות לכל שבנוגע  ויהיֿרצון
שלם  דבר להיות המעשה עם המחשבה את הקב"ה מצרף הנהגה 27שאז כולה השנה כל על תומשך ומזה ,

בקיום  ולהרבות (חסידות), והפנימית הנגלה התורה בלימוד להרבות - לבב וטוב שמחה ומתוך בשלימות,
השדרה" "חוט בדוגמת שהיא התפילה, עבודת כולל בהידור, .357המצוות

רבים" "מים בדוגמת תהיה ומצוות תורה בעניני וההפצה ("ברעכןֿדורך")358וההוספה כל שפורצים
הגאולה  אל ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך ובאים הגלות, והגבלות מדידות גם כולל וההגבלות, ַַהמדידות

רצון. יהי כן אמן ממש, בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

מחר. ההתוועדות עבור המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

תצאו"]. בשמחה "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ד.357) ע, בלק לקו"ת ואילך.358)ראה ד יז, תולדות נח. ר"פ תו"א וראה ז. ח, שה"ש
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‰˘Ó Y ¯Ó‡ÈÂ"

לה' מלחמה יֿה כס על יד כי "ויאמר הפסוק על
דור" מדור משה".1בעמלק – "ויאמר רש"י: מפרש ,
המפרשים  סוברים 2אומרים היינו רש"י פירוש שלולא ,

לקדושֿברוךֿהוא, היא הכוונה שב"ויאמר"

"ויאמר..." והפסוק –epi` שלפניו לפסוק המשך
אל dyn"ויבן ה' "ויאמר פניו, שלפני לפסוק אלא ,"...

בספר..." זכרון זאת כתוב –3משה

והפסוק  משה", – "ויאמר רש"י מפרש ולכן
שלפניו. לפסוק מתייחס "ויאמר..."

לחשוב  אפשרות שקיימת לנו מנין מובן: אינו
– רש"י של שיטתו לפי מקרא)eheyt(ובמיוחד של

אלא שלפניו, לפסוק מתקשר אינו –belicaשהפסוק
פניו  זאת 4לפני להבהיר צריך שרש"י כך כדי עד ,

משה"? "ויאמר ולבאר

.·
"...‰Ó¯Â‰ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ Ï˘ Â„È"

כס  על יד "כי המלים את רש"י מצטט מכן לאחר
הורמה  הקדושֿברוךֿהוא של "ידו ומפרש: יֿה",
בעמלק  ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע

עולמית".

"ידdheytdהמשמעות של lrשל שידו היא, כס"

כביכול, השבועה, בזמן אז, הונחה הקדושֿברוךֿהוא
e`qk lr5" מפרש רש"י אך .rayil dnxed,"בכסאו

כדי  ידו, את כביכול, הרים, שהקדושֿברוךֿהוא
e`qka rayidl הכסא על הונחה שהיד ולא ,6.

בפשטות: מובן זאת לבאר רש"י של ההכרח

שבזמן  הקודמות, בפרשות מוצאים כבר אנו

אברהם  אצל כנאמר היד, את מרימים השבועה

ידי" נאמר 7"הרימותי בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ואצל ,
ידי" את יֿה"8"נשאתי כס על יד "כי שבמלים וכיון .

שהקדושֿברוךֿהוא היא מובן,raypהכוונה לכן ,

הקדושֿברוךֿהואmixdשהוא של "ידו – ".dnxedידו
שהרי  הכסא, על מונחת תהיה שהיד ייתכן לא ואז

היושב בהרבה lrכאשר גבוהה היא ידו, מרים הכסא
רש"י  מפרש ולכן הכסא. e`qka"הורמה9מן rayil."

לפרש  רש"י צריך בכלל מדוע להבין: יש אך

כך  ומשום לשבועה, היא הכוונה יֿה" כס על שב"יד
הורמה...", הקדושֿברוךֿהוא של ש"ידו לפרש עליו

ממשמעותן ivedl`ובכך כס" על "יד המלים את
שמסבירים 10הפשוטה  כפי לבאר, באפשרותו והרי ?

מ  כסא iphytכמה על וחוזק ידי "כשתהיה – המקרא

ישראל  מלכי כסא שזהו מלחמה 11יֿה, תהיה אז ,
היא 12בעמלק" כס" על "יד המלים משמעות ואז ,

oheytk13?
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פרשתנו.1) סוף
כאן.2) וגו"א רא"ם
ד"יש 3) להפירוש כן מפרש שהרשב"ם ,13 הערה להלן ראה

מפרשים".
וקראו  המזבח בנותו על ענהו "שה' זו) ס"ד (עפ"י מפרש ברא"ם

ש  ז') סעיף לקמן (ראה פרש"י עפ"י אבל נסי". gafndה' ly eny'ה קרא
יענהו  שה' שייך אין – המזבח את בנה שמשה רק מסופר ובכתוב נסי,

על גו'" יד המזבח.oipa"כי
שלפניו 4) פסוק על זה קרא דקאי יתכן, לא זה "אבל כאן: גו"א ראה

כו'".
עה"פ.5) ורשב"ם ראב"ע בחיי, עדר). ע' בשלח בתו"ש (הובא ר"ח

ובמדרש  כבודו. בכסא ואחז ימינו יד פשט פמ"ד: בפדר"א הוא ועד"ז
ובמדרש  כאן במכילתא אבל כו'. בתפלין ידו שמניח כאדם טוב: שכל

(ו  הכבוד בכסא הקב"ה נשבע יו"ד: פ"ט, לשון l`תהלים ע"ד – "אחז")
רש"י.
רש"י 6) מלשון (א) אבל רש"י. כוונת גם שכ"ה כאן, וש"ח ברא"ם

"הורמה (ולא בכסאו" לישבע לשון lr"הורמה ע"ד – לישבע" כסאו
(ב) כבפנים. מוכח כאן) הכסא zehytaהרשב"ם על היושב של כשידו ,

dnxedה"ה –dlrnl.בפנים כדלהלן מהכסא,
שבועה.7) לשון שם: ובפרש"י כב. יד, לך
הרימותי'8) שם : (וברש"י ח ו, האזינו rayilוארא גם וראה כו ').

כי מ): בשבועה).`y`(לב, שם: (וברש"י ידי גו'
שם.9) וארא בפ' מדגיש וכן

לקמן 10) שנסמנו להפי' (מהֿשאיןֿכן רש"י פירוש לפי לזה: ונוסף
2 לפני 1)הערה "יֿה" לכתוב הוצרך הקב"ה, של ידו על קאי ש"יד"

של  ידו על דקאי ב"יד" הפשיטות (דמהי ל"יד" בסמיכות "כס" תיבת
.17 הערה להלן ראה אבל – מב"כס") יותר הקב"ה

רש"י 11) (ראה פרש"י לפי גם הוא חוזק" – "יד הפירוש שהרי
הוי'" "כסא נקרא ישראל מלכי שכסא מה וכן לא), יד, yxetnפרשתנו

ראה ספרי ב). (כ, סנהדרין כבמס' כג. כט, (דה"א סז).בכתוב (פיסקא
רש"י פירש שכבר ובפרט כאן). ורמב"ן מ)lirlראב"ע מא, (מקץ

מלוכה". לשון הוא ש"כסא
וראה12) כאן. ורמב"ן ברשב"ם שהובאו מפרשים" סנה'f"crכה"יש

כאן. מבעה"ת זקנים ודעת ראב"ע כאן. מכילתא שם. וספרי
"וע"ד13) כאן: רמב"ן oekpראה hytd פרש"י על משא"כ הוא",

הוא"*. חכמים "ומדרש כותב

`le ,"qk lr ci"c oiprd zellk wx yxtn ,f"g`l skiz `iany "miyxtn yi"da ixdy ± "'ek qk edne" i"yxit meiq lr ezpeek "`ed minkg yxcne"ay xnel oi` (*
."`qk" `le "qk" xn`py dn lr mrhd
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ואיבה": "מלחמה רש"י דברי את להבין יש כן
" רק נאמר מוסיף dnglnבפסוק ומנין בעמלק...", לה'

" גם ל"מלחמה" "?`daiרש"י

.‚
"ÌÏ˘ Â‡ÒÎ ÔÈ‡Â ÌÏ˘ ÂÓ˘ ÔÈ‡˘"

הקדושֿברוךֿהוא  של ש"ידו רש"י שמפרש לאחר
ולא  כס "ומהו שואל הוא בכסאו...", לישבע הורמה

לחציו", נחלק השם ואף כסא, נאמר

לישבע  "ידו... פירושו לאחר מתעורר זה קושי

מובן14בכסאו" :zehyta הוא השבועה שתוקף

נשבעים  שבו הדבר של מעלתו לגודל וכיון 15בהתאם .
 ֿ שהקדושֿברוך היא, יֿה" כס על "יד של שהמשמעות

–raypהוא הוי'" "כסא להיכתב היה צריך – בכסאו

כי  שלם, ושם שלם הכסא 16כסא מעלת הדגשת ידי על
תוקף  יודגש שלם), (שם הכסא ובעל שלם) (כסא

השבועה?

רש"י: משיב כך ועל

ואין  שלם שמו שאין הקדושֿברוךֿהוא "נשבע
שלם  כולו".17כסאו עמלק של שמו שימחה עד

להבין: וצריך

את אמחה "מחה נאמר כן לפני פסוקים שני xkfא)
שימחה 18עמלק" "עד לכאורה, לומר, היה צריך ורש"י ,

exkfשימחה "עד אומר הוא מדוע – "...eny"19?

של  שמו שימחה "עד רש"י בדברי די לכאורה, ב)
ומדוע – שימחה עמלק" "עד המלה את מוסיף הוא

עמלק של ?elek"20שמו

.„
ÌÏ˘ Ì˘‰ ‰È‰È ÂÓ˘ ‰ÁÓÈ˘ÎÂ" :˘Â„ÈÁ‰

"ÌÏ˘ ‡ÒÎ‰Â
הקדושֿברוךֿהוא  "נשבע רש"י שאומר לאחר
של  הטעם את להסביר כדי כולו", שלם... שמו שאין

הוא ו"יֿה", נוסף ycgn"כס" שמו 21ענין "וכשימחה :
שנאמר  שלם, והכסא שלם השם תמו 22יהיה האויב

בו  שכתוב עמלק, זהו לנצח, שמרה 23חרבות ועברתו
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"ש  לפי"ז כי זה, פי' שולל כאן לומר"*iaהרשב"ם לו הי' יד תהי'
אבל  הקב"ה**). על קאי שויאמר (כיון

הרי  משה", – "ויאמר לפרש אפשר זה פי' לפי שגם מה על [נוסף
הקב"ה] על "ויאמר" קאי זה פי' שלפי הכרח איזה ישנו באם גם

i"yxa הרשב"ם וקושיית כן". לדבר המקראות "דרך כד) יט, (וירא
" שם: וירא בפ' הוא לשיטתו הוא מאת de'כאן גבריאל. המלאך – המטיר

'd שם מפרש שהרשב"ם א), (כד, משפטים פ' גם וראה ממש". שכינה –
מאומה. שם לפרש הוזקק לא רש"י משא"כ מלאך", – "אמר

בכדי 14) – עוה"פ שבכתוב התיבות מעתיק רש"י אין (א) שלכן
שזהו eze`cלהדגיש jynd" כותב (ב) בוא"ו eהדיבור. – כו'" מהו

המוסיף.
(1590 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה טו. סעיף פז סי' חו"מ ראה

.24 הערה
"יֿה"16) על ולא "כס", הלשון על רק מקשה הי' זאת, לולא אבל

גם כן נאמר שהרי –f"ptl.***(ב טו, (פרשתנו
" רש"י לשון דיוק ג"כ שזהו עיקר s`eוי"ל כי – לחציו" נחלק השם

השם  משא"כ חבר". "לו נמצא שלא – "כס" הלשון על הוא קושייתו
"יֿה".

משבועת 17) חלק הוא כו'" שלם שמו ד"שאין שהענין ההוכחה
עמלק של ששמו נאמר באם כי – envrהקב"ה cvn שמו "שאין גורם

להיות  – גו' בעמלק להוי' "מלחמה רק היא הקב"ה ושבועת כו'", שלם
ברור עולמית", בעמלק ואיבה מלחמה יֿה heyteלו יד "כי לכתוב יותר

– יד" ש"כי משמע יֿה", כס על יד "כי וממ"ש כיו"ב. או גו'" כס על
כו'. שלם שמו שאין – יֿה" ד"כס הענין על (גם) הוא – הקב"ה שבועת

מוכיח18) (שממנו שבתהלים בהפסוק o`kוגם i"yxוכשימחה"eny
אבד נאמר ".mxkfכו'")

שמחיית19) יהאxkfואף "שלא הוא (רש"י myעמלק נזכר" עמלק
לרש"י  בפרד"ס (וכ"ה הפסוק כלשון לכתוב רש"י רגיל  מ"מ תצא), ס"פ

לשנות. הכרח אין באם שם), בתו"ש הובא –
כאן20) ברמב"ן שהובא רש"י" –kil`ב"לשון (אבל "כולו" תיבת

k"ek cer הראשון בדפוס ישנו אבל שלפנינו), מרש"י כאן ברמב"ן שינויים
של – שם (אבל ועוד.eyrדפרש"י כולו)

(21" על קאי הקב"ה" "נשבע שימחה oi`yכי עד כו' שלם שמו
בפ"ע. ענין הוא – כו'" שלם השם יהי' שמו "וכשימחה אבל כו'",

ו"כסאו" "שמו" רש"י כותב הענין שבתחלת מה יומתק ובזה
ל"נשבע בהמשך בא כי – "d"awd(בוא"ו) כותב אח"כ משא"כ ,"myd

דבריו qkde`שלם שבסיום ומה ו"כסאו")****. "שמו" (ולא  שלם"
"הרי שם.e`qkכותב שבתהלים הכתוב אלשון קאי כי – שלם" *****

ז.22) ט, תהלים
יא.23) א, עמוס

.("'ek iay" `l) "'ek ci 'idz iky" `qxibd m"ayxd iqetc k"eka ± la` (*
weica wizrn i"nezy t"r`] "ici" azeke "ci" aezkd oeyln dpyn m"ayxdy ± "'ek dÎi `qk lr wfege ici 'idzyk" (m"ayxay mixne` yidc) oeyldn gkenck (**

[(!ycgle zepyl ± aezkl zerh `le ,`pyilc `kxiq iptn d`a a"eik zerhy oeik ± xrvrfd zerh idefy xnel oi` okly) minrt 'ae ± "ci" aezkd oeyl
xy`k :o`k o"anxa d"ke .'ek wfege ("ici" `l) ci 'idzyk :("miqtcp mixtqe i"zk t"r a"nxz `ielqxa" z`vedn .d"kyz ,`"z) bxeanxa z`ved m"ayxa la`

.'d `qk lr ci 'idz
."'eb wlnra 'iedl dngln" ± envr df weqta mbe ,"iqp 'ied" ;"'eb dyn l` 'ied xn`ie" xn`p f"ptly miweqtday itl ± c"ecpa ip`yy ,l"i ile`e (***

.heyte ."eny" `le "myd" aezkl gxken ,wlnr ly eny lr i`we "eny dgniyke" azek f"ptly oeikny ,xnel yi mb (****
.`qkd ± oey`xd qetca la` .miqetc dnka d"k (*****
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‰˘Ó Y ¯Ó‡ÈÂ"

לה' מלחמה יֿה כס על יד כי "ויאמר הפסוק על
דור" מדור משה".1בעמלק – "ויאמר רש"י: מפרש ,
המפרשים  סוברים 2אומרים היינו רש"י פירוש שלולא ,

לקדושֿברוךֿהוא, היא הכוונה שב"ויאמר"

"ויאמר..." והפסוק –epi` שלפניו לפסוק המשך
אל dyn"ויבן ה' "ויאמר פניו, שלפני לפסוק אלא ,"...

בספר..." זכרון זאת כתוב –3משה

והפסוק  משה", – "ויאמר רש"י מפרש ולכן
שלפניו. לפסוק מתייחס "ויאמר..."

לחשוב  אפשרות שקיימת לנו מנין מובן: אינו
– רש"י של שיטתו לפי מקרא)eheyt(ובמיוחד של

אלא שלפניו, לפסוק מתקשר אינו –belicaשהפסוק
פניו  זאת 4לפני להבהיר צריך שרש"י כך כדי עד ,

משה"? "ויאמר ולבאר

.·
"...‰Ó¯Â‰ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ Ï˘ Â„È"

כס  על יד "כי המלים את רש"י מצטט מכן לאחר
הורמה  הקדושֿברוךֿהוא של "ידו ומפרש: יֿה",
בעמלק  ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע

עולמית".

"ידdheytdהמשמעות של lrשל שידו היא, כס"

כביכול, השבועה, בזמן אז, הונחה הקדושֿברוךֿהוא
e`qk lr5" מפרש רש"י אך .rayil dnxed,"בכסאו

כדי  ידו, את כביכול, הרים, שהקדושֿברוךֿהוא
e`qka rayidl הכסא על הונחה שהיד ולא ,6.

בפשטות: מובן זאת לבאר רש"י של ההכרח

שבזמן  הקודמות, בפרשות מוצאים כבר אנו

אברהם  אצל כנאמר היד, את מרימים השבועה

ידי" נאמר 7"הרימותי בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ואצל ,
ידי" את יֿה"8"נשאתי כס על יד "כי שבמלים וכיון .

שהקדושֿברוךֿהוא היא מובן,raypהכוונה לכן ,

הקדושֿברוךֿהואmixdשהוא של "ידו – ".dnxedידו
שהרי  הכסא, על מונחת תהיה שהיד ייתכן לא ואז

היושב בהרבה lrכאשר גבוהה היא ידו, מרים הכסא
רש"י  מפרש ולכן הכסא. e`qka"הורמה9מן rayil."

לפרש  רש"י צריך בכלל מדוע להבין: יש אך

כך  ומשום לשבועה, היא הכוונה יֿה" כס על שב"יד
הורמה...", הקדושֿברוךֿהוא של ש"ידו לפרש עליו

ממשמעותן ivedl`ובכך כס" על "יד המלים את
שמסבירים 10הפשוטה  כפי לבאר, באפשרותו והרי ?

מ  כסא iphytכמה על וחוזק ידי "כשתהיה – המקרא

ישראל  מלכי כסא שזהו מלחמה 11יֿה, תהיה אז ,
היא 12בעמלק" כס" על "יד המלים משמעות ואז ,

oheytk13?
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פרשתנו.1) סוף
כאן.2) וגו"א רא"ם
ד"יש 3) להפירוש כן מפרש שהרשב"ם ,13 הערה להלן ראה

מפרשים".
וקראו  המזבח בנותו על ענהו "שה' זו) ס"ד (עפ"י מפרש ברא"ם

ש  ז') סעיף לקמן (ראה פרש"י עפ"י אבל נסי". gafndה' ly eny'ה קרא
יענהו  שה' שייך אין – המזבח את בנה שמשה רק מסופר ובכתוב נסי,

על גו'" יד המזבח.oipa"כי
שלפניו 4) פסוק על זה קרא דקאי יתכן, לא זה "אבל כאן: גו"א ראה

כו'".
עה"פ.5) ורשב"ם ראב"ע בחיי, עדר). ע' בשלח בתו"ש (הובא ר"ח

ובמדרש  כבודו. בכסא ואחז ימינו יד פשט פמ"ד: בפדר"א הוא ועד"ז
ובמדרש  כאן במכילתא אבל כו'. בתפלין ידו שמניח כאדם טוב: שכל

(ו  הכבוד בכסא הקב"ה נשבע יו"ד: פ"ט, לשון l`תהלים ע"ד – "אחז")
רש"י.
רש"י 6) מלשון (א) אבל רש"י. כוונת גם שכ"ה כאן, וש"ח ברא"ם

"הורמה (ולא בכסאו" לישבע לשון lr"הורמה ע"ד – לישבע" כסאו
(ב) כבפנים. מוכח כאן) הכסא zehytaהרשב"ם על היושב של כשידו ,

dnxedה"ה –dlrnl.בפנים כדלהלן מהכסא,
שבועה.7) לשון שם: ובפרש"י כב. יד, לך
הרימותי'8) שם : (וברש"י ח ו, האזינו rayilוארא גם וראה כו ').

כי מ): בשבועה).`y`(לב, שם: (וברש"י ידי גו'
שם.9) וארא בפ' מדגיש וכן

לקמן 10) שנסמנו להפי' (מהֿשאיןֿכן רש"י פירוש לפי לזה: ונוסף
2 לפני 1)הערה "יֿה" לכתוב הוצרך הקב"ה, של ידו על קאי ש"יד"

של  ידו על דקאי ב"יד" הפשיטות (דמהי ל"יד" בסמיכות "כס" תיבת
.17 הערה להלן ראה אבל – מב"כס") יותר הקב"ה

רש"י 11) (ראה פרש"י לפי גם הוא חוזק" – "יד הפירוש שהרי
הוי'" "כסא נקרא ישראל מלכי שכסא מה וכן לא), יד, yxetnפרשתנו

ראה ספרי ב). (כ, סנהדרין כבמס' כג. כט, (דה"א סז).בכתוב (פיסקא
רש"י פירש שכבר ובפרט כאן). ורמב"ן מ)lirlראב"ע מא, (מקץ

מלוכה". לשון הוא ש"כסא
וראה12) כאן. ורמב"ן ברשב"ם שהובאו מפרשים" סנה'f"crכה"יש

כאן. מבעה"ת זקנים ודעת ראב"ע כאן. מכילתא שם. וספרי
"וע"ד13) כאן: רמב"ן oekpראה hytd פרש"י על משא"כ הוא",

הוא"*. חכמים "ומדרש כותב

`le ,"qk lr ci"c oiprd zellk wx yxtn ,f"g`l skiz `iany "miyxtn yi"da ixdy ± "'ek qk edne" i"yxit meiq lr ezpeek "`ed minkg yxcne"ay xnel oi` (*
."`qk" `le "qk" xn`py dn lr mrhd
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ואיבה": "מלחמה רש"י דברי את להבין יש כן
" רק נאמר מוסיף dnglnבפסוק ומנין בעמלק...", לה'

" גם ל"מלחמה" "?`daiרש"י

.‚
"ÌÏ˘ Â‡ÒÎ ÔÈ‡Â ÌÏ˘ ÂÓ˘ ÔÈ‡˘"

הקדושֿברוךֿהוא  של ש"ידו רש"י שמפרש לאחר
ולא  כס "ומהו שואל הוא בכסאו...", לישבע הורמה

לחציו", נחלק השם ואף כסא, נאמר

לישבע  "ידו... פירושו לאחר מתעורר זה קושי

מובן14בכסאו" :zehyta הוא השבועה שתוקף

נשבעים  שבו הדבר של מעלתו לגודל וכיון 15בהתאם .
 ֿ שהקדושֿברוך היא, יֿה" כס על "יד של שהמשמעות

–raypהוא הוי'" "כסא להיכתב היה צריך – בכסאו

כי  שלם, ושם שלם הכסא 16כסא מעלת הדגשת ידי על
תוקף  יודגש שלם), (שם הכסא ובעל שלם) (כסא

השבועה?

רש"י: משיב כך ועל

ואין  שלם שמו שאין הקדושֿברוךֿהוא "נשבע
שלם  כולו".17כסאו עמלק של שמו שימחה עד

להבין: וצריך

את אמחה "מחה נאמר כן לפני פסוקים שני xkfא)
שימחה 18עמלק" "עד לכאורה, לומר, היה צריך ורש"י ,

exkfשימחה "עד אומר הוא מדוע – "...eny"19?

של  שמו שימחה "עד רש"י בדברי די לכאורה, ב)
ומדוע – שימחה עמלק" "עד המלה את מוסיף הוא

עמלק של ?elek"20שמו

.„
ÌÏ˘ Ì˘‰ ‰È‰È ÂÓ˘ ‰ÁÓÈ˘ÎÂ" :˘Â„ÈÁ‰

"ÌÏ˘ ‡ÒÎ‰Â
הקדושֿברוךֿהוא  "נשבע רש"י שאומר לאחר
של  הטעם את להסביר כדי כולו", שלם... שמו שאין

הוא ו"יֿה", נוסף ycgn"כס" שמו 21ענין "וכשימחה :
שנאמר  שלם, והכסא שלם השם תמו 22יהיה האויב

בו  שכתוב עמלק, זהו לנצח, שמרה 23חרבות ועברתו
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"ש  לפי"ז כי זה, פי' שולל כאן לומר"*iaהרשב"ם לו הי' יד תהי'
אבל  הקב"ה**). על קאי שויאמר (כיון

הרי  משה", – "ויאמר לפרש אפשר זה פי' לפי שגם מה על [נוסף
הקב"ה] על "ויאמר" קאי זה פי' שלפי הכרח איזה ישנו באם גם

i"yxa הרשב"ם וקושיית כן". לדבר המקראות "דרך כד) יט, (וירא
" שם: וירא בפ' הוא לשיטתו הוא מאת de'כאן גבריאל. המלאך – המטיר

'd שם מפרש שהרשב"ם א), (כד, משפטים פ' גם וראה ממש". שכינה –
מאומה. שם לפרש הוזקק לא רש"י משא"כ מלאך", – "אמר

בכדי 14) – עוה"פ שבכתוב התיבות מעתיק רש"י אין (א) שלכן
שזהו eze`cלהדגיש jynd" כותב (ב) בוא"ו eהדיבור. – כו'" מהו

המוסיף.
(1590 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה טו. סעיף פז סי' חו"מ ראה

.24 הערה
"יֿה"16) על ולא "כס", הלשון על רק מקשה הי' זאת, לולא אבל

גם כן נאמר שהרי –f"ptl.***(ב טו, (פרשתנו
" רש"י לשון דיוק ג"כ שזהו עיקר s`eוי"ל כי – לחציו" נחלק השם

השם  משא"כ חבר". "לו נמצא שלא – "כס" הלשון על הוא קושייתו
"יֿה".

משבועת 17) חלק הוא כו'" שלם שמו ד"שאין שהענין ההוכחה
עמלק של ששמו נאמר באם כי – envrהקב"ה cvn שמו "שאין גורם

להיות  – גו' בעמלק להוי' "מלחמה רק היא הקב"ה ושבועת כו'", שלם
ברור עולמית", בעמלק ואיבה מלחמה יֿה heyteלו יד "כי לכתוב יותר

– יד" ש"כי משמע יֿה", כס על יד "כי וממ"ש כיו"ב. או גו'" כס על
כו'. שלם שמו שאין – יֿה" ד"כס הענין על (גם) הוא – הקב"ה שבועת

מוכיח18) (שממנו שבתהלים בהפסוק o`kוגם i"yxוכשימחה"eny
אבד נאמר ".mxkfכו'")

שמחיית19) יהאxkfואף "שלא הוא (רש"י myעמלק נזכר" עמלק
לרש"י  בפרד"ס (וכ"ה הפסוק כלשון לכתוב רש"י רגיל  מ"מ תצא), ס"פ

לשנות. הכרח אין באם שם), בתו"ש הובא –
כאן20) ברמב"ן שהובא רש"י" –kil`ב"לשון (אבל "כולו" תיבת

k"ek cer הראשון בדפוס ישנו אבל שלפנינו), מרש"י כאן ברמב"ן שינויים
של – שם (אבל ועוד.eyrדפרש"י כולו)

(21" על קאי הקב"ה" "נשבע שימחה oi`yכי עד כו' שלם שמו
בפ"ע. ענין הוא – כו'" שלם השם יהי' שמו "וכשימחה אבל כו'",

ו"כסאו" "שמו" רש"י כותב הענין שבתחלת מה יומתק ובזה
ל"נשבע בהמשך בא כי – "d"awd(בוא"ו) כותב אח"כ משא"כ ,"myd

דבריו qkde`שלם שבסיום ומה ו"כסאו")****. "שמו" (ולא  שלם"
"הרי שם.e`qkכותב שבתהלים הכתוב אלשון קאי כי – שלם" *****

ז.22) ט, תהלים
יא.23) א, עמוס

.("'ek iay" `l) "'ek ci 'idz iky" `qxibd m"ayxd iqetc k"eka ± la` (*
weica wizrn i"nezy t"r`] "ici" azeke "ci" aezkd oeyln dpyn m"ayxdy ± "'ek dÎi `qk lr wfege ici 'idzyk" (m"ayxay mixne` yidc) oeyldn gkenck (**

[(!ycgle zepyl ± aezkl zerh `le ,`pyilc `kxiq iptn d`a a"eik zerhy oeik ± xrvrfd zerh idefy xnel oi` okly) minrt 'ae ± "ci" aezkd oeyl
xy`k :o`k o"anxa d"ke .'ek wfege ("ici" `l) ci 'idzyk :("miqtcp mixtqe i"zk t"r a"nxz `ielqxa" z`vedn .d"kyz ,`"z) bxeanxa z`ved m"ayxa la`

.'d `qk lr ci 'idz
."'eb wlnra 'iedl dngln" ± envr df weqta mbe ,"iqp 'ied" ;"'eb dyn l` 'ied xn`ie" xn`p f"ptly miweqtday itl ± c"ecpa ip`yy ,l"i ile`e (***

.heyte ."eny" `le "myd" aezkl gxken ,wlnr ly eny lr i`we "eny dgniyke" azek f"ptly oeikny ,xnel yi mb (****
.`qkd ± oey`xd qetca la` .miqetc dnka d"k (*****
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נטשת  וערים אומר 24נצח, מהו המה, זכרם אבד
כונן  שלם, השם הרי – ישב לעולם וה' אחריו?

שלם". כסאו הרי – כסאו למשפט

ביאור: וצריך

" עלֿידי מתורץ כבר כס..." "ומהו הקושי oi`yא)
שלם ומדוע oi`eשמו – שימחה..." עד שלם כסאו

שלם  השם יהיה שמו "וכשימחה להוסיף רש"י צריך
שלם"? והכסא

כסאו  ואין שלם שמו ש"אין לכך היחיד הגורם ב)
זאת ואף עמלק", של "שמו רק הוא מפני l`שלם"

בשמו  ח"ו לגרוע יכול כשלעצמו עמלק" של ש"שמו
ש"נשבע  מפני אלא הקדושֿברוךֿהוא, של ובכסאו

`edÎjexaÎyecwdמאליו מובן ולכן ,"zehyta שכאשר ,
ו"כסאו  שלם" "השם יהיה עמלק, של שמו יימחה
בתוספת  רש"י של חידושו אפוא ומהו שלם".
שלם", והכסא שלם השם יהיה שמו "וכשימחה

צורך שיש עד גדול, כה כנראה, הוא, dgkedaוהחידוש
"שנאמר..." – ?25לכך

.‰
¯Á‡ ¯·Ò‰ ÏÂÏ˘Ï :È"˘¯ ˙ÂÂÎ

להקדים  יש לעיל, האמור כל את לבאר כדי
נוסף: קושי ולהסביר

משה אמר מה יֿה..."?o`k26לשם כס על יד "כי
הקדושֿברוךֿהוא  של שבועתו על בספרו התכוון למה

עמלק? נגד תמידית למלחמה

המפרשים  הוא 27יש כסיבה: זאת ציין שמשה

" iqpאומר 'd להילחם נשבע ֿ הוא הקדושֿברוך כי ,"
כי  כך, זאת להסביר אין רש"י פירוש לפי אך בעמלק.

"הקדושֿברוךֿהוא  רש"י אומר נסי" "ה' על –
dyr)xaraלנו (o`k28,הנ"ל מהמפרשים בשונה נס",

(גם  קשור נסי" ש"ה' לא 29המסבירים לכן, לעתיד. (
סיבה  היא בעמלק..." לה' מלחמה יד... ש"כי ייתכן

נסי" "ה' "30לקריאה היא השבועה כי ,zeidl לו
בעמלק,didzyמלחמה...", מלחמה לקדושֿברוךֿהוא

בעתיד,

לכאורה, להסביר, היה צריך זה, קושי ומפני
יד..." כי "ויאמר אלא `epiשהפסוק למשה, מתייחס

שלפני  לפסוק המשך מהווה והוא לקדושֿברוךֿהוא,
משה...", אל ה' "ויאמר פניו

יהיה  הפסוקים אמר 31ורצף מה נאמר בתחילה :
למשה, מלחמת dynyהקדושֿברוךֿהוא לגבי יפעל

יהושע".עמל  באזני ושים בספר זכרון זאת "כתוב – ק
משה  "ויבן משה פעולות על מסופר מכן לאחר
כתיבת  על ולא המזבח בניית על רק (ומסופר מזבח..."
מוצאים  שאנו כפי יהושע, באוזני ההשמעה ועל הזכרון

רבים  ֿ 32במקורות הקדושֿברוך ציווי על רק שמסופר ,
ולאחר  משה). עלֿידי הציווי קיום על ולא למשה, הוא

דברי על מסופר פעולותיו edÎjexaÎyecwd`מכן לגבי
ely'לה "מלחמה נשבע שהוא לעמלק, בקשר

בעמלק...",

– "ויאמר רש"י אומר זה, פירוש לשלול וכדי
לפסוק 33משה" כהמשך מופיע שהפסוק ומציין ,

פניו. שלפני לפסוק כהמשך ולא שלפניו,
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שם.24) בתהלים הכתוב המשך
הנ"ל:25) קושיות לתרץ אפשר הי' לכאורה

– מ"ש על הוא כו'" "שנאמר רש"י של "dlgzaהוכחתו –oi`y
גו' "והוי' שנאמר דמזה היא, וההוכחה כו'". שימחה עד כו' שלם שמו

שלם] וכסא שלם [שם לזה ixg`lכסאו" שמקודם מובן זכרם", "אבד
oi`:שם שבהפסוק ומכיון שלמים. וכסאו (ואז)`caשמו גו' iede'זכרם
חידוש e`qkגו' כל מבלי המוסגר מאמר (כעין מוסיף ע"כ (שלמים), גו'

" השםdgniykeבזה) יהי' ".mlyוהכסאmlyשמו
כו'" שמו "וכשימחה בהתיבות באם כי כן. לפרש גדול דוחק – אבל
אחר  בסגנון שבא אלא התוכן אותו וה"ה לפנ"ז, מ"ש על חידוש שום אין
מובנת  הייתה כו'" שמו "וכשימחה מוסיף הי' כשלא גם (א) הרי חיובי, –
הוצרך  לא (ב) בסגנון. רק הוא והשינוי התוכן אותו שהוא מכיון ראייתו,

`xl'i'בס שנאמר מהפסוקmildzממה מובן שזה epzyxtayמכיון
מבתהלים: יותר זה ענין מוכרח שמפרשתנו הלשון o`k[ובפרט קשה ,

ולכן ג'), סעיף (כנ"ל יֿה" שמו gxken"כס "שאין לענין שמורה לפרש
נאמר  שלם" "כסא דהרי (גמורה), הוכחה אין בתהלים משא"כ כו'", שלם
שם  לפרש ההכרח ומהו הגדול, ברובו – שלם" "שם וגם התורה, בכל
ההדגשה  עיקר – שבפשטות ובפרט זכרם". "אבד ידי על בא שזה

ש"והוי' אם) כי ו"כסאו", "והוי'" התיבות (לא הוא mlerl(בתהלים)

ayi"ש – הפ' בסוף וכן "htynl opek להביא הוזקק שרש"י ומזה כסאו"]
מובן  – יותר חזקה היא שמפרשתנו שההוכחה בשעה בה מתהלים הוכחה

כו'" שמו מביא ycgnשב"וכשימחה זה ולחידוש לפנ"ז, אמ"ש רש"י
לדוכתי'. קושיין והדרא מתהלים. הוכחה

ובסוף 26) יהושע וע"י לארץ שנכנסו לדור זה אומר הי' אם משא"כ
תצא. בס"פ – אימתי) עכשיו לא (שאם ימיו

כאן.27) וספורנו רשב"ם
הרי28) – "כאן" תיבת שאין – ראשון דפוס לגירסת הוא dyrגם –
עבר. ל'
להעתיד.29) בנוגע רק – שם הספורנו ולפי טו. פסוק רשב"ם
ולא 30) מזבח של שמו על קאי "ויקרא" פירש"י, לפי לזה: ונוסף

ז'). סעיף לקמן (ראה משה על
ויאמרf"crראה31) את d'וילך: לכם כתבו ועתה שוכב.. הנך ..

ויכתוב טזֿכא); (לא, נשבעתי אשר (שם,dynהשירה.. גו' השירה את
(ומפרש ויצו כג).i"yx–(d"awdכב); (שם, גו' יהושע את

(32.9 הערה שם הנסמן ובתו"א 61 ע' לעיל ראה
ש 33) מכיון לומר: יש שמו גם על קאי "ויקרא" רש"י פירוש לפי

משה". – "ויאמר מפרש לכן שם), (כדלהלן משה על ולא מזבח של
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יֿה..."? כס על יד "כי משה אמר מה לשם אך

או  מיישב, שרש"י רבות, פעמים הוסבר כבר
השאלות  לכל התורה על בפירושו מתייחס לפחות,
מסביר  אינו שרש"י מכך הפשט. בדרך המתעוררות

yxetna,מובן יד...", "כי בדבריו משה כוונת היתה מה
בדברים, דיוק ידי על יובן שהדבר כך על סומך שרש"י
חמש. בן עצמו, המקרא את הלומד של בדיוק ודי
מלים  ביאור על לעיל שהוזכרו השאלות כל כלומר,
לפי  משה, של מטרתו להבנת "מפתח" גם מהוות אלו

יֿה...". כס על יד "כי באומרו רש"י, פירוש

את  יד..." "כי בדבריו משה קיים רש"י, פירוש לפי
הקדושֿברוךֿהוא יהושע"o`k"miye34ציווי .35באזני

שיוסבר  כפי דלעיל, הקשיים כל יובנו לכך ובהתאם
ואילך. י' בסעיפים להלן

.Ê
"ÈÒ '‰" ÊÈ¯Î‰Ï ¯¯ÂÚÓ Á·ÊÓ‰ Ï˘ ÂÓ˘

י  זה משה לפי "ויבן קודם פסוק על רש"י דברי ובנו
נסי": ה' שמו ויקרא מזבח

ועל  מזבח". "של רש"י מפרש שמו" "ויקרא על
לא  נס. כאן לנו עשה הקדושֿברוךֿהוא – נסי "ה'
זוכר  מזבח של שמו המזכיר אלא ה', קרוי שהמזבח

שלנו". נס הוא ה' המקום, שעשה הנס את

מזבח" "של שבפירושו נראה, ראשון במבט

של  לשמו הכוונה אין שב"שמו" לומר, רש"י מתכוון
המזבח 36הקדושֿברוךֿהוא  של לשמו אלא ,37.

שהמזבח  לא עשה... "והקדושֿברוךֿהוא ובפירושו

נסי" ש"ה' לומר, מתכוון הוא ה'..." היה 38קרוי לא
משה  לו שנתן השם אלא למזבח, משה שקרא השם

`hia39אתzernynd"נסי "ה' .40של

גם  רש"י מצטט מדוע א) מובן: אינו זה לפי אך

" המלה את xwie`את רק מפרש הוא כאשר ,"...

שמו..."41"שמו" מזכיר "אלא בהסברו כוונתו מהי ב) ?
שהמזבח  "לא ההסבר: להופיע היה צריך כאן הרי –

הנס..." שם על שנקרא אלא ה' ?42קרוי

"ויקרא  על מזבח" "של בפירושו הוא: לכך ההסבר

אינה  "ויקרא" המלה (א) לחדש: רש"י מתכוון שמו",

למשה  כלומר,43מתייחסת מזבח), (של ל"שמו" אלא ,
ואת  נסי", ש"ה' "ויקרא", אשר הוא – המזבח של שמו

מזבח" של שמו "המזכיר כך: אחר רש"י מסביר זאת
"לא  (ב): ולכן שלנו". נס הוא "ה' ואומר נזכר היה

בשם  נקרא שהמזבח הכוונה אין – ה'" קרוי שהמזבח

אשר נסי"myמסויים ש"ה' מזכיר "המזכיר 44זה אלא ,
המזבח של הזכירה xkefשמו המזבח שם הזכרת הנס":

נסי" "ה' להכריז ועוררה הנס .45את
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זמן.34) באותו – "כתוב" על המוסיף בוא"ו
מפרש,35) טו) (שם, שבספורנו אלא יד. פסוק בספורנו גם כ"ה

(שם, לשיטתי' ואזיל נסי" "ה' קריאתו על טעם הוא גו'" יד "כי שאמירתו
לפירש"י. משא"כ זה, ציווי קיום הוא גו'" ויקרא גו' "ויבן שגם יד)

כאן.36) כבספורנו
כאן.37) רא"ם
הקושיא 38) עיקר כי י"ל – "נסי" תיבת גם מעתיק רש"י שאין מה

נפרש בתיבתgafndyבאם הוא – כן כאןd'קרוי באה שהיא ,cxtpa
של שמו והיא וכיו"ב) ב"אליעזר" "נסי".d"awd(משא"כ מתיבת ולא ,

.45 הערה לקמן וראה
על39) שמורה אליעזר, שם (יתרו oiprdובדוגמת בעזרי" אבי ד"אלקי

כ. לג, וישלח רמב"ן כאן. רשב"ם וראה ד). יח,
שם.40) וישלח פרש"י וע"ד
זה 41) שיפרש במה מספיק הי' הספורנו, פי' את לשלול בכדי וגם:

אפשר  שם שגם – שם וישלח וכבפ' נסי", "ה' ד"ה בפירושו אגב בדרך
ובכ"ז, כו'", יתברך האֿל את בתפלתו לו "קרא הספורנו כפי' `oiלפרש

זה  מפרש ורק להמזבח", – "לו בפ"ע בדיבור זה ביאור שולל רש"י
שם  קרא כו' קרוי שהמזבח "לא וכותב שלאחריו הענין עם מחתא בחדא

הנס". שם על המזבח
שם.42) וישלח לפ' וכבפירושו

ה' המקום, שעשה הנס את "זוכר רש"י לשון מאריכות לזה: נוסף
אינו המזבח של ששמו משמע, שלנו" נס נסי"dxenהוא ד"ה' הענין על

"הנס  על שמורה כ"א בעזרי"), אבי "אלקי שפירושו: אליעזר, שם (כמו
באים  ומזה עמלק, במלחמת שעשה הנס – המקום" שעשה הידיעה) (בה'
שמו  "ויקרא הכתוב ל' מפשטות והרי מובן: ואינו שלנו". נס הוא ל"ה'
ל"ה' מורה המזבח של ששמו שם) וישלח ע"ד (שהוא משמע נסי" ה'

נסי"?
שם 43) קרא במשה.. מצינו "וכן מפרש שם וישלח שבפ' ומה

בפרשת כי – נחיתglyieהמזבח" שבפ'yxtlלא הכתוב glyaאת
ו" דוגמא להביא ורק לפירושוxag(שלאח"ז), "glyiea שהמזבח "לא

– היינו במשה" "מצינו ומש"כ בל'. קיצר ולכן כו'". ישראל אלקי קרוי
(ראה  ליישבה דוחק – "קרא" שתיבת אלא משה. ומאורעות בפעולת

ח'). סעיף להלן
קרוי44) שהמזבח "לא כותב שרש"י "d'ומה (ולא "iqp 'd ראה – ("

.45 הערה להלן
נס"45) לנו* עשה "הקב"ה כותב פירושו שבתחלת מה יובן ועפי"ז

מזבח", של שמו "ויקרא לפירושו בהמשך בא זה כי – מיותר דלכאורה –
מקריא, המזבח שהי' הראשון הדבר את הוא מפרש הענין בתחלת ולכן

"הקב"ה שהוי'dyrוהוא: לא (אבל הקב"ה של הנס עשיית – נס" לנו
envrהערה לעיל (ראה שלנו נס "לא 42).הוא מיד מ"ש ג"כ וזהו

קרוי של d'שהמזבח ששמו והיינו כו'", המזכיר אלא נסי") "ה' (ולא
של המאורע רק הזכיר ש qpdהמזבח ולא ,'ied פירושו בסיום ורק נסי).

שע  הנס את "זוכר כתבו שלנו"(לאחרי נס הוא "ה' מוסיף המקום") שה
נסי"**. "ה' הכתוב את לפרש בכדי –

qpd ziiyr `ed gafnd `ixwdy oey`xd xacdy ,dybcd ztqezl `ed (ef `gqep itl) i"yx zpeeky l"ie ."qp o`k epl dyr" :miqetcd aexae .oey`x qetca d"k (*
.llka "iqp" `le ,wlnr znglnay

.aezkd oeyl` i`w my wx ik ± (mewnd ;d"awd :azek f"ptl k"`yn) "eply qp `ed 'd" i"yx azek eyexit meiqa `wecy dn mb wznei f"itr (**
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נטשת  וערים אומר 24נצח, מהו המה, זכרם אבד
כונן  שלם, השם הרי – ישב לעולם וה' אחריו?

שלם". כסאו הרי – כסאו למשפט

ביאור: וצריך

" עלֿידי מתורץ כבר כס..." "ומהו הקושי oi`yא)
שלם ומדוע oi`eשמו – שימחה..." עד שלם כסאו

שלם  השם יהיה שמו "וכשימחה להוסיף רש"י צריך
שלם"? והכסא

כסאו  ואין שלם שמו ש"אין לכך היחיד הגורם ב)
זאת ואף עמלק", של "שמו רק הוא מפני l`שלם"

בשמו  ח"ו לגרוע יכול כשלעצמו עמלק" של ש"שמו
ש"נשבע  מפני אלא הקדושֿברוךֿהוא, של ובכסאו

`edÎjexaÎyecwdמאליו מובן ולכן ,"zehyta שכאשר ,
ו"כסאו  שלם" "השם יהיה עמלק, של שמו יימחה
בתוספת  רש"י של חידושו אפוא ומהו שלם".
שלם", והכסא שלם השם יהיה שמו "וכשימחה

צורך שיש עד גדול, כה כנראה, הוא, dgkedaוהחידוש
"שנאמר..." – ?25לכך

.‰
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להקדים  יש לעיל, האמור כל את לבאר כדי
נוסף: קושי ולהסביר

משה אמר מה יֿה..."?o`k26לשם כס על יד "כי
הקדושֿברוךֿהוא  של שבועתו על בספרו התכוון למה

עמלק? נגד תמידית למלחמה

המפרשים  הוא 27יש כסיבה: זאת ציין שמשה

" iqpאומר 'd להילחם נשבע ֿ הוא הקדושֿברוך כי ,"
כי  כך, זאת להסביר אין רש"י פירוש לפי אך בעמלק.

"הקדושֿברוךֿהוא  רש"י אומר נסי" "ה' על –
dyr)xaraלנו (o`k28,הנ"ל מהמפרשים בשונה נס",

(גם  קשור נסי" ש"ה' לא 29המסבירים לכן, לעתיד. (
סיבה  היא בעמלק..." לה' מלחמה יד... ש"כי ייתכן

נסי" "ה' "30לקריאה היא השבועה כי ,zeidl לו
בעמלק,didzyמלחמה...", מלחמה לקדושֿברוךֿהוא

בעתיד,

לכאורה, להסביר, היה צריך זה, קושי ומפני
יד..." כי "ויאמר אלא `epiשהפסוק למשה, מתייחס

שלפני  לפסוק המשך מהווה והוא לקדושֿברוךֿהוא,
משה...", אל ה' "ויאמר פניו

יהיה  הפסוקים אמר 31ורצף מה נאמר בתחילה :
למשה, מלחמת dynyהקדושֿברוךֿהוא לגבי יפעל

יהושע".עמל  באזני ושים בספר זכרון זאת "כתוב – ק
משה  "ויבן משה פעולות על מסופר מכן לאחר
כתיבת  על ולא המזבח בניית על רק (ומסופר מזבח..."
מוצאים  שאנו כפי יהושע, באוזני ההשמעה ועל הזכרון

רבים  ֿ 32במקורות הקדושֿברוך ציווי על רק שמסופר ,
ולאחר  משה). עלֿידי הציווי קיום על ולא למשה, הוא

דברי על מסופר פעולותיו edÎjexaÎyecwd`מכן לגבי
ely'לה "מלחמה נשבע שהוא לעמלק, בקשר

בעמלק...",

– "ויאמר רש"י אומר זה, פירוש לשלול וכדי
לפסוק 33משה" כהמשך מופיע שהפסוק ומציין ,

פניו. שלפני לפסוק כהמשך ולא שלפניו,
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שם.24) בתהלים הכתוב המשך
הנ"ל:25) קושיות לתרץ אפשר הי' לכאורה

– מ"ש על הוא כו'" "שנאמר רש"י של "dlgzaהוכחתו –oi`y
גו' "והוי' שנאמר דמזה היא, וההוכחה כו'". שימחה עד כו' שלם שמו

שלם] וכסא שלם [שם לזה ixg`lכסאו" שמקודם מובן זכרם", "אבד
oi`:שם שבהפסוק ומכיון שלמים. וכסאו (ואז)`caשמו גו' iede'זכרם
חידוש e`qkגו' כל מבלי המוסגר מאמר (כעין מוסיף ע"כ (שלמים), גו'

" השםdgniykeבזה) יהי' ".mlyוהכסאmlyשמו
כו'" שמו "וכשימחה בהתיבות באם כי כן. לפרש גדול דוחק – אבל
אחר  בסגנון שבא אלא התוכן אותו וה"ה לפנ"ז, מ"ש על חידוש שום אין
מובנת  הייתה כו'" שמו "וכשימחה מוסיף הי' כשלא גם (א) הרי חיובי, –
הוצרך  לא (ב) בסגנון. רק הוא והשינוי התוכן אותו שהוא מכיון ראייתו,

`xl'i'בס שנאמר מהפסוקmildzממה מובן שזה epzyxtayמכיון
מבתהלים: יותר זה ענין מוכרח שמפרשתנו הלשון o`k[ובפרט קשה ,

ולכן ג'), סעיף (כנ"ל יֿה" שמו gxken"כס "שאין לענין שמורה לפרש
נאמר  שלם" "כסא דהרי (גמורה), הוכחה אין בתהלים משא"כ כו'", שלם
שם  לפרש ההכרח ומהו הגדול, ברובו – שלם" "שם וגם התורה, בכל
ההדגשה  עיקר – שבפשטות ובפרט זכרם". "אבד ידי על בא שזה

ש"והוי' אם) כי ו"כסאו", "והוי'" התיבות (לא הוא mlerl(בתהלים)

ayi"ש – הפ' בסוף וכן "htynl opek להביא הוזקק שרש"י ומזה כסאו"]
מובן  – יותר חזקה היא שמפרשתנו שההוכחה בשעה בה מתהלים הוכחה

כו'" שמו מביא ycgnשב"וכשימחה זה ולחידוש לפנ"ז, אמ"ש רש"י
לדוכתי'. קושיין והדרא מתהלים. הוכחה

ובסוף 26) יהושע וע"י לארץ שנכנסו לדור זה אומר הי' אם משא"כ
תצא. בס"פ – אימתי) עכשיו לא (שאם ימיו

כאן.27) וספורנו רשב"ם
הרי28) – "כאן" תיבת שאין – ראשון דפוס לגירסת הוא dyrגם –
עבר. ל'
להעתיד.29) בנוגע רק – שם הספורנו ולפי טו. פסוק רשב"ם
ולא 30) מזבח של שמו על קאי "ויקרא" פירש"י, לפי לזה: ונוסף

ז'). סעיף לקמן (ראה משה על
ויאמרf"crראה31) את d'וילך: לכם כתבו ועתה שוכב.. הנך ..

ויכתוב טזֿכא); (לא, נשבעתי אשר (שם,dynהשירה.. גו' השירה את
(ומפרש ויצו כג).i"yx–(d"awdכב); (שם, גו' יהושע את

(32.9 הערה שם הנסמן ובתו"א 61 ע' לעיל ראה
ש 33) מכיון לומר: יש שמו גם על קאי "ויקרא" רש"י פירוש לפי

משה". – "ויאמר מפרש לכן שם), (כדלהלן משה על ולא מזבח של

glya zyxt zegiyÎihewl
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יֿה..."? כס על יד "כי משה אמר מה לשם אך

או  מיישב, שרש"י רבות, פעמים הוסבר כבר
השאלות  לכל התורה על בפירושו מתייחס לפחות,
מסביר  אינו שרש"י מכך הפשט. בדרך המתעוררות

yxetna,מובן יד...", "כי בדבריו משה כוונת היתה מה
בדברים, דיוק ידי על יובן שהדבר כך על סומך שרש"י
חמש. בן עצמו, המקרא את הלומד של בדיוק ודי
מלים  ביאור על לעיל שהוזכרו השאלות כל כלומר,
לפי  משה, של מטרתו להבנת "מפתח" גם מהוות אלו

יֿה...". כס על יד "כי באומרו רש"י, פירוש

את  יד..." "כי בדבריו משה קיים רש"י, פירוש לפי
הקדושֿברוךֿהוא יהושע"o`k"miye34ציווי .35באזני

שיוסבר  כפי דלעיל, הקשיים כל יובנו לכך ובהתאם
ואילך. י' בסעיפים להלן

.Ê
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י  זה משה לפי "ויבן קודם פסוק על רש"י דברי ובנו
נסי": ה' שמו ויקרא מזבח

ועל  מזבח". "של רש"י מפרש שמו" "ויקרא על
לא  נס. כאן לנו עשה הקדושֿברוךֿהוא – נסי "ה'
זוכר  מזבח של שמו המזכיר אלא ה', קרוי שהמזבח

שלנו". נס הוא ה' המקום, שעשה הנס את

מזבח" "של שבפירושו נראה, ראשון במבט

של  לשמו הכוונה אין שב"שמו" לומר, רש"י מתכוון
המזבח 36הקדושֿברוךֿהוא  של לשמו אלא ,37.

שהמזבח  לא עשה... "והקדושֿברוךֿהוא ובפירושו

נסי" ש"ה' לומר, מתכוון הוא ה'..." היה 38קרוי לא
משה  לו שנתן השם אלא למזבח, משה שקרא השם

`hia39אתzernynd"נסי "ה' .40של

גם  רש"י מצטט מדוע א) מובן: אינו זה לפי אך

" המלה את xwie`את רק מפרש הוא כאשר ,"...

שמו..."41"שמו" מזכיר "אלא בהסברו כוונתו מהי ב) ?
שהמזבח  "לא ההסבר: להופיע היה צריך כאן הרי –

הנס..." שם על שנקרא אלא ה' ?42קרוי

"ויקרא  על מזבח" "של בפירושו הוא: לכך ההסבר

אינה  "ויקרא" המלה (א) לחדש: רש"י מתכוון שמו",

למשה  כלומר,43מתייחסת מזבח), (של ל"שמו" אלא ,
ואת  נסי", ש"ה' "ויקרא", אשר הוא – המזבח של שמו

מזבח" של שמו "המזכיר כך: אחר רש"י מסביר זאת
"לא  (ב): ולכן שלנו". נס הוא "ה' ואומר נזכר היה

בשם  נקרא שהמזבח הכוונה אין – ה'" קרוי שהמזבח

אשר נסי"myמסויים ש"ה' מזכיר "המזכיר 44זה אלא ,
המזבח של הזכירה xkefשמו המזבח שם הזכרת הנס":

נסי" "ה' להכריז ועוררה הנס .45את
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זמן.34) באותו – "כתוב" על המוסיף בוא"ו
מפרש,35) טו) (שם, שבספורנו אלא יד. פסוק בספורנו גם כ"ה

(שם, לשיטתי' ואזיל נסי" "ה' קריאתו על טעם הוא גו'" יד "כי שאמירתו
לפירש"י. משא"כ זה, ציווי קיום הוא גו'" ויקרא גו' "ויבן שגם יד)

כאן.36) כבספורנו
כאן.37) רא"ם
הקושיא 38) עיקר כי י"ל – "נסי" תיבת גם מעתיק רש"י שאין מה

נפרש בתיבתgafndyבאם הוא – כן כאןd'קרוי באה שהיא ,cxtpa
של שמו והיא וכיו"ב) ב"אליעזר" "נסי".d"awd(משא"כ מתיבת ולא ,

.45 הערה לקמן וראה
על39) שמורה אליעזר, שם (יתרו oiprdובדוגמת בעזרי" אבי ד"אלקי

כ. לג, וישלח רמב"ן כאן. רשב"ם וראה ד). יח,
שם.40) וישלח פרש"י וע"ד
זה 41) שיפרש במה מספיק הי' הספורנו, פי' את לשלול בכדי וגם:

אפשר  שם שגם – שם וישלח וכבפ' נסי", "ה' ד"ה בפירושו אגב בדרך
ובכ"ז, כו'", יתברך האֿל את בתפלתו לו "קרא הספורנו כפי' `oiלפרש

זה  מפרש ורק להמזבח", – "לו בפ"ע בדיבור זה ביאור שולל רש"י
שם  קרא כו' קרוי שהמזבח "לא וכותב שלאחריו הענין עם מחתא בחדא

הנס". שם על המזבח
שם.42) וישלח לפ' וכבפירושו

ה' המקום, שעשה הנס את "זוכר רש"י לשון מאריכות לזה: נוסף
אינו המזבח של ששמו משמע, שלנו" נס נסי"dxenהוא ד"ה' הענין על

"הנס  על שמורה כ"א בעזרי"), אבי "אלקי שפירושו: אליעזר, שם (כמו
באים  ומזה עמלק, במלחמת שעשה הנס – המקום" שעשה הידיעה) (בה'
שמו  "ויקרא הכתוב ל' מפשטות והרי מובן: ואינו שלנו". נס הוא ל"ה'
ל"ה' מורה המזבח של ששמו שם) וישלח ע"ד (שהוא משמע נסי" ה'

נסי"?
שם 43) קרא במשה.. מצינו "וכן מפרש שם וישלח שבפ' ומה

בפרשת כי – נחיתglyieהמזבח" שבפ'yxtlלא הכתוב glyaאת
ו" דוגמא להביא ורק לפירושוxag(שלאח"ז), "glyiea שהמזבח "לא

– היינו במשה" "מצינו ומש"כ בל'. קיצר ולכן כו'". ישראל אלקי קרוי
(ראה  ליישבה דוחק – "קרא" שתיבת אלא משה. ומאורעות בפעולת

ח'). סעיף להלן
קרוי44) שהמזבח "לא כותב שרש"י "d'ומה (ולא "iqp 'd ראה – ("

.45 הערה להלן
נס"45) לנו* עשה "הקב"ה כותב פירושו שבתחלת מה יובן ועפי"ז

מזבח", של שמו "ויקרא לפירושו בהמשך בא זה כי – מיותר דלכאורה –
מקריא, המזבח שהי' הראשון הדבר את הוא מפרש הענין בתחלת ולכן

"הקב"ה שהוי'dyrוהוא: לא (אבל הקב"ה של הנס עשיית – נס" לנו
envrהערה לעיל (ראה שלנו נס "לא 42).הוא מיד מ"ש ג"כ וזהו

קרוי של d'שהמזבח ששמו והיינו כו'", המזכיר אלא נסי") "ה' (ולא
של המאורע רק הזכיר ש qpdהמזבח ולא ,'ied פירושו בסיום ורק נסי).

שע  הנס את "זוכר כתבו שלנו"(לאחרי נס הוא "ה' מוסיף המקום") שה
נסי"**. "ה' הכתוב את לפרש בכדי –

qpd ziiyr `ed gafnd `ixwdy oey`xd xacdy ,dybcd ztqezl `ed (ef `gqep itl) i"yx zpeeky l"ie ."qp o`k epl dyr" :miqetcd aexae .oey`x qetca d"k (*
.llka "iqp" `le ,wlnr znglnay

.aezkd oeyl` i`w my wx ik ± (mewnd ;d"awd :azek f"ptl k"`yn) "eply qp `ed 'd" i"yx azek eyexit meiqa `wecy dn mb wznei f"itr (**



glyaעד zyxt zegiyÎihewl

ה' שמו "ויקרא של הפשוטה המשמעות ולכאורה,
"ה' את שמבטא בשם למזבח קרא שמשה היא, נסי"
אלא  הפשט, את כך מסביר רש"י אין ומדוע נסי".
ושהזכרת  "שמו" למלה קשורה "ויקרא" שהמלה מבאר

נסי". ש"ה' לכך עוררה המזבח שם

כאן, נסביר אם מובן: ו', בסעיף לעיל, האמור ולפי
יתעורר dynש  נסי", "ה' המבטא בשם למזבח קרא

צריך  והיה יהושע", באזני "ושים נצטווה משה קושי:
מיד  זאת שם 46לקיים בנתינת עסק שהוא ייתכן כיצד .

אמירתו  ידי על – "ושים..." הציווי קיום לפני למזבח
שמיד  ומספרת, זאת מדגישה אף והתורה יד..."? "כי
בנה  שמשה בלבד זו לא "ושים...", הציווי לאחר
רש"י  מפרש לכן שמו...". "ויקרא אף אלא מזבח,
לשמו  אלא למשה, מתייחסת אינה "ויקרא" שהמלה

כדלעיל. המזבח, של

.Á
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"חלק", כה אינו זה הסבר דבר של לאמיתו אך
סיבות  כמה ומהן:47מפני ,

לפני  אחרים בענינים משה עסק כיצד – זו שאלה
אינה  – יד..." "כי אמירת ידי על "ושים..." הציווי קיום
משה  "ויבן מדוע גם אלא שמו", "ויקרא לגבי רק

הציווי?`fמזבח" קיום לפני ,

מהווה  המזבח שבניית שכיון לומר, הכרחי לכן
הבשורה  ועל עמלק במלחמת הנצחון על ושבח הודיה

אמחה..." "מחה המזבח 48הטובה את משה בנה לכן ,
לה' להודות כדי ,cinמיד,

שמו" שב"ויקרא להסביר אפשר כך, ומשום
שמשה  ייתכן כיצד לשאול: ואין למשה. היא הכוונה

קי  לפני למזבח שם שהרי העניק ה', ציווי את ימו
כך, אם מההודיה. חלק היא הודיה של שם קביעת
היא  הכוונה שמו" שב"ויקרא מסביר רש"י אין מדוע

למשה?

הוא: נכון הנ"ל הקושי בלי ואף הוא, לכך ההסבר

" שכתוב מקום enyבכל `xwie" או "`xwze"
ובמלים 49וכדומה  בשם הדבר לקריאת היא הכוונה ,

שהדבר  ולא "שמו", המלה לאחר בפסוק המופיעים
בשם שבפסוק `xgנקרא הענין את וכיון 50המביע .

בשם  למזבח קרא שמשה להסביר אפשר אי שבפסוקנו
"'dייתכן לא שהרי בשםgafndyנסי", ,d'ייקרא

למשה, הכוונה אין שב"ויקרא" רש"י מסביר לכן
קבע  משה אשר המזבח, ששם מזבח", של ל"שמו אלא
הנס  לזכירת עורר כדלעיל, לה', מההודיה כחלק

נסי". "ה' ולקריאה

.Ë
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לא – יהושע" באזני "ושים miylאלאxnelבמלים
שיכתוב  שהדברים היא, הכוונה – יהושע של באזניו

באזני  "ושים של באופן יהיו בספר" "זכרון 51משה

לישראל  להורות שעליו יבין שיהושע עד יהושע",
גמולו" את לו ידי 52"לשלם על משה קיים זאת ואת .

יד...": "כי דבריו

נשבע  שהקדושֿברוךֿהוא יהושע, שמע כאשר
עם  ואיבה תמידית מלחמה לו שתהיה (א) בכסאו
כולו  עמלק של שמו יימחה לא עוד שכל (ב) עמלק,
שהדבר  מובן, שלם", כסאו ואין שלם שמו "אין הרי
ציווי  כך על שמע שלא למרות יהושע, את עורר

ל  להורות גמולו".מפורש, את לו "לשלם ישראל בני

וחוזק  יד "כשתהיה להסביר יכול רש"י אין ולכן
ישראל מלכי כסא שזהו יֿה כסא תהיה...",`fעל

כס", על "יד הניסוח יותר מובן זה פירוש שלפי למרות
ל"שים  קשורות כס" על "יד המלים אין זה, לפי כי
סיפור  הוא וחוזק..." יד ש"תהיה כיון יהושע", באזני
היה  לא עדיין יהושע בתקופת כאשר ובמיוחד, בלבד.
שאול. היה הראשון המלך שהרי ישראל", מלכי "כסא
"על  אמירת ידי על קיים משה רש"י פירוש שלפי וכיון

באזני "ושים הציווי את מוכרח ryediיד..." הוא ,"
 ֿ הקדוש של "ידו האפשרי: השני הפירוש את להסביר

בכסאו". לישבע הורמה ברוךֿהוא

.È
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יהושע" באזני "ושים של שהמשמעות כיון אך
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יד.46) יט, יתרו רש"י ראה
(47.43 הערה לעיל ג"כ ראה
בשו"ט 48) נתבשרו רק ואפילו ה' חסד נס, שכשאירע מצינו בכ"מ

בזה  חיוב שיש משמע ופרש"י הכתובים ופשטות מזבח. בונים הי' –
פשטות  (ע"פ כב כח, ויצא א. לה, ג. לה, וישלח (ראה מאחרין אם ועונש

ועוד). כ. ח, נח ג"כ וראה ז. יב, לך א). לה, וישלח פירש"י
ועוד.49) יט. יא, נח כט. ג. ה, כו. כה. ד, בראשית כמו
וק"ל.50) שמו). (ולא לו ויקרא שם: לג, וישלח בפ' משא"כ
ויגש.51) ר"פ פרש"י ראה
יד.52) יז, פרשתנו רש"י

glya zyxt zegiyÎihewl

את  להוכיח משה היה צריך לתודעתו, זאת הכנס היא:
ולכן  גמולו". את לו ב"לשלם ההכרח ואת הנחיצות
"עד  המלים את משה, של באמירתו רש"י, מדגיש

עמלקenyשימחה חסר elekשל זו הדגשה ללא כי ,"
ל  גמולו":gxkdההסבר את לו "לשלם

לכל  קודם לישראל להזדווג עמלק "בא אמנם
האומות 52האומות" לכל הדרך את הראה הוא ובכך ,

בישראל  ממצרים,53לפגוע ישראל בני יצאו כאשר כי ,
על "נמוגו"lkנפלו שהם עד ופחד", "אימתה האומות

כאבן" בישראל 54ו"ידמו להילחם האפשרות ומתן ,
"ויבא ידי על רק ישראל",wlnrהוא עם וילחם

לפי  עמו ואת עמלק את יהושע "ויחלוש לאחר אך
גיבוריהם  כל את הרגו שבני 55חרב", הבינו וכולם ,

יכול  את ישראל להרוג קלֿוחומר, של ובאופן ים,
ישראל,56החלשים  של כוחם את שוב כולם ראו ,

ומדוע  – וילחם" עמלק "ויבוא של הפגם והתבטל
migxken?עמלק את למחות

שימחה ש"עד רש"י, מסביר עמלק enyולכן של
elekאפילו משהו, ממנו נשאר עוד שכל ,"eny אין" –
eny57,"שלם כסאו ואין שלם" הקדושֿברוךֿהוא) (של

עמלק את למחוק צריך שכך .oihelglוכיון

.‡È
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המלה  את רש"י מוסיף מדוע מובן זה לפי
"ואיבה":

למשה  הורה שהקדושֿברוךֿהוא בפשטות, מובן
"miye,(וכדומה ליהושע" "אמור (ולא יהושע" באזני

לא  אחרֿכך ישראל לבני יהושע של שהציווי כדי
" מתוך אלא בלבד, עול קבלת מתוך dniy"58ייאמר

ובהתעוררות eipf`a51דוקא בחיות –59.

חשובה  כמה עד ידע יהושע אמנם, להבין: וצריך
שהקדושֿברוךֿהוא עד בעמלק, raypהמלחמה

שלם  שמו וש"אין עולמית" בעמלק מלחמה לו "שיהיה

כפי  כולו", עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין
לעיל. שהוסבר

עמלק  נגד המלחמה התרחשה שלמעשה כיון אך
- שאול של בזמנו – יותר הרבה מאוחר במועד

ש  מפני רק ed`ויהושע, לארץ", ישראל את "מכניס
זאת יקיימו שהם ישראל על jkציווה xg` איזו ,

שתתבצע פעולה על בציווי אפשרית xg`lהתלהבות
ax onfמספר –zexec?יותר מאוחר

" המלה את רש"י מוסיף על dai`eלכן המצביעה ,"
השנוא,zicinzשנאה של לפעולתו קשורה שאינה ,

אלא, בטלה. האיבה גם מתבטלת, היא וכאשר
–dai`e"60כנאמר  ובין..." בינך אשית

נבעה  שאול של בזמנו בעמלק לה' שהמלחמה
וכיון `ezaiמ  לעמלק, כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של

צריך  כאשר שגם יוצא, כן, לפני כבר היתה שהאיבה
גמולו" את לו "לשלם ישראל לבני להורות יהושע היה
בתקופת  בתוקף שהיה מדבר הציווי נבע כך, אחר

– שעליה `ezaiיהושע לעמלק, הקדושֿברוךֿהוא של
raypבעמלק ו)איבה (מלחמה לו .zinler"שתהיה

.·È
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"ÌÏ˘
יהיה  שמו "וכשימחה רש"י של לתוספת ההסבר
"שנאמר...", לכך וההוכחה שלם", והכסא שלם השם

הוא:

שכל  רק, רואים שבפסוקנו יֿה" "כס שמהביטוי כיון
"l`עוד עמלק של שמו שלם`oiנמחה כסאו oi`eשמו

שכבר  לאחר ובמיוחד מכך, ללמוד הכרחי אין אך שלם",
כדי  מספיקה עמלק של שמו שמחיית שלם, הדבר  אין

רש"י מביא לכן אלו, לענינים שלמות –להביא הוכחה
זכרם" "אבד של שהענין להיות mxeb"שנאמר...",

כן  לפני רש"י שאומר כפי שלם", ו"כסאו שלם" 61"השם

שמו ברשעים מתנקם lcbzn"כשהקדושֿברוךֿהוא
cakzne."
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יח.53) כה, תצא רש"י
טוֿטז.54) טו, פרשתנו
שם.55) פרש"י יג. יז, פרשתנו
כו'.56) מכאן שם: רש"י ראה
(57" – בעמלק גם ".enyולכן
משפטים.58) ר"פ פרש"י ראה
ובפרט 59) – מהשכל שלמעלה בקב"ע צ"ל המצוות שקיום ואף

לקו"ש  ובארוכה ובכ"מ. ואילך. א פה, תו"א (ראה עמלק דמחיית הענין
מהשכל, שלמעלה ה"חוקים" קיום שגם ידוע הרי בכ"ז – זכור) פ' ח"ג

151 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש (ראה וכו' ובחיות בפנימיות להיות ).צריך
ו'. חקת תנחומא ו. ג. פי"ט, מבמדב"ר ולהעיר

טו.60) ג, בראשית
ד.61) יד, – בפרשתנו
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ה' שמו "ויקרא של הפשוטה המשמעות ולכאורה,
"ה' את שמבטא בשם למזבח קרא שמשה היא, נסי"
אלא  הפשט, את כך מסביר רש"י אין ומדוע נסי".
ושהזכרת  "שמו" למלה קשורה "ויקרא" שהמלה מבאר

נסי". ש"ה' לכך עוררה המזבח שם

כאן, נסביר אם מובן: ו', בסעיף לעיל, האמור ולפי
יתעורר dynש  נסי", "ה' המבטא בשם למזבח קרא

צריך  והיה יהושע", באזני "ושים נצטווה משה קושי:
מיד  זאת שם 46לקיים בנתינת עסק שהוא ייתכן כיצד .

אמירתו  ידי על – "ושים..." הציווי קיום לפני למזבח
שמיד  ומספרת, זאת מדגישה אף והתורה יד..."? "כי
בנה  שמשה בלבד זו לא "ושים...", הציווי לאחר
רש"י  מפרש לכן שמו...". "ויקרא אף אלא מזבח,
לשמו  אלא למשה, מתייחסת אינה "ויקרא" שהמלה

כדלעיל. המזבח, של
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"חלק", כה אינו זה הסבר דבר של לאמיתו אך
סיבות  כמה ומהן:47מפני ,

לפני  אחרים בענינים משה עסק כיצד – זו שאלה
אינה  – יד..." "כי אמירת ידי על "ושים..." הציווי קיום
משה  "ויבן מדוע גם אלא שמו", "ויקרא לגבי רק

הציווי?`fמזבח" קיום לפני ,

מהווה  המזבח שבניית שכיון לומר, הכרחי לכן
הבשורה  ועל עמלק במלחמת הנצחון על ושבח הודיה

אמחה..." "מחה המזבח 48הטובה את משה בנה לכן ,
לה' להודות כדי ,cinמיד,

שמו" שב"ויקרא להסביר אפשר כך, ומשום
שמשה  ייתכן כיצד לשאול: ואין למשה. היא הכוונה

קי  לפני למזבח שם שהרי העניק ה', ציווי את ימו
כך, אם מההודיה. חלק היא הודיה של שם קביעת
היא  הכוונה שמו" שב"ויקרא מסביר רש"י אין מדוע

למשה?

הוא: נכון הנ"ל הקושי בלי ואף הוא, לכך ההסבר

" שכתוב מקום enyבכל `xwie" או "`xwze"
ובמלים 49וכדומה  בשם הדבר לקריאת היא הכוונה ,

שהדבר  ולא "שמו", המלה לאחר בפסוק המופיעים
בשם שבפסוק `xgנקרא הענין את וכיון 50המביע .

בשם  למזבח קרא שמשה להסביר אפשר אי שבפסוקנו
"'dייתכן לא שהרי בשםgafndyנסי", ,d'ייקרא

למשה, הכוונה אין שב"ויקרא" רש"י מסביר לכן
קבע  משה אשר המזבח, ששם מזבח", של ל"שמו אלא
הנס  לזכירת עורר כדלעיל, לה', מההודיה כחלק

נסי". "ה' ולקריאה

.Ë
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לא – יהושע" באזני "ושים miylאלאxnelבמלים
שיכתוב  שהדברים היא, הכוונה – יהושע של באזניו

באזני  "ושים של באופן יהיו בספר" "זכרון 51משה

לישראל  להורות שעליו יבין שיהושע עד יהושע",
גמולו" את לו ידי 52"לשלם על משה קיים זאת ואת .

יד...": "כי דבריו

נשבע  שהקדושֿברוךֿהוא יהושע, שמע כאשר
עם  ואיבה תמידית מלחמה לו שתהיה (א) בכסאו
כולו  עמלק של שמו יימחה לא עוד שכל (ב) עמלק,
שהדבר  מובן, שלם", כסאו ואין שלם שמו "אין הרי
ציווי  כך על שמע שלא למרות יהושע, את עורר

ל  להורות גמולו".מפורש, את לו "לשלם ישראל בני

וחוזק  יד "כשתהיה להסביר יכול רש"י אין ולכן
ישראל מלכי כסא שזהו יֿה כסא תהיה...",`fעל

כס", על "יד הניסוח יותר מובן זה פירוש שלפי למרות
ל"שים  קשורות כס" על "יד המלים אין זה, לפי כי
סיפור  הוא וחוזק..." יד ש"תהיה כיון יהושע", באזני
היה  לא עדיין יהושע בתקופת כאשר ובמיוחד, בלבד.
שאול. היה הראשון המלך שהרי ישראל", מלכי "כסא
"על  אמירת ידי על קיים משה רש"י פירוש שלפי וכיון

באזני "ושים הציווי את מוכרח ryediיד..." הוא ,"
 ֿ הקדוש של "ידו האפשרי: השני הפירוש את להסביר

בכסאו". לישבע הורמה ברוךֿהוא

.È
˙ÈÁ¯Î‰ Y ÔÈËÂÏÁÏ ˜ÏÓÚ ˙ÈÈÁÓ

יהושע" באזני "ושים של שהמשמעות כיון אך
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יד.46) יט, יתרו רש"י ראה
(47.43 הערה לעיל ג"כ ראה
בשו"ט 48) נתבשרו רק ואפילו ה' חסד נס, שכשאירע מצינו בכ"מ

בזה  חיוב שיש משמע ופרש"י הכתובים ופשטות מזבח. בונים הי' –
פשטות  (ע"פ כב כח, ויצא א. לה, ג. לה, וישלח (ראה מאחרין אם ועונש

ועוד). כ. ח, נח ג"כ וראה ז. יב, לך א). לה, וישלח פירש"י
ועוד.49) יט. יא, נח כט. ג. ה, כו. כה. ד, בראשית כמו
וק"ל.50) שמו). (ולא לו ויקרא שם: לג, וישלח בפ' משא"כ
ויגש.51) ר"פ פרש"י ראה
יד.52) יז, פרשתנו רש"י

glya zyxt zegiyÎihewl

את  להוכיח משה היה צריך לתודעתו, זאת הכנס היא:
ולכן  גמולו". את לו ב"לשלם ההכרח ואת הנחיצות
"עד  המלים את משה, של באמירתו רש"י, מדגיש

עמלקenyשימחה חסר elekשל זו הדגשה ללא כי ,"
ל  גמולו":gxkdההסבר את לו "לשלם

לכל  קודם לישראל להזדווג עמלק "בא אמנם
האומות 52האומות" לכל הדרך את הראה הוא ובכך ,

בישראל  ממצרים,53לפגוע ישראל בני יצאו כאשר כי ,
על "נמוגו"lkנפלו שהם עד ופחד", "אימתה האומות

כאבן" בישראל 54ו"ידמו להילחם האפשרות ומתן ,
"ויבא ידי על רק ישראל",wlnrהוא עם וילחם

לפי  עמו ואת עמלק את יהושע "ויחלוש לאחר אך
גיבוריהם  כל את הרגו שבני 55חרב", הבינו וכולם ,

יכול  את ישראל להרוג קלֿוחומר, של ובאופן ים,
ישראל,56החלשים  של כוחם את שוב כולם ראו ,

ומדוע  – וילחם" עמלק "ויבוא של הפגם והתבטל
migxken?עמלק את למחות

שימחה ש"עד רש"י, מסביר עמלק enyולכן של
elekאפילו משהו, ממנו נשאר עוד שכל ,"eny אין" –
eny57,"שלם כסאו ואין שלם" הקדושֿברוךֿהוא) (של

עמלק את למחוק צריך שכך .oihelglוכיון

.‡È
˜ÏÓÚÏ ˙È„ÈÓ˙ ‰·È‡

המלה  את רש"י מוסיף מדוע מובן זה לפי
"ואיבה":

למשה  הורה שהקדושֿברוךֿהוא בפשטות, מובן
"miye,(וכדומה ליהושע" "אמור (ולא יהושע" באזני

לא  אחרֿכך ישראל לבני יהושע של שהציווי כדי
" מתוך אלא בלבד, עול קבלת מתוך dniy"58ייאמר

ובהתעוררות eipf`a51דוקא בחיות –59.

חשובה  כמה עד ידע יהושע אמנם, להבין: וצריך
שהקדושֿברוךֿהוא עד בעמלק, raypהמלחמה

שלם  שמו וש"אין עולמית" בעמלק מלחמה לו "שיהיה

כפי  כולו", עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין
לעיל. שהוסבר

עמלק  נגד המלחמה התרחשה שלמעשה כיון אך
- שאול של בזמנו – יותר הרבה מאוחר במועד

ש  מפני רק ed`ויהושע, לארץ", ישראל את "מכניס
זאת יקיימו שהם ישראל על jkציווה xg` איזו ,

שתתבצע פעולה על בציווי אפשרית xg`lהתלהבות
ax onfמספר –zexec?יותר מאוחר

" המלה את רש"י מוסיף על dai`eלכן המצביעה ,"
השנוא,zicinzשנאה של לפעולתו קשורה שאינה ,

אלא, בטלה. האיבה גם מתבטלת, היא וכאשר
–dai`e"60כנאמר  ובין..." בינך אשית

נבעה  שאול של בזמנו בעמלק לה' שהמלחמה
וכיון `ezaiמ  לעמלק, כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של

צריך  כאשר שגם יוצא, כן, לפני כבר היתה שהאיבה
גמולו" את לו "לשלם ישראל לבני להורות יהושע היה
בתקופת  בתוקף שהיה מדבר הציווי נבע כך, אחר

– שעליה `ezaiיהושע לעמלק, הקדושֿברוךֿהוא של
raypבעמלק ו)איבה (מלחמה לו .zinler"שתהיה

.·È
‡ÒÎ‰Â ÌÏ˘ Ì˘‰" Y ˜ÏÓÚ ˙ÈÈÁÓ È„ÈŒÏÚ

"ÌÏ˘
יהיה  שמו "וכשימחה רש"י של לתוספת ההסבר
"שנאמר...", לכך וההוכחה שלם", והכסא שלם השם

הוא:

שכל  רק, רואים שבפסוקנו יֿה" "כס שמהביטוי כיון
"l`עוד עמלק של שמו שלם`oiנמחה כסאו oi`eשמו

שכבר  לאחר ובמיוחד מכך, ללמוד הכרחי אין אך שלם",
כדי  מספיקה עמלק של שמו שמחיית שלם, הדבר  אין

רש"י מביא לכן אלו, לענינים שלמות –להביא הוכחה
זכרם" "אבד של שהענין להיות mxeb"שנאמר...",

כן  לפני רש"י שאומר כפי שלם", ו"כסאו שלם" 61"השם

שמו ברשעים מתנקם lcbzn"כשהקדושֿברוךֿהוא
cakzne."
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יח.53) כה, תצא רש"י
טוֿטז.54) טו, פרשתנו
שם.55) פרש"י יג. יז, פרשתנו
כו'.56) מכאן שם: רש"י ראה
(57" – בעמלק גם ".enyולכן
משפטים.58) ר"פ פרש"י ראה
ובפרט 59) – מהשכל שלמעלה בקב"ע צ"ל המצוות שקיום ואף

לקו"ש  ובארוכה ובכ"מ. ואילך. א פה, תו"א (ראה עמלק דמחיית הענין
מהשכל, שלמעלה ה"חוקים" קיום שגם ידוע הרי בכ"ז – זכור) פ' ח"ג

151 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש (ראה וכו' ובחיות בפנימיות להיות ).צריך
ו'. חקת תנחומא ו. ג. פי"ט, מבמדב"ר ולהעיר

טו.60) ג, בראשית
ד.61) יד, – בפרשתנו
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רבינו משה אמר מדוע מובן זה okלפי iptl62,
eal`ש" cizrl" תהיה "lk ֿ לקדוש שייכת המלוכה"

ל" וקשורה שומעו qk`ברוךֿהוא, עקב מעלה", של
בעמלק", לה' "מלחמה דור" וש"מדור השבועה, את
"לעתיד  היא הכוונה שלם" אינו (והשם) ושב"הכסא
מוסיף  ורש"י בעמלק, המלחמה סיום עם לבוא",
שלם" והכסא שלם השם יהיה שמו "וכשימחה ומבאר
ימלוך  "ה' הפסוק על הסבר נוסף כך ידי על כי –

ועד". לעולם

.‚È
˙Â„ÓÏ ÔÈÁÂÓ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ Y ˜ÏÓÚ

התורה: על רש"י בפירוש אשר תורה", של ו"יינה

החסידות  בתורת עמלק,63מוסבר קליפת לגבי ,
שלם": שמו "אין לבין עמלק קליפת שבין הקשר ולגבי

ערפו" ממול ראשו את "ומלק מלשון הוא ,64עמלק
ואינו  "חותך" שעמלק היא, הכוונה הרוחנית ובעבודה
לרגש  לרדת שבמוח השכלית להבנה מאפשר

הלב  .65ולהתפעלות

על  שנאמר לכך, הענינים בפנימיות ההסבר וזהו
אומות  כל אצל לקרירות גרם הוא קרך", "אשר עמלק
כן  שלפני למרות – ישראל מפני יחששו שלא העולם,
ביציאת  שהיו והנפלאות הנסים עקב מישראל פחדו הן
את  שמייצגות האומות, שבע יםֿסוף: ובקריעת מצרים

lk במהות הן ועמלק,האומות, הרעות. המדות שבע ן
על  להשפיע שבמוח השכלית להשגה מאפשר שאינו
שהמדות  כך ידי על גרם שבלב, הרגשות ועל המדות

יושפעו לא zilkydשבלב dpaddn ועוצמת גדלות של
וישראל  .66הקדושֿברוךֿהוא

קליפת  לבין שלם" שמו "אין בין הקשר וזהו
ענין  את מביעות ה' משם "יֿה" האותיות עמלק:
כאשר  המדות. ענין את – "וֿה" והאותיות המוחין,

אין  המדות, לבין המוחין בין להפרדה גורם עמלק
שלם". שמו "אין ואז וֿה, בדרגת מאירה יֿה דרגת

.„È
˜ÏÓÚÏÂ ˘ÁÏ Y "‰·È‡Â"

רומז  לוֿה, יֿה בין להפרדה גרם שעמלק לכך,
"ואיבה": המלה בהוספת רש"י

הפסוק  ובין 59על האשה ובין בינך אשית "ואיבה
בספרו  צדק" ה"צמח אדמו"ר אומר זרעה", ובין זרעך

התורה" של 67"אור תיבות ראשי הם ש"ואיבה" ,
"eל`אתחנןi'aעתd המובן לפי לכך, וההסבר היא".

הוא: התורה', מ'אור

תקט"ו  בגימטריא – ת"ק 68ואתחנן האותיות .
שמתהווים  העולמות, (ולכן המדות בחינת על מצביעות
למספר  קשורים – הבנין ימי שבעת – מהמדות

על 69ת"ק  מצביעות יֿה) (בגימטריא ט"ו והאותיות ,(
בגימטריא) (ואתחנן של והמשמעות המוחין, ענין
במלה  וט"ו ת"ק – והמדות המוחין חיבור היא תקט"ו

zg`70.

הקדושֿברוךֿהוא  שאמר "ואיבה" בין הקשר וזהו
"משורש  שהוא שעמלק, כיון "ואתחנן": לבין לנחש,

לכך71נחש" גרם ,`ly הפרדה – שלם" "שמו יהיה
בגימטריא  מ"ואתחנן להיפך וֿה, לבין יֿה בין

" – נגרם לכן ולעמלק dai`eתקט"ו", לנחש אשית..."
זכר  את אמחה "מחה של הענין שיקויים שמשרשו,
בגימטריא  "ואתחנן שוב יהיה כך ידי ועל עמלק",

שלם". "השם – וֿה לבין יֿה בין חיבור – תקט"ו"

מתבטא  י"א, בסעיף לעיל לאמור בנוסף ולכן,
וכדומה, שנאה במלה ולא "ואיבה", במלה רש"י
בלבד  ספורות פעמים מופיעה "איבה" שהמלה למרות

לעיל. שהוסבר לענין לרמוז כדי – בתנ"ך
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יז.62) טו, בפרשתנו פרש"י
הנשה 63) גיד איסור דרמ"צ ואילך. א פה, תו"א ראה להלן הבא בכל

זכור. לפ' דרושים עמלק. מעשה זכירת ומצות
ח.64) ה, ויקרא
מהגוף 65) הראש חיתוך – גבוריו" ראשי ש"חתך מה הטעם גם וזהו

מדה. כנגד מדה –
עמלק 66) מחיית שע"י התועלת מובנת ועפי"ז

(לא  הוא מרתיחתך" והפשירך "צננך שעמלק שזה מכיון [דלכאורה:
"ויחלוש  כאשר – אדרבה שהרי דישראל, החלישות את שהראה מפני

את  אתיהושע כולם ראו חרב" לפי גו' וכנ"ל mzxeabעמלק ישראל, של
שנכוה ש"אעפ"י בליעל" ה"בן דוגמת כ"א) יו"ד, `dzeסעיף dxwd בפני

בהם  פעל שכבר מכיון לגמרי אותו שימחו מה יועיל מה – אחרים"

הקרירות?]
מצד  שהם כמו האומות שאר יהיו עמלק, קליפת תתבטל כאשר כי

עצמם.
רח).67) סי' עמוקות (ממגלה ב מז, בראשית
עה"פ.68) מבעה"ת זקנים דעת ראה
חג 69) א.ראה לד, אמור לקו"ת וראה א. יג, יגה
הוא 70) ש"ת"ק" מבואר ואילך) קיג (ע' שבאוה"ת ואתחנן בד"ה

ד  מדות בחי' הוא ת"ק כי מ"ט"ו", מיֿה).`jixלמעלה (שלמעלה
לקו"ת  גם (וראה שם בראשית באוה"ת עפמש"כ הוא בפנים והמובא

שם).
שם.71) אורות ובנצוצי סע"ב קכד, בזח"ג רע"מ ראה

glya zyxt zegiyÎihewl
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זה: רש"י בפירוש נמצא תורה" של מ"יינה נוסף ענין

למנוע  עמלק של שכוחו החסידות, בתורת מוסבר
המדות  על שבמוח השכלית ההשגה השפעת את
מכך  שכל. עלֿפי שאינו הקליפה מתוקף נובע שבלב,
שכבר  לאחר במדות המוחין להמשכת שהכוח מובן,
– כשלעצמו מהשכל נובע אינו עמלק", "ויבא היה
שיש  מכך אלא – לשכל להתנגד יכול עמלק שהרי
אשר  עמלק, קליפת את השובר עצמי תוקף ביהודי

למדות. המוחין בין מפרידה

יהיה  שמו "וכשימחה שבמלים לבאר, יש זה ולפי
ידי  שעל לומר, רש"י מתכוון שלם" והכסא שלם השם
הפגם  שיוסר בלבד זו לא עמלק, של שמו מחיית

גם אלא עמלק, בגלל  שנגרם שלימות sqezizבשלימות,

 ֿ הקדושֿברוך של ובכסאו בשמו כביכול, יותר, נעלית
הוא.

.ÊË
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עמלק, מחיית ידי על שתיתוסף השלימות לענין
שעל  – מתהלים ההוכחה שבציטוט בכך, רש"י רומז

" יהיה זכרם" "אבד e`qkידי ...'iede והכסא שלם השם ,"
חרבות תמו "האויב מדגיש הוא – זהו gvplשלם ,

שמרה ועברתו בו שכתוב ":gvpעמלק

הנצחון  בתוקף "נצח", היא עמלק שעברת כיון
שעלֿידי מובן, השכל, לפי של ziignשאינו שמו

עבודתם  ידי על לכך גורמים ישראל אשר – עמלק
השכל  שמעל הנצחון תוקף של באופן הגלות 72בזמן

הקדושֿברוךֿהוא  של ובכסאו בשמו שלימות נגרמת –
איןֿסוף  ועצמיות פנימיות לגילויים, שמעל עצמיות –

הוא  .73ברוך

(d"kyz glya t"y zgiyn)
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עיי"ש.72) א. יד, דרמ"צ עד"ז ראה
וס"פ 73) ואילך פי"א לגני) באתי (ד"ה ההילולא דיום ההמשך ראה

שע"י פנימי'gvpdעשרים, גילוי שהוא העליון אוצר המשכת גורמים
ב"ה. א"ס ועצמות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc zenai(iyiy meil)

BzLàì èb äkæîä ,ïîçð áøîelawl gily `diy xg` ici lr ¥©©§¨©§©¤¥§¦§
,cin yxbzzy dxearíáé íB÷îael oi`e g` el yiy mewna ± ¦§¨¨

ezy` `dz `l dzr zeni m`y meain dxhetl dvexe ,mipa
,df g`l maiizdl dwewfeäîm`d .oicddéì àéðñc ïåékoeik ± ©¥¨§¨§¨¥

,el maiizdl dvex dpi`e maid z` z`peyydì àeä úeëæ- §¨
,dxear zekf md el` oiyexib,åéðôá àlL íãàì ïéëæås` jkle §¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

dhib z` dxear zekfl `ed leki gilyl eze` dzpin `l `idy
.ecil hbd ribdyk cin yxbzzydéì àîçøc ïéðîéæc ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥

,el maiizdl dvexe maid z` `id zade` minrty oeik `ny ±
oiyexibdy `vnp,dì àeä áBç,el maiizdl lkez `l jkayïéàå ¨§¥

,åéðôá àlL íãàì ïéáçleki xg`d oi` jklez` dxear lawl ¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
drya `l` milg oiyexibd oi`y `vnpe ,dzrcn `ly dhib

.dcil hbd ribiy
:df wtq heytl epzpynn di`x `ian ongp axdéì øîàongp ax ¨©¥

,`axlàðéðzdcirny dy` oiprl epzpyn ly `yixa epipy - ¨¦¨
dcirny dy` oiprl `tiqae ,meail dwewfy dnvr wifgdl

,meail dwewf zwfgn dnvr `ivedlàìå úöìBçå äéøáãì ïéLLBçå'§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ
,'úîaééúîz`pey ok` dy` m` ote` lka wtzqdl yiy x`eane ¦§©¤¤

yi df oecipa s` dzrne .eze` zade` `ny e` dnai z`
e` ,hb dxear elawiy dl `ed aege eze` zade` m` ,wtzqdl
lrad zn m` jkitle ,hbd zlaw dl `ed zekfe eze` z`pey
,znaiizn dpi`e zvleg ef ixd ,dy`d cil hbd ribdy mcew

.mail dwewf dpi`e oiyexibd elg `ny wtqn
:df oipra wtq cer d`ian `xnbdäkæîä ,àáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§¨¨©§©¤

BzLàì èbxg` mc` ici lríB÷îayiyäèè÷,ezy`l lrad oia ¥§¦§¦§§¨¨
eäîm`d .oicddéãäa äèè÷ dì úéàc ïåékdhhw yiy oeik ± ©¥¨§¦¨§¨¨©£¥

,mdipiadì àeä úeëæ,'eipta `ly mc`l oikf'e ,epnn yxbzdl §¨

zegily iepin `la elit` hbd z` dxear zekfl xg`d leki jkle
.dlyàîìc Bàmdipia dhhw yiy it lr s` `ny ±àôeâc àçéð ¦§¨§¨¨§¨

éãòdì ó,dl dticr lra mr zeidl dteb ly daehd dybxdd ± £¦¨
leki xg`d oi`e ,zekf `le dy`l daeg md el` oiyexib ok m`e

.dzrcn `ly hbd ziikfa dl aegl
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzwtqd z` heytl yi ¨§©

`xaqdn,Lé÷ì Léø øîàczexne` miypdy `ed lynáúéîì áè §¨©¥¨¦¨§¥©
eìîøà áúéîìî ec ïèzayln cgi miteb ipya zayl aeh - ©¦§¥©©§§

,dccea zayln edy lk lra zgz zayl sicr xnelk ,dpnl`k
.dxear aeg md oiyexibd dhhw mewna elit`y ixd

:df oipra mi`xen` ly zexnin dnk d`ian `xnbd,øîà éiaà©©¥¨©
àøáb àðîLîeLc,dlnpk ueb dlra m` s` -àúøç éa äéñøek §§§¨¨©§¨§§¨¥¨¨¨

dì eîømiypd lv` d`qk zpzepe d`eypk dnvr zwfgn ± ¨¨
.okzenk lra il mb zxne`k ,zeaeygdàöôðc ,øîà àtt áø©¨¨¨©§©§¨

àøáb,dqe`n ezepne`e xnv utpn dlray dy` s` -éø÷éz ©§¨¦§¥
áéúéúå àáa étéñamy ayil ziad oztn lr ezexwl dyea dpi` - §¦¥¨¨§¥¥

.lkd ipta elv`àøáb àñìe÷c ,øîà éMà áø`ed dlra m` s` - ©©¦¨©§§¨©§¨
,leqt uny da yiy dgtynnàøãé÷ì éçôìè àéòa àì`l ± Ÿ¨£¨§Ÿ§¥§¦§¨

ice ,qik oexqg jk lk ea oi`y miycrk lw lk`n s` epnn ywaz
:`xnbd dtiqen .el d`eyp `idy dna dlàðz,`ziixaaïleëå± ¨¨§¨

`l` epi` ,daig mdl ze`xne milty odilray miypd el` lk
y meynúBpæîodizgzåzexarznykúBìBúcled z`.ïäéìòáa §©§§©£¥¤

z` mda zelzl elkeiy ick ody lk miyp`a odl gep ,jkitle
.xaerd
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רבינו משה אמר מדוע מובן זה okלפי iptl62,
eal`ש" cizrl" תהיה "lk ֿ לקדוש שייכת המלוכה"

ל" וקשורה שומעו qk`ברוךֿהוא, עקב מעלה", של
בעמלק", לה' "מלחמה דור" וש"מדור השבועה, את
"לעתיד  היא הכוונה שלם" אינו (והשם) ושב"הכסא
מוסיף  ורש"י בעמלק, המלחמה סיום עם לבוא",
שלם" והכסא שלם השם יהיה שמו "וכשימחה ומבאר
ימלוך  "ה' הפסוק על הסבר נוסף כך ידי על כי –

ועד". לעולם

.‚È
˙Â„ÓÏ ÔÈÁÂÓ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ Y ˜ÏÓÚ

התורה: על רש"י בפירוש אשר תורה", של ו"יינה

החסידות  בתורת עמלק,63מוסבר קליפת לגבי ,
שלם": שמו "אין לבין עמלק קליפת שבין הקשר ולגבי

ערפו" ממול ראשו את "ומלק מלשון הוא ,64עמלק
ואינו  "חותך" שעמלק היא, הכוונה הרוחנית ובעבודה
לרגש  לרדת שבמוח השכלית להבנה מאפשר

הלב  .65ולהתפעלות

על  שנאמר לכך, הענינים בפנימיות ההסבר וזהו
אומות  כל אצל לקרירות גרם הוא קרך", "אשר עמלק
כן  שלפני למרות – ישראל מפני יחששו שלא העולם,
ביציאת  שהיו והנפלאות הנסים עקב מישראל פחדו הן
את  שמייצגות האומות, שבע יםֿסוף: ובקריעת מצרים

lk במהות הן ועמלק,האומות, הרעות. המדות שבע ן
על  להשפיע שבמוח השכלית להשגה מאפשר שאינו
שהמדות  כך ידי על גרם שבלב, הרגשות ועל המדות

יושפעו לא zilkydשבלב dpaddn ועוצמת גדלות של
וישראל  .66הקדושֿברוךֿהוא

קליפת  לבין שלם" שמו "אין בין הקשר וזהו
ענין  את מביעות ה' משם "יֿה" האותיות עמלק:
כאשר  המדות. ענין את – "וֿה" והאותיות המוחין,

אין  המדות, לבין המוחין בין להפרדה גורם עמלק
שלם". שמו "אין ואז וֿה, בדרגת מאירה יֿה דרגת

.„È
˜ÏÓÚÏÂ ˘ÁÏ Y "‰·È‡Â"

רומז  לוֿה, יֿה בין להפרדה גרם שעמלק לכך,
"ואיבה": המלה בהוספת רש"י

הפסוק  ובין 59על האשה ובין בינך אשית "ואיבה
בספרו  צדק" ה"צמח אדמו"ר אומר זרעה", ובין זרעך

התורה" של 67"אור תיבות ראשי הם ש"ואיבה" ,
"eל`אתחנןi'aעתd המובן לפי לכך, וההסבר היא".

הוא: התורה', מ'אור

תקט"ו  בגימטריא – ת"ק 68ואתחנן האותיות .
שמתהווים  העולמות, (ולכן המדות בחינת על מצביעות
למספר  קשורים – הבנין ימי שבעת – מהמדות

על 69ת"ק  מצביעות יֿה) (בגימטריא ט"ו והאותיות ,(
בגימטריא) (ואתחנן של והמשמעות המוחין, ענין
במלה  וט"ו ת"ק – והמדות המוחין חיבור היא תקט"ו

zg`70.

הקדושֿברוךֿהוא  שאמר "ואיבה" בין הקשר וזהו
"משורש  שהוא שעמלק, כיון "ואתחנן": לבין לנחש,

לכך71נחש" גרם ,`ly הפרדה – שלם" "שמו יהיה
בגימטריא  מ"ואתחנן להיפך וֿה, לבין יֿה בין

" – נגרם לכן ולעמלק dai`eתקט"ו", לנחש אשית..."
זכר  את אמחה "מחה של הענין שיקויים שמשרשו,
בגימטריא  "ואתחנן שוב יהיה כך ידי ועל עמלק",

שלם". "השם – וֿה לבין יֿה בין חיבור – תקט"ו"

מתבטא  י"א, בסעיף לעיל לאמור בנוסף ולכן,
וכדומה, שנאה במלה ולא "ואיבה", במלה רש"י
בלבד  ספורות פעמים מופיעה "איבה" שהמלה למרות

לעיל. שהוסבר לענין לרמוז כדי – בתנ"ך
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יז.62) טו, בפרשתנו פרש"י
הנשה 63) גיד איסור דרמ"צ ואילך. א פה, תו"א ראה להלן הבא בכל

זכור. לפ' דרושים עמלק. מעשה זכירת ומצות
ח.64) ה, ויקרא
מהגוף 65) הראש חיתוך – גבוריו" ראשי ש"חתך מה הטעם גם וזהו

מדה. כנגד מדה –
עמלק 66) מחיית שע"י התועלת מובנת ועפי"ז

(לא  הוא מרתיחתך" והפשירך "צננך שעמלק שזה מכיון [דלכאורה:
"ויחלוש  כאשר – אדרבה שהרי דישראל, החלישות את שהראה מפני

את  אתיהושע כולם ראו חרב" לפי גו' וכנ"ל mzxeabעמלק ישראל, של
שנכוה ש"אעפ"י בליעל" ה"בן דוגמת כ"א) יו"ד, `dzeסעיף dxwd בפני

בהם  פעל שכבר מכיון לגמרי אותו שימחו מה יועיל מה – אחרים"

הקרירות?]
מצד  שהם כמו האומות שאר יהיו עמלק, קליפת תתבטל כאשר כי

עצמם.
רח).67) סי' עמוקות (ממגלה ב מז, בראשית
עה"פ.68) מבעה"ת זקנים דעת ראה
חג 69) א.ראה לד, אמור לקו"ת וראה א. יג, יגה
הוא 70) ש"ת"ק" מבואר ואילך) קיג (ע' שבאוה"ת ואתחנן בד"ה

ד  מדות בחי' הוא ת"ק כי מ"ט"ו", מיֿה).`jixלמעלה (שלמעלה
לקו"ת  גם (וראה שם בראשית באוה"ת עפמש"כ הוא בפנים והמובא

שם).
שם.71) אורות ובנצוצי סע"ב קכד, בזח"ג רע"מ ראה
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זה: רש"י בפירוש נמצא תורה" של מ"יינה נוסף ענין

למנוע  עמלק של שכוחו החסידות, בתורת מוסבר
המדות  על שבמוח השכלית ההשגה השפעת את
מכך  שכל. עלֿפי שאינו הקליפה מתוקף נובע שבלב,
שכבר  לאחר במדות המוחין להמשכת שהכוח מובן,
– כשלעצמו מהשכל נובע אינו עמלק", "ויבא היה
שיש  מכך אלא – לשכל להתנגד יכול עמלק שהרי
אשר  עמלק, קליפת את השובר עצמי תוקף ביהודי

למדות. המוחין בין מפרידה

יהיה  שמו "וכשימחה שבמלים לבאר, יש זה ולפי
ידי  שעל לומר, רש"י מתכוון שלם" והכסא שלם השם
הפגם  שיוסר בלבד זו לא עמלק, של שמו מחיית

גם אלא עמלק, בגלל  שנגרם שלימות sqezizבשלימות,

 ֿ הקדושֿברוך של ובכסאו בשמו כביכול, יותר, נעלית
הוא.

.ÊË
"ÁˆÏ ˙Â·¯Á ÂÓ˙ ·ÈÂ‡‰"

עמלק, מחיית ידי על שתיתוסף השלימות לענין
שעל  – מתהלים ההוכחה שבציטוט בכך, רש"י רומז

" יהיה זכרם" "אבד e`qkידי ...'iede והכסא שלם השם ,"
חרבות תמו "האויב מדגיש הוא – זהו gvplשלם ,

שמרה ועברתו בו שכתוב ":gvpעמלק

הנצחון  בתוקף "נצח", היא עמלק שעברת כיון
שעלֿידי מובן, השכל, לפי של ziignשאינו שמו

עבודתם  ידי על לכך גורמים ישראל אשר – עמלק
השכל  שמעל הנצחון תוקף של באופן הגלות 72בזמן

הקדושֿברוךֿהוא  של ובכסאו בשמו שלימות נגרמת –
איןֿסוף  ועצמיות פנימיות לגילויים, שמעל עצמיות –

הוא  .73ברוך

(d"kyz glya t"y zgiyn)

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

עיי"ש.72) א. יד, דרמ"צ עד"ז ראה
וס"פ 73) ואילך פי"א לגני) באתי (ד"ה ההילולא דיום ההמשך ראה

שע"י פנימי'gvpdעשרים, גילוי שהוא העליון אוצר המשכת גורמים
ב"ה. א"ס ועצמות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc zenai(iyiy meil)

BzLàì èb äkæîä ,ïîçð áøîelawl gily `diy xg` ici lr ¥©©§¨©§©¤¥§¦§
,cin yxbzzy dxearíáé íB÷îael oi`e g` el yiy mewna ± ¦§¨¨

ezy` `dz `l dzr zeni m`y meain dxhetl dvexe ,mipa
,df g`l maiizdl dwewfeäîm`d .oicddéì àéðñc ïåékoeik ± ©¥¨§¨§¨¥

,el maiizdl dvex dpi`e maid z` z`peyydì àeä úeëæ- §¨
,dxear zekf md el` oiyexib,åéðôá àlL íãàì ïéëæås` jkle §¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

dhib z` dxear zekfl `ed leki gilyl eze` dzpin `l `idy
.ecil hbd ribdyk cin yxbzzydéì àîçøc ïéðîéæc ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥

,el maiizdl dvexe maid z` `id zade` minrty oeik `ny ±
oiyexibdy `vnp,dì àeä áBç,el maiizdl lkez `l jkayïéàå ¨§¥

,åéðôá àlL íãàì ïéáçleki xg`d oi` jklez` dxear lawl ¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
drya `l` milg oiyexibd oi`y `vnpe ,dzrcn `ly dhib

.dcil hbd ribiy
:df wtq heytl epzpynn di`x `ian ongp axdéì øîàongp ax ¨©¥

,`axlàðéðzdcirny dy` oiprl epzpyn ly `yixa epipy - ¨¦¨
dcirny dy` oiprl `tiqae ,meail dwewfy dnvr wifgdl

,meail dwewf zwfgn dnvr `ivedlàìå úöìBçå äéøáãì ïéLLBçå'§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ
,'úîaééúîz`pey ok` dy` m` ote` lka wtzqdl yiy x`eane ¦§©¤¤

yi df oecipa s` dzrne .eze` zade` `ny e` dnai z`
e` ,hb dxear elawiy dl `ed aege eze` zade` m` ,wtzqdl
lrad zn m` jkitle ,hbd zlaw dl `ed zekfe eze` z`pey
,znaiizn dpi`e zvleg ef ixd ,dy`d cil hbd ribdy mcew

.mail dwewf dpi`e oiyexibd elg `ny wtqn
:df oipra wtq cer d`ian `xnbdäkæîä ,àáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§¨¨©§©¤

BzLàì èbxg` mc` ici lríB÷îayiyäèè÷,ezy`l lrad oia ¥§¦§¦§§¨¨
eäîm`d .oicddéãäa äèè÷ dì úéàc ïåékdhhw yiy oeik ± ©¥¨§¦¨§¨¨©£¥

,mdipiadì àeä úeëæ,'eipta `ly mc`l oikf'e ,epnn yxbzdl §¨

zegily iepin `la elit` hbd z` dxear zekfl xg`d leki jkle
.dlyàîìc Bàmdipia dhhw yiy it lr s` `ny ±àôeâc àçéð ¦§¨§¨¨§¨

éãòdì ó,dl dticr lra mr zeidl dteb ly daehd dybxdd ± £¦¨
leki xg`d oi`e ,zekf `le dy`l daeg md el` oiyexib ok m`e

.dzrcn `ly hbd ziikfa dl aegl
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzwtqd z` heytl yi ¨§©

`xaqdn,Lé÷ì Léø øîàczexne` miypdy `ed lynáúéîì áè §¨©¥¨¦¨§¥©
eìîøà áúéîìî ec ïèzayln cgi miteb ipya zayl aeh - ©¦§¥©©§§

,dccea zayln edy lk lra zgz zayl sicr xnelk ,dpnl`k
.dxear aeg md oiyexibd dhhw mewna elit`y ixd

:df oipra mi`xen` ly zexnin dnk d`ian `xnbd,øîà éiaà©©¥¨©
àøáb àðîLîeLc,dlnpk ueb dlra m` s` -àúøç éa äéñøek §§§¨¨©§¨§§¨¥¨¨¨

dì eîømiypd lv` d`qk zpzepe d`eypk dnvr zwfgn ± ¨¨
.okzenk lra il mb zxne`k ,zeaeygdàöôðc ,øîà àtt áø©¨¨¨©§©§¨

àøáb,dqe`n ezepne`e xnv utpn dlray dy` s` -éø÷éz ©§¨¦§¥
áéúéúå àáa étéñamy ayil ziad oztn lr ezexwl dyea dpi` - §¦¥¨¨§¥¥

.lkd ipta elv`àøáb àñìe÷c ,øîà éMà áø`ed dlra m` s` - ©©¦¨©§§¨©§¨
,leqt uny da yiy dgtynnàøãé÷ì éçôìè àéòa àì`l ± Ÿ¨£¨§Ÿ§¥§¦§¨

ice ,qik oexqg jk lk ea oi`y miycrk lw lk`n s` epnn ywaz
:`xnbd dtiqen .el d`eyp `idy dna dlàðz,`ziixaaïleëå± ¨¨§¨

`l` epi` ,daig mdl ze`xne milty odilray miypd el` lk
y meynúBpæîodizgzåzexarznykúBìBúcled z`.ïäéìòáa §©§§©£¥¤

z` mda zelzl elkeiy ick ody lk miyp`a odl gep ,jkitle
.xaerd
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' ב



עח

מתו1  פני  מעל   אברהם  ויקם   – ג-ד  כג,  בראשית 
וידבר אל בני חת לאמר גר ותושב אנכי עמכם תנו 

לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני

קמט

לאברהם לא הי' קבר כי הוא מעולם התיקון, ולבני חת 
היו קברים ששרשם מתוהו, ורמזים בזה

ביקש אברהם קבר מאת בני חת. לאברהם לא הי' קבר 
ולבני חת היו קברים, ולכן ביקש מהם.

התיקון  עולם2  מבחי'  הוא  עצמו  אברהם  כי  הוא, 
מחי'  אדרבה  דתיקון3  והחכמה  ח"ו,  מיתה  אין  שבתיקון 
כמ"ש4 והחכמה תחי' בעלי', ואברהם מספרו ח' פעמים5 

אל הוא הח' חיוורתי שבפנים דא"א וכו'6.
ח'  מספר  הוא  ובמלואן,  בפשוטן  אל  פעמים7  והח' 
פעמים מלפניו )ובמסורה8 יש ח' פעמים מלפניו, וכמ"ש 
במ"א בעזהי"ת(. מלפניו הוא מבחי' פנים, והיינו הפנים 
אל  פעמים  ח'  שהם  חיוורתי,  הח'  הוא  ששם  דא"א 
יש השגחת9 אפין  והוא בתיקון ששם  ובמלואן,  בפשוטן 

עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  פסוקי  על  לקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה   )1
לב((,  )לו,  וישלח  פרשת  התורה  על  יצחק  לוי  בפניני  )מובא  יב, 
דכתוב כאן בפרשה ז' פעמים "מיתה", ובד' מהם כתיב תיבת "את" 
)וע"ד דבז' מלכי דתוהו )וישלח שם( בארבעה מהם כתוב גם שמות 
אבותיהם(, דהוא מרמז למיתת הז' מלכי דתוהו )הז' מדות( ועוד ד' 
וישראל  או"א  לארבעה  המתחלק  ובינה  דחכמה  ה"אחוריים"  בחי' 

סבא ותבונה. ראה לקמן סימן רלט.
- עולם  זרה ט, א. מאברהם התחיל "שני אלפים תורה"   2( עבודה 
התיקון, וקודם לזה הי' "שני אלפים תהו". ראה לקוטי שיחות חלק 
טו עמוד 83 ואילך. ספר הערכים-חב"ד ערך אברהם אבינו סעיף ד'. 

וש"נ.
3( ראה הנסמן במאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר חלק ד עמוד א'שפב. 

לעיל סימן קכז הערה 11.
4( קהלת ז, יב.

5( "אל" הוא בחי' חסד – מדת ובחי' אברהם – וכמ"ש )תהלים נב, 
ז"ל:  שנו  עמוד  בהעלותך  התורה  אור  וראה  היום.  כל  אל  חסד  ג( 

"אברהם ח' פעמים אל כי המשיך חסד אל בז' רקיעים ובארץ".
6( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, ששם הוא הש"ע נהורין, ע"ש. ועיין 

לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת חיי שרה ד"ה ענין שני חיי אברהם.
7( פירוש: דחשבינן ח' פעמים "אל" בב' אופנים, "אל" בפשוטן בגי' 

31, וכן "אל" במילוי )אל"ף למ"ד( בגי' 185.
והיינו ח' פעמים "אל" 8 × 31 = 248, ח' פעמים א"ל במילוי, היינו 

.1480 = 185 × 8
 = )216 × 8( וכן ח' פעמים מלפני"ו  ביחד 248 + 1480 = 1728, 

.1728
8( ראה לקוטי לוי יצחק על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד סט.

9( ראה לקמן הערה 16.

באפין, ושם הוא חיים היפך דמיתה כמ"ש10 באור פני מלך 
חיים. ועיין באדרא רבא דף קל"ג ע"ב בתקונא שביעאה. 
ובתיקון יש השגחת אפין באפין, שמזה נמשך חיים כנ"ל.

ולכן לאברהם אין קבר, מאחר שאין שם בחי' מיתה.
ולבני חת היו קברים, כי בני חת שרשם11 מתהו שנשברו, 

והיינו חת שפירושו שבירה כמו12 וחתו גבוריך תימן.
וחת הוא שמונה, היינו13 ח' מלכי תהו, כי עם המלך14 
דדעת, וכשחושבין נו"ה לב' בחי' הוא שמונה, )ועד"ז הוא 
ח' שרצים15, ח' שמות16 של סנחרב מלך אשור(. כי בתהו 
לא הי' השגחת אפין באפין כמאמר17 עד לא הוה מתקלא 

לא היו משגיחין אפין באפין, ולכן ומלכין קדמאין מיתו.
א"כ לבני חת יש קברים, מאחר שיש שם מתים.

וביחוד חת שהוא השני18 מהז' עממים שבארץ ישראל 
הוא בחי' גבורה19, וכמ"ש בקהלת יעקב20 מע' ח' ע"ש.

לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
יד, טו

10( משלי טז, טו.
11( ראה גם לקמן סימן קנז.

12( עובדי' א, ט. ]פירוש מצודת דוד וציון: וחתו, ענין שבירה, כמו 
מאדום  מחצביך  שמקור  תימן,  לז(.  מט,  )ירמי'  עילם  את  והחתתי 
היושבת בדרומה של א"י, הנה גבוריך יחתו וישברו במלחמה[. וראה 

ספר הערכים אותיות ז-ת סוף עמוד לט ואילך.
13( ראה ספר הערכים אותיות ז-ת עמוד לא.

14( ראה תורה אור קי, ד )מובא לעיל סימן סה הערה 20(. תורת חיים 
בראשית פרשת וירא קיז, א. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק ב 
עמוד תרמג, וש"נ. בראשית עמוד רט. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ב עמוד תנב ואילך. לקמן סימן קפב הערה 15.
15( ויקרא יא, כט-ל.

16( ראה סנהדרין צד. ראה ספר הערכים שם.
17( ראה בזה המשך תער"ב חלק א' עמוד תסו, והוא לשון ה"ספרא 
תנא  וז"ל:  ע"ב(  קע"ו  דף  תרומה  פרשת  ב',  חלק  )זהר  דצניעותא" 
)למדנו בברייתא( דעד לא הוה מתקלא )שעד שלא הי' העולם כעין 
קוים  ג'  בסוד  הפרצופים  היו  שלא  עד  התיקון  קודם  כלומר  משקל, 
ימין ושמאל וקו המכריע ביניהם כעין המשקל, שרק אז נקרא פרצוף(, 
לא הוו משגיחין אפין באפין )אז לא היו הפרצופים מסתכלים פנים 
בפנים, ומסיבה זו( ומלכין קדמאין מיתו )מלכי קדם מתו, והם שבעה 
מלכי אדום שמתו וכו'(. ]והטעם שלא היו הספירות בהתכללות. ראה 

לעיל סימן יב הערה 28.[
החתי  הכנעני  ארץ  את  לתת  הברית  עמו  וכרות  ח(  ט,  )נחמי'   )18

האמרי וגו'.
19( חתי בחי' גבורה. ראה ספר המאמרים תרנ"ט עמוד רכט. לקוטי 

שיחות חלק כא עמוד 229 הערה 39.
20( וז"ל: חת, הנה הז' עממין כנעני החתי וכו', הן ז' מדות הקדושים 
והן הז' תועבות שכנגדן  יסוד מלכות,  חסד גבורה תפארת נצח הוד 
כנעני חסד כמו שכתבתי בערך כנעני, חת פחד מלשון )קהלת יב, א( 
וחת חתים בדרך אל תירא ואל תחת, והוא פחד רע דקליפה כך מבואר 

בספרים.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עט

ישראל  בני  וישאו  הקריב  ופרעה   – י  יד, 
את עיניהם והנה מצרים נוסע 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  מעמדת  פנימי, 
לא  ואז,  האמונה(,  )של  שלה  ומצב  במעמד  גידיו,  ושס"ה 
יפלא שהוא מושל על הטבע, כיון שמציאותו היא למעלה 
בשבילו,  אלא  נברא  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 על התורה - פרשת בשלח
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glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
וסּו "קנה ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו קמלּו"ׁשּגדלים (לפי ∑ÌÈLÓÁÂ.ף מזּינים אּלא חמּוׁשים אין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ«¬Àƒְְֲִִִֵֶָָֻ

ּׁ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«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

‡¯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¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ipA lW mkENid KxC z` zEkix`A©£¦¤¤¤¦¨¤§¥
ux`l EqpkPW cr xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨©¤¦§§§¤¤
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iRlM axrOd on DnFxC lv` oiklFde§§¦¥¤§¨¦©©£¨§©¥
lW DnFxcl E`AW cr ,cinY gxfn¦§¨¨¦©¤¨¦§¨¤
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KxC xFarle Fvx`A qpMdl mgiPIW¤©¦¥§¦¨¥§©§§©£¤¤
.dvx `le ,ux`l qpMdlE DAgẍ§¨§¦¨¥¨¨¤§Ÿ¨¨
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"åéëéðç úà ÷øiå" Bîk¯ziW`xA §©¨¤¤£¦¨§¥¦

.ci ,ci
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פי glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

ß hay 'd oey`x mei ß

âé(æé)çlLa éäéåíéäìû íçð-àìå íòä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À
ìt õøà Cøcék àeä áBø÷ ék íézL|íéäìû øîà ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À

: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»≈ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçå©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑ העקּומה לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן אגם ∑ÛeÒŒÌÈ.הסיבם לׁשֹון הּוא וסּוף ליםֿסּוף. ּכמֹו ««≈ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ«ְְְְֲַָ

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ
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LbidpY .ak)my i"yx(. ©§¦§
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.dtTd oFWNn¦§©¨¨
äèeLtä Cøcä ïîän÷òä Cøcì ¦©¤¤©§¨©¤¤¨£ª¨

¯x`an ,b ,cl xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨§¨¥

glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
וסּו "קנה ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו קמלּו"ׁשּגדלים (לפי ∑ÌÈLÓÁÂ.ף מזּינים אּלא חמּוׁשים אין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ«¬Àƒְְֲִִִֵֶָָֻ

ּׁ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«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

‡¯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¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ipA lW mkENid KxC z` zEkix`A©£¦¤¤¤¦¨¤§¥
ux`l EqpkPW cr xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨©¤¦§§§¤¤
zFaWFi zFvx` WlW ?cviM" :l`xUi¦§¨¥¥©¨£¨§
,Ff lv` Ff l`xUi ux` lW DnFxcA¦§¨¤¤¤¦§¨¥¥¤
,DNEM mFc` ux`e ,mixvn ux` zvw§¨¤¤¦§©¦§¤¤¡¨
mixvn ux` .DNEM a`Fn ux`e§¤¤¨¨¤¤¦§©¦
lgpe ,ziaxrn zinFxC rFvwnA§¦§©§¦©£¨¦§©©
ux` lM ipR lr KNdn did mixvn¦§©¦¨¨§©¥©§¥¨¤¤
ux`l mixvn ux` oiA wiqtnE mixvn¦§©¦©§¦¥¤¤¦§©¦§¤¤
cvl Dlv` mFc` ux`e ,l`xUi¦§¨¥§¤¤¡¤§¨§©
mFc` ux` lv` a`Fn ux`e ,gxfOd©¦§¨§¤¤¨¥¤¤¤¡
l`xUi E`vIWkE .gxfOl mFxCd sFqA§©¨©¦§¨§¤¨§¦§¨¥
z` axwl mFwOd dvx m` ,mixvOn¦¦§©¦¦¨¨©¨§¨¥¤
z` mxiarn did ± ux`l mzqipM§¦¨¨¨¨¤¨¨©£¦¨¤
,l`xUi ux`l oi`aE oFtv cvl qEliPd©¦§©¨¨¦§¤¤¦§¨¥
mgp `le" xn`PW Edfe .oM dUr `le§Ÿ¨¨¥§¤¤¤¡©§Ÿ¨¨
mdW ,"miYWlR ux` KxC midl ¡̀Ÿ¦¤¤¤¤§¦§¦¤¥
ux` lW DaxrnA mId lr miaWFi§¦©©¨§©£¨¨¤¤¤
oAqd `N` ,KxCd FzF` mgp `le ,orpM§©©§Ÿ¨¨©¤¤¤¨¡¦¨
,xAcOd l` DnFxC KxC m`ivFde§¦¨¤¤§¨¤©¦§¨
iRlM axrOd on DnFxC lv` oiklFde§§¦¥¤§¨¦©©£¨§©¥
lW DnFxcl E`AW cr ,cinY gxfn¦§¨¨¦©¤¨¦§¨¤
mFc` KlOn EWwaE ,mFc` ux ¤̀¤¡¦§¦¤¤¡
KxC xFarle Fvx`A qpMdl mgiPIW¤©¦¥§¦¨¥§©§§©£¤¤
.dvx `le ,ux`l qpMdlE DAgẍ§¨§¦¨¥¨¨¤§Ÿ¨¨
lW DnFxC lM z` aFAql EkxvEde§§§¦§¤¨§¨¤
ux` lW DnFxcl m`FA cr mFc ¡̀©¨¦§¨¤¤¤
cr a`Fn lW DnFxC lM Eklde ,a`Fn¨§¨§¨§¨¤¨©
cr oFtSl mdipR Ektd mXnE ,DtFq¨¦¨¨§§¥¤©¨©
,DAgxl DNW igxfn xvn lM EaaQW¤¨§¨¤¤¦§¨¦¤¨§¨§¨
ux` z` E`vn Dgxfn z` ElMWkE§¤¨¤¦§¨¨¨§¤¤¤
lW DgxfnA oiaWFi EidW bFre oFgiq¦§¤¨§¦§¦§¨¨¤

,mdipiA wiqtn oCxIde orpM ux ¤̀¤§©©§©©§¥©§¦¥¥¤
dzidW bFre oFgiq ux` z` EWake§¨§¤¤¤¦§¤¨§¨
cr Eaxwe .a`Fn ux` lW DpFtvA¦§¨¤¤¤¨§¨§©
zipFtv rFvwn cbpM `Ede ,oCxId©©§¥§§¤¤¦§©§¦
ux`W `vnp ,a`Fn ux` lW ziaxrn©£¨¦¤¤¤¨¦§¨¤¤¤
did ,axrOl oCxId xarAW orpM§©©¤§¥¤©©§¥©©£¨¨¨
lv` DNW zigxfn zinFxC rFvwn¦§©§¦¦§¨¦¤¨¥¤

."mFc ¡̀
óeñ-íéóeñ-íéì Bîk Y¯xqge ©§§©§¨¥

c"nl)m"`x(Îmi xAcn" Wxtl oi`e . ¨¤§¥§¨¥¦§©©
"`xfr oA`"d WExitM) "sEq(oMW , §¥¨¦§¤§¨¤¥

,dricid `"dA "xAcOd" aEzM `Ed¨©¦§¨§¥©§¦¨
Fl wEaC "sEqÎmi" oi`e)`"eb(. §¥©¨

ì àeä "óeñ"åBa íéìãbL íâà ïBL §§£©¤§¥¦
"óeqa íNzå" :Bîk ,íéð÷¯,a lirl ¨¦§©¨¤©§¥

.mW i"Wx mB d`x .b§¥©©¦¨
"eìî÷ óeñå äð÷"¯dpw .e ,hi dirWi ¨¤¨¨¥§©§¨¨¤

,mdinin aFxn mW milcB EidW sEqë¤¨§¥¦¨¥¥¥¤
mixF`id EWAizdWM Eltpe Elnw)t"r ¨§§¨§§¤¦§©§©§¦

my i"yx(.
íéLîçåàlà "íéLîç" ïéà Y ©£ª¦¥£ª¦¤¨
íéðiæî¯.oif ilkA §ª¨¦¦§¥©¦

íäì íøb ,øaãna ïañäL éôì)§¦¤¡¦¨©¦§¨¨©¨¤
Cøc ïañä elàL ,íéLîç eìòL¤¨£ª¦¤¦¡¦¨¤¤
äî ìk íäì íéLnçî eéä àì áeMé¦Ÿ¨§ª¨¦¨¤¨©
íB÷nî øáBòL íãàk àlà ,ïéëéøvM¤§¦¦¤¨§¨¨¤¥¦¨
äî íL úBð÷ì Bzòãáe íB÷îì§¨§©§¦§¨©
øaãnì LøBt àeäLk ìáà ,CøèöéM¤¦§¨¥£¨§¤¥©¦§¨

éøöäæ àø÷îe ,Cøvä ìk Bì ïnæì C ¨¦§©¥¨©Ÿ¤¦§¨¤
,ïæàä úà øaNì íà ék ázëð àìŸ¦§©¦¦§©¥¤¨Ÿ¤
÷ìîò úîçìîa :dîúz àlL¤Ÿ¦§©§¦§¤¤£¨¥
ïëéäî ïéãîe âBòå ïBçéñ úBîçìîáe§¦§£¦§¦§¨¥¥¨

ìàøNé [í]ekäL ïéæ éìk íäì eéä̈¨¤§¥©¦¤¦¦§¨¥
ïLé é"Løa .áøça(.-ciÎiazM dOkA ©¤¤§©¦¨¨§©¨¦§¥¨

.Fpi` mipFW`x miqEtcaE¦§¦¦¦¥
øîBà àeä ïëå¯.ci ,` rWFdi §¥¥§ª©

íbøz ïëå ."íéLîç eøáòz ízàå"§©¤©©§£ª¦§¥¦§¥
"ïéæøæî" :ñBì÷ðeà¯d`xE .mixEbg §§§¨§¦£¦§¥

.cl ,`n ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦
"åéëéðç úà ÷øiå" Bîk¯ziW`xA §©¨¤¤£¦¨§¥¦

.ci ,ci
"æøæå"¯.mW i"Wx mB d`xE .xbge §¨¥§¨©§¥©©¦¨

íéLnçî) Y "íéLîç" :øçà øác(, ¨¨©¥£ª¦§ª¨¦
-.Fpi` oFW`x qEtcA¦§¦¥

äMîçî ãçà¯,k l`wfgi i"WxA ¤¨¥£¦¨§©¦§¤§¥
mixnF` Wie ,miXingn cg`" :gÎe¤¨¥£¦¦§¥§¦

."zF`n Wngn cg ¤̀¨¥£¥¥
ìLa eúî íé÷ìç äòaøàå ,eàöéúL ¨§§©§¨¨£¨¦¥¦§Ÿ¤

äìôà éîé¯,i i"WxA lirlcM §¥£¥¨§¦§¥§©¦
.akhi dxez

(hi)òéaLä òaLäíòéaLä Y¯z` ©§¥©¦§¦©¦§¦¨¤
"l`xUi ipa"E .i"WxA oOwlcM ,eig ¤̀¨§¦§©¨§©¦§¥¦§¨¥

awri ipA Epid)m"`x(. ©§§¥©£Ÿ
íäéðáì eòéaLiL¯oFWlA xn`p okle ¤©§¦¦§¥¤§¨¥¤¡©§¨

Ki` df `ll iM ,Kkl KxvEde .dlEtM§¨§§©§¨¦§Ÿ¤¥
mi`vFId l`xUi ipA lr drEaXd dlg̈¨©§¨©§¥¦§¨¥©§¦
EriAWdW iciÎlr la` ,mixvOn¦¦§©¦£¨©§¥¤¦§¦
zFxFCd lM lr drEaXd dlg mdipal¦§¥¤¨¨©§¨©¨©
,mixvn i`vFi lW xFCl cr mdixg`NW¤§©£¥¤©©¤§¥¦§©¦
mdizFa` zrEaWA millkp mNEM iM¦¨¦§¨¦¦§©£¥¤

)`"eb(sqFi zFnvr z` dWn gTIe" okle .§¨¥©¦©¤¤©§¥
lr oM zFUrl aIEgn did `Ed iM ,"FOr¦¦¨¨§¨©£¥©

drEaXd iR)cecl likyn(. ¦©§¨
[úà] òéaLä àì änìå¯`Ed oM §¨¨Ÿ¦§¦©¤¥



glyaפב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

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, עלֿידי להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הענן ּבכבֹודֹו עּמּוד עלֿידי ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ּומּכלֿמקֹום, 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∑ ֿהּואמׁשלים הּקדֹוׁשּֿברּו 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©©¨«
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…

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¿««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)Cøcä íúçðìç"zt ãe÷ð Y¯ ©§Ÿ¨©¤¤¨©¨
.c"nNd zgY©©©¨¤

"íúBçðäì" Bîk àeäL¯mB d`x ¤§§©§¨§¥©
WEOiW Edf"W :ak ,d xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤¤¦

."FA dcEwp c"nNdW g"YR©¨¤©¨¤§¨
eëìz øLà Cøca íëúàøì" Bîk§©§Ÿ§¤©¤¤£¤¥§

"dá¯.bl ,` mixaC ¨§¨¦
"íëúBàøäì" Bîk àeäL¯mB d`x ¤§§©§§¤§¥©

Îdn .mkl zF`xdl :FWExitE .mW i"Wx©¦¨¥§©§¨¤©
"mkzF`xl" cEwp did m` oMÎoi`X¤¥¥¦¨¨¨¦§§¤

w"ixigA)(,mkz` zF`xl :FWExiR did , §¦¦¨¨¥¦§¤§¤
lTd oipAn `EdW)m"`x(. ¤¦¦§©©©

çéìL éãé-ìò ,"íúBçðäì" ïàk óà¯ ©¨§©§¨©§¥¨¦©
,lirtd oipAn `Ed "mzFgpdl"W oeiM¥¨¤§©§¨¦¦§©¦§¦
,mixg` iciÎlr `EdW FWxtl xWt ¤̀§¨§¨§¤©§¥£¥¦

gilW EpidC)m"`x(. §©§¨¦©
,ïðòä ãenò ?çéìMä àeä éîe¦©¨¦©©¤¨¨
BëéìBî BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwäå¯ §©¨¨¦§¦

.oprd cEOr z ¤̀©¤¨¨
"íäéðôì"¯KlFd 'de" xn`PW FnM ¦§¥¤§¤¤¡©©¥

."opr cEOrA .. mdiptl¦§¥¤§©¨¨
íB÷î-ìkîe¯KlFd 'd"W zFxnl ¦¨¨©§¤¥

"mdiptl)g"ty(. ¦§¥¤
-ìò íúBçðäì ïéëä ïðòä ãenò úà¤©¤¨¨¥¦§©§¨©
íä ïðòä ãenò éãé-ìò éøäL ,Bãé̈¤£¥©§¥©¤¨¨¥

íéëìBä¯wxR xAcOA xtqA x`FznM §¦©§¨§¥¤©¦§¨¤¤
,rQnl oniq did oprd wENiQW ,h¤¦¤¨¨¨¨¦¨§©¨

.dIpgl oniq did oprd zpikWE§¦©¤¨¨¨¨¦¨©£¦¨
äøBàì Bðéà ïðòä ãenò¯cEOr ixdW ©¤¨¨¥§¨¤£¥©

mpi`e "mnFi" mdiptl Kld oprd¤¨¨¨©¦§¥¤¨§¥¨
aEzMX dnE .dxF`l f` mikixv§¦¦¨§¨©¤¨
W`d cEOr lr aqEn "mdl xi`dl"§¨¦¨¤¨©©¨¥

calA)i"gp(`Ed oprd cEOr ixd mbe . ¦§¨§©£¥©¤¨¨
dxF`l didi Ki`e ,KWFg Fnvr)likyn ©§¤§¥¦§¤§¨
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glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
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¿∆ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

אֹותֹו" וּיקּברּו כנען ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ּבפרׁשתנּו הּפסּוק יג)על לׂשאת (נ, עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הארֹון". ֶָָאת

ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו מּׁשבט (יג, היה הרי מׁשה ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני ומושב לוי חזקוני גם וראה כאן, הריב"א (לשון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

?זקנים)
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר וראה ויׁש ד. ה, שמות (רש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' חֹורין"'שמות ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת עתידין כּו' לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר הדר , (תוספות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות ל זקנים "עתידין ׁשהי ּו ׁשּמּכיון ונמצא, ּכלל . ׁשּיכים היּו לא לכן הארֹון", את ׂשאת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, צרת התחילה אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו פרשתנו)והּנה יעקב (ריש ׁשּנפטר "ּכיון ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ׁשּנׂשיאת ּדמּכיון הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוזהּו

מצרים. לׁשעּבּוד ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"לוי
ּבזה  ׁשאין רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּולפי־זה
יפקֹוד  "ּפקֹוד ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה על הֹוראה ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, שם)אלקים מּמׁשה,(בשלח יֹותר יֹוסף ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹראׁש

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
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פג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

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, עלֿידי להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הענן ּבכבֹודֹו עּמּוד עלֿידי ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ּומּכלֿמקֹום, 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∑ ֿהּואמׁשלים הּקדֹוׁשּֿברּו 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©©¨«
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…
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glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
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¿∆ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

אֹותֹו" וּיקּברּו כנען ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ּבפרׁשתנּו הּפסּוק יג)על לׂשאת (נ, עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הארֹון". ֶָָאת

ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו מּׁשבט (יג, היה הרי מׁשה ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני ומושב לוי חזקוני גם וראה כאן, הריב"א (לשון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

?זקנים)
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר וראה ויׁש ד. ה, שמות (רש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' חֹורין"'שמות ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת עתידין כּו' לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר הדר , (תוספות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות ל זקנים "עתידין ׁשהי ּו ׁשּמּכיון ונמצא, ּכלל . ׁשּיכים היּו לא לכן הארֹון", את ׂשאת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, צרת התחילה אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו פרשתנו)והּנה יעקב (ריש ׁשּנפטר "ּכיון ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ׁשּנׂשיאת ּדמּכיון הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוזהּו

מצרים. לׁשעּבּוד ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"לוי
ּבזה  ׁשאין רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּולפי־זה
יפקֹוד  "ּפקֹוד ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה על הֹוראה ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, שם)אלקים מּמׁשה,(בשלח יֹותר יֹוסף ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹראׁש

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
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glyaפד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
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 :ואחרּֿכ וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי "ׁשּמה (תהלים ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ואחרּֿכ 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 ְַָ

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¿
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glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
ׁ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 mikap 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 "נבכים 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

(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¿»≈ְְְִִֵֵֵֵַָָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»
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ïúàøé äL÷ :eøîàiL ,ïúBòèäì éãk§¥§©§¨¤Ÿ§¨¨¦§¨¨
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d `NW calA Ff `l ,oklemB `N` ,dzM §¨¥Ÿ¦§¨¤Ÿª§¨¤¨©
.mixvOn gFxal l`xUil dgiPn Dpi ¥̀¨©¦¨§¦§¨¥¦§©¦¦§©¦
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lrA iptl l`xUi z` mbiVdA mixvnl§¦§©¦§©¦¨¤¦§¨¥¦§¥©©
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cFNIddxF`iddWwe ,"EdEkilWY ©¦©§¨©§¦§¨¤
FA EUrp `NW oFtv lrA lW Fz`xi¦§¨¤©©§¤Ÿ©£
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d`Bzn mAle mgilvnE miFBd z ¤̀©¦©§¦¨§¦¨¦§¨¤
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.íäéøBçàììàøNé éðáìéða ìò Y ©£¥¤¦§¥¦§¨¥©§¥



פכ glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
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 :ואחרּֿכ וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי "ׁשּמה (תהלים ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ואחרּֿכ 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 ְַָ

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¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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"àeä éçà éì éøîà"¯.bi ,k ziW`xA ¦§¦¦¨¦§¥¦
.mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨
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.Flig¥
ïë eNòiåeòîML ïçáL ãébäì Y ©©£¥§©¦¦§¨¤¨§

äLî ìB÷ì¯KixS dn ,oM `l m`W §Ÿ¤¤¦Ÿ¥©¨¦
oOwl xEn`dn ixd ,oM EUrW xnFl©¤¨¥£¥¥¨¨§©¨
mId lr mipFg mzF` EBiVIe" h wEqR̈©©¦¨¦©©¨

oM EUrW oaEn ,"'ebe)i"gp(. ¨¤¨¥
ìà áø÷úð Càéä :eøîà àìå§Ÿ¨§¥©¦§¨¥¤
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íøîò ïa éøác àlà eðì ïéà :eøîà¯ ¨§¥¨¤¨¦§¥¤©§¨
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glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy
ׁ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 mikap 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 "נבכים 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

(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¿»≈ְְְִִֵֵֵֵַָָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øîàpL Bîk ,Cøca íä¯wEqR onwl ¥©¤¤§¤¤¡©§©¨¨
bb dxez

(b)."'Bâå ìàøNé éðáì äòøt øîàå"§¨©©§Ÿ¦§¥¦§¨¥§
úøéçä ét éðôì eðçéåàeä Y §©£¦§¥¦©¦Ÿ

"íBúét"¯KxtA Ecar l`xUi ipAW ¦¤§¥¦§¨¥¨§§¤¤
.`i ,` lirl xEn`M ,FzIpA liaWA¦§¦§¦¨¨¨§¥

"úøéçä ét" àø÷ð åLëòå¯,xnFl Wi §©§¨¦§¨¦©¦Ÿ¥©
iR" Ed`xFTX dOn oM cnFNW¤¥¥¦©¤§¥¦
xMfp `l ixde ,dricid `"dA ,"zFxigd©¦§¥©§¦¨©£¥Ÿ¦§©
EdGW Wxtn okl ,ok iptl df mFwn̈¤¦§¥¥¨¥§¨¥¤¤
Ecar l`xUi ipAW ,rEcId "mFziR"¦©¨©¤§¥¦§¨¥¨§
oFinC WIW oeiM ,KxR zcFarA FwEGgA§¦©£©¤¤¥¨¤¥¦§

.dR lr dxFOd "iR" oFWlA mnWA¦§¨¦§¦©¤©¤
ïéøBç éða íL eNòpL íL ìò¯oeiM ©¥¤©£¨§¥¦¥¨

,mcEArWe mzEcar mFwn did mFziRW¤¦¨¨§©§¨§¦§¨
mFwOd `xwp ,oixFg ipA EUrPW eiWkr©§¨¤©£§¥¦¦§¨©¨

"zFxigd iR")w"ixdn(. ¦©¦
,íéôe÷æe íéäBáb íéòìñ éðL íäå§¥§¥§¨¦§¦§¦

íéòìqä ét éeø÷ íäéðéaL àébäå¯ §©©§¤¥¥¤¨¦©§¨¦
lW dR ,mF`z iR ,"mFziR" WExiR Edfe§¤¥¦¦§¤¤
EcnrW mieWe minF`Y mirlq ipW§¥§¨¦§¦§¨¦¤¨§

df cbpM df mitEwf)w"ixdn(. §¦¤§¤¤¤
ïôö ìòa éðôììkî øàLð àeä Y ¦§¥©©§Ÿ¦§©¦¨

íéøöî éäìà¯,zFxFkA zMnA EwNW ¡Ÿ¥¦§©¦¤¨§©©§
.ai ,ai lirlcM§¦§¥

ïúàøé äL÷ :eøîàiL ,ïúBòèäì éãk§¥§©§¨¤Ÿ§¨¨¦§¨¨
¯.`id dwfg mdNW Ff dxfÎdcFar£¨¨¨¤¨¤£¨¨¦

d `NW calA Ff `l ,oklemB `N` ,dzM §¨¥Ÿ¦§¨¤Ÿª§¨¤¨©
.mixvOn gFxal l`xUil dgiPn Dpi ¥̀¨©¦¨§¦§¨¥¦§©¦¦§©¦

áBià Løt åéìòå¯.bk ,ai §¨¨¥©¦
"íãaàéå íéBbì àébNî"¯WxitE ©§¦©¦©§©§¥¥©

dUr xW`M ,mixnF` Wi" :mW i"Wx©¦¨¥§¦©£¤¨¨

lrA iptl l`xUi z` mbiVdA mixvnl§¦§©¦§©¦¨¤¦§¨¥¦§¥©©
EpOr miMqdW ErcY ,Exn`e EbW ,oFtv§¨§¨§¥§¤¦§¦¦¨
oAd lM" EpxfB xW`M mIA mrAhl§©§¨©¨©£¤¨©§¨©¥

cFNIddxF`iddWwe ,"EdEkilWY ©¦©§¨©§¦§¨¤
FA EUrp `NW oFtv lrA lW Fz`xi¦§¨¤©©§¤Ÿ©£
mxbe ,mixvn idl` lkM mihtW§¨¦§¨¡Ÿ¥¦§©¦§¨©
dfe .mrAhl icM mzFBWdl mFwOd©¨§©§¨§¥§©§¨§¤
xnFl Fl did oM m`C ,xTir Fpi` oFWNd©¨¥¦¨§¦¥¨¨©
df la` ,dbFW FnM `iBWn oini cvA§©¨¦©§¦§¤£¨¤
`iBUn ,gk `iBU oFWl ,liCbn ,xTir¦¨©§¦§©¦Ÿ©©§¦
d`Bzn mAle mgilvnE miFBd z ¤̀©¦©§¦¨§¦¨¦§¨¤
dn odNW oca` did `Ede ,mzglvdA§©§¨¨¨§¨¨¨§¨¤¨¤©
icM" o`M i"Wx oFWNn K` ."EgilvdX¤¦§¦©¦§©¦¨§¥

.oFW`xd WExitM rnWn "ozFrhdl§©§¨©§©§¥¨¦
äòøt øîàåíéáL íäL òîLiLk Y §¨©©§Ÿ§¤¦§©¤¥¨¦
.íäéøBçàììàøNé éðáìéða ìò Y ©£¥¤¦§¥¦§¨¥©§¥



glyaפו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

(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 ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(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

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Baëø úà øñàiåBîöòa àeä Y ©¤§Ÿ¤¦§§©§
¯dEv `le ,daMxOl miqEQd xq`̈©©¦©¤§¨¨§Ÿ¦¨

eicarn cg`l)hk ,en ziy`xa i"yx d`x(, §¤¨¥£¨¨
il dOl "xq`Ie" oM `l m`W)m"`x(. ¤¦Ÿ¥©¤¡Ÿ¨¨¦

Bnò ç÷ì Bnò úàåíëLî Y §¤©¨©¦§¨¨
íéøáãa¯mFwn lkA i"Wx Wxtn oM ¦§¨¦¥§¨¥©¦§¨¨

,dfl mrHde ,mc` iAB dgiwl xn`PW¤¤¡©§¦¨©¥¨¨§©©©¨¤
,zrCd `Ed mc`d lW FxTirW ipRn¦§¥¤¦¨¤¨¨¨©©©
Wxtn okl ,dgiwl oFWl DA KIW `le§Ÿ©¨¨§§¦¨¨¥§¨¥
mzF` gwNW EpidC ,mixacA mkWOW¤§¨¨¦§¨¦§©§¤¨©¨

mYrcA)`"eb(. §©§¨
eàBa ,íeðçlLå eððBîî eìèðå eðé÷ì̈¦§¨§¨¥§¦©§
øàLk íënò âäðúà àì éðàå ,énò¦¦©£¦Ÿ¤§©¥¦¨¤¦§¨
åéãáò íéëìî øàL Cøc ,íéëìî§¨¦¤¤§¨§¨¦£¨¨
íéc÷à éðàå ,äîçìna Bì ïéîãB÷§¦©¦§¨¨©£¦©§¦

íëéðôì¯did `EdW ,"FOr gwl" Edfe ¦§¥¤§¤¨©¦¤¨¨
eixg`) mde W`xA(.FOr §Ÿ§¥©£¨¦

øîàpL¯.i wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨
øäîe Bîöò áéø÷ä ,"áéø÷ä äòøôe"©§Ÿ¦§¦¦§¦©§¦¥

åéúBìéç éðôì¯mdOr dpzdW FnM ¦§¥¥¨§¤¦§¨¦¨¤
)my i"yx(.

Làøa äfa ìhì íéëìî øàL Cøc¤¤§¨§¨¦¦Ÿ¦¨§Ÿ
øçáiL Bîk¯l`xUi iklnA `Ed oke §¤¦§©§¥§©§¥¦§¨¥

miffFA mrd lM" :a ,k oixcdpq d`x ±§¥©§¤§¦¨¨¨§¦
,"W`xA wlg lhFp `Ede Fl oipzFpe§§¦§¥¥¤§Ÿ
oFW`x xxFA dtId wlg" mW i"WxaE§©¦¨¥¤©¨¤¥¦

."dvgn lhFpe§¥¤¡¨
øîàpL ,÷ìça íënò äåLà éðà¯ £¦¤§¤¦¨¤§¥¤¤¤¡©

.h ,eh oOwl§©¨
"ììL ÷lçà"¯zFxnl ,xnFlM £©¥¨¨§©©§

W`xA Fnvr cinrd drxRW¤©§Ÿ¤¡¦©§§Ÿ
llW zTElg oiprNW ixd ,mitcFxd̈§¦£¥¤§¦§©£©¨¨
icM ,mdOr dEYWi `EdW mdl xn`̈©¨¤¤¦§©¤¦¨¤§¥
wlg lAwl liaWAW Exn`i `NW¤ŸŸ§¤¦§¦§©¥¥¤
W`xA did okl ,llXd W`xA§Ÿ©¨¨¨¥¨¨§Ÿ

.mitcFxdxn`" :mW i"Wx mB d`xE ¨§¦§¥©©¦¨¨©
,mixacA mYRWM FOrl ± aiF`sCx` ¥§©§¤¦¨¦§¨¦¤§Ÿ

biV`eixU mr llW wNg`e m §©¦¥©£©¥¨¨¦¨©
."icaref dxez ©£¨©

(f)øeçaíéøçáð Y¯oFWNn `le ¨¦§¨¦§Ÿ¦§
mixEgA)m"`x(. ©¦

ì "øeça"ãéçé ïBL¯."xEgA akx" ¨§¨¦¤¤¨
äæ ïéðîaL "áëø"å "áëø" ìk¯WW ¨¤¤§¤¤¤§¦§¨¤¥

.zF`n¥
"øeça" äéä¯xnF` did ENi`e ¨¨¨§¦¨¨¥

mircFi Epiid `l ,"mixgap miakx"§¨¦¦§¨¦Ÿ¨¦§¦
`N` ,xgap ikd `Ed akxe akx lMW¤¨¤¤¨¤¤¨¦¦§¨¤¨

mixgap md miakxd zEllMW wx)t"r ©¤§¨¨§¨¦¥¦§¨¦
`"eb(.

íéøöî áëø ìëåøàL ìk íänòå Y §Ÿ¤¤¦§¨¦§¦¨¤¨§¨
áëøä¯"mixvn akx lke" xnFlM ¨¤¤§©§¨¤¤¦§©¦

wNge .mixvn akx x`W lM :FWExiR¥¨§¨¤¤¦§©¦§¦¥
"xEgA akx zF`n WW" oiA aEzMd©¨¥¥¥¤¤¨
WW"W ipRn ,"mixvn akx lM" oial§¥¨¤¤¦§©¦¦§¥¤¥
lke ,xTird Eid "xEgA akx zF`n¥¤¤¨¨¨¦¨§¨
mdil` milth Eid mixvn akx x`W§¨¤¤¦§©¦¨§¥¦£¥¤

)`"eb(zF`n WW" z`W azM m"`xde .§¨§¥¨©¤¤¥¥
,"gTIe" xEn`M ,drxR gwl "xEgA akx¤¤¨¨©©§Ÿ¨¨©¦©
.mnvrn Ekld "mixvn akx lM" ENi`e§¦¨¤¤¦§©¦¨§¥©§¨
íà ?eìlä úBîäaä eéä ïëéäîe¥¥¨¨©§¥©¨¦

øîàð éøä ?íéøöî ìMî :øîàz¯ Ÿ©¦¤¦§©¦£¥¤¡©
.e ,h lirl§¥

íàå ,"íéøöî äð÷î ìk úîiå"©¨¨Ÿ¦§¥¦§¨¦§¦
øîàð àìäå ?ìàøNé ìMî :øîàz¯ Ÿ©¦¤¦§¨¥©£Ÿ¤¡©

.ek ,i lirl§¥
éî ìMî ,"eðnò Cìé eðð÷î íâå"§©¦§¥¥¥¦¨¦¤¦

"'ä øác úà àøiä"î ?eéä¯qipd"W ¨¥©¨¥¤§©¤¥¦
.k ,h lirlcM) "miYAd l` Edpwn z ¤̀¦§¥¤©¨¦§¦§¥

i ,h mW i"Wx mB d`xE(o`MW `N` . §¥©©¦¨¤¨¤¨
sFCxl drxR iciÎlr EYRzp md mB©¥¦§©©§¥©§Ÿ¦§

mdiAkx mr l`xUi ipA ixg`)x`a ©£¥§¥¦§¨¥¦¦§¥¤
dcya(.

øîBà ïBòîL éaø äéä ïàkî¯ ¦¨¨¨©¦¦§¥
.`Ylikn§¦§¨

íéøönaL øLk¯z` `xId" Epid ¨¥¤©¦§¦©§©¨¥¤
.mixvOAW "'d xaC§©¤©¦§¦

âøä¯iakxl zFndAd Epzp `l ixdW £Ÿ¤£¥Ÿ¨§©§¥§¦§¥
`N` l`xUi mr mgNdl mixvOd©¦§¦§¦¨¥¦¦§¨¥¤¨
mi`xi EidW ,mdAW mixWMd miFBd©¦©§¥¦¤¨¤¤¨§¥¦
mdNW zFndAd ElSpe 'd xaC z ¤̀§©§¦§©§¥¤¨¤

)m"`x(mdizFndA wx `l `nzQnE .¦§¨¨Ÿ©§¥¥¤
,l`xUi ipA xg` dticxA EtYYWd¦§©§¨§¦¨©©§¥¦§¨¥
ilrA Eid mdW mnvr md mB `N ¤̀¨©¥©§¨¤¥¨©£¥

mitcFxd oiA Eid zFndAdlW FtFqaE , ©§¥¨¥¨§¦§¤
`NW cr sEqÎmiA mNEM Erah xaC̈¨¨§¨§©©¤Ÿ

cg` mdA x`Wp)iaxd .yeal(rnWn oke . ¦§©¨¤¤¨§¥©§©
mixWMdW d ,eh oOwl i"Wx ixaCn¦¦§¥©¦§©¨¤©§¥¦

.laq `ll cIn Ezn¥¦¨§Ÿ¥¤
Bçî úà õöø Y íéLçpaL áBè¯ ¤©§¨¦§Ÿ¤Ÿ

dcEwp WIW KkA fOxn oFrnW iAx©¦¦§§©¥§¨¤¥§¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd 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 ְִִֶ≈»¿≈ֲֵָֹ

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»¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,hWRd KxC lr o`kA aXil lkEpe§©§©¥§¨©¤¤©§¨
,l"fx Exn`W FnM mIA Eid zFYM rAx ©̀§©¦¨©¨§¤¨§
oA Epl dUr dG dn :Exn` mirxde§¨¨¦¨§©¤¨¨¨¤
mY` :Exn` mdAW miaFHde ?mxnr©§¨§©¦¤¨¤¨§©¤
ixaC `N` Epl oi` ,mxnr oA mixnF`§¦¤©§¨¥¨¤¨¦§¥
,azM "dcVA x`A"aE ."mxnr oA¤©§¨©§¥©¨¤¨©
oM xn` dWn m` s`W ,xnFl mzpEMW¤©¨¨¨©¤©¦¤¨©¥
rnWp Ep` ,'dn dEhvPW `ll FYrCn¦©§§Ÿ¤¦§©¨¥¨¦§©
,"mxnr oA" Exn`X dn Edfe ,FlFwA§§¤©¤¨§¤©§¨
oA" wx `xwPW onGA FnM xnFlM§©§©§©¤¦§¨©¤
zFidl lCBzp `l oicrW ,"mxnr©§¨¤£©¦Ÿ¦§©¥¦§
azM df oirkE .mFwn lW FgElW§¤¨§¥¤¨©
m` s` :Exn` mdW ,"cecl liMUn"A§©§¦§¨¦¤¥¨§©¦
wx `N` Fnvr cSn lFcB did `l dWn¤Ÿ¨¨¨¦©©§¤¨©

W df cSndidW mxnr lW FpA `Ed ¦©¤¤§¤©§¨¤¨¨
mikixv Ep`W oiCd zxEW ± xFCd lFcB§©©©¦¤¨§¦¦

.FlFwA rFnWld dxez ¦§©§
(d)íéøöî Cìîì ãbiåïéøBè÷éà Y¯ ©ª©§¤¤¦§©¦¦§¦

.milBxn§©§¦
ì eòébäL ïåéëå ,íänò çìLìLúL ¨©¦¨¤§¥¨¤¦¦¦§Ÿ¤

ìå Cìéì eòáwL íéîéáeL¯lirlcM ¨¦¤¨§¥¥§¨§¦§¥
.b ,d

íéøöîì ïéøæBç ïðéàL eàøå¯s` §¨¤¥¨§¦§¦§©¦©
cvl" mdixFg`l EaW iWilXd mFIAW¤©©§¦¦¨©£¥¤§©
K` ,a wEqR i"WxA lirlcM "mixvn¦§©¦§¦§¥§©¦¨©
DA EkldW KxCA Exfg `NW oeiM¥¨¤Ÿ¨§©¤¤¤¨§¨

KFldA)i"gp(Exvrp mB md FGn dxzie , §¨¦¥¨¦¥©¤¤§
,zFxigd iR cil mW Epge mzxfgA©£¨¨¨§¨¨§©¦©¦
xFfgl mYrcA oi`W milBxnd Epiad¥¦©§©§¦¤¥§©§¨©£

.mixvnl§¦§©¦
éòéáøä íBia äòøôì eãébäå eàa¯ ¨§¦¦§©§Ÿ©¨§¦¦

zIpg lW wgxOd did dOM xExA `lŸ¨©¨¨¨©¤§¨¤£¦©
i"Wx ixaCnE ,drxRn l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦©§Ÿ¦¦§¥©¦
mFiA DzF` Ekld milBxndW rnWn©§©¤©§©§¦¨§¨§
mdixg` Etcx drxR lig ENi`e ,cg ¤̀¨§¦¥©§Ÿ¨§©£¥¤
mzkild milBxndW d`xpe ,minFi©¦§¦§¤¤©§©§¦£¦¨¨

,lFcB lig xW`n xzFi dAxdA dxidn§¦¨§©§¥¥¥£¤©¦¨
mikixv Eid dNigYW mB dnE©©¤§¦¨¨§¦¦
Îxg` wxe ,wEqRA x`FznM oBx`zdl§¦§©§¥©§¨©¨§©©©
d`xE .minFil EkxvEd okle ,sFCxl KM̈¦§§¨¥§§§©¦§¥

.`pExAn l`xUi EpAx oFilB mB©¦§©¥¦§¨¥¦§¨
,íäéøçà eôãø éMMáe éLéîçáe©£¦¦©¦¦¨§©£¥¤

íiì eãøé éòéáL ìéìå¯wEqR oOwlcM §¥§¦¦¨§©¨§¦§©¨¨
.Kli`e `k§¥¨

íBé àeäå ,äøéL eøîà úéøçLa§©£¦¨§¦¨§
çñt ìL éòéáL¯dhFq i"Wx mB d`x §¦¦¤¤©§¥©©¦¨

oqipA `"kA mId lr dxiW" :a ,ai¦¨©©¨§§¦¨
:'mlFr xcq'A `ipzcM ,dxn`p¤¤§¨¦§©§¨§¥¤¨
mzi`l zFMQnE ,zFMql qqnrxn, ¥©§§¥§ª¦ª§¥¨

,dWlW ixd ,zFxigd iR iptl mzi`nE¥¥¨¦§¥¦©¦£¥§¨
gxa iM mixvn Klnl cBIe iriaxÄ§¦¦©ª©§¤¤¦§©¦¦¨©
xF` ,mixvn Etcx iXWe iWing ,mrd̈¨£¦¦§¦¦¨§¦§©¦
z` x`Ie xn`PW ,mIl Ecxi iriaW§¦¦¨§©¨¤¤¡©©¨¤¤
mFie ,dxiW Exn` zixgWl .dliNd©¨§¨§©£¦¨§¦¨§
gqR lW oFxg` aFh mFie ,did iriaW§¦¦¨¨§©£¤¤©
`n ,eh xAcOA i"Wx d`x la` ."did̈¨£¨§¥©¦©¦§¨
mini dpFnW" :oWxCd dWn iAx mWA§¥©¦¤©©§¨§¨¨¦
cr mixvOn E`vIXn l`xUi EdXW¤¨¦§¨¥¦¤¨§¦¦§©¦©
m"`xd azke ."mId lr dxiW Exn`W¤¨§¦¨©©¨§¨©¨§¥
.o`M i"Wx WExiR lr wlFg df WExiRW¤¥¤¥©¥©¦¨
mEW o`M oi`W azM "dix` xEB"d K ©̀©©§¥¨©¤¥¨
d`ivid dpFn mW i"Wx iM ,zwFlgn©£¤¦©¦¨¤©§¦¨
EhgW f`W gqR axr mFIn mixvOn¦¦§©¦¦¤¤¤©¤¨¨£
zEWxA Eid `l f`n xaMW ,gqR oAxẅ§©¤©¤§¨¥¨Ÿ¨¦§
d`ivid zlgzdM mdl aWgpe ,drxR©§Ÿ§¤§©¨¤§©§¨©©§¦¨
axrn mini dpFnW `vnpe ,mixvOn¦¦§©¦§¦§¨§¨¨¦¥¤¤
mifnFx dfle] dxiW Exn`W cr gqR¤©©¤¨§¦¨§¨¤§¦
x`FanM ,ziviSAW mihEg dpFnXd©§¨¦¤©¦¦©§¨

.[mW i"WxA§©¦¨
íBia äøéMä ïéøB÷ eðà Cëì§¨¨¦©¦¨©

.éòéáMäCôäiåCtäð Y¯.drxR al ©§¦¦©¥¨¥¤§©¥©§Ÿ
íäì øîà éøäL ,äéäM änî¯ ¦©¤¨¨¤£¥¨©¨¤

.`l ,ai lirl .drxR©§Ÿ§¥
"énò CBzî eàv eîe÷"¯s`e §¦©¦§©

dWlWl wx mzF` glW dNigYkNOW¤¦§©§¦¨¨©¨©¦§¨
xnFl Wi ,lirl i"Wx azMW FnM minï¦§¤¨©©¦§¥¥©
Fl didW ,hxgzd Fnvr df lrW¤©¤©§¦§¨¥¤¨¨

.ixnbl Egxai mdW WFWgl©£¤¥¦§§§©§¦
ì éøäL ,åéãáò ááì CtäðåøáòL §¤§©§©£¨¨¤£¥§¤¨©

íéøîBà eéäBì¯.f ,i lirl ¨§¦§¥
,"L÷Bîì eðì äæ äéäé éúî ãò"©¨©¦§¤¤¨§¥
ìéáLa íäéøçà ócøì eëôäð åLëòå§©§¨¤¤§¦§Ÿ©£¥¤¦§¦

íeìéàLäL íðBîî¯aEzMA WxFtnM ¨¨¤¦§¦©§¨©¨
)h ,eh onwl(,"llW wNg` biV` sCx`"¤§Ÿ©¦£©¥¨¨

iM ,mEli`WdW llXl dpEMd i`CeaE§©©©©¨¨©¨¨¤¦§¦¦
l`xUi ipal did okidn oM `l m ¦̀Ÿ¥¥¥¨¨¨¦§¥¦§¨¥
iM EpiUr z`G dn" :Exn`X dnE .llẄ¨©¤¨§©Ÿ¨¦¦

l`xUi z` EpgNWEpcarn,xnFl Wi ," ¦©§¤¦§¨¥¥¨§¥¥©
,dhxgd mvr wx z`aEn wEqRAW¤©¨¥©¤¤©£¨¨
mzF` EgNXW lr EhxgzdW¤¦§¨§©¤¦§¨

,mzcFarncEBpAzncFTd mzhlgdl ¥£¨¨§¦§©§¨¨¨©¤¤
sFCxl dAiq oicr df oi` la` ,mgNWl§©§¨£¨¥¤£©¦¦¨¦§
mdixg` sFCxl dAiQde ,mdixg ©̀£¥¤§©¦¨¦§©£¥¤
."mEli`WdW oFnOd liaWA" dzid̈§¨¦§¦©¨¤¦§¦
Wie .`Ad wEqRAW i"WxA WxFtnke§©§¨§©¦¤©¨©¨§¥
i"Wx azM `l drxR lrW xirdl§¨¦¤©©§ŸŸ¨©©¦
Wie ,mdixg` sFCxl FAl KRdPW¤¤§©¦¦§©£¥¤§¥
xn`p g wEqR oOwlC mEXn ,xnFl©¦¦§©¨¨¤¡©
x`Fanke ,"drxR al z` 'd wGgie"©§©¥¤¥©§Ÿ§©§¨
Fl did Fnvr cSn drxRW mW i"WxA§©¦¨¤©§Ÿ¦©©§¨¨
iAB ENi`e ,`l F` sFCxl m` wtq̈¥¦¦§Ÿ§¦©¥
llbA iWtgd mpFvxn Etcx md eicar£¨¨¥¨§¥§¨©¨§¦¦§©
e wEqR oOwl i"Wx d`xE .mpFnn̈¨§¥©¦§©¨¨
sFCxl eicar z` dYRW `Ed drxRW¤©§Ÿ¤¦¨¤£¨¨¦§

.oFnOd ipRn mdixg ©̀£¥¤¦§¥©¨
eðãáòîeðúBà ãáòî Y¯`le ¥¨§¥¥£Ÿ¨§Ÿ

:xnFl Kixv did f`W ,EpNW dcFarn¥£¨¤¨¤¨¨¨¨¦©
.EpzcFarne dxez ¥£¨¥



פז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd oey`x meil inei xeriy

(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 ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(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

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Baëø úà øñàiåBîöòa àeä Y ©¤§Ÿ¤¦§§©§
¯dEv `le ,daMxOl miqEQd xq`̈©©¦©¤§¨¨§Ÿ¦¨

eicarn cg`l)hk ,en ziy`xa i"yx d`x(, §¤¨¥£¨¨
il dOl "xq`Ie" oM `l m`W)m"`x(. ¤¦Ÿ¥©¤¡Ÿ¨¨¦

Bnò ç÷ì Bnò úàåíëLî Y §¤©¨©¦§¨¨
íéøáãa¯mFwn lkA i"Wx Wxtn oM ¦§¨¦¥§¨¥©¦§¨¨

,dfl mrHde ,mc` iAB dgiwl xn`PW¤¤¡©§¦¨©¥¨¨§©©©¨¤
,zrCd `Ed mc`d lW FxTirW ipRn¦§¥¤¦¨¤¨¨¨©©©
Wxtn okl ,dgiwl oFWl DA KIW `le§Ÿ©¨¨§§¦¨¨¥§¨¥
mzF` gwNW EpidC ,mixacA mkWOW¤§¨¨¦§¨¦§©§¤¨©¨

mYrcA)`"eb(. §©§¨
eàBa ,íeðçlLå eððBîî eìèðå eðé÷ì̈¦§¨§¨¥§¦©§
øàLk íënò âäðúà àì éðàå ,énò¦¦©£¦Ÿ¤§©¥¦¨¤¦§¨
åéãáò íéëìî øàL Cøc ,íéëìî§¨¦¤¤§¨§¨¦£¨¨
íéc÷à éðàå ,äîçìna Bì ïéîãB÷§¦©¦§¨¨©£¦©§¦

íëéðôì¯did `EdW ,"FOr gwl" Edfe ¦§¥¤§¤¨©¦¤¨¨
eixg`) mde W`xA(.FOr §Ÿ§¥©£¨¦

øîàpL¯.i wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨
øäîe Bîöò áéø÷ä ,"áéø÷ä äòøôe"©§Ÿ¦§¦¦§¦©§¦¥

åéúBìéç éðôì¯mdOr dpzdW FnM ¦§¥¥¨§¤¦§¨¦¨¤
)my i"yx(.

Làøa äfa ìhì íéëìî øàL Cøc¤¤§¨§¨¦¦Ÿ¦¨§Ÿ
øçáiL Bîk¯l`xUi iklnA `Ed oke §¤¦§©§¥§©§¥¦§¨¥

miffFA mrd lM" :a ,k oixcdpq d`x ±§¥©§¤§¦¨¨¨§¦
,"W`xA wlg lhFp `Ede Fl oipzFpe§§¦§¥¥¤§Ÿ
oFW`x xxFA dtId wlg" mW i"WxaE§©¦¨¥¤©¨¤¥¦

."dvgn lhFpe§¥¤¡¨
øîàpL ,÷ìça íënò äåLà éðà¯ £¦¤§¤¦¨¤§¥¤¤¤¡©

.h ,eh oOwl§©¨
"ììL ÷lçà"¯zFxnl ,xnFlM £©¥¨¨§©©§

W`xA Fnvr cinrd drxRW¤©§Ÿ¤¡¦©§§Ÿ
llW zTElg oiprNW ixd ,mitcFxd̈§¦£¥¤§¦§©£©¨¨
icM ,mdOr dEYWi `EdW mdl xn`̈©¨¤¤¦§©¤¦¨¤§¥
wlg lAwl liaWAW Exn`i `NW¤ŸŸ§¤¦§¦§©¥¥¤
W`xA did okl ,llXd W`xA§Ÿ©¨¨¨¥¨¨§Ÿ

.mitcFxdxn`" :mW i"Wx mB d`xE ¨§¦§¥©©¦¨¨©
,mixacA mYRWM FOrl ± aiF`sCx` ¥§©§¤¦¨¦§¨¦¤§Ÿ

biV`eixU mr llW wNg`e m §©¦¥©£©¥¨¨¦¨©
."icaref dxez ©£¨©

(f)øeçaíéøçáð Y¯oFWNn `le ¨¦§¨¦§Ÿ¦§
mixEgA)m"`x(. ©¦

ì "øeça"ãéçé ïBL¯."xEgA akx" ¨§¨¦¤¤¨
äæ ïéðîaL "áëø"å "áëø" ìk¯WW ¨¤¤§¤¤¤§¦§¨¤¥

.zF`n¥
"øeça" äéä¯xnF` did ENi`e ¨¨¨§¦¨¨¥

mircFi Epiid `l ,"mixgap miakx"§¨¦¦§¨¦Ÿ¨¦§¦
`N` ,xgap ikd `Ed akxe akx lMW¤¨¤¤¨¤¤¨¦¦§¨¤¨

mixgap md miakxd zEllMW wx)t"r ©¤§¨¨§¨¦¥¦§¨¦
`"eb(.

íéøöî áëø ìëåøàL ìk íänòå Y §Ÿ¤¤¦§¨¦§¦¨¤¨§¨
áëøä¯"mixvn akx lke" xnFlM ¨¤¤§©§¨¤¤¦§©¦

wNge .mixvn akx x`W lM :FWExiR¥¨§¨¤¤¦§©¦§¦¥
"xEgA akx zF`n WW" oiA aEzMd©¨¥¥¥¤¤¨
WW"W ipRn ,"mixvn akx lM" oial§¥¨¤¤¦§©¦¦§¥¤¥
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(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 ְִִֶ≈»¿≈ֲֵָֹ
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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 ׁשעל־ידי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאדם,
הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת תפלה)א להל' ּדתפּלה (ב"כותרת" ׁשהמצות־עׂשה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

האדם  מתקרב הּתפּלה שעל־ידי ה'", את "לעבד אלא צרכיו ּבּקׁשת אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא
הּקּב"ה. עם ְִִֵַַָָּומתאחד

הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה הּתפּלה ׁשאין ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
הּבֹורא  עם מתאחדים ועל־ידה היא, השי"ת עבֹודת מעּקרי הּתפּלה ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּצרֹותיו,

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,צרה).יתּבר ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם היא הּתפּלה ּכי ה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
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glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ipy meil inei xeriy
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 'e 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

(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¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

עּמהם  ‡Ì‰È¯Á.ׁשהתנה ÚÒ∑ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ְִִֶֶָָ…≈««¬≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

„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¿≈¿

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¿»≈√»¿»
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פט glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ipy meil inei xeriy
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 ׁשעל־ידי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאדם,
הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת תפלה)א להל' ּדתפּלה (ב"כותרת" ׁשהמצות־עׂשה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

האדם  מתקרב הּתפּלה שעל־ידי ה'", את "לעבד אלא צרכיו ּבּקׁשת אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא
הּקּב"ה. עם ְִִֵַַָָּומתאחד

הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה הּתפּלה ׁשאין ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
הּבֹורא  עם מתאחדים ועל־ידה היא, השי"ת עבֹודת מעּקרי הּתפּלה ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּצרֹותיו,

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,צרה).יתּבר ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם היא הּתפּלה ּכי ה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
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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
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i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay 'e ipy mei ß
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i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑ּכמֹו לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? מהּו קרב, ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

עּמהם  ‡Ì‰È¯Á.ׁשהתנה ÚÒ∑ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ְִִֶֶָָ…≈««¬≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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.e wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨

íäéøçà òñðLéàk ãçà áìa Y Ÿ¥©©£¥¤§¥¤¨§¦
ãçà¯cigi oFWlA "rqFp" aEzM okl ¤¨¨¥¨¥©¦§¨¦

EtCxIe" lirlckE ,miAx oFWlA `le)§Ÿ¦§©¦§¦§¥©¦§§
"mixvn(mixvOd lMW mEXn , ¦§©¦¦¤¨©¦§¦

,xirdlE .cg` Wi`M df xacl Ecg`zd¦§©£§¨¨¤§¦¤¨§¨¦
cg` alA" o`M aFYkl wIcn i"WxW¤©¦§©¥¦§¨§¥¤¨
iAB a ,hi oOwl ENi`e ,"cg` Wi`M§¦¤¨§¦§©¨©¥



glyaצ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy

(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 ְִֹ

(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 'f 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 הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ׁשנאמר ּבתפּלה, ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

‡˙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˙¿¿∆¡≈«»¿»

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¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mkilr crezdl mEw`W .g ,b diptv§©§¨¤¨§¦§©¥£¥¤
)my i"yx(.

.áeLàL ,íe÷àL "íBìLá éáeL ãò"©¦§¨¤¨¤¨
¯.ek ,gi a minId ixaCbi dxez ¦§¥©¨¦

(bi)'Bâå íéøöî úà íúéàø øLà ék¦£¤§¦¤¤¦§©¦§
àlà Bðéà íúBà "íúéàø"M äî Y©¤§¦¤¨¥¤¨

"íBiä"¯xE`Y EdGW FrnWnM m` iM ©¦¦§©§¨¤¤¥
xWTd oaEn `l ,mFId E`xX dn©¤¨©Ÿ¨©¤¤
mzF`xl EtiqFz `l" wEqRd KWndl§¤§¥©¨Ÿ¦¦§¨
mixvOd z` mdNW dI`xd ike ,"cFr§¦¨§¦¨¤¨¤¤©¦§¦
dn oiprA dcixFn F` dlrn "mFId"©©£¨¦¨§¦§©©
"mFId"W WxiR okl ,KMÎxg` E`xIX¤¦§©©¨¨¥¥©¤©
"mFId `N` Fpi`" ,dghaddn wlg `Ed¥¤¥©©§¨¨¥¤¨©

)`"eb t"r(mzi`x xW` iM :xn` ENi`kE .§¦¨©¦£¤§¦¤
calA `Ed mFId ,mixvn z`)oexkfd xtq(. ¤¦§©¦©¦§¨

íúBà "íúéàø"L àeä "íBiä"¯ ©¤§¦¤¨
,wEqRd zFaiY z` WxiR dNigY§¦¨¥©¤¥©¨
dn" :FWExiR "mzi`x xW`"W¤£¤§¦¤¥©
mFId :FWExiR "mFId"e ,"mzi`xX¤§¦¤§©¥©
,wEqRd oipr z` Wxtn zrke ,calA¦§¨§¨¥§¨¥¤¦§©©¨
itl iM ,"mzi`xW `Ed mFId" FWExiRW¤¥©¤§¦¤¦§¦
wx ike :oaEn `l oicr ilENOd WExiRd©¥©¦¦£©¦Ÿ¨§¦©
mB ixde ,mixvn z` E`x calA mFId©¦§¨¨¤¦§©¦©£¥©
KxvEd okle ,mixvn z` E`x xarA¤¨¨¨¤¦§©¦§¨¥§©

mzF` mzi`xW `Ed mFId :Wxtl§¨¥©¤§¦¤¨
.xzFi `le [dpFxg`d mrRA]©©©¨©£¨§Ÿ¥

"ãBò .. eôñú àì"å¯e"ie z` siqFd §ŸŸ¦¦¤¨
EdGW xnFl ,"EtiqFz `l"l xEAigd©¦§Ÿ¦©¤¤
"dcVA x`A"d azke .cg` KWnd¤§¥¤¨§¨©©§¥©¨¤
ipRn ,df lM mdl xnFl KxvEd dWOW¤¤§©©¨¤¨¤¦§¥

mdl xn` dNigYAWE`xE EaSizd" : ¤©§¦¨¨©¨¤¦§©§§
,"mFId mkl dUri xW` 'd zrEWi z ¤̀§©£¤©£¤¨¤©
dn ,oFrhl l`xUi zrcA dlFr dide§¨¨¤§©©¦§¨¥¦§©
E`ai xgn m` ,mFId drEWYd lirFY¦©§¨©¦¨¨¨Ÿ
mdl xn` okle ,mrR aEW mixvOd©¦§¦©©§¨¥¨©¨¤
E`xi `l mFId lW drEWYd iciÎlrW¤©§¥©§¨¤©Ÿ¦§
m"`xd azM dPde .xzFi mzF`¨¥§¦¥¨©¨§¥
,"cFr EtiqFz `le" i"Wx ixaCOW¤¦¦§¥©¦§Ÿ¦
mdl xEq`W dxdf` EdGW rnWn©§©¤¤©§¨¨¤¨¨¤
i"Wx ok`e .xzFi mixvOd z` zF`xl¦§¤©¦§¦¥§¨¥©¦
fh ,f rWFdaE fh ,hk l`wfgiA¦¤§¥§¥©
`l"W Wxtn a ,`k oixcdpqaE§©§¤§¦§¨¥¤Ÿ
i"Wx la` .l`xUil dxdf` Ff "EtiqFz¦©§¨¨§¦§¨¥£¨©¦

" :azFM d ,`i rWFdAeiYghad`l §¥©¥¦§©§¦Ÿ
`id oke ."cFr mzF`xl EtiqFz¦¦§¨§¥¦
FGW ,o`M i"Wx oFWl zEhWR zErnWn©§¨©§§©¦¨¤
Epiad oke .dxdf` `le dghad©§¨¨§Ÿ©§¨¨§¥¥¦

.i"Wx iWxtn aFx zEhWtAci dxez §©§§¨§¥©¦

(ci)íëì íçlé 'äíëìéáLa Y¯ ¦¨¥¨¤¦§¦§¤
,` mixaC .fi ,cl xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨§¨¦
i"WxaE .f ,bi aFI` .` ,d dirWi .l§©§¨¦§©¦
i"WxA oke ."mkilr" :b wEqR lirl§¥¨£¥¤§¥§©¦

.gk ,al xAcOA©¦§¨
"íäì íçìð 'ä ék" ïëå¯wEqR oOwl §¥¦¦§¨¨¤§©¨¨

.mliaWA .dk¦§¦¨
"ïeáéøz ìàì íà" ïëå¯.g ,bi aFI` §¥¦¨¥§¦¦

dInx lr oEgMezY FliaWA)my i"yx(. ¦§¦¦§©§©§¦¨
."FnFwnA" :g ,fk miNdY i"Wx d`xE§¥©¦§¦¦¦§

"éì øac øLàå" ïëå¯.f ,ck ziW`xA §¥©£¤¦¤¦§¥¦
iMxvl)my i"yx(. §¨§¦

"ìòaì ïeáéøz ízàä" ïëå¯mihtFW §¥©©¤§¦©©©§¦
lrAd liaWA .`l ,e)my i"yx(.eh dxez ¦§¦©©©

(eh)éìà ÷òöz äîäéäL eðãîì Y ©¦§©¥¨¨©§¤¨¨
ìltúîe ãîBò äLî¯`NW s` Ÿ¤¥¦§©¥©¤Ÿ

.wEqRA WxFtn§¨©¨
úò àì :àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîà̈©©¨¨Ÿ¥

éøàäì äzòälôúa C¯Fl xn` okle ©¨§©£¦¦§¦¨§¨¥¨©
Fl oi`W ,cizr oFWlA "il` wrvY dn"©¦§©¥©¦§¨¦¤¥

xzFi Kix`dl)cecl likyn(. §©£¦¥
:øçà øác .äøöa ïéðeúð ìàøNiL¤¦§¨¥§¦§¨¨¨¨©¥

éeìz øácä éìò ,"éìà ÷òöz äî"¯ ©¦§©¥¨¨©©¨¨¨
miqxFB `l m"`xA oke oFW`x qEtcA¦§¦§¥¨§¥Ÿ§¦

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e 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 ְִֶֶַָָָ

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¿¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)íéøá÷ ïéà éìaîäéëå Y £¦§¦¥§¨¦§¦
ïBøñç úîçî¯zaiY WExiR Edf ¥£©¤§¤¥¥©

g"YR s"hgA dcEwPd `"dd :"ilAnd"£¦§¦©¥©§¨©£¨©¨
,"ike" FWExitE ,ddinYd `"d `id¦¥©§¦¨¥§¦
m"n `id "ilAnd" zaizAW m"n zF`d̈¥¤§¥©£¦§¦¦¥
"ilA" zaize ,"zngn" FWExitE ,dAiQd©¦¨¥¥£©§¥©§¦

"oFxQg" FWExiR)m"`x(. ¥¦¨
íéøá÷)(,-.EpiptNW miqEtCA `Ed oM §¨¦¥©§¦¤§¨¥

mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA la £̀¨§©¨¦§¥¨§¦¦¦
.Ff daiY miqxFB `l m"`xde§¨§¥Ÿ§¦¥¨

íéøá÷ ïéà"L"íéøöîa¯i"Wx zpEM ¤¥§¨¦§¦§©¦©¨©©¦
" oFWNd ltM z` dfA x`alilAnd §¨¥¨¤¤¤¤©¨£¦§¦

" zNnA o"iW zF` siqFd okle ,"oi`oi` ¥§¨¥¦¦§¦©¥
lW FWExiR `EdW xnFl ,"mixaw§¨¦©¤¥¤

"ilAnd" Exn` dNigYW ,"ilAnd," £¦§¦¤§¦¨¨§£¦§¦
oicre ,oFxQg WIW llbA ike FWExiRW¤¥§¦¦§©¤¥¦¨©£©¦
EWxR KMÎxg`e ,oFxQgd dn Exn` `lŸ¨§©©¦¨§©©¨¥§

"mixaw oi`"W `Ed oFxQgdW)m"`x(. ¤©¦¨¤¥§¨¦
Wxtl d`A dIpXd dlilXdW EpidC§©§¤©§¦¨©§¦¨¨¨§¨¥
dfM dxwnaE ,dpFW`xd dlilXd z ¤̀©§¦¨¨¦¨§¦§¤¨¤
hErin xg` hErin oi` mixnF` oi ¥̀§¦¥¦©©¦

zFAxl `N`)`xwpd zpad(zqxiB itlE . ¤¨§©§¦¦§©
mixaw oFxqg zngn ike" :mixtQd©§¨¦§¦¥£©¤§§¨¦
`Ed WExiRd ,"mixvnA mixaw oi`W¤¥§¨¦§¦§©¦©¥

:KMilAnddn EpidC ,mixaw oFxqg ¨£¦§¦¤§§¨¦§©§©
,xnFlM .mixvnA mixaw oi`X¤¥§¨¦§¦§©¦§©

"ilAndoi`"e "mixaw" lr aqEn " £¦§¦¨©§¨¦§¥

"mixvnA" lr aqEn "mixaw)ixace `"eb §¨¦¨©§¦§©¦
cec(.

íL øáwì¯mzprh xTir df ixdW ¦¨¥¨¤£¥¤¦©©£¨¨
.xAcOA xaTdl m`ivFdW¤¦¨§¦¨¥©¦§¨

íMî "eðzç÷ì"¯"EpYgwl" ,xnFlM §©§¨¦¨§©§©§¨
,mgwl mXOW ,"mixvnA" lr aqEn¨©§¦§©¦¤¦¨§¨¨
did f`W ,"xAcOA zEnl" lr `le§Ÿ©¨©¦§¨¤¨¨¨

."Epz`ad" xnFl mi`zn©§¦©£¥¨
ï"åð é"ã à"öðìééô ø"åô é"ù

.æòìa ù"éùåô¯se por feilance de §©©
non foses`l lW xFqgn zngn m`d ,©¦¥£©©£¤Ÿ

mixaw)i"yx ifrl xve`(mBW dgkFd `ian . §¨¦¥¦¨¨¤©
lW oFWl ltM Epivn frl oFWlA¦§©©¨¦¤¤¨¤
Wxtl d`A dIpXd dlilXdW ,dlilW§¦¨¤©§¦¨©§¦¨¨¨§¨¥

dpFW`xd dlilXd z`)ipiirn .`xwnd zpad ¤©§¦¨¨¦¨
mb`(.ai dxez

(ai)éìà eðøac øLàíéøöîá EY £¤¦©§¥¤§¦§©¦
eøac ïëéäå¯z` dcarpe EPOn lcg" §¥¨¦§£©¦¤§©©§¨¤

aFh iM" mixaCd KWnd la` ."mixvn¦§©¦£¨¤§¥©§¨¦¦
,"xAcOA EpzEOn mixvn z` car Epl̈£Ÿ¤¦§©¦¦¥©¦§¨
mi`Fx mdX dn itNW ,eiWkr wx Exn`̈§©©§¨¤§¦©¤¥¦
z` cFarl mdl did aFh xzFi eiWkr©§¨¥¨¨¨¤©£¤

xAcOA dYr mzEOn mixvn)m"`x(. ¦§¨¦¦¨©¨©¦§¨
KWnd mBW ,azM "dcVA x`A"aE©§¥©¨¤¨©¤©¤§¥
Exn` ixdW ,mdixacA xMfp mixaCd©§¨¦¦§¨§¦§¥¤¤£¥¨§
md xnFlM ,"Epbxdl mciA axg zzl"¨¤¤¤§¨¨§¨§¥§©¥

llbAW EprhbFxdl mivFx md dWn ¨£¤¦§©¤¥¦©£

KWnd z` miticrn mde ,mzF`¨§¥©£¦¦¤¤§¥
dn dfe ,mzbixd ipR lr cEArXd©¦§©§¥£¦¨¨§¤©

.o`M mB Exn`X¤¨§©¨
"ètLéå íëéìò 'ä àøé"¯,d lirl ¥¤£¥¤§¦§Ÿ§¥

EidW mW i"WxA oFW`xd WExiRke .`k§©¥¨¦§©¦¨¤¨
itl oMÎoi`XÎdn ,l`xUIn miWp` EN ¥̀£¨¦¦¦§¨¥©¤¥¥§¦
xAEcn mW `iadW WxcOd WExiR¥©¦§¨¤¥¦¨§¨

.mxia`e ozcA§¨¨©£¦¨
eðúnîúeîð øLàî Y¯lrFR oFWlA ¦ª¥¥£¤¨¦§©

.xaC mW Fpi`e ,cizrA¤¨¦§¥¥¨¨
í"eôàìî ãe÷ð äéä íàå¯:m"lFgA §¦¨¨¨§¨§¨

.xaC mW did f`e ,"EpzFOn"¦¥§¨¨¨¥¨¨
eðúúénî øàáð äéä¯.EpNW dziOdn ¨¨¦§¨¦¦¨¥¥©¦¨¤¨

`le ,mc` lM zzinl dpEMd dzid f`e§¨¨§¨©©¨¨§¦©¨¨¨§Ÿ
cizrA mdl rx`YW zi`Ce dzinl§¦¨©¨¦¤¤¡©¨¤¤¨¦

aFxTd)zeaegx x`a(. ©¨
÷"øeLa ãe÷pL åLëò¯`Ede .u"EAEw ©§¨¤¨§ª§

xFwn oFWlA)`"eb(. ¦§¨
úeîð øLàî øàáð¯mzpEM f`e ¦§¨¥£¤¨§¨©¨¨¨

cizrA zE`CeA mdl rx`YW dzinl§¦¨¤¤¡©¨¤§©¨¤¨¦
xAcOA aFxTd)zeaegx x`a(. ©¨©¦§¨

"eðúeî ïzé éî" ïëå¯d`x .b ,fh oOwl §¥¦¦¥¥§©¨§¥
.mW i"Wx mB©©¦¨

"éúeî ïzé éî" ïëå .úeîpL¤¨§¥¦¦¥¦
íBìLáàc¯,mFlWa` lr ceC xn`W §©§¨¤¨©¨¦©©§¨

.` ,hi a l`EnWA¦§¥
"ãòì éîe÷ íBéì" :Bîk .úeîàL¯ ¤¨§§¦§©



צי glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy

(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 ְִֹ

(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 'f 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 הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ׁשנאמר ּבתפּלה, ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

‡˙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˙¿¿∆¡≈«»¿»

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¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mkilr crezdl mEw`W .g ,b diptv§©§¨¤¨§¦§©¥£¥¤
)my i"yx(.

.áeLàL ,íe÷àL "íBìLá éáeL ãò"©¦§¨¤¨¤¨
¯.ek ,gi a minId ixaCbi dxez ¦§¥©¨¦

(bi)'Bâå íéøöî úà íúéàø øLà ék¦£¤§¦¤¤¦§©¦§
àlà Bðéà íúBà "íúéàø"M äî Y©¤§¦¤¨¥¤¨

"íBiä"¯xE`Y EdGW FrnWnM m` iM ©¦¦§©§¨¤¤¥
xWTd oaEn `l ,mFId E`xX dn©¤¨©Ÿ¨©¤¤
mzF`xl EtiqFz `l" wEqRd KWndl§¤§¥©¨Ÿ¦¦§¨
mixvOd z` mdNW dI`xd ike ,"cFr§¦¨§¦¨¤¨¤¤©¦§¦
dn oiprA dcixFn F` dlrn "mFId"©©£¨¦¨§¦§©©
"mFId"W WxiR okl ,KMÎxg` E`xIX¤¦§©©¨¨¥¥©¤©
"mFId `N` Fpi`" ,dghaddn wlg `Ed¥¤¥©©§¨¨¥¤¨©

)`"eb t"r(mzi`x xW` iM :xn` ENi`kE .§¦¨©¦£¤§¦¤
calA `Ed mFId ,mixvn z`)oexkfd xtq(. ¤¦§©¦©¦§¨

íúBà "íúéàø"L àeä "íBiä"¯ ©¤§¦¤¨
,wEqRd zFaiY z` WxiR dNigY§¦¨¥©¤¥©¨
dn" :FWExiR "mzi`x xW`"W¤£¤§¦¤¥©
mFId :FWExiR "mFId"e ,"mzi`xX¤§¦¤§©¥©
,wEqRd oipr z` Wxtn zrke ,calA¦§¨§¨¥§¨¥¤¦§©©¨
itl iM ,"mzi`xW `Ed mFId" FWExiRW¤¥©¤§¦¤¦§¦
wx ike :oaEn `l oicr ilENOd WExiRd©¥©¦¦£©¦Ÿ¨§¦©
mB ixde ,mixvn z` E`x calA mFId©¦§¨¨¤¦§©¦©£¥©
KxvEd okle ,mixvn z` E`x xarA¤¨¨¨¤¦§©¦§¨¥§©

mzF` mzi`xW `Ed mFId :Wxtl§¨¥©¤§¦¤¨
.xzFi `le [dpFxg`d mrRA]©©©¨©£¨§Ÿ¥

"ãBò .. eôñú àì"å¯e"ie z` siqFd §ŸŸ¦¦¤¨
EdGW xnFl ,"EtiqFz `l"l xEAigd©¦§Ÿ¦©¤¤
"dcVA x`A"d azke .cg` KWnd¤§¥¤¨§¨©©§¥©¨¤
ipRn ,df lM mdl xnFl KxvEd dWOW¤¤§©©¨¤¨¤¦§¥

mdl xn` dNigYAWE`xE EaSizd" : ¤©§¦¨¨©¨¤¦§©§§
,"mFId mkl dUri xW` 'd zrEWi z ¤̀§©£¤©£¤¨¤©
dn ,oFrhl l`xUi zrcA dlFr dide§¨¨¤§©©¦§¨¥¦§©
E`ai xgn m` ,mFId drEWYd lirFY¦©§¨©¦¨¨¨Ÿ
mdl xn` okle ,mrR aEW mixvOd©¦§¦©©§¨¥¨©¨¤
E`xi `l mFId lW drEWYd iciÎlrW¤©§¥©§¨¤©Ÿ¦§
m"`xd azM dPde .xzFi mzF`¨¥§¦¥¨©¨§¥
,"cFr EtiqFz `le" i"Wx ixaCOW¤¦¦§¥©¦§Ÿ¦
mdl xEq`W dxdf` EdGW rnWn©§©¤¤©§¨¨¤¨¨¤
i"Wx ok`e .xzFi mixvOd z` zF`xl¦§¤©¦§¦¥§¨¥©¦
fh ,f rWFdaE fh ,hk l`wfgiA¦¤§¥§¥©
`l"W Wxtn a ,`k oixcdpqaE§©§¤§¦§¨¥¤Ÿ
i"Wx la` .l`xUil dxdf` Ff "EtiqFz¦©§¨¨§¦§¨¥£¨©¦

" :azFM d ,`i rWFdAeiYghad`l §¥©¥¦§©§¦Ÿ
`id oke ."cFr mzF`xl EtiqFz¦¦§¨§¥¦
FGW ,o`M i"Wx oFWl zEhWR zErnWn©§¨©§§©¦¨¤
Epiad oke .dxdf` `le dghad©§¨¨§Ÿ©§¨¨§¥¥¦

.i"Wx iWxtn aFx zEhWtAci dxez §©§§¨§¥©¦

(ci)íëì íçlé 'äíëìéáLa Y¯ ¦¨¥¨¤¦§¦§¤
,` mixaC .fi ,cl xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨§¨¦
i"WxaE .f ,bi aFI` .` ,d dirWi .l§©§¨¦§©¦
i"WxA oke ."mkilr" :b wEqR lirl§¥¨£¥¤§¥§©¦

.gk ,al xAcOA©¦§¨
"íäì íçìð 'ä ék" ïëå¯wEqR oOwl §¥¦¦§¨¨¤§©¨¨

.mliaWA .dk¦§¦¨
"ïeáéøz ìàì íà" ïëå¯.g ,bi aFI` §¥¦¨¥§¦¦

dInx lr oEgMezY FliaWA)my i"yx(. ¦§¦¦§©§©§¦¨
."FnFwnA" :g ,fk miNdY i"Wx d`xE§¥©¦§¦¦¦§

"éì øac øLàå" ïëå¯.f ,ck ziW`xA §¥©£¤¦¤¦§¥¦
iMxvl)my i"yx(. §¨§¦

"ìòaì ïeáéøz ízàä" ïëå¯mihtFW §¥©©¤§¦©©©§¦
lrAd liaWA .`l ,e)my i"yx(.eh dxez ¦§¦©©©

(eh)éìà ÷òöz äîäéäL eðãîì Y ©¦§©¥¨¨©§¤¨¨
ìltúîe ãîBò äLî¯`NW s` Ÿ¤¥¦§©¥©¤Ÿ

.wEqRA WxFtn§¨©¨
úò àì :àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîà̈©©¨¨Ÿ¥

éøàäì äzòälôúa C¯Fl xn` okle ©¨§©£¦¦§¦¨§¨¥¨©
Fl oi`W ,cizr oFWlA "il` wrvY dn"©¦§©¥©¦§¨¦¤¥

xzFi Kix`dl)cecl likyn(. §©£¦¥
:øçà øác .äøöa ïéðeúð ìàøNiL¤¦§¨¥§¦§¨¨¨¨©¥

éeìz øácä éìò ,"éìà ÷òöz äî"¯ ©¦§©¥¨¨©©¨¨¨
miqxFB `l m"`xA oke oFW`x qEtcA¦§¦§¥¨§¥Ÿ§¦

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e 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 ְִֶֶַָָָ

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¿¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)íéøá÷ ïéà éìaîäéëå Y £¦§¦¥§¨¦§¦
ïBøñç úîçî¯zaiY WExiR Edf ¥£©¤§¤¥¥©

g"YR s"hgA dcEwPd `"dd :"ilAnd"£¦§¦©¥©§¨©£¨©¨
,"ike" FWExitE ,ddinYd `"d `id¦¥©§¦¨¥§¦
m"n `id "ilAnd" zaizAW m"n zF`d̈¥¤§¥©£¦§¦¦¥
"ilA" zaize ,"zngn" FWExitE ,dAiQd©¦¨¥¥£©§¥©§¦

"oFxQg" FWExiR)m"`x(. ¥¦¨
íéøá÷)(,-.EpiptNW miqEtCA `Ed oM §¨¦¥©§¦¤§¨¥

mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA la £̀¨§©¨¦§¥¨§¦¦¦
.Ff daiY miqxFB `l m"`xde§¨§¥Ÿ§¦¥¨

íéøá÷ ïéà"L"íéøöîa¯i"Wx zpEM ¤¥§¨¦§¦§©¦©¨©©¦
" oFWNd ltM z` dfA x`alilAnd §¨¥¨¤¤¤¤©¨£¦§¦

" zNnA o"iW zF` siqFd okle ,"oi`oi` ¥§¨¥¦¦§¦©¥
lW FWExiR `EdW xnFl ,"mixaw§¨¦©¤¥¤

"ilAnd" Exn` dNigYW ,"ilAnd," £¦§¦¤§¦¨¨§£¦§¦
oicre ,oFxQg WIW llbA ike FWExiRW¤¥§¦¦§©¤¥¦¨©£©¦
EWxR KMÎxg`e ,oFxQgd dn Exn` `lŸ¨§©©¦¨§©©¨¥§

"mixaw oi`"W `Ed oFxQgdW)m"`x(. ¤©¦¨¤¥§¨¦
Wxtl d`A dIpXd dlilXdW EpidC§©§¤©§¦¨©§¦¨¨¨§¨¥
dfM dxwnaE ,dpFW`xd dlilXd z ¤̀©§¦¨¨¦¨§¦§¤¨¤
hErin xg` hErin oi` mixnF` oi ¥̀§¦¥¦©©¦

zFAxl `N`)`xwpd zpad(zqxiB itlE . ¤¨§©§¦¦§©
mixaw oFxqg zngn ike" :mixtQd©§¨¦§¦¥£©¤§§¨¦
`Ed WExiRd ,"mixvnA mixaw oi`W¤¥§¨¦§¦§©¦©¥

:KMilAnddn EpidC ,mixaw oFxqg ¨£¦§¦¤§§¨¦§©§©
,xnFlM .mixvnA mixaw oi`X¤¥§¨¦§¦§©¦§©

"ilAndoi`"e "mixaw" lr aqEn " £¦§¦¨©§¨¦§¥

"mixvnA" lr aqEn "mixaw)ixace `"eb §¨¦¨©§¦§©¦
cec(.

íL øáwì¯mzprh xTir df ixdW ¦¨¥¨¤£¥¤¦©©£¨¨
.xAcOA xaTdl m`ivFdW¤¦¨§¦¨¥©¦§¨

íMî "eðzç÷ì"¯"EpYgwl" ,xnFlM §©§¨¦¨§©§©§¨
,mgwl mXOW ,"mixvnA" lr aqEn¨©§¦§©¦¤¦¨§¨¨
did f`W ,"xAcOA zEnl" lr `le§Ÿ©¨©¦§¨¤¨¨¨

."Epz`ad" xnFl mi`zn©§¦©£¥¨
ï"åð é"ã à"öðìééô ø"åô é"ù

.æòìa ù"éùåô¯se por feilance de §©©
non foses`l lW xFqgn zngn m`d ,©¦¥£©©£¤Ÿ

mixaw)i"yx ifrl xve`(mBW dgkFd `ian . §¨¦¥¦¨¨¤©
lW oFWl ltM Epivn frl oFWlA¦§©©¨¦¤¤¨¤
Wxtl d`A dIpXd dlilXdW ,dlilW§¦¨¤©§¦¨©§¦¨¨¨§¨¥

dpFW`xd dlilXd z`)ipiirn .`xwnd zpad ¤©§¦¨¨¦¨
mb`(.ai dxez

(ai)éìà eðøac øLàíéøöîá EY £¤¦©§¥¤§¦§©¦
eøac ïëéäå¯z` dcarpe EPOn lcg" §¥¨¦§£©¦¤§©©§¨¤

aFh iM" mixaCd KWnd la` ."mixvn¦§©¦£¨¤§¥©§¨¦¦
,"xAcOA EpzEOn mixvn z` car Epl̈£Ÿ¤¦§©¦¦¥©¦§¨
mi`Fx mdX dn itNW ,eiWkr wx Exn`̈§©©§¨¤§¦©¤¥¦
z` cFarl mdl did aFh xzFi eiWkr©§¨¥¨¨¨¤©£¤

xAcOA dYr mzEOn mixvn)m"`x(. ¦§¨¦¦¨©¨©¦§¨
KWnd mBW ,azM "dcVA x`A"aE©§¥©¨¤¨©¤©¤§¥
Exn` ixdW ,mdixacA xMfp mixaCd©§¨¦¦§¨§¦§¥¤¤£¥¨§
md xnFlM ,"Epbxdl mciA axg zzl"¨¤¤¤§¨¨§¨§¥§©¥

llbAW EprhbFxdl mivFx md dWn ¨£¤¦§©¤¥¦©£

KWnd z` miticrn mde ,mzF`¨§¥©£¦¦¤¤§¥
dn dfe ,mzbixd ipR lr cEArXd©¦§©§¥£¦¨¨§¤©

.o`M mB Exn`X¤¨§©¨
"ètLéå íëéìò 'ä àøé"¯,d lirl ¥¤£¥¤§¦§Ÿ§¥

EidW mW i"WxA oFW`xd WExiRke .`k§©¥¨¦§©¦¨¤¨
itl oMÎoi`XÎdn ,l`xUIn miWp` EN ¥̀£¨¦¦¦§¨¥©¤¥¥§¦
xAEcn mW `iadW WxcOd WExiR¥©¦§¨¤¥¦¨§¨

.mxia`e ozcA§¨¨©£¦¨
eðúnîúeîð øLàî Y¯lrFR oFWlA ¦ª¥¥£¤¨¦§©

.xaC mW Fpi`e ,cizrA¤¨¦§¥¥¨¨
í"eôàìî ãe÷ð äéä íàå¯:m"lFgA §¦¨¨¨§¨§¨

.xaC mW did f`e ,"EpzFOn"¦¥§¨¨¨¥¨¨
eðúúénî øàáð äéä¯.EpNW dziOdn ¨¨¦§¨¦¦¨¥¥©¦¨¤¨

`le ,mc` lM zzinl dpEMd dzid f`e§¨¨§¨©©¨¨§¦©¨¨¨§Ÿ
cizrA mdl rx`YW zi`Ce dzinl§¦¨©¨¦¤¤¡©¨¤¤¨¦

aFxTd)zeaegx x`a(. ©¨
÷"øeLa ãe÷pL åLëò¯`Ede .u"EAEw ©§¨¤¨§ª§

xFwn oFWlA)`"eb(. ¦§¨
úeîð øLàî øàáð¯mzpEM f`e ¦§¨¥£¤¨§¨©¨¨¨

cizrA zE`CeA mdl rx`YW dzinl§¦¨¤¤¡©¨¤§©¨¤¨¦
xAcOA aFxTd)zeaegx x`a(. ©¨©¦§¨

"eðúeî ïzé éî" ïëå¯d`x .b ,fh oOwl §¥¦¦¥¥§©¨§¥
.mW i"Wx mB©©¦¨

"éúeî ïzé éî" ïëå .úeîpL¤¨§¥¦¦¥¦
íBìLáàc¯,mFlWa` lr ceC xn`W §©§¨¤¨©¨¦©©§¨

.` ,hi a l`EnWA¦§¥
"ãòì éîe÷ íBéì" :Bîk .úeîàL¯ ¤¨§§¦§©



glyaצב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f 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

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¿»≈»≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)íäéøçàî Cìiåïéa" ìécáäì Y ©¥¤¥©£¥¤§©§¦¥
"ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî¯ ©£¥¦§©¦¥©£¥¦§¨¥

dpgn oiA `aIe" :k wEqR oOwl xEn`M̈¨§©¨¨©¨Ÿ¥©£¥
aqEn dfe ,"l`xUi dpgn oial mixvn¦§©¦§¥©£¥¦§¨¥§¤¨
oi`W ,oprd cEOr lr `le K`lOd lr©©©§¨§Ÿ©©¤¨¨¤¥
K`lnA `N` oprA KIW "`aIe" oFWl§©¨Ÿ©¨§¨¨¤¨§©§¨

)`"eb(ElkEi `NW icM dzid dlCadde ,§©©§¨¨¨§¨§¥¤Ÿ§
mbiVdl mixvOd)i"gp(. ©¦§¦§©¦¨

úBàøèñéláe íévç ìa÷ìe¯milM §©¥¦¦©¦§§¨¥¦
.mipa` mixFId©¦£¨¦

íéøöî ìL¯,al mixaC i"Wx mB d`x ¤¦§©¦§¥©©¦§¨¦
mEbiVde mdixg` mixvn ErqPWM" :`i§¤¨§¦§©¦©£¥¤§¦¦
ipa`e miSg mdA miwxFf Eid ,mId lr©©¨¨§¦¨¤¦¦§©§¥
midl`d K`ln rQIe cIn ,zF`xhqiNA©¦§§¨¦¨©¦©©§©¨¡Ÿ¦
la` ."'ebe mixvn dpgn oiA `aIe 'ebe©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦£¨
K`ln rQIe" :c ,hi oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨©¦©©§©
mixvn dpgn oiA `aIe 'ebe midl`d̈¡Ÿ¦©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦
ipa`e miSg miwxFf mixvn Eide ,'ebe§¨¦§©¦§¦¦¦§©§¥

zF`xhqiNAmlAwn oprdedf itlE ." ©¦§§¨§¤¨¨§©§¨§¦¤
miwl`d K`ln`l K` .oprd KxC lrR ©§©¨¡Ÿ¦¨©¤¤¤¨¨©Ÿ

,o`M i"Wx ixaC KWndn oM rnWn©§©¥¥¤§¥¦§¥©¦¨
liaWA mdixg`n Kld oprdW¤¤¨¨¨©¥©£¥¤¦§¦

.mixvnl KiWgdl§©£¦§¦§©¦
íB÷î ìëa¯,mFwn lkA `weC e`l §¨¨¨©§¨§¨¨

ziW`xA :mde ,zFnFwOd aFxA `N ¤̀¨§©§§¥§¥¦
.a ,b lirl .eh ,`i ,ak mW .`iÎf ,fh¨§¥
ziW`xaA la` .dlÎak ,ak xAcOA©¦§¨£¨¦§¥¦
`i ,`l mW ."miwl` K`ln" fi ,`k©§©¡Ÿ¦¨

."miwl`d K`ln"©§©¨¡Ÿ¦
Càìî" ïàëå ,"'ä Càìî" øîBà àeä¥©§©§¨©§©

"íéäìàä¯liSdl `A K`lOdW oeike ¨¡Ÿ¦§¥¨¤©©§¨¨§©¦
xn`p `l rECn ,mixvOdn l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥©¦§¦©©Ÿ¤¡©

"'d K`ln")cec ixac(. ©§©
ïéc àlà íB÷î ìëa "íéäìà" ïéà¯ ¥¡Ÿ¦§¨¨¤¨¦

.` ,g ziW`xA i"Wx d`x§¥©¦§¥¦
ïéca ïéðeúð ìàøNé eéäL ãnìî§©¥¤¨¦§¨¥§¦©¦
ãáàäì íà ìöpäì íà äòL dúBàa§¨¨¨¦§¦¨¥¦§¥¨¥

íéøöî íò¯Exn`e EnrxzPW llbA ¦¦§©¦¦§©¤¦§©£§¨§
"mixvnA mixaw oi` ilAnd")`"eb(. £¦§¦¥§¨¦§¦§©¦

eh wEqR lirl i"WxA xEn`d zEkfaE¦§¨¨§©¦§¥¨
.ElSp¦§

ïðòä ãenò òqiåäëLçLk Y¯iM ©¦©©¤¨¨§¤¨§¨¦
.mdiptl did `Ed mFIA©¨¨¦§¥¤

äðçnä úà ïðòä ãenò íéìLäå§¦§¦©¤¨¨¤©©£¤
Bîk ïðòä ÷lzñð àì ,Làä ãenòì§©¨¥Ÿ¦§©¥¤¨¨§
,éøîâì úéáøò ÷lzñäì ìéâø äéäL¤¨¨¨¦§¦§©¥©§¦§©§¥
"íäéøçàî" Bì Cìäå òñð àlà¤¨¨©§¨©¥©£¥¤

éLçäì.íéøöîì C¯i"WxA lirlcM §©£¦§¦§©¦§¦§¥§©¦

.ak ,bik dxez

(k)íéøöî äðçî ïéa àáiå¯dpEMd ©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦©©¨¨
`N` ,lirl xEn`M miwl`d K`ln lr©©§©¨¡Ÿ¦¨¨§¥¤¨
,zE`ivOd z` azM mcFTd wEqRAW¤©¨©¥¨©¤©§¦
zEIYlrFYd z` azFM df wEqtaE§¨¤¥¤©©§¦

xaCAW)i"gp(lWOd z` `ian okle . ¤©¨¨§¨¥¥¦¤©¨¨
wEqtA.df §¨¤

,åéðôì Cläî Bðáe Cøca Cläîì ìLî̈¨¦§©¥©¤¤§§©¥§¨¨
ì íéèñì eàaBúBaL¯df lWnPA ¨¦§¦¦§©¦§¨¤

xAcOd)`"eb(o`M siqFnE wIcn i"Wx . ©¦§¨©¦§©¥¦¨
i"Wx xn` xAcOd lr oMW ,"FzFAWl"¦§¤¥©©¦§¨¨©©¦
Îlr `Ede ,"xAcOA md mi`ElM" lirl§¥§¦¥©¦§¨§©

mi`AW mihqiNd KxCzFAWl`Flkle ¤¤©¦§¦¤¨¦¦§§¦§
mzEWxl ltFPW in z`)iaxd(. ¤¦¤¥¦§¨

åéøçàì Bðúðe åéðôlî Bìèð¯lWnPA §¨¦§¨¨§¨§©£¨©¦§¨
dpgn iptl KlFdd miwl`d K`ln df¤©§©¨¡Ÿ¦©¥¦§¥©£¥

xAcOA mikap Eidi `NW ,l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥¤Ÿ¦§§ª¦©¦§¨
åéøçàî íéáàæ eàa¯EN` lWnPA ¨§¥¦¥©£¨©¦§¨¥

mixvOd)`"eb(mixvOd zxHn oMW . ©¦§¦¤¥©§©©¦§¦
FnM ,"ici FnWixFY iAxg wix`" dzid̈§¨¨¦©§¦¦¥¨¦§

mRxh z` sFxhl mi`AW mia`f)iaxd(. §¥¦¤¨¦¦§¤©§¨
åéðôì Bðúð¯'d K`ln df lWnPA §¨§¨¨©¦§¨¤©§©

mdixg`n dYr KldW)`"eb(.mB d`x ¤¨©©¨¥©£¥¤§¥©
± eiptA L`vFIe" :fl ,c mixaC i"Wx©¦§¨¦©¦£§¨¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
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, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 42 cenr dk wlg mgpn zxez itÎlr)

ipXd z` liSdl icM FzNtYn wiqtdl§©§¦¦§¦¨§¥§©¦¤©¥¦

ויּסעּו" יׂשראל ּבני אל ּדּבר אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק טו)על ׁשהיה (יד, "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבצרה". נתּונין ׁשּיׂשראל ּבתפּלה, להארי עּתה עת לא הּקּב"ה לֹו אמר ּומתּפּלל, עֹומד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

מה  מּיד להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה - לעׂשֹות לא מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה
אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה הּצר ּומהּו וגֹו'", מּט את הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלעׂשֹות

זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש
עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר מּכל־מקֹום עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלמרֹות
עֹוסק  ׁשעה ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם לגמרי, להתמּסר יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהפסיק
נעׂשית  היתה לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט את ּד"הרם הּפעּולה אזי ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ּב"ּדּבר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

הראּויה. ְְְְִַָָּבהתמּסרּות
לא  הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו חׁשיבּות ּגֹוברת אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹולכן,

אלי"! ּתצעק "מה צּוּוי: ׁשּיׁשנֹו זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזֹו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד לכל ּבנֹוגע על־אחת־ּכּמה־וכּמה זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאם
חׁשּובים  ענינים הם אם ּגם ּבהם, ׁשעֹוסק האחרים הענינים מּכל להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל חׁשּובה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּברּוחנּיּות,

הּׁשני  ׁשל למקֹומֹו ולרדת ּולקרבֹו.ּונחּוצים, להּצילֹו ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven)

חלּוקים  אחד, לצד ויּבׁשה  אחד לצד מים ׁשהּטה ההּטיה העלי ֹון לעֹולם למעלה הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּטה
(ּכּנ"ל  כּו' "יּוד ,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום יּבׁשה הּזה לעֹולם מּׁשם ּתמׁשי ואחר־ּכ אחד, הּכל למעלה אבל מּזה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזה

למּטה). מלמעלה הּנמׁש אין־סֹוף אֹור ּגילּוי המׁשכֹות ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבחינת

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

llM KxcA iM ,d`xp oke ."iElY" zaiY¥©¨§¥¦§¤¦§¤¤§¨
,iElY ilr :`le ,iElY iA :mixnF`§¦¦¨§Ÿ¨©¨
"lHEn" mixnF` "ilr" mixnF`WkE§¤§¦¨©§¦¨

)lld sqei(.
éìò àìåE¯,ilr FWExiR "il`" xnFlM §Ÿ¨¤§©¥©¥¨©

cnFr `N` ,"wrvY dn" lr aqEn Fpi`e§¥¨©©¦§©¤¨¥
,wrvY dn :FWxtl Wi Kke ,Fnvr iptA¦§¥©§§¨¥§¨§©¦§©

xaCd ilr)m"`x(. ¨©©¨¨
ïläì øîàpL Bîk¯.`i ,dn dirWi §¤¤¡©§©¨§©§¨

"éðeöz éãé ìòt ìòå éða ìò"¯DEnY ©¨©§©Ÿ©¨©§©ª¦¨©
,ipA lr izF` zFEvl mkilr ike ,`Ed§¦£¥¤§©¦©¨©
drEWid mdl iz`xA xaM ip £̀¦§¨¨¨¦¨¤©§¨

iptl dzlrW daWgOA)my i"yx(. ©©£¨¨¤¨§¨§¨©
eòqéå ìàøNé éða ìà øacïéà Y ©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨¥

òqì àlà íäì¯Edn dfA x`an ¨¤¤¨¦©§¨¥¨¤©
`N` ,"Erq" :xnFl Kixv did ,"ErQie"§¦¨¨¨¨¦©§¤¨
dpEMd dzid ,"Erq" xnF` did m`W¤¦¨¨¥§¨§¨©©¨¨
xnF`W eiWkre ,iEEiSd ipRn ErqIW¤¦§¦§¥©¦§©§¨¤¥
Wi df `lA mBW FWExiR ,"ErQie" odl̈¤§¦¨¥¤©§Ÿ¤¥
cnFr mId oi` oMW ,rFqpl mdl̈¤¦§©¤¥¥©¨¥

cFr mdiptA)`"eb(. ¦§¥¤
íäéðôa ãîBò íiä ïéàL¯dfA ,xnFlM ¤¥©¨¥¦§¥¤§©¨¤

mdl xn` xaM ,"ErQie" mdl xn`W¤¨©¨¤§¦¨§¨¨©¨¤
Ki` oM `l m` iM ,mdiptA rxTi mIdW¤©¨¦¨©¦§¥¤¦¦Ÿ¥¥

mdilr xbFq mId cFrA Erqi)m"`x t"r(. ¦§§©¨¥£¥¤
íäéúBáà úeëæ éàãk¯xn`p okl §©§£¥¤¨¥¤¡©

mdizFa` zEkfAW ,"l`xUi ipA" o`M̈§¥¦§¨¥¤¦§£¥¤
mirWFp md)cecl likyn(. ¥¨¦

íäå)(-`l m"`xA oke ipW qEtcA §¥¦§¥¦§¥¨§¥Ÿ
Wi ,miqxFB m`e .Ff daiY miqxFB§¦¥¨§¦§¦¥
ipA" mzFid mvrA ,"mde" Wxtl§¨¥§¥§¤¤¡¨§¥
ixFka ipA" :ak ,c lirlckE ,"l`xUi¦§¨¥§¦§¥§¦§¦

."l`xUi¦§¨¥
òø÷ì ,eàöéå éa eðéîàäL äðeîàäå§¨¡¨¤¤¡¦¦§¨§¦§Ÿ©

.íiä íäì¯,ai lirl i"Wx d`x ¨¤©¨§¥©¦§¥
.hlfh dxez



צג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f 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

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¿»≈»≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)íäéøçàî Cìiåïéa" ìécáäì Y ©¥¤¥©£¥¤§©§¦¥
"ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî¯ ©£¥¦§©¦¥©£¥¦§¨¥

dpgn oiA `aIe" :k wEqR oOwl xEn`M̈¨§©¨¨©¨Ÿ¥©£¥
aqEn dfe ,"l`xUi dpgn oial mixvn¦§©¦§¥©£¥¦§¨¥§¤¨
oi`W ,oprd cEOr lr `le K`lOd lr©©©§¨§Ÿ©©¤¨¨¤¥
K`lnA `N` oprA KIW "`aIe" oFWl§©¨Ÿ©¨§¨¨¤¨§©§¨

)`"eb(ElkEi `NW icM dzid dlCadde ,§©©§¨¨¨§¨§¥¤Ÿ§
mbiVdl mixvOd)i"gp(. ©¦§¦§©¦¨

úBàøèñéláe íévç ìa÷ìe¯milM §©¥¦¦©¦§§¨¥¦
.mipa` mixFId©¦£¨¦

íéøöî ìL¯,al mixaC i"Wx mB d`x ¤¦§©¦§¥©©¦§¨¦
mEbiVde mdixg` mixvn ErqPWM" :`i§¤¨§¦§©¦©£¥¤§¦¦
ipa`e miSg mdA miwxFf Eid ,mId lr©©¨¨§¦¨¤¦¦§©§¥
midl`d K`ln rQIe cIn ,zF`xhqiNA©¦§§¨¦¨©¦©©§©¨¡Ÿ¦
la` ."'ebe mixvn dpgn oiA `aIe 'ebe©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦£¨
K`ln rQIe" :c ,hi oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨©¦©©§©
mixvn dpgn oiA `aIe 'ebe midl`d̈¡Ÿ¦©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦
ipa`e miSg miwxFf mixvn Eide ,'ebe§¨¦§©¦§¦¦¦§©§¥

zF`xhqiNAmlAwn oprdedf itlE ." ©¦§§¨§¤¨¨§©§¨§¦¤
miwl`d K`ln`l K` .oprd KxC lrR ©§©¨¡Ÿ¦¨©¤¤¤¨¨©Ÿ

,o`M i"Wx ixaC KWndn oM rnWn©§©¥¥¤§¥¦§¥©¦¨
liaWA mdixg`n Kld oprdW¤¤¨¨¨©¥©£¥¤¦§¦

.mixvnl KiWgdl§©£¦§¦§©¦
íB÷î ìëa¯,mFwn lkA `weC e`l §¨¨¨©§¨§¨¨

ziW`xA :mde ,zFnFwOd aFxA `N ¤̀¨§©§§¥§¥¦
.a ,b lirl .eh ,`i ,ak mW .`iÎf ,fh¨§¥
ziW`xaA la` .dlÎak ,ak xAcOA©¦§¨£¨¦§¥¦
`i ,`l mW ."miwl` K`ln" fi ,`k©§©¡Ÿ¦¨

."miwl`d K`ln"©§©¨¡Ÿ¦
Càìî" ïàëå ,"'ä Càìî" øîBà àeä¥©§©§¨©§©

"íéäìàä¯liSdl `A K`lOdW oeike ¨¡Ÿ¦§¥¨¤©©§¨¨§©¦
xn`p `l rECn ,mixvOdn l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥©¦§¦©©Ÿ¤¡©

"'d K`ln")cec ixac(. ©§©
ïéc àlà íB÷î ìëa "íéäìà" ïéà¯ ¥¡Ÿ¦§¨¨¤¨¦

.` ,g ziW`xA i"Wx d`x§¥©¦§¥¦
ïéca ïéðeúð ìàøNé eéäL ãnìî§©¥¤¨¦§¨¥§¦©¦
ãáàäì íà ìöpäì íà äòL dúBàa§¨¨¨¦§¦¨¥¦§¥¨¥

íéøöî íò¯Exn`e EnrxzPW llbA ¦¦§©¦¦§©¤¦§©£§¨§
"mixvnA mixaw oi` ilAnd")`"eb(. £¦§¦¥§¨¦§¦§©¦

eh wEqR lirl i"WxA xEn`d zEkfaE¦§¨¨§©¦§¥¨
.ElSp¦§

ïðòä ãenò òqiåäëLçLk Y¯iM ©¦©©¤¨¨§¤¨§¨¦
.mdiptl did `Ed mFIA©¨¨¦§¥¤

äðçnä úà ïðòä ãenò íéìLäå§¦§¦©¤¨¨¤©©£¤
Bîk ïðòä ÷lzñð àì ,Làä ãenòì§©¨¥Ÿ¦§©¥¤¨¨§
,éøîâì úéáøò ÷lzñäì ìéâø äéäL¤¨¨¨¦§¦§©¥©§¦§©§¥
"íäéøçàî" Bì Cìäå òñð àlà¤¨¨©§¨©¥©£¥¤

éLçäì.íéøöîì C¯i"WxA lirlcM §©£¦§¦§©¦§¦§¥§©¦

.ak ,bik dxez

(k)íéøöî äðçî ïéa àáiå¯dpEMd ©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦©©¨¨
`N` ,lirl xEn`M miwl`d K`ln lr©©§©¨¡Ÿ¦¨¨§¥¤¨
,zE`ivOd z` azM mcFTd wEqRAW¤©¨©¥¨©¤©§¦
zEIYlrFYd z` azFM df wEqtaE§¨¤¥¤©©§¦

xaCAW)i"gp(lWOd z` `ian okle . ¤©¨¨§¨¥¥¦¤©¨¨
wEqtA.df §¨¤

,åéðôì Cläî Bðáe Cøca Cläîì ìLî̈¨¦§©¥©¤¤§§©¥§¨¨
ì íéèñì eàaBúBaL¯df lWnPA ¨¦§¦¦§©¦§¨¤

xAcOd)`"eb(o`M siqFnE wIcn i"Wx . ©¦§¨©¦§©¥¦¨
i"Wx xn` xAcOd lr oMW ,"FzFAWl"¦§¤¥©©¦§¨¨©©¦
Îlr `Ede ,"xAcOA md mi`ElM" lirl§¥§¦¥©¦§¨§©

mi`AW mihqiNd KxCzFAWl`Flkle ¤¤©¦§¦¤¨¦¦§§¦§
mzEWxl ltFPW in z`)iaxd(. ¤¦¤¥¦§¨

åéøçàì Bðúðe åéðôlî Bìèð¯lWnPA §¨¦§¨¨§¨§©£¨©¦§¨
dpgn iptl KlFdd miwl`d K`ln df¤©§©¨¡Ÿ¦©¥¦§¥©£¥

xAcOA mikap Eidi `NW ,l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥¤Ÿ¦§§ª¦©¦§¨
åéøçàî íéáàæ eàa¯EN` lWnPA ¨§¥¦¥©£¨©¦§¨¥

mixvOd)`"eb(mixvOd zxHn oMW . ©¦§¦¤¥©§©©¦§¦
FnM ,"ici FnWixFY iAxg wix`" dzid̈§¨¨¦©§¦¦¥¨¦§

mRxh z` sFxhl mi`AW mia`f)iaxd(. §¥¦¤¨¦¦§¤©§¨
åéðôì Bðúð¯'d K`ln df lWnPA §¨§¨¨©¦§¨¤©§©

mdixg`n dYr KldW)`"eb(.mB d`x ¤¨©©¨¥©£¥¤§¥©
± eiptA L`vFIe" :fl ,c mixaC i"Wx©¦§¨¦©¦£§¨¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
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, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 42 cenr dk wlg mgpn zxez itÎlr)

ipXd z` liSdl icM FzNtYn wiqtdl§©§¦¦§¦¨§¥§©¦¤©¥¦

ויּסעּו" יׂשראל ּבני אל ּדּבר אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק טו)על ׁשהיה (יד, "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבצרה". נתּונין ׁשּיׂשראל ּבתפּלה, להארי עּתה עת לא הּקּב"ה לֹו אמר ּומתּפּלל, עֹומד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

מה  מּיד להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה - לעׂשֹות לא מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה
אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה הּצר ּומהּו וגֹו'", מּט את הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלעׂשֹות

זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש
עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר מּכל־מקֹום עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלמרֹות
עֹוסק  ׁשעה ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם לגמרי, להתמּסר יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהפסיק
נעׂשית  היתה לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט את ּד"הרם הּפעּולה אזי ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ּב"ּדּבר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

הראּויה. ְְְְִַָָּבהתמּסרּות
לא  הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו חׁשיבּות ּגֹוברת אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹולכן,

אלי"! ּתצעק "מה צּוּוי: ׁשּיׁשנֹו זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזֹו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד לכל ּבנֹוגע על־אחת־ּכּמה־וכּמה זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאם
חׁשּובים  ענינים הם אם ּגם ּבהם, ׁשעֹוסק האחרים הענינים מּכל להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל חׁשּובה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּברּוחנּיּות,

הּׁשני  ׁשל למקֹומֹו ולרדת ּולקרבֹו.ּונחּוצים, להּצילֹו ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven)

חלּוקים  אחד, לצד ויּבׁשה  אחד לצד מים ׁשהּטה ההּטיה העלי ֹון לעֹולם למעלה הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּטה
(ּכּנ"ל  כּו' "יּוד ,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום יּבׁשה הּזה לעֹולם מּׁשם ּתמׁשי ואחר־ּכ אחד, הּכל למעלה אבל מּזה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזה

למּטה). מלמעלה הּנמׁש אין־סֹוף אֹור ּגילּוי המׁשכֹות ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבחינת

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

llM KxcA iM ,d`xp oke ."iElY" zaiY¥©¨§¥¦§¤¦§¤¤§¨
,iElY ilr :`le ,iElY iA :mixnF`§¦¦¨§Ÿ¨©¨
"lHEn" mixnF` "ilr" mixnF`WkE§¤§¦¨©§¦¨

)lld sqei(.
éìò àìåE¯,ilr FWExiR "il`" xnFlM §Ÿ¨¤§©¥©¥¨©

cnFr `N` ,"wrvY dn" lr aqEn Fpi`e§¥¨©©¦§©¤¨¥
,wrvY dn :FWxtl Wi Kke ,Fnvr iptA¦§¥©§§¨¥§¨§©¦§©

xaCd ilr)m"`x(. ¨©©¨¨
ïläì øîàpL Bîk¯.`i ,dn dirWi §¤¤¡©§©¨§©§¨

"éðeöz éãé ìòt ìòå éða ìò"¯DEnY ©¨©§©Ÿ©¨©§©ª¦¨©
,ipA lr izF` zFEvl mkilr ike ,`Ed§¦£¥¤§©¦©¨©
drEWid mdl iz`xA xaM ip £̀¦§¨¨¨¦¨¤©§¨

iptl dzlrW daWgOA)my i"yx(. ©©£¨¨¤¨§¨§¨©
eòqéå ìàøNé éða ìà øacïéà Y ©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨¥

òqì àlà íäì¯Edn dfA x`an ¨¤¤¨¦©§¨¥¨¤©
`N` ,"Erq" :xnFl Kixv did ,"ErQie"§¦¨¨¨¨¦©§¤¨
dpEMd dzid ,"Erq" xnF` did m`W¤¦¨¨¥§¨§¨©©¨¨
xnF`W eiWkre ,iEEiSd ipRn ErqIW¤¦§¦§¥©¦§©§¨¤¥
Wi df `lA mBW FWExiR ,"ErQie" odl̈¤§¦¨¥¤©§Ÿ¤¥
cnFr mId oi` oMW ,rFqpl mdl̈¤¦§©¤¥¥©¨¥

cFr mdiptA)`"eb(. ¦§¥¤
íäéðôa ãîBò íiä ïéàL¯dfA ,xnFlM ¤¥©¨¥¦§¥¤§©¨¤

mdl xn` xaM ,"ErQie" mdl xn`W¤¨©¨¤§¦¨§¨¨©¨¤
Ki` oM `l m` iM ,mdiptA rxTi mIdW¤©¨¦¨©¦§¥¤¦¦Ÿ¥¥

mdilr xbFq mId cFrA Erqi)m"`x t"r(. ¦§§©¨¥£¥¤
íäéúBáà úeëæ éàãk¯xn`p okl §©§£¥¤¨¥¤¡©

mdizFa` zEkfAW ,"l`xUi ipA" o`M̈§¥¦§¨¥¤¦§£¥¤
mirWFp md)cecl likyn(. ¥¨¦

íäå)(-`l m"`xA oke ipW qEtcA §¥¦§¥¦§¥¨§¥Ÿ
Wi ,miqxFB m`e .Ff daiY miqxFB§¦¥¨§¦§¦¥
ipA" mzFid mvrA ,"mde" Wxtl§¨¥§¥§¤¤¡¨§¥
ixFka ipA" :ak ,c lirlckE ,"l`xUi¦§¨¥§¦§¥§¦§¦

."l`xUi¦§¨¥
òø÷ì ,eàöéå éa eðéîàäL äðeîàäå§¨¡¨¤¤¡¦¦§¨§¦§Ÿ©

.íiä íäì¯,ai lirl i"Wx d`x ¨¤©¨§¥©¦§¥
.hlfh dxez



glyaצד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
ׁ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 ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
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 ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ¿«≈¿»»ַָָ

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¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)äòøt ñeñ ìkãçà ñeñ éëå Y Ÿ©§Ÿ§¦¤¨
äéä¯cigi oFWlA aYkPW uxzl oi`e ¨¨§¥§¨¥¤¦§©¦§¨¦

i"Wx azMW FnM ,oiOd mW lrlr ©¥©¦§¤¨©©¦©
wEqRd)d ,al ziy`xa(xFW il idie" ©¨©§¦¦

qEq lM" aEzM o`M ixdW ,"xFnge©£¤£¥¨¨Ÿ
dide ,iEAix lr dxFn "lM"W ,"drxR©§Ÿ¤Ÿ¤©¦§¨¨
`NX dnE .drxt iqEq lM :xnFl Kixv̈¦©Ÿ¥©§Ÿ©¤Ÿ
lM" aEzMW h wEqtA lirl oM dWwd¦§¨¥§¥§¨¤¨¨
oYip mXW xnFl Wi ,"drxR akx qEq¤¤©§Ÿ¥©¤¨¦¨
mW lr cigi oFWlA aYkp dGW Wxtl§¨¥¤¤¦§©¦§¨¦©¥
,"akx" lr mB aqEn "lM"de ,oiOd©¦§©¨¨©©¤¤
drxR lW akxe qEq lM :aEzM ENi`kE§¦¨¨¨¤¤¤©§Ÿ

)g"ty(u"nwA "lM" aEzM mW :Ktdl F` .§¤¤¨¨¨§¨©
:FWExitE ,"qEq" zaizl xAEgn `Ede§§¨§¥©¥
o`M ENi`e ,drxR akxAW qEqe qEq lM̈¨¤§¤¤©§Ÿ§¦¨
,wiqtn mrh mr m"lFgA "lM" aEzM̈Ÿ§¨¦©©©§¦
qEq zaizl wx xAEgn Fpi`W EpidC§©§¤¥§¨©§¥©
`l okle ,["eiWxtE FAkx" lr mB `N`]¤¨©©¦§¨¨¨§¨¥Ÿ

lirlcM FWxtl oYiplW qEqe qEq lM : ¦¨§¨§§¦§¥¨¨¤
lW eiWxtE FAkxe qEq lM :`N`] drxR©§Ÿ¤¨¨§¦§¨¨¨¤
"did cg` qEq ike" l`FW okle ,[drxR©§Ÿ§¨¥¥§¦¤¨¨¨

)dngd xe`(.
éðôì ïéáeLç ílk ïéàL ãébî àlà¤¨©¦¤¥ª¨£¦¦§¥

ãçà ñeñk àlà íB÷nä¯lv`W ©¨¤¨§¤¨¤¥¤
mglp `EdWM mB `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©§¤¦§¨
cigi cbp mglp ENi`M df ixd ,miAx cbp¤¤©¦£¥¤§¦¦§¨¤¤¨¦

)iaxd(iqEq lMW ,"drxR qEq lM" Edfe .§¤Ÿ©§Ÿ¤¨¥

d`xE .cg` qEqM miaEWg Eid drxt©§Ÿ¨£¦§¤¨§¥
mNEM ipirA" :` ,k mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦§¥©¨

xnF` `Ed oke ,cg` qEqM)fh ,e mihtey( §¤¨§¥¥
`Ed oke ,cg` Wi`M oicn z` ziMde§¦¦¨¤¦§¨§¦¤¨§¥

xnF`)hi ,eh zeny(."drxR qEq `a iM ¥¦¨©§Ÿ
iM" :e ,hn ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦¦
iWp`e xFng EN` ± Wi` Ebxd mR`a§©¨¨§¦¥£§©§¥
Wi`M `N` mNEM oiaEWg mpi`e ,mkW§¤§¥¨£¦¨¤¨§¦
z` ziMde oFrcbA xnF` `Ed oke ,cg ¤̀¨§¥¥§¦§§¦¦¨¤

mixvnA oke ,cg` Wi`M oicn),eh zeny ¦§¨§¦¤¨§¥§¦§©¦
`(:mXW `N` ."mIa dnx FakFxe qEq§§¨¨©¨¤¨¤¨
`(a ,"ipirA" azFM Fpi`(Edf" mIqn ¥¥§¥©§©¥¤

."FWxcnck dxez ¦§¨
(ck)ø÷aä úøîLàaìL YúL §©§Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤

"úBøeîLà" ïééeø÷ äìélä é÷ìç¯ ¤§¥©©§¨§¦©§
WlXW a ,b zFkxaA ozp iAxM§©¦¨¨¦§¨¤¨
i"Wx mB d`xE .dliNA Wi zFxEnW ©̀§¥©©§¨§¥©©¦
,hiw miNdY i"Wx d`xE .hi ,a dki ¥̀¨§¥©¦§¦¦

.gnw
úøîLà" àøB÷ ø÷aä éðôlL dúBàå§¨¤¦§¥©Ÿ¤¥©§Ÿ¤
äìéläL éôì :éðà øîBàå ."ø÷aä©Ÿ¤§¥£¦§¦¤©©§¨
éëàìî ìL øéL úBøîLîì ÷eìç̈§¦§§¦¤©§£¥

ì ,úk øçà úk ,úøMäìLäL ©¨¥©©©©¦§Ÿ¨
"úøîLà" éeø÷ Cëì ,íé÷ìç¯ £¨¦§¨¨©§Ÿ¤

xnFW `EdW xaC lMW .xnWn oFWNn¦§¦§¨¤¨¨¨¤¥
xnWn `xwp df xg` df Fxcq)`"eb(. ¦§¤©©¤¦§¨¦§¨

iEPn lM" :f ,b xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¨¦

eilr lHEnE eilr dPEnn mc`dW¤¨¨¨§¤¨¨¨¨¨
`xwOd lkA zxnWn iExw ,FzFUrl©£¨¦§¤¤§¨©¦§¨

."dpWn oFWlaE¦§¦§¨
"úøhî[a]" ñBì÷ðeà íbøzL eäæå¯ §¤¤¦§¥§§§©§©

.dxinW oFWl§§¦¨
ó÷Liåèaiå Y¯WxRzp `NW oeiM ©©§¥©©¥¥¨¤Ÿ¦§¨¥

W` cEOrA" Ff dtwWd oipr dn aEzMA©¨¨¦§©©§¨¨§©¥
FWExiRW Wxtl oYip dide ,"opre§¨¨§¨¨¦¨§¨¥¤¥
,f ,ai i"WxA lirlcM ,dhag oFWNn¦§£¨¨§¦§¥§©¦
W` cEOrA" mixvOA hagW EpidC§©§¤¨©©¦§¦§©¥
FWExiRW Wxtl KxvEd okl ,"opre§¨¨¨¥§©§¨¥¤¥
dhAd `Ed dhAd oiprW ,dhAd oFWNn¦§©¨¨¤¦§©©¨¨©¨¨
.g ,`k xAcOA i"WxA x`FanM ,dpEkA§©¨¨©§¨§©¦©¦§¨

íäéìà äðt ,øîBìk¯dpgn l`" §©¨¨£¥¤¤©£¥
mzqA o`M xAEcn `l ,xnFlM ."mixvn¦§©¦§©Ÿ§¨¨¦§¨
lW zErnWnA `N` ,dhAde dI`x§¦¨§©¨¨¤¨§©§¨¤

."mixvn dpgn l`" zcgEin dIpR§¦¨§¤¤¤©£¥¦§©¦
íúéçLäì¯W` cEOrA" aEzMW FnM §©§¦¨§¤¨§©¥

lM iM ,"swWIe" aEzM okle ."opre§¨¨§¨¥¨©©§¥¦¨
FnM ,drxl `id `xwOAW dtwWd©§¨¨¤©¦§¨¦§¨¨§

.fh ,gi ziW`xaA i"Wx azMW¤¨©©¦¦§¥¦
ì àeä óà ,"éëzñàå" :BîebøúåïBL §©§§¦§©¦©§

äèaä¯.qFlwpE`l xE`iAA d`xE ©¨¨§¥©¥¨§§
"íéôö äãN" Bîk¯.ci ,bk xAcOA §§¥Ÿ¦©¦§¨

"àúeëñ ì÷ç"¯.FnEBxY Edf £©¨¨¤©§
ïðòå Là ãenòaãøBé ïðò ãenò Y §©¥§¨¨©¨¨¥

èéèk BúBà äNBòå¯inl dpEMd oi` §¤§¦¥©©¨¨§¥

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
:ּ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 ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

(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 , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

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¿¿»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

rQIe xn`PW ,eiptl FpA bidpOd mc`M§¨¨©©§¦§§¨¨¤¤¡©©¦©
KlIe 'ebe KlFdd midl`d K`ln©§©¨¡Ÿ¦©¥©¥¤

mdixg`nc ,hi oOwl i"Wx d`xE ." ¥©£¥¤§¥©¦§©¨
`V`e" xn`p df lrW `i ,al mixacaE¦§¨¦¤©¤¤¡©¨¤¨
FnM EdGW ,"mixWp itpM lr mkz ¤̀§¤©©§¥§¨¦¤¤§
icM eitpM lr eilfFB z` `UFPd xWPd©¤¤©¥¤¨¨©§¨¨§¥

.FA `N` ugd mdA qpMi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¤©¥¤¨
åéðôì íéèñì eàa¯lWnPAmId df ¨¦§¦§¨¨©¦§¨¤©¨

)`"eb(.
BòBøæ ìò Bðúð ,åéøçàî íéáàæe¯ §¥¦¥©£¨§¨©§

lWnPAmId z` mxiardl `AWM df ©¦§¨¤§¤¨§©£¦¨¤©¨
)`"eb(.

íäa íçìðå¯aElWnPdn dGW d`xp §¦§©¨¤©¦§¨¦§¤¤¤©
dfA oke ,mixvnl KiWgd oprd cEOrX¤©¤¨¨¤¡¦§¦§©¦§¥¨¤
dngln FGW ,mId z` mdl rwAW¤¨©¨¤¤©¨¤¦§¨¨
mixvOdW dfA oke ,mId cbpM lFkiaM¦§¨§¤¤©¨§¥¨¤¤©¦§¦
oOwl xn`p df lrW ,Erahe mIl Ecxï§©¨§¨§¤©¤¤¡©§©¨

)dk weqt(."mixvnA mdl mglp 'd iM"¦¦§¨¨¤§¦§¨¦
ìò íç÷ íéøôàì ézìbøz éëðàå" Ck̈§¨Ÿ¦¦§©§¦§¤§©¦¨¨©

"åéúBòBøæ¯df WExitl .b ,`i rWFd §¨¥©§¥¤
d`xE .l`xUi mr llkl dpEMd mixt ¤̀§©¦©©¨¨¦§©©¦§¨¥§¥

.mW i"Wx©¦¨
CLçäå ïðòä éäéåíéøöîì Y¯i"WxA ©§¦¤¨¨§©Ÿ¤§¦§©¦§©¦

KWgde oprd idie" :a ,ak a l`EnW§¥©§¦¤¨¨§©¤
d`xpe ."l`xUil mixvn oiA wiqtn©§¦¥¦§©¦§¦§¨¥§¦§¤
mixvn dpgn oiA `aIe"W Wxtn mXW¤¨§¨¥¤©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦

.oprd lr aqEn "'ebe¨©¤¨¨
øàiå"äìélä úà" Làä ãenò Y ©¨¤©¨¥¤©¨§¨

ìàøNéì¯k ,al dinxi i"Wx d`xE §¦§¨¥§¥©¦¦§§¨
WOiXW lGn FzF`" :dcB` Wxcn mWA§¥¦§©©¨¨©¨¤¦¥

."l`xUil xF` WOiW mixvnl KWFg¤§¦§©¦¦¥§¦§¨¥
df xF`"W `i ,hlw miNdY i"WxaE§©¦§¦¦¤¤
:FWExiR ,df itlE ."`Ed lt` oFWl§Ÿ¤§¦¤¥
dliNd z` oprd cEOr KiWgIe©©£¦©¤¨¨¤©©§¨

.mixvnl§¦§©¦
ìk úëìì Bkøãk íäéðôì Cìäå§¨©¦§¥¤§©§¨¤¤¨

äìélä¯.ak ,bi lirlcM ©©§¨§¦§¥
ìôøò ìL CLçäå¯KWFg mzq `l §©Ÿ¤¤£¨¤Ÿ§¨¤

`EdW ltxr lW KWFg `N` ,dlil lW¤©§¨¤¨¤¤£¨¤¤
dliNd KWgn xzFi)m"`x(KWg `Ede , ¥¥¤©©§¨§¤

lREknE ar)`"eb(oprd" WExiRd Edfe . ¨§¨§¤©¥¤¨¨
opr oMW ,ltxr lW KWg ,"KWgde§©¤¤¤£¨¤¤¥¨¨

ltxr FWExiR)cec ixac(. ¥£¨¤
.íéøöî ãöìäæ ìà äæ áø÷ àìåY §©¦§©¦§Ÿ¨©¤¤¤

äðçî ìà äðçî¯mixvn dpgn ©£¤¤©£¤©£¥¦§©¦
oFWlA aYkp okle .l`xUi dpgnl§©£¥¦§¨¥§¨¥¦§©¦§

dpgOd lr aqEn "df" iM ,cigi)`"eb(. ¨¦¦¤¨©©©£¤
"dpgn"W h ,al ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¤©£¤
oFWlA ode xkf oFWlA od WOWn§©¥¥¦§¨¨§¥¦§

.dawp`k dxez §¥¨
(`k)äfò íéã÷ çeøaçeøa" Y §©¨¦©¨§©

"íéã÷¯gExA.zigxfn ¨¦§©¦§¨¦
úBçeøaL "äfò" àéäL¯gExW `le ¤¦©¨¤¨§Ÿ¤©
dGr DzF` dUr Ff micw)m"`x(,xnFlM . ¨¦¨¨¨©¨§©

gEx"d lW x`FYd mW `id "dGr"©¨¦¥©©¤¨©
.dMOd zNErR xE`iY `le ,"micẅ¦§Ÿ¥§©©©¨

òøôð àeä-Ceøa-LBãwäL çeøä àéä¦¨©¤©¨¨¦§¨
íéòLøä ïî da¯i"Wx mB d`x ¨¦¨§¨¦§¥©©¦

.c ,eh ilWn .g ,gn miNdY§¦¦¦§¥
çeøa" :øîàpL¯mB `Ed oM ¤¤¡©§©¥©

:EpiptNW wEqRA la` .`zlikOA©§¦§¨£¨©¨¤§¨¥
wEqRd lr "iW zgpn" d`xE ."gExM"§©§¥¦§©©©©¨

.mẄ
"íöéôà íéã÷¯.fi ,gi dinxi ¨¦£¦¥¦§§¨

"'ä çeø íéã÷ àBáé"¯.eh ,bi rWFd ¨¨¦©¥©
."siTY Kln" :mW i"WxA la £̀¨§©¦¨¤¤©¦

"íéné áìa CøáL íéãwä çeø"¯ ©©¨¦§¨¥§¥©¦
KxaWE micTd gEx `A .ek ,fk l`wfgi§¤§¥¨©©¨¦§¨¥

miOi alA)my i"yx(. §¥©¦
"íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâä"¯ ¨¨§©¨¨§¨¦

xAC" :mW i"WxaE .g ,fk dirWi§©§¨§©¦¨¦¥
KlFIe mFiA ,micw mFiA ,dWTd FxEAcA§¦©¨¤§¨¦§©¤

."dGr micw gExA mId z` 'd¤©¨§©¨¦©¨
íénä eò÷aiåíìBòaL íéî ìk Y¯ ©¦¨§©¨¦¨©¦¤¨¨

mId z` mUIe" xn`p xaM ixdW¤£¥§¨¤¡©©¨¤¤©¨
"miOd ErwAIe" i`Ce `N` ,"daxgl¤¨¨¨¤¨©©©¦¨§©©¦

mlFrAW min x`W lr xAcn)x`a §©¥©§¨©¦¤¨¨
dcya(ErwAIe" xnF`W dGnE .miOd," ¦¤¤¥©¦¨§©¨¦

lM EdGW micnFl ,"mId rwAIe" `le§Ÿ©¦¨©©¨§¦¤¤¨
,mlFrAW mi lM wx `le ,mlFrAW min©¦¤¨¨§Ÿ©¨¨¤¨¨
oigiW zFxFA in s`" `YlikOd oFWlke§¦§©§¦§¨©¥¦¦
ziagAWe zigFlvAWe zFxrnE§¨§¤¦§¦§¤§¨¦

."Erwap,ak a l`EnW i"Wx mB d`xE ¦§§§¥©©¦§¥
fh ,gi miNdzE fhwEqRd lrElBIe" §¦¦©©¨©¦¨

mlFrAW zFnin lMW" ± "laY zFcqFn§¥¥¤¨¥¤¨¨
miNdY i"WxA df KxCÎlre ."Erwap¦§§§©¤¤¤§©¦§¦¦

f ,ciwwEqRd lr± "xFg`l aQi oCxId" ©©¨©©§¥¦Ÿ§¨
oM dUre ."Erwap ziW`xa inin lMW"¤¨¥¥§¥¦¦§§§¨¨¥
lkA sEqÎmi zrixw qp z` mqxtl icM§¥§¨§¥¤¥§¦©©§¨

mlFrd)i"gp(.ak dxez ¨¨



צכ glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
ׁ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 ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
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 ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ¿«≈¿»»ַָָ

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¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)äòøt ñeñ ìkãçà ñeñ éëå Y Ÿ©§Ÿ§¦¤¨
äéä¯cigi oFWlA aYkPW uxzl oi`e ¨¨§¥§¨¥¤¦§©¦§¨¦

i"Wx azMW FnM ,oiOd mW lrlr ©¥©¦§¤¨©©¦©
wEqRd)d ,al ziy`xa(xFW il idie" ©¨©§¦¦

qEq lM" aEzM o`M ixdW ,"xFnge©£¤£¥¨¨Ÿ
dide ,iEAix lr dxFn "lM"W ,"drxR©§Ÿ¤Ÿ¤©¦§¨¨
`NX dnE .drxt iqEq lM :xnFl Kixv̈¦©Ÿ¥©§Ÿ©¤Ÿ
lM" aEzMW h wEqtA lirl oM dWwd¦§¨¥§¥§¨¤¨¨
oYip mXW xnFl Wi ,"drxR akx qEq¤¤©§Ÿ¥©¤¨¦¨
mW lr cigi oFWlA aYkp dGW Wxtl§¨¥¤¤¦§©¦§¨¦©¥
,"akx" lr mB aqEn "lM"de ,oiOd©¦§©¨¨©©¤¤
drxR lW akxe qEq lM :aEzM ENi`kE§¦¨¨¨¤¤¤©§Ÿ

)g"ty(u"nwA "lM" aEzM mW :Ktdl F` .§¤¤¨¨¨§¨©
:FWExitE ,"qEq" zaizl xAEgn `Ede§§¨§¥©¥
o`M ENi`e ,drxR akxAW qEqe qEq lM̈¨¤§¤¤©§Ÿ§¦¨
,wiqtn mrh mr m"lFgA "lM" aEzM̈Ÿ§¨¦©©©§¦
qEq zaizl wx xAEgn Fpi`W EpidC§©§¤¥§¨©§¥©
`l okle ,["eiWxtE FAkx" lr mB `N`]¤¨©©¦§¨¨¨§¨¥Ÿ

lirlcM FWxtl oYiplW qEqe qEq lM : ¦¨§¨§§¦§¥¨¨¤
lW eiWxtE FAkxe qEq lM :`N`] drxR©§Ÿ¤¨¨§¦§¨¨¨¤
"did cg` qEq ike" l`FW okle ,[drxR©§Ÿ§¨¥¥§¦¤¨¨¨

)dngd xe`(.
éðôì ïéáeLç ílk ïéàL ãébî àlà¤¨©¦¤¥ª¨£¦¦§¥

ãçà ñeñk àlà íB÷nä¯lv`W ©¨¤¨§¤¨¤¥¤
mglp `EdWM mB `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©§¤¦§¨
cigi cbp mglp ENi`M df ixd ,miAx cbp¤¤©¦£¥¤§¦¦§¨¤¤¨¦

)iaxd(iqEq lMW ,"drxR qEq lM" Edfe .§¤Ÿ©§Ÿ¤¨¥

d`xE .cg` qEqM miaEWg Eid drxt©§Ÿ¨£¦§¤¨§¥
mNEM ipirA" :` ,k mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦§¥©¨

xnF` `Ed oke ,cg` qEqM)fh ,e mihtey( §¤¨§¥¥
`Ed oke ,cg` Wi`M oicn z` ziMde§¦¦¨¤¦§¨§¦¤¨§¥

xnF`)hi ,eh zeny(."drxR qEq `a iM ¥¦¨©§Ÿ
iM" :e ,hn ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦¦
iWp`e xFng EN` ± Wi` Ebxd mR`a§©¨¨§¦¥£§©§¥
Wi`M `N` mNEM oiaEWg mpi`e ,mkW§¤§¥¨£¦¨¤¨§¦
z` ziMde oFrcbA xnF` `Ed oke ,cg ¤̀¨§¥¥§¦§§¦¦¨¤

mixvnA oke ,cg` Wi`M oicn),eh zeny ¦§¨§¦¤¨§¥§¦§©¦
`(:mXW `N` ."mIa dnx FakFxe qEq§§¨¨©¨¤¨¤¨
`(a ,"ipirA" azFM Fpi`(Edf" mIqn ¥¥§¥©§©¥¤

."FWxcnck dxez ¦§¨
(ck)ø÷aä úøîLàaìL YúL §©§Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤

"úBøeîLà" ïééeø÷ äìélä é÷ìç¯ ¤§¥©©§¨§¦©§
WlXW a ,b zFkxaA ozp iAxM§©¦¨¨¦§¨¤¨
i"Wx mB d`xE .dliNA Wi zFxEnW ©̀§¥©©§¨§¥©©¦
,hiw miNdY i"Wx d`xE .hi ,a dki ¥̀¨§¥©¦§¦¦

.gnw
úøîLà" àøB÷ ø÷aä éðôlL dúBàå§¨¤¦§¥©Ÿ¤¥©§Ÿ¤
äìéläL éôì :éðà øîBàå ."ø÷aä©Ÿ¤§¥£¦§¦¤©©§¨
éëàìî ìL øéL úBøîLîì ÷eìç̈§¦§§¦¤©§£¥

ì ,úk øçà úk ,úøMäìLäL ©¨¥©©©©¦§Ÿ¨
"úøîLà" éeø÷ Cëì ,íé÷ìç¯ £¨¦§¨¨©§Ÿ¤

xnFW `EdW xaC lMW .xnWn oFWNn¦§¦§¨¤¨¨¨¤¥
xnWn `xwp df xg` df Fxcq)`"eb(. ¦§¤©©¤¦§¨¦§¨

iEPn lM" :f ,b xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¨¦

eilr lHEnE eilr dPEnn mc`dW¤¨¨¨§¤¨¨¨¨¨
`xwOd lkA zxnWn iExw ,FzFUrl©£¨¦§¤¤§¨©¦§¨

."dpWn oFWlaE¦§¦§¨
"úøhî[a]" ñBì÷ðeà íbøzL eäæå¯ §¤¤¦§¥§§§©§©

.dxinW oFWl§§¦¨
ó÷Liåèaiå Y¯WxRzp `NW oeiM ©©§¥©©¥¥¨¤Ÿ¦§¨¥

W` cEOrA" Ff dtwWd oipr dn aEzMA©¨¨¦§©©§¨¨§©¥
FWExiRW Wxtl oYip dide ,"opre§¨¨§¨¨¦¨§¨¥¤¥
,f ,ai i"WxA lirlcM ,dhag oFWNn¦§£¨¨§¦§¥§©¦
W` cEOrA" mixvOA hagW EpidC§©§¤¨©©¦§¦§©¥
FWExiRW Wxtl KxvEd okl ,"opre§¨¨¨¥§©§¨¥¤¥
dhAd `Ed dhAd oiprW ,dhAd oFWNn¦§©¨¨¤¦§©©¨¨©¨¨
.g ,`k xAcOA i"WxA x`FanM ,dpEkA§©¨¨©§¨§©¦©¦§¨

íäéìà äðt ,øîBìk¯dpgn l`" §©¨¨£¥¤¤©£¥
mzqA o`M xAEcn `l ,xnFlM ."mixvn¦§©¦§©Ÿ§¨¨¦§¨
lW zErnWnA `N` ,dhAde dI`x§¦¨§©¨¨¤¨§©§¨¤

."mixvn dpgn l`" zcgEin dIpR§¦¨§¤¤¤©£¥¦§©¦
íúéçLäì¯W` cEOrA" aEzMW FnM §©§¦¨§¤¨§©¥

lM iM ,"swWIe" aEzM okle ."opre§¨¨§¨¥¨©©§¥¦¨
FnM ,drxl `id `xwOAW dtwWd©§¨¨¤©¦§¨¦§¨¨§

.fh ,gi ziW`xaA i"Wx azMW¤¨©©¦¦§¥¦
ì àeä óà ,"éëzñàå" :BîebøúåïBL §©§§¦§©¦©§

äèaä¯.qFlwpE`l xE`iAA d`xE ©¨¨§¥©¥¨§§
"íéôö äãN" Bîk¯.ci ,bk xAcOA §§¥Ÿ¦©¦§¨

"àúeëñ ì÷ç"¯.FnEBxY Edf £©¨¨¤©§
ïðòå Là ãenòaãøBé ïðò ãenò Y §©¥§¨¨©¨¨¥

èéèk BúBà äNBòå¯inl dpEMd oi` §¤§¦¥©©¨¨§¥

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
:ּ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 ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

(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 , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

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¿¿»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

rQIe xn`PW ,eiptl FpA bidpOd mc`M§¨¨©©§¦§§¨¨¤¤¡©©¦©
KlIe 'ebe KlFdd midl`d K`ln©§©¨¡Ÿ¦©¥©¥¤

mdixg`nc ,hi oOwl i"Wx d`xE ." ¥©£¥¤§¥©¦§©¨
`V`e" xn`p df lrW `i ,al mixacaE¦§¨¦¤©¤¤¡©¨¤¨
FnM EdGW ,"mixWp itpM lr mkz ¤̀§¤©©§¥§¨¦¤¤§
icM eitpM lr eilfFB z` `UFPd xWPd©¤¤©¥¤¨¨©§¨¨§¥

.FA `N` ugd mdA qpMi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¤©¥¤¨
åéðôì íéèñì eàa¯lWnPAmId df ¨¦§¦§¨¨©¦§¨¤©¨

)`"eb(.
BòBøæ ìò Bðúð ,åéøçàî íéáàæe¯ §¥¦¥©£¨§¨©§

lWnPAmId z` mxiardl `AWM df ©¦§¨¤§¤¨§©£¦¨¤©¨
)`"eb(.

íäa íçìðå¯aElWnPdn dGW d`xp §¦§©¨¤©¦§¨¦§¤¤¤©
dfA oke ,mixvnl KiWgd oprd cEOrX¤©¤¨¨¤¡¦§¦§©¦§¥¨¤
dngln FGW ,mId z` mdl rwAW¤¨©¨¤¤©¨¤¦§¨¨
mixvOdW dfA oke ,mId cbpM lFkiaM¦§¨§¤¤©¨§¥¨¤¤©¦§¦
oOwl xn`p df lrW ,Erahe mIl Ecxï§©¨§¨§¤©¤¤¡©§©¨

)dk weqt(."mixvnA mdl mglp 'd iM"¦¦§¨¨¤§¦§¨¦
ìò íç÷ íéøôàì ézìbøz éëðàå" Ck̈§¨Ÿ¦¦§©§¦§¤§©¦¨¨©

"åéúBòBøæ¯df WExitl .b ,`i rWFd §¨¥©§¥¤
d`xE .l`xUi mr llkl dpEMd mixt ¤̀§©¦©©¨¨¦§©©¦§¨¥§¥

.mW i"Wx©¦¨
CLçäå ïðòä éäéåíéøöîì Y¯i"WxA ©§¦¤¨¨§©Ÿ¤§¦§©¦§©¦

KWgde oprd idie" :a ,ak a l`EnW§¥©§¦¤¨¨§©¤
d`xpe ."l`xUil mixvn oiA wiqtn©§¦¥¦§©¦§¦§¨¥§¦§¤
mixvn dpgn oiA `aIe"W Wxtn mXW¤¨§¨¥¤©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦

.oprd lr aqEn "'ebe¨©¤¨¨
øàiå"äìélä úà" Làä ãenò Y ©¨¤©¨¥¤©¨§¨

ìàøNéì¯k ,al dinxi i"Wx d`xE §¦§¨¥§¥©¦¦§§¨
WOiXW lGn FzF`" :dcB` Wxcn mWA§¥¦§©©¨¨©¨¤¦¥

."l`xUil xF` WOiW mixvnl KWFg¤§¦§©¦¦¥§¦§¨¥
df xF`"W `i ,hlw miNdY i"WxaE§©¦§¦¦¤¤
:FWExiR ,df itlE ."`Ed lt` oFWl§Ÿ¤§¦¤¥
dliNd z` oprd cEOr KiWgIe©©£¦©¤¨¨¤©©§¨

.mixvnl§¦§©¦
ìk úëìì Bkøãk íäéðôì Cìäå§¨©¦§¥¤§©§¨¤¤¨

äìélä¯.ak ,bi lirlcM ©©§¨§¦§¥
ìôøò ìL CLçäå¯KWFg mzq `l §©Ÿ¤¤£¨¤Ÿ§¨¤

`EdW ltxr lW KWFg `N` ,dlil lW¤©§¨¤¨¤¤£¨¤¤
dliNd KWgn xzFi)m"`x(KWg `Ede , ¥¥¤©©§¨§¤

lREknE ar)`"eb(oprd" WExiRd Edfe . ¨§¨§¤©¥¤¨¨
opr oMW ,ltxr lW KWg ,"KWgde§©¤¤¤£¨¤¤¥¨¨

ltxr FWExiR)cec ixac(. ¥£¨¤
.íéøöî ãöìäæ ìà äæ áø÷ àìåY §©¦§©¦§Ÿ¨©¤¤¤

äðçî ìà äðçî¯mixvn dpgn ©£¤¤©£¤©£¥¦§©¦
oFWlA aYkp okle .l`xUi dpgnl§©£¥¦§¨¥§¨¥¦§©¦§

dpgOd lr aqEn "df" iM ,cigi)`"eb(. ¨¦¦¤¨©©©£¤
"dpgn"W h ,al ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¤©£¤
oFWlA ode xkf oFWlA od WOWn§©¥¥¦§¨¨§¥¦§

.dawp`k dxez §¥¨
(`k)äfò íéã÷ çeøaçeøa" Y §©¨¦©¨§©

"íéã÷¯gExA.zigxfn ¨¦§©¦§¨¦
úBçeøaL "äfò" àéäL¯gExW `le ¤¦©¨¤¨§Ÿ¤©
dGr DzF` dUr Ff micw)m"`x(,xnFlM . ¨¦¨¨¨©¨§©

gEx"d lW x`FYd mW `id "dGr"©¨¦¥©©¤¨©
.dMOd zNErR xE`iY `le ,"micẅ¦§Ÿ¥§©©©¨

òøôð àeä-Ceøa-LBãwäL çeøä àéä¦¨©¤©¨¨¦§¨
íéòLøä ïî da¯i"Wx mB d`x ¨¦¨§¨¦§¥©©¦

.c ,eh ilWn .g ,gn miNdY§¦¦¦§¥
çeøa" :øîàpL¯mB `Ed oM ¤¤¡©§©¥©

:EpiptNW wEqRA la` .`zlikOA©§¦§¨£¨©¨¤§¨¥
wEqRd lr "iW zgpn" d`xE ."gExM"§©§¥¦§©©©©¨

.mẄ
"íöéôà íéã÷¯.fi ,gi dinxi ¨¦£¦¥¦§§¨

"'ä çeø íéã÷ àBáé"¯.eh ,bi rWFd ¨¨¦©¥©
."siTY Kln" :mW i"WxA la £̀¨§©¦¨¤¤©¦

"íéné áìa CøáL íéãwä çeø"¯ ©©¨¦§¨¥§¥©¦
KxaWE micTd gEx `A .ek ,fk l`wfgi§¤§¥¨©©¨¦§¨¥

miOi alA)my i"yx(. §¥©¦
"íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâä"¯ ¨¨§©¨¨§¨¦

xAC" :mW i"WxaE .g ,fk dirWi§©§¨§©¦¨¦¥
KlFIe mFiA ,micw mFiA ,dWTd FxEAcA§¦©¨¤§¨¦§©¤

."dGr micw gExA mId z` 'd¤©¨§©¨¦©¨
íénä eò÷aiåíìBòaL íéî ìk Y¯ ©¦¨§©¨¦¨©¦¤¨¨

mId z` mUIe" xn`p xaM ixdW¤£¥§¨¤¡©©¨¤¤©¨
"miOd ErwAIe" i`Ce `N` ,"daxgl¤¨¨¨¤¨©©©¦¨§©©¦

mlFrAW min x`W lr xAcn)x`a §©¥©§¨©¦¤¨¨
dcya(ErwAIe" xnF`W dGnE .miOd," ¦¤¤¥©¦¨§©¨¦

lM EdGW micnFl ,"mId rwAIe" `le§Ÿ©¦¨©©¨§¦¤¤¨
,mlFrAW mi lM wx `le ,mlFrAW min©¦¤¨¨§Ÿ©¨¨¤¨¨
oigiW zFxFA in s`" `YlikOd oFWlke§¦§©§¦§¨©¥¦¦
ziagAWe zigFlvAWe zFxrnE§¨§¤¦§¦§¤§¨¦

."Erwap,ak a l`EnW i"Wx mB d`xE ¦§§§¥©©¦§¥
fh ,gi miNdzE fhwEqRd lrElBIe" §¦¦©©¨©¦¨

mlFrAW zFnin lMW" ± "laY zFcqFn§¥¥¤¨¥¤¨¨
miNdY i"WxA df KxCÎlre ."Erwap¦§§§©¤¤¤§©¦§¦¦

f ,ciwwEqRd lr± "xFg`l aQi oCxId" ©©¨©©§¥¦Ÿ§¨
oM dUre ."Erwap ziW`xa inin lMW"¤¨¥¥§¥¦¦§§§¨¨¥
lkA sEqÎmi zrixw qp z` mqxtl icM§¥§¨§¥¤¥§¦©©§¨

mlFrd)i"gp(.ak dxez ¨¨



glyaצו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

ß hay 'g 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 sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

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 ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

את  מתנה היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו היה ּובוּדאי ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹותמּוּה
זה? ּתנאי הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם ה ּים עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻזה

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

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¿»≈¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)íénä eáLéåíéôe÷fL Y §¨ª©©¦¤§¦
íîB÷îì "eáeLé" ,äîBçk íéãîBòå¯ §§¦§¨¨¦§¨

,"EaWie" zaiY z` dfA x`an§¨¥¨¤¤¥©§¨ª
dxF`kNW,"EQkie" xnFl Kixv did ¤¦§¨¨¨¨¦©¦©

Exfgie EaEWi miOdW dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¤©©¦¨§©§§
EidW oFW`xd mrahlE mnFwnl¦§¨§¦§¨¨¦¤¨
eiWkr mdW FnM `le ,milfFp§¦§Ÿ§¤¥©§¨

dnFgM micnFrW)m"`x(. ¤§¦§¨
"íéøöî ìò" eqëéå¯"EQkie" siqFn ¦©©¦§©¦¦¦©

lr EaWie" Fxn`A wEqRd zpEM Ff iM¦©¨©©¨§¨§§¨ª©
mnFwnl miOd EaEWIWMW ,"mixvn¦§©¦¤§¤¨©©¦¦§¨

mixvn lr EQki `liOn)m"`x(F` . ¦¥¨§©©¦§©¦
DaFbA micnFrd miOdW ,dfA FzpEMW¤©¨¨¨¤¤©©¦¨§¦§©
mdilr EQkie mixvOd lr ElRi¦§©©¦§¦¦©£¥¤
`EdW iEQiM lM KxcM dlrnln¦§©§¨§¤¤¨¦¤
h`l miaf Eidi miOdW `le ,dlrnln¦§©§¨§Ÿ¤©©¦¦§¨¦§©

mdA Erah mixvOdW cr h`l)ixac §©©¤©¦§¦¨§¨¤
cec(.fk dxez

(fk)ø÷a úBðôìø÷aäL úòì Y ¦§Ÿ¤§¥¤©Ÿ¤

àáì äðBt¯"dpR" oFWlM ,z`vl `le ¤¨Ÿ§Ÿ¨¥¦§¨¨
zFnFwn dAxdA)m"`x(mEXOW d`xpe . §©§¥§§¦§¤¤¦

bq ,ck ziW`xaA mElM WxiR `l KM̈Ÿ¥©§¦§¥¦
WExiRd mW iM ,"axr zFptl" iAB©¥¦§¤¤¦¨©¥
`liOnE ,rFwWl dpFR WnXdW¤©¤¤¨¦§©¦¥¨
i"Wx d`xE ."dpt" oFWl xnFl mi`zn©§¦©§§¥©¦

.ai ,bk mixaC§¨¦
BðúéàìïBLàøä Bt÷úì Y¯dGnE §¥¨§¨§¨¦¦¤

`l sEqÎmi zrixw qPW micnl Ep`̈§¥¦¤¥§¦©©Ÿ
`N` ,mId lW ixFwOd Frah z` lHA¦¥¤¦§©§¦¤©¨¤¨
onf KWnl dWAi lW zFpEkY Fl wiprd¤¡¦§¤©¨¨§¤¤§©
lW FPnf mYXn okle ,calA qPd mEIw¦©¥¦§¨§¨¥¦¤©§©¤
Frahl `liOn KxcA mId xfg ± qPd©¥¨©©¨§¤¤¦¥¨§¦§

oFW`xd FRwzlE ixFwOd)iaxd(. ©§¦§¨§¨¦
Búàø÷ì íéñðíéînäî eéäL Y ¨¦¦§¨¤¨§ª¨¦

íéôøèîe¯.ck wEqR lirlcM §Ÿ̈¦§¦§¥¨
íénä úàø÷ì ïéöøå¯cSn iMcg` §¨¦¦§©©©¦¦¦©¤¨

Kci`nE ,dgixA oFWNn `Ed "miqp"¨¦¦§§¦¨¥¦¨
Wxtn okl ,daxw oFWl df "Fz`xwl"¦§¨¤§¦§¨¨¥§¨¥

`N` ,gFxal did mpFvx mpn`W¤¨§¨§¨¨¨¦§©¤¨
mivx Eid mYrC dtxhPW KFYOW¤¦¤¦§§¨©§¨¨¨¦

miOd z`xwl)m"`x t"r(. ¦§©©©¦
'ä øòðéåúà øòðnL íãàk Y ©§©¥§¨¨¤§©¥¤

ähîì ïBéìòä CôBäå äøãwä©§¥¨§¥¨¤§§©¨
ïéìBò eéä Ck ,äìòîì ïBzçzäå§©©§§©§¨¨¨¦

ïéãøBéå¯EpidC d ,eh oOwl i"Wx d`x §§¦§¥©¦§©¨§©§
.mirWxd̈§¨¦

-Ceøa-LBãwä ïúðå ,íia ïéøazLîe¦§©§¦©¨§¨©©¨¨
ïéøeqiä ìa÷ì úeiç íäa àeä¯`le ¨¤©§©¥©¦¦§Ÿ

mizn xaM mdWM micxFie milFr EidW¤¨¦§§¦§¤¥§¨¥¦
)cecl likyn(.

øòðéå"÷pLå" Y¯i"Wx mB d`x ©§©¥§©¥§¥©©¦
,gt miNdY i"Wx d`xE .h ,bl dirWi§©§¨§¥©¦§¦¦
oFWl `EdW mgpn mWA `iadW fh¤¥¦§¥§©¥¤§

.dhiag£¦¨
ì àeäåóeøè ïBL¯.aEAxr §§¥¦§

ìaéLøãîa Lé äaøäå ,énøà ïBL ¦§£©¦§©§¥¥§¦§§¥
äãbà¯.wpW oFWlgk dxez ©¨¨§¤¤

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Exfg `l oicr miOd ixdW ,mId©¨¤£¥©©¦£©¦Ÿ¨§
azMX dnE] mId rwxwl `N` ,mnFwnl¦§¨¤¨§©§©©¨©¤¨©
d`xp ,xkf oFWlA "FzF`" zaiY¥©¦§¨¨¦§¤
,[FA ExarW "mFwn"l dpEMdW¤©©¨¨©¨¤¨§
dzid `id l`xUi ipA DA ExarWMW¤§¤¨§¨§¥¦§¨¥¦¨§¨
DzFxWdl oprd KxvEd zrke ,dWai§¥¨§¨¥§©¤¨¨§©§¨
xiXdl ,mixvOd xEar hih DzFUrle§©£¨¦£©¦§¦§©¦

i"WxA oOwlcM mdiqEq itlh)likyn ©§¥¥¤§¦§©¨§©¦
cecl(c ,eh oOwl i"Wx d`xE .oi`" : §¥©¦§©¨¥

cOln .. hih mFwnA `N` driah§¦¨¤¨¦§¦§©¥
oipr EdGW d`xpe ."hih mId dUrPW¤©£¨©¨¦§¦§¤¤¤¦§¨
Fnvr mId mBW ,o`M xEn`d lr sqFp¨©¨¨¨¤©©¨©§
d`xp `YlikOdn K` .hih dUrp©£¨¦©¥©§¦§¨¦§¤
oke ,cgi mipiprd ipW z` xAgOW¤§©¥¤§¥¨¦§¨¦©©§¥
rnWn `l dxF`kl la` .m"`xd WxiR¥©¨§¥£¨¦§¨Ÿ©§©

.i"Wx ixaCn oM¥¦¦§¥©¦
Bçézøî Là ãenòå¯.hiHd z` §©¥©§¦¤©¦

:xnFl Kixv did df itNW ,oEIr Kixve§¨¦¦¤§¦¤¨¨¨¦©
ilE`e ."W`e" KMÎxg`e "opr cEOrA"§©¨¨§©©¨§¥§©
xTirA dzid dzgWddW mEXn¦¤©©§¨¨¨§¨§¦¨
W` cEOr hwp okl ,"W` cEOrA"§©¥¨¥¨©©¥

.dNigY§¦¨
úBènzLî íäéñeñ éôìèå¯ §©§¥¥¤¦§©§

.hiHd zgizxn¥§¦©©¦
íäiåì Y,äîeäî ïBL ©¨¨§§¨

ï"åùéãøåèùéà¯estordison,dkEan ,§¨
.mld¤¤

íáaøò ,æòìa¯.mlAlA §©©¦§§¨¦§§¨
íälL úBiðâñ ìèð¯zrC .mYrC lhp ¨©¦§¦¤¨¤¨©©§¨©©

:frl oFWlAFpbiq)t"dr aeh lky yxcn(. ¦§©©¦§
ìL Bða øæòéìà éaø é÷øôa eðéðLå§¨¦§¦§¥©¦¡¦¤¤§¤

éìéìbä éñBé éaø¯miYWE miWlWA ©¦¥©§¦¦¦§¦§©¦
.zFCn,f ` l`EnWA i"WxA mB `aEd ¦¨©§©¦¦§¥

`vnp `l EpiptNW miqEtCA K` .i©©§¦¤§¨¥Ÿ¦§¨
.df xn`n©£¨¤

,"äîeäî" Ba øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©§¨
ú[î]òøä¯ciÎiazM dAxdA `Ed oM ©§¨©¥§©§¥¦§¥¨

:EpiptNW miqEtCaE .oFW`x qEtcaE¦§¦©§¦¤§¨¥
.zWrxd©§¨©

'ä íòøiå" :ïlëì áà äæå .àeä ìB÷§¤¨§ª¨©©§¥
ìt ìò 'Bâå ìBãb ìB÷a"ínäéå íézL §¨§©§¦§¦©§ª¥

¯lM" :mW i"WxaE .i ,f ` l`EnW§¥§©¦¨¨
."mrx iciÎlr zFnEdndk dxez §©§¥©©

(dk)åéúákøî ïôà úà øñiåçkî Y ©¨©¥Ÿ©©§§Ÿ¨¦Ÿ©
úBákøîäå ,íélbìbä eôøNð Làä̈¥¦§§©©§©¦§©©§¨
íéòð íäa íéáLBiäå ,úBøøâð¦§¨§©§¦¨¤¨¦

ïé÷øtúî ïäéøáéàå¯xiqd KM mWlE §¥§¥¤¦§¨§¦§¥¨¥¦
.eizFaMxn iptF`§¥©§§¨
úãáëa eäâäðéåàéäL äâäðäa Y ©§©£¥¦§¥ª§©§¨¨¤¦

íäì äL÷å äãák¯dcaM `idW `le §¥¨§¨¨¨¤§Ÿ¤¦§¥¨
e"g bidpOl)`"eb(. ©©§¦

àeä Baì ãaëiå" ,eããnL äcîa§¦¨¤¨§©©§¥¦
"åéãáòå¯,k ilWn i"WxA .cl ,h lirl ©£¨¨§¥§©¦¦§¥

`aEOd) "FAl z` cAkde cbpM" :ek§¤¤§©§¥¤¦©¨

`i ,g lirl(. §¥
"úãáëa eäâäðéå" ïàk óà¯,xnFlM ©¨©§©£¥¦§¥ª§©

xnFl `N` "zEcakA Edbdpie" azM `lŸ¨©©§©£¥¦§¥¤¨©
dCn cbpM dCn EdGW Epl)`"eb(. ¨¤¤¦¨§¤¤¦¨

íäì íçìð¯mliaWA)ci ,ci lirl i"yx(. ¦§¨¨¤¦§¦¨
± dnglnaE" :cl ,c mixaC i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦§¦§¨¨

."mdl mglp 'd iM xn`PW ,mIA©¨¤¤¡©¦¦§¨¨¤
íéøöîaíéiøöna Y¯df itNW `N` §¦§¨¦©¦§¦¦¤¨¤§¦¤

`iad KM mEXnE ,"EpA" xnFl Kixv did̈¨¨¦©¨¦¨¥¦
ipXd WExiRd z` i"Wx)`"eb(ipRnE . ©¦¤©¥©¥¦¦§¥

oi` df WExitlW ,xnFl Kixv Ff `iWEw§¨¨¦©¤§¥¤¥
,aEzMd ixaCn `N` ,mixvn ixaCn df¤¦¦§¥¦§©¦¤¨¦¦§¥©¨
,"l`xUi ipRn dqEp`" :Exn` mixvOd©¦§¦¨§¨¨¦§¥¦§¨¥
'dW ipRn :rECn WxtnE aEzMd `aE¨©¨§¨¥©©¦§¥¤

miIxvOA mliaWA mglp)dcya x`a(. ¦§¨¦§¦¨©¦§¦¦
õøàa ,"íéøöîa" :øçà øác̈¨©¥§¦§¨¦§¤¤
ìò íé÷Bì elàL íLkL ,íéøöî¦§©¦¤§¥¤¥¦©
eøàLpL íúBà íé÷Bì Ck ,íiä©¨¨¦¨¤¦§£

íéøöîa¯df WExiRW xnFl Kixve §¦§©¦§¨¦©¤¥¤
hWtA oFW`xd WExiRd lr wlFg Fpi ¥̀¥©©¥¨¦¦§©
mrHdW ,eilr siqFn `N` ,wEqRd©¨¤¨¦¨¨¤©©©
icM Edf ,"EpA" `le "mixvnA" xn`PW¤¤¡©§¦§©¦§Ÿ¨¤§¥
Ex`WPW EN` z` mB dfA lFlkl¦§¨¤©¤¥¤¦§£
dqEp`" la` ,miwFl md mBW ,mixvnA§¦§©¦¤©¥¦£¨¨¨
mivFxW ,FhEWtM Edf ,"l`xUi ipRn¦§¥¦§¨¥¤¦§¤¦
mIA miwFl mdW ipRn ,mIdn qEpl̈¥©¨¦§¥¤¥¦©¨

)xgyd zlii`(.ek dxez



צז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

ß hay 'g 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 sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

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 ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

את  מתנה היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו היה ּובוּדאי ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹותמּוּה
זה? ּתנאי הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם ה ּים עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻזה

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

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¿»≈¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)íénä eáLéåíéôe÷fL Y §¨ª©©¦¤§¦
íîB÷îì "eáeLé" ,äîBçk íéãîBòå¯ §§¦§¨¨¦§¨

,"EaWie" zaiY z` dfA x`an§¨¥¨¤¤¥©§¨ª
dxF`kNW,"EQkie" xnFl Kixv did ¤¦§¨¨¨¨¦©¦©

Exfgie EaEWi miOdW dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¤©©¦¨§©§§
EidW oFW`xd mrahlE mnFwnl¦§¨§¦§¨¨¦¤¨
eiWkr mdW FnM `le ,milfFp§¦§Ÿ§¤¥©§¨

dnFgM micnFrW)m"`x(. ¤§¦§¨
"íéøöî ìò" eqëéå¯"EQkie" siqFn ¦©©¦§©¦¦¦©

lr EaWie" Fxn`A wEqRd zpEM Ff iM¦©¨©©¨§¨§§¨ª©
mnFwnl miOd EaEWIWMW ,"mixvn¦§©¦¤§¤¨©©¦¦§¨

mixvn lr EQki `liOn)m"`x(F` . ¦¥¨§©©¦§©¦
DaFbA micnFrd miOdW ,dfA FzpEMW¤©¨¨¨¤¤©©¦¨§¦§©
mdilr EQkie mixvOd lr ElRi¦§©©¦§¦¦©£¥¤
`EdW iEQiM lM KxcM dlrnln¦§©§¨§¤¤¨¦¤
h`l miaf Eidi miOdW `le ,dlrnln¦§©§¨§Ÿ¤©©¦¦§¨¦§©

mdA Erah mixvOdW cr h`l)ixac §©©¤©¦§¦¨§¨¤
cec(.fk dxez

(fk)ø÷a úBðôìø÷aäL úòì Y ¦§Ÿ¤§¥¤©Ÿ¤

àáì äðBt¯"dpR" oFWlM ,z`vl `le ¤¨Ÿ§Ÿ¨¥¦§¨¨
zFnFwn dAxdA)m"`x(mEXOW d`xpe . §©§¥§§¦§¤¤¦

bq ,ck ziW`xaA mElM WxiR `l KM̈Ÿ¥©§¦§¥¦
WExiRd mW iM ,"axr zFptl" iAB©¥¦§¤¤¦¨©¥
`liOnE ,rFwWl dpFR WnXdW¤©¤¤¨¦§©¦¥¨
i"Wx d`xE ."dpt" oFWl xnFl mi`zn©§¦©§§¥©¦

.ai ,bk mixaC§¨¦
BðúéàìïBLàøä Bt÷úì Y¯dGnE §¥¨§¨§¨¦¦¤

`l sEqÎmi zrixw qPW micnl Ep`̈§¥¦¤¥§¦©©Ÿ
`N` ,mId lW ixFwOd Frah z` lHA¦¥¤¦§©§¦¤©¨¤¨
onf KWnl dWAi lW zFpEkY Fl wiprd¤¡¦§¤©¨¨§¤¤§©
lW FPnf mYXn okle ,calA qPd mEIw¦©¥¦§¨§¨¥¦¤©§©¤
Frahl `liOn KxcA mId xfg ± qPd©¥¨©©¨§¤¤¦¥¨§¦§

oFW`xd FRwzlE ixFwOd)iaxd(. ©§¦§¨§¨¦
Búàø÷ì íéñðíéînäî eéäL Y ¨¦¦§¨¤¨§ª¨¦

íéôøèîe¯.ck wEqR lirlcM §Ÿ̈¦§¦§¥¨
íénä úàø÷ì ïéöøå¯cSn iMcg` §¨¦¦§©©©¦¦¦©¤¨

Kci`nE ,dgixA oFWNn `Ed "miqp"¨¦¦§§¦¨¥¦¨
Wxtn okl ,daxw oFWl df "Fz`xwl"¦§¨¤§¦§¨¨¥§¨¥

`N` ,gFxal did mpFvx mpn`W¤¨§¨§¨¨¨¦§©¤¨
mivx Eid mYrC dtxhPW KFYOW¤¦¤¦§§¨©§¨¨¨¦

miOd z`xwl)m"`x t"r(. ¦§©©©¦
'ä øòðéåúà øòðnL íãàk Y ©§©¥§¨¨¤§©¥¤

ähîì ïBéìòä CôBäå äøãwä©§¥¨§¥¨¤§§©¨
ïéìBò eéä Ck ,äìòîì ïBzçzäå§©©§§©§¨¨¨¦

ïéãøBéå¯EpidC d ,eh oOwl i"Wx d`x §§¦§¥©¦§©¨§©§
.mirWxd̈§¨¦

-Ceøa-LBãwä ïúðå ,íia ïéøazLîe¦§©§¦©¨§¨©©¨¨
ïéøeqiä ìa÷ì úeiç íäa àeä¯`le ¨¤©§©¥©¦¦§Ÿ

mizn xaM mdWM micxFie milFr EidW¤¨¦§§¦§¤¥§¨¥¦
)cecl likyn(.

øòðéå"÷pLå" Y¯i"Wx mB d`x ©§©¥§©¥§¥©©¦
,gt miNdY i"Wx d`xE .h ,bl dirWi§©§¨§¥©¦§¦¦
oFWl `EdW mgpn mWA `iadW fh¤¥¦§¥§©¥¤§

.dhiag£¦¨
ì àeäåóeøè ïBL¯.aEAxr §§¥¦§

ìaéLøãîa Lé äaøäå ,énøà ïBL ¦§£©¦§©§¥¥§¦§§¥
äãbà¯.wpW oFWlgk dxez ©¨¨§¤¤

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iyily meil inei xeriy
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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Exfg `l oicr miOd ixdW ,mId©¨¤£¥©©¦£©¦Ÿ¨§
azMX dnE] mId rwxwl `N` ,mnFwnl¦§¨¤¨§©§©©¨©¤¨©
d`xp ,xkf oFWlA "FzF`" zaiY¥©¦§¨¨¦§¤
,[FA ExarW "mFwn"l dpEMdW¤©©¨¨©¨¤¨§
dzid `id l`xUi ipA DA ExarWMW¤§¤¨§¨§¥¦§¨¥¦¨§¨
DzFxWdl oprd KxvEd zrke ,dWai§¥¨§¨¥§©¤¨¨§©§¨
xiXdl ,mixvOd xEar hih DzFUrle§©£¨¦£©¦§¦§©¦

i"WxA oOwlcM mdiqEq itlh)likyn ©§¥¥¤§¦§©¨§©¦
cecl(c ,eh oOwl i"Wx d`xE .oi`" : §¥©¦§©¨¥

cOln .. hih mFwnA `N` driah§¦¨¤¨¦§¦§©¥
oipr EdGW d`xpe ."hih mId dUrPW¤©£¨©¨¦§¦§¤¤¤¦§¨
Fnvr mId mBW ,o`M xEn`d lr sqFp¨©¨¨¨¤©©¨©§
d`xp `YlikOdn K` .hih dUrp©£¨¦©¥©§¦§¨¦§¤
oke ,cgi mipiprd ipW z` xAgOW¤§©¥¤§¥¨¦§¨¦©©§¥
rnWn `l dxF`kl la` .m"`xd WxiR¥©¨§¥£¨¦§¨Ÿ©§©

.i"Wx ixaCn oM¥¦¦§¥©¦
Bçézøî Là ãenòå¯.hiHd z` §©¥©§¦¤©¦

:xnFl Kixv did df itNW ,oEIr Kixve§¨¦¦¤§¦¤¨¨¨¦©
ilE`e ."W`e" KMÎxg`e "opr cEOrA"§©¨¨§©©¨§¥§©
xTirA dzid dzgWddW mEXn¦¤©©§¨¨¨§¨§¦¨
W` cEOr hwp okl ,"W` cEOrA"§©¥¨¥¨©©¥

.dNigY§¦¨
úBènzLî íäéñeñ éôìèå¯ §©§¥¥¤¦§©§

.hiHd zgizxn¥§¦©©¦
íäiåì Y,äîeäî ïBL ©¨¨§§¨

ï"åùéãøåèùéà¯estordison,dkEan ,§¨
.mld¤¤

íáaøò ,æòìa¯.mlAlA §©©¦§§¨¦§§¨
íälL úBiðâñ ìèð¯zrC .mYrC lhp ¨©¦§¦¤¨¤¨©©§¨©©

:frl oFWlAFpbiq)t"dr aeh lky yxcn(. ¦§©©¦§
ìL Bða øæòéìà éaø é÷øôa eðéðLå§¨¦§¦§¥©¦¡¦¤¤§¤

éìéìbä éñBé éaø¯miYWE miWlWA ©¦¥©§¦¦¦§¦§©¦
.zFCn,f ` l`EnWA i"WxA mB `aEd ¦¨©§©¦¦§¥

`vnp `l EpiptNW miqEtCA K` .i©©§¦¤§¨¥Ÿ¦§¨
.df xn`n©£¨¤

,"äîeäî" Ba øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©§¨
ú[î]òøä¯ciÎiazM dAxdA `Ed oM ©§¨©¥§©§¥¦§¥¨

:EpiptNW miqEtCaE .oFW`x qEtcaE¦§¦©§¦¤§¨¥
.zWrxd©§¨©

'ä íòøiå" :ïlëì áà äæå .àeä ìB÷§¤¨§ª¨©©§¥
ìt ìò 'Bâå ìBãb ìB÷a"ínäéå íézL §¨§©§¦§¦©§ª¥

¯lM" :mW i"WxaE .i ,f ` l`EnW§¥§©¦¨¨
."mrx iciÎlr zFnEdndk dxez §©§¥©©

(dk)åéúákøî ïôà úà øñiåçkî Y ©¨©¥Ÿ©©§§Ÿ¨¦Ÿ©
úBákøîäå ,íélbìbä eôøNð Làä̈¥¦§§©©§©¦§©©§¨
íéòð íäa íéáLBiäå ,úBøøâð¦§¨§©§¦¨¤¨¦

ïé÷øtúî ïäéøáéàå¯xiqd KM mWlE §¥§¥¤¦§¨§¦§¥¨¥¦
.eizFaMxn iptF`§¥©§§¨
úãáëa eäâäðéåàéäL äâäðäa Y ©§©£¥¦§¥ª§©§¨¨¤¦

íäì äL÷å äãák¯dcaM `idW `le §¥¨§¨¨¨¤§Ÿ¤¦§¥¨
e"g bidpOl)`"eb(. ©©§¦

àeä Baì ãaëiå" ,eããnL äcîa§¦¨¤¨§©©§¥¦
"åéãáòå¯,k ilWn i"WxA .cl ,h lirl ©£¨¨§¥§©¦¦§¥

`aEOd) "FAl z` cAkde cbpM" :ek§¤¤§©§¥¤¦©¨

`i ,g lirl(. §¥
"úãáëa eäâäðéå" ïàk óà¯,xnFlM ©¨©§©£¥¦§¥ª§©

xnFl `N` "zEcakA Edbdpie" azM `lŸ¨©©§©£¥¦§¥¤¨©
dCn cbpM dCn EdGW Epl)`"eb(. ¨¤¤¦¨§¤¤¦¨

íäì íçìð¯mliaWA)ci ,ci lirl i"yx(. ¦§¨¨¤¦§¦¨
± dnglnaE" :cl ,c mixaC i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦§¦§¨¨

."mdl mglp 'd iM xn`PW ,mIA©¨¤¤¡©¦¦§¨¨¤
íéøöîaíéiøöna Y¯df itNW `N` §¦§¨¦©¦§¦¦¤¨¤§¦¤

`iad KM mEXnE ,"EpA" xnFl Kixv did̈¨¨¦©¨¦¨¥¦
ipXd WExiRd z` i"Wx)`"eb(ipRnE . ©¦¤©¥©¥¦¦§¥

oi` df WExitlW ,xnFl Kixv Ff `iWEw§¨¨¦©¤§¥¤¥
,aEzMd ixaCn `N` ,mixvn ixaCn df¤¦¦§¥¦§©¦¤¨¦¦§¥©¨
,"l`xUi ipRn dqEp`" :Exn` mixvOd©¦§¦¨§¨¨¦§¥¦§¨¥
'dW ipRn :rECn WxtnE aEzMd `aE¨©¨§¨¥©©¦§¥¤

miIxvOA mliaWA mglp)dcya x`a(. ¦§¨¦§¦¨©¦§¦¦
õøàa ,"íéøöîa" :øçà øác̈¨©¥§¦§¨¦§¤¤
ìò íé÷Bì elàL íLkL ,íéøöî¦§©¦¤§¥¤¥¦©
eøàLpL íúBà íé÷Bì Ck ,íiä©¨¨¦¨¤¦§£

íéøöîa¯df WExiRW xnFl Kixve §¦§©¦§¨¦©¤¥¤
hWtA oFW`xd WExiRd lr wlFg Fpi ¥̀¥©©¥¨¦¦§©
mrHdW ,eilr siqFn `N` ,wEqRd©¨¤¨¦¨¨¤©©©
icM Edf ,"EpA" `le "mixvnA" xn`PW¤¤¡©§¦§©¦§Ÿ¨¤§¥
Ex`WPW EN` z` mB dfA lFlkl¦§¨¤©¤¥¤¦§£
dqEp`" la` ,miwFl md mBW ,mixvnA§¦§©¦¤©¥¦£¨¨¨
mivFxW ,FhEWtM Edf ,"l`xUi ipRn¦§¥¦§¨¥¤¦§¤¦
mIA miwFl mdW ipRn ,mIdn qEpl̈¥©¨¦§¥¤¥¦©¨

)xgyd zlii`(.ek dxez



glyaצח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g 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 וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר "אז »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ז) א וכן (מלכים ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ"ּובית
"וּיאמר  עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה לאמר "וּיאמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻעׂשה,

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן יׂשראל". (מלכים לעיני ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
יא) ׁשא יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה ׁשם "אז על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לתחּית  רמז מּכאן זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמחׁשבה
הּתֹורה, מן ּוליּׁשב הּמתים לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ׁשּפרׁשּוהּו: ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ּכגֹון: מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה א)לׁשֹון אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על (במדבר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹון  ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

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·¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìL Bãé äúNòL "äìãbä" äøeábä©§¨©§Ÿ¨¤¨§¨¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä¯"ci" ,xnFlM ©¨¨§©¨

`id ,WOn ci DWExiRW ,o`M dxEn`d̈£¨¨¤¥¨¨©¨¦
zxEaB z` :xn` ENi`kE .dxEaB oiprl§¦§©§¨§¦¨©¤§©
lr zaqEn "dlFcBd"e] dlFcBd Fcï©§¨§©§¨¤¤©
`le ,qFlwpE` mBxY oke .[dxEaBd©§¨§¥¦§¥§§§Ÿ

i"WxA o"Anxd zpadM)m"`x(oeike . ©£¨©¨©§©§©¦§¥¨
"cId" z` E`xW xnFl dfA KIW `NW¤Ÿ©¨¨¤©¤¨¤©¨
azFM okl ,`EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¨¥¥

"dlFcBd dxEaBd z`" E`xW)`"eb(. ¤¨¤©§¨©§¨
ì äaøäåì ìò ïéìôBð úBðBL"ãé" ïBL §©§¥§§¦©§¨

¯.cFre ,drEaW ,zEWx oFWl§§§¨§
ì ïlëåïä Lnî ãé ïBL¯mB d`x §ª¨§¨©¨¥§¥©

.d ,f i"Wx lirl§¥©¦
lä ïwúé BLøôîäåïéðò øçà ïBL §©§¨§§©¥©¨©©¦§©

øeacä¯dxEn`d ci mlFrl ,xnFlM ©¦§©§¨¨¨£¨
`idW `N` ,WOn ci `id ,dxFYA©¨¦¨©¨¤¨¤¦
oiprl mrR ,mipFW mipiprl zWOWn§©¤¤§¦§¨¦¦©©§¦§©
,cId zxEaB oiprl mrtE ,cId zEWx§©¨©©§¦§©§©©¨
dxEaB mrtE zEWx mrR cIdW `le§Ÿ¤©¨©©§©©§¨

)m"`x(.` dxez

(`)äLî øéLé æàäàøLk "æà" Y ¨¨¦Ÿ¤¨§¤¨¨
äøéL "øéLi"L Baìa äìò ,ñpä¯ ©¥¨¨§¦¤¨¦¦¨

`le ,cizr oFWlA "xiWi" xn`p okl̈¥¤¡©¨¦¦§¨¦§Ÿ
dlrW lr xAcn aEzMd iM ,"xW f`"¨¨¦©¨§©¥©¤¨¨
,lrFtA dxiXd lr `le ,xiWl FAlA§¦¨¦§Ÿ©©¦¨§©

."'dl dxiW`" :KMÎxg` dxn`p FGW¤¤¤§¨©©¨¨¦¨©
"òLBäé øaãé æà" ïëå¯.ai ,i rWFdi §¥¨§©¥§ª©§ª©

.`n ,c xAcOA i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨
"äòøt úáì äNòé úéáe" ïëå¯ §¥©¦©£¤§©©§Ÿ

.g ,f ` mikln§¨¦
dì äNòiL Baìa áLç¯mB d`x ¨©§¦¤©£¤¨§¥©

ziA zFUrl FAlA dlr" :mW i"Wx©¦¨¨¨§¦©£©¦
."drxR zal§©©§Ÿ

Baì Bì øîà Y "øéLé" :ïàk óà©¨¨¦¨©¦
øîàì eøîàiå" ,äNò ïëå ,"øéLi"L¤¨¦§¥¨¨©Ÿ§¥Ÿ

"'äì äøéLà¯ltM x`Fan df iR lre ¨¦¨©§©¦¤§¨¤¤
oFW`xd ,"'dl dxiW`"e "xiWi" oFWNd©¨¨¦§¨¦¨©¨¦
.dIUrd lr ipXde daWgOd lr xAcn§©¥©©©§¨¨§©¥¦©¨£¦¨

ñpä äàøLk ,òLBäéa ïëå¯mFiA" §¥¦ª©§¤¨¨©¥§
"l`xUi ipA iptl ixFn`d z` 'd zY¥¤¨¡¦¦§¥§¥¦§¨¥

)ai ,i ryedi(.
,äNò ïëå ,"øaãi"L Baì Bì øîà̈©¦¤§©¥§¥¨¨

"ìàøNé éðéòì øîàiå"¯.ai ,i rWFdi ©Ÿ¤§¥¥¦§¨¥§ª©
:da çútL øàaä úøéL ïëå¯ §¥¦©©§¥¤¨©¨

.fi ,`k xAcOA©¦§¨
"ìàøNé øéLé æà"¯,qPd E`xWMW ¨¨¦¦§¨¥¤§¤¨©¥
ExiWIW mAlA dlr. ¨¨§¦¨¤¨¦

"dì eðò øàá éìò" :åéøçà Løt¯ ¥©©£¨£¦§¥¡¨
.EUr oMW EpidC§©§¤¥¨

"äîa äîìL äðáé æà"¯` mikln ¨¦§¤§ŸŸ¨¨§¨¦
.f ,`i

ìàøNé éîëç Ba eLøt¯oixcdpq ¥§©§¥¦§¨¥©§¤§¦
.a ,`v

úBðáì LwaL¯"dpai" xn`p okle ¤¦¥¦§§¨¥¤¡©¦§¤
.daWgOd mW lr©¥©©§¨¨

äða àìå¯dpA ok`W FA xn`p `NW §Ÿ¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨¥¨¨
KFYn" :mW mikln i"Wx d`xE .lrFtA§©§¥©¦§¨¦¨¦

."FnW lr z`xwp eiWpA dgin `NW¤Ÿ¦¨§¨¨¦§¥©§
äáLçnä íL ìò ã"eiäL eðãîì̈©§¤©©¥©©£¨¨
ìáà .BèeLt áMéì eäæ ,äøîàð¤¤§¨¤§©¥§£¨
-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ,BLøãî¦§¨¨§©¥¦§¨

äëøáì¯.mW oixcdpq ¦§¨¨©§¤§¦¨
äøBzä ïî íéúnä úiçúì æîø ïàkî¦¨¤¤¦§¦©©¥¦¦©¨

¯cizrl rnWn "xiWi")my i"yx(. ¨¦©§©¤¨¦
"xiWi" dpEkA azM aEzMd ,xnFlM§©©¨¨©§©¨¨¨¦

mB) dfA fOxl icM ,"xW" `le(lr §Ÿ¨§¥§©¥¨¤©©
l`xUi ipaE dWn ExiWIW dxiXd©¦¨¤¨¦¤§¥¦§¨¥
ExXW mWMW ,mizOd zIgY onfA¦§©§¦©©¥¦¤§¥¤¨
zrA ExiWi KM ,sEqÎmi zrixwA eiWkr©§¨¦§¦©©¨¨¦§¥

zIgYdxFY dfnx KkaE .mizOd §¦©©¥¦§¨¨§¨¨
`NW s` ,mizOd zIgY didYW¤¦§¤§¦©©¥¦©¤Ÿ
.mizOd zIgY oipr dxFYA WxFtn§¨©¨¦§©§¦©©¥¦
,dxFYd on mizOd zIgzl sqFp cEOil¦¨¦§¦©©¥¦¦©¨
,`i mixaC .f ,a ziW`xA i"Wx d`x§¥©¦§¥¦§¨¦

.`k
ïlëa ïëå¯f`"e "l`xUi xiWi f`" §¥§ª¨¨¨¦¦§¨¥§¨

mifnFx EN` lMW ,"rWFdi xAci§©¥§ª©¤¨¥§¦
zIgY onfA mciÎlr didYW dxiXl©¦¨¤¦§¤©¨¨¦§©§¦©

.mizOdzal dUri ziaE" la` ©¥¦£¨©¦©£¤§©
llMn Fpi` ,"drxR`l mXW oeiM ,df ©§Ÿ¥¦§¨¤¥¨¤¨Ÿ

xTir oMW ,"ziA dUri f`" xn`p¤¡©¨©£¤©¦¤¥¦©
"f`" lW dxizQdn `Ed dl`Xd©§¥¨¥©§¦¨¤¨
"xiWi" oiaE ,deFd oFWl lr dxFOW¤¤©§¤¥¨¦

.cizr oFWl lr dxFOd©¤©§¨¦
äîìL ìMî õeç¯FA dpEMd oi`W ¦¤§ŸŸ¤¥©©¨¨

zIgzl.mizOd ¦§¦©©¥¦
äða àìå úBðáì Lwa :eäeLøtL¯ ¤¥§¦¥¦§§Ÿ¨¨

cizr oFWlA "dpai f`" xn`p okle§¨¥¤¡©¨¦§¤¦§¨¦
"dpA f`" `le)(WTiA wxW xnFl , §Ÿ¨¨¨©¤©¦¥

.dpA `l lrFtaE zFpal¦§§©Ÿ¨¨
lä áMéìe øîBì ïéàåøàLk äfä ïBL §¥©§©¥©¨©¤¦§¨
ìa íéázëpä íéøácïäå ãéúò ïBL §¨¦©¦§¨¦¦§¨¦§¥

"áBià äNòé äëk" ïBâk ,ãiî¯aFI` ¦¨§¨¨©£¤¦¦
dUFr did .d ,`)my i"yx(. ¨¨¤
"eðçé 'ä ét ìò"¯.bk ,h xAcOA ©¦©£©¦§¨

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
את  יעׂשּו ּומצֹות ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוהּנה
ׁשּנס  ּומּכיון נּסים, על־ידי הּמתּגּלה מעֹולמֹות הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ּכלי להיֹות העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹולם
לפני  "ׁשּיּקרע ּבבריאתֹו הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי היה לכן 'טבע', העֹולם מציאּות את ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשֹולל
הּים  מציאּות ּכן ואם מעּקרֹו, הענין מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין הּנּסים), למציאּות (ׁשּיסּכים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל"

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן לא (דאם הּטבע לׁשּנּוי מסּכימה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּגּופא

(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 הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁ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
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drxR)m"`x(. ©§Ÿ
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ìë[a] ïkLnä éìk ìëì" ïëå§¥§Ÿ§¥©¦§¨§Ÿ

"Búãáò¯.hi wEqR mW £Ÿ̈¨¨
"íäéìk ìëì íäéøúéîe íúãúéå"¯ ¦¥Ÿ¨¥§¥¤§¨§¥¤

.al ,c xAcOA©¦§¨
ì ïewz àlà dðéàåïBL¯zEgvl §¥¨¤¨¦¨§©

oFWNd)`"eb(.hk dxez ©¨

(l)úî íéøöî úà ìàøNé àøiåY ©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥
BúôN ìò íiä ïèìtL¯WExiR Edfe ¤§¨¨©¨©§¨§¤¥

"mId ztU lr zn")g"ty(. ¥©§©©¨
eðàL íLk :ìàøNé eøîàé àlL éãk§¥¤ŸŸ§¦§¨¥§¥¤¨
ãvî ïéìBò íä Ck ,äæ ãvî íéìBò¦¦©¤¨¥¦¦©

eðéøçà eôcøéå epnî ÷Bçø øçà¯ ©¥¨¦¤§¦§§©£¥
`l l`xUi ipAW rnWn i"Wx oFWNn¦§©¦©§©¤§¥¦§¨¥Ÿ
`EdÎKExAÎWFcTdW `N` ,oM Eprḧ£¥¤¨¤©¨¨

oM dUrd`x la` ,"Exn`i `NW icM" ¨¨¥§¥¤ŸŸ§£¨§¥
Eid ± mi lr ExnIe" :f ,ew miNdY i"Wx©¦§¦¦©©§©¨¨
milFr Ep`W mWM :Exn` ,dpn` iPhTn¦§©¥£¨¨¨§§¥¤¨¦
milFr miIxvOd s` ,df cSn o`Mn¦¨¦©¤©©¦§¦¦¦
fnxW cr ,Epixg` E`Faie xg` cSn¦©©¥§¨©£¥©¤¨©

m`iwde mIl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©¨¤¡¦¨
mixvn z` l`xUi `xIe f` ,dWAIl©©¨¨¨©©§¦§¨¥¤¦§©¦
,'dA Epin`Ie Kkitl ,mId ztU lr zn¥©§©©¨§¦¨©©£¦©
mB d`xE ."Epin`d `l dNgYn la £̀¨¦§¦¨Ÿ¤¡¦§¥©
` ,` mixacaE ak ,ci xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¦§¨¦
.mId lr EQPW zFpFiqPdn cg` dGW¤¤¤¨¥©¦§¤¦©©¨
ÎWFcTd KxvEdW dCaErd mvr ilE`e§©¤¤¨§¨¤§©©¨
icM" mId ztU lr ohltl `EdÎKExÄ§¨§¨©§©©¨§¥
EidW gikFn ,"l`xUi Exn`i `NW¤ŸŸ§¦§¨¥¦©¤¨
mdl aWgp okle ,dpEn` iPhw l`xUi¦§¨¥§©¥¡¨§¨¥¤§©¨¤
.oM Exn` `l oicrW s` oFiQpM§¦¨©¤£©¦Ÿ¨§¥

.wgFce`l dxez §©
(`l)äìãbä ãiä úà"úà" Y ¤©¨©§Ÿ¨¤
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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 וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר "אז »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ז) א וכן (מלכים ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ"ּובית
"וּיאמר  עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה לאמר "וּיאמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻעׂשה,

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן יׂשראל". (מלכים לעיני ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
יא) ׁשא יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה ׁשם "אז על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לתחּית  רמז מּכאן זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמחׁשבה
הּתֹורה, מן ּוליּׁשב הּמתים לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ׁשּפרׁשּוהּו: ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ּכגֹון: מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה א)לׁשֹון אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על (במדבר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹון  ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

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·¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìL Bãé äúNòL "äìãbä" äøeábä©§¨©§Ÿ¨¤¨§¨¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä¯"ci" ,xnFlM ©¨¨§©¨

`id ,WOn ci DWExiRW ,o`M dxEn`d̈£¨¨¤¥¨¨©¨¦
zxEaB z` :xn` ENi`kE .dxEaB oiprl§¦§©§¨§¦¨©¤§©
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.g ,f ` mikln§¨¦
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.dpA `l lrFtaE zFpal¦§§©Ÿ¨¨
lä áMéìe øîBì ïéàåøàLk äfä ïBL §¥©§©¥©¨©¤¦§¨
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glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
את  יעׂשּו ּומצֹות ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוהּנה
ׁשּנס  ּומּכיון נּסים, על־ידי הּמתּגּלה מעֹולמֹות הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ּכלי להיֹות העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹולם
לפני  "ׁשּיּקרע ּבבריאתֹו הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי היה לכן 'טבע', העֹולם מציאּות את ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשֹולל
הּים  מציאּות ּכן ואם מעּקרֹו, הענין מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין הּנּסים), למציאּות (ׁשּיסּכים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל"

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן לא (דאם הּטבע לׁשּנּוי מסּכימה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּגּופא

(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¦
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הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן 'יד', לׁשֹון .על ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֻ
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glyaק zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

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, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁ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.
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glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
הּזה  ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל b‡‰.עבר, ‰‡‚ Èk∑ ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹƒ»…»»ְְַָָ

עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאחר:
ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּפילֹו
מלחמה, איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָּכמֹו
עֹוד  – ּבֹו ּׁשאקּלס מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה'

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ּבׂשרֿודם מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו B·Î¯Â.יׁש ÒeÒ∑,ּבזה זה קׁשּורים ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ¿…¿ְְִֵֶֶֶָ
נפרדים  ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין וכן∑¯Ó‰.והּמים ,ג)הׁשלי לגֹו(דניאל "ּורמיו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ»»ְְְְִִִֵ

לרּום  עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָאּתּון
ּכמֹו לּתהֹום, לח)ויֹורדין 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§¤«§

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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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, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁ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.
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הּזה  ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל b‡‰.עבר, ‰‡‚ Èk∑ ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹƒ»…»»ְְַָָ

עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאחר:
ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּפילֹו
מלחמה, איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָּכמֹו
עֹוד  – ּבֹו ּׁשאקּלס מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה'

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ּבׂשרֿודם מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו B·Î¯Â.יׁש ÒeÒ∑,ּבזה זה קׁשּורים ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ¿…¿ְְִֵֶֶֶָ
נפרדים  ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין וכן∑¯Ó‰.והּמים ,ג)הׁשלי לגֹו(דניאל "ּורמיו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ»»ְְְְִִִֵ

לרּום  עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָאּתּון
ּכמֹו לּתהֹום, לח)ויֹורדין 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§¤«§

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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(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 ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(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  ְִִֵ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿
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.cid dxez

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ּ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 ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻ
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(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 ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(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  ְִִֵ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿
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.cid dxez

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ּ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 ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻ
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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 ְְֵֶֶַַָ

(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 ¿««∆ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

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»¿«»
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(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 ִֶֶֶַָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
:áéBà¥«

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 ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
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:‰‡Ò»¿»
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קכ glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
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 ְְֵֶֶַַָ

(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 ¿««∆ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
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:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»
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(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 ִֶֶֶַָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
:áéBà¥«

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 ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
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glyaקו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ּ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 ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

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 ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

‡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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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
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 ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

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 ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

‡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 'g iriax meil inei xeriy
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
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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eàöé àlL¯`id z`fe" :mW i"WxA ¤Ÿ¥§§©¦¨§Ÿ¦
,mhFg oFWl ,Kl mhg` xW` ,izNdY§¦¨¦£¤¤¡¨¨§¤
sFvTnE ixigp oWr z`Sn inhg mFYq ¤̀§¨§¦¦¥£©§¦©¦§

."Kilr̈©¦
Bîk ,"íèçà" .EìéáLa Y "Cì"¨¦§¦§¤¡¨§

"íèça ä÷àð"¯minVW zrAh oin ¨¨©£¨¦©©©¤¨¦
.dw`Pd lW DnhgA§¨§¨¤©¨¨

,úaL úëqîa¯.a ,`p §©¤¤©¨
éðéòa äàøð Ck¯w"cxM `lcE ¨¦§¤§¥©§¨§©©

.iR` Kix`` oFWNn "mhg`" WxtOW¤§¨¥¤¡¨¦§©£¦©¦
éðà àø÷naL "ïBøç"å "óà" ìëå§¨©§¨¤©¦§¨£¦

ïk øîBà¯mW dirWi i"Wx mB d`x ¥¥§¥©©¦§©§¨¨
mEOig oFWl `Ed s`ÎoFxg lM oke"§¥¨£©§¦

."mhFgd©¤
,"óà äøç"¯.c ,f mixaC ¨¨©§¨¦

"áøç épî äøç éîöòå" Bîk¯aFI` §§©§¦¨¨¦¦Ÿ¤¦
mFgd ipRn EWAizp zFnvrd .l ,l)c"evn ¨£¨¦§©§¦§¥©

my(.
ìíéøéçpäL ,ã÷Bîe äôøN ïBL §§¥¨¥¤©§¦©¦

íéøçðå íéînçúî¯.miWAiznE ¦§©§¦§¤¡¦¦§©§¦
"äøç" úøæbî "ïBøç"å ,óöwä úòa¯ §¥©¤¤§¨¦¦§©

KM ,mEOig oFWl `Ed "dxg"W mWkE§¥¤§¦¨
mEOig oFWl `Ed "oFxg")g"ty(. £§¦

ïëå ."äöø" úøæbî "ïBöø" Bîk§¨¦¦§©¨Ÿ§¥
"äîç"¯mixaC d`x .qrM DWExiRW ¥¨¤¥¨©©§¥§¨¦

s`A" :fk ,hk mW ."dngde s`d" :hi ,h¨©§©¥¨¨§©
."lFcB svwaE dngaE§¥¨§¤¤¨

ìøîBà àeä ïk ìò ,úeîéîç ïBL¯ §£¦©¥¥
.ai ,` xYq ¤̀§¥

äîçä çðáe ,"Bá äøòa Búîçå"©£¨¨£¨§Ÿ©©¥¨
øîBà¯.cFre .` ,bv oixcdpq d`x ¥§¥©§¤§¦§

Bzòã äøø÷úð¯i"Wx mB d`x ¦§¨§¨©§§¥©©¦
KlOd zng KFWM" ` ,g ziW`xA)xzq` §¥¦§£©©¤¤

` ,a(."dng zgpd oFWl ,§£¨©¥¨
íéî eîøòðì íbøz ñBì÷ðeà YïBL ¤¤§©¦§§¦§¥§
"úeîéîøò"¯miOdW ."`In EniMg" ©§¦©¦©¨¤©©¦

ipAW icM ,cp FnM cFnrl dnxrA Ebdp̈£§¨§¨©£§¥§¥¤§¥
mixvOdW KMÎxg`e ,Exari l`xUi¦§¨¥©©§§©©¨¤©¦§¦

mzF` EQke EaW Exar)iiga epax(. ¨§¨§¦¨
ìeúîøò" Bîk ,àø÷nä úeçö ïBL §©©¦§¨§£¥©

"íéhç¯.b ,f mixiXd xiW ¦¦¦©¦¦
.çéëBé "ãð Bîë eávð"å¯dpEMdW §¦§§¥¦©¤©©¨¨

Enxrp" mB `liOnE .DaFBl dcinrl©£¦¨©©¦¥¨©¤¤§
.Ff zErnWnA `id "min©¦¦§©§¨

íéî eîøòðã÷Bnî Y¯.mFgn ¤¤§©¦¦¥¥
Etàî àöiL çeø¯gExaE" WExiR Edf ©¤¨¨¥©§¤¥§©

."LiR ©̀¤
íélb ïéîk eNòð íäå ,íénä eLáé̈§©©¦§¥©£§¦©¦

íéäBáb íäL äîøò ìL úBiøëå¯ §¨¦¤£¥¨¤¥§¦
EUrp Ki` miOd EWai m` ,oEIr Kixv̈¦¦¦¨§©©¦¥©£
xnFl Kixve ?zFnixrM KMÎxg ©̀©¨©£¥§¨¦©
wlg ,zFNErRd iYW z` dzUr gExdW¤¨©¨§¨¤§¥©§¥¤

wlge EWAizd miOd onEnxrpoicre . ¦©©¦¦§©§§¥¤¤¤§©£©¦
dliOA oM fOExn okid ,oEIr Kixv̈¦¦¥¨§¨¥©¦¨

"Enxrp." ¤¤§
ãð Bîë,"øeLk" :Bîebøúk Y §¥§©§§
.äîBçkãðì Yñepëå øeaö ïBL¯ §¨¥§¦§¦

`i ,fi dirWiaE bi ,b rWFdi i"WxA§©¦§ª©¦©§¨
i"WxaE .DaFB oFWl :f ,bl miNdzaE¦§¦¦§©§©¦

.DFaB lY :bi ,gr miNdY§¦¦¥¨©
"äìçð íBéa øéö÷ ãð" :Bîk¯EdirWi §¥¨¦§©£¨§©§¨

gPd xW` rx xivw lW WicB .`i ,fi¨¦¤¨¦¨£¤ª©
`Ed cp ,dxv mFil riBd dliNaE mFIA©©©§¨¦¦©§¨¨¥

mieW cFpe cp oi`e .. DaFB oFWl)i"yx §©§¥¥§¨¦
my(.

"ãpk ñðk"¯i"WxaE .f ,bl miNdY Ÿ¥©¥§¦¦§©¦
."oieW c`pe cp oi`e .. DaFB oFWl" :mẄ§©§¥¥§Ÿ¨¦
elàå ,"ãpk" àlà "ãàpk" áéúk àìŸ§¦©Ÿ¤¨©¥§¦

"ãàpk" Bîk "ãpk" äéä¯mEXn ¨¨©¥§©Ÿ¦
.dgp `id c`p lW s"l`dW¤¨¨¤¤Ÿ¦¨¨

ì "ñðBë"åBì äéä ,äñðëä ïBL §¥§©§¨¨¨¨
"íiä éî ãàpák ñéðëî" :ázëì¯ ¦§Ÿ©§¦§©Ÿ¥©¨

:` ,i ziprzA i"Wx WxiR oM mpn`e§¨§¨¥¥©©¦§©£¦
mFwnA oqpFM `EdÎKExAÎWFcTde"§©¨¨§¨§¨

."c`pA min qipknM cg ¤̀¨§©§¦©¦§Ÿ
ì "ñðk" àlà.àeä øáBöå óñBà ïBL ¤¨Ÿ¥§¥§¥

"ãçà ãð eî÷" ïëå¯.fh ,b rWFdi §¥¨¥¤¨§ª©



glyaקח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(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 ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(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'

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¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KnFq `EdÎKExAÎWFcTdW",FciA lMd ¤©¨¨¥©Ÿ§¨
xaC fgF`W dfM ,ElRi DzF` dHIWkE§¤©¤¨¦§§¤¤¥¨¨
."ltFp `Ed FRM oiMxn `EdWkE ,FRkA§©§¤©§¦©¥

õøà Bîòìázäøeá÷ì eëfL ïàkî Y ¦§¨¥¨¤¦¨¤¨¦§¨
¯,mId ztU lr EhltPW xg`l§©©¤¦§§©§©©¨

.l ,ci i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦
eøîàL øëNa¯ixg`) fk ,h lirl ¦§©¤¨§§¥©£¥

cxA zMn(,xn` drxR wx mXW s` . ©©¨¨©¤¨©©§Ÿ¨©
mWA oM xn` mixvn Kln FzFidA ixd£¥¦§¤¤¦§©¦¨©¥§¥
iOre ip`e" mIQW FnkE ,mrd̈¨§¤¦¥©£¦§©¦

."mirWxd̈§¨¦
"÷écvä 'ä"¯aEzMd rnWnA df oi` ©©¦¥¤§©§©©¨

xkUAW `zlikOA `Ed oMW `N` ,o`M̈¤¨¤¥©§¦§¨¤¦§©
dCn EdGW xnFl Wie .dxEawl Ekf df¤¨¦§¨§¥©¤¤¦¨
'd" Exn` mdW oeiMW ,dCn cbpM§¤¤¦¨¤¥¨¤¥¨§
bdpzd `EdÎKExAÎWFcTd ,"wiCSd©©¦©¨¨¦§©¥
mzF` ozpe zEwcvA mOr¦¨§¦§§¨©¨

.dxEawlbi dxez ¦§¨
(bi)zìäðì Yìäðî ïBL¯.bidpn ¥©§¨§§©¥©§¦

íbøz ñBì÷ðeàå¯."idxaFq" §§§¦§¥©§¦
ìLøôì ÷c÷c àìå ,ìáBñå àNBð ïBL §¥§¥§Ÿ¦§¥§¨¥

ì øçàúéøáòä ïBL¯itl `N` ©©¨¨¦§¦¤¨§¦
.oiprd zErnWnci dxez ©§¨¨¦§¨

(ci)ïeæbøéïéæbøúî Y¯oFWl ,xnFlM ¦§¨¦§©§¦§©§
cizr oFWl `le ,`Ed deFd)m"`x(d`xE . ¤§Ÿ§¨¦§¥

.dcxg oFWl `EdW dq ,gk mixaC i"Wx©¦§¨¦¤§£¨¨
ìt éáLéúLéða úà eâøäL éðtî Y Ÿ§¥§¨¤¦§¥¤¨§¤§¥

íéøôà¯.mzbixd z` EnwpIW EWWge ¤§©¦§¨§¤¦§§¤£¦¨¨
õwä úà eøänL¯z` EaXg md iM ¤¦£¤©¥¦¥¦§¤

zixA f`n dpW zF`n rAx` lW uTd©¥¤©§©¥¨¨¥¨§¦
,wgvi clFPW f`n `le mixzAd oiA¥©§¨¦§Ÿ¥¨¤©¦§¨

dpW miWlWA uTd z` EniCwde)i"yx §¦§¦¤©¥¦§¦¨¨
a ,av oixcdpq(,fl l`wfgi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¤§¥

dOl oM `l m` iM .` ,gr miNdY .`§¦¦¦¦Ÿ¥¨¨
z` WFAkl Ekld `l ixdW ,Ecxg̈§¤£¥Ÿ¨§¦§¤

.mvx ©̀§¨
ä÷æça eàöéå¯oEIr Kixvei"Wxn §¨§§¨§¨§¨¦¦¥©¦

car did `l eiWkr cr" :h ,gi oOwl§©¨©©§¨Ÿ¨¨¤¤
ux`d dzidW mixvOn gFxal lFkï¦§©¦¦§©¦¤¨§¨¨¨¤

."zxBEqn§¤¤
éLðà íeâøäå" íéîiä éøáãa Løônk©§Ÿ̈§¦§¥©¨¦©£¨©§¥

."úâ¯mixt` ipaE" :`kÎk ,f ` ©§¥¤§©¦
bxde 'ebe glzEWmiclFPd zb iWp` mE ¨©©£¨©§¥©©¨¦

z` zgwl Ecxi iM ,ux`Ä¨¤¦¨§¨©©¤
."mdipwneh dxez ¦§¥¤

(eh)áàBî éìéà íBãà éôelàY ©¥¡¥¥¨

,íeìk àøéì íäì äéä àì àìäå©£ŸŸ¨¨¨¤¦Ÿ§
àlà ?íéëìBä íäéìò àì éøäL¤£¥Ÿ£¥¤§¦¤¨
íéððBàúî eéäL úeðéðà éðtî¦§¥£¦¤¨¦§§¦

ìàøNé ìL íãBák ìò íéøòèöîe¯ ¦§©£¦©§¨¤¦§¨¥
xaFbe dlFrW)m"`x(oi` df itlE . ¤¤§¥§¦¤¥

`N` ,FhEWtM crxe cgtA o`M xAEcn§¨¨§©©§©©¦§¤¨
oFWl i"Wx WxiR xakE .d`pwe xrvA§©©§¦§¨§¨¥©©¦§
.b ,en ziW`xaA ,xrv oFWNn d`xi¦§¨¦§©©¦§¥¦
,xnFl i"Wx zpEMW Wxtl mB xWt`e§¤§¨©§¨¥¤©¨©©¦©
KM lr EWpri mdW did mdNW cgRdW¤©©©¤¨¤¨¨¤¥¥¨§©¨
ipA zglvd lr mixrhvn mdW¤¥¦§©£¦©©§¨©§¥
lr Exrhvd cg` cSn xnFlM ,l`xUi¦§¨¥§©¦©¤¨¦§©£©
Kci`nE ,dlFrW l`xUi lW mcFaM§¨¤¦§¨¥¤¤¥¦¨
`NW ,mixrhvn mdX dOn mi`xi Eid̈§¥¦¦©¤¥¦§©£¦¤Ÿ

.df lr EWpri¥¨§©¤
eâîðeqîð Y¯agx dxn` oke)ryedi ¨Ÿ¨©§¥¨§¨¨¨

i ,a(miNdY i"Wx d`xE ."Epaal qOIe"©¦©§¨¥§¥©¦§¦¦
xzR WpFC la` ,mgpn xzR oMW f ,en¤¥¨©§©¥£¨©¨©

.drpd oFWl§£¨¨
:eøîà "äpââîz íéáéáøa" Bîk§¦§¦¦§Ÿ§¤¨¨§
úà Løéìå eðéúBlëì íéàa íä eðéìò̈¥¥¨¦§©¥§¦©¤

.eðöøà¯dqnd oFWl .`i ,dq miNdY ©§¥§¦¦§£¨¨
)my i"yx(.fh dxez

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
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 »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ»
˙l‰˙∑"ּתהּלה ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד .יראּוי ¿ƒ…ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(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" ִַַ

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»

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"éìk ìà éìkî ÷øeä àìå"¯Edinxi §Ÿ©¦§¦¤¤¦¦§§¨
.`i ,gn

,ïàk áéúk ïéà "éìkä ÷øeä àì"Ÿ©©§¦¥§¦¨
ìà éìkî" ïéiä "÷øeä àì" àlà¤¨Ÿ©©©¦¦§¦¤

lä eðéöî ,"éìk.ïéiä ìò áñeî ïBL ¤¦¨¦©¨¨©©©¦
éôé ìò íúBáøç e÷éøäå" ïëå§¥§¥¦©§¨©§¦

"Eúîëç¯.f ,gk l`wfgi ¨§¨¤§¤§¥
íøéçc¯.xFv Kln mxig lW §¦¨¤¦¨¤¤

BîLéøBzì Yúelãå úeLéø ïBL¯ ¦¥§¦§©
.qFlwpE` mEBxzM dcnWd oFWNn `le§Ÿ¦§©§¨¨§©§§§
,iAxg sFlW` :aEzMd xEriW Kke§¨¦©¨¤§©§¦
Epid ,ici mzF` WixFY axgd z`xInE¦¦§©©¤¤¦¨¨¦©§
Eidi `liOnE ,mpFnn lM z` EgwIW¤¦§¤¨¨¨¦¥¨¦§

.miNce miWẍ¦§©¦
"øéLòîe LéøBî" Bîk¯,a ` l`EnW §¦©£¦§¥

cil "WixFn" azFMW dGnE .f¦¤¤¥¦§©
FWExiR "WixFn"W oaEn ,"xiWrnE"©£¦¨¤¦¥

.zENCi dxez ©
(i)zôLðì Yäçôä ïBL¯i"Wx d`x ¨©§¨§£¨¨§¥©¦

,"YaWp" FnM df "YtWp"W a ,fk zFgpn§¨¤¨©§¨¤§¨©§¨
.mitNgzn `"Rde z"iAdW¤©¥§©¥¦§©§¦

"íäa óLð íâå" ïëå¯.ck ,n EdirWi §¥§©¨©¨¤§©§¨
± sWp" :a ,dv oixcdpq i"WxA oke§¥§©¦©§¤§¦¨©

."gtp̈©
eììöe÷îò ,eò÷L Y¯.wnFrl ErwW ¨§¨§¨§¨§§¤

iM ,mzq "ErwW" `le "Ellv" xn` okle§¨¥¨©¨§§Ÿ¨§§¨¦
wnFrl driwWl dpEMd)`"eb(. ©©¨¨¦§¦¨¨¤

ì"äìeöî" ïBL¯wnFr .b ,hq miNdY §§¨§¦¦¤
dk ,d mihtFW i"Wx d`xE .xdPd©¨¨§¥©¦§¦
i"WxA K` .minl dpEMd "mixiC`"W¤©¦¦©©¨¨§©¦©§©¦
dpEMd "mixiC`"W azM ` ,bp zFgpn§¨¨©¤©¦¦©©¨¨
d wEqR lirl i"Wx d`xE .mixvOl©¦§¦§¥©¦§¥¨
mixWMd lr xAcn "zxtFrM Ellv"W¤¨§©¤¤§©¥©©§¥¦

.mixvOAW¤©¦§¦
úøôBòk.æòìa í"åìô ,øáà Y¯ ©¤¤£¨§©©

plom.zxtFr ,`i dxez ¤¤
(`i)íìàaúàå" :Bîk .íé÷æça Y ¨¥¦©£¨¦§§¤

"ç÷ì õøàä éìéà¯.b ,fi l`wfgi ¥¥¨¨¤¨¨§¤§¥
."ux`d ixU" :mW i"WxaE§©¦¨¨¥¨¨¤
"äLeç éúøæòì éúeìéà"¯,ak miNdY ¡¨¦§¤§¨¦¨§¦¦

igM .k)my i"yx(. Ÿ¦
úläú àøBðãébälî éeàøé Y ¨§¦Ÿ¨¦§©¦

éúBläzáeúkL Bîk ,eèòîé ït E §¦¤¤¦§£§¤¨
."äläú äiîã Eì"¯.a ,dq mW §ª¦¨§¦¨¨

itl ,Ll dNdY dwizXd" :mW i"WxA§©¦¨©§¦¨§¦¨§§¦
Fpi` gaWA dAxOde ,LgaWl uw oi`W¤¥¥§¦§£§©©§¤§¤©¥

."rxFB `N`ai dxez ¤¨¥©
(ai)ðéîé úéèðE-Ceøa-LBãwäLk Y ¨¦¨§¦§§¤©¨¨

íéìk íéòLøä ,Bãé äèBð àeä¤¨¨§¨¦¨¦
íéìôBðå¯FnrlaY" lW WExiR df oi` §§¦¥¤¥¤¦§¨¥

`Ede ,Fnvr iptA oipr `Ed `N` ,"ux`̈¤¤¨¦§¨¦§¥©§§
dhPW oeiMW ,"Lpini zihp"A llkp¦§¨§¨¦¨§¦§¤¥¨¤¨¨
wIce .miltFpe milM md `liOn Fpini§¦¦¥¨¥¨¦§§¦§¦¥
KMÎxg`e "milM" aFYkl i"Wx©¦¦§¨¦§©©¨
`iaOW lWOA FnM `NW ,"miltFp"§¦¤Ÿ§©¨¨¤¥¦
iM ,"oixAYWnE oiltFp" KWndA©¤§¥§¦¦§©§¦¦
mdW ipRn `l "milM" mirWxd lWnPA©¦§¨¨§¨¦¨¦Ÿ¦§¥¤¥
ipRn "milM" md `N` ,"miltFp"§¦¤¨¥¨¦¦§¥
oeike ,"Fci dhFp" `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¤¨§¥¨
oi`W ,"miltFp" md okl "milM" mdW¤¥¨¦¨¥¥§¦¤¥

gM mdloMÎoi`XÎdn ,cFnrllWOA ¨¤Ÿ©©£©¤¥¥©¨¨
.miltFp mdW llbA mixAWp milMd©¥¦¦§¨¦¦§©¤¥§¦

ïeúð ìkäL éôìíéìôBðå Bãéa §¦¤©Ÿ¨§¨§§¦
øîBà àeä ïëå ,dúéhäa¯dirWi §©¨¨¨§¥¥§©§¨

.b ,`l
,"øæò ìôðå øæBò ìLëå Bãé ähé 'äå"©©¤¨§¨©¥§¨©¨ª
éãéa íéðeúpä úéëeëæ éìëì ìLî̈¨¦§¥§¦©§¦¦¥
ïéìôBð ïäå èòî Bãé ähî ,íãà̈¨©¤¨§©§¥§¦

ïéøazLîe¯:mW i"Wx mB d`x ¦§©§¦§¥©©¦¨



קט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(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 ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(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'

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¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KnFq `EdÎKExAÎWFcTdW",FciA lMd ¤©¨¨¥©Ÿ§¨
xaC fgF`W dfM ,ElRi DzF` dHIWkE§¤©¤¨¦§§¤¤¥¨¨
."ltFp `Ed FRM oiMxn `EdWkE ,FRkA§©§¤©§¦©¥

õøà Bîòìázäøeá÷ì eëfL ïàkî Y ¦§¨¥¨¤¦¨¤¨¦§¨
¯,mId ztU lr EhltPW xg`l§©©¤¦§§©§©©¨

.l ,ci i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦
eøîàL øëNa¯ixg`) fk ,h lirl ¦§©¤¨§§¥©£¥

cxA zMn(,xn` drxR wx mXW s` . ©©¨¨©¤¨©©§Ÿ¨©
mWA oM xn` mixvn Kln FzFidA ixd£¥¦§¤¤¦§©¦¨©¥§¥
iOre ip`e" mIQW FnkE ,mrd̈¨§¤¦¥©£¦§©¦

."mirWxd̈§¨¦
"÷écvä 'ä"¯aEzMd rnWnA df oi` ©©¦¥¤§©§©©¨

xkUAW `zlikOA `Ed oMW `N` ,o`M̈¤¨¤¥©§¦§¨¤¦§©
dCn EdGW xnFl Wie .dxEawl Ekf df¤¨¦§¨§¥©¤¤¦¨
'd" Exn` mdW oeiMW ,dCn cbpM§¤¤¦¨¤¥¨¤¥¨§
bdpzd `EdÎKExAÎWFcTd ,"wiCSd©©¦©¨¨¦§©¥
mzF` ozpe zEwcvA mOr¦¨§¦§§¨©¨

.dxEawlbi dxez ¦§¨
(bi)zìäðì Yìäðî ïBL¯.bidpn ¥©§¨§§©¥©§¦

íbøz ñBì÷ðeàå¯."idxaFq" §§§¦§¥©§¦
ìLøôì ÷c÷c àìå ,ìáBñå àNBð ïBL §¥§¥§Ÿ¦§¥§¨¥

ì øçàúéøáòä ïBL¯itl `N` ©©¨¨¦§¦¤¨§¦
.oiprd zErnWnci dxez ©§¨¨¦§¨

(ci)ïeæbøéïéæbøúî Y¯oFWl ,xnFlM ¦§¨¦§©§¦§©§
cizr oFWl `le ,`Ed deFd)m"`x(d`xE . ¤§Ÿ§¨¦§¥

.dcxg oFWl `EdW dq ,gk mixaC i"Wx©¦§¨¦¤§£¨¨
ìt éáLéúLéða úà eâøäL éðtî Y Ÿ§¥§¨¤¦§¥¤¨§¤§¥

íéøôà¯.mzbixd z` EnwpIW EWWge ¤§©¦§¨§¤¦§§¤£¦¨¨
õwä úà eøänL¯z` EaXg md iM ¤¦£¤©¥¦¥¦§¤

zixA f`n dpW zF`n rAx` lW uTd©¥¤©§©¥¨¨¥¨§¦
,wgvi clFPW f`n `le mixzAd oiA¥©§¨¦§Ÿ¥¨¤©¦§¨

dpW miWlWA uTd z` EniCwde)i"yx §¦§¦¤©¥¦§¦¨¨
a ,av oixcdpq(,fl l`wfgi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¤§¥

dOl oM `l m` iM .` ,gr miNdY .`§¦¦¦¦Ÿ¥¨¨
z` WFAkl Ekld `l ixdW ,Ecxg̈§¤£¥Ÿ¨§¦§¤

.mvx ©̀§¨
ä÷æça eàöéå¯oEIr Kixvei"Wxn §¨§§¨§¨§¨¦¦¥©¦

car did `l eiWkr cr" :h ,gi oOwl§©¨©©§¨Ÿ¨¨¤¤
ux`d dzidW mixvOn gFxal lFkï¦§©¦¦§©¦¤¨§¨¨¨¤

."zxBEqn§¤¤
éLðà íeâøäå" íéîiä éøáãa Løônk©§Ÿ̈§¦§¥©¨¦©£¨©§¥

."úâ¯mixt` ipaE" :`kÎk ,f ` ©§¥¤§©¦
bxde 'ebe glzEWmiclFPd zb iWp` mE ¨©©£¨©§¥©©¨¦

z` zgwl Ecxi iM ,ux`Ä¨¤¦¨§¨©©¤
."mdipwneh dxez ¦§¥¤

(eh)áàBî éìéà íBãà éôelàY ©¥¡¥¥¨

,íeìk àøéì íäì äéä àì àìäå©£ŸŸ¨¨¨¤¦Ÿ§
àlà ?íéëìBä íäéìò àì éøäL¤£¥Ÿ£¥¤§¦¤¨
íéððBàúî eéäL úeðéðà éðtî¦§¥£¦¤¨¦§§¦

ìàøNé ìL íãBák ìò íéøòèöîe¯ ¦§©£¦©§¨¤¦§¨¥
xaFbe dlFrW)m"`x(oi` df itlE . ¤¤§¥§¦¤¥

`N` ,FhEWtM crxe cgtA o`M xAEcn§¨¨§©©§©©¦§¤¨
oFWl i"Wx WxiR xakE .d`pwe xrvA§©©§¦§¨§¨¥©©¦§
.b ,en ziW`xaA ,xrv oFWNn d`xi¦§¨¦§©©¦§¥¦
,xnFl i"Wx zpEMW Wxtl mB xWt`e§¤§¨©§¨¥¤©¨©©¦©
KM lr EWpri mdW did mdNW cgRdW¤©©©¤¨¤¨¨¤¥¥¨§©¨
ipA zglvd lr mixrhvn mdW¤¥¦§©£¦©©§¨©§¥
lr Exrhvd cg` cSn xnFlM ,l`xUi¦§¨¥§©¦©¤¨¦§©£©
Kci`nE ,dlFrW l`xUi lW mcFaM§¨¤¦§¨¥¤¤¥¦¨
`NW ,mixrhvn mdX dOn mi`xi Eid̈§¥¦¦©¤¥¦§©£¦¤Ÿ

.df lr EWpri¥¨§©¤
eâîðeqîð Y¯agx dxn` oke)ryedi ¨Ÿ¨©§¥¨§¨¨¨

i ,a(miNdY i"Wx d`xE ."Epaal qOIe"©¦©§¨¥§¥©¦§¦¦
xzR WpFC la` ,mgpn xzR oMW f ,en¤¥¨©§©¥£¨©¨©

.drpd oFWl§£¨¨
:eøîà "äpââîz íéáéáøa" Bîk§¦§¦¦§Ÿ§¤¨¨§
úà Løéìå eðéúBlëì íéàa íä eðéìò̈¥¥¨¦§©¥§¦©¤

.eðöøà¯dqnd oFWl .`i ,dq miNdY ©§¥§¦¦§£¨¨
)my i"yx(.fh dxez

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
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 «∆∆ְֲַַָ
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i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי B¯‡."אילּותי »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ»
˙l‰˙∑"ּתהּלה ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד .יראּוי ¿ƒ…ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ
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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¿»≈»∆ְְְִִִֶֶָָָָָ
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‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»
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glyaקי zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

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 ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"אף

ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל .לעתידֿלבא ְְִֶֶַָָָָֹ
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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 ְִִֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת הּקרֹובים".(טו, על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ּופירׁש ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת - קרֹובים ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָויׁש

הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמלחמת
הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,

הם  ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ּגם הּוא ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּוכמֹו
יכֹול  ּתאוֹות ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ׁשּלפעמים אּלא להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻמהאדם,

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֶַַַָָָָלהכׁשילֹו
להתּגּבר  היא ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ׁשאיׁש האפׁשרּות יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָויׁשנם

ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְִִִַַָעל
להתּגּבר  יּוכל ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ׁשהּקּב"ה ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוזהּו

חז"ל ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ועוד)ולׁשלט ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה "אלמלא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
מן  היא מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ואחר־ּכ הרחֹוקים על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
עֹוד  זה עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו לתאוֹות יּכנע לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה הּכבד, אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקל
לאדם  הן ׁשּקרֹובֹות ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח לֹו ׁשאין ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹיֹותר ,

ּבהם. ְִֵֶָָלהּכׁשל
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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 ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"אף

ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל .לעתידֿלבא ְְִֶֶַָָָָֹ
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i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים הּקרֹובים,∑ÁÙÂ„.על ׁשּנאמרעל ב)ּכענין ׁשמענּו(יהושע "ּכי ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָ
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האדם  על ׁשחביב .יקרים ְִִֶַָָָָָ
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ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת הּקרֹובים".(טו, על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ּופירׁש ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת - קרֹובים ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָויׁש

הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמלחמת
הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,

הם  ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ּגם הּוא ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּוכמֹו
יכֹול  ּתאוֹות ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ׁשּלפעמים אּלא להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻמהאדם,

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֶַַַָָָָלהכׁשילֹו
להתּגּבר  היא ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ׁשאיׁש האפׁשרּות יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָויׁשנם

ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְִִִַַָעל
להתּגּבר  יּוכל ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ׁשהּקּב"ה ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוזהּו

חז"ל ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ועוד)ולׁשלט ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה "אלמלא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
מן  היא מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ואחר־ּכ הרחֹוקים על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
עֹוד  זה עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו לתאוֹות יּכנע לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה הּכבד, אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקל
לאדם  הן ׁשּקרֹובֹות ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח לֹו ׁשאין ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹיֹותר ,

ּבהם. ְִֵֶָָלהּכׁשל
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glyaקיב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ּ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)

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¿»¿»¿≈¿»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lM `Nnzp ,dWn clFPW oeike ,l`xUi¦§¨¥§¥¨¤©¤¦§©¥¨
lr DwWpE dia` cnr ,dxF` FNEM ziAd©©¦¨¨©¨¦¨§¨¨©
dnIwzp ,iYA :Dl xn` ,DW`xŸ¨¨©¨¦¦¦§©§¨

.Kiz`Eapcnr ,xF`il EdElihdW oeike §¨¥§¥¨¤¥¦©§¨©
:Dl xn` ,DW`x lr DgthE dia`̈¦¨§¨¨©Ÿ¨¨©¨

:aizkC Epide ,Kiz`Eap okid ,iYA)lirl ¦¦¥¨§¨¥§©§¦§¦
c ,a(dn drcl wFgxn FzFg` aSzYe"©¥©©£¥¨§¥¨©

sFqA `dI dn rcil ,"Fl dUrI¥¨¤¥©©§¥§
.Dz`Eap.` ,a lirl i"Wx d`xE §¨¨§¥©¦§¥

äèBña àúéàãk¯.` ,bi ¦§¦¨§¨
øçà øác¯zFg`" df WExiR itl ¨¨©¥§¦¥¤£

lr `le "mixn" lr aqEn "oxd ©̀£Ÿ¨©¦§¨§Ÿ©
."d`iaPd"©§¦¨

"ïøäà úBçà"¯zFg`" xn`p dOl £©£Ÿ¨¨¤¡©£
xMfp `l dOl xiMfn xaM m`e ,"oxd ©̀£Ÿ§¦§¨©§¦¨¨Ÿ¦§©

.dWn mB©¤
äòøèöpLk äéìò BLôð øñnL éôì§¦¤¨©©§¨¤¨§¤¦§¨§¨

¯xn`PW FnM)`i ,ai xacna(oxd` xn`Ie : §¤¤¡©©Ÿ¤©£Ÿ
Epilr zWz `p l` ipFc` iA dWn l ¤̀¤¦£¦©¨¨¥¨¥
dWn FzEkfAW xnFlM ."'ebe z`Hg©¨§©¤¦§¤
,dilr FWtp xqOW azMX dnE ,lNRzd¦§©¥©¤¨©¤¨©©§¨¤¨

,"ipFc` iA" WxFCW xnFl WilEgY iA ¥©¤¥¦£¦¦¨
DA `le oiCd zCn)`i ,t x"al z"ti(. ¦©©¦§Ÿ¨
BîL ìò úàø÷ð¯df xERiQW s`e ¦§¥©§§©¤¦¤

dpEMd oi`W xnFl Kixv ,rxi` `l oicr£©¦Ÿ¥©¨¦©¤¥©©¨¨
mW lr eiWkr oM dazM dxFYdW¤©¨¨§¨¥©§¨©¥
o`M Epl dNbn dxFYd `N` ,cizrd¤¨¦¤¨©¨§©¨¨¨
cg dxwn did `l cizrAW df rExi`W¤¥©¤¤¤¨¦Ÿ¨¨¦§¤©
oxd` lW Fqgi did df `N` ,inrR§¨¦¤¨¤¨¨©£¤©£Ÿ
xaCdW wxe ,eiIg ini lM mixn iRlM§©¥¦§¨¨§¥©¨§©¤©¨¨
mixOWM lrFtA iEHia icil `Ä¦¥¦§©§¤¦§¨
lr z`xwp eiWkr xaM okle ,drxhvp¦§¨§¨§¨¥§¨©§¨¦§¥©
ipXW "mgpn zxFz"A azke .FnW§§¨©§©§©¥¤§¥
miccv ipW mi`Han EN` miWExiR¥¦¥§©§¦§¥§¨¦
WExiRd :mixn lW DzEIWi`A micBEpn§¨¦§¦¦¨¤¦§¨©¥
dlFcBd Dzlrn z` `Han oFW`xd̈¦§©¥¤©£¨¨©§¨
zcil iptl cFr d`iap dzid `idW¤¦¨§¨§¦¨¦§¥¥©
Dl dxqnPW dcigid `ide ,dWn¤§¦©§¦¨¤¦§§¨¨

ENi`e ,dWn zcil oiprA d`EaPd©§¨§¦§©¥©¤§¦
zEzigR `Han ipXd WExiRd©¥©¥¦§©¥§¦
dwwfp `idW ,mixn lW DzEaiWgA©£¦¨¤¦§¨¤¦¦§§¨
,dixaC lr xRkl icM oxd` lW rEIql§¦©¤©£Ÿ§¥§©¥©§¨¤¨
EpidC ,"oxd` zFg`" d`xwp KM mEXnE¦¨¦§§¨£©£Ÿ§©§

oxd`l DzEaiWgA dlth `idW)iaxd(. ¤¦§¥¨©£¦¨§©£Ÿ
ózä úàøîæ éðéî ìL éìk Y¯ ¤©Ÿ§¦¤¦¥¤¤

.xnf ilM :miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦§¦¤¤
xFr lW `Ede)ai ,d diryi i"yx(oiWiTnE , §¤©¦¦

miciA eilr)g ,a megp i"yx(`NX dnE . ¨¨§¨©¦©¤Ÿ
Wi ,fk ,`l ziW`xaA sY Edn WxiR¥©©Ÿ¦§¥¦¥
,"xFPke sY" xMfp mXW mEXn xnFl©¦¤¨¦§©Ÿ§¦
mBW oaEn xnf ilM `Ed xFPMW oeike§¥¨¤¦§¦¤¤¨¤©

wx xMfp o`M la` ,`Ed oM sYdokle sY ©Ÿ¥£¨¨¦§¨©Ÿ§¨¥
.FWxtl KxvEdxn`p o`M ,FGn dxzie §©§¨§¦¥¨¦¨¤¡©

"zFlFgn"W oeike ,"zFlFgnaE miRzA"§ª¦¦§§¥¨¤§
zFrhl oYip did ,cETx lW bEq md¥¤¦¨¨¦¨¦§
.cETx lW bEq md "miRY" mBW WxtlE§¨¥¤©ª¦¥¤¦

úìçîáe íétúaúBçèáî Y¯ §ª¦¦§ŸŸª§¨
:Wxtl mB oYipe .zFgEhA Eid ,xnFlM§©¨§§¦¨©§¨¥
zFgEhA Eid okl KM lr EghaEdW oeiM. ¥¨¤§§©¨¨¥¨§
-LBãwäL øBcaL úBið÷ãö eéä̈¦§¨¦¤©¤©¨
,íéqð íäì äNBò àeä-Ceøä¤¨¤¦¦

íéøönî íétz eàéöBäå¯`l m` iM §¦ª¦¦¦§©¦¦¦Ÿ
odl Eid okidn oMmiRY)i"gp(.,xnFlM ¥¥¥¨¨¨¤ª¦§©

ode ,miRY E`ivFd odAW zFIpwcSd©¦§¨¦¤¨¤¦ª¦§¥
i"Wx d`xE .miWPd lkl mzF` EwNig¦§¨§¨©¨¦§¥©¦
zFttFY zFnlr KFzA" :ek ,gq miNdY§¦¦§£¨¥
dgwl xW` dizFxrpe mixn KFzA ±§¦§¨§©£¤¨£¤¨§¨

."DciA sYd`k dxez ©Ÿ§¨¨
(`k)íéøî íäì ïòzåøîà äLî Y ©©©¨¤¦§¨Ÿ¤¨©

ïéðBò íäå øîBà àeä ,íéLðàì äøéL¦¨©£¨¦¥§¥¦
åéøçà¯iqFi iAx zrcM rnWn ©£¨©§©§©©©¦¥

mipFr EidW ,a ,l dhFqA ililBd©§¦¦§¨¤¨¦
xn` dWn ,xnF` `EdX dn lM eixg ©̀£¨¨©¤¥¤¨©
dxiW`" mixnF` ode ,"'dl dxiW`"¨¦¨©§¥§¦¨¦¨
ode "d`B d`b iM" xn` dWn ,"'dl©¤¨©¦¨Ÿ¨¨§¥
dOn oM cnFle ."d`B d`b iM" mixnF`§¦¦¨Ÿ¨¨§¥¥¦©

xaC lM lr FrnWOW ,"xn`l" aEzMX¤¨¥Ÿ¤©§¨©¨¨¨
lirl i"Wx oM WxiR `NX dnE .xace§¨¨©¤Ÿ¥©¥©¦§¥
o`MW mEXn xnFl Wi ,o`M wx `N ¤̀¨©¨¥©¦¤¨
mdl orYe" aEzMX dOn oM WxFtn§¨¥¦©¤¨©©©¨¤
`idW EpidC ,"'ebe 'dl ExiW mixn¦§¨¦©§©§¤¦
oeike ,dixg` Exn` ode dNigY dxn`̈§¨§¦¨§¥¨§©£¤¨§¥¨
dUr dWOW oaEn oM dzUr mixOW¤¦§¨¨§¨¥¨¤¤¨¨
oeiM oM dzUr mixnE ,dNigY oM¥§¦¨¦§¨¨§¨¥¥¨
iRÎlr K` .oM dUFr dWOW dz`xW¤¨£¨¤¤¤¥©©¦
okYIW d`Ad dxrdA x`Fand©§¨©¤¨¨©¨¨¤¦¨¥
xnFl Wi ,mixn ixg` Epr `l miWPdW¤©¨¦Ÿ¨©£¥¦§¨¥©

dOWzxiW oipr z` i"Wx `iadX ¤©¤¥¦©¦¤¦§©¦©
Edn uxzl icM Edf ,l`xUi ipaE dWn¤§¥¦§¨¥¤§¥§¨¥©
,"odl orYe" `le "mdl orYe" aEzMW¤¨©©©¨¤§Ÿ©©©¨¤
mixn dUrOW `Ed aEzMd WExiRW¤¥©¨¤©£¥¦§¨
dz`xW oeiM ,mixaBd zxiW cbpM did̈¨§¤¤¦©©§¨¦¥¨¤¨£¨
ixd ,l`xUi ipaE dWn zxiW z ¤̀¦©¤§¥¦§¨¥£¥
Edfe ,oM dzUr `id mB KM zFaTrAW¤§¦§¨©¦¨§¨¥§¤
mcbpM dzpr `idW "mdl orYe"©©©¨¤¤¦¨§¨§¤§¨
`l ok` mixn df itlE .mdizFaTraE§¦§¥¤§¦¤¦§¨¨¥Ÿ
cal dxW `N` ,xiWl miWPl dxn`̈§¨©¨¦¨¦¤¨¨¨§¨
okle ,miWPd liaWA mB miAx oFWlA¦§©¦©¦§¦©¨¦§¨¥
xnFl Wi F` ."'ebe 'dl ExiW" dxn`̈§¨¦©¥©
xn` dWOW o`M df oipr `iad i"WxW¤©¦¥¦¦§¨¤¨¤¤¨©
icM miWPl mixnE miWp`l dxiW¦¨©£¨¦¦§¨©¨¦§¥
"mdl orYe" aEzMX dnA drhp `NW¤Ÿ¦§¤§©¤¨©©©¨¤
okle ,miWp`d mr dxW mixn ENi`MW¤§¦¦§¨¨¨¦¨£¨¦§¨¥
df itNW `N` .df lM Wxtl KxvEd§©§¨¥¨¤¤¨¤§¦¤
."odl" `le "mdl" xn`p rECn ,dWẅ¤©©¤¡©¨¤§Ÿ¨¤

.oEIr Kixv oicre©£©¦¨¦¦
íéLpì äøéL äøîà íéøîe¯ode ¦§¨¨§¨¦¨©¨¦§¥

xn`p okl ,wEqR lM dixg` zFpFr©£¤¨¨¨¨¥¤¡©
dIpr lW oFWl ,"mixn mdl orYe"©©©¨¤¦§¨¨¤£¦¨

dixg` dpiprYW icM ,lFcB lFwA)`"eb(. §¨§¥¤©£¤¨©£¤¨
,miWPl dxn` dxiXd lM z` ,xnFlM§©¤¨©¦¨¨§¨©¨¦
wEqRd wx azke xSiw aEzMdW `N ¤̀¨¤©¨¦¥§¨©©©¨

oFW`xd)m"`x(oFWlA oIrl Wi K` . ¨¦©¥§©¥¦§
"dixg` oipFr ode" azM `NW i"Wx©¦¤Ÿ¨©§¥¦©£¤¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(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»«¿…ֲֶַָ

(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»ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

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¿«∆¿»¿«»

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

siqFd i"WxW ,azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤©¦¦
dWwEi `NW ickA ,"FNW dkElOd lM"W¤¨©§¨¤¦§¥¤Ÿ§¤
ike ,"cre mlFrl KFlni 'd" xnF`W Edn©¤¥¦§§¨¨¤§¦
xn`p ixd ,cre mlFrl KlFn Fpi` dYr©¨¥¥§¨¨¤£¥¤¡©
didY f`W `N` ,"cre mlFr Kln 'd"¤¤¨¨¤¤¨¤¨¦§¤
oMÎoi`XÎdn ,FNW dkElOd lM̈©§¨¤©¤¥¥

.dYrgi dxez ©¨
(gi)íìòì)(-qxFB `l oFW`x qEtcA §Ÿ¨¦§¦Ÿ¥

xEACd lW znFIq `id `N` ,o`M DzF`¨¨¤¨¦¦¤¤©¦
ixdW ,xAYqn oM dxF`kle .mcFTd©¥§¦§¨¥¦§©¥¤£¥
oke ."cre" zaiY z` wx Wxtn i"Wx©¦§¨¥©¤¥©¨¤§¥
Ff daiYW "lNd sqFi" xtqA azM̈©§¥¤¥¦¥¤¥¨
mcFTd rhTd sFqA zFidl dkixv§¦¨¦§§©¤©©¥

FNW dkElOd lMW"mlFrl`N` ," ¤¨©§¨¤§¨¤¨
WmiwiYrOdzNigzM zErhA EwiYrd ¤©©§¦¦¤§¦§¨¦§¦©

.df wEqR lW xEAC¦¤¨¤
ãòåì Yàeä úéîìBò ïBL¯zaiY ¨¤§¨¦¥©

."cre"¨¤
ãBñé Ba å"éeäå¯xAcOA i"Wx d`x §©¨§§¥©¦©¦§¨

oM ,cre cri on xn`IW FnM" :ci ,`k§¤Ÿ©¦©¤©¤¥
."`Ed cFqi e"iEde ,ade adi on xn`iŸ©¦¨¥¨¥§©¨§

äçeút àéä Cëéôì¯lW e"iEd xnFlM §¦¨¦§¨§©©¨¤
did oMW d`xPke ,g"YtA dcEwp "cre"©¤§¨§©¨§©¦§¤¤¥¨¨
oMW "cec ixac"A azke ,i"Wx gqFpA§©©¦§¨©§¦§¥¨¦¤¥
lkA la` ,mixtq zvwnA `vn̈¨§¦§¨§¨¦£¨§¨
zgY u"nwA cEwp EpiptNW mixtQd©§¨¦¤§¨¥¨§¨©©©
,i"Wx iptl didW df gqFp itlE .e"iEd©¨§¦©¤¤¨¨¦§¥©¦
cTEpn `xwOAW "cre" lMW xnFl Kixv̈¦©¤¨¨¤¤©¦§¨§¨

miWxtn Wie .e"iEd zgY g"YtA)d`x §©¨©©©¨§¥§¨§¦
cere `ikc `xin(dW dpEMdW"cre" lW o"ir ¤©©¨¨¤¨©¦¤¨¤

ohw g"YtA dcEwp xnFlM ,dgEzR `id¦§¨§©§¨§©¨¨¨
oMÎoi`XÎdn ,i"Wx oFWlA l"FBq EdGW¤¤¤¦§©¦©¤¥¥
`id dinxiAW "cre" zaizAW o"ird̈©¦¤§¥©¨¥¤§¦§§¨¦
d"xiv FGW ohw u"nw Epid ,dvEnw§¨©§¨©¨¨¤¥¤
zA dNin lMW llMd oMW ,i"Wx oFWlA¦§©¦¤¥©§¨¤¨¦¨©
cwPdl diE`x Dpi` zFaiz iYW§¥¥¥¨§¨§¦¨¥
`N` ,lFBq `idW dPhw drEpzA¦§¨§©¨¤¦¤¤¨
zaiY okle ,d"xiv FnM dlFcB drEpzA¦§¨§¨§¥¤§¨¥¥©
ziWEOiW `id DA e"iEd ,mW "cre"¨¥¨©¨¨¦¦¦
`id okle ,zFIzF` iYW zA `ide§¦©§¥¦§¨¥¦
o`M ENi`e .o"ird zgY d"xivA zcTEpn§¤¤§¥¤©©¨©¦§¦¨
ixd ,dNOd WxXn `id DA e"iEdW¤©¨¨¦¦Ÿ¤©¦¨£¥
dlFki xiRWe ,zFIzF` iYW zA Dpi`W¤¥¨©§¥¦§©¦§¨
WExiR K` .o"ird zgY l"FBqA cwPdl§¦¨¥§¤©©¨©¦©¥
i"Wx oFWl zEhWRn oMW ,c`n wEgC df¤¨§Ÿ¤¥¦©§§©¦
e"ie zF`l dpEMdW `icdl rnWn©§©§¤§¨¤©©¨¨§¨
"dgEzR" mzq mbe .okl mcFw xiMfdW¤¦§¦¤¨¥§©§¨§¨

u"nwe g"YR Epid ,"dvEnw"E)`"eb d`x §¨©§©¨§¨©
cec ixace(.

"ãòå òãBiä éëðàå" ìáà¯hk Edinxi £¨§¨Ÿ¦©¥©¨¥¦§§¨
zEcr oFWl .bk)my i"yx(. §¥

àéä äöeî÷ Y LenL Ba å"éeäL¯ ¤©¨¦§¨¦
zF`d.u"nwA dcEwp e"iehi dxez ¨¨§¨§¨©

(hi)äòøt ñeñ àá ék¯i"Wx d`x ¦¨©§Ÿ§¥©¦
`N` miaEWg mpi`W" ` ,k mixaC§¨¦¤¥¨£¦¤¨

."cg` qEqM§¤¨
"àa" øLàk¯oniq i"Wx z"EW d`x ©£¤¨§¥©¦¦¨

llMn `Ed o`M xEn`d "iM"W `px¤¦¨¨¨¦§©
WOWOW "m`" Wi ixdW ,"m`" WEOiW¦¦¤£¥¥¦¤§©¥
:FWExiR okle ,"xW`M"e "xW`" oFWlA¦§£¤§©£¤§¨¥¥

W`xA i"Wx zErnWn oke ."`A xW`M"©£¤¨§¥©§¨©¦§Ÿ
:` ,v oiHiB i"Wx d`x la` .` ,b dpXd©¨¨£¨§¥©¦¦¦
lFki dY` oi` o`M xEn`d "iM"W oeiMW¤¥¨¤¦¨¨¨¥©¨¨
oFWlA `N` ,"m`" oFWlA Fxztl§¨§¦§¦¤¨¦§
`id ,drxR qEq `A i`Ce ixdW ,xW`M©£¤¤£¥©©¨©§Ÿ¦
ipRn :FWExitE ,"`dC" oFWlA zxYtp¦§¤¤¦§§¨¥¦§¥
gTYe" Kkitl ,"'ebe drxR qEq `A"W¤¨©§Ÿ§¦¨©¦©

."'ebe mixnk dxez ¦§¨
(k))íéøî çwzå(-oFW`x qEtcA ©¦©¦§¨¦§¦

sFqA `N` ,o`M EN` zFaiY qxFB Fpi ¥̀¥¥¥¨¤¨§
gTYe ,`A xW`M" ,mcFTd xEACd©¦©¥©£¤¨©¦©
ixdW ,xAYqn oM dxF`kle ."mixn¦§¨§¦§¨¥¦§©¥¤£¥
."d`iaPd" zaiY z` `N` x`an Fpi ¥̀§¨¥¤¨¤¥©©§¦¨

äàéápä¯± mixn d`xwPW mrhA ©§¦¨§©©¤¦§§¨¦§¨
mipFnW" :`i ,a mixiXd xiW i"Wx d`x§¥©¦¦©¦¦§¦
Exfbp cEArXd iWFw lW dpW WWe§¥¨¨¤¦©¦§¦§§
EWwd mixn dclFPXn .. mkilr£¥¤¦¤§¨¦§¨¦§
KklE ,l`xUi lr cEArW miIxvOd©¦§¦¦¦§©¦§¨¥§¨

."mExxOW lr ,mixn z`xwp¦§¥¦§¨©¤¥§
äàaðúð ïëéä¯xn`PW dGn ¥¨¦§©§¨¦¤¤¤¡©

`NW rnWn dricid `"dA "d`iaPd"©§¦¨§¥©§¦¨©§©¤Ÿ
`N` ,DzxiWA eiWkr wx d`Apzp¦§©§¨©©§¨§¦¨¨¤¨

okl mcFw)dcya x`a(. ¤¨¥
"ïøäà úBçà" äúéäLk¯xn`p okle §¤¨§¨£©£Ÿ§¨¥¤¡©

aqEn "d`iaPd" df itlE ."oxd` zFg`"£©£Ÿ§¦¤©§¦¨¨
"oxd` zFg`" lr)iaxd(rnWn oke . ©£©£Ÿ§¥©§©

:a cEOr sFq ,ai dhFq i"Wx oFWNn¦§©¦¨©
."oxd` zFg` d`iaPd Epide"§©§©§¦¨£©£Ÿ

äãéúò :äøîà ,äLî ãìBpL íã÷Ÿ¤¤©Ÿ¤¨§¨£¦¨
'eëå ïa ãìzL énà¯z` riWFOW ¦¦¤¥¥¥§¤¦©¤



קיג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
ּ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)

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¿»¿»¿≈¿»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lM `Nnzp ,dWn clFPW oeike ,l`xUi¦§¨¥§¥¨¤©¤¦§©¥¨
lr DwWpE dia` cnr ,dxF` FNEM ziAd©©¦¨¨©¨¦¨§¨¨©
dnIwzp ,iYA :Dl xn` ,DW`xŸ¨¨©¨¦¦¦§©§¨

.Kiz`Eapcnr ,xF`il EdElihdW oeike §¨¥§¥¨¤¥¦©§¨©
:Dl xn` ,DW`x lr DgthE dia`̈¦¨§¨¨©Ÿ¨¨©¨

:aizkC Epide ,Kiz`Eap okid ,iYA)lirl ¦¦¥¨§¨¥§©§¦§¦
c ,a(dn drcl wFgxn FzFg` aSzYe"©¥©©£¥¨§¥¨©

sFqA `dI dn rcil ,"Fl dUrI¥¨¤¥©©§¥§
.Dz`Eap.` ,a lirl i"Wx d`xE §¨¨§¥©¦§¥

äèBña àúéàãk¯.` ,bi ¦§¦¨§¨
øçà øác¯zFg`" df WExiR itl ¨¨©¥§¦¥¤£

lr `le "mixn" lr aqEn "oxd ©̀£Ÿ¨©¦§¨§Ÿ©
."d`iaPd"©§¦¨

"ïøäà úBçà"¯zFg`" xn`p dOl £©£Ÿ¨¨¤¡©£
xMfp `l dOl xiMfn xaM m`e ,"oxd ©̀£Ÿ§¦§¨©§¦¨¨Ÿ¦§©

.dWn mB©¤
äòøèöpLk äéìò BLôð øñnL éôì§¦¤¨©©§¨¤¨§¤¦§¨§¨

¯xn`PW FnM)`i ,ai xacna(oxd` xn`Ie : §¤¤¡©©Ÿ¤©£Ÿ
Epilr zWz `p l` ipFc` iA dWn l ¤̀¤¦£¦©¨¨¥¨¥
dWn FzEkfAW xnFlM ."'ebe z`Hg©¨§©¤¦§¤
,dilr FWtp xqOW azMX dnE ,lNRzd¦§©¥©¤¨©¤¨©©§¨¤¨

,"ipFc` iA" WxFCW xnFl WilEgY iA ¥©¤¥¦£¦¦¨
DA `le oiCd zCn)`i ,t x"al z"ti(. ¦©©¦§Ÿ¨
BîL ìò úàø÷ð¯df xERiQW s`e ¦§¥©§§©¤¦¤

dpEMd oi`W xnFl Kixv ,rxi` `l oicr£©¦Ÿ¥©¨¦©¤¥©©¨¨
mW lr eiWkr oM dazM dxFYdW¤©¨¨§¨¥©§¨©¥
o`M Epl dNbn dxFYd `N` ,cizrd¤¨¦¤¨©¨§©¨¨¨
cg dxwn did `l cizrAW df rExi`W¤¥©¤¤¤¨¦Ÿ¨¨¦§¤©
oxd` lW Fqgi did df `N` ,inrR§¨¦¤¨¤¨¨©£¤©£Ÿ
xaCdW wxe ,eiIg ini lM mixn iRlM§©¥¦§¨¨§¥©¨§©¤©¨¨
mixOWM lrFtA iEHia icil `Ä¦¥¦§©§¤¦§¨
lr z`xwp eiWkr xaM okle ,drxhvp¦§¨§¨§¨¥§¨©§¨¦§¥©
ipXW "mgpn zxFz"A azke .FnW§§¨©§©§©¥¤§¥
miccv ipW mi`Han EN` miWExiR¥¦¥§©§¦§¥§¨¦
WExiRd :mixn lW DzEIWi`A micBEpn§¨¦§¦¦¨¤¦§¨©¥
dlFcBd Dzlrn z` `Han oFW`xd̈¦§©¥¤©£¨¨©§¨
zcil iptl cFr d`iap dzid `idW¤¦¨§¨§¦¨¦§¥¥©
Dl dxqnPW dcigid `ide ,dWn¤§¦©§¦¨¤¦§§¨¨

ENi`e ,dWn zcil oiprA d`EaPd©§¨§¦§©¥©¤§¦
zEzigR `Han ipXd WExiRd©¥©¥¦§©¥§¦
dwwfp `idW ,mixn lW DzEaiWgA©£¦¨¤¦§¨¤¦¦§§¨
,dixaC lr xRkl icM oxd` lW rEIql§¦©¤©£Ÿ§¥§©¥©§¨¤¨
EpidC ,"oxd` zFg`" d`xwp KM mEXnE¦¨¦§§¨£©£Ÿ§©§

oxd`l DzEaiWgA dlth `idW)iaxd(. ¤¦§¥¨©£¦¨§©£Ÿ
ózä úàøîæ éðéî ìL éìk Y¯ ¤©Ÿ§¦¤¦¥¤¤

.xnf ilM :miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦§¦¤¤
xFr lW `Ede)ai ,d diryi i"yx(oiWiTnE , §¤©¦¦

miciA eilr)g ,a megp i"yx(`NX dnE . ¨¨§¨©¦©¤Ÿ
Wi ,fk ,`l ziW`xaA sY Edn WxiR¥©©Ÿ¦§¥¦¥
,"xFPke sY" xMfp mXW mEXn xnFl©¦¤¨¦§©Ÿ§¦
mBW oaEn xnf ilM `Ed xFPMW oeike§¥¨¤¦§¦¤¤¨¤©

wx xMfp o`M la` ,`Ed oM sYdokle sY ©Ÿ¥£¨¨¦§¨©Ÿ§¨¥
.FWxtl KxvEdxn`p o`M ,FGn dxzie §©§¨§¦¥¨¦¨¤¡©

"zFlFgn"W oeike ,"zFlFgnaE miRzA"§ª¦¦§§¥¨¤§
zFrhl oYip did ,cETx lW bEq md¥¤¦¨¨¦¨¦§
.cETx lW bEq md "miRY" mBW WxtlE§¨¥¤©ª¦¥¤¦

úìçîáe íétúaúBçèáî Y¯ §ª¦¦§ŸŸª§¨
:Wxtl mB oYipe .zFgEhA Eid ,xnFlM§©¨§§¦¨©§¨¥
zFgEhA Eid okl KM lr EghaEdW oeiM. ¥¨¤§§©¨¨¥¨§
-LBãwäL øBcaL úBið÷ãö eéä̈¦§¨¦¤©¤©¨
,íéqð íäì äNBò àeä-Ceøä¤¨¤¦¦

íéøönî íétz eàéöBäå¯`l m` iM §¦ª¦¦¦§©¦¦¦Ÿ
odl Eid okidn oMmiRY)i"gp(.,xnFlM ¥¥¥¨¨¨¤ª¦§©

ode ,miRY E`ivFd odAW zFIpwcSd©¦§¨¦¤¨¤¦ª¦§¥
i"Wx d`xE .miWPd lkl mzF` EwNig¦§¨§¨©¨¦§¥©¦
zFttFY zFnlr KFzA" :ek ,gq miNdY§¦¦§£¨¥
dgwl xW` dizFxrpe mixn KFzA ±§¦§¨§©£¤¨£¤¨§¨

."DciA sYd`k dxez ©Ÿ§¨¨
(`k)íéøî íäì ïòzåøîà äLî Y ©©©¨¤¦§¨Ÿ¤¨©

ïéðBò íäå øîBà àeä ,íéLðàì äøéL¦¨©£¨¦¥§¥¦
åéøçà¯iqFi iAx zrcM rnWn ©£¨©§©§©©©¦¥

mipFr EidW ,a ,l dhFqA ililBd©§¦¦§¨¤¨¦
xn` dWn ,xnF` `EdX dn lM eixg ©̀£¨¨©¤¥¤¨©
dxiW`" mixnF` ode ,"'dl dxiW`"¨¦¨©§¥§¦¨¦¨
ode "d`B d`b iM" xn` dWn ,"'dl©¤¨©¦¨Ÿ¨¨§¥
dOn oM cnFle ."d`B d`b iM" mixnF`§¦¦¨Ÿ¨¨§¥¥¦©

xaC lM lr FrnWOW ,"xn`l" aEzMX¤¨¥Ÿ¤©§¨©¨¨¨
lirl i"Wx oM WxiR `NX dnE .xace§¨¨©¤Ÿ¥©¥©¦§¥
o`MW mEXn xnFl Wi ,o`M wx `N ¤̀¨©¨¥©¦¤¨
mdl orYe" aEzMX dOn oM WxFtn§¨¥¦©¤¨©©©¨¤
`idW EpidC ,"'ebe 'dl ExiW mixn¦§¨¦©§©§¤¦
oeike ,dixg` Exn` ode dNigY dxn`̈§¨§¦¨§¥¨§©£¤¨§¥¨
dUr dWOW oaEn oM dzUr mixOW¤¦§¨¨§¨¥¨¤¤¨¨
oeiM oM dzUr mixnE ,dNigY oM¥§¦¨¦§¨¨§¨¥¥¨
iRÎlr K` .oM dUFr dWOW dz`xW¤¨£¨¤¤¤¥©©¦
okYIW d`Ad dxrdA x`Fand©§¨©¤¨¨©¨¨¤¦¨¥
xnFl Wi ,mixn ixg` Epr `l miWPdW¤©¨¦Ÿ¨©£¥¦§¨¥©

dOWzxiW oipr z` i"Wx `iadX ¤©¤¥¦©¦¤¦§©¦©
Edn uxzl icM Edf ,l`xUi ipaE dWn¤§¥¦§¨¥¤§¥§¨¥©
,"odl orYe" `le "mdl orYe" aEzMW¤¨©©©¨¤§Ÿ©©©¨¤
mixn dUrOW `Ed aEzMd WExiRW¤¥©¨¤©£¥¦§¨
dz`xW oeiM ,mixaBd zxiW cbpM did̈¨§¤¤¦©©§¨¦¥¨¤¨£¨
ixd ,l`xUi ipaE dWn zxiW z ¤̀¦©¤§¥¦§¨¥£¥
Edfe ,oM dzUr `id mB KM zFaTrAW¤§¦§¨©¦¨§¨¥§¤
mcbpM dzpr `idW "mdl orYe"©©©¨¤¤¦¨§¨§¤§¨
`l ok` mixn df itlE .mdizFaTraE§¦§¥¤§¦¤¦§¨¨¥Ÿ
cal dxW `N` ,xiWl miWPl dxn`̈§¨©¨¦¨¦¤¨¨¨§¨
okle ,miWPd liaWA mB miAx oFWlA¦§©¦©¦§¦©¨¦§¨¥
xnFl Wi F` ."'ebe 'dl ExiW" dxn`̈§¨¦©¥©
xn` dWOW o`M df oipr `iad i"WxW¤©¦¥¦¦§¨¤¨¤¤¨©
icM miWPl mixnE miWp`l dxiW¦¨©£¨¦¦§¨©¨¦§¥
"mdl orYe" aEzMX dnA drhp `NW¤Ÿ¦§¤§©¤¨©©©¨¤
okle ,miWp`d mr dxW mixn ENi`MW¤§¦¦§¨¨¨¦¨£¨¦§¨¥
df itNW `N` .df lM Wxtl KxvEd§©§¨¥¨¤¤¨¤§¦¤
."odl" `le "mdl" xn`p rECn ,dWẅ¤©©¤¡©¨¤§Ÿ¨¤

.oEIr Kixv oicre©£©¦¨¦¦
íéLpì äøéL äøîà íéøîe¯ode ¦§¨¨§¨¦¨©¨¦§¥

xn`p okl ,wEqR lM dixg` zFpFr©£¤¨¨¨¨¥¤¡©
dIpr lW oFWl ,"mixn mdl orYe"©©©¨¤¦§¨¨¤£¦¨

dixg` dpiprYW icM ,lFcB lFwA)`"eb(. §¨§¥¤©£¤¨©£¤¨
,miWPl dxn` dxiXd lM z` ,xnFlM§©¤¨©¦¨¨§¨©¨¦
wEqRd wx azke xSiw aEzMdW `N ¤̀¨¤©¨¦¥§¨©©©¨

oFW`xd)m"`x(oFWlA oIrl Wi K` . ¨¦©¥§©¥¦§
"dixg` oipFr ode" azM `NW i"Wx©¦¤Ÿ¨©§¥¦©£¤¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(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»«¿…ֲֶַָ

(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»ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

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¿«∆¿»¿«»

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

siqFd i"WxW ,azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤©¦¦
dWwEi `NW ickA ,"FNW dkElOd lM"W¤¨©§¨¤¦§¥¤Ÿ§¤
ike ,"cre mlFrl KFlni 'd" xnF`W Edn©¤¥¦§§¨¨¤§¦
xn`p ixd ,cre mlFrl KlFn Fpi` dYr©¨¥¥§¨¨¤£¥¤¡©
didY f`W `N` ,"cre mlFr Kln 'd"¤¤¨¨¤¤¨¤¨¦§¤
oMÎoi`XÎdn ,FNW dkElOd lM̈©§¨¤©¤¥¥

.dYrgi dxez ©¨
(gi)íìòì)(-qxFB `l oFW`x qEtcA §Ÿ¨¦§¦Ÿ¥

xEACd lW znFIq `id `N` ,o`M DzF`¨¨¤¨¦¦¤¤©¦
ixdW ,xAYqn oM dxF`kle .mcFTd©¥§¦§¨¥¦§©¥¤£¥
oke ."cre" zaiY z` wx Wxtn i"Wx©¦§¨¥©¤¥©¨¤§¥
Ff daiYW "lNd sqFi" xtqA azM̈©§¥¤¥¦¥¤¥¨
mcFTd rhTd sFqA zFidl dkixv§¦¨¦§§©¤©©¥

FNW dkElOd lMW"mlFrl`N` ," ¤¨©§¨¤§¨¤¨
WmiwiYrOdzNigzM zErhA EwiYrd ¤©©§¦¦¤§¦§¨¦§¦©

.df wEqR lW xEAC¦¤¨¤
ãòåì Yàeä úéîìBò ïBL¯zaiY ¨¤§¨¦¥©

."cre"¨¤
ãBñé Ba å"éeäå¯xAcOA i"Wx d`x §©¨§§¥©¦©¦§¨

oM ,cre cri on xn`IW FnM" :ci ,`k§¤Ÿ©¦©¤©¤¥
."`Ed cFqi e"iEde ,ade adi on xn`iŸ©¦¨¥¨¥§©¨§

äçeút àéä Cëéôì¯lW e"iEd xnFlM §¦¨¦§¨§©©¨¤
did oMW d`xPke ,g"YtA dcEwp "cre"©¤§¨§©¨§©¦§¤¤¥¨¨
oMW "cec ixac"A azke ,i"Wx gqFpA§©©¦§¨©§¦§¥¨¦¤¥
lkA la` ,mixtq zvwnA `vn̈¨§¦§¨§¨¦£¨§¨
zgY u"nwA cEwp EpiptNW mixtQd©§¨¦¤§¨¥¨§¨©©©
,i"Wx iptl didW df gqFp itlE .e"iEd©¨§¦©¤¤¨¨¦§¥©¦
cTEpn `xwOAW "cre" lMW xnFl Kixv̈¦©¤¨¨¤¤©¦§¨§¨

miWxtn Wie .e"iEd zgY g"YtA)d`x §©¨©©©¨§¥§¨§¦
cere `ikc `xin(dW dpEMdW"cre" lW o"ir ¤©©¨¨¤¨©¦¤¨¤

ohw g"YtA dcEwp xnFlM ,dgEzR `id¦§¨§©§¨§©¨¨¨
oMÎoi`XÎdn ,i"Wx oFWlA l"FBq EdGW¤¤¤¦§©¦©¤¥¥
`id dinxiAW "cre" zaizAW o"ird̈©¦¤§¥©¨¥¤§¦§§¨¦
d"xiv FGW ohw u"nw Epid ,dvEnw§¨©§¨©¨¨¤¥¤
zA dNin lMW llMd oMW ,i"Wx oFWlA¦§©¦¤¥©§¨¤¨¦¨©
cwPdl diE`x Dpi` zFaiz iYW§¥¥¥¨§¨§¦¨¥
`N` ,lFBq `idW dPhw drEpzA¦§¨§©¨¤¦¤¤¨
zaiY okle ,d"xiv FnM dlFcB drEpzA¦§¨§¨§¥¤§¨¥¥©
ziWEOiW `id DA e"iEd ,mW "cre"¨¥¨©¨¨¦¦¦
`id okle ,zFIzF` iYW zA `ide§¦©§¥¦§¨¥¦
o`M ENi`e .o"ird zgY d"xivA zcTEpn§¤¤§¥¤©©¨©¦§¦¨
ixd ,dNOd WxXn `id DA e"iEdW¤©¨¨¦¦Ÿ¤©¦¨£¥
dlFki xiRWe ,zFIzF` iYW zA Dpi`W¤¥¨©§¥¦§©¦§¨
WExiR K` .o"ird zgY l"FBqA cwPdl§¦¨¥§¤©©¨©¦©¥
i"Wx oFWl zEhWRn oMW ,c`n wEgC df¤¨§Ÿ¤¥¦©§§©¦
e"ie zF`l dpEMdW `icdl rnWn©§©§¤§¨¤©©¨¨§¨
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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 ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(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 ודינין ּבמרה »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

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«¿≈
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(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),ּבעלּֿכרחם 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 ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ הּכסף". נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

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 ּבעל־ּכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוּיּסע
להּסיען  הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאֹותם

ובפרש"י)ּבעל־ּכרחם. כב. (טו, ְְַָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי ּבאים ּבני ים־סּוף  ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אצלם  מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ּתורה, מּתן ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלמּתן
ּתורה? למּתן מההליכה ְֲִֵֵַַַָָֹיֹותר

ׁש מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ּוזהבם,ּבני־יׂשראל ויש מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
זה  הּים ּולפי ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ׁשּיׁש ּבים־סּוף ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָמּצד
ה', צּוּוי הּוא הּזה" ההר על ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ׁשּיסּימּובכל-זאת ואף־על־ּפי עד להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

מּפניה. נדחית ּתורה) (מּתן ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה היא "ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאת
לעבר  ּולהתקּדם ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ּפי ׁשעל הֹוכחה זה הרי ּכן ואם הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה על־ידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹוהגם

ּתורה, וכנ"ל.בכל-זאת מּתן מּפניה נדחית ּתֹורה ּתלמּוד מצות (ּבּתֹורה) הבנתם לפי ּכי ּבעל־ּכרחן, זה היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(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 «»…»»»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

„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¿«¿¿»¿»«¿»«»

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

miWp`aM)(xSiTW ipRn Edf m`d , §¨£¨¦©¦¤¦§¥¤¦¥
F` ,miWp`d lr azMX dn lr Knqe§¨©©©¤¨©©¨£¨¦
Epr `l ok` miWPdW xaFQW mEXn¦¤¥¤©¨¦¨¥Ÿ¨
odl dxn` mixn wx `N` ,dixg ©̀£¤¨¤¨©¦§¨¨§¨¨¤
zErnWn mB `Ed oM dxF`kle ,dxiW¦¨§¦§¨¥©©§¨
Epr miWPdW xMfp `NW aEzMd©¨¤Ÿ¦§©¤©¨¦¨
EprIe" :`i ,b `xfr i"Wx d`xE .dixg ©̀£¤¨§¥©¦¤§¨©©£
mdl orYe FnM ,xnf zIpr oFWl ±§£¦©¤¤§©©©¨¤

."mixnak dxez ¦§¨
(ak)äLî òqiåíçøk-ìòa ïòéqä Y ©©©Ÿ¤¦¦¨§©¨§¨

¯oFWl lr dxFn "rQIe" oFWNW¤§©¦©¤©§
,oM aFYkl KxvEd dn mWlE ,lirtd¦§¦§¥¨§©¦§¥
,l`xUi ipaE dWn ErqIe :xnFl Fl did̈¨©©¦§¤§¥¦§¨¥

.mgxM lrA mriQdW Epl xnFl `N ¤̀¨©¨¤¦¦¨§©¨§¨

éèéLëúa íäéñeñ íéøöî eøhòL¤¦§¦§¦¥¤§©§¦¥
eéäå ,úBáBè íéðáàå óñëå áäæ̈¨¨¤¤©£¨¦§¨
äìBãâe ,íia íúBà ïéàöBî ìàøNé¦§¨¥§¦¨©¨§¨

íéøöî úfaî íiä úfa äúéä¯dOn ¨§¨¦©©¨¦¦©¦§©¦¦©
mz`vA mixvOdn l`xUi ipA El`XX¤¨£§¥¦§¨¥¥©¦§¦§¥¨

.eh ,eh mixaC i"Wx d`xE .mixvOn¦¦§©¦§¥©¦§¨¦
øîàpL¯.`i ,` mixiXd xiW ¤¤¡©¦©¦¦

úBc÷ð íò Cl äNòð áäæ éøBz"¥¨¨©£¤¨¦§ª
"óñkä¯ip` Epklnp" :mW i"WxaE ©¨¤§©¦¨¦§©§£¦

EP`iW`W ,drxR `A iptl ipiC ziaE¥¦¦¦§¥Ÿ©§Ÿ¤£¦¤
lM mr Kixg` sFCxl FAl z` wGg`e©£©¥¤¦¦§©£©¦¦¨
Kl dUrPW icM ,eizFxvF` ifpB gaW§©¦§¥§¨§¥¤©£¤¨
sqMd zFCwp mr ,adGd ihEXw ixFY¥¦¥©¨¨¦§ª©¤¤
."mixvOn z`vFdW xaM KciA didW¤¨¨§¨¥§¨¤¥¦¦§©¦

ilM" Egwl mixvn zGaA mBW s`e§©¤©§¦©¦§©¦¨§§¥
dl ,ai lirl xEn`M) "adf(xnFl Wi , ¨¨¨¨§¥¥©

,"sqk ilM" did dGAd xTir mXW¤¨¦©©¦¨¨¨§¥¤¤
zGaA ENi`e ,dNigY mW ExMfp okNW¤¨¥¦§§¨§¦¨§¦§¦©

."adf ixFY" did dGAd xTir mId©¨¦©©¦¨¨¨¥¨¨
íçøk-ìòa ïòéqäì Cøöä Cëéôì¯ §¦¨ª§©§©¦¨§©¨§¨

n EgwNW ixg` df didW d`xpedGAd §¦§¤¤¨¨¤©£¥¤¨§¥©¦¨
,cFre cFr zgwl EvxW `N` ,mMxv lM̈¨§¨¤¨¤¨¨©©¨
z` lAwl mzriqp z` aMr dfe§¤¦¥¤§¦¨¨§©¥¤

.dxFYdbk dxez ©¨
(bk)äúøî eàáiå,äøîì Bîk Y ©¨Ÿ¨¨¨§§¨¨

ã"îì íB÷îa äáz óBña à"ä¥§¥¨¦§¨¤
dúlçúa¯sFqAW `"d ,xnFlM ¦§¦¨¨§©¥¤§

,"dxn" mXl zkIW `id oi` daiYd©¥¨¥¦©¤¤©¥¨¨



קטו glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
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 ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(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 ודינין ּבמרה »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

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«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zNigzAW c"nl mFwnA `id `N ¤̀¨¦¦§¨¤¤¦§¦©
.daiY¥¨

úLøLpä à"ä íB÷îa àéä å"ézäå§©¨¦¦§¥©¦§¤¤
àéäLk dúëéîñáe ,"äøî" úáúa§¥©¨¨¦§¦¨¨§¤¦

éñBî àeäL à"äì ú÷aãðíB÷îa ó ¦§¤¤§¥¤¦¦§
,ã"îläLøL ìL à"ää Côäz ©¨¤¥¨¥©¥¤Ÿ¤

LøL àéäL à"ä ìk ïëå .å"éúì§¨§¥¨¥¤¦Ÿ¤
dúëéîña å"éúì Ctäúz ,äáza¯ ©¥¨¦§©¥§¨¦§¦¨¨

o"idd ipW `ivFdl dWTW ipRn¦§¥¤¨¤§¦§¥¥¦
zWBxp xzFi `idW e"iY zF`l oikRdn§©§¦§¨¤¦¥¦§¤¤

`"dd on)`ikc `xine `"eb(wx Epide . ¦©¥§©§©
lM FnkE ,dawp oFWlAzF`nbECd ¦§§¥¨§¨©§¨

FnM ,xkf oFWlA `l K` ,i"Wx `iaOW¤¥¦©¦©Ÿ¦§¨¨§
[`xwOd oFWlA xkf oFWl `EdW] dcÜ¤¤§¨¨¦§©¦§¨

e"iY `lA "EdcU" xn`p)lld sqei(. ¤¡©¨¥§Ÿ¨
"éì ïéà äîç" :Bîk¯.c ,fk dirWi §¥¨¥¦§©§¨
"Bá äøòa Búîçå"¯.ai ,` xYq` ©£¨¨£¨¤§¥

,å"éúì úëtäð LøL ìL à"ä éøä£¥¥¤Ÿ¤¤§¤¤§¨
úôñBpä å"àeä ìà úëîñpL éðtî¯ ¦§¥¤¦§¤¤¤©¨©¤¤

."Fznge" zaiY sFqAW¤§¥©©£¨
"äîàå ãáò" :ïëå¯.cn ,dk `xwIe §¥¤¤§¨¨©¦§¨

"car" wiYrd `le ,dn`l wx FzpEM©¨¨©§¨¨§Ÿ¤§¦¤¤
.wEqRd oFWl `Ed oM iM `N ¤̀¨¦¥§©¨

"ääìá éúîà äpä"¯.b ,l ziW`xA ¦¥£¨¦¦§¨§¥¦
zknqPW ipRn e"izl zkRdp `"ddW¤©¥¤§¤¤§¨¦§¥¤¦§¤¤

.c"Ei zF`d l ¤̀¨
"äiç Lôðì"¯.f ,a mW §¤¤©¨¨

Búiç ezîäæå"¯FzEIge FWtp)i"yx(. §¦£©©¨©§§¦
"íçì¯zkRdp `"ddW .k ,bl aFI` ¨¤¦¤©¥¤§¤¤

.e"`e zF`d l` zknqPW ipRn e"izl§¨¦§¥¤¦§¤¤¤¨¨
"äîøä ïéa"¯.d ,c mihtFW ¥¨¨¨§¦

"äúîøä BúáLúe"¯.fi ,f ` l`EnW §ª¨¨¨¨¨§¥
dnxl aW FaEAq xg`)my c"evn(. ©©¦¨¨¨¨

zknqPW ipRn e"izl zkRdp `"ddW¤©¥¤§¤¤§¨¦§¥¤¦§¤¤
c"nl mFwnA `idW ,`"d zF`d l ¤̀¨¥¤¦¦§¨¤
dzxn FnM wEIcA ,daiY W`xAW¤§Ÿ¥¨§¦§¨¨¨
mixiXdÎxiW i"Wx mB d`xE .miptAW¤¦§¦§¥©©¦¦©¦¦
dtx `idW KzOv lW e"ize" :ak ,c§¨¤©¨¥¤¦¨¨
mW `die ,`"d mFwnA d`A EpgxMÎlr©¨§¥¨¨¦§¥¦¥¥
FYzl KEnq `EdWkE ,dOv xEXTd©¦©¨§¤¨§¦
,e"izl `"dd KtdY dawpl F` xkfl§¨¨¦§¥¨¥¨¥©¥§¨
FzgtW xnFl KtdY dgtW oFbM§¦§¨¥¨¥©¦§¨
dexr ,Dzn` Fzn` dn` oke ,DzgtW¦§¨¨§¥¨¨£¨£¨¨¤§¨
FzOv dOv df oke ,Dzexr Fzexr¤§¨¤§¨¨§¥¤©¨©¨

."KzOv izOv DzOvck dxez ©¨¨©¨¦©¨¥
(ck)eðliåì Yàeä ìòôð ïBL¯iM ©¦Ÿ§¦§¨¦

oFxqg lr dxFn c"nNd KFzAW WbCd©¨¥¤§©¨¤¤©¤§
aEzM ENi`kE ,lrtp lr dxFOd ,o"Ep©¤©¦§¨§¦¨

EppFlzp ,"EpFlpIe")zeaegx x`a(`le . ©¦§¦§§§Ÿ
.i"WxA oOwlckE ,mixg` opFl `EdW¤¥£¥¦§¦§©¨§©¦

ì íebøzä ïëå:àeä ìòôð ïBL §¥©©§§¦§¨
"eîòøúàå"¯,lrRzd oFWl Edf mvrA §¦§¨£§¤¤¤§¦§©¥

lrtp Ed`xFwe ,FnvrA dPElYd lrFRW¤¥©§¨§©§§§¥¦§¨
zNErR z` lAwn `EdW mEXn¦¤§©¥¤§©
lrRzdl lrtp oiA lCadde ,dPElYd©§¨§©¤§¥¥¦§¨§¦§©¥
f`W ,xg`n dNErRd lAwOWM `Ed§¤§©¥©§¨¥©¥¤¨
calA lrtp `N` lrRzd `xwp Fpi ¥̀¦§¨¦§©¥¤¨¦§¨¦§¨

)zeaegx x`a(.

ì Cøc ïëåøeacä áñäì äðeìz ïBL §¥¤¤§§¨§¨¥©¦
ïðBìúî :íãàä ìà¯oFWl `EdW ¤¨¨¨¦§¥¤§

lrFR Fnvr mc`dW EpidC ,lrRzd¦§©¥§©§¤¨¨¨©§¥
opFlzn dUrpe FnvrA dPElYd)x`a ©§¨§©§§©£¤¦§¥

zeaegx(.
,[íòøúî]¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¦§¨¥¥§©¨¦§¥¨

:EpiptNW miqEtCA K` .oFW`x qEtcaE¦§¦©©§¦¤§¨¥
.mrFxzn¦§¥

:[øîàé] àìå¯ciÎiazM dOkA `Ed oM §ŸŸ©¥§©¨¦§¥¨
:EpiptNW miqEtCA K` .oFW`x qEtcaE¦§¦©©§¦¤§¨¥

.xn`̈©
ïðBì¯qgEin Fpi`e ,lrFR oFWl `EdW ¥¤§¥§¥§¨

`vFi lrFR `N` ,Fnvr mc`d sEbl§¨¨¨©§¤¨©¥
sEblxg`)zeaegx x`a(. §©¥

:æòBlä øîàé ïëå .íòBø¥§¥Ÿ©©¥
é"éù è"ùðééìôîå÷éã¯

decompleinst seilr opFw ,opFlzd ,¦§¥¥©
Fnvr)i"yx ifrl xve`(. ©§

é"éù :Bøîàa åéìà øeacä áñeî¯ ¨©¦¥¨§¨§
.Fnvrdk dxez ©§

(dk)Bì íN íLíäì ïúð äøîa Y ¨¨§¨¨¨©¨¤
e÷qòúiL äøBz ìL úBiLøt úö÷î¦§¨¨¨¦¤¨¤¦§©§

íäa¯"mdA EwQrzIW" i"Wx oFWNn ¨¤¦§©¦¤¦§©§¨¤
zIUrA `le) zFIWxRd cEOilA rnWn©§©§¦©¨¨¦§Ÿ©£¦©

zFvOd(EEhvIWM odizFkld ErcIW , ©¦§¤¥§¦§¥¤§¤¦§©
l` 'd xAcie" :xn`p `l okle ,ozIUrA©£¦¨¨§¨¥Ÿ¤¡©©§©¥¤
x`WM ,"l`xUi ipA z` ev dWn¤©¤§¥¦§¨¥¦§¨

zFIWxRd)m"`x(`Ed i"Wx lW FwEIce . ©¨¨¦§¦¤©¦
FrnWOW ,"Fl mU" aEzMd oFWNn¦§©¨¨¤©§¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy

(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),ּבעלּֿכרחם 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 ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ הּכסף". נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

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 ּבעל־ּכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוּיּסע
להּסיען  הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאֹותם

ובפרש"י)ּבעל־ּכרחם. כב. (טו, ְְַָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי ּבאים ּבני ים־סּוף  ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אצלם  מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ּתורה, מּתן ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלמּתן
ּתורה? למּתן מההליכה ְֲִֵֵַַַָָֹיֹותר

ׁש מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ּוזהבם,ּבני־יׂשראל ויש מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
זה  הּים ּולפי ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ׁשּיׁש ּבים־סּוף ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָמּצד
ה', צּוּוי הּוא הּזה" ההר על ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ׁשּיסּימּובכל-זאת ואף־על־ּפי עד להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

מּפניה. נדחית ּתורה) (מּתן ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה היא "ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאת
לעבר  ּולהתקּדם ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ּפי ׁשעל הֹוכחה זה הרי ּכן ואם הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה על־ידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹוהגם

ּתורה, וכנ"ל.בכל-זאת מּתן מּפניה נדחית ּתֹורה ּתלמּוד מצות (ּבּתֹורה) הבנתם לפי ּכי ּבעל־ּכרחן, זה היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(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 «»…»»»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

„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¿«¿¿»¿»«¿»«»

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»
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EprIe" :`i ,b `xfr i"Wx d`xE .dixg ©̀£¤¨§¥©¦¤§¨©©£
mdl orYe FnM ,xnf zIpr oFWl ±§£¦©¤¤§©©©¨¤

."mixnak dxez ¦§¨
(ak)äLî òqiåíçøk-ìòa ïòéqä Y ©©©Ÿ¤¦¦¨§©¨§¨

¯oFWl lr dxFn "rQIe" oFWNW¤§©¦©¤©§
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,l`xUi ipaE dWn ErqIe :xnFl Fl did̈¨©©¦§¤§¥¦§¨¥

.mgxM lrA mriQdW Epl xnFl `N ¤̀¨©¨¤¦¦¨§©¨§¨
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eéäå ,úBáBè íéðáàå óñëå áäæ̈¨¨¤¤©£¨¦§¨
äìBãâe ,íia íúBà ïéàöBî ìàøNé¦§¨¥§¦¨©¨§¨

íéøöî úfaî íiä úfa äúéä¯dOn ¨§¨¦©©¨¦¦©¦§©¦¦©
mz`vA mixvOdn l`xUi ipA El`XX¤¨£§¥¦§¨¥¥©¦§¦§¥¨
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øîàpL¯.`i ,` mixiXd xiW ¤¤¡©¦©¦¦
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"óñkä¯ip` Epklnp" :mW i"WxaE ©¨¤§©¦¨¦§©§£¦

EP`iW`W ,drxR `A iptl ipiC ziaE¥¦¦¦§¥Ÿ©§Ÿ¤£¦¤
lM mr Kixg` sFCxl FAl z` wGg`e©£©¥¤¦¦§©£©¦¦¨
Kl dUrPW icM ,eizFxvF` ifpB gaW§©¦§¥§¨§¥¤©£¤¨
sqMd zFCwp mr ,adGd ihEXw ixFY¥¦¥©¨¨¦§ª©¤¤
."mixvOn z`vFdW xaM KciA didW¤¨¨§¨¥§¨¤¥¦¦§©¦

ilM" Egwl mixvn zGaA mBW s`e§©¤©§¦©¦§©¦¨§§¥
dl ,ai lirl xEn`M) "adf(xnFl Wi , ¨¨¨¨§¥¥©

,"sqk ilM" did dGAd xTir mXW¤¨¦©©¦¨¨¨§¥¤¤
zGaA ENi`e ,dNigY mW ExMfp okNW¤¨¥¦§§¨§¦¨§¦§¦©

."adf ixFY" did dGAd xTir mId©¨¦©©¦¨¨¨¥¨¨
íçøk-ìòa ïòéqäì Cøöä Cëéôì¯ §¦¨ª§©§©¦¨§©¨§¨

n EgwNW ixg` df didW d`xpedGAd §¦§¤¤¨¨¤©£¥¤¨§¥©¦¨
,cFre cFr zgwl EvxW `N` ,mMxv lM̈¨§¨¤¨¤¨¨©©¨
z` lAwl mzriqp z` aMr dfe§¤¦¥¤§¦¨¨§©¥¤

.dxFYdbk dxez ©¨
(bk)äúøî eàáiå,äøîì Bîk Y ©¨Ÿ¨¨¨§§¨¨

ã"îì íB÷îa äáz óBña à"ä¥§¥¨¦§¨¤
dúlçúa¯sFqAW `"d ,xnFlM ¦§¦¨¨§©¥¤§

,"dxn" mXl zkIW `id oi` daiYd©¥¨¥¦©¤¤©¥¨¨



glyaקטז zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy
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 'h 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§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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"Eàôø 'ä éðà ék"¯dUrY m` ¦£¦Ÿ§¤¦©£¤

rFnWl xFfgY m` xnFlM] daEWY§¨§©¦©£¦§©
['d lFwA)ozpei mebxz(oeiM ,oM `l m` iM . §¦¦Ÿ¥¥¨

d`Etx Kixv dOl miUi `NW)oixcdpq ¤Ÿ¨¦¨¨¨¦§¨
my(,"Lilr miU` `l"AW WExiRd `N` ,¤¨©¥¤§Ÿ¨¦¨¤

` :zFghad iYW Wi(,llM "miU` `l" ¥§¥©§¨Ÿ¨¦§¨
a(`l" `xwp df ixd ,miU` m` mB©¦¨¦£¥¤¦§¨Ÿ

,Lilr iYnU `l ENi`M ,"miU`df lre ¨¦§¦Ÿ©§¦¨¤§©¤
" mrHd xn`piM"L`tFx 'd ip`)t"r ¤¡©©©©¦£¦§¤
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d`Rxn `id m`e ,mc`d z` d`Rxn§©§¨¤¨¨¨§¦¦§©§¨
dlgi `NW FliSdl dlFkIW oMWÎlM̈¤¥¤§¨§©¦¤Ÿ¤¡¤

)`"eb(.fk dxez

(fk)íéî úðéò äøNò íézLãâðk Y §¥¤§¥¥Ÿ©¦§¤¤
íéèáL øNò íéðL¯dn ,oM `l m` iM §¥¨¨§¨¦¦¦Ÿ¥©

mpipn xnFl FN)m"`x(. ©¦§¨¨
íäì eðncæð¯E`xaPW dpEMd oi` ¦§©§¨¤¥©©¨¨¤¦§§

E`xap `NW ipRn `N` ,drW DzF`A§¨¨¨¤¨¦§¥¤Ÿ¦§§
dNgYnEpOCfp" xn` mxEarA `N` ¦§¦¨¤¨©£¨¨©¦§©§

`l mzpnfd zNgYW xnFlM ,"mdl̈¤§©¤§¦©©§¨¨¨Ÿ
mxEarA `N` dzid)m"`x(. ¨§¨¤¨©£¨

íéøîz íéòáLåíéòáL ãâðk Y §¦§¦§¨¦§¤¤¦§¦
íéð÷æ¯a"i mdl E`vnPW xnFl oi` §¥¦¥©¤¦§§¨¤

zFYWl lkEi haW lMW icM zFpirn©§¨§¥¤¨¥¤©¦§
did lki cg` oirn ixdW ,cg` oirOn¦©§¨¤¨¤£¥©§¨¤¨¨Ÿ¨¨
xnFl oi` oke ,l`xUi ipA lkl wiRqdl§©§¦§¨§¥¦§¨¥§¥¥©
icM mixnY miraW mdl E`vnPW¤¦§§¨¤¦§¦§¨¦§¥
ivr miraW ixdW ,mdn Elk`IW¤Ÿ§¥¤¤£¥¦§¦£¥
ipFiln xEar wiRqdl ElkEi `l mixnz§¨¦Ÿ§§©§¦£¦§¥

df lM `N` ,l`xUi ipazF`xdl did §¥¦§¨¥¤¨¨¤¨¨§©§
,l`xUi ipA lW mzEaiWge mzlrn z ¤̀©£¨¨©£¦¨¤§¥¦§¨¥
E`x mil`l EriBd l`xUi ipAWM iM¦§¤§¥¦§¨¥¦¦§¥¦¨
dxUr miYW mW E`vn ,`lR xaC§©¤¤¨§¨§¥¤§¥
wEIcA ,mixnY miraWe min zFpir¥©¦§¦§¦§¨¦§¦
mipW ,l`xUi zEllkl oEknd xRqOM©¦§¨©§ª¨¦§¨¦§¨¥§¥
mibSind mipwf miraWe mihaW xUr̈¨§¨¦§¦§¦§¥¦©§©§¦
aXgzdA hxtaE .l`xUi zEllM z ¤̀§¨¦§¨¥¦§¨§¦§©¥
dzid mil`l mzriqPW dCaErÄ§¨¤§¦¨¨§¥¦¨§¨
ipal iEvx iYlA xaC did mXW ,dxOn¦¨¨¤¨¨¨¨¨¦§¦¨¦§¥
`weC E`x mil`l mriBdA ixd ,l`xUi¦§¨¥£¥§©¦¨§¥¦¨©§¨
ipirA mzlrn z`e mzEaiag z ¤̀£¦¨§¤©£¨¨§¥¥

mFwOd)iaxd(.` dxez ©¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים .לנּו ְְְִִִֶַָָ

(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»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ‡N.לּמה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ אׂשים ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ…»ƒ»∆ְִִָ

„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¿»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KxCÎlr ,zFIWxRd cEOilA zEwQrzd¦§©§§¦©¨¨¦©¤¤
zWxR WixAW "mdiptl miUY"¨¦¦§¥¤¤§¥¨¨©

mihRWn)oexkfd xtq(acA K` .`i ,d mix ¦§¨¦©¦§¨¦
xW`M" :oFWlA xn`pLEvmW i"WxaE ," ¤¡©¦§©£¤¦§§©¦¨

,dxFY oYn mcFw"dxnAwEqR mW oke ." ¤©©¨§¨¨§¥¨¨
lr s`" mW i"WxaE ,"LEv xW`M" :eh©£¤¦§§©¦¨©©

m`e a` cEAMEEhvpdxnAmW xn`PW , ¦¨¨¥¦§©§¨¨¤¤¡©¨
dpEMdW xnFl Wie ."hRWnE wFg Fl mÜ¦§¨§¥©¤©©¨¨

mdA wQrzdl EEhvPW)iaxd(xWt`e . ¤¦§©§¦§©¥¨¤§¤§¨
,mipFW miWExiR ipW mdW ,xnFl mB©©¤¥§¥¥¦¦
wEIC ipRn cg` WExitM o`M hwp i"Wxe§©¦¨©¨§¥¤¨¦§¥¦
mixaC xtqaE ,"Fl mU" aEzMd oFWl§©¨¨§¥¤§¨¦
oFWNd wEIC ipRn xg` WExitM hwp̈©§¥©¥¦§¥¦©¨

."LEv xW`M"©£¤¦§
úaL¯:`i ,d mixacA WxFtnM ©¨©§¨¦§¨¦

dpEMdW mW i"WxaE ,"LEv xW`M"©£¤¦§§©¦¨¤©©¨¨
`NX dn oEIr Kixv df itl la` .dxnA§¨¨£¨§¦¤¨¦¦©¤Ÿ
xMfp FA mBW s` m`e a` cEAM xiMfd¦§¦¦¨¨¥©¤©¦§©
d`xp okle .lirl `aEOM ,"LEv xW`M"©£¤¦§©¨§¥§¨¥¦§¤
oOd zWxtAW dGn `Ed cEOiNdW¤©¦¦¤¤§¨¨©©¨

Ff dWxtl dkEnQd)(axrA oOd KxAzp ©§¨§¨¨¨¦§¨¥©¨§¤¤
,zAWA FzhiwlA ExdfEde zAW©¨§§£¦§¦¨§©¨
dNigY mdl ozPW oaEn `liOnE¦¥¨¨¤¨©¨¤§¦¨
EEhvPW iptl ,zAXd zWxtA wQrzdl§¦§©¥§¨¨©©©¨¦§¥¤¦§©

.DzxinWA¦§¦¨¨
änãà äøôe¯"wg" xn`PW)`"eb(. ¨¨£ª¨¤¤¡©Ÿ

ïéðéãå¯mB d`xE .hRWnE" xn`PW §¦¦¤¤¡©¦§¨§¥©
a` cEAM siqFd mWe .b ,ck oOwl i"Wx©¦§©¨§¨¦¦¨
xW`M" eh ,`i mixacA WxFtnke .m`e§¥§©§¨¦§¨¦©£¤

.dxnA EdGW mW i"WxaE "LEv¦§§©¦¨¤¤§¨¨
eäqð íLåíòì Y¯l`xUi ipA `le §¨¦¨¨¨§Ÿ§¥¦§¨¥

`EdÎKExAÎWFcTd z`)m"`x(s` , ¤©¨¨©
dxnA dPElYdWzFpFiqp xUrdn `id ¤©§¨§¨¨¦¥¨¤¤¦§

,`EdÎKExAÎWFcTd z` l`xUi EQPW¤¦¦§¨¥¤©¨¨

xn`PW FnM)ak ,ci xacna(df izF` EQpie" §¤¤¡©©§©¦¤
,` ,eh oikxrA x`FanM ,"minrR xUr¤¤§¨¦©§¨©£¨¦
`Ed "EdQp mWe" oFWNdW mEXn¦¤©¨§¨¦¨
lr aqEOW ,"Fl mU mW"l KWndA§¤§¥§¨¨¤¨©
lr aqEn "EdQp" mB `liOnE ,mrd̈¨¦¥¨©¦¨¨©

.mrd̈¨
äLîa eëìîð àlL ,ïtøò éL÷ äàøå§¨¨§¦¨§¨¤Ÿ¦§§§Ÿ¤

ìaíéîçø eðéìò Lwa :äôé ïBL §¨¨¨©¥¨¥©£¦
ì íéî eðì äéäiLàlà ,úBzL ¤¦§¤¨©¦¦§¤¨

eððBìúð¯mWe" zaiY xEYIn oM cnFl ¦§§¥¥¦¦¥©§¨
EdQp)(xEWw did `l oFiQPdW xnFlM ," ¦¨§©¤©¦¨Ÿ¨¨¨

,ElATW [zFIWxRd F`] zFvOd oiprl§¦§©©¦§©¨¨¦¤¦§
xg` oiprl `N`)cec ixac(.ek dxez ¤¨§¦§¨©¥

(ek)òîLz òBîL íàäìa÷ Bæ Y ¦¨©¦§©©¨¨
íäéìò eìa÷iL¯Wxtn .mIwl ¤§©§£¥¤§©¥§¨¥

mEBxzkE ,dlAw oFWNn drinW§¦¨¦§©¨¨§©§
WExiR Edf ,"ElAwIW dlAw"e .qFlwpE`§§§©¨¨¤§©§¤¥

."rnWY rFnW" lW¤¨©¦§©
äNòzäiNò àéä Y¯,lrFtA EnIwIW ©£¤¦£¦¨¤§©§§©

llFXW d`xpe .zFvOd zlAw wx `le§Ÿ©©¨©©¦§§¦§¤¤¥
dUrÎzevnA wx xAEcn oi`W dfÄ¤¤¥§¨©§¦§©£¥
dIUr `id `N` ,"`xfr oA`"d WExitM§¥¨¦§¤§¨¤¨¦£¦¨

mB d`xE .zFvOd lM lWi"Wx oFWl ¤¨©¦§§¥©§©¦
."FrnWnM ± mziUre" :e ,c mixaC§¨¦©£¦¤§©§¨

zðæàäåíäa ÷c÷ãì íéðæà ähz Y¯ §©£©§¨©¤¨§©¦§©§¥¨¤
drinW wiRqn `l zFvn iwECwcl§¦§¥¦§Ÿ©§¦§¦¨

zcgEin of` ziHd `N` ,mzq)m"`x(. §¨¤¨©¨©Ÿ¤§¤¤
åéwç ìkúøæb àlà ïðéàL íéøác Y ¨ª¨§¨¦¤¥¨¤¨§¥©

íòè íeL àìa Cìî¯zHiW `id Ff ¤¤§Ÿ©©¦¦©
mB ,mrh llM mdA oi` miTgdW i"Wx©¦¤©ª¦¥¨¤§¨©©©
.Kln zxifB lMd `N` ,xYqp mrh `lŸ©©¦§¨¤¨©Ÿ§¥©¤¤
.. WFxcYWM" :a ,dk ilWn i"Wx d`xE§¥©¦¦§¥§¤¦§
Ll oi` .. dxFYA miaEzMd miTgA©ª¦©§¦©¨¥§
Kln zxfB xnFle xiYqdl wx ,xFwgl©£©§©§¦§©§¥©¤¤

."`Ed
íäéìò øèð÷î òøä øöéå¯mB d`x §¥¤¨¨§©§¥£¥¤§¥©

.c ,gi `xwIe .d ,ek ziW`xA i"Wx©¦§¥¦©¦§¨

.b ,a zldw .a ,dk ilWn .` ,hi xAcOA©¦§¨¦§¥Ÿ¤¤
eøñàð änì ?elàa øeqà äî¯Wi ¨¦§¥¨¨¤¤§¥

xEQi` dn" mil`FW dNigYW xnFl©¤§¦¨£¦¨¦
lW xEQi`d ihxR md dn ,"EN`A§¥©¥§¨¥¨¦¤
mrh dn :mil`FW KMÎxg`e ,miTEgd©¦§©©¨£¦©©©
xvi" :a ,fq `nFi i"Wx d`xE .Exq`p¤¤§§¥©¦¨¥¤
z` zFrhdl daEWY odilr aiWn rxd̈¨¥¦£¥¤§¨§©§¤
iM ,zn` Dpi` dxFYdW xnFle l`xUi¦§¨¥§©¤©¨¥¨¡¤¦

."EN` lkA zlrFY dn©¤¤§¨¥
øéæç úìéëàå ,íéàìk úLéáì ïBâk¯ §§¦©¦§©¦©£¦©£¦

xEQi` mdl xn`p `l oicrW s ©̀¤£©¦Ÿ¤¡©¨¤¦
i"Wx ,mi`lM zWialE xifg zlik £̀¦©£¦§¦©¦§©¦©¦
l`xUi ipaNW s` ,zn`d itl mWxtn§¨§¨§¦¨¡¤©¤¦§¥¦§¨¥

.illM oFWlA iEEiSd xn`p¤¡©©¦§¨§¨¦
änãà äøôe¯oi` dOEc` dxtA ¨¨£ª¨§¨¨£¨¥

mil`FWdOl EN`A xEQi` dn" £¦¨¦§¥¨¨
`N` ,xEQi` Dpi` ixdW ,"Exq`p¤¤§¤£¥¥¨¦¤¨
dnE z`Gd devOd dn" :DA mil`FW£¦¨©©¦§¨©Ÿ©
zWxR Wix i"Wx oFWlM ,"DA Wi mrH©©¥¨¦§©¦¥¨¨©
s` ,sFQA i"Wx DxiMfd okle ,zTgª©§¨¥¦§¦¨©¦©©
dxOn mdl drEci dzid Ff devOW¤¦§¨¨§¨§¨¨¤¦¨¨
i"WxAW xirdlE .miTEgd x`W iptl¦§¥§¨©¦§¨¦¤§©¦
dOEc` dxR mFwnA azFM c ,gi `xwIe©¦§¨¥¦§¨¨£¨

."z`Hg in zxdh"¨¢©¥©¨
íäa àöBiëå¯hi ,hi `xwIe d`x §©¥¨¤§¥©¦§¨

.mW i"WxaE§©¦¨
éìò íéNà àìE"íéNà" íàå Y¯m` Ÿ¨¦¨¤§¦¨¦¦

rnWY `l)my oixcdpq(. Ÿ¦§©
[àéä] éøä¯.oFW`x qEtcA `Ed oM £¥¦¥¦§¦

.`Ed :EpiptNW miqEtCaE©§¦¤§¨¥
äîNeä àìk¯mWFx mEW x`Xi `NW §Ÿ§¨¤Ÿ¦¨¥¤



קיז glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy
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 'h 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§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dlgOdn)cec ixac(. ¥©©£¨
"Eàôø 'ä éðà ék"¯dUrY m` ¦£¦Ÿ§¤¦©£¤

rFnWl xFfgY m` xnFlM] daEWY§¨§©¦©£¦§©
['d lFwA)ozpei mebxz(oeiM ,oM `l m` iM . §¦¦Ÿ¥¥¨

d`Etx Kixv dOl miUi `NW)oixcdpq ¤Ÿ¨¦¨¨¨¦§¨
my(,"Lilr miU` `l"AW WExiRd `N` ,¤¨©¥¤§Ÿ¨¦¨¤

` :zFghad iYW Wi(,llM "miU` `l" ¥§¥©§¨Ÿ¨¦§¨
a(`l" `xwp df ixd ,miU` m` mB©¦¨¦£¥¤¦§¨Ÿ

,Lilr iYnU `l ENi`M ,"miU`df lre ¨¦§¦Ÿ©§¦¨¤§©¤
" mrHd xn`piM"L`tFx 'd ip`)t"r ¤¡©©©©¦£¦§¤

i"gp(.
BLøãî eäæ¯.`Ylikn ¤¦§¨§¦§¨

,"Eàôø 'ä éðà ék" :BèeLt éôìe§¦§¦£¦Ÿ§¤
ìöpz ïòîì úBöîe äøBz Eãnìîe§©¤§¨¦§§©©¦¨¥

íäî¯miU` `l" :aEzMd WExiR Edfe ¥¤§¤¥©¨Ÿ¨¦
,"L`tFx 'd ip`"W ipRn ,llM "Lilr̈¤§¨¦§¥¤£¦§¤
.dlgY `NW LxidfOd LNW `tFxd̈¥¤§©©§¦§¤Ÿ¤¡¤
"L`tFx" WxcOd WExitl ENi`e§¦§¥©¦§¨§¤

LzF` `Rxn :FWExiR)oexkfd xtq(. ¥§©¥§
ìëàz ìà :íãàì øîBàä äæ àôBøk§¥¤¨¥§¨¨©Ÿ©

íéøéæçnL íéøác¯FGW azM m"`xd §¨¦¤©§¦¦¨§¥¨©¤
:xnFl Kixve ,zWAEWn `qxiB¦§¨§¤¤§¨¦©
inA o`M xAEcn ixdW ,"mi`iaOW"¤§¦¦¤£¥§¨¨§¦
xF`"A K` .dlFg oicr did `NW¤Ÿ¨¨£©¦¤©§
`qxiBd aXil azM "dOgd©©¨¨©§©¥©¦§¨
o`M xAEcOW ipRn ,"mixifgOW"¤©£¦¦¦§¥¤§¨¨
,LNW `tFx `EdW EpidC ,"L`tFx"A§§¤§©§¤¥¤§
`l oicr m` LNW `tFx oFWl KIW `le§Ÿ©¨§¥¤§¦£©¦Ÿ
oipr Edn oEIr Kixv oicre .Ed`Rx¦¨©£©¦¨¦¦©¦§©
xnFl Wie ,lWnPA ilgd zxfgd©£¨©©Ÿ¦©¦§©§¥©
l`xUi ipAW ipgExd aSOl dpEMdW¤©©¨¨©©¨¨¨¦¤§¥¦§¨¥

ixrW h"nA EidW mixvnA mipEzp Eid̈§¦§¦§©¦¤¨§©£¥
`ivFd `EdÎKExAÎWFcTde ,d`nEh§¨§©¨¨¦
,ipgExd maSOn mB ml`bE mXn mzF`¨¦¨§¨¨©¦©¨¨¨¨¦
dxFY ExnWi `l m`W mdl xnF` o`ke§¨¥¨¤¤¦Ÿ¦§§¨
EidW FnM "milFg" zFidl Exfgi zFvnE¦§©§§¦§¦§¤¨
iYnU xW`" df itlE .mixvnA§¦§©¦§¦¤£¤©§¦
l`xUi ipA lr mB aqEn "mixvna§¦§©¦¨©©§¥¦§¨¥
i"Wx d`x la` ."mixvnA" mzFidA¦§¨§¦§©¦£¨§¥©¦
mi`Fx l`xUi EidWM" :q ,gk mixaC§¨¦§¤¨¦§¨¥¦
Eid ,mixvn lr zF`Ad zFPEWn zFMn©§©¨©¦§©¦¨
,mdilr mB E`Fai `NW mdn mi`xi§¥¦¥¤¤Ÿ¨©£¥¤
lM 'ebe rFnW m` aizM oMW rcY¥©¤¥§¦¦¨©¨
miU` `l mixvnA iYnU xW` dlgOd©©£¨£¤©§¦§¦§©¦Ÿ¨¦
`N` mc`d z` oi`xin oi` ,Lilr̈¤¥§¨§¦¤¨¨¨¤¨

."EPOn xEbi `EdW xacA§¨¨¤¨¦¤
éìç éãéì EúBà¯`xwIe i"Wx d`xE §¦¥Ÿ¦§¥©¦©¦§¨

.` ,fh
úBöî ïefà eäæå¯miqEtC dOkA §¤¦¦§§©¨§¦

m`e .EN` zFaiY miqxFB `l m"`xaE¨§¥Ÿ§¦¥¥§¦
KxC od zFvOdW :FWxtl Wi ,miqxFB§¦¥§¨§¤©¦§¥¤¤
mc`d lvPi DAW dxWie zpGE`n§¤¤¦¨¨¤¨¦¨¥¨¨¨

mirbRnmirx)oeiv oa`(oEG` `weCW F` . ¦§¨¦¨¦¤©§¨¦
iweCwce ihxtl dpf`d `idW ,zFvn¦§¤¦¨£¨¨¦§¨¥§¦§¥
`id ,lirl i"Wx WxiRW FnM zFvOd©¦§§¤¥©©¦§¥¦

zFlgOdn mc`d z` dliSn)dngd xe`(. ©¦¨¤¨¨¨¥©©£
øîBà àeä ïëå¯mW i"WxA .g b ilWn §¥¥¦§¥§©¦¨

.dnkgd lr df wEqR Wxtn§¨¥¨¤©©¨§¨
ì éäz úeàôø""EøL¯LxEAh)i"yx ¦§§¦§¨¤©§

my(dxFYdW df wEqRn dgkFd `ian .¥¦¨¨¦¨¤¤©¨
d`Rxn `id m`e ,mc`d z` d`Rxn§©§¨¤¨¨¨§¦¦§©§¨
dlgi `NW FliSdl dlFkIW oMWÎlM̈¤¥¤§¨§©¦¤Ÿ¤¡¤

)`"eb(.fk dxez

(fk)íéî úðéò äøNò íézLãâðk Y §¥¤§¥¥Ÿ©¦§¤¤
íéèáL øNò íéðL¯dn ,oM `l m` iM §¥¨¨§¨¦¦¦Ÿ¥©

mpipn xnFl FN)m"`x(. ©¦§¨¨
íäì eðncæð¯E`xaPW dpEMd oi` ¦§©§¨¤¥©©¨¨¤¦§§

E`xap `NW ipRn `N` ,drW DzF`A§¨¨¨¤¨¦§¥¤Ÿ¦§§
dNgYnEpOCfp" xn` mxEarA `N` ¦§¦¨¤¨©£¨¨©¦§©§

`l mzpnfd zNgYW xnFlM ,"mdl̈¤§©¤§¦©©§¨¨¨Ÿ
mxEarA `N` dzid)m"`x(. ¨§¨¤¨©£¨

íéøîz íéòáLåíéòáL ãâðk Y §¦§¦§¨¦§¤¤¦§¦
íéð÷æ¯a"i mdl E`vnPW xnFl oi` §¥¦¥©¤¦§§¨¤

zFYWl lkEi haW lMW icM zFpirn©§¨§¥¤¨¥¤©¦§
did lki cg` oirn ixdW ,cg` oirOn¦©§¨¤¨¤£¥©§¨¤¨¨Ÿ¨¨
xnFl oi` oke ,l`xUi ipA lkl wiRqdl§©§¦§¨§¥¦§¨¥§¥¥©
icM mixnY miraW mdl E`vnPW¤¦§§¨¤¦§¦§¨¦§¥
ivr miraW ixdW ,mdn Elk`IW¤Ÿ§¥¤¤£¥¦§¦£¥
ipFiln xEar wiRqdl ElkEi `l mixnz§¨¦Ÿ§§©§¦£¦§¥

df lM `N` ,l`xUi ipazF`xdl did §¥¦§¨¥¤¨¨¤¨¨§©§
,l`xUi ipA lW mzEaiWge mzlrn z ¤̀©£¨¨©£¦¨¤§¥¦§¨¥
E`x mil`l EriBd l`xUi ipAWM iM¦§¤§¥¦§¨¥¦¦§¥¦¨
dxUr miYW mW E`vn ,`lR xaC§©¤¤¨§¨§¥¤§¥
wEIcA ,mixnY miraWe min zFpir¥©¦§¦§¦§¨¦§¦
mipW ,l`xUi zEllkl oEknd xRqOM©¦§¨©§ª¨¦§¨¦§¨¥§¥
mibSind mipwf miraWe mihaW xUr̈¨§¨¦§¦§¦§¥¦©§©§¦
aXgzdA hxtaE .l`xUi zEllM z ¤̀§¨¦§¨¥¦§¨§¦§©¥
dzid mil`l mzriqPW dCaErÄ§¨¤§¦¨¨§¥¦¨§¨
ipal iEvx iYlA xaC did mXW ,dxOn¦¨¨¤¨¨¨¨¨¦§¦¨¦§¥
`weC E`x mil`l mriBdA ixd ,l`xUi¦§¨¥£¥§©¦¨§¥¦¨©§¨
ipirA mzlrn z`e mzEaiag z ¤̀£¦¨§¤©£¨¨§¥¥

mFwOd)iaxd(.` dxez ©¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iriax meil inei xeriy
מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים .לנּו ְְְִִִֶַָָ

(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»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ‡N.לּמה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ אׂשים ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ…»ƒ»∆ְִִָ

„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¿»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KxCÎlr ,zFIWxRd cEOilA zEwQrzd¦§©§§¦©¨¨¦©¤¤
zWxR WixAW "mdiptl miUY"¨¦¦§¥¤¤§¥¨¨©

mihRWn)oexkfd xtq(acA K` .`i ,d mix ¦§¨¦©¦§¨¦
xW`M" :oFWlA xn`pLEvmW i"WxaE ," ¤¡©¦§©£¤¦§§©¦¨

,dxFY oYn mcFw"dxnAwEqR mW oke ." ¤©©¨§¨¨§¥¨¨
lr s`" mW i"WxaE ,"LEv xW`M" :eh©£¤¦§§©¦¨©©

m`e a` cEAMEEhvpdxnAmW xn`PW , ¦¨¨¥¦§©§¨¨¤¤¡©¨
dpEMdW xnFl Wie ."hRWnE wFg Fl mÜ¦§¨§¥©¤©©¨¨

mdA wQrzdl EEhvPW)iaxd(xWt`e . ¤¦§©§¦§©¥¨¤§¤§¨
,mipFW miWExiR ipW mdW ,xnFl mB©©¤¥§¥¥¦¦
wEIC ipRn cg` WExitM o`M hwp i"Wxe§©¦¨©¨§¥¤¨¦§¥¦
mixaC xtqaE ,"Fl mU" aEzMd oFWl§©¨¨§¥¤§¨¦
oFWNd wEIC ipRn xg` WExitM hwp̈©§¥©¥¦§¥¦©¨

."LEv xW`M"©£¤¦§
úaL¯:`i ,d mixacA WxFtnM ©¨©§¨¦§¨¦

dpEMdW mW i"WxaE ,"LEv xW`M"©£¤¦§§©¦¨¤©©¨¨
`NX dn oEIr Kixv df itl la` .dxnA§¨¨£¨§¦¤¨¦¦©¤Ÿ
xMfp FA mBW s` m`e a` cEAM xiMfd¦§¦¦¨¨¥©¤©¦§©
d`xp okle .lirl `aEOM ,"LEv xW`M"©£¤¦§©¨§¥§¨¥¦§¤
oOd zWxtAW dGn `Ed cEOiNdW¤©¦¦¤¤§¨¨©©¨

Ff dWxtl dkEnQd)(axrA oOd KxAzp ©§¨§¨¨¨¦§¨¥©¨§¤¤
,zAWA FzhiwlA ExdfEde zAW©¨§§£¦§¦¨§©¨
dNigY mdl ozPW oaEn `liOnE¦¥¨¨¤¨©¨¤§¦¨
EEhvPW iptl ,zAXd zWxtA wQrzdl§¦§©¥§¨¨©©©¨¦§¥¤¦§©

.DzxinWA¦§¦¨¨
änãà äøôe¯"wg" xn`PW)`"eb(. ¨¨£ª¨¤¤¡©Ÿ

ïéðéãå¯mB d`xE .hRWnE" xn`PW §¦¦¤¤¡©¦§¨§¥©
a` cEAM siqFd mWe .b ,ck oOwl i"Wx©¦§©¨§¨¦¦¨
xW`M" eh ,`i mixacA WxFtnke .m`e§¥§©§¨¦§¨¦©£¤

.dxnA EdGW mW i"WxaE "LEv¦§§©¦¨¤¤§¨¨
eäqð íLåíòì Y¯l`xUi ipA `le §¨¦¨¨¨§Ÿ§¥¦§¨¥

`EdÎKExAÎWFcTd z`)m"`x(s` , ¤©¨¨©
dxnA dPElYdWzFpFiqp xUrdn `id ¤©§¨§¨¨¦¥¨¤¤¦§

,`EdÎKExAÎWFcTd z` l`xUi EQPW¤¦¦§¨¥¤©¨¨

xn`PW FnM)ak ,ci xacna(df izF` EQpie" §¤¤¡©©§©¦¤
,` ,eh oikxrA x`FanM ,"minrR xUr¤¤§¨¦©§¨©£¨¦
`Ed "EdQp mWe" oFWNdW mEXn¦¤©¨§¨¦¨
lr aqEOW ,"Fl mU mW"l KWndA§¤§¥§¨¨¤¨©
lr aqEn "EdQp" mB `liOnE ,mrd̈¨¦¥¨©¦¨¨©

.mrd̈¨
äLîa eëìîð àlL ,ïtøò éL÷ äàøå§¨¨§¦¨§¨¤Ÿ¦§§§Ÿ¤

ìaíéîçø eðéìò Lwa :äôé ïBL §¨¨¨©¥¨¥©£¦
ì íéî eðì äéäiLàlà ,úBzL ¤¦§¤¨©¦¦§¤¨

eððBìúð¯mWe" zaiY xEYIn oM cnFl ¦§§¥¥¦¦¥©§¨
EdQp)(xEWw did `l oFiQPdW xnFlM ," ¦¨§©¤©¦¨Ÿ¨¨¨

,ElATW [zFIWxRd F`] zFvOd oiprl§¦§©©¦§©¨¨¦¤¦§
xg` oiprl `N`)cec ixac(.ek dxez ¤¨§¦§¨©¥

(ek)òîLz òBîL íàäìa÷ Bæ Y ¦¨©¦§©©¨¨
íäéìò eìa÷iL¯Wxtn .mIwl ¤§©§£¥¤§©¥§¨¥

mEBxzkE ,dlAw oFWNn drinW§¦¨¦§©¨¨§©§
WExiR Edf ,"ElAwIW dlAw"e .qFlwpE`§§§©¨¨¤§©§¤¥

."rnWY rFnW" lW¤¨©¦§©
äNòzäiNò àéä Y¯,lrFtA EnIwIW ©£¤¦£¦¨¤§©§§©

llFXW d`xpe .zFvOd zlAw wx `le§Ÿ©©¨©©¦§§¦§¤¤¥
dUrÎzevnA wx xAEcn oi`W dfÄ¤¤¥§¨©§¦§©£¥
dIUr `id `N` ,"`xfr oA`"d WExitM§¥¨¦§¤§¨¤¨¦£¦¨

mB d`xE .zFvOd lM lWi"Wx oFWl ¤¨©¦§§¥©§©¦
."FrnWnM ± mziUre" :e ,c mixaC§¨¦©£¦¤§©§¨

zðæàäåíäa ÷c÷ãì íéðæà ähz Y¯ §©£©§¨©¤¨§©¦§©§¥¨¤
drinW wiRqn `l zFvn iwECwcl§¦§¥¦§Ÿ©§¦§¦¨

zcgEin of` ziHd `N` ,mzq)m"`x(. §¨¤¨©¨©Ÿ¤§¤¤
åéwç ìkúøæb àlà ïðéàL íéøác Y ¨ª¨§¨¦¤¥¨¤¨§¥©

íòè íeL àìa Cìî¯zHiW `id Ff ¤¤§Ÿ©©¦¦©
mB ,mrh llM mdA oi` miTgdW i"Wx©¦¤©ª¦¥¨¤§¨©©©
.Kln zxifB lMd `N` ,xYqp mrh `lŸ©©¦§¨¤¨©Ÿ§¥©¤¤
.. WFxcYWM" :a ,dk ilWn i"Wx d`xE§¥©¦¦§¥§¤¦§
Ll oi` .. dxFYA miaEzMd miTgA©ª¦©§¦©¨¥§
Kln zxfB xnFle xiYqdl wx ,xFwgl©£©§©§¦§©§¥©¤¤

."`Ed
íäéìò øèð÷î òøä øöéå¯mB d`x §¥¤¨¨§©§¥£¥¤§¥©

.c ,gi `xwIe .d ,ek ziW`xA i"Wx©¦§¥¦©¦§¨

.b ,a zldw .a ,dk ilWn .` ,hi xAcOA©¦§¨¦§¥Ÿ¤¤
eøñàð änì ?elàa øeqà äî¯Wi ¨¦§¥¨¨¤¤§¥

xEQi` dn" mil`FW dNigYW xnFl©¤§¦¨£¦¨¦
lW xEQi`d ihxR md dn ,"EN`A§¥©¥§¨¥¨¦¤
mrh dn :mil`FW KMÎxg`e ,miTEgd©¦§©©¨£¦©©©
xvi" :a ,fq `nFi i"Wx d`xE .Exq`p¤¤§§¥©¦¨¥¤
z` zFrhdl daEWY odilr aiWn rxd̈¨¥¦£¥¤§¨§©§¤
iM ,zn` Dpi` dxFYdW xnFle l`xUi¦§¨¥§©¤©¨¥¨¡¤¦

."EN` lkA zlrFY dn©¤¤§¨¥
øéæç úìéëàå ,íéàìk úLéáì ïBâk¯ §§¦©¦§©¦©£¦©£¦

xEQi` mdl xn`p `l oicrW s ©̀¤£©¦Ÿ¤¡©¨¤¦
i"Wx ,mi`lM zWialE xifg zlik £̀¦©£¦§¦©¦§©¦©¦
l`xUi ipaNW s` ,zn`d itl mWxtn§¨§¨§¦¨¡¤©¤¦§¥¦§¨¥

.illM oFWlA iEEiSd xn`p¤¡©©¦§¨§¨¦
änãà äøôe¯oi` dOEc` dxtA ¨¨£ª¨§¨¨£¨¥

mil`FWdOl EN`A xEQi` dn" £¦¨¦§¥¨¨
`N` ,xEQi` Dpi` ixdW ,"Exq`p¤¤§¤£¥¥¨¦¤¨
dnE z`Gd devOd dn" :DA mil`FW£¦¨©©¦§¨©Ÿ©
zWxR Wix i"Wx oFWlM ,"DA Wi mrH©©¥¨¦§©¦¥¨¨©
s` ,sFQA i"Wx DxiMfd okle ,zTgª©§¨¥¦§¦¨©¦©©
dxOn mdl drEci dzid Ff devOW¤¦§¨¨§¨§¨¨¤¦¨¨
i"WxAW xirdlE .miTEgd x`W iptl¦§¥§¨©¦§¨¦¤§©¦
dOEc` dxR mFwnA azFM c ,gi `xwIe©¦§¨¥¦§¨¨£¨

."z`Hg in zxdh"¨¢©¥©¨
íäa àöBiëå¯hi ,hi `xwIe d`x §©¥¨¤§¥©¦§¨

.mW i"WxaE§©¦¨
éìò íéNà àìE"íéNà" íàå Y¯m` Ÿ¨¦¨¤§¦¨¦¦

rnWY `l)my oixcdpq(. Ÿ¦§©
[àéä] éøä¯.oFW`x qEtcA `Ed oM £¥¦¥¦§¦

.`Ed :EpiptNW miqEtCaE©§¦¤§¨¥
äîNeä àìk¯mWFx mEW x`Xi `NW §Ÿ§¨¤Ÿ¦¨¥¤



glyaקיח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(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¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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 ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

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«¿»
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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

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 ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ

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»»¿»»»≈¿«¿»
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(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¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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 ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
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glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

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

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 ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ
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± iriaXd mFIaE EdEhwlY mini zWW"¥¤¨¦¦§§©©§¦¦

"Fa didi `l zAW ± Fzcixil)i"yxe `xnb ¦¦¨©¨Ÿ¦§¤
aizke d"c my 'qez d`xe .my(eilVd df itlE .§¦¤©§¨

d`x] "miAxrd oiA" zAWA mdl cxï©¨¤§©¨¥¨©§©¦
[ai weqt onwl)iaxd(.a dxez

(a)eðBliå¯EppFlzp)ck ,eh lirl i"yx(. ©¦¦§§
íçlä äìkL éôì¯aFYkl wIC §¦¤¨¨©¤¤¦¥¦§

wEqtA FpFWlM "dxxgd" `le "mgNd"©¤¤§Ÿ©£¨¨¦§§¨
,mgNd lr dzid mzPElYW mEXn ,`¦¤§¨¨¨§¨©©¤¤
mpFWlM "raFUl mgl" mdl oi`W¤¥¨¤¤¤¨©¦§¨
mB EppFlzp mgNd dlMW oeike .b wEqtA§¨§¥¨¤¨¨©¤¤¦§§©

.xUAd lrb dxez ©©¨¨
(b)eðúeî ïzé éîúeîpL Y¯mW ¦¦¥¥¤¨¥

`N` ,cizr oFWlA dzin lW lrFRd©©¤¦¨¦§¨¦¤¨
.i"WxA oOwlcM ,xard lr FzErnWOW¤©§¨©¤¨¨§¦§©¨§©¦

.ai ,ci i"Wx lirl mB d`xE§¥©§¥©¦
"eðúBî" Bîk øác íL Bðéàå¯ §¥¥¨¨§¥

Fl did f` iM ,EpNW dzin FWExiRW¤¥¦¨¤¨¦¨¨¨

cwPdlm"lFgA.mW i"WxA lirlcM , §¦¨¥§¨§¦§¥§©¦¨
,eðúBðç ,eðúBNò :Bîk àlà¯ ¤¨§£¥£¥

.`l ,i xAcOA©¦§¨
eðçðà úBNòì ,eðáeL¯dIUr `le ¥©££©§§Ÿ£¦¨

oFWlaE) miUFr EpiidW FWExitE .EpNW¤¨¥¤¨¦¦¦§
dUrp Ep`W cizr(. ¨¦¤¨©£¤

eðçðà úBðçì¯.mipFg EpiidW FWExitE ©££©§¥¤¨¦¦
Kixve .miaW EpiidW ,Epgp` aEWl ,oke§¥¨£©§¤¨¦¨¦§¨¦

.FhinWdW oEIr¦¤¦§¦
éåì" :Bîebøúå .eðçðà úeîì̈£©§§©§§¥

"eðúî eì" Bîk ,"àðúéîc¯xAcOA §¥§¨§¨§©¦§¨
FnM o`M mBxiY qFlwpE` ,xnFlM .a ,ci§©§§¦§¥¨§
Wxtn `Ed mBW EpidC ,"Epzn El"©§§©§¤©§¨¥

xaC mW Fpi` "EpzEn"W)m"`x(. ¤¥¥¥¨¨
íéúî eðééäå éàåìä¯i"WxA azM oke ©§©§¨¦¥¦§¥¨©§©¦

,x`an Ff dtqFdA ."EpznE i`eld" :mẄ©§©©§§¨¨§¨¥
oFWlA xn`p "EpzEn oYi in"W s`W¤©¤¦¦¥¥¤¡©¦§
in ,xar oFWll mzpEM ,"zEnPW" cizr̈¦¤¨©¨¨¨¦§¨¨¦

mizn Epiide oYi)m"`x(md oi` ixdW . ¦¥§¨¦¥¦¤£¥¥¥
`N` ,xAcOA eiWkr zEnl miWwan§©§¦¨©§¨©¦§¨¤¨



glyaקכ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h 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 ועלּֿכרחי 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 ׁשאיֿאפׁשר ּ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¿¬¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"äãòä ìk úà åéìò¯.el ,ci xAcOA ¨¨¤¨¨¥¨©¦§¨
dcrd lM z` eilr Enirxd)i"yx ¦§¦¨¨¤¨¨¥¨

my(.g dxez

(g)ìëàì øNa,["òaNì"] àìå Y¯ ¨¨¤¡Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©
`NW EpidC .oFW`x qEtcA `Ed oM¥¦§¦§©§¤Ÿ
la` ."rFAUl" eilr xn`PW mglM§¤¤¤¤¡©¨¨¦§©£¨

miqEtCAmivFtPddf itlE ."raFUl" : ©§¦©§¦¨©§¦¤
s` ,"lFk`l" xn`PX dOn `Ed wEICd©¦¦©¤¤¡©¤¡©
`le" wIcl `N` ,`Ed xYEin dxF`kNW¤¦§¨§¨¤¨§©¥§Ÿ

."raFUl̈©
ïéìëBà ïéàL õøà Cøc äøBz äãnì¦§¨¨¤¤¤¤¤¥§¦

òáNì øNa¯xUA" dazMX dnA ¨¨¨©§©¤¨§¨¨¨
."lFk`l¤¡

øNáe ø÷aa íçì ãéøBäì äàø äîe¨¨¨§¦¤¤©Ÿ¤¨¨
áøòa¯dAxd lFk`l oi`W ,xnFlM ¨¤¤§©¤¥¤¡©§¥

.EPOn rFAUl icM xUÄ¨§¥¦§©¦¤
øNáe ø÷aa íçì ãéøBäì äàø äîe¨¨¨§¦¤¤©Ÿ¤¨¨

áøòa¯oiA lCadd x`iA f wEqR lirl ¨¤¤§¥¨¥¥©¤§¥¥
xUA zpizpl "dAig KxC" mgl zpizp§¦©¤¤¤¤¦¨¦§¦©¨¨
`l oicr K` ,"zFxi`n miptA `l"W¤Ÿ§¨¦§¦©£©¦Ÿ
,`weC axrA xUA mdl ozp rECn x`iA¥¥©©¨©¨¤¨¨¨¤¤©§¨
FnM xwAA xUA mdl oYil lki ixdW¤£¥¨©¦¥¨¤¨¨©Ÿ¤§

dAig KxC `l K` mgNd)yeal(dnE . ©¤¤©Ÿ¤¤¦¨©
dnl KWndA df oipr x`an i"WxX¤©¦§¨¥¦§¨¤§¤§¥§©
`NW milkF` xUAW ok iptl x`iAX¤¥¥¦§¥¥¤¨¨§¦¤Ÿ
did df `lENW mEXn xnFl Wi ,raFUl̈©¥©¦¤¥¤¨¨
"lFk`l" aEzMW dAiQdW Wxtl oYip¦¨§¨¥¤©¦¨¤¨¤¡
mdl ozPW mEXn `id ,"raFUl" `le§Ÿ¨©¦¦¤¨©¨¤
,axrA wx mdl ozp okle ,xUA hrn§©¨¨§¨¥¨©¨¤©¨¤¤
zlik` xEar `le ,axrd zlik` xEar££¦©¨¤¤§Ÿ££¦©
iC mdl cixFdW oOd FnM `NW ,mFId©¤Ÿ§©¨¤¦¨¤¥
la` ,mFId zFCErq iYW lW KxFSd©¤¤§¥§©£¨
xn`PW dAiQdW xn`W xg`l§©©¤¨©¤©¦¨¤¤¡©
dxFY dcOl"W mEXn `id "lFk`l"¤¡¦¦¤¦§¨¨
oaEn ,xUAdn rFAUl oi`W "ux` KxC¤¤¤¤¤¥¦§©¥©¨¨¨
KxFvl mB KxFSd iC xUA mdl cixFdW¤¦¨¤¨¨¥©¤©§¤
dl`Xd zl`Wp oM m` ,xwAd zCErq§©©Ÿ¤¦¥¦§¤¤©§¥¨
mgNd FnM xwAA mdl cixFd `l dOl̈¨Ÿ¦¨¤©Ÿ¤§©¤¤

)dcya x`a(.
-éàL ,ïâäk eìàL íçläL éôì§¦¤©¤¤¨£§Ÿ¤¤¦

íçì àìa íãàì Bì øLôà¯Kkitl ¤§¨§¨¨§Ÿ¤¤§¦¨
lirlcM ,dAig KxcaE ,obFdM ElAwi§©§©¤§¤¤¦¨§¦§¥

.f wEqR̈
äaøäL ,ïâäk àlL eìàL øNa ìáà£¨¨¨¨£¤Ÿ§Ÿ¤¤©§¥

íäì eéä úBîäa¯i"Wx mB d`x §¥¨¨¤§¥©©¦
mdl did `l ike" :c ,`i xAcOA,xUA ©¦§¨§¦Ÿ¨¨¨¤¨¨

mY` dlr ax axr mbe xn`p xaM `lde©£Ÿ§¨¤¡©§©¥¤©¨¨¦¨
."'ebe xwaE o`ve§Ÿ¨¨

,øNa àìa íäì øLôà äéäL ,ãBòå§¤¨¨¤§¨¨¤§Ÿ¨¨
çøè úòLa íäì ïúð Cëéôì¯ §¦¨¨©¨¤¦§©Ÿ©

mr mdl cxi" :a ,dr `nFi i"WxA§©¦¨¨©¨¤¦
oTzl diE`x Dpi`W drW ,dkWg£¥¨¨¨¤¥¨§¨§©¥

."dCErQd zrW cr DzF`¨©§©©§¨
ïâäk àlL¯calA Ff `l ,xnFlM ¤Ÿ§Ÿ¤§©Ÿ¦§¨

,"zFxi`n miptA `l"W xUA oYIW¤¦¥¨¨¤Ÿ§¨¦§¦
,"obFdM `NW" mdl oYi z`f cFr `N ¤̀¨Ÿ¦¥¨¤¤Ÿ©¤
df wEqR xE`iaA i"Wx siqFOX dn dfe§¤©¤¦©¦§¥¨¤

.f wEqtA FxE`iA lr©¥§¨
åéìò íðélî ízà øLàúà Y £¤©¤©¦¦¨¨¤

íéððBìúî íëúà íéòîBMä ,íéøçàä̈£¥¦©§¦¤§¤¦§§¦
¯z` 'd rFnWA" :wEqRd WExiR Kke§¨¥©¨¦§©¤

mkizFPElzA "mY` xW` ,mkizFPElY§¥¤£¤©¤¦§¥¤
."eilr" mixg` "mipiNn"h dxez ©¦¦£¥¦¨¨

(h)eáø÷ãøé ïðòäL íB÷nì Y¯ ¦§©¨¤¤¨¨¥¥
oOwlcM ,cxil cizr oprdW mFwOl©¨¤¤¨¨¨¦¥¥§¦§©¨

."'d iptl" Edfe .i wEqRi dxez ¨§¤¦§¥

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(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¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z` KxiAW rnWn ,"iriaXd mFimFi ©§¦¦©§©¤¥¥¤
zAXddpEMdW mW Wxtl Kixv okle , ©©¨§¨¥¨¦§¨¥¨¤©©¨¨

dcixid mvrA dzid dkxAdWmFIA ¤©§¨¨¨§¨§¤¤©§¦¨©
iXXdla` ,zAW cFakl dpWn mgl ©¦¦¤¤¦§¤¦§©¨£¨

ozFp" aEzMW o`Mmklxn` `le ," ¨¤¨¥¨¤§Ÿ¨©
dWBcddW rnWn ,"iXXd mFIA ozFp"¥©©¦¦©§©¤©©§¨¨
dkxAdW FWxtn okl ,"mkl" lr `id¦©¨¤¨¥§¨§¤©§¨¨

.ziAA mlv` dzid̈§¨¤§¨©©¦
øîòä úåàlîì¯dCn mW)onwl i"yx §©Ÿ¨Ÿ¤¥¦¨

fh weqt(.
."íéîBé íçì"ì ,íéîòt¯mB d`x ©£©¦§¤¤¨¦§¥©

ixdW" :hk wEqR oOwl i"WxqpdUrp ©¦§©¨¨¤£¥¥©£¨
mgl mkl zzl zAW axr lkA§¨¤¤©¨¨¥¨¤¤¤

."minFie dxez ©¦
(e)áøò.áøòì Bîk Y'ä ék ízòãéå ¤¤§¨¤¤¦©§¤¦

íëúà àéöBäeðì ízøîàL éôì Y ¦¤§¤§¦¤£©§¤¨
¯.b wEqR̈

àì ék ,eòãz ,"eðúà íúàöBä ék"¦¥¤Ÿ¨¥§¦Ÿ
àéöBä 'ä" àlà ,íéàéöBnä eðçðà£©§©¦¦¤¨¦

æéâiL ,"íëúà¯.gixtIW ¤§¤¤¨¦¤©§¦©
.åìOä úà íëì¯iciÎlr ,xnFlM ¨¤¤©§¨§©©§¥

`Ed 'dW mkl rcEi elVd zfbd£¨©©§¨¦¨©¨¤¤
Epgp` `le mkz` `ivFOd)m"`x(.f dxez ©¦¤§¤§Ÿ£©§

(f)íúéàøe ø÷áeY ãBákä ìò àì Y Ÿ¤§¦¤Ÿ©©¨
øîàpL¯.i wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨

øîàð Y "ïðòa äàøð 'ä ãBák äpäå"§¦¥§¦§¨¤¨¨¤¡©
¯oi` o`M xEn`d "'d cFaM" ,xnFlM§©§¨¨¨¥

,"oprA d`xp 'd cFaM" lr dpEMd©©¨¨©§¦§¨¤¨¨
FA did df xaC ixdW ,i wEqtA xEn`d̈¨§¨¤£¥¨¨¤¨¨
zxgOl `le ,mW rnWOW FnM ,mFIA©§¤©§©¨§Ÿ©¨¢¨

xwAA)o"anx(. ©Ÿ¤
"ízòãéå áøò" :íäì øîà Ck àlà¯ ¤¨¨¨©¨¤¤¤¦©§¤

.e wEqR̈
øNáe ,íëúåàz ïzì Bãéa úìëéä ék¦©§Ÿ¤§¨¦¥©£©§¤¨¨

ïzé¯xUAd zpizp lM ,xnFlMdzid ¦¥§©¨§¦©©¨¨¨§¨
liaWAxUA mdl zzl lFkIW zF`xdl ¦§¦§©§¤¨¨¥¨¤¨¨

riBn did `NW iRÎlrÎs` ,minXd on¦©¨©¦©©¦¤Ÿ¨¨©¦©
`EdÎKExAÎWFcTdW gikFdl icM ,mdl̈¤§¥§¦©¤©¨¨
`liOnE ,mWTan z` zF`Nnl lFkï§©¤§ª¨¨¦¥¨
Îdn .mixvOn mzF` `ivFd 'dW Erci¥§¤¦¨¦¦§©¦©
`le ,KxFvl mdl oYip mgNd oMÎoi`X¤¥¥©¤¤¦©¨¤§¤§Ÿ

.mixvOn m`ivFd 'dW ErcIW liaWA¦§¦¤¥§¤¦¨¦¦§©¦
íëì äpðzé úBøéàî íéðôa àì Cà¯ ©Ÿ§¨¦§¦¦§¤¨¨¤

cFaM z` mzi`xE xwaE" xn`W dGn iM¦¦¤¤¨©Ÿ¤§¦¤¤§
llMn ,zFxi`n miptA FWExiRW "'d¤¥§¨¦§¦¦§¨
did `l axrA mdl ozPW xUAdW¤©¨¨¤¨©¨¤¨¤¤Ÿ¨¨

zFxi`n miptA)m"`x(. §¨¦§¦
BúBà ízìàL ïâäk àlL ék¯didW ¦¤Ÿ§Ÿ¤§©§¤¤¨¨

xUA `lA mkl xWt`)my i"yx(. ¤§¨¨¤§Ÿ¨¨
äàìî ñøkîe¯Eid zFndA dAxdW ¦¤¤§¥¨¤©§¥§¥¨

mdl)my i"yx(. ¨¤
Cøöì ízìàML íçläå¯xWt` i`W §©¤¤¤§©§¤§Ÿ¤¤¦¤§¨

mgl `lA mc`l)my i"yx(. §¨¨§Ÿ¤¤
øBà ãBák úà eàøz ø÷aì Búãéøéa¦¦¨©Ÿ¤¦§¤§

åéðt¯z` mzi`xE xwaE" WExiRd Edf ¨¨¤©¥Ÿ¤§¦¤¤
."'d cFaM§

,ø÷aa ,äaç Cøc íëì eäãéøBiL¤¦¥¨¤¤¤¦¨©Ÿ¤
äìòîìî ìèå ,Bðéëäì úeäL LiL¤¥¨©£¦§©¦§©§¨

àñô÷a çpîk ähîlî ìèå¯oOwlcM §©¦§©¨§ª¨§ª§¨§¦§©¨
.bi wEqR i"WxA§©¦¨

'ä ìò íëéúpìz úàìò øLà Bîk Y ¤§ªŸ¥¤©§£¤©
'ä¯,"xW`" zaiY o`M dxqg ,xnFlM§©£¥¨¨¥©£¤

in lr o`M Epl ricFdl `A Fpi` ixdW¤£¥¥¨§¦©¨¨©¦
`N` ,FnFwn o`M oi`W ,zFPElYd©§¤¥¨§¤¨

oM lre ,onvr zFPElYd z` x`zn§¨¥¤©§©§¨§©¥
:siqFdxW`xW` zFPElYd ,'d lr ¦£¤©©§£¤

'd lr EUrp)m"`x(. ©£©
äî eðçðåïéáeLç eðçðà äî Y¯ §©§¨¨£©§£¦

dl`W Dpi` o`M xEn`d "dn" ,xnFlM§©¨¨¨¨¥¨§¥¨
hErin lr d`xFd Ff `N` ,zEdOd lr©©©¤¨¨¨©¦
"EdrcYe mc` dn" FnM ,zEaiWgd©£¦§¨¨¨©¥¨¥

)m"`x(mY` iM" :f ,f mixaC i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¦¦©¤
ihrnnd ± hrnddWn .. oFbM ,mknvr o ©§©©§©£¦©§§¤§¤

."dn Epgpe :Exn`W oxd`e§©£Ÿ¤¨§§©§¨
eðéìò eðélú ékeîéòøzL Y¯Edf ¦©¦¨¥¤©§¦¤

.oOwlckE ,"Epilz" WExiR¥©¦§¦§©¨
íëéLðe íëéða úà ,ìkä úà eðéìò̈¥¤©Ÿ¤§¥¤§¥¤

áø áøòå íëéúBðáe¯lirl xEn`M §¥¤§¥¤©¨¨§¥
)a weqt(."l`xUi ipA zcr lM EpFNIe"©¦¨£©§¥¦§¨¥

`le ,"l`xUi ipA zcr lM" xn`W dGnE¦¤¤¨©¨£©§¥¦§¨¥§Ÿ
z` llFM dGW rnWn ,"l`xUi ipA lM"¨§¥¦§¨¥©§©¤¤¥¤
`NW ,ax axre miPhwE miWp mB ,mNEM¨©¨¦§©¦§¥¤©¤Ÿ

."l`xUi ipa"A millkp¦§¨¦¦§¥¦§¨¥
"eðélú" Løôì ÷e÷æ éðà éçøk-ìòå§©¨§¦£¦¨§¨¥©¦

ìaBúeLâc éðtî ,eìéòôz ïBL¯c"nl ¦§©§¦¦§¥§¥¨¤
.dWEbC§¨
Búiø÷e¯.c"EiA "Epilz" §¦¨©¦§

ìa BLøôî éúééä äôø äéä elàLïBL ¤¦¨¨¨¤¨¦¦§¨§¦§
eìòôz¯.lTd oipAn `EdW ¦§£¤¦¦§©©©

"äLî ìò íòä ïìiå" Bîk¯,fi oOwl §©¨¤¨¨©Ÿ¤§©¨
.dWn lr mrxzd mrd :FWExiRW .b¤¥¨¨¦§©¥©¤

.ck ,eh lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥
àø÷ðå ã"eé Ba ïéàå Leâc äéä íà Bà¦¨¨¨§¥§¦§¨

ì BLøôî éúééä ,"eðlú"ïBL ¦Ÿ¨¦¦§¨§§
"eðélz" òîLî àeä åLëò ,eððBìúz¦§§©§¨©§¨©¦
eðéliå" :íéìbøîa Bîk ,íéøçà úà¤£¥¦§©§©§¦©©¦



קכי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h 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 ועלּֿכרחי 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 ׁשאיֿאפׁשר ּ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¿¬¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"äãòä ìk úà åéìò¯.el ,ci xAcOA ¨¨¤¨¨¥¨©¦§¨
dcrd lM z` eilr Enirxd)i"yx ¦§¦¨¨¤¨¨¥¨

my(.g dxez

(g)ìëàì øNa,["òaNì"] àìå Y¯ ¨¨¤¡Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©
`NW EpidC .oFW`x qEtcA `Ed oM¥¦§¦§©§¤Ÿ
la` ."rFAUl" eilr xn`PW mglM§¤¤¤¤¡©¨¨¦§©£¨

miqEtCAmivFtPddf itlE ."raFUl" : ©§¦©§¦¨©§¦¤
s` ,"lFk`l" xn`PX dOn `Ed wEICd©¦¦©¤¤¡©¤¡©
`le" wIcl `N` ,`Ed xYEin dxF`kNW¤¦§¨§¨¤¨§©¥§Ÿ

."raFUl̈©
ïéìëBà ïéàL õøà Cøc äøBz äãnì¦§¨¨¤¤¤¤¤¥§¦

òáNì øNa¯xUA" dazMX dnA ¨¨¨©§©¤¨§¨¨¨
."lFk`l¤¡

øNáe ø÷aa íçì ãéøBäì äàø äîe¨¨¨§¦¤¤©Ÿ¤¨¨
áøòa¯dAxd lFk`l oi`W ,xnFlM ¨¤¤§©¤¥¤¡©§¥

.EPOn rFAUl icM xUÄ¨§¥¦§©¦¤
øNáe ø÷aa íçì ãéøBäì äàø äîe¨¨¨§¦¤¤©Ÿ¤¨¨

áøòa¯oiA lCadd x`iA f wEqR lirl ¨¤¤§¥¨¥¥©¤§¥¥
xUA zpizpl "dAig KxC" mgl zpizp§¦©¤¤¤¤¦¨¦§¦©¨¨
`l oicr K` ,"zFxi`n miptA `l"W¤Ÿ§¨¦§¦©£©¦Ÿ
,`weC axrA xUA mdl ozp rECn x`iA¥¥©©¨©¨¤¨¨¨¤¤©§¨
FnM xwAA xUA mdl oYil lki ixdW¤£¥¨©¦¥¨¤¨¨©Ÿ¤§

dAig KxC `l K` mgNd)yeal(dnE . ©¤¤©Ÿ¤¤¦¨©
dnl KWndA df oipr x`an i"WxX¤©¦§¨¥¦§¨¤§¤§¥§©
`NW milkF` xUAW ok iptl x`iAX¤¥¥¦§¥¥¤¨¨§¦¤Ÿ
did df `lENW mEXn xnFl Wi ,raFUl̈©¥©¦¤¥¤¨¨
"lFk`l" aEzMW dAiQdW Wxtl oYip¦¨§¨¥¤©¦¨¤¨¤¡
mdl ozPW mEXn `id ,"raFUl" `le§Ÿ¨©¦¦¤¨©¨¤
,axrA wx mdl ozp okle ,xUA hrn§©¨¨§¨¥¨©¨¤©¨¤¤
zlik` xEar `le ,axrd zlik` xEar££¦©¨¤¤§Ÿ££¦©
iC mdl cixFdW oOd FnM `NW ,mFId©¤Ÿ§©¨¤¦¨¤¥
la` ,mFId zFCErq iYW lW KxFSd©¤¤§¥§©£¨
xn`PW dAiQdW xn`W xg`l§©©¤¨©¤©¦¨¤¤¡©
dxFY dcOl"W mEXn `id "lFk`l"¤¡¦¦¤¦§¨¨
oaEn ,xUAdn rFAUl oi`W "ux` KxC¤¤¤¤¤¥¦§©¥©¨¨¨
KxFvl mB KxFSd iC xUA mdl cixFdW¤¦¨¤¨¨¥©¤©§¤
dl`Xd zl`Wp oM m` ,xwAd zCErq§©©Ÿ¤¦¥¦§¤¤©§¥¨
mgNd FnM xwAA mdl cixFd `l dOl̈¨Ÿ¦¨¤©Ÿ¤§©¤¤

)dcya x`a(.
-éàL ,ïâäk eìàL íçläL éôì§¦¤©¤¤¨£§Ÿ¤¤¦

íçì àìa íãàì Bì øLôà¯Kkitl ¤§¨§¨¨§Ÿ¤¤§¦¨
lirlcM ,dAig KxcaE ,obFdM ElAwi§©§©¤§¤¤¦¨§¦§¥

.f wEqR̈
äaøäL ,ïâäk àlL eìàL øNa ìáà£¨¨¨¨£¤Ÿ§Ÿ¤¤©§¥

íäì eéä úBîäa¯i"Wx mB d`x §¥¨¨¤§¥©©¦
mdl did `l ike" :c ,`i xAcOA,xUA ©¦§¨§¦Ÿ¨¨¨¤¨¨

mY` dlr ax axr mbe xn`p xaM `lde©£Ÿ§¨¤¡©§©¥¤©¨¨¦¨
."'ebe xwaE o`ve§Ÿ¨¨

,øNa àìa íäì øLôà äéäL ,ãBòå§¤¨¨¤§¨¨¤§Ÿ¨¨
çøè úòLa íäì ïúð Cëéôì¯ §¦¨¨©¨¤¦§©Ÿ©

mr mdl cxi" :a ,dr `nFi i"WxA§©¦¨¨©¨¤¦
oTzl diE`x Dpi`W drW ,dkWg£¥¨¨¨¤¥¨§¨§©¥

."dCErQd zrW cr DzF`¨©§©©§¨
ïâäk àlL¯calA Ff `l ,xnFlM ¤Ÿ§Ÿ¤§©Ÿ¦§¨

,"zFxi`n miptA `l"W xUA oYIW¤¦¥¨¨¤Ÿ§¨¦§¦
,"obFdM `NW" mdl oYi z`f cFr `N ¤̀¨Ÿ¦¥¨¤¤Ÿ©¤
df wEqR xE`iaA i"Wx siqFOX dn dfe§¤©¤¦©¦§¥¨¤

.f wEqtA FxE`iA lr©¥§¨
åéìò íðélî ízà øLàúà Y £¤©¤©¦¦¨¨¤

íéððBìúî íëúà íéòîBMä ,íéøçàä̈£¥¦©§¦¤§¤¦§§¦
¯z` 'd rFnWA" :wEqRd WExiR Kke§¨¥©¨¦§©¤

mkizFPElzA "mY` xW` ,mkizFPElY§¥¤£¤©¤¦§¥¤
."eilr" mixg` "mipiNn"h dxez ©¦¦£¥¦¨¨

(h)eáø÷ãøé ïðòäL íB÷nì Y¯ ¦§©¨¤¤¨¨¥¥
oOwlcM ,cxil cizr oprdW mFwOl©¨¤¤¨¨¨¦¥¥§¦§©¨

."'d iptl" Edfe .i wEqRi dxez ¨§¤¦§¥

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iying meil inei xeriy

(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
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glyaקכב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
ּדק ∑c˜.וגֹו' ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדבר חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מגּלה, ְ«ַָָ¿À¿»ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

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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qpxtie ± KlOd onie" :a ,hl dMEq¨©§©©¤¤©§©§¥

."KlOd©¤¤
àeä äî eòãé àì ékeäeàø÷iL Y ¦Ÿ¨§©¤¦§¨

BîLa¯,llkA `Ed dn Erci `NW `le ¦§§Ÿ¤Ÿ¨§©¦§¨
Erci `NW `N` ,oFfn dGW Erci ixdW¤£¥¨§¤¤¨¤¨¤Ÿ¨§
mWA E`xw okle ,`Ed oFfn oin dfi ¥̀¤¦¨§¨¥¨§§¥

.oFfn zpkd ,"on" illMfh dxez §¨¦¨£¨©¨
(fh)øîòäcî íL Y¯zixiUr Ÿ¤¥¦¨£¦¦

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i 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 'i 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 ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

„·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¯‡«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)ïðòa äàøðãenòa íäì äìâð Y ¦§¨¤¨¨¦§¨¨¤§©
ïðò¯.oFW`x qEtcA `Ed oM`i dxez ¨¨¥¦§¦
(bi)åìOäãàî ïîLå ,óBò ïéî Y¯ ©§¨¦§¨¥§Ÿ

El`XW itM dndA xUal dnFcA§¤¦§©§¥¨§¦¤¨£
)iaxd(.

ìhä úáëL äúéäìò áëBL ìhä Y ¨§¨¦§©©¨©©¥©
ïnä¯`le ,"lHd zakW" `xwp okl ©¨¨¥¦§¨¦§©©©§Ÿ

`l ixdW ,ux`d lr akFXW mEXn¦¤¥©¨¨¤¤£¥Ÿ
`N` "lHd zakW" `xwPW Ep`vn̈¨¤¦§¨¦§©©©¤¨

.calA o`M̈¦§¨
øîBà àeä øçà íB÷îáe¯xAcOA §¨©¥¥©¦§¨

.h ,`i
"'Bâå ìhä úãøáe"¯dpgOd lr" §¤¤©©§©©©£¤

."eilr oOd cxi ,dlil̈§¨¥¥©¨¨¨
åéìò ãøBé ïnäå õøàä ìò ãøBé ìhä©©¥©¨¨¤§©¨¥¨¨

¯aizkE" :a ,dr `nFi i"Wx mB d`x§¥©©¦¨§¦
."dHnNn lh `nl` ,eilr oOd cxi¥¥©¨¨¨©§¨©¦§©¨

åéìò ìè ãøBéå øæBçå¯o`M xEn`M §¥§¥©¨¨¨¨¨
."lHd zakW"¦§©©©

àñô÷a çpîk àeä éøäå¯KxC" Edfe ©£¥§ª¨§ª§¨§¤¤¤
.f wEqR i"WxA lirlcM ,"dAgci dxez ¦¨§¦§¥§©¦¨

(ci)'Bâå ìhä úáëL ìòzåY ©©©¦§©©¨§
ìòL ìhä äìBò úçøBæ änçäLk§¤©©¨©©¤©©¤©

Cøãk ,änçä úàø÷ì ïnä¯FnM ©¨¦§©©©¨§¤¤§
.`Ed KxCW¤¤¤

íà óà .änçä úàø÷ì äìBò ìè©¤¦§©©©¨©¦
ìè äöéa ìL úøôBôL àlîz§©¥§¤¤¤¥¨©

nça dçépúå äét úà ízñúåàéä ,ä §¦§Ÿ¤¦¨§©¦¨©©¨¦
øéåàa äéìàî äìBò¯lW zxtFtXd ¨¥¥¤¨¨£¦©§¤¤¤

lHd mr cgi xie`A dlFr dviA¥¨¨¨£¦©©¦©©
oi`W i"Wx gikFn o`MnE .DkFzAW¤§¨¦¨¦©©¦¤¥
dlFr `N` ,dOgd ipRn WAizn lHd©©¦§©¥¦§¥©©¨¤¨¤
zxtFtWA lh migiPOWM ixdW ,xie`Ä£¦¤£¥§¤©¦¦©¦§¤¤
`id oi` ,dQEkn `ide dviA lW¤¥¨§¦§¨¥¦
dviAd `N` ,dOgd ipRn zWAizn¦§©¤¤¦§¥©©¨¤¨©¥¨
DkFzAW lHd ipRn xie`A dlFr Dnvr©§¨¨¨£¦¦§¥©©¤§¨

)dngd xe`(.
eLøc eðéúBaøå¯.a dWxR `Ylikn §©¥¨§§¦§¨¨¨¨

lHd KxC ixde ,"lrYe" xn`p dOl̈¨¤¡©©©©©£¥¤¤©©
.zFlrl `le zcxl̈¤¤§Ÿ©£

õøàä ïî äìBò ìhäL¯xn`p okl ¤©©¤¦¨¨¤¨¥¤¡©
on dzid FziedW ,"lHd zakW lrYe"©©©¦§©©¨¤£¨¨¨§¨¦

ux`d)m"`x(:mW `zlikOA `aEOke . ¨¨¤§©¨©§¦§¨¨
iptl l`xUi oiaiag dOM d`xE `AŸ§¥©¨£¦¦¦§¨¥¦§¥
,ziW`xa dUrn mdl dPiXW mFwOd©¨¤¦¨¨¤©£¥§¥¦
lHde ux`d on dlFr mgl did xarWl§¤¨©¨¨¤¤¤¦¨¨¤§©©
EtNgzp eiWkre ,minXd on cxFi¥¦©¨©¦§©§¨¦§©§
on cxFi mgNd ligzd ,mixaCd©§¨¦¦§¦©¤¤¥¦

.ux`d on dlFr lHde minXd©¨©¦§©©¤¦¨¨¤
øéåàa¯zaiY qxFB `l oFW`x qEtcA ¨£¦¦§¦Ÿ¥¥©

`Ed oM K` ."xie`A"miqEtCA ¨£¦©¥©§¦
mivFtPdlHd :FWExiR KM dxF`kle , ©§¦§¦§¨¨¥©©

lr cxi xie`nE ,xie`A ux`d on dlFr¤¦¨¨¤¨£¦¥£¦¨©©
xn`PX dn oaEn df itlE ,ux`d)xacna ¨¨¤§¦¤¨©¤¤¡©

h ,`i(."lHd zcxaE"§¤¤©©
älbúð Y "ìhä úáëL" úBìòëå§©£¦§©©¨¦§©¨

ïnä¯Edfe ,oOd dEdzp FzIlrAW `le ©¨§Ÿ¤©£¦¨¦§©¨©¨§¤



קכג glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
ּדק ∑c˜.וגֹו' ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדבר חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מגּלה, ְ«ַָָ¿À¿»ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

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 ְִ

(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¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

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¿≈»

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¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFW`xd WExiRd itlzIlr WxiRW §¦©¥¨¦¤¥©£¦©
Wxcn itl la` ,dOg z`xwl lHd©©¦§©©¨£¨§¦¦§©
lr xAcOW xnFl Kixv l"f EpizFAx©¥©¨¦©¤§©¥©
ux`d on lHd zIlrAW ,oOd zEEdzd¦§©©¨¤©£¦©©©¦¨¨¤

xAcOd ipR lr oOd cxi)m"`x(Wi F` . ¨©©¨©§¥©¦§¨¥
EpizFAx WExitl mB oFkp dGW ,xnFl©¤¤¨©§¥©¥
did oOd mYrcl mB oMW ,WxcOA l"f©©¦§¨¤¥©§©§¨©¨¨¨
lHd mYrcNW `N` ,`qtEwA gPEnM§¨§§¨¤¨¤§©§¨©©
minXd on cxi `l oOd z` dQMW¤¦¨¤©¨Ÿ¨©¦©¨©¦
zakW dzlrWkE ,ux`d on dlr `N ¤̀¨¨¨¦¨¨¤§¤¨§¨¦§©

oOd dNBzd lHd)cec ixac(. ©©¦§©¨©¨
"'Bâå øaãnä éðt ìò äpäå" eàøå¯ §¨§¦¥©§¥©¦§¨§

aizM" :a ,dr `nFi i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§¦
,xAcOd ipR lr dPde lHd zakW lrYe©©©¦§©©©§¦¥©§¥©¦§¨
FMxcM ux`d on dlFr lHd didWM§¤¨¨©©¤¦¨¨¤§©§
ipR lr d`xp did ,dOg z`xwl¦§©©¨¨¨¦§¤©§¥
lHd didW Epcnl ,qRqEgn wC xAcOd©¦§¨©§§¨¨©§¤¨¨©©
dlFr lHdW cr oOd z` dQkn§©¤¤©¨©¤©©¤

."dOgd z`xwl¦§©©©¨
÷c÷c øác Y¯,"xaC" zaiY siqFd ©¨¨©¦¥©¨¨

`Ed "xac"e ,x`FY wx `Ed "wC" iM¦©©©§¨¨
x`Fznd)m"`x(. ©§¨
ñtñçîBì äîBc ïéàå .älâî Y §ª§¨§ª¤§¥¤

ì ,"ñtñçî" Løôì Léå .àø÷naïBL ©¦§¨§¥§¨¥§ª§¨§
"äñéôç"¯.xFr lW cFp £¦¨¤

"àî÷ñeìã"e¯.wU §§§¨©
ìaLäðLî ïBL¯.` ,k `rivn `aA ¤¦§¦§¨¨¨§¦¨

eàø "ìhä úáëM"î älbúpLk§¤¦§©¨¦¦§©©¨¨
øác äéäLïéa BëBúa "ñtñçî ÷c" ¤¨¨¨¨©§ª§¨§¥

ìhä úBáëL ézL¯didW xnFlM §¥¦§©¨§©¤¨¨
.dqitgA gPEOd xacM mW gPEn¨¨§¨¨©¨©£¦¨

"ól÷î" íbøz ñBì÷ðeàå¯.sNEwn §§§¦§¥§©©§¨
ì"ïálä óNçî" ïBL¯.fl ,l ziW`xA §©§©¨¨§¥¦

.iENiB oFWNn WxiRW mW i"Wx d`xE§¥©¦¨¤¥©¦§¦
øôkkà"ãéìéé ,øBôk Y¯jelede, ©§Ÿ§

dakW)(.d`Etw ¦§¨§¨
"øéâk ÷còc" .æòìa¯K` .qFlwpE` §©©©§©§¦§§©

:qFlwpE`A `qxiB `iaOW o"Anx d`x§¥©§©¤¥¦¦§¨§§§
."mixng mixng iEUr" ,xnFlM ,"xibC"§¦§©¨¢¨¦¢¨¦

"øâ éðáàk"¯i"WxaE .h ,fk dirWi §©§¥¦§©§¨§©¦
d`x la` ."`Ed rav oin xiB" :mẄ¦¦¤©£¨§¥
."xFtM ± xiB" :` ,cp dxfÎdcFar i"Wx©¦£¨¨¨¦§

øBçL òáö ïéî àeäå¯i"Wx mB d`x §¦¤©¨§¥©©¦
.xigWOd rwxw oin xiB :` ,eh dviA¥¨¦¦©§©©©§¦
`xiB lr" d ,d l`IpC i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦¨¦¥©¦¨
ipa`M FnM ,ziAd lzFM gih ciq lr ±©¦¦©¤©©¦§§©§¥
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glyaקכד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
ורק גמּור, ּביטּול ּבבחינת ׁשהיא ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות לכן מקמקמקמקּבּבּבּבלת לת לת לת ׁשמקּבלת ממנה, ׁשלמעלה מהספירֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

מּור  ׁשאינֹו (אף אליה הנמׁש ּבאֹור ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש ממנה).אפׁשר ׁשלמעלה ּבספירֹות גׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּברׁש"י: הּפירּוׁשים ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל־דר

מדּבר הראׁשֹון מׁשה,ּבּבּבּבמעלמעלמעלמעלֹוֹוֹוֹותיה תיה תיה תיה ּפירּוׁש לידת ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדּולה ּונביאה נביאה, ׁשהיתה - מרים ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
היינּו - אהרן ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' עליה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבטלה טלה טלה טלה ּוּבפירּוׁש דאהרן נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

זה  מרים: מעלת גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' לּפירּוׁש ׁשגם לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּפעל
ז"א, דמטרֹוניתא, ׁשֹוׁשבינא ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא פרש"י) (הּתחלת המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשיׁשנן

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ְְִֵֶֶַַָָׁשלמעלה
"נקבה  לבֹוא ׁשלעתיד (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות וכמה ׁשּכמה ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומזה

ּבעלה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ּכמאמר אׁשר לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), זה זה זה זה ּתסֹובב דוקא ועלועלועלועל־־־־ידיידיידיידי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבהן. הנמצאֹות המעלֹות גלּוי לידי ְֲִִִֵֶַַַָָָָּתבֹואנה

ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ּבגלּוי נראה אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהֹוראה
דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים

ּבזה, הטעם אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ולכן) עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹדלכאֹורה
מרים  ׁשל ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ורֹודף ׁשלֹום "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכי
ׁשמֹו. על ונקראת עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק המפיסֹות הנׁשים ּכדר לולד והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּוא

" רׁש"י וכלׁשֹון עצמן, מצד הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ׁשמטבע ּכּכּכּכדרדרדרדרּובזה הינּו וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
גם וכּו', לקרב וכּו'.ּבּבּבּבזה זה זה זה האׁשה מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ׁשהיא אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד מעלֹותיה ּכל ּבּה מתגלֹות מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָּולאיד
גבר". ּתסֹובב "נקבה ּכי ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא לבֹוא ׁשלעתיד עד אליו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעלֹותיה

(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 ּפֹוׁשרין,ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)צדין לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿»»ְְִַָ

ּומפׁשיר  מתחּמם הּׁשמׁש מיתֹות'∑ÒÓÂ.עלֿידי '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¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

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¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)ñîðå LîMä íçåøàLpä Y §©©¤¤§¨¨©¦§¨
äãOa¯ziAA x`WPd oMÎoi`XÎdn ©¨¤©¤¥¥©¦§¨©©¦

aEzMA xEn`M ,rilzn did)m"`x(. ¨¨©§¦©¨¨©¨
epnî ïéúBLå ,íéìçð äNòðå çBnð¦©§©£¤§¨¦§¦¦¤
ïéãö íìBòä úBnàå ,íéàáöe íéìià©¨¦§¨¦§ª¨¨¨¦
ïéòãBéå ,ïî íòè íäa ïéîòBèå íäî¥¤§£¦¨¤©©¨§§¦

ìàøNé ìL ïçáM äî¯dfÎiRÎlrW ©¦§¨¤¦§¨¥¤©¦¤
s` ,dcVA x`Wp oOd did rECn oaEn¨©©¨¨©¨¦§¨©¨¤©
`l"W dcRwd dzid dhiwl oiprNW¤§¦§©§¦¨¨§¨©§¨¨¤Ÿ

"dAxOd sicrd)`"eb(. ¤¡¦©©§¤

ñîðå"øLt" Y¯.qFlwpE` §¨¨¨©§§
ìLîMä éãé-ìò ,ïéøLBt ïBL §§¦©§¥©¤¤

øéLôîe ínçúî¯.gFOip ,xnFlM ¦§©¥©§¦§©¦©
ø"éøôîéèùéã Y "ñîðå"¯ §¨¨

destemprer.xiWtdl ,oYnl ,§©¥§©§¦
òaøà" óBña 'ïéøãäðñ'a Búîâãå§ª§¨§©§¤§¦§©§©

"úBúéî¯oFWl mW xMfPW .a ,fq ¦¤¦§©¨§
`hn iM" ,qnp zErnWnA "xWR"¤¤§©§¨¨©¦§¨

`In iiEwW`lxWR:mW i"WxaE ," §©§¥©¨§©§©¦¨
`Ow `aA i"Wx mB d`xE ."qnp":a ,gk ¨©§¥©©¦¨¨©¨

mge :opinBxzncM ,dgFOip ± dxWtp"¦§§¨¦¨§¦§©§§¦©§©
."xWR ,qnpe WnXdak dxez ©¤¤§¨¨¨©

(ak)äðLî íçì eè÷ìeããnLk Y ¨§¤¤¦§¤§¤¨§
eàöî íäéìäàa íúèé÷ì úà¤§¦¨¨§¨¢¥¤¨§

íéìôk¯dpWn mgl hFwll EpEMW `le ¦§©¦§Ÿ¤¦§¦§¤¤¦§¤
ciBdl E`A dn oM m`W ,xgnlE mFIdl§©§¨¨¤¦¥©¨§©¦

?dWnl)m"`x(lirl i"Wx mB d`xE . §¤§¥©©¦§¥
.d wEqR̈

"ãçàì øîòä éðL"¯i"Wx x`an KkA §¥¨Ÿ¤¨¤¨§¨§¨¥©¦
ipW dpWn mgl Ehwl" oFWNd ltM z ¤̀¤¤©¨¨§¤¤¦§¤§¥

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(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 ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
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  ְִִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

ית', ּבעצמּותו מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו מֹוצאים המלכּות ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמרים
מה  רק ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" מגרמּה לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

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…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dti`d)el weqt onwl(i"Wx mB d`xE . ¨¥¨§¥©©¦
."DnW dzid KM .. xnFr" :i ,bk `xwIe©¦§¨¤¨¨§¨§¨

íëéúLôð øtñîúBLôð ïéðî éôk Y ¦§©©§Ÿ¥¤§¦¦§©§¨
¯,"mkizFWtp xRqn" WExiR Edf¤¥¦§©©§¥¤

mkizFWtp xRqnM :aEzM ENi`kE)m"`x(. §¦¨§¦§©©§¥¤
"Bìäàa .. Léà"ì LiL¯WExiR Edf ¤¥¨¦§¨¢¤¥

oFWNd dPWe ,"Fld`A xW` Wi`l"§¦£¤§¨¢§¦¨©¨
Fld`A Wi`l xW` :aEzM ENi`M)m"`x(. §¦¨£¤§¦§¨¢

øîò eç÷z¯"EgwY" zaiY ,xnFlM ¦§Ÿ¤§©¥©¦§
xnr" lr zaqEn wEqRd sFqAW¤§©¨¤¤©Ÿ¤

zlBlBl." ©ª§Ÿ¤
úìbìb ìëì¯WExiR Edf §¨ª§Ÿ¤¤¥

"zlBlBl."fi dxez ©ª§Ÿ¤
(gi-fi)èéòînäå äaønäLé Y ©©§¤§©©§¦¥

äaøä eè÷lL¯dAxd EhwNW `l ¤¨§©§¥Ÿ¤¨§©§¥
,EpAx dWn iEEv lr KkA Exare ,dpEkA§©¨¨§¨§§¨©¦¤©¥

"ok EUrIe" aEzM ixdW)m"`x(oeiM `N` , ¤£¥¨©©£¥¤¨¥¨
,dcicn ilkA `le cnF`A EhwNW¤¨§§¤§Ÿ¦§¥§¦¨
Wie dAxd EhwNW Wi mixaCd raHn¦¤©©§¨¦¥¤¨§©§¥§¥

hrn EhwNW)i"gp(. ¤¨§§©

íúéáì eàaLëe ,èòî eè÷lL Léå§¥¤¨§§©§¤¨§¥¨
"øîòá" eããîe¯ECnIe" xn`PW FnM ¨§¨Ÿ¤§¤¤¡©©¨Ÿ

."xnräŸ¤
Léà Léà¯.hirnOde dAxOd ¦¦©©§¤§©©§¦

"äaønä"L eàöîe ,eè÷lM äî©¤¨§¨§¤©©§¤
écòä àì" è÷ììúìbìbì øîò" ìò "ó ¦§ŸŸ¤§¦©Ÿ¤©ª§Ÿ¤
"Bìäàa øLà ..¯.fh wEqR lirl £¤§¨¢§¥¨

øñç àöî àì è÷ìì "èéòînäå"¯ §©©§¦¦§ŸŸ¨¨¨¥
aFYkl wIce ,"xiqgd `l" WExiR Edf¤¥Ÿ¤¡¦§¦¥¦§
hFwll xiqgOdW oeiM ,"xqg `vn `l"Ÿ¨¨¨¥¥¨¤©©£¦¦§
oM dUr `N` xiqgdl oiEMzd `lŸ¦§©¥§©£¦¤¨¨¨¥

.cnF`A§¤
ìBãb ñð eäæå "úìbìbì øîò"î¥Ÿ¤©ª§Ÿ¤§¤¥¨

.Ba äNòpL¯nFi i"Wx mB d`x,dr ` ¤©£¨§¥©©¦¨
oiA ,xnra ECnIe xn`PW itl" :`§¦¤¤¡©©¨Ÿ¨Ÿ¤¥
`vFn ,hrn hTiNW oiA dAxd hTiNW¤¦¥©§¥¥¤¦¥§©¥

xnrzlBlBl."i dxezh Ÿ¤©ª§Ÿ¤
(k)íéLðà eøúBiåíøéáàå ïúc Y¯ ©¦£¨¦¨¨©£¦¨

ozC Epid ,"miWp`" mzq aEzMW oeiM¥¨¤¨§¨£¨¦©§¨¨
WxFtnM ,mxia`e)ek ,fh xacna(`p ExEq" ©£¦¨©§¨¨

"dN`d mirWxd miWp`d ild` lrn¥©¨¢¥¨£¨¦¨§¨¦¨¥¤
)i ,dk x"eny(.bi ,a lirl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥

íéòìBz íøiåì Yänø ïBL¯"mxIe" ©¨ª¨¦§¦¨©¨ª
ENi`kE ,dnxd oFWNn `le ,dOx oFWNn¦§¦¨§Ÿ¦§£¨¨§¦

mirlFY rilzIe :aEzM)m"`x(mB d`xE . ¨©©§¦©¨¦§¥©
.d ,al l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥

Làáiåàø÷î äæ éøä YCeôä¯`le ©¦§©£¥¤¦§¨¨§Ÿ
rilzd dNigYW cgEin qp dR didW¤¨¨Ÿ¥§¨¤§¦¨¦§¦©
`NW qp Edf iM ,Wi`ad KMÎxg`e§©©¨¦§¦¦¤¥¤Ÿ

.KxFvl§¤
Léàáä älçzL¯gixqd),c zldw i"yx ¤§¦¨¦§¦¦§¦©

ci(.
òéìúä óBqáìe¯W`aIe :aEzM ENi`kE §©¦§¦©§¦¨©¦§©

Wi`ad cIOW did qPde .mirlFY mxIe©¨ª¨¦§©¥¨¨¤¦¨¦§¦
.rilzd KMÎxg` cInE¦©©©¨¦§¦©

øîàpL ïéðòk¯.ck wEqR §¦§¨¤¤¡©¨
ïëå "Ba äúéä àì änøå Léàáä àìå"§Ÿ¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨§¥

.íéòéìúnä ìk Cøc¯FWExitE`l : ¤¤¨©©§¦¦¥Ÿ
FA dzid `l dOx okle Wi`ad¦§¦§¨¥¦¨Ÿ¨§¨

)m"`x(.`k dxez



קככ glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
ורק גמּור, ּביטּול ּבבחינת ׁשהיא ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות לכן מקמקמקמקּבּבּבּבלת לת לת לת ׁשמקּבלת ממנה, ׁשלמעלה מהספירֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

מּור  ׁשאינֹו (אף אליה הנמׁש ּבאֹור ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש ממנה).אפׁשר ׁשלמעלה ּבספירֹות גׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּברׁש"י: הּפירּוׁשים ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל־דר

מדּבר הראׁשֹון מׁשה,ּבּבּבּבמעלמעלמעלמעלֹוֹוֹוֹותיה תיה תיה תיה ּפירּוׁש לידת ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדּולה ּונביאה נביאה, ׁשהיתה - מרים ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
היינּו - אהרן ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' עליה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבטלה טלה טלה טלה ּוּבפירּוׁש דאהרן נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

זה  מרים: מעלת גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' לּפירּוׁש ׁשגם לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּפעל
ז"א, דמטרֹוניתא, ׁשֹוׁשבינא ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא פרש"י) (הּתחלת המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשיׁשנן

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ְְִֵֶֶַַָָׁשלמעלה
"נקבה  לבֹוא ׁשלעתיד (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות וכמה ׁשּכמה ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומזה

ּבעלה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ּכמאמר אׁשר לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), זה זה זה זה ּתסֹובב דוקא ועלועלועלועל־־־־ידיידיידיידי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבהן. הנמצאֹות המעלֹות גלּוי לידי ְֲִִִֵֶַַַָָָָּתבֹואנה

ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ּבגלּוי נראה אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהֹוראה
דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים

ּבזה, הטעם אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ולכן) עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹדלכאֹורה
מרים  ׁשל ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ורֹודף ׁשלֹום "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכי
ׁשמֹו. על ונקראת עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק המפיסֹות הנׁשים ּכדר לולד והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּוא

" רׁש"י וכלׁשֹון עצמן, מצד הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ׁשמטבע ּכּכּכּכדרדרדרדרּובזה הינּו וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
גם וכּו', לקרב וכּו'.ּבּבּבּבזה זה זה זה האׁשה מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ׁשהיא אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד מעלֹותיה ּכל ּבּה מתגלֹות מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָּולאיד
גבר". ּתסֹובב "נקבה ּכי ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא לבֹוא ׁשלעתיד עד אליו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעלֹותיה

(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 ּפֹוׁשרין,ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)צדין לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿»»ְְִַָ

ּומפׁשיר  מתחּמם הּׁשמׁש מיתֹות'∑ÒÓÂ.עלֿידי '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¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

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¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)ñîðå LîMä íçåøàLpä Y §©©¤¤§¨¨©¦§¨
äãOa¯ziAA x`WPd oMÎoi`XÎdn ©¨¤©¤¥¥©¦§¨©©¦

aEzMA xEn`M ,rilzn did)m"`x(. ¨¨©§¦©¨¨©¨
epnî ïéúBLå ,íéìçð äNòðå çBnð¦©§©£¤§¨¦§¦¦¤
ïéãö íìBòä úBnàå ,íéàáöe íéìià©¨¦§¨¦§ª¨¨¨¦
ïéòãBéå ,ïî íòè íäa ïéîòBèå íäî¥¤§£¦¨¤©©¨§§¦

ìàøNé ìL ïçáM äî¯dfÎiRÎlrW ©¦§¨¤¦§¨¥¤©¦¤
s` ,dcVA x`Wp oOd did rECn oaEn¨©©¨¨©¨¦§¨©¨¤©
`l"W dcRwd dzid dhiwl oiprNW¤§¦§©§¦¨¨§¨©§¨¨¤Ÿ

"dAxOd sicrd)`"eb(. ¤¡¦©©§¤

ñîðå"øLt" Y¯.qFlwpE` §¨¨¨©§§
ìLîMä éãé-ìò ,ïéøLBt ïBL §§¦©§¥©¤¤

øéLôîe ínçúî¯.gFOip ,xnFlM ¦§©¥©§¦§©¦©
ø"éøôîéèùéã Y "ñîðå"¯ §¨¨

destemprer.xiWtdl ,oYnl ,§©¥§©§¦
òaøà" óBña 'ïéøãäðñ'a Búîâãå§ª§¨§©§¤§¦§©§©

"úBúéî¯oFWl mW xMfPW .a ,fq ¦¤¦§©¨§
`hn iM" ,qnp zErnWnA "xWR"¤¤§©§¨¨©¦§¨

`In iiEwW`lxWR:mW i"WxaE ," §©§¥©¨§©§©¦¨
`Ow `aA i"Wx mB d`xE ."qnp":a ,gk ¨©§¥©©¦¨¨©¨

mge :opinBxzncM ,dgFOip ± dxWtp"¦§§¨¦¨§¦§©§§¦©§©
."xWR ,qnpe WnXdak dxez ©¤¤§¨¨¨©

(ak)äðLî íçì eè÷ìeããnLk Y ¨§¤¤¦§¤§¤¨§
eàöî íäéìäàa íúèé÷ì úà¤§¦¨¨§¨¢¥¤¨§

íéìôk¯dpWn mgl hFwll EpEMW `le ¦§©¦§Ÿ¤¦§¦§¤¤¦§¤
ciBdl E`A dn oM m`W ,xgnlE mFIdl§©§¨¨¤¦¥©¨§©¦

?dWnl)m"`x(lirl i"Wx mB d`xE . §¤§¥©©¦§¥
.d wEqR̈

"ãçàì øîòä éðL"¯i"Wx x`an KkA §¥¨Ÿ¤¨¤¨§¨§¨¥©¦
ipW dpWn mgl Ehwl" oFWNd ltM z ¤̀¤¤©¨¨§¤¤¦§¤§¥

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(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 ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
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  ְִִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

ית', ּבעצמּותו מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו מֹוצאים המלכּות ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמרים
מה  רק ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" מגרמּה לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

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…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dti`d)el weqt onwl(i"Wx mB d`xE . ¨¥¨§¥©©¦
."DnW dzid KM .. xnFr" :i ,bk `xwIe©¦§¨¤¨¨§¨§¨

íëéúLôð øtñîúBLôð ïéðî éôk Y ¦§©©§Ÿ¥¤§¦¦§©§¨
¯,"mkizFWtp xRqn" WExiR Edf¤¥¦§©©§¥¤

mkizFWtp xRqnM :aEzM ENi`kE)m"`x(. §¦¨§¦§©©§¥¤
"Bìäàa .. Léà"ì LiL¯WExiR Edf ¤¥¨¦§¨¢¤¥

oFWNd dPWe ,"Fld`A xW` Wi`l"§¦£¤§¨¢§¦¨©¨
Fld`A Wi`l xW` :aEzM ENi`M)m"`x(. §¦¨£¤§¦§¨¢

øîò eç÷z¯"EgwY" zaiY ,xnFlM ¦§Ÿ¤§©¥©¦§
xnr" lr zaqEn wEqRd sFqAW¤§©¨¤¤©Ÿ¤

zlBlBl." ©ª§Ÿ¤
úìbìb ìëì¯WExiR Edf §¨ª§Ÿ¤¤¥

"zlBlBl."fi dxez ©ª§Ÿ¤
(gi-fi)èéòînäå äaønäLé Y ©©§¤§©©§¦¥

äaøä eè÷lL¯dAxd EhwNW `l ¤¨§©§¥Ÿ¤¨§©§¥
,EpAx dWn iEEv lr KkA Exare ,dpEkA§©¨¨§¨§§¨©¦¤©¥

"ok EUrIe" aEzM ixdW)m"`x(oeiM `N` , ¤£¥¨©©£¥¤¨¥¨
,dcicn ilkA `le cnF`A EhwNW¤¨§§¤§Ÿ¦§¥§¦¨
Wie dAxd EhwNW Wi mixaCd raHn¦¤©©§¨¦¥¤¨§©§¥§¥

hrn EhwNW)i"gp(. ¤¨§§©

íúéáì eàaLëe ,èòî eè÷lL Léå§¥¤¨§§©§¤¨§¥¨
"øîòá" eããîe¯ECnIe" xn`PW FnM ¨§¨Ÿ¤§¤¤¡©©¨Ÿ

."xnräŸ¤
Léà Léà¯.hirnOde dAxOd ¦¦©©§¤§©©§¦

"äaønä"L eàöîe ,eè÷lM äî©¤¨§¨§¤©©§¤
écòä àì" è÷ììúìbìbì øîò" ìò "ó ¦§ŸŸ¤§¦©Ÿ¤©ª§Ÿ¤
"Bìäàa øLà ..¯.fh wEqR lirl £¤§¨¢§¥¨

øñç àöî àì è÷ìì "èéòînäå"¯ §©©§¦¦§ŸŸ¨¨¨¥
aFYkl wIce ,"xiqgd `l" WExiR Edf¤¥Ÿ¤¡¦§¦¥¦§
hFwll xiqgOdW oeiM ,"xqg `vn `l"Ÿ¨¨¨¥¥¨¤©©£¦¦§
oM dUr `N` xiqgdl oiEMzd `lŸ¦§©¥§©£¦¤¨¨¨¥

.cnF`A§¤
ìBãb ñð eäæå "úìbìbì øîò"î¥Ÿ¤©ª§Ÿ¤§¤¥¨

.Ba äNòpL¯nFi i"Wx mB d`x,dr ` ¤©£¨§¥©©¦¨
oiA ,xnra ECnIe xn`PW itl" :`§¦¤¤¡©©¨Ÿ¨Ÿ¤¥
`vFn ,hrn hTiNW oiA dAxd hTiNW¤¦¥©§¥¥¤¦¥§©¥

xnrzlBlBl."i dxezh Ÿ¤©ª§Ÿ¤
(k)íéLðà eøúBiåíøéáàå ïúc Y¯ ©¦£¨¦¨¨©£¦¨

ozC Epid ,"miWp`" mzq aEzMW oeiM¥¨¤¨§¨£¨¦©§¨¨
WxFtnM ,mxia`e)ek ,fh xacna(`p ExEq" ©£¦¨©§¨¨

"dN`d mirWxd miWp`d ild` lrn¥©¨¢¥¨£¨¦¨§¨¦¨¥¤
)i ,dk x"eny(.bi ,a lirl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥

íéòìBz íøiåì Yänø ïBL¯"mxIe" ©¨ª¨¦§¦¨©¨ª
ENi`kE ,dnxd oFWNn `le ,dOx oFWNn¦§¦¨§Ÿ¦§£¨¨§¦

mirlFY rilzIe :aEzM)m"`x(mB d`xE . ¨©©§¦©¨¦§¥©
.d ,al l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥

Làáiåàø÷î äæ éøä YCeôä¯`le ©¦§©£¥¤¦§¨¨§Ÿ
rilzd dNigYW cgEin qp dR didW¤¨¨Ÿ¥§¨¤§¦¨¦§¦©
`NW qp Edf iM ,Wi`ad KMÎxg`e§©©¨¦§¦¦¤¥¤Ÿ

.KxFvl§¤
Léàáä älçzL¯gixqd),c zldw i"yx ¤§¦¨¦§¦¦§¦©

ci(.
òéìúä óBqáìe¯W`aIe :aEzM ENi`kE §©¦§¦©§¦¨©¦§©

Wi`ad cIOW did qPde .mirlFY mxIe©¨ª¨¦§©¥¨¨¤¦¨¦§¦
.rilzd KMÎxg` cInE¦©©©¨¦§¦©

øîàpL ïéðòk¯.ck wEqR §¦§¨¤¤¡©¨
ïëå "Ba äúéä àì änøå Léàáä àìå"§Ÿ¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨§¥

.íéòéìúnä ìk Cøc¯FWExitE`l : ¤¤¨©©§¦¦¥Ÿ
FA dzid `l dOx okle Wi`ad¦§¦§¨¥¦¨Ÿ¨§¨

)m"`x(.`k dxez



glyaקכו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(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, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(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¿»¿»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,"mrd EhW" ok iptl xn`p ixd ,"'ebe£¥¤¡©¦§¥¥¨¨¨
,"lnr `lA .. lEIh" EdGW mW i"WxaE§©¦¨¤¤¦§Ÿ¨¨
`AW rnWn miaEzMd zEhWR oM m`e§¦¥©§©§¦©§©¤¨
lr FWxtn okle ,FA Egxh `NW xnFl©¤Ÿ¨§§¨¥§¨§©
ElXaE Epgh `NW WxcOA `aEOd iR¦©¨©¦§¨¤Ÿ¨£¦§

.mpFvx itl Fnrh dPYWn did `N ¤̀¨¨¨¦§©¤©§§¦§¨
ì .íBiä "eìMa"ìôBð äiôà ïBL ©§©§£¦¨¥

ìe ,íçìaìéLáúa ìeMa ïBL¯ §¤¤§¦§©§¦
hEWR dxF`kNW s` Fx`al KxvEd§©§¨£©¤¦§¨¨
FzF` ,ziztxSd dtVAW ipRn ,`Ed¦§¥¤©¨¨©¨§©¦
ode mgl zIt`l od WOWn lrFR©§©¥¥©£¦©¤¤§¥
i"Wx xirn okle ,liWaYd lEXial§¦©©§¦§¨¥¥¦©¦
,Erhi `NW ziztxvA miaWFgd EN`l§¥©§¦§¨§©¦¤Ÿ¦§

zixard ziztxSM `l iM)mb` ipiirn(. ¦Ÿ©¨§©¦¨¦§¦
oi`e" :` ,n ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦§¥

.x`Azp mWe ."ztA `N` dIt` oFWl§£¦¨¤¨§©§¨¦§¨¥
úøîLîìäæéðâì Y¯KxFvl EripvIW §¦§¤¤¦§¦¨¤©§¦§¤

xgn zlik`)i"gp(dxinW KixSW `le , £¦©¨¨§Ÿ¤¨¦§¦¨
)`"ebe m"`x(wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨¨

.aldk dxez

(dk)'Bâå íBiä eäìëà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©§
úàöì íéìéâø eéäL úéøçL Y©£¦¤¨§¦¦¨¥

ì eàa ,è÷ììåíà àöð íà :ìàL §¦§Ÿ¨¦§Ÿ¦¥¥¦
åàì¯xYEn m` El`XW xaCd mrhA ¨§©©©¨¨¤¨£¦¨

Eid mdW ,xnFl Wi ,hFwll z`vl mdl̈¤¨¥¦§¥©¤¥¨

dpWn mgl mdl cxIX dOW mixEaq§¦¤©¤¨©¨¤¤¤¦§¤
axrA ElXaie Et`IW icM Edf ,iXXA©¦¦¤§¥¤Ÿ¦©§§¤¤
,lXalE zFt`l xEq` zAWA iM zAW©¨¦§©¨¨¤¡§©¥
dIt` `lA lFk`l dvxIW in la £̀¨¦¤¦§¤¤¡§Ÿ£¦¨
oOd mdl cxi i`CeAW EaWg lEXiaE¦¨§¤§©©¥¥¨¤©¨
El`W Kkl ,mini x`WA FnM zAWA mB©§©¨§¦§¨¨¦§¨¨£

E`vi m`)`"eb(. ¦¥§
eìëà íëãéaL úà :íäì øîà¯ ¨©¨¤¥¤§¤§¤¦§

dPWe ."mFId EdElk`" WExiRd Edfe§¤©¥¦§©§¦¨
z`" azke wEqRd oFWNn i"Wx©¦¦§©¨§¨©¥
mzl`W lrW mEXn ,"Elk` mkciAW¤§¤§¤¦§¦¤©§¥¨¨
oaEn `l ,hFwlle z`vl xYEn m ¦̀¨¨¥§¦§Ÿ¨
WxiR okle ,"mFId EdElk`" dprOd©©£¤¦§©§¨¥¥©

"Elk` mkciAW z`" FzpEMW)m"`x(, ¤©¨¨¥¤§¤§¤¦§
iXXd mFIA dpWn mgl mdl ozp 'dW¤¨©¨¤¤¤¦§¤©©¦¦

zAXd zlik` xEar)`"eb(. ££¦©©©¨
eäî :eäeìàLå åéðôì eøæç áøòì̈¤¤¨§§¨¨§¨£©

úàöì¯lM z` Elk`W xg`l ,xnFlM ¨¥§©§©©¤¨§¤¨
mFIn mciA didX dOn zAXd zFCErq§©©¨¦©¤¨¨§¨¨¦
mdl xYEn m` El`We Exfg ,iXW¦¦¨§§¨£¦¨¨¤
`l oicr iM ,axrd xEar hFwll z`vl̈¥¦§£¨¤¤¦£©¦Ÿ

zAWA oOd cxi `NW Erci)`"eb(. ¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¨
"íBiä úaL" :íäì øîà¯cxi `le ¨©¨¤©¨©§Ÿ¥¥

.llM zAWA oOd©¨§©¨§¨
ïnä ÷ñt ànL íéâàBc íúBà äàø̈¨¨£¦¤¨¨©©¨

àì íBiä" :íäì øîà ,ãBò ãøé àìå§Ÿ¥¥¨©¨¤©Ÿ
"íBiä" øîBì ãeîìz äî ,"eäàöîú¦§¨ª©©§©©
øçî ìáà ,"eäàöîú àì íBiä"©Ÿ¦§¨ª£¨¨¨

."eäeàöîz"¯xYEin dxF`kNW ¦§¨¤¦§¨§¨
.`Edek dxez

(ek)úaL éòéáMä íBiáe"úaL" Y ©©§¦¦©¨©¨
"Ba äéäé àì" ïnä ,àeä¯siqFd ©¨Ÿ¦§¤¦

rnWnA did df `lEl iM ,"oOd" zaiY¥©©¨¦¥¤¨¨§©§©
"FA didi `l zAW ,iriaXd mFIA"W¤©©§¦¦©¨Ÿ¦§¤

)m"`x(`NW xnFl ,"`Ed" zaiY siqFde .§¦¥©©¤Ÿ
,zAW iriaXd mFIAW mdl ricFdl `Ä§¦©¨¤¤©©§¦¦©¨
xnFl `A `N` ,mdl rEci xaCd ixdW¤£¥©¨¨¨©¨¤¤¨¨©

,"`Ed zAW" :mdlKkldidi `l oOd" ¨¤©¨§¨©¨Ÿ¦§¤
"FA)`"eb(.

áeúkä àa àìå¯ixdW ,wEqRd lM §Ÿ¨©¨¨©¨¤£¥
`l mFId" xn` xaM Fnvr zAW lr©©¨©§§¨¨©©Ÿ

"dcVA Ed`vnz)m"`x(. ¦§¨ª©¨¤
íéøetkä íBé úBaøì àlà¯`NW ¤¨§©©¦¦¤Ÿ

mFi i`vFn zlik` KxFvl FA cxï©§¤£¦©¨¥
mixERMd)cec ixac(. ©¦¦

íéáBè-íéîéå¯cxi `NW mrHdW §¨¦¦¤©©©¤Ÿ¨©
,zAW `EdW ipRn Edf iriaXd mFIA©©§¦¦¤¦§¥¤©¨
mini FnM ,zAW `xwPW mFi lM oM m`e§¦¥¨¤¦§¨©¨§¨¦
oOd FA cxi `l ,mixERMd mFie miaFh¦§©¦¦Ÿ¨©©¨

)`"eb(.fk dxez

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
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¤
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  ְִִָ

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««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

EccOW xg`l wxW ,"cg`l xnrd̈Ÿ¤¨¤¨¤©§©©¤¨§
,"cg`l xnrd ipW" WIW E`vnE¨§¤¥§¥¨Ÿ¤¨¤¨
`le ,"dpWn mgl Ehwl"W xxAzd¦§¨¥¤¨§¤¤¦§¤§Ÿ

dpWn mgl hFwll EpEMW)cec ixac(F` . ¤¦§¦§¤¤¦§¤
`Ed "cg`l xnrd ipW"W xnFl Wi¥©¤§¥¨Ÿ¤¨¤¨
dpEMd oi`W ,"dpWn mgl" lW WExiR¥¤¤¤¦§¤¤¥©©¨¨
mixnr dxUr Ehwl iXXd mFIAW¤©©¦¦¨§£¨¨¢¨¦
EhwNX dn lMn lEtM Epid ,cg`l̈¤¨©§¨¦¨©¤¨§

.rEaXd zFni x`WA¦§¨§©¨©
äãbà Løãîe¯.ck oniq `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨¦¨

[,"äðLî íçì"]¯dOkA `Ed oM ¤¤¦§¤¥§©¨
.oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦

î íçìäpzLð íBiä BúBà ,äpL ¤¤§ª¤©¦§©¨
ìBîòèå Bçéøa çáL¯caNn ,xnFlM §¤©§¥§©§§©¦§©

lEtM didW) zEOMA iEPiXd(mB did , ©¦©©¤¨¨¨¨¨©
iEPiXde) mgNd zEki`A daFhl iEPiW¦§¨§¥©¤¤§©¦

mrHaE gixA ,lEtM did(. ¨¨¨¨¥©©©©
àìäå ,eéä íéðML ãébäì íàL)¤¦§©¦¤§©¦¨©£Ÿ
àlà ,"ãçàì øîòä éðL" :áéúk§¦§¥¨Ÿ¤¨¤¨¤¨

çéøå íòèa äpLî(.-ciÎiazM dOkA §ª¤§©©§¥©§©¨¦§¥¨
.df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤

ztqFd `EdW d`xpewiYrOdoke , §¦§¤¤¨©©©§¦§¥
"Fgix" miCwd lirl i"WxW dGn d`xp¦§¤¦¤¤©¦§¥¦§¦¥
iptl scFp gixdW ipRn) "Fnrh"l§©§¦§¥¤¨¥©¥¦§¥

mrHd zWBxd(.dfA wC `l o`M ENi`e , ©§¨©©©©§¦¨Ÿ¨¨¤
äLîì eãébiåíBiä äî :eäeìàL Y ©©¦§Ÿ¤§¨©©

íéîBiî¯xzFi iXW mFi aWgi dOl ¦©¦¨¨¥¨¥¦¦¥
mini x`Xn)a ,hp oixcdpq i"yx t"r(wIcn . ¦§¨¨¦§©¥

E`AW `le ,"EdEl`W" i"WxxRqlFl ©¦§¨§Ÿ¤¨§©¥
,dGn rci dWn iM ,dpWn mgl EhwNW¤¨§¤¤¦§¤¦¤¨©¦¤

.oM did Flv` mB ixdW¤£¥©¤§¨¨¥

ãébä àì ïéãòL ãîìì Lé ïàkîe¦¨¥¦§Ÿ¤£©¦Ÿ¦¦
äeèöpL úaL úLøt äLî íäì̈¤Ÿ¤¨¨©©¨¤¦§©¨

íäì øîBì¯.d wEqR lirl ©¨¤§¥¨
"'Bâå eðéëäå éMMä íBia äéäå"¯ §¨¨©©¦¦§¥¦§

xn` i`CeA zEllkA zAW zWxR la £̀¨¨¨©©¨¦§¨§©©¨©
A xaM ixdW ,mdlipal ozp dxn ¨¤¤£¥§¨§¨¨¨©¦§¥

i"WxA lirlcM ,DA wQrzdl l`xUi¦§¨¥§¦§©¥¨§¦§¥§©¦
.dk ,eh

íäì øîà ,úàæ úà eìàML ãò¯ ©¤¨£¤Ÿ¨©¨¤
.bk wEqR̈

øîBì éúeèöpL ,"'ä øac øLà àeä"£¤¦¤¤¦§©¥¦©
áeúkä BLðò Cëìe ,íëì¯wIcl Wi ¨¤§¨£¨©¨¥§©¥

`le "aEzMd FWpr" azMW i"Wx oFWlA¦§©¦¤¨©£¨©¨§Ÿ
"mFwOd FWpr")iaxd(o`M oi` ,xnFlM . £¨©¨§©¥¨

"aEzMd"W KkA wx `N` ,iWOn WpFr¤©¨¦¤¨©§¨¤©¨
,i`pB Fnvr dfe ,mirWxd mr cgi FllM§¨©©¦¨§¨¦§¤©§§©

.gk wEqR i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦¨
øîàLBì¯.gk wEqR ¤¨©¨

ïî BàéöBä àìå ,"ízðàî äðà ãò"©¨¨¥©§¤§Ÿ¦¦
ììkä¯mW oOwl i"Wx d`xE ©§¨§¥©¦§©¨¨

.xE`iAaEbk dxez ©¥
(bk)eôà eôàz øLà úàäî Y ¥£¤Ÿ¥©

úBôàì íéöBø ízàM¯WxiR `l ¤©¤¦¤¡Ÿ¥©
`l f` iM ,mitF` mY`X dn :FrnWnM§©§¨©¤©¤¦¦¨Ÿ
dn WxiR okl ,"Et`" aEW xnFl KIW©¨©¥¨¥¥©©

zFt`l mivFx mY`X)m"`x(. ¤©¤¦¤¡
øepza¯oiA oigadl icM df z` siqFd ©©¦¤¤§¥§©§¦¥

`EdW lEXiA oial xEPzA `idW dIt £̀¦¨¤¦§©§¥¦¤
minA)m"`x(. §©¦

ìkä íBiä "eôà"¯lMd Et`Y ,xnFlM ¡©©Ÿ§©Ÿ©Ÿ
.xgnl zFt`l Exi`WY `le ,mFId©§Ÿ©§¦¤¡§¨¨

ìíéîé éðL¯mdl xn`W ,dfA siqFd ¦§¥¨¦¦¨¤¤¨©¨¤
liaWA mB zFt`l mikixv mFIdW¤©§¦¦¤¡©¦§¦
zFt`l xEq` xgnNW wx `le ,xgn̈¨§Ÿ©¤§¨¨¨¤¡

)m"`x(.
íéëéøö ízàM äîe¯oFWNd wEIcA ©¤©¤§¦¦§¦©¨

dIt` iAB lirl FnM `NW ,"mikixv"§¦¦¤Ÿ§§¥©¥£¦¨
ixd oOdW xnFl Wi ,"mivFx" hwPW¤¨©¦¥©¤©¨£¥
df oM m`e ,"rFAUl mgl" `Ed Fpipr¦§¨¤¤¦§©§¦¥¤
xFzA FzFt`l mpFvx xTir did i`CeA§©©¨¨¦©§¨¤¡§
KxFSA iElY df lEXiA iAbl la` ,mgl¤¤£¨§©¥¦¤¨©¤

.cg`e cg` lM lW¤¨¤¨§¤¨
íéna epnî ìMáì¯i"Wx d`x la` §©¥¦¤©©¦£¨§¥©¦

`le migixA cxi `l" :g ,`i xAcOA©¦§¨Ÿ¨©§¥©¦§Ÿ
dPYWn `N` ,dkFcnA `le dxicwA¦§¥¨§Ÿ¦§¨¤¨¦§©¤
oikFCplE oipghpl Fnrh did̈¨©§§¦§¨¦§¦¦
` :mivxzn izi`xe ."oilXEanle( §¦§¨¦§¨¦¦§¨§¦

did oOd rEaXd zFni lM mpn`̈§¨¨§©¨©©¨¨¨
milXEanl eil`n Fnrh dPYWn¦§©¤©§¥¥¨¦§¨¦
`l la` ,calA daWgnA miiEt`le§©£¦§©£¨¨¦§¨£¨Ÿ
z` Epikde" aEzMW oeiM ,zAW axrA§¤¤©¨¥¨¤¨§¥¦¥
oikdl devn WIW ,"E`iai xW £̀¤¨¦¤¥¦§¨§¨¦

a ,dUrnA zAW cFakl gFxhle(ok` §¦§©¦§©¨§©£¤¨¥
in la` ,eil`n dPYWn did oOd©¨¨¨¦§©¤¥¥¨£¨¦
lki lXalE zFt`l `weC dvxW¤¨¨©§¨¤¡§©¥¨©
:o`M dWn xnF` mdle ,oM zFUrl©£¥§¨¤¥¤¨
xnFl Wi mB ."'ebe Et` Et`Y xW` z`"¥£¤Ÿ¥©¥©
oMW WExiRd itl hwFp i"Wx o`MW¤¨©¦¥§¦©¥¤¥
rnWn KMW mEXn ,ElXiaE Et`̈¦§¦¤¨©§©
xnF`W ,o`M aEzMd oFWl zEhWR©§§©¨¨¤¥
.zAWA `le mFId ElXaie Et`IW mdl̈¤¤Ÿ¦©§©§Ÿ§©¨
xExRA ElXaE" xn`PW s` mW ENi`e§¦¨©¤¤¡©¦§©¨
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(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, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(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¿»¿»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,"mrd EhW" ok iptl xn`p ixd ,"'ebe£¥¤¡©¦§¥¥¨¨¨
,"lnr `lA .. lEIh" EdGW mW i"WxaE§©¦¨¤¤¦§Ÿ¨¨
`AW rnWn miaEzMd zEhWR oM m`e§¦¥©§©§¦©§©¤¨
lr FWxtn okle ,FA Egxh `NW xnFl©¤Ÿ¨§§¨¥§¨§©
ElXaE Epgh `NW WxcOA `aEOd iR¦©¨©¦§¨¤Ÿ¨£¦§

.mpFvx itl Fnrh dPYWn did `N ¤̀¨¨¨¦§©¤©§§¦§¨
ì .íBiä "eìMa"ìôBð äiôà ïBL ©§©§£¦¨¥

ìe ,íçìaìéLáúa ìeMa ïBL¯ §¤¤§¦§©§¦
hEWR dxF`kNW s` Fx`al KxvEd§©§¨£©¤¦§¨¨
FzF` ,ziztxSd dtVAW ipRn ,`Ed¦§¥¤©¨¨©¨§©¦
ode mgl zIt`l od WOWn lrFR©§©¥¥©£¦©¤¤§¥
i"Wx xirn okle ,liWaYd lEXial§¦©©§¦§¨¥¥¦©¦
,Erhi `NW ziztxvA miaWFgd EN`l§¥©§¦§¨§©¦¤Ÿ¦§

zixard ziztxSM `l iM)mb` ipiirn(. ¦Ÿ©¨§©¦¨¦§¦
oi`e" :` ,n ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦§¥

.x`Azp mWe ."ztA `N` dIt` oFWl§£¦¨¤¨§©§¨¦§¨¥
úøîLîìäæéðâì Y¯KxFvl EripvIW §¦§¤¤¦§¦¨¤©§¦§¤

xgn zlik`)i"gp(dxinW KixSW `le , £¦©¨¨§Ÿ¤¨¦§¦¨
)`"ebe m"`x(wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨¨

.aldk dxez

(dk)'Bâå íBiä eäìëà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©§
úàöì íéìéâø eéäL úéøçL Y©£¦¤¨§¦¦¨¥

ì eàa ,è÷ììåíà àöð íà :ìàL §¦§Ÿ¨¦§Ÿ¦¥¥¦
åàì¯xYEn m` El`XW xaCd mrhA ¨§©©©¨¨¤¨£¦¨

Eid mdW ,xnFl Wi ,hFwll z`vl mdl̈¤¨¥¦§¥©¤¥¨

dpWn mgl mdl cxIX dOW mixEaq§¦¤©¤¨©¨¤¤¤¦§¤
axrA ElXaie Et`IW icM Edf ,iXXA©¦¦¤§¥¤Ÿ¦©§§¤¤
,lXalE zFt`l xEq` zAWA iM zAW©¨¦§©¨¨¤¡§©¥
dIt` `lA lFk`l dvxIW in la £̀¨¦¤¦§¤¤¡§Ÿ£¦¨
oOd mdl cxi i`CeAW EaWg lEXiaE¦¨§¤§©©¥¥¨¤©¨
El`W Kkl ,mini x`WA FnM zAWA mB©§©¨§¦§¨¨¦§¨¨£

E`vi m`)`"eb(. ¦¥§
eìëà íëãéaL úà :íäì øîà¯ ¨©¨¤¥¤§¤§¤¦§

dPWe ."mFId EdElk`" WExiRd Edfe§¤©¥¦§©§¦¨
z`" azke wEqRd oFWNn i"Wx©¦¦§©¨§¨©¥
mzl`W lrW mEXn ,"Elk` mkciAW¤§¤§¤¦§¦¤©§¥¨¨
oaEn `l ,hFwlle z`vl xYEn m ¦̀¨¨¥§¦§Ÿ¨
WxiR okle ,"mFId EdElk`" dprOd©©£¤¦§©§¨¥¥©

"Elk` mkciAW z`" FzpEMW)m"`x(, ¤©¨¨¥¤§¤§¤¦§
iXXd mFIA dpWn mgl mdl ozp 'dW¤¨©¨¤¤¤¦§¤©©¦¦

zAXd zlik` xEar)`"eb(. ££¦©©©¨
eäî :eäeìàLå åéðôì eøæç áøòì̈¤¤¨§§¨¨§¨£©

úàöì¯lM z` Elk`W xg`l ,xnFlM ¨¥§©§©©¤¨§¤¨
mFIn mciA didX dOn zAXd zFCErq§©©¨¦©¤¨¨§¨¨¦
mdl xYEn m` El`We Exfg ,iXW¦¦¨§§¨£¦¨¨¤
`l oicr iM ,axrd xEar hFwll z`vl̈¥¦§£¨¤¤¦£©¦Ÿ

zAWA oOd cxi `NW Erci)`"eb(. ¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¨
"íBiä úaL" :íäì øîà¯cxi `le ¨©¨¤©¨©§Ÿ¥¥

.llM zAWA oOd©¨§©¨§¨
ïnä ÷ñt ànL íéâàBc íúBà äàø̈¨¨£¦¤¨¨©©¨

àì íBiä" :íäì øîà ,ãBò ãøé àìå§Ÿ¥¥¨©¨¤©Ÿ
"íBiä" øîBì ãeîìz äî ,"eäàöîú¦§¨ª©©§©©
øçî ìáà ,"eäàöîú àì íBiä"©Ÿ¦§¨ª£¨¨¨

."eäeàöîz"¯xYEin dxF`kNW ¦§¨¤¦§¨§¨
.`Edek dxez

(ek)úaL éòéáMä íBiáe"úaL" Y ©©§¦¦©¨©¨
"Ba äéäé àì" ïnä ,àeä¯siqFd ©¨Ÿ¦§¤¦

rnWnA did df `lEl iM ,"oOd" zaiY¥©©¨¦¥¤¨¨§©§©
"FA didi `l zAW ,iriaXd mFIA"W¤©©§¦¦©¨Ÿ¦§¤

)m"`x(`NW xnFl ,"`Ed" zaiY siqFde .§¦¥©©¤Ÿ
,zAW iriaXd mFIAW mdl ricFdl `Ä§¦©¨¤¤©©§¦¦©¨
xnFl `A `N` ,mdl rEci xaCd ixdW¤£¥©¨¨¨©¨¤¤¨¨©

,"`Ed zAW" :mdlKkldidi `l oOd" ¨¤©¨§¨©¨Ÿ¦§¤
"FA)`"eb(.

áeúkä àa àìå¯ixdW ,wEqRd lM §Ÿ¨©¨¨©¨¤£¥
`l mFId" xn` xaM Fnvr zAW lr©©¨©§§¨¨©©Ÿ

"dcVA Ed`vnz)m"`x(. ¦§¨ª©¨¤
íéøetkä íBé úBaøì àlà¯`NW ¤¨§©©¦¦¤Ÿ

mFi i`vFn zlik` KxFvl FA cxï©§¤£¦©¨¥
mixERMd)cec ixac(. ©¦¦

íéáBè-íéîéå¯cxi `NW mrHdW §¨¦¦¤©©©¤Ÿ¨©
,zAW `EdW ipRn Edf iriaXd mFIA©©§¦¦¤¦§¥¤©¨
mini FnM ,zAW `xwPW mFi lM oM m`e§¦¥¨¤¦§¨©¨§¨¦
oOd FA cxi `l ,mixERMd mFie miaFh¦§©¦¦Ÿ¨©©¨

)`"eb(.fk dxez

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
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¤
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  ְִִָ

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««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

EccOW xg`l wxW ,"cg`l xnrd̈Ÿ¤¨¤¨¤©§©©¤¨§
,"cg`l xnrd ipW" WIW E`vnE¨§¤¥§¥¨Ÿ¤¨¤¨
`le ,"dpWn mgl Ehwl"W xxAzd¦§¨¥¤¨§¤¤¦§¤§Ÿ

dpWn mgl hFwll EpEMW)cec ixac(F` . ¤¦§¦§¤¤¦§¤
`Ed "cg`l xnrd ipW"W xnFl Wi¥©¤§¥¨Ÿ¤¨¤¨
dpEMd oi`W ,"dpWn mgl" lW WExiR¥¤¤¤¦§¤¤¥©©¨¨
mixnr dxUr Ehwl iXXd mFIAW¤©©¦¦¨§£¨¨¢¨¦
EhwNX dn lMn lEtM Epid ,cg`l̈¤¨©§¨¦¨©¤¨§

.rEaXd zFni x`WA¦§¨§©¨©
äãbà Løãîe¯.ck oniq `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨¦¨

[,"äðLî íçì"]¯dOkA `Ed oM ¤¤¦§¤¥§©¨
.oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦

î íçìäpzLð íBiä BúBà ,äpL ¤¤§ª¤©¦§©¨
ìBîòèå Bçéøa çáL¯caNn ,xnFlM §¤©§¥§©§§©¦§©

lEtM didW) zEOMA iEPiXd(mB did , ©¦©©¤¨¨¨¨¨©
iEPiXde) mgNd zEki`A daFhl iEPiW¦§¨§¥©¤¤§©¦

mrHaE gixA ,lEtM did(. ¨¨¨¨¥©©©©
àìäå ,eéä íéðML ãébäì íàL)¤¦§©¦¤§©¦¨©£Ÿ
àlà ,"ãçàì øîòä éðL" :áéúk§¦§¥¨Ÿ¤¨¤¨¤¨

çéøå íòèa äpLî(.-ciÎiazM dOkA §ª¤§©©§¥©§©¨¦§¥¨
.df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤

ztqFd `EdW d`xpewiYrOdoke , §¦§¤¤¨©©©§¦§¥
"Fgix" miCwd lirl i"WxW dGn d`xp¦§¤¦¤¤©¦§¥¦§¦¥
iptl scFp gixdW ipRn) "Fnrh"l§©§¦§¥¤¨¥©¥¦§¥

mrHd zWBxd(.dfA wC `l o`M ENi`e , ©§¨©©©©§¦¨Ÿ¨¨¤
äLîì eãébiåíBiä äî :eäeìàL Y ©©¦§Ÿ¤§¨©©

íéîBiî¯xzFi iXW mFi aWgi dOl ¦©¦¨¨¥¨¥¦¦¥
mini x`Xn)a ,hp oixcdpq i"yx t"r(wIcn . ¦§¨¨¦§©¥

E`AW `le ,"EdEl`W" i"WxxRqlFl ©¦§¨§Ÿ¤¨§©¥
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glyaקכח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
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 ׁשּיכים ׁ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
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 ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ

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¿»
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øîàð¯hFwll ilMd mr E`vi `NW ¤¡©¤Ÿ¨§¦©§¦¦§
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à"øãðééìà BîML¯aliendre, ¤§
.xAqEM§©
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àlà "ãb òøæ"ì ìLîð Bðéàå ,"ïáì"¨¨§¥¦§¨§¤©©¤¨

ìebòä ïéðòì¯xAcOA i"Wx mB d`x §¦§©¨¦§¥©©¦©¦§¨
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aEW FzF` EhwNW xg` la` ,gxw¤©£¨©©¤¨§

miNEbr mixiBxB zFidl Exfg)xe` ¨§¦§©§¦¦£¦
dngd(.

"ïáì .. àeäå" ,äéä "ãb òøæk"¯ §¤©©¨¨§¨¨
lr "zaqEn "oal" zaiYW EpidC§©§¤¥©¨¨¤¤©

azke ."cB rxfM" lr `le "`Ede"§§Ÿ©§¤©©§¨©
wEqRd z` Wxtn i"WxW m"`xd̈§¥¤©¦§¨¥¤©¨
rxfM lFbr oOd dide :KM aEzM ENi`M§¦¨¨§¨¨©¨¨§¤©

.oal `Ede ,cB©§¨¨
úçétök÷öa Y¯ozQir oiWle §©¦¦¨¥§¨¦¦¨¨

c`n dMx)` ,fl migqt i"yx(. ©¨§Ÿ
"Láãa" BúBà ïéðbènL¯d`xE ¤§©§¦¦§¨§¥

cWl mrhM Fnrh dide" g ,`i xAcOA©¦§¨§¨¨©§§©©§©
.mW i"WxaE ,"onXd©¨¤§©¦¨

Bì ïéøB÷å¯.wvA FzF`l §¦§¨¥
ìa "ïéèéø÷ñà"äðLî ïBL¯dNg ¤§§¦¦¦§¦§¨©¨
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ñBì÷ðeà ìL íebøz àeäå¯ §©§¤§§
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glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i 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, צב)עלֿידי .(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. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָ

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»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)ízðàî äðà ãòèBéãä ìLî Y ©¨¨¥©§¤§©¤§
àeä¯oFWlA ` ,av `Ow `aaA `aEd¨§¨¨©¨¦§

i"WxA `aEd oke ,"iWpi` ixn`C"§¨§¦¡¨¥§¥¨§©¦
o`M K` .hk ,a dinxii"Wx wIcn ¦§§¨©¨§©¥©¦
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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 ׁשּיכים ׁ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
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
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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 ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ

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¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øîàð¯hFwll ilMd mr E`vi `NW ¤¡©¤Ÿ¨§¦©§¦¦§
oOd)` ,a zay 'qez(z`f lkAW `N` . ©¨¤¨¤§¨Ÿ

mEgY lW WExiRd z` i"Wx `iad¥¦©¦¤©¥¤§
wEIcA mB dfl mFwn WIW ipRn ,zAW©¨¦§¥¤¥¨¨¤©§¦
l`" xn`p `l ixdW ,aEzMd oFWl§©¨¤£¥Ÿ¤¡©©

"FnFwOn Wi` `ivFi)'qez .a ,fi oiaexir d`x ¦¦¦§
my zay(l`" xn`p `NW mEXn F` .¦¤Ÿ¤¡©©

FnFwOn Wi` `vihFwll)iaxd(F` . ¥¥¦¦§¦§
"FnFwn" zaiYW mEXn¦¤¥©§

.zxYEinl dxez §¤¤
(`l)ïáì ãb òøæk àeäåáNò Y §§¤©©¨¨¥¤

à"øãðééìà BîML¯aliendre, ¤§
.xAqEM§©

äéä ïnäå ,ïáì Bðéàå ìâò BlL òøæå§¤©¤¨Ÿ§¥¨¨§©¨¨¨
àlà "ãb òøæ"ì ìLîð Bðéàå ,"ïáì"¨¨§¥¦§¨§¤©©¤¨

ìebòä ïéðòì¯xAcOA i"Wx mB d`x §¦§©¨¦§¥©©¦©¦§¨
`nFi i"Wx ."rxf `cibM lFbr" f ,`i¨§¦¨¤©©¦¨
lFbr la` ,oal Fpi` cBd rxf" :` ,dr¤©©©¥¨¨£¨¨
lFbr `Ede :`xw xn`w ikde ,`Ed§¨¦¨¨©§¨§¨
s`e ."zilBxnM oale ,cB rxfM§¤©©§¨¨§©§¨¦§©
,"xFtMM wC" didW aEzM lirNW¤§¥¨¤¨¨©©§
Wi ,ux`d lr clbEn didW EpidC§©§¤¨¨§¨©¨¨¤¥
EidW EN`d milEBirdW xnFl©¤¨¦¦¨¥¤¨
ux`d lr Ecxi mdWM miPhw mixiBxB©§¦¦§©¦§¤¥¨§©¨¨¤
lW dTC dakWM cgi EUrpe ExAgzd¦§©§§©£©©§¦§¨©¨¤
aEW FzF` EhwNW xg` la` ,gxw¤©£¨©©¤¨§

miNEbr mixiBxB zFidl Exfg)xe` ¨§¦§©§¦¦£¦
dngd(.

"ïáì .. àeäå" ,äéä "ãb òøæk"¯ §¤©©¨¨§¨¨
lr "zaqEn "oal" zaiYW EpidC§©§¤¥©¨¨¤¤©

azke ."cB rxfM" lr `le "`Ede"§§Ÿ©§¤©©§¨©
wEqRd z` Wxtn i"WxW m"`xd̈§¥¤©¦§¨¥¤©¨
rxfM lFbr oOd dide :KM aEzM ENi`M§¦¨¨§¨¨©¨¨§¤©

.oal `Ede ,cB©§¨¨
úçétök÷öa Y¯ozQir oiWle §©¦¦¨¥§¨¦¦¨¨

c`n dMx)` ,fl migqt i"yx(. ©¨§Ÿ
"Láãa" BúBà ïéðbènL¯d`xE ¤§©§¦¦§¨§¥

cWl mrhM Fnrh dide" g ,`i xAcOA©¦§¨§¨¨©§§©©§©
.mW i"WxaE ,"onXd©¨¤§©¦¨

Bì ïéøB÷å¯.wvA FzF`l §¦§¨¥
ìa "ïéèéø÷ñà"äðLî ïBL¯dNg ¤§§¦¦¦§¦§¨©¨
.c dpWn ` wxR¤¤¦§¨

ñBì÷ðeà ìL íebøz àeäå¯ §©§¤§§
.WacA oFhixwq`Mal dxez §¤§§¦¦§©

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy
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i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(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. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָ
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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 ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ß hay `"i ycew zay ß
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glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(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 ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(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»»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

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¿«¿«¿»≈

‡‰¯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¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)úøîLîìäæéðâì Y¯WxiR xaM §¦§¤¤¦§¦¨§¨¥©
did df mXW `N` ,bk wEqR lirl oM¥§¥¨¤¨¤¨¤¨¨

"mkizFxFcl" df o`ke ,xwAd cr)likyn ©©Ÿ¤§¨¤§¥¤
cecl(.

íëéúøãìäéäLk ,eäéîøé éîéa Y §ŸŸ¥¤¦¥¦§§¨§¤¨¨
ízà ïéà änì :íçéëBî eäéîøé¦§§¨¦¨¨¨¥©¤
:íéøîBà íäå ?äøBza íé÷ñBò§¦©¨§¥§¦
,äøBza ÷ñòðå eðzëàìî çépð©¦©§©§¥§©£Ÿ©¨
íäì àéöBä ?ñðøtúð ïëéäî¥¥¨¦§©§¥¦¨¤

íäì øîà ,ïnä úðöðö¯,a Edinxi ¦§¤¤©¨¨©¨¤¦§§¨
.`l

[øBcä]"¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ©¥§©¨¦§¥¨
zNigY `Ed oke .oFW`x qEtcaE¦§¦§¥§¦©

.wEqRd©¨
àì "eòîL" ,"'ä øác eàø ízà©¤§§©¦§Ÿ

øîàð¯xnF` ixdW ,xnFl Fl did oMW ¤¡©¤¥¨¨©¤£¥¥
."'d xaC" mdl̈¤§©

eñðøtúð äæa ,"eàø" àlà¤¨§¨¤¦§©§§
íëéúBáà¯mdl `ivFd" :mW i"WxA £¥¤§©¦¨¦¨¤

dn o`M E`x mdl xn` ,oOd zpvpv¦§¤¤©¨¨©¨¤§¨©
."lirFn 'd xaC§©¦

ïéëäì íB÷nì Bì Lé ïéçeìL äaøä©§¥§¦¥©¨§¨¦
åéàøéì ïBæî¯d`xFdd ,xnFlM ¨¦¥¨§©©¨¨

`N` ,xFce xFC lkl Dpi` oOd zpvpSn¦¦§¤¤©¨¥¨§¨¨¤¨
Edinxi lW FxFC FnM micgEin zFxFcl§§¨¦§¤¦§§¨
l`xUIn miWxFC f`W ,dfA `vFIke§©¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨¥
la` ,dxFYA wFqrle mYk`ln giPdl§©¦©§©§¨§©£©¨£¨
wFqrl mc`l Fl Wi llM KxcA§¤¤§¨¥§¨¨©£
WExiRd Edfe .FzqpxR ornl dk`lnA¦§¨¨§©©©§¨¨§¤©¥
FnM micgEin zFxFcl ,"mkizFxFcl"§¥¤§§¨¦§
mdl Wi ,xAcOd xFC ,mkNW xFCd©¤¨¤©¦§¨¥¨¤

oM bdpzdl)iaxd(bl dxez §¦§©¥¥
(bl)úðöðöñøç ìL úéçBìö Y¯ ¦§¤¤§¦¤¤¤

ltkA) "zpvpv" FnW `xwp KkNW¤§¨¦§¨§¦§¤¤§¤¤

zFIzF`(oM m`e ,dAxd oPvOW mW lr ¦©¥¤§©¥©§¥§¦¥
zzl dEve ,qxg lW i`Ce `Ed ixd£¥©©¤¤¤§¦¨¨¥
dAxd mini EcnrIW icM qxg ilkA¦§¦¤¤§¥¤©©§¨¦©§¥

)`"eb(.
Bîebøúk¯zigFlv mzqE .zigFlv §©§§¦§¨§¦

`qxiB dzid i"WxNW F` ,qxg lW `Ed¤¤¤¤§©¦¨§¨¦§¨
ozpFi mEBxzA FnM ,"xgtC zigFlv"§¦§¤¨§§©§¨¨

)i"gp(.
'ä éðôì Búà çpäå.ïBøàä éðôì Y §©©Ÿ¦§¥¦§¥¨¨
äæ àø÷î øîàð àìå¯dpEMde .dWnl §Ÿ¤¡©¦§¨¤§¤§©©¨¨

eiptNW wEqR oMÎoi`XÎdn ,df wEqtl§¨¤©¤¥¥¨¤§¨¨
)iaxd(.

ázëpL àlà ãòBî ìäà äðápL ãò©¤¦§¨Ÿ¤¥¤¨¤¦§©
.ïnä úLøôa ïàk¯oqip Wcg W`xA ¨§¨¨©©¨§ŸŸ¤¦¨

mz`vl dIpXd dpXd lW¤©¨¨©§¦¨§¥¨
.mixvOncl dxez ¦¦§©¦

(dl)äðL íéòaøàøñç àìäå Y ©§¨¦¨¨©£Ÿ¨¥



קלי glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
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 ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

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¨¨«

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

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¿≈«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìLíBé íéL¯dgxHW dGn ,xnFlM §Ÿ¦§©¦¤¤¨§¨
ixde ,"dpW mirAx`" aFYkl dxFYd©¨¦§©§¨¦¨¨©£¥
l` m`FA cr" Elk` mdW aFYkl dlkï§¨¦§¤¥¨§©¨¤
Elk`W mircFi Epiide ,"zaWFp ux ¤̀¤¤¤§¨¦§¦¤¨§
EprinWdl d`A `N` ,dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨¤¨¨¨§©§¦¥
okle ,zFnilW dpW mirAx` Elk`W¤¨§©§¨¦¨¨§¥§¨¥
."mFi miWlW xqg `lde" i"Wx l`FW¥©¦©£Ÿ¨¥§¦

."cecl liMUn" d`xE§¥©§¦§¨¦
éøäLïnä íäì ãøé øiàa å"èa ¤£¥§§¦¨¨©¨¤©¨
älçz¯:`i ,d rWFdiA i"Wx azM oke §¦¨§¥¨©©¦¦ª©

."xI`A e"hA oOd zcixi zNigY"§¦©§¦©©¨§§¦¨
oOd mdl cxIW" :b ,b rWFd i"WxaE§©¦¥©¤¨©¨¤©¨
lirl la` ."xI`A e"hA mFi 'l sFqA§§§¦¨£¨§¥
ligzd xI`A f"hAW i"Wx azM ` wEqR̈¨©©¦¤§§¦¨¦§¦
oiWECiwA i"Wx azM oke .oOd zcxl̈¤¤©¨§¥¨©©¦§¦¦

.oEIr Kixve .` ,gl§¨¦¦
÷ñt ïñéða å"èáe¯FzF`AW xnFlM §§¦¨¨©§©¤§

,dpFxg`d mrR FA EwRYqd mFi¦§©§©©¨©£¨
.i"Wx ixaC KWndA oOwlckE§¦§©¨§¤§¥¦§¥©¦

øîàpL¯.ai ,d rWFdi ¤¤¡©§ª©
"úøçnî ïnä úaLiå"¯.gqRd ©¦§Ÿ©¨¦¨¢¨©¤©

eàéöBäL úBâeòäL ãébî àlà¤¨©¦¤¨¤¦
ïî íòè íäa eîòè íéøönî ìàøNé¦§¨¥¦¦§©¦¨£¨¤©©¨

¯.`i ,d rWFdi i"Wx mB d`x§¥©©¦§ª©
úáLBð õøà ìàúà eøáòL øçàì Y ¤¤¤¨¤§©©¤¨§¤

ïcøiä øáòaL dúBàL) ïcøiä©©§¥¤¨¤§¥¤©©§¥
øîàpL ,äáBèå úáMéî¯,b mixaC §ª¤¤§¨¤¤¡©§¨¦

.dk

õøàä úà äàøàå àð äøaòà"¤§§¨¨§¤§¤¤¨¨¤
"ïcøiä øáòa øLà äáBhä¯mB d`x ©¨£¤§¥¤©©§¥§¥©

oCxId xarn" :` ,gl oiWECiw i"Wx©¦¦¦¥¥¤©©§¥
oFgiq ux`n daEWg `idW ,Kli`e§¥¨¤¦£¨¥¤¤¦
dE`zn didW dWnA ogMW`cM ,bFre§¦§©§©©§¤¤¨¨¦§©¤

."daFh Dl ixwe ,Dl qpMil¦¨¥¨§¨¥¨¨
,"àúáúé" Y "úáLBð" ìL íebøúå§©§¤¨¤¨¥§¨

ïLé é"Lø .úáMéî øîBì äöø(.- ¨¨©§ª¤¤©¦¨¨
.Fpi` oFW`x qEtcA¦§¦¥

ïòðk õøà äö÷ ìàúlçúa Y ¤§¥¤¤§¨©¦§¦©
ìeábä¯."dvw" WExiR Edf ©§¤¥§¥

úBáøò àeäå ,ïcøiä úà eøáòL íã÷Ÿ¤¤¨§¤©©§¥§©§
áàBî¯:mW oiWECiw i"Wx mB d`x ¨§¥©©¦¦¦¨

lr .. dWn zn mXW a`Fn zFaxrA"§©§¨¤¨¥¤©
ux` zqipM dvw `EdW oCxId ztU§©©©§¥¤§¥§¦©¤¤

."orpM§©©
äæ úà äæ ïéLéçëî eàöîð¯l`" ¦§§©§¦¦¤¤¤¤

."zaWFp ux` l`" mr "orpM ux` dvw§¥¤¤§©©¦¤¤¤¤¤
äLî únLk áàBî úBáøòa àlà¤¨§©§¨§¤¥Ÿ¤
,ãøélî ïnä ÷ñt øãàa äòáLa§¦§¨©£¨¨©©¨¦¥¥

íBia Ba eè÷lL ïnî e÷tzñðå¯'fA §¦§©§¦¨¤¨§©§
.xc`A©£¨

øNò äMLa øîòä eáéø÷äL ãò©¤¦§¦¨Ÿ¤§¦¨¨¨
ïñéða¯,Elk` `l xaM mFi FzF`AW §¦¨¤§§¨Ÿ¨§

WExiR didi df itlE .i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦§¦¤¦§¤¥
oOd z` Elk` l`xUi ipaE :KM wEqRd©¨¨§¥¦§¨¥¨§¤©¨
Epid ,"zaWFp ux` l` m`FA cr ..©¨¤¤¤¤¤©§
cr Elk` oOd z`"e .FrnWnM Elk`W¤¨§§©§¨§¤©¨¨§©

FWExiR ,"orpM ux` dvw l` m`FA¨¤§¥¤¤§©©¥
f` cr EhwNW)m"`x(. ¤¨§©¨

øîàpL¯.`i ,d rWFdi ¤¤¡©§ª©
õøàä øeáòî eìëàiå"¯z`EaYn ©Ÿ§¥£¨¨¤¦§©

.ux`d̈¨¤
"çñtä úøçnî¯on mdl did m`e ¦¨¢¨©¤©§¦¨¨¨¤¨

oOdW ,d`EaYd on milkF` Eid `lŸ¨§¦¦©§¨¤©¨
mdl gFp did)ai weqt my i"yx(.el dxez ¨¨©¨¤

(el)äôéàä úéøNòìL äôéàä YL £¦¦¨¥¨¨¥¨¨Ÿ
áwäå ,ïéa÷ äML äàqäå ,ïéàñ§¦§©§¨¦¨©¦§©©
,íéöéa LL âläå ,ïébì äòaøà©§¨¨ª¦§©Ÿ¥¥¦
íéòaøà "äôéàä úéøNò" àöîð¦§¨£¦¦¨¥¨©§¨¦

ìLåäöéa Lîçå íéöéa L¯iM §¨Ÿ¥¦§Ÿ¤¥¨¦
miWlWE zF`n rAx` `id dti`d̈¥¨¦©§©¥§¦
dti`d zixiUr df itlE ,miviA miYWE§©¦¥¦§¦¤£¦¦¨¥¨
WnFge miviA WlWe mirAx` `id¦©§¨¦§¨¥¦§¤

.n ,hk oOwl i"Wx mB d`xE .dviA¥¨§¥©©¦§©¨
älçì øeòL àeäå¯i"Wx d`x §¦§©¨§¥©¦

± mkizFqixr ziW`x" :k ,eh xAcOA©¦§¨¥¦£¦¥¤
oilibx mY`W mkzQir icM EWElYWM§¤¨§¥¦©§¤¤©¤§¦¦

,`id dOke ,xAcOA WEllECnIexnra ¨©¦§¨§©¨¦©¨Ÿ¨Ÿ¤
l xnrzlBlB." Ÿ¤©ª§Ÿ¤

úBçðîìå¯.d ,gk xAcOA d`x §¦§¨§¥©¦§¨
wEqRd lMW x`an i"Wx Ff dtqFdA§¨¨©¦§¨¥¤¨©¨

xn`p `l dGdxEriW xEar `N` ©¤Ÿ¤¡©¤¨£¦
dn oOd oiprl m` iM ,zFgpOde dNgd©©¨§©§¨¦¦§¦§©©¨©

EprinWO)`"eb(.` dxez ©§¦¥

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iyiy meil inei xeriy

(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 ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(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»»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

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¿«¿«¿»≈

‡‰¯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¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)úøîLîìäæéðâì Y¯WxiR xaM §¦§¤¤¦§¦¨§¨¥©
did df mXW `N` ,bk wEqR lirl oM¥§¥¨¤¨¤¨¤¨¨

"mkizFxFcl" df o`ke ,xwAd cr)likyn ©©Ÿ¤§¨¤§¥¤
cecl(.

íëéúøãìäéäLk ,eäéîøé éîéa Y §ŸŸ¥¤¦¥¦§§¨§¤¨¨
ízà ïéà änì :íçéëBî eäéîøé¦§§¨¦¨¨¨¥©¤
:íéøîBà íäå ?äøBza íé÷ñBò§¦©¨§¥§¦
,äøBza ÷ñòðå eðzëàìî çépð©¦©§©§¥§©£Ÿ©¨
íäì àéöBä ?ñðøtúð ïëéäî¥¥¨¦§©§¥¦¨¤

íäì øîà ,ïnä úðöðö¯,a Edinxi ¦§¤¤©¨¨©¨¤¦§§¨
.`l

[øBcä]"¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ©¥§©¨¦§¥¨
zNigY `Ed oke .oFW`x qEtcaE¦§¦§¥§¦©

.wEqRd©¨
àì "eòîL" ,"'ä øác eàø ízà©¤§§©¦§Ÿ

øîàð¯xnF` ixdW ,xnFl Fl did oMW ¤¡©¤¥¨¨©¤£¥¥
."'d xaC" mdl̈¤§©

eñðøtúð äæa ,"eàø" àlà¤¨§¨¤¦§©§§
íëéúBáà¯mdl `ivFd" :mW i"WxA £¥¤§©¦¨¦¨¤

dn o`M E`x mdl xn` ,oOd zpvpv¦§¤¤©¨¨©¨¤§¨©
."lirFn 'd xaC§©¦

ïéëäì íB÷nì Bì Lé ïéçeìL äaøä©§¥§¦¥©¨§¨¦
åéàøéì ïBæî¯d`xFdd ,xnFlM ¨¦¥¨§©©¨¨

`N` ,xFce xFC lkl Dpi` oOd zpvpSn¦¦§¤¤©¨¥¨§¨¨¤¨
Edinxi lW FxFC FnM micgEin zFxFcl§§¨¦§¤¦§§¨
l`xUIn miWxFC f`W ,dfA `vFIke§©¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨¥
la` ,dxFYA wFqrle mYk`ln giPdl§©¦©§©§¨§©£©¨£¨
wFqrl mc`l Fl Wi llM KxcA§¤¤§¨¥§¨¨©£
WExiRd Edfe .FzqpxR ornl dk`lnA¦§¨¨§©©©§¨¨§¤©¥
FnM micgEin zFxFcl ,"mkizFxFcl"§¥¤§§¨¦§
mdl Wi ,xAcOd xFC ,mkNW xFCd©¤¨¤©¦§¨¥¨¤

oM bdpzdl)iaxd(bl dxez §¦§©¥¥
(bl)úðöðöñøç ìL úéçBìö Y¯ ¦§¤¤§¦¤¤¤

ltkA) "zpvpv" FnW `xwp KkNW¤§¨¦§¨§¦§¤¤§¤¤

zFIzF`(oM m`e ,dAxd oPvOW mW lr ¦©¥¤§©¥©§¥§¦¥
zzl dEve ,qxg lW i`Ce `Ed ixd£¥©©¤¤¤§¦¨¨¥
dAxd mini EcnrIW icM qxg ilkA¦§¦¤¤§¥¤©©§¨¦©§¥

)`"eb(.
Bîebøúk¯zigFlv mzqE .zigFlv §©§§¦§¨§¦

`qxiB dzid i"WxNW F` ,qxg lW `Ed¤¤¤¤§©¦¨§¨¦§¨
ozpFi mEBxzA FnM ,"xgtC zigFlv"§¦§¤¨§§©§¨¨

)i"gp(.
'ä éðôì Búà çpäå.ïBøàä éðôì Y §©©Ÿ¦§¥¦§¥¨¨
äæ àø÷î øîàð àìå¯dpEMde .dWnl §Ÿ¤¡©¦§¨¤§¤§©©¨¨

eiptNW wEqR oMÎoi`XÎdn ,df wEqtl§¨¤©¤¥¥¨¤§¨¨
)iaxd(.

ázëpL àlà ãòBî ìäà äðápL ãò©¤¦§¨Ÿ¤¥¤¨¤¦§©
.ïnä úLøôa ïàk¯oqip Wcg W`xA ¨§¨¨©©¨§ŸŸ¤¦¨

mz`vl dIpXd dpXd lW¤©¨¨©§¦¨§¥¨
.mixvOncl dxez ¦¦§©¦

(dl)äðL íéòaøàøñç àìäå Y ©§¨¦¨¨©£Ÿ¨¥



glyaקלב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

wlg(llbA wx "xF`id" hwpe , ¥¤§¨©©§©¦§©
.xF`id zMnA dzid zFMOd zNigYW¤§¦©©©¨§¨§©©©§
z` wNgl oYiPW azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤¦¨§©¥¤
z` "FA ziMd xW`" :KM wEqRd©¨¨£¤¦¦¨¤
K` ."xF`id" mB FA dMEd oke ,mixvn¦§©¦§¥¨©©§©
iEEivA dpEMdW zEhWtA azM o"Anxd̈©§©¨©§©§¤©©¨¨§¦
,xF`id z` FA zFMdl oxd`l dWn¤§©£Ÿ§©¤©§
k wEqR mW d`xE .hi ,f lirl xEn`M̈¨§¥§¥¨¨
ixd ,"oxd`e dWn ok EUrIe" xn`PW¤¤¡©©©£¥¤§©£Ÿ£¥

.dWnA mB dIUrd dlYW¤¨¨¨£¦¨©§¤
ïëeî àeä äáBèì óàL äzò eàøé¯ ¦§©¨¤©§¨¨

.FciÎlr E`vi miOdWe dxez ¤©©¦¥§©¨
(e)øevá úékäåàì "øevä ìò" Y §¦¦¨©©©Ÿ

"øevá" àlà øîàð¯KFzA FrnWOW ¤¡©¤¨©¤©§¨§
wx `le xESdlW ipFvigd wlgd lr ©§Ÿ©©©¥¤©¦¦¤

rwap xESdW oOwl x`aOW itkE ,xESd©§¦¤§¨¥§©¨¤©¦§©
.dHOd z`Mdn¥©¨©©©¤

÷æç øác ïéî ìL äéä ähnäL ïàkî¦¨¤©©¤¨¨¤¦¨¨¨¨
ïBðéøtðñ BîLe¯wxR `YwiqR d`x §©§¦¦§¥§¦§¨¤¤

d`xE .xiRq oa` EdGW rnWOW al¤©§©¤¤¤¤©¦§¥
.` ,cl oOwl i"Wx©¦§©¨

åéðtî ò÷áð øeväå¯`Ed dGd rlQde §©¦§©¦¨¨§©¤©©¤
xAcOA l`xUi ipA z` dwWdW x`Ad©§¥¤¦§¨¤§¥¦§¨¥©¦§¨

Dx`A" `xwpe ,dpW mirAx` lM KWnA§¤¤¨©§¨¦¨¨§¦§¨§¥¨
lBlBzd x`AdW mEXn ,"mixn lW¤¦§¨¦¤©§¥¦§©§¥
d`x ± mixn zEkfA xAcOA mdixg ©̀£¥¤©¦§¨¦§¦§¨§¥
i"Wx mB d`xE .i ,a ,k xAcOA i"Wx©¦©¦§¨§¥©©¦
rlq ,mixn lW Dx`A" :` ,cp migqR§¨¦§¥¨¤¦§¨¤©
lFbre ,dWn iciÎlr miOd EPOn E`vIW¤¨§¦¤©©¦©§¥¤§¨
lM odOr lBlBznE ,did dxaM oinM§¦§¨¨¨¨¦§©§¥¦¨¤¨
"x`Ad iR" Edfe ."oiklFdW mFwn̈¤§¦§¤¦©§¥
,zFWnXd oiA zAW axrA `xaPW¤¦§¨§¤¤©¨¥©§¨

.d wxR zFa`A `aEOMf dxez ©¨§¨¤¤
(g)'Bâå ÷ìîò àáiåäLøt Cîñ Y ©¨Ÿ£¨¥§¨©¨¨¨

äæ àø÷îì Bæ¯Dpi` dl`Xd ,xnFlM §¦§¨¤§©©§¥¨¥¨
ixdW ,zFIWxRd zEkinq mvr lr©¤¤§¦©¨¨¦¤£¥
micitxA dWgxzd wlnr zngln¦§¤¤£¨¥¦§©£¨¦§¦¦
dxw `Ed mBW x`Ad xERiql KWndA§¤§¥§¦©§¥¤©¨¨
lW] Ff dWxR Knq"W KM lr `N` ,mẄ¤¨©¨¤¨©¨¨¨¤
Epid ,"df `xwnl [wlnr zngln¦§¤¤£¨¥§¦§¨¤©§
'd Wid xn`l 'd z` mzQp lre" wEqRl©¨§©©Ÿ¨¤¥Ÿ£¥
FnFwn df wEqR ixdW ,"oi` m` EpAxwA§¦§¥¦¨¦¤£¥¨¤§
oMW ,"'d z` oEQpY dn" wEqRd xg`l§©©©¨©§©¤¤¥
"daixnE dQn" mXd z`ixw `nzQn¦§¨¨§¦©©¥©¨§¦¨
`le ,oFiQPde daixOd ixg` cIn dzid̈§¨¦©©£¥©§¦¨§©¦¨§Ÿ
o`M aYkp `le ,miOd z`vFd xg ©̀©¨©©©¦§Ÿ¦§©¨

zngln zWxtl Fknql icM `N ¤̀¨§¥§¨§§¨¨©¦§¤¤
wlnr)dcya x`a t"r(. £¨¥

ìëì ïnæîe íëéðéa éðà ãéîz :øîBì©¨¦£¦¥¥¤§ª¨§¨
íéøîBà ízàå ,íëéëøö¯.f wEqR ¨§¥¤§©¤§¦¨

íëéiç ?"ïéà íà eðaø÷a 'ä Léä"£¥§¦§¥¦¨¦©¥¤
ízàå ,íëúà êLBðå àa áìkäL¤©¤¤¨§¥¤§¤§©¤
ìLî .éðà ïëéä ïeòãúå éìà íé÷òBö£¦¥©§¥§¥¨£¦¨¨
àöéå Bôúk ìò Bða áékøäL íãàì§¨¨¤¦§¦§©§¥§¨¨
õôç äàBø ïaä BúBà äéä ,Cøcì©¤¤¨¨©¥¤¥¤
,éì ïúå äæ õôç ìè àaà :øîBàå§¥©¨Ÿ¥¤¤§¥¦

Bì ïúBð àeäå¯xnFl Wi ± lWnPA §¥©¦§©¥©
.sEqÎmi zrixw§¦©©

äiðL ïëå¯zwYnd xnFl Wi ± lWnPA §¥§¦¨©¦§©¥©©§¨©
.dxnA miOd©©¦§¨¨

úéLéìL ïëå¯xnFl Wi ± lWnPA §¥§¦¦©¦§©¥©
.elVd zfbde oOd zcixi§¦©©¨©£¨©©§¨

BúBà Bì øîà ,ãçà íãàa eòâẗ§§¨¨¤¨¨©
àaà úà úéàø :ïaä¯dn ± lWnPA ©¥¨¦¨¤©¨©¦§©©

."EpAxwA 'd Wid" Exn`X¤¨§£¥§¦§¥
ðéà :åéáà Bì øîà?éðà ïëéä òãBé E ¨©¨¦¥§¥©¥¨£¦

BëLðe áìkä àáe åéìòî BëéìLä¯ ¦§¦¥¨¨¨©¤¤§¨
" oFWlA xn`p okl`aIe`le ,"wlnr ¨¥¤¡©¦§©¨Ÿ£¨¥§Ÿ

"wlnr `vIe")`"eb(.h dxez ©¥¥£¨¥

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(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 יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד Ba.ׁשּיראּו ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»
¯‡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 ְְִֶַַָָָ

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»¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)ïeqðz äîúúì ìëeéä :øîBì Y ©§©©£©¨¥
íéî¯"min Epl EpY" Exn`W dGn ©¦¦¤¤¨§§¨©¦

dfA EllM mdW rnWn ,miAx oFWlA¦§©¦©§©¤¥¨§¨¤
dWn mr cgiA 'd z`)l`paxa` d`x ¤§©©¦¤

g"de`e(.
äiö õøàa¯xAcOA)a ,bq mildz i"yx(. §¤¤¦¨©¦§¨

WaFi oFWl "dIv")a ,al diryi i"yx(. ¦¨§¤
micitxA EpgIe" :xn`PX dOn ,xnFlM§©¦©¤¤¡©©©£¦§¦¦
oaEn ,"mrd zFYWl min oi`e§¥©¦¦§¨¨¨
mrl la` ,min Eid `l micitxAW¤¦§¦¦Ÿ¨©¦£¨¨¨
Îxg` wx ixdW ,min Eid oicr Fnvr©§£©¦¨©¦¤£¥©©©
,"miOl mrd mW `nvIe" aEzM KM̈¨©¦§¨¨¨¨©©¦
min Epl EpY" zrM mzriaY oM m`e§¦¥§¦¨¨¨¥§¨©¦
m`d :'d z` zFQpl wx dzid "dYWpe§¦§¤¨§¨©§©¤©¦
zzl lFki micitx FnM dIv mFwnA¦§¦¨§§¦¦¨¨¥

?minb dxez ©¦
(c)èòî ãBòãBò" ïézîà íà Y §©¦©§¦

"éðì÷ñe ,èòî¯EdElwqi i`CEW `le §©§¨ª¦§Ÿ¤©©¦§§
m` iM ,hrn cFrmdl oYie oiYni `l §©¦¦Ÿ©§¦§¦¥¨¤

?EdElwqi dOl ,cIn mind dxez ©¦¦¨¨¨¦§§
(d)íòä éðôì øáòíà äàøe Y £Ÿ¦§¥¨¨§¥¦

Eeì÷ñé¯,"mrd iptl xFar" ,xnFlM ¦§§§©£¦§¥¨¨
cFr" FzprhA dWnl 'd zaEWY Ff§©§¤§©£¨
zFMdl liaWA `le ,"ipElwqE hrn§©§¨¦§Ÿ¦§¦§©

.rlQd z ¤̀©¤©
éða ìò æòì úàöBä änì¯la` ¨¨¥¨©©©¨©£¨

mrd oi`" :` ,`i xAcOA i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨¥¨¨
dn :xnF` `Ed oke .mirWx `N ¤̀¨§¨¦§¥¥¨
df lrW xnFl Wie ,"dGd mrl dUr ¤̀¡¤¨¨©¤§¥©¤©¤

did `tEBdprOdÎKExAÎWFcTd lW ¨¨¨©©£¤¤©¨¨
ip`e ,mirWx mdW xnF` dY` ,`Ed©¨¥¤¥§¨¦©£¦

."ipA lr frl" `ivFn dY`W xnF`¥¤©¨¦©©©¨©
ìàøNé éð÷fî Ezà ç÷å,úeãòì Y §©¦§¦¦§¥¦§¨¥§¥

ïî íéàöBé íénä Eãé-ìòL eàøiL¤¦§¤©¨§©©¦§¦¦

íL eéä úBðéòî :eøîàé àìå ,øevä©§ŸŸ§©§¨¨¨
.íã÷ éîéîúà Ba úékä øLà Ehîe ¦¥¤¤©§£¤¦¦¨¤

øàéäøLà" :øîBì ãeîìz äî Y ©§Ÿ©©§©£¤
"øàéä úà Ba úékä¯o`kl rbFP dn ¦¦¨¤©§Ÿ©¥©§¨

.xF`id z` dMd df dHnAX dn©¤§©¤¤¦¨¤©§
ìò íéøîBà ìàøNé eéäL àlà¤¨¤¨¦§¨¥§¦©
,úeðòøôì àlà ïëeî BðéàL ähnä©©¤¤¥¨¤¨§ª§¨
úBkî änk íéøöîe äòøt ä÷ì Ba¨¨©§Ÿ¦§©¦©¨©

¯.dAx` ,cxA ,miPiM ,rCxtv ,mC̈§©§¥©¦¦¨¨©§¤
:øîàð Cëì ,íiä ìòå íéøöîa§¦§©¦§©©¨§¨¤¡©

"øàéä úà Ba úékä øLà"¯d`xp £¤¦¦¨¤©§Ÿ¦§¤
dn mB x`al FzpEM Ff ztqFzAW¤§¤¤©¨¨§¨¥©©

xW`" xn`PXziMdFA,"xF`id z` ¤¤¡©£¤¦¦¨¤©§
xF`id z` dMd Fnvr dWn `NW s ©̀¤Ÿ¤©§¦¨¤©§
`l `id dfA dWBcdd iM ,oxd` `N ¤̀¨©£Ÿ¦©©§¨¨¨¤¦Ÿ
EMdX dnA `N` ,xF`id dMdX dnA§©¤ª¨©§¤¨§©¤ª
lhp dWn mB dfaE) FciÎlr mixvn¦§©¦©¨¨¤©¤¨©



קלג glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

wlg(llbA wx "xF`id" hwpe , ¥¤§¨©©§©¦§©
.xF`id zMnA dzid zFMOd zNigYW¤§¦©©©¨§¨§©©©§
z` wNgl oYiPW azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤¦¨§©¥¤
z` "FA ziMd xW`" :KM wEqRd©¨¨£¤¦¦¨¤
K` ."xF`id" mB FA dMEd oke ,mixvn¦§©¦§¥¨©©§©
iEEivA dpEMdW zEhWtA azM o"Anxd̈©§©¨©§©§¤©©¨¨§¦
,xF`id z` FA zFMdl oxd`l dWn¤§©£Ÿ§©¤©§
k wEqR mW d`xE .hi ,f lirl xEn`M̈¨§¥§¥¨¨
ixd ,"oxd`e dWn ok EUrIe" xn`PW¤¤¡©©©£¥¤§©£Ÿ£¥

.dWnA mB dIUrd dlYW¤¨¨¨£¦¨©§¤
ïëeî àeä äáBèì óàL äzò eàøé¯ ¦§©¨¤©§¨¨

.FciÎlr E`vi miOdWe dxez ¤©©¦¥§©¨
(e)øevá úékäåàì "øevä ìò" Y §¦¦¨©©©Ÿ

"øevá" àlà øîàð¯KFzA FrnWOW ¤¡©¤¨©¤©§¨§
wx `le xESdlW ipFvigd wlgd lr ©§Ÿ©©©¥¤©¦¦¤

rwap xESdW oOwl x`aOW itkE ,xESd©§¦¤§¨¥§©¨¤©¦§©
.dHOd z`Mdn¥©¨©©©¤

÷æç øác ïéî ìL äéä ähnäL ïàkî¦¨¤©©¤¨¨¤¦¨¨¨¨
ïBðéøtðñ BîLe¯wxR `YwiqR d`x §©§¦¦§¥§¦§¨¤¤

d`xE .xiRq oa` EdGW rnWOW al¤©§©¤¤¤¤©¦§¥
.` ,cl oOwl i"Wx©¦§©¨

åéðtî ò÷áð øeväå¯`Ed dGd rlQde §©¦§©¦¨¨§©¤©©¤
xAcOA l`xUi ipA z` dwWdW x`Ad©§¥¤¦§¨¤§¥¦§¨¥©¦§¨

Dx`A" `xwpe ,dpW mirAx` lM KWnA§¤¤¨©§¨¦¨¨§¦§¨§¥¨
lBlBzd x`AdW mEXn ,"mixn lW¤¦§¨¦¤©§¥¦§©§¥
d`x ± mixn zEkfA xAcOA mdixg ©̀£¥¤©¦§¨¦§¦§¨§¥
i"Wx mB d`xE .i ,a ,k xAcOA i"Wx©¦©¦§¨§¥©©¦
rlq ,mixn lW Dx`A" :` ,cp migqR§¨¦§¥¨¤¦§¨¤©
lFbre ,dWn iciÎlr miOd EPOn E`vIW¤¨§¦¤©©¦©§¥¤§¨
lM odOr lBlBznE ,did dxaM oinM§¦§¨¨¨¨¦§©§¥¦¨¤¨
"x`Ad iR" Edfe ."oiklFdW mFwn̈¤§¦§¤¦©§¥
,zFWnXd oiA zAW axrA `xaPW¤¦§¨§¤¤©¨¥©§¨

.d wxR zFa`A `aEOMf dxez ©¨§¨¤¤
(g)'Bâå ÷ìîò àáiåäLøt Cîñ Y ©¨Ÿ£¨¥§¨©¨¨¨

äæ àø÷îì Bæ¯Dpi` dl`Xd ,xnFlM §¦§¨¤§©©§¥¨¥¨
ixdW ,zFIWxRd zEkinq mvr lr©¤¤§¦©¨¨¦¤£¥
micitxA dWgxzd wlnr zngln¦§¤¤£¨¥¦§©£¨¦§¦¦
dxw `Ed mBW x`Ad xERiql KWndA§¤§¥§¦©§¥¤©¨¨
lW] Ff dWxR Knq"W KM lr `N` ,mẄ¤¨©¨¤¨©¨¨¨¤
Epid ,"df `xwnl [wlnr zngln¦§¤¤£¨¥§¦§¨¤©§
'd Wid xn`l 'd z` mzQp lre" wEqRl©¨§©©Ÿ¨¤¥Ÿ£¥
FnFwn df wEqR ixdW ,"oi` m` EpAxwA§¦§¥¦¨¦¤£¥¨¤§
oMW ,"'d z` oEQpY dn" wEqRd xg`l§©©©¨©§©¤¤¥
"daixnE dQn" mXd z`ixw `nzQn¦§¨¨§¦©©¥©¨§¦¨
`le ,oFiQPde daixOd ixg` cIn dzid̈§¨¦©©£¥©§¦¨§©¦¨§Ÿ
o`M aYkp `le ,miOd z`vFd xg ©̀©¨©©©¦§Ÿ¦§©¨

zngln zWxtl Fknql icM `N ¤̀¨§¥§¨§§¨¨©¦§¤¤
wlnr)dcya x`a t"r(. £¨¥

ìëì ïnæîe íëéðéa éðà ãéîz :øîBì©¨¦£¦¥¥¤§ª¨§¨
íéøîBà ízàå ,íëéëøö¯.f wEqR ¨§¥¤§©¤§¦¨

íëéiç ?"ïéà íà eðaø÷a 'ä Léä"£¥§¦§¥¦¨¦©¥¤
ízàå ,íëúà êLBðå àa áìkäL¤©¤¤¨§¥¤§¤§©¤
ìLî .éðà ïëéä ïeòãúå éìà íé÷òBö£¦¥©§¥§¥¨£¦¨¨
àöéå Bôúk ìò Bða áékøäL íãàì§¨¨¤¦§¦§©§¥§¨¨
õôç äàBø ïaä BúBà äéä ,Cøcì©¤¤¨¨©¥¤¥¤
,éì ïúå äæ õôç ìè àaà :øîBàå§¥©¨Ÿ¥¤¤§¥¦

Bì ïúBð àeäå¯xnFl Wi ± lWnPA §¥©¦§©¥©
.sEqÎmi zrixw§¦©©

äiðL ïëå¯zwYnd xnFl Wi ± lWnPA §¥§¦¨©¦§©¥©©§¨©
.dxnA miOd©©¦§¨¨

úéLéìL ïëå¯xnFl Wi ± lWnPA §¥§¦¦©¦§©¥©
.elVd zfbde oOd zcixi§¦©©¨©£¨©©§¨

BúBà Bì øîà ,ãçà íãàa eòâẗ§§¨¨¤¨¨©
àaà úà úéàø :ïaä¯dn ± lWnPA ©¥¨¦¨¤©¨©¦§©©

."EpAxwA 'd Wid" Exn`X¤¨§£¥§¦§¥
ðéà :åéáà Bì øîà?éðà ïëéä òãBé E ¨©¨¦¥§¥©¥¨£¦

BëLðe áìkä àáe åéìòî BëéìLä¯ ¦§¦¥¨¨¨©¤¤§¨
" oFWlA xn`p okl`aIe`le ,"wlnr ¨¥¤¡©¦§©¨Ÿ£¨¥§Ÿ

"wlnr `vIe")`"eb(.h dxez ©¥¥£¨¥

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(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 יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד Ba.ׁשּיראּו ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»
¯‡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 ְְִֶַַָָָ

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
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:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈
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.íã÷ éîéîúà Ba úékä øLà Ehîe ¦¥¤¤©§£¤¦¦¨¤

øàéäøLà" :øîBì ãeîìz äî Y ©§Ÿ©©§©£¤
"øàéä úà Ba úékä¯o`kl rbFP dn ¦¦¨¤©§Ÿ©¥©§¨
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¯.dAx` ,cxA ,miPiM ,rCxtv ,mC̈§©§¥©¦¦¨¨©§¤
:øîàð Cëì ,íiä ìòå íéøöîa§¦§©¦§©©¨§¨¤¡©

"øàéä úà Ba úékä øLà"¯d`xp £¤¦¦¨¤©§Ÿ¦§¤
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lhp dWn mB dfaE) FciÎlr mixvn¦§©¦©¨¨¤©¤¨©



glyaקלד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
ּ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('zay z`xwl' jezn - jli`e 441 cenr ,` wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!zFpFAWg zFUrl oi` dxFYd cEOl lr rpFn WIWM§¤¥¥©©¦©¨¥©£¤§

נצטּוּו מצרים ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". הּלחם "צא הּקּב"ה צּוה עמלק ּדבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבסּיּום
ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יד)יׂשראל .(יד, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

להּלחם  ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוצרי
ְְַָּבעצמם?

והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹידי

הּתֹורה, מּקּבלת יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק למּתן־ּתֹורה, ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו, הּתלּוי ּכל לעׂשֹות וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה מּלּמּוד ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז

והּמעּכב. הּמֹונע את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ואפילּו לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאפילּו

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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אנׁשים" לנּו ּבחר יהֹוׁשע אל מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ח־ט)ּבסּיּום אמר (יז, "לּמה ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא מּפני פ"ג)ליהֹוׁשע, כהנא דרב .(פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַָֻ

הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו יהֹוׁשע על־ידי להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻויׁש
"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק ּפֹולטם"אחריאחריאחריאחרימלחמת הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי - יח " כה, (תצא ְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

שם) רש"י עםופירוש רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, ּביכלּתֹוהחהחהחהחֹוֹוֹוֹוטאים טאים טאים טאים . היה לא - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּכלל. לנּגע עמלק ְְֲִֵֶַָָֹׁשל

מחּוץ  אנׁשים) לנּו ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" "יראי - "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואם־ּכן
הענן ׁש"היה אּלּו את להּציל ּבכדי רק ורּוחנּיּות , ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ".ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטן לטן לטן לטן לענן, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם על הּוא יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו כד)א ל, הּתֹורה'(ויצא ('אֹור ּומבאר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מ"אחר" לעׂשֹות הּוא יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש מקֹומֹות) ּובכּמה ואילך, א רכ, וּיצא צדק') ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ(לה'צמח
ׁשהּוא  ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם - ל"ּבן" לעׂשֹות ֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ׁשהנהגתֹו ּכזה יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשּיהיה

אלקיכם". לה' אּתם ֱִִֵֶֶַַָֹמ"ּבנים
את  להּציל ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, עבֹודת את ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻולכן
ּכי  ּבקרּבנּו", ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ּבחזרה ּולהכניסם להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָה"אחרים"

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני ח)"ּתמיד יז, רש"י הם.(לשון ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
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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»≈ִֵֶָָ
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קלכ glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
ּ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('zay z`xwl' jezn - jli`e 441 cenr ,` wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!zFpFAWg zFUrl oi` dxFYd cEOl lr rpFn WIWM§¤¥¥©©¦©¨¥©£¤§

נצטּוּו מצרים ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". הּלחם "צא הּקּב"ה צּוה עמלק ּדבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבסּיּום
ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יד)יׂשראל .(יד, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

להּלחם  ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוצרי
ְְַָּבעצמם?

והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹידי

הּתֹורה, מּקּבלת יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק למּתן־ּתֹורה, ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו, הּתלּוי ּכל לעׂשֹות וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה מּלּמּוד ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז

והּמעּכב. הּמֹונע את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ואפילּו לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאפילּו

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

iliey`l` axd - mdxa` ly`

e"`e zF`d z` hinWde `xwOd©¦§¨§¦§¦¤¨¨
zaiY lr DtiqFde "`ve" zaizAW¤§¥©§¥§¦¨©¥©
Dpi` "mgNd `v"W xnFl ,"mgNd"¦¨¥©¤¥¦¨¥¥¨
,zFxin` iYW `N` ,zg` dxin £̀¦¨©©¤¨§¥£¦
KMÎxg`e "oprd on `v" dNigY§¦¨¥¦¤¨¨§©©¨

."FA mgNde"§¦¨¥
øçîéëðà" äîçìnä úòa Y ¨¨§¥©¦§¨¨¨Ÿ¦
"ávð¯oFWlA "aSp ikp`" xn`p okl ¦¨¨¥¤¡©¨Ÿ¦¦¨¦§

,cizr oFWlA "aSp did`" `le deFd¤§Ÿ¤§¤¦¨¦§¨¦
ikp`" xaM dnglOd zrA dpEMd iM¦©©¨¨§¥©¦§¨¨§¨¨Ÿ¦

"aSp)cecl likyn("xgn" zaiY df itlE . ¦¨§¦¤¥©¨¨
xnFl Wi K` ,"aSp ikp`" lr zaqEn¤¤©¨Ÿ¦¦¨©¥©
"xgn" zaiYW xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤¥©¨¨
ikp`" lr ode "mgNde" lr od zaqEn¤¤¥©§¦¨¥§¥©¨Ÿ¦

"aSp)dcya x`a(d`xE .a ,ap zFgpn ¦¨§¥§¨
mdl oi`W miwEqR dXngn cg` dGW¤¤¤¨¥£¦¨§¦¤¥¨¤
mgNd `ve" :mW i"WxaE ,rxkd¤§¥©§©¦¨§¥¦¨¥
wlnrA mgNde `v F` ,xgn wlnrA©£¨¥¨¨¥§¦¨¥©£¨¥
dY` i` mFIde ,aSp ikp` xgnE ,cIn¦¨¨¨¨Ÿ¦¦¨§©¦©¨
` l`EnW i"Wx d`xE ."izNtzl Kixv̈¦¦§¦¨¦§¥©¦§¥
zFwll miwlnr md micEnl" fi ,l§¦¥£¨¥¦¦§
aSp ikp` xgn xn`PW FnM ,xgn mFiA§¨¨§¤¤¡©¨¨¨Ÿ¦¦¨

."'ebe

íéLðà eðì øça¯xgA" WxiRX dn §©¨£¨¦©¤¥©§©
"`ve" iptl `le o`M wx "miWp` Epl̈£¨¦©¨§Ÿ¦§¥§¥
mEXn ,"WEal"d azM ,FnFwn mXW¤¨§¨©©§¦
xEAcaE "`ve" ligzOd xEAcAW¤§¦©©§¦§¥§¦
dOl Wxtn i"Wx "xgn" ligzOd©©§¦¨¨©¦§¨¥¨¨
dWn ixde ,LlE il ,"Epl xgA" xn`̈©§©¨¦§©£¥¤
xnFl Kixv dide ,mgNdl `vi `lŸ¨¨§¦¨¥§¨¨¨¦©
ipWA Wxtn KM lre ,"Ll xgA"§©§§©¨§¨¥¦§¥
did dWn mB mvrAW ,ElNd mixEACd©¦¦©¨¤§¤¤©¤¨¨
`N` ,rWFdi FnM dnglOA sYEW¨©¦§¨¨§§ª©¤¨
.dNtzA dWnE lrFtA mglp rWFdIW¤§ª¦§©§©¤¦§¦¨
x`al KiWnn df x`iAW xg`lE§©©¤¥¥¤©§¦§¨¥
d`xE ."miWp` Epl xgA" Edn xcQM©¥¤©§©¨£¨¦§¥

."mgpn zxFY"n oOwl xE`iA cFr¥§©¨¦©§©¥
íéøBab¯lr dxFn Wi` oFWlC ¦¦¦§¦¤©

"Wi`l ziide Ywfge" FnM ,dxEaBd©§¨§§¨©§¨§¨¦¨§¦
)`"eb(.

àèç éàøéå¯`hg i`xi mBW §¦§¥¥§¤©¦§¥¥§
mxvi z` miWaFMW mixFAB mi`xwp¦§¨¦¦¦¤§¦¤¦§¨

)`"eb(:b ,`l xAcOA i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨
Epl xgA oke ,miwiCv ± miWp`"£¨¦©¦¦§¥§©¨

."miWp £̀¨¦
ïúeëæ àäzL¯.`hg i`xi lW ¤§¥§¨¤¦§¥¥§

ïzòiñî¯xnFl i"Wx lW gxkdd §©©§¨©¤§¥©¤©¦©
i`xie mixFAB" FWExiR miWp`W¤£¨¦¥¦¦§¦§¥
iwlg x`W lW WExiRdn raFp ,"`hg¥§¥©¥©¥¤§¨¤§¥
df WExiRW mrHd mB Edfe ,wEqRd©¨§¤©©©©¤¥¤
xn` dWnE zFid :FnFwnA `NW `iad¥¦¤Ÿ¦§¡¤¨©
Epid ,"miWp` Epl xgA" rWFdil¦ª©§©¨£¨¦©§
,mdiciwtzA "LlE il" ErIqIW miWp £̀¨¦¤§©§¦§§©§¦¥¤
aEzMd x`zn Kkl KWndaE§¤§¥§¨§¨¥©¨

i"WxA xE`iA ztqFzaE)(mciwtY z` §¤¤¥§©¦¤©§¦¨
lW FciwtYW ,rWFdie dWn lW¤¤¦ª©¤©§¦¤
,lNRzdl dWn lWe mgNdl rWFdi§ª©§¦¨¥§¤¤§¦§©¥
miwEwf Eid "miWp`" mzF`W oaEn¨¤¨£¨¦¨§¦
ElkEIW "mixFAB" ,EN` zFpEkz iYWl¦§¥§¥¦¦¤§
"`hg i`xi"e ,rWFdiM mgNdl§¦¨¥¦ª©§¦§¥¥§
dWnM ,gSpl mdl rIqY mzEkGW¤§¨§©¥©¨¤§©¥©§¤

FzNtzA)iaxd(. ¦§¦¨
,"íéLðà eðì øça" øçà øác̈¨©¥§©¨£¨¦
éðaL éôì ,íéôLk ìháì ïéòãBiL¤§¦§©¥§¨¦§¦¤§¥

.eéä ïéôMëî ÷ìîò¯dOl Wxtn £¨¥§©§¦¨§¨¥¨¨
dfA `vFIke gw `le) "xgA" xn`p(, ¤¡©§©§Ÿ©§©¥¨¤

dxigA mikixv EidW dxFn dGW¤¤¤¤¨§¦¦§¦¨
lW mIEqn bEq lW zcgEin§¤¤¤§¨¤

.miWp`i dxez £¨¦

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 88 cenr ,ek wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

"ohlFR oprd"W EN` mB liSdl§©¦©¥¤¤¨¨§¨

אנׁשים" לנּו ּבחר יהֹוׁשע אל מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ח־ט)ּבסּיּום אמר (יז, "לּמה ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא מּפני פ"ג)ליהֹוׁשע, כהנא דרב .(פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַָֻ

הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו יהֹוׁשע על־ידי להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻויׁש
"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק ּפֹולטם"אחריאחריאחריאחרימלחמת הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי - יח " כה, (תצא ְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

שם) רש"י עםופירוש רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, ּביכלּתֹוהחהחהחהחֹוֹוֹוֹוטאים טאים טאים טאים . היה לא - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּכלל. לנּגע עמלק ְְֲִֵֶַָָֹׁשל

מחּוץ  אנׁשים) לנּו ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" "יראי - "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואם־ּכן
הענן ׁש"היה אּלּו את להּציל ּבכדי רק ורּוחנּיּות , ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ".ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטן לטן לטן לטן לענן, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם על הּוא יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו כד)א ל, הּתֹורה'(ויצא ('אֹור ּומבאר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מ"אחר" לעׂשֹות הּוא יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש מקֹומֹות) ּובכּמה ואילך, א רכ, וּיצא צדק') ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ(לה'צמח
ׁשהּוא  ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם - ל"ּבן" לעׂשֹות ֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ׁשהנהגתֹו ּכזה יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשּיהיה

אלקיכם". לה' אּתם ֱִִֵֶֶַַָֹמ"ּבנים
את  להּציל ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, עבֹודת את ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻולכן
ּכי  ּבקרּבנּו", ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ּבחזרה ּולהכניסם להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָה"אחרים"

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני ח)"ּתמיד יז, רש"י הם.(לשון ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

(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»≈ִֵֶָָ
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mgNdl mdOr `vi rWFdi ixdW ,Ll§¤£¥§ª©¨¨¦¨¤§¦¨¥

)dcya x`a(.
eøîà ïàkî¯.ai ,c zFa` ¦¨¨§¨

éìò áéáç Eãéîìz ãBáë éäé"E §¦§©§¦§¨¦¨¤
"ClLk¯azFMW mW zFa` i"Wx d`x §¤¨§¥©¦¨¨¤¥

,FA x`Rzn dY`W oeiM" :dfl mrHd©©©¨¤¥¨¤©¨¦§¨¥
oiC Kkitl ,LcFaM `Ed FcFaM ixde©£¥§§§§¦¨¦
cFakM ,LNWM Lilr aiag didIW `Ed¤¦§¤¨¦¨¤§¤§¦§
:hk ,`l mixaC i"Wx d`xE ."Lnvr©§§§¥©¦§¨¦
,FtEbM eilr aiag mc` lW FcinlYW"¤©§¦¤¨¨¨¦¨¨§
dWnl d`xp ig rWFdIW onf lMW¤¨§©¤§ª©©¦§¨§¤

."ig `Ed EN`M§¦©
"Caø àøBîk Eøáç ãBáë"e¯d`x §£¥§§¨©¨§¥

`l Lxag cFakA" :mW zFa` i"Wx©¦¨¨¦§£¥§¨
aiag ipzinl ivnwlg Fl oi` ixdW , ¨¥§¦§¥¨¦¤£¥¥¥¤

cFaM lW FaiH dnC ,Fxag lW FcFakA¦§¤£¥§©¦¤§
ilY Kkitl ,FNW cFaM lv` Fxag£¥¥¤¨¤§¦¨¨¥
mrhaE ."FAx `xFnA Fxag cFaM§£¥§¨©§©©
xagdW itl ,"dix` xEB"d azM xaCd©¨¨¨©©©§¥§¦¤¤¨¥

.FAx FnM `Ed ixde ,dnkg Fl siqFn¦¨§¨©£¥§©
ïépî¯mB zFxFwn `iaOX dn ¦©¦©¤¥¦§©

rbFp Fpi`W s` ,dpWOd ixaC KWndl§¤§¥¦§¥©¦§¨©¤¥¥©
mBW wGgn dfAW xnFl Wi ,o`kl§¨¥©¤¨¤§©¥¤©
Dl WIW gxkdA dpWOd zlgzd©§¨©©¦§¨§¤§¥©¤¥¨

."o`Mn" `Ede ,xFwn̈§¦¨
øîàpL¯.`i ,ai xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

,"éðãà éa äLî ìà ïøäà øîàiå"©Ÿ¤©£Ÿ¤Ÿ¤¦£Ÿ¦
äéä åéçàî ìBãb ïøäà àìäå¯ ©£Ÿ©£Ÿ¨¥¨¦¨¨

did mipWA dWOn ohw did ENi`W¤¦¨¨¨¨¦¤§¨¦¨¨
ipRn ,"ipFc`" Fl `xFTX dn oaEn¨©¤¥£¦¦§¥
oeiM la` ,lFcBd eig`l cFaM ozFPW¤¥¨§¨¦©¨£¨¥¨
Fl `xw dOl ,mipWA EPOn lFcB `EdW¤¨¦¤§¨¦¨¨¨¨

."ipFc`"£¦

Baøk Bøáç úà äNBòå¯cSn §¤¤£¥§©¦©
."KAx `xFnM Lxag cFaM" lW oiprd̈¦§¨¤§£¥§§¨©¨

"íéîL àøBîk Caø àøBî"e¯oeiM ¨©¨§¨¨©¦¥¨
minW z`xie dnkg Fl siqFn FAxW¤©¦¨§¨§¦§©¨©¦

)`"eb(.
øîàpL ?ïépî¯.gk ,`i mW ¦©¦¤¤¡©¨

ïî ílk ,"íàìk äLî éðãà"£Ÿ¦Ÿ¤§¨¥©¥¦
äéìk íä ïéáiç ,íìBòä¯la` ¨¨©¨¦¥§¨¨£¨

xEAv ikxv mdilr lHd" :mW i"WxA§©¦¨©¥£¥¤¨§¥¦
mpY :xg` xaC ,mdil`n milM mde§¥¨¦¥£¥¤¨¨©¥§¥

."`lMd ziA l ¤̀¥©¤¤
Ea íéãøBnä¯dkld mixFnM mdW ©§¦§¤¥§¦£¨¨

mAx iptA)` ,fi oiaexir(. ¦§¥©¨
.àeä-Ceøa-LBãwäa eãøî elàk§¦¨§§©¨¨

íçlä àöåïðòä ïî "àö" Y¯ §¥¦¨¥¥¦¤¨¨
xnFl did ,"`ve" Edn oM `l m` iM¦¦Ÿ¥©§¥¨¨©

.calA "mgNde"§¦¨¥¦§¨
Ba "íçlä"å¯oFWNn i"Wx dPiW §¦¨¥¦¨©¦¦§



glyaקלו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
‰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 עלּֿפי ׁשעׂשּו .למדים ְְִִִִֵֶֶַַָָ

(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»…∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

zlin miinrt mixne`y epibdpn (*xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

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¿¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx la` .WpFrd cSn Edfe ,mFId©§¤¦©¨¤£¨©¦
micaM dWn icie" :WxiR a ,cp zFkxaA¦§¨¥©¦¥¤§¥¦
`N` FNEM mFId lM ohWtl lFki Fpi` ±¥¨§¨§¨¨©¤¨
d`x K` ."eizFrFxfA miknFY oMÎm`Î¦¥§¦¦§¨©§¥
lM dzid `l dnglOdW oOwl i"Wx©¦§©¨¤©¦§¨¨Ÿ¨§¨¨

.mFId©
eç÷iåøeçå ïøäà Y¯,dWn `le ©¦§©£Ÿ§§Ÿ¤

eici mr zFidl Kixv did ixdW¤£¥¨¨¨¦¦§¦¨¨
`NW ,mixg` miWp` `le ,dlrnl§©§¨§Ÿ£¨¦£¥¦¤Ÿ

.mdn uEg draBd lr EidW Epivn̈¦¤¨©©¦§¨¥¤
åézçú eîéNiå ïáàBì áLé àìå Y ¤¤©¨¦©§¨§Ÿ¨©

ïééeøL ìàøNé :øîà ,úñëå øk ìò©©¨¤¤¨©¦§¨¥§¦
.øòöa íänò äéäà éðà óà ,øòöa§©©©£¦¤§¤¦¨¤§©©

äðeîà åéãé éäéåäLî "éäéå" Y¯ ©§¦¨¨¡¨©§¦Ÿ¤
:xnFl Kixv did oM m`W ,micId `le§Ÿ©¨©¦¤¦¥¨¨¨¦©

"dpiidYe" F` "EidIe")m"`x(. ©¦§©¦§¤¨
"äðeîà"a "åéãé"¯micIdW `le ¨¨¤¡¨§Ÿ¤©¨©¦
."dpEn`" Eid onvr©§¨¨¡¨

äðîàð älôúa íéîMä úBNeøt§©¨©¦¦§¦¨¤¡¨¨
äðBëðe¯zpEknE)l"yx(. §¨§ª¤¤

LîMä àa ãòíé÷ìîò eéäL Y ©Ÿ©¨¤¤¨£¨¥¦
úBòMä úà ïéáMçî§©§¦¤©¨
íä äòL Bæéàa äàéâBìBøèöàa§¦§§¦¨§¥¨¨¥
änç äLî íäì ãéîòäå ,íéçöBð§¦§¤¡¦¨¤Ÿ¤©¨

áaøòå¯.lAlA §¦§¥¦§¥
úBòMä úà¯`A cr" ,xnFlM ¤©¨§©©Ÿ

zriwW cr FWExiR oi` ,"WnXd©¤¤¥¥©§¦©

.WnXd zcinr cr `N` ,WnXd©¤¤¤¨©£¦©©¤¤
dOl ,oM `l m`W ,oM Wxtl KxvEde§§©§¨¥¥¤¦Ÿ¥¨¨

dpEn` eici idie" aEzMd WiBcn`A cr ©§¦©¨©§¦¨¨¡¨©Ÿ
WnXdeici idie" :xnFl Fl did ," ©¤¤¨¨©©§¦¨¨

"wlnr z` rWFdi WFlgi cr dpEn ¡̀¨©©£§ª©¤£¨¥
,WnXd `A mr did oFgSPd m` mbe)§©¦©¦¨¨¨¦Ÿ©¤¤

FWiBcdl oipr mEW oi`(Wxtn okl , ¥¦§¨§©§¦¨¥§¨¥
oFgSPl dAiq did ,"WnXd `A"W¤Ÿ©¤¤¨¨¦¨©¦¨

.dnglOAbi dxez ©¦§¨¨
(bi)ìçiåòLBäé LéLàø Cúç Y ©©£Ÿ§ª©¨©¨¥

åéøBab¯."axg itl" xn` mdilre ¦¨©£¥¤¨©§¦¨¤
lç àlà øéàLä àìåíäaL íéL¯ §Ÿ¦§¦¤¨©¨¦¤¨¤

."WFlgIe" xn`p okle§¨¥¤¡©©©£
ïéãîì eðà ïàkî ,ílk íâøä àìå§Ÿ£¨¨ª¨¦¨¨§¥¦

äðéëL ìL øeacä ét-ìò äNòL¯ ¤¨¨©¦©¦¤§¦¨
z` bFxdl Kixv did oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©£¤
zxFz"A azke ."WFlgIe" wx `le ,mNEM¨§Ÿ©©©£§¨©§©
d`ividW o`Mn gikFdl oi`W "mgpn§©¥¤¥§¦©¦¨¤©§¦¨
`N` ,'d iEEiv iRÎlr dzid dnglOl©¦§¨¨¨§¨©¦¦¤¨

Wxtl xWt`dnglOl E`vIW xg`NW ¤§¨§¨¥¤§©©¤¨§©¦§¨¨
bFxdl xEACd iRÎlr d`xFd dzid̈§¨¨¨©¦©¦©£
i"Wx d`xE .mNEM `le calA mixFABd©¦¦¦§¨§Ÿ¨§¥©¦

.ai wEqR lirlci dxez §¥¨
(ci)ïBøkæ úàæ áúk÷ìîò àaL Y §ŸŸ¦¨¤¨£¨¥

úBnàä ìëì íã÷ ìàøNéì âecæäì¯ §¦§©¥§¦§¨¥Ÿ¤§¨¨ª
xEn`l dpEMde ,"z`f" WExiR Edfe§¤¥Ÿ§©©¨¨¨¨
"l`xUi mr mgNIe wlnr `aIe" lirl§¥©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦¦§¨¥

)dcya x`a(oFW`xd didW oeiMW .¤¥¨¤¨¨¨¦
.oFxMfl z`f aFYkl Wi ,mgNdl§¦¨¥¥¦§Ÿ§¦¨

òLBäé éðæàa íéNåúà ñéðënä Y §¦§¨§¥§ª©©©§¦¤
ìàøNé úà äeöiL ,õøàì ìàøNé¯ ¦§¨¥¨¨¤¤§©¤¤¦§¨¥

EEhvPW zFvn WlXdn zg` Ffe§©©¥©¨¦§¤¦§©
zixkdl" ,ux`l mzqipkA l`xUi¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤§©§¦

"wlnr lW Frxf)a ,cq oixcdpq(`N` , ©§¤£¨¥¤¨
mixacA wEqRdn z`f micnFl mXW¤¨§¦Ÿ¥©¨¦§¨¦
mEXn ,oM Wxtl KxvEde .hi ,dk§§©§¨¥¥¦
mr einiA mglp `l Fnvr rWFdIW¤§ª©©§Ÿ¦§©§¨¨¦
l`xUi z` oM dEiv wx `N` ,wlnr£¨¥¤¨©¦¨¥¤¦§¨¥

)i"gp(.
ìBì æîøð ïàk ,Bìeîb úà Bì ílL §©¥¤§¨¦§©

ìàøNé úà ñéðëî òLBäiL äLîì§Ÿ¤¤§ª©©§¦¤¦§¨¥
õøàì¯WxFtnA Fl xn` `l xnFlM ¨¨¤§©Ÿ¨©¦§¨

`N` ,ux`l mzF` qipkn rWFdIW¤§ª©©§¦¨¨¨¤¤¨
z` dEvi rWFdIW Fl xn`W dGn¦¤¤¨©¤§ª©§©¤¤
mqipki rWFdIW fnx dfA did ,l`xUi¦§¨¥¨¨¨¤¤¤¤§ª©©§¦¥
z` qipkn" zFaiYd ,df itlE .ux`l̈¨¤§¦¤©¥©§¦¤
'd ixaCn df oi` ,"ux`l l`xUi¦§¨¥¨¨¤¥¤¦¦§¥

.'d ixaC zpEM WExiR `N` ,dWnl§¤¤¨¥©¨©¦§¥
äçîà äçî ékEøéäæî éðà Cëì Y ¦¨Ÿ¤§¤§¨£¦©§¦§

ïk¯,xnFlM .FzFgnl rWFdil xnFl ¥©¦ª©¦§§©
"dgn` dgn iM"¦¨Ÿ¤§¤

BúBçîì éðà õôç ék¯ip`W `le ¦¨¥£¦¦§§Ÿ¤£¦
miUe" Edn oM m`W ,dgn` invr©§¦¤§¤¤¦¥©§¦

"rWFdi ipf`A)m"`x(.eh dxez §¨§¥§ª©

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(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 ְְְְִֵֶַָָָָָָ

(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«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

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¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)øeçå ïøäà äLîeïàkî Y Ÿ¤©£Ÿ§¦¨
ìL íéëéøvL úéðòúìøáòì äL §©£¦¤§¦¦§Ÿ¨©£Ÿ

äázä éðôì¯Eid dOl oM `l m` iM ¦§¥©¥¨¦¦Ÿ¥¨¨¨
ixde ,xEge oxd` FOr zFlrl mikixv§¦¦©£¦©£Ÿ§©£¥
FnM ,dWn iciÎlr dzid dNErRd xTir¦©©§¨¨§¨©§¥¤§
W`x lr aSp ikp`" dNigY xn`W¤¨©§¦¨¨Ÿ¦¦¨©Ÿ

."draBd©¦§¨
íééeøL eéä úéðòúaL¯ipAW mEXn ¤§©£¦¨§¦¦¤§¥

i"WxA oOwlckE ,xrvA Eid l`xUi¦§¨¥¨§©©§¦§©¨§©¦
xn`W dAiQd Ff ilE`e .ai wEqR̈§©©¦¨¤¨©
zFidl dvx iM ,`weC "xgn" rWFdil¦ª©¨¨©§¨¦¨¨¦§

.dnglOd zrWA ziprzA§©£¦¦§©©¦§¨¨
øeçäéä íéøî ìL dða Y¯KxvEd §¨¤¦§¨¨¨§©

mcFw xMfp `l xEgW ipRn ,df ricFdl§¦©¤¦§¥¤Ÿ¦§©¤
,rEcIW inM dxFYA aYkp dOle ,okl̈¥§¨¨¦§©©¨§¦¤¨©
,mixn lW DpA did `EdW WxiR okl̈¥¥©¤¨¨§¨¤¦§¨

mqxEtn dide)m"`x(x`al `A dfaE . §¨¨§§¨¨¤¨§¨¥
n ,`Edia`e acp `le xEg `weC dOlipR ¨¨©§¨§Ÿ¨¨©£¦¦§¥

zEkfaE ,mixn lW DpA `Ed xEgW¤§¨¤¦§¨¦§
mixnE oxd` dWn l`xUi irFx zWlW§¤¥¦§¨¥¤©£Ÿ¦§¨

l`xUi EgSpi)`"eb(. §©§¦§¨¥
dìòa áìëå¯oOwlcM ,eia` didW §¨¥©§¨¤¨¨¨¦§¦§©¨

alM"W siqFdX dn .ci ,ck i"WxA§©¦©¤¦¤¨¥
dWwEi `NW icM `EdW d`xp ,"DlrA©§¨¦§¤¤§¥¤Ÿ§¤
did xEgW ,a ,`l oOwl xn`PX dOn¦©¤¤¡©§©¨¤¨¨
df mr mi`zn df Ki`e ,dcEdi haXn¦¥¤§¨§¥¤©§¦¦¤
siqFd okle ,mixn lW DpA didW¤¨¨§¨¤¦§¨§¨¥¦

haWA dpnp eia` llbaE ,DlrA alMW¤¨¥©§¨¦§©¨¦¦§¤§¥¤
.dcEdi`i dxez §¨

(`i)Bãé äLî íéøé øLàkåéãé éëå Y ©£¤¨¦Ÿ¤¨§¦¨¨
äîçìnä eéä úBçöBð äLî ìL¯ ¤Ÿ¤§¨©¦§¨¨

did FaE ,mdA mglPW `Ed rWFdi ixde©£¥§ª©¤¦§©¨¤¨¨
EpiptNW `xnBA .cqtdde oFgSPd iElŸ©¦¨§©¤§¥©§¨¨¤§¨¥
zFxaFW F` dngln zFUFr" :`qxiBd©¦§¨¦§¨¨§

."dngln¦§¨¨
'eëå¯EidW onf lM :Ll xnFl `N`" §¤¨©§¨§©¤¨

,dlrn iRlM oilMYqn l`xUi¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨
minXAW mdia`l mAl z` oicArWnE§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦
Eid ± e`l m`e ,mixAbzn Eid ±¨¦§©§¦§¦¨¨
oeiMW ,mW `"WxdOd azke ."miltFp§¦§¨©©©©§¨¨¤¥¨
z` mzQp lr" did l`xUi lW `hgdW¤©¥§¤¦§¨¥¨¨©©Ÿ¨¤
df llbaE ,"EpAxwA 'd Wid xn`l 'd¥Ÿ£¥§¦§¥¦§©¤
`l m`hg `lEle ,"'ebe wlnr `aIe"©¨Ÿ£¨¥§¥¤§¨Ÿ
d`xd dfl ,oFWle dOE` lM odA dhlẄ§¨¨¤¨¨§¨¨¤¤§¨
,minXl zFUExR eicIW dWn mdl̈¤¤¤¨¨§©¨©¦
m`W ,`zNin `ilY mAl zpEkAW¤§©¨©¦¨©§¨¦§¨¤¦
minXl mAl oEkl dlrnl oilMYqn¦§©§¦§©§¨§©¥¦¨©¨©¦
,mixAbzn md ,eici dWn mixdW FnM§¤¥¦¤¨¨¥¦§©§¦
ici mB ,dlrnl minXl ozpEM oi` m`e§¦¥©¨¨¨©¨©¦§©§¨©§¥
qg ,l`xUi miltFpe ElXxzp dWn¤¦§©§§§¦¦§¨¥©
ixdW ,sqFp oipr aXizi dfaE .dlilge§¨¦¨¨¤¦§©¥¦§¨¨¤£¥
,KEnp mFwnA cFnrl millRzOd KxCn¦¤¤©¦§©§¦©£§¨¨
,"Liz`xw miTnrOn" xn`PW FnM§¤¤¡©¦©£©¦§¨¦

W`xl dlr dWn la`icM ,draBd £¨¤¨¨§Ÿ©¦§¨§¥

dWn ici z` mYnglnA l`xUi E`xIW¤¦§¦§¨¥§¦§©§¨¤§¥¤
.minXl mAl EpEkie ,dlrn iRlM§©¥©§¨¦©§¦¨©¨©¦

äðMä Làøa àúéàãk¯d`xE .` ,hk ¦§¦¨§Ÿ©¨¨§¥
.g ,`k xAcOA i"Wx mBai dxez ©©¦©¦§¨

(ai)íéãák äLî éãéåìéáLa Y ¦¥Ÿ¤§¥¦¦§¦
äåöna ìvòúpL¯FpFWl zEhWRn ¤¦§©¥©¦§¨¦©§§

mgNdl z`vl 'dn iEEv didW rnWn©§©¤¨¨¦¥¨¥§¦¨¥
wEqR oOwl FpFWNn rnWn oke ,wlnrA©£¨¥§¥©§©¦§§©¨¨
zxFz"A K` ."xEACd iR lr EUrW" bi¤¨©¦©¦©§©
Wxtl gxkEn df oi`W azM "mgpn§©¥¨©¤¥¤§¨§¨¥
z`vl 'dn WxFtn iEEiv didW¤¨¨¦§¨¥¨¥
`vFi dWn did i`CeA f` iM ,dnglnl§¦§¨¨¦¨§©©¨¨¤¥
,zFpFAWg mEW `ll FnvrA dnglOl©¦§¨¨§©§§Ÿ¤§
zevnl dpEMdW Wxtl xWt` `N ¤̀¨¤§¨§¨¥¤©©¨¨§¦§©
.mdilr minTd ipRn l`xUi zpbd£¨©¦§¨¥¦§¥©¨¦£¥¤

.bi wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨
åéãé eøwéúð ,åézçz øçà äpîe¯ ¦¨©¥©§¨¦§©§¨¨

Edfe ."oxwi dWn icie" mEBxYd oFWlM¦§©©§¦¥¤§¨¨§¤
lSrzPW oeiM ,dCn cbpM dCn WpFr¤¦¨§¤¤¦¨¥¨¤¦§©¥
,FnvrA dnglOl z`vl caM dUrpe§©£¨¨¥¨¥©¦§¨¨§©§
Wxtn Fpi`X dnE .micaM eici EUrp©£¨¨§¥¦©¤¥§¨¥
iraHd iWFTd mEXn eici ExTizPW¤¦§©§¨¨¦©¦©¦§¦
mFId lM dlrn iRlM micId wifgdl§©£¦©¨©¦§©¥©§¨¨©

ziprzA hxtaE)("mgpn zxFz"A azM , ¦§¨§©£¦¨©§©§©¥
`le ,"micaM" xn`X dOn oM cnFNW¤¥¥¦©¤¨©§¥¦§Ÿ
eici Eid dNigYkNOW Epid ,"EcaM"¨§©§¤¦§©§¦¨¨¨¨
KWnA micaM EUrPW `le ,micaM§¥¦§Ÿ¤©£§¥¦§¤¤



קלז glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy
‰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 עלּֿפי ׁשעׂשּו .למדים ְְִִִִֵֶֶַַָָ

(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»…∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

zlin miinrt mixne`y epibdpn (*xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

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¿¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx la` .WpFrd cSn Edfe ,mFId©§¤¦©¨¤£¨©¦
micaM dWn icie" :WxiR a ,cp zFkxaA¦§¨¥©¦¥¤§¥¦
`N` FNEM mFId lM ohWtl lFki Fpi` ±¥¨§¨§¨¨©¤¨
d`x K` ."eizFrFxfA miknFY oMÎm`Î¦¥§¦¦§¨©§¥
lM dzid `l dnglOdW oOwl i"Wx©¦§©¨¤©¦§¨¨Ÿ¨§¨¨

.mFId©
eç÷iåøeçå ïøäà Y¯,dWn `le ©¦§©£Ÿ§§Ÿ¤

eici mr zFidl Kixv did ixdW¤£¥¨¨¨¦¦§¦¨¨
`NW ,mixg` miWp` `le ,dlrnl§©§¨§Ÿ£¨¦£¥¦¤Ÿ

.mdn uEg draBd lr EidW Epivn̈¦¤¨©©¦§¨¥¤
åézçú eîéNiå ïáàBì áLé àìå Y ¤¤©¨¦©§¨§Ÿ¨©

ïééeøL ìàøNé :øîà ,úñëå øk ìò©©¨¤¤¨©¦§¨¥§¦
.øòöa íänò äéäà éðà óà ,øòöa§©©©£¦¤§¤¦¨¤§©©

äðeîà åéãé éäéåäLî "éäéå" Y¯ ©§¦¨¨¡¨©§¦Ÿ¤
:xnFl Kixv did oM m`W ,micId `le§Ÿ©¨©¦¤¦¥¨¨¨¦©

"dpiidYe" F` "EidIe")m"`x(. ©¦§©¦§¤¨
"äðeîà"a "åéãé"¯micIdW `le ¨¨¤¡¨§Ÿ¤©¨©¦
."dpEn`" Eid onvr©§¨¨¡¨

äðîàð älôúa íéîMä úBNeøt§©¨©¦¦§¦¨¤¡¨¨
äðBëðe¯zpEknE)l"yx(. §¨§ª¤¤

LîMä àa ãòíé÷ìîò eéäL Y ©Ÿ©¨¤¤¨£¨¥¦
úBòMä úà ïéáMçî§©§¦¤©¨
íä äòL Bæéàa äàéâBìBøèöàa§¦§§¦¨§¥¨¨¥
änç äLî íäì ãéîòäå ,íéçöBð§¦§¤¡¦¨¤Ÿ¤©¨

áaøòå¯.lAlA §¦§¥¦§¥
úBòMä úà¯`A cr" ,xnFlM ¤©¨§©©Ÿ

zriwW cr FWExiR oi` ,"WnXd©¤¤¥¥©§¦©

.WnXd zcinr cr `N` ,WnXd©¤¤¤¨©£¦©©¤¤
dOl ,oM `l m`W ,oM Wxtl KxvEde§§©§¨¥¥¤¦Ÿ¥¨¨

dpEn` eici idie" aEzMd WiBcn`A cr ©§¦©¨©§¦¨¨¡¨©Ÿ
WnXdeici idie" :xnFl Fl did ," ©¤¤¨¨©©§¦¨¨

"wlnr z` rWFdi WFlgi cr dpEn ¡̀¨©©£§ª©¤£¨¥
,WnXd `A mr did oFgSPd m` mbe)§©¦©¦¨¨¨¦Ÿ©¤¤

FWiBcdl oipr mEW oi`(Wxtn okl , ¥¦§¨§©§¦¨¥§¨¥
oFgSPl dAiq did ,"WnXd `A"W¤Ÿ©¤¤¨¨¦¨©¦¨

.dnglOAbi dxez ©¦§¨¨
(bi)ìçiåòLBäé LéLàø Cúç Y ©©£Ÿ§ª©¨©¨¥

åéøBab¯."axg itl" xn` mdilre ¦¨©£¥¤¨©§¦¨¤
lç àlà øéàLä àìåíäaL íéL¯ §Ÿ¦§¦¤¨©¨¦¤¨¤

."WFlgIe" xn`p okle§¨¥¤¡©©©£
ïéãîì eðà ïàkî ,ílk íâøä àìå§Ÿ£¨¨ª¨¦¨¨§¥¦

äðéëL ìL øeacä ét-ìò äNòL¯ ¤¨¨©¦©¦¤§¦¨
z` bFxdl Kixv did oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©£¤
zxFz"A azke ."WFlgIe" wx `le ,mNEM¨§Ÿ©©©£§¨©§©
d`ividW o`Mn gikFdl oi`W "mgpn§©¥¤¥§¦©¦¨¤©§¦¨
`N` ,'d iEEiv iRÎlr dzid dnglOl©¦§¨¨¨§¨©¦¦¤¨

Wxtl xWt`dnglOl E`vIW xg`NW ¤§¨§¨¥¤§©©¤¨§©¦§¨¨
bFxdl xEACd iRÎlr d`xFd dzid̈§¨¨¨©¦©¦©£
i"Wx d`xE .mNEM `le calA mixFABd©¦¦¦§¨§Ÿ¨§¥©¦

.ai wEqR lirlci dxez §¥¨
(ci)ïBøkæ úàæ áúk÷ìîò àaL Y §ŸŸ¦¨¤¨£¨¥

úBnàä ìëì íã÷ ìàøNéì âecæäì¯ §¦§©¥§¦§¨¥Ÿ¤§¨¨ª
xEn`l dpEMde ,"z`f" WExiR Edfe§¤¥Ÿ§©©¨¨¨¨
"l`xUi mr mgNIe wlnr `aIe" lirl§¥©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦¦§¨¥

)dcya x`a(oFW`xd didW oeiMW .¤¥¨¤¨¨¨¦
.oFxMfl z`f aFYkl Wi ,mgNdl§¦¨¥¥¦§Ÿ§¦¨

òLBäé éðæàa íéNåúà ñéðënä Y §¦§¨§¥§ª©©©§¦¤
ìàøNé úà äeöiL ,õøàì ìàøNé¯ ¦§¨¥¨¨¤¤§©¤¤¦§¨¥

EEhvPW zFvn WlXdn zg` Ffe§©©¥©¨¦§¤¦§©
zixkdl" ,ux`l mzqipkA l`xUi¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤§©§¦

"wlnr lW Frxf)a ,cq oixcdpq(`N` , ©§¤£¨¥¤¨
mixacA wEqRdn z`f micnFl mXW¤¨§¦Ÿ¥©¨¦§¨¦
mEXn ,oM Wxtl KxvEde .hi ,dk§§©§¨¥¥¦
mr einiA mglp `l Fnvr rWFdIW¤§ª©©§Ÿ¦§©§¨¨¦
l`xUi z` oM dEiv wx `N` ,wlnr£¨¥¤¨©¦¨¥¤¦§¨¥

)i"gp(.
ìBì æîøð ïàk ,Bìeîb úà Bì ílL §©¥¤§¨¦§©

ìàøNé úà ñéðëî òLBäiL äLîì§Ÿ¤¤§ª©©§¦¤¦§¨¥
õøàì¯WxFtnA Fl xn` `l xnFlM ¨¨¤§©Ÿ¨©¦§¨

`N` ,ux`l mzF` qipkn rWFdIW¤§ª©©§¦¨¨¨¤¤¨
z` dEvi rWFdIW Fl xn`W dGn¦¤¤¨©¤§ª©§©¤¤
mqipki rWFdIW fnx dfA did ,l`xUi¦§¨¥¨¨¨¤¤¤¤§ª©©§¦¥
z` qipkn" zFaiYd ,df itlE .ux`l̈¨¤§¦¤©¥©§¦¤
'd ixaCn df oi` ,"ux`l l`xUi¦§¨¥¨¨¤¥¤¦¦§¥

.'d ixaC zpEM WExiR `N` ,dWnl§¤¤¨¥©¨©¦§¥
äçîà äçî ékEøéäæî éðà Cëì Y ¦¨Ÿ¤§¤§¨£¦©§¦§

ïk¯,xnFlM .FzFgnl rWFdil xnFl ¥©¦ª©¦§§©
"dgn` dgn iM"¦¨Ÿ¤§¤

BúBçîì éðà õôç ék¯ip`W `le ¦¨¥£¦¦§§Ÿ¤£¦
miUe" Edn oM m`W ,dgn` invr©§¦¤§¤¤¦¥©§¦

"rWFdi ipf`A)m"`x(.eh dxez §¨§¥§ª©

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(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 ְְְְִֵֶַָָָָָָ

(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«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

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¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)øeçå ïøäà äLîeïàkî Y Ÿ¤©£Ÿ§¦¨
ìL íéëéøvL úéðòúìøáòì äL §©£¦¤§¦¦§Ÿ¨©£Ÿ

äázä éðôì¯Eid dOl oM `l m` iM ¦§¥©¥¨¦¦Ÿ¥¨¨¨
ixde ,xEge oxd` FOr zFlrl mikixv§¦¦©£¦©£Ÿ§©£¥
FnM ,dWn iciÎlr dzid dNErRd xTir¦©©§¨¨§¨©§¥¤§
W`x lr aSp ikp`" dNigY xn`W¤¨©§¦¨¨Ÿ¦¦¨©Ÿ

."draBd©¦§¨
íééeøL eéä úéðòúaL¯ipAW mEXn ¤§©£¦¨§¦¦¤§¥

i"WxA oOwlckE ,xrvA Eid l`xUi¦§¨¥¨§©©§¦§©¨§©¦
xn`W dAiQd Ff ilE`e .ai wEqR̈§©©¦¨¤¨©
zFidl dvx iM ,`weC "xgn" rWFdil¦ª©¨¨©§¨¦¨¨¦§

.dnglOd zrWA ziprzA§©£¦¦§©©¦§¨¨
øeçäéä íéøî ìL dða Y¯KxvEd §¨¤¦§¨¨¨§©

mcFw xMfp `l xEgW ipRn ,df ricFdl§¦©¤¦§¥¤Ÿ¦§©¤
,rEcIW inM dxFYA aYkp dOle ,okl̈¥§¨¨¦§©©¨§¦¤¨©
,mixn lW DpA did `EdW WxiR okl̈¥¥©¤¨¨§¨¤¦§¨

mqxEtn dide)m"`x(x`al `A dfaE . §¨¨§§¨¨¤¨§¨¥
n ,`Edia`e acp `le xEg `weC dOlipR ¨¨©§¨§Ÿ¨¨©£¦¦§¥

zEkfaE ,mixn lW DpA `Ed xEgW¤§¨¤¦§¨¦§
mixnE oxd` dWn l`xUi irFx zWlW§¤¥¦§¨¥¤©£Ÿ¦§¨

l`xUi EgSpi)`"eb(. §©§¦§¨¥
dìòa áìëå¯oOwlcM ,eia` didW §¨¥©§¨¤¨¨¨¦§¦§©¨

alM"W siqFdX dn .ci ,ck i"WxA§©¦©¤¦¤¨¥
dWwEi `NW icM `EdW d`xp ,"DlrA©§¨¦§¤¤§¥¤Ÿ§¤
did xEgW ,a ,`l oOwl xn`PX dOn¦©¤¤¡©§©¨¤¨¨
df mr mi`zn df Ki`e ,dcEdi haXn¦¥¤§¨§¥¤©§¦¦¤
siqFd okle ,mixn lW DpA didW¤¨¨§¨¤¦§¨§¨¥¦

haWA dpnp eia` llbaE ,DlrA alMW¤¨¥©§¨¦§©¨¦¦§¤§¥¤
.dcEdi`i dxez §¨

(`i)Bãé äLî íéøé øLàkåéãé éëå Y ©£¤¨¦Ÿ¤¨§¦¨¨
äîçìnä eéä úBçöBð äLî ìL¯ ¤Ÿ¤§¨©¦§¨¨

did FaE ,mdA mglPW `Ed rWFdi ixde©£¥§ª©¤¦§©¨¤¨¨
EpiptNW `xnBA .cqtdde oFgSPd iElŸ©¦¨§©¤§¥©§¨¨¤§¨¥
zFxaFW F` dngln zFUFr" :`qxiBd©¦§¨¦§¨¨§

."dngln¦§¨¨
'eëå¯EidW onf lM :Ll xnFl `N`" §¤¨©§¨§©¤¨

,dlrn iRlM oilMYqn l`xUi¦§¨¥¦§©§¦§©¥©§¨
minXAW mdia`l mAl z` oicArWnE§©§§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦
Eid ± e`l m`e ,mixAbzn Eid ±¨¦§©§¦§¦¨¨
oeiMW ,mW `"WxdOd azke ."miltFp§¦§¨©©©©§¨¨¤¥¨
z` mzQp lr" did l`xUi lW `hgdW¤©¥§¤¦§¨¥¨¨©©Ÿ¨¤
df llbaE ,"EpAxwA 'd Wid xn`l 'd¥Ÿ£¥§¦§¥¦§©¤
`l m`hg `lEle ,"'ebe wlnr `aIe"©¨Ÿ£¨¥§¥¤§¨Ÿ
d`xd dfl ,oFWle dOE` lM odA dhlẄ§¨¨¤¨¨§¨¨¤¤§¨
,minXl zFUExR eicIW dWn mdl̈¤¤¤¨¨§©¨©¦
m`W ,`zNin `ilY mAl zpEkAW¤§©¨©¦¨©§¨¦§¨¤¦
minXl mAl oEkl dlrnl oilMYqn¦§©§¦§©§¨§©¥¦¨©¨©¦
,mixAbzn md ,eici dWn mixdW FnM§¤¥¦¤¨¨¥¦§©§¦
ici mB ,dlrnl minXl ozpEM oi` m`e§¦¥©¨¨¨©¨©¦§©§¨©§¥
qg ,l`xUi miltFpe ElXxzp dWn¤¦§©§§§¦¦§¨¥©
ixdW ,sqFp oipr aXizi dfaE .dlilge§¨¦¨¨¤¦§©¥¦§¨¨¤£¥
,KEnp mFwnA cFnrl millRzOd KxCn¦¤¤©¦§©§¦©£§¨¨
,"Liz`xw miTnrOn" xn`PW FnM§¤¤¡©¦©£©¦§¨¦

W`xl dlr dWn la`icM ,draBd £¨¤¨¨§Ÿ©¦§¨§¥

dWn ici z` mYnglnA l`xUi E`xIW¤¦§¦§¨¥§¦§©§¨¤§¥¤
.minXl mAl EpEkie ,dlrn iRlM§©¥©§¨¦©§¦¨©¨©¦

äðMä Làøa àúéàãk¯d`xE .` ,hk ¦§¦¨§Ÿ©¨¨§¥
.g ,`k xAcOA i"Wx mBai dxez ©©¦©¦§¨

(ai)íéãák äLî éãéåìéáLa Y ¦¥Ÿ¤§¥¦¦§¦
äåöna ìvòúpL¯FpFWl zEhWRn ¤¦§©¥©¦§¨¦©§§

mgNdl z`vl 'dn iEEv didW rnWn©§©¤¨¨¦¥¨¥§¦¨¥
wEqR oOwl FpFWNn rnWn oke ,wlnrA©£¨¥§¥©§©¦§§©¨¨
zxFz"A K` ."xEACd iR lr EUrW" bi¤¨©¦©¦©§©
Wxtl gxkEn df oi`W azM "mgpn§©¥¨©¤¥¤§¨§¨¥
z`vl 'dn WxFtn iEEiv didW¤¨¨¦§¨¥¨¥
`vFi dWn did i`CeA f` iM ,dnglnl§¦§¨¨¦¨§©©¨¨¤¥
,zFpFAWg mEW `ll FnvrA dnglOl©¦§¨¨§©§§Ÿ¤§
zevnl dpEMdW Wxtl xWt` `N ¤̀¨¤§¨§¨¥¤©©¨¨§¦§©
.mdilr minTd ipRn l`xUi zpbd£¨©¦§¨¥¦§¥©¨¦£¥¤

.bi wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨
åéãé eøwéúð ,åézçz øçà äpîe¯ ¦¨©¥©§¨¦§©§¨¨

Edfe ."oxwi dWn icie" mEBxYd oFWlM¦§©©§¦¥¤§¨¨§¤
lSrzPW oeiM ,dCn cbpM dCn WpFr¤¦¨§¤¤¦¨¥¨¤¦§©¥
,FnvrA dnglOl z`vl caM dUrpe§©£¨¨¥¨¥©¦§¨¨§©§
Wxtn Fpi`X dnE .micaM eici EUrp©£¨¨§¥¦©¤¥§¨¥
iraHd iWFTd mEXn eici ExTizPW¤¦§©§¨¨¦©¦©¦§¦
mFId lM dlrn iRlM micId wifgdl§©£¦©¨©¦§©¥©§¨¨©

ziprzA hxtaE)("mgpn zxFz"A azM , ¦§¨§©£¦¨©§©§©¥
`le ,"micaM" xn`X dOn oM cnFNW¤¥¥¦©¤¨©§¥¦§Ÿ
eici Eid dNigYkNOW Epid ,"EcaM"¨§©§¤¦§©§¦¨¨¨¨
KWnA micaM EUrPW `le ,micaM§¥¦§Ÿ¤©£§¥¦§¤¤



glyaקלח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i ycew zayl inei xeriy

(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∑לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ְְְְִִִֶַַָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמלחמה
ׁשלם  הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּוא

ׁשּנאמר: ׁשלם, ט)והּכּסא ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו א)"האֹויב ׁשמרה (עמוס "ועברתֹו ְְְְֱֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
שם)נצח". ׁשלם,(תהלים הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ"ּכֹונן

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

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»≈»¿»

âñø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìùá úùøôì äøèôä

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)BîL àø÷iå.çaæî ìL Yéqð 'ä ©¦§¨§¤¦§¥©¦¦
ïàk eðì äNò àeä-Ceøa-LBãwä Y©¨¨¨¨¨¨

ìBãb ñð¯mB "qp" WxtOW rnWn ¥¨©§©¤§¨¥¥©
"iQp mix`" FnM ,dNEcbE dnxd oFWNn¦§£¨¨§¨§¨¦¦¦

)ak ,hn diryi(."lFcB" zaiY siqFn okle ,§¨¥¦¥©¨
"'ä" éeø÷ çaænäL àì¯lr `N` Ÿ¤©¦§¥©¨¤¨©

gAfOd `xw qPd mW)k ,bl ziy`xa i"yx(. ¥©¥¨¨©¦§¥©
øëBæ çaæî ìL BîL øékænä àlà¤¨©©§¦§¤¦§¥©¥

íB÷nä äNòL ñpä úà¯xiMfdl ¤©¥¤¨¨©¨§©§¦
`EdÎKExAÎWFcTd lW FgaW)my i"yx(. ¦§¤©¨¨

eðlL ñð àeä "'ä"¯'d" :mW i"WxA ¥¤¨§©¦¨
lrW ,"mgpn zxFz"A azke ."iQp `Ed¦¦§¨©§©§©¥¤©
FWExiR "`xwIe"W Wxtl oYip dfÎiRÎ¦¤¦¨§¨¥¤©¦§¨¥

mB)(gAfOdW ,"`ixwIe" oFWNn ©¦§©©§¦¤©¦§¥©
qPd mW lr `xwPW)(mc` ipal mxFB ¤¦§¨©¥©¥¥¦§¥¨¨

.'d lW FgaW z` `ixwdlfh dxez §©§¦¤¦§¤
(fh)øîàiåäLî Y¯ÎWFcTdW `le ©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ¤©¨

iM"l KWndA z`f xn` `EdÎKExÄ¨©Ÿ§¤§¥§¦
z`f xn` dWn `N` ,"'ebe dgn` dgn̈Ÿ¤§¤¤¨¤¨©Ÿ
ipf`A miUe" iEESl m`zdA ,rWFdil¦ª©§¤§¥©¦§¦§¨§¥

"rWFdi)iaxd(. §ª©
dé ñk ìò ãé ék-LBãwä ìL Bãé Y ¦¨©¥¨¨¤©¨

,Bàñëa òáMì äîøeä àeä-Ceøä§¨¦¨©§¦§
äáéàå "äîçìî" Bì úBéäì¯siqFn ¦§¦§¨¨§¥¨¦

e`l "dngln" WExiR iM ,"dai`e"§¥¨¦¥¦§¨¨¨
dzid xFC lkA `l ixdW ,`weC©§¨¤£¥Ÿ§¨¨§¨
lkA DpWi "dai`" la` ,WOn dngln¦§¨¨©¨£¨¥¨¤§¨§¨

xFC)m"`x(KWndA `iaOW FnkE ,§¤¥¦©¤§¥
."gvp dxnW Fzxare"§¤§¨§¨¨¤©

úéîìBò "÷ìîòa"¯xFCn" Wxtn ©£¨¥¨¦§¨¥¦
zinlFr zErnWnA ,"xFC)m"`x(d`xE . §©§¨¨¦§¥

FxFCn ± xFC xFCn" :i ,cl dirWi i"Wx©¦§©§¨¦¦
mXnE ,lE`W lW FxFcl dWn lW¤¤§¤¨¦¨
lW FxFcl mXnE ,ikCxn lW FxFcl§¤¨§§©¦¨§¤

."EpgiWn Kln¤¤§¦¥
óàå ?"àqk" øîàð àìå ,"ñk" eäîe©¥§Ÿ¤¡©¦¥§©

Béöçì ÷ìçð íMä¯."DÎi" ©¥¤¡©§¤§¨
BîL ïéàL àeä-Ceøa-LBãwä òaLð¦§©©¨¨¤¥§

íìL Bàñk ïéàå íìL¯xnFl dlilg ¨¥§¥¦§¨¥¨¦¨©
ÎWFcTdW `N` ,dlrnl oFxQg WIW¤¥¦¨§©§¨¤¨¤©¨
FcFaM zF`xdl hrnn `EdÎKExÄ§©¥§©§§

mlW FnWaE mlW `QkA)cec ixac(. §¦¥¨¥¦§¨¥
Blk ÷ìîò ìL BîL äçniL ãò¯ ©¤¦¨¤§¤£¨¥ª

z` mdn xi`WdW dYr oMÎoi`XÎdn©¤¥¥©¨¤¦§¦¥¤¤
.xEACd iR lr ,miWNgd©©¨¦©¦©¦

íìL íMä äéäé Y BîL äçniLëe§¤¦¨¤§¦§¤©¥¨¥
íìL àqkäå¯,gp zFkxA i"Wx d`x §©¦¥¨¥§¥©¦§¨

iciÎlr ,xnFlM ± DÎi qM lr ci iM" :`¦¨©¥¨§©©§¥

."F`qM dNrzi wlnrA 'dl dngln¦§¨¨©©£¨¥¦§©¤¦§
øîàpL¯.f ,h miNdY ¤¤¡©§¦¦

"çöðì úBáøç enz áéBàä"¯FzF` ¨¥©¢¨¨¤©
Epilr dzid Fz`pU oAxEgW aiF`¥¤§©¦§¨¨§¨¨¥

wlnr Edf ,gvpl)my i"yx(:FpFxzR oke . ¨¤©¤£¨¥§¥¦§
zFaxgd zFnFwOdW rC aiF`d dY ©̀¨¨¥©¤©§©£¥
EaEWi `le mlFr cr Elki LAW¤§¦§©¨§Ÿ¨

ozEncwl)my i"yx zernyn oke .c"evn(. §©§¨
Búøáòå" :Ba áeúkL ÷ìîò eäæ¤£¨¥¤¨§¤§¨

"çöð äøîL¯dxard .`i ,` qFnr §¨¨¤©¨¨¤§¨
l`xUi ipA lr Fl WIW [mrGde]§©©©¤¥©§¥¦§¨¥
dPafri `le ,mlFrl Flv` dxEnW§¨¤§§¨§Ÿ©©§¤¨

mrR mEWA)c"evn(. §©©
"änä íøëæ ãáà zLúð íéøòå"¯ §¨¦¨©§¨¨©¦§¨¥¨

Eqxdp xW` mixrd s` .mW miNdY§¦¦¨©¤¨¦£¤¤¤§
mxkf ca`p didi L`hgA)my c"evn(. §¤§£¦§¤¤¡¨¦§¨

åéøçà øîBà eäî¯.g wEqR mW ©¥©£¨¨¨
,íìL íMä éøä ,"áLé íìBòì 'äå"©§¨¥¥£¥©¥¨¥
Bàñk éøä ,"Bàñk ètLnì ïðBk"¥©¦§¨¦§£¥¦§

íìL¯mlW mW" :mW i"Wx mB d`xE ¨¥§¥©©¦¨¥¨¥
la` ,F`qM xn`PW FnM ,mlW `Qke§¦¥¨¥§¤¤¡©¦§£¨
,Di qM lr ci iM :aEzM dgOIW mcFw¤¤¦¨¤¨¦¨©¥¨

."wElg mWe xqg qM¥¨¥§¥¨
glya zyxt zlqg
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(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∑לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ְְְְִִִֶַַָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמלחמה
ׁשלם  הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּוא

ׁשּנאמר: ׁשלם, ט)והּכּסא ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו א)"האֹויב ׁשמרה (עמוס "ועברתֹו ְְְְֱֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
שם)נצח". ׁשלם,(תהלים הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ"ּכֹונן

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת
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BîL ïéàL àeä-Ceøa-LBãwä òaLð¦§©©¨¨¤¥§
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."F`qM dNrzi wlnrA 'dl dngln¦§¨¨©©£¨¥¦§©¤¦§
øîàpL¯.f ,h miNdY ¤¤¡©§¦¦

"çöðì úBáøç enz áéBàä"¯FzF` ¨¥©¢¨¨¤©
Epilr dzid Fz`pU oAxEgW aiF`¥¤§©¦§¨¨§¨¨¥

wlnr Edf ,gvpl)my i"yx(:FpFxzR oke . ¨¤©¤£¨¥§¥¦§
zFaxgd zFnFwOdW rC aiF`d dY ©̀¨¨¥©¤©§©£¥
EaEWi `le mlFr cr Elki LAW¤§¦§©¨§Ÿ¨

ozEncwl)my i"yx zernyn oke .c"evn(. §©§¨
Búøáòå" :Ba áeúkL ÷ìîò eäæ¤£¨¥¤¨§¤§¨

"çöð äøîL¯dxard .`i ,` qFnr §¨¨¤©¨¨¤§¨
l`xUi ipA lr Fl WIW [mrGde]§©©©¤¥©§¥¦§¨¥
dPafri `le ,mlFrl Flv` dxEnW§¨¤§§¨§Ÿ©©§¤¨

mrR mEWA)c"evn(. §©©
"änä íøëæ ãáà zLúð íéøòå"¯ §¨¦¨©§¨¨©¦§¨¥¨

Eqxdp xW` mixrd s` .mW miNdY§¦¦¨©¤¨¦£¤¤¤§
mxkf ca`p didi L`hgA)my c"evn(. §¤§£¦§¤¤¡¨¦§¨

åéøçà øîBà eäî¯.g wEqR mW ©¥©£¨¨¨
,íìL íMä éøä ,"áLé íìBòì 'äå"©§¨¥¥£¥©¥¨¥
Bàñk éøä ,"Bàñk ètLnì ïðBk"¥©¦§¨¦§£¥¦§

íìL¯mlW mW" :mW i"Wx mB d`xE ¨¥§¥©©¦¨¥¨¥
la` ,F`qM xn`PW FnM ,mlW `Qke§¦¥¨¥§¤¤¡©¦§£¨
,Di qM lr ci iM :aEzM dgOIW mcFw¤¤¦¨¤¨¦¨©¥¨

."wElg mWe xqg qM¥¨¥§¥¨
glya zyxt zlqg

יום ראשון - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' שבט
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' שבט
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' שבט
מפרק נה 

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א שבט
פרק כ

מפרק ס סוף פרק סה

לשבוע פרשת בשלח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



hayקמ 'd oey`x mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' ראשון יום
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא בתפילת

hay 'e ipy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' שני יום
,ek 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åîë ìùîìå,52 'nr cr:íìåòä

,mlerdáéúëãk ,éepL íeL éìa5."éúéðL àì 'ä éðà" :- §¦¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦
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íéìòBt ïðéà ¯ íéðBéìòä̈¤§¦¥¨£¦
Búecçàa éepL íeL¦§©§
ïéàî íàøaäa Cøaúé¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦
àeä" äéäL BîkL ,Léì§¥¤§¤¨¨
"ãçéîe ãéçé àeä Bcáì§©¨¦§ª¨
àeä" ïk ,íàøaä íã÷Ÿ¤¦¨§¨¥
"ãçéîe ãéçé àeä Bcáì§©¨¦§ª¨

,íàøaL øçàcvik - ©©¤§¨¨
ixd ,dxe`kl ?xacd ok`
,mi`xape zenler etqep
- `l` ?mcew eid `ly

,áéLç àìk dén÷ àlëc íeMîmeyl jxr oi` d"awd iabl - ¦§ª¨©¥§¨¨¦
,md mleke ,xac.Lnî ñôàå ïéàëe,xaqei oldl -ji`iabl §©¦¨¤¤©¨

dlek d`ixad ;llk zniiw dppi` eli`k `id d`ixad lk d"awd
ep` mc` ipaa mb ixde ;d"awd ly exeaicn zniiwe dxvep
gek mvr iabl mc`d ly cg` xeaicl jxr mey oi`y ,mi`ex
yi jxr dfi` - seq `ll miln xacl lekiy ,ytpd ly xeaicd
okyÎlk ,seq ila xacl gekd iabl ,miln dnkl e` ,zg` dlnl

,daygnd gek iabl jxr mey xeaic eze`l oi`y xacd i`cee
ytpd mvr iabl - dnke dnk zg` lre ;xeaicd raep epnny
,llk d`eeyd ila dnkeÎdnkÎzg`Îlre okyÎlk ;mc`ay
,eiabl yi jxr dfi` ,llk laben epi`y ,d"awd iabl xaecnyk
epnny xeaic eze`l
lk miniiwe e`xap
jke .mi`xapde zenlerd

:owfd epax xne`ék¦
úBîìBòä ìk úeeäúä¦§©¨¨¨
ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦
íîei÷å íúeiçå ,Léì§¥§©¨§¦¨
eøæçé àlL íîi÷îä©§©§¨¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,äéäLkitk ,oky - §¤¨¨
,"`ipz"a oldl xaqeiy
mlerd z`ixa dnec dpi`
miiwzdl leki ilk :mceÎxya iciÎlr ilk zxivie ceairl
eli`e .epnn eici z` jyen exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva

"n xvep `xapdy xg`n :xacd dpey d`ixaaoi`"l "yion ,"
`lel - ycgn cinz eze` diigie `xai iwl`d gekdy gxkdd
zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg `xapd did ,df iwl` gek

,mi`xapde zenlerd lk ly meiwdeçeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©
.íäa Laìîä Cøaúé åét.mi`xapae zenlera - ¦¦§¨¥©§ª¨¨¤

øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe§¨¨§§¤¤¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦
Bcáì äæ,`ed -BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk ¤§©§¨©¨£¦§©¥§¨©§
,úøaãîä,xeaicd gek ly xewnd `idy ytpd -àeäLgek - ©§©¤¤¤
,xeaicd,dlL éòöîàä Leáì úðéçadylya .ytpd ly - §¦©§¨¤§¨¦¤¨

deedn ,ytpd iyeal
"yeal"d daygnd
gek ;xzeia oeilrd
"yeal"d - dyrnd
geke ;xzeia oezgzd
"yeal"d - xeaicd

,irvn`dçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacäixde - ©¦¤¨

mey el oi` cg` xeaic
gekl d`eeyda jxr

,elek xeaicdìBëiL- ¤¨
,ytpd ly xeaicd gek;úéìëúå õ÷ ïéàì íéøeac øaãì- §©¥¦¦§¥¥§©§¦

jkn zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi zn`ay dcaerd ,oky
xeaic aexn miylgp ,mc`d xeaic ielz mda mc`d seb iwlgy

zpigan j` .mxyek z` mica`negekmc`d lbeqn ,ytpd
gek gkepl ,cg` xeaicl yi ,`eti` ,jxr dfi`e - seq ila xacl

!?miln ly df iteqÎoi`ïkL-ìëå,cg` xeaicl jxr oi`y - §¨¤¥
dlL éîéðtä Leáì úðéça éaâì,ytpd ly -àeäL §©¥§¦©§©§¦¦¤¨¤

,äáLçnä"yeal"d `edy ,aeygl gekd -iniptdytpd ly ©©£¨¨
,daygnd mr xzei zcge`n ytpd -äpnnL,daygndn - ¤¦¤¨

íéøeacä eëLîð,oky - ¦§§©¦¦
dn z` xacn mc`d

,ayeg `edyàéäå§¦
;íúeiçxg`ne - ©¨

xzei dpicr daygndy
dxeywe ,xeaicd xy`n
i`ce - ytpd mr xzei
xeaicl jxr mey oi`y

,daygnd iabl cg`ïéàå§¥
éøöúeäî éaâì øîBì C ¨¦©§©¥¨

ïäL ,Lôpä úeîöòå§©§©¤¤¤¥
,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpä äéúBðéça øNò- ¤¤§¦¤¨©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨©©

xyr mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd iyeall d`eeyda
(:zecnde) ,zrc ,dpia ,dnkg) ytpd ly dl` zegeke zepiga

- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqgzenvr,ytpd
ïänL,ytpd "zecn"e "lky"n -Bæ äáLçî úBiúBà eëLîð ¤¥¤¦§§¦©£¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë ùîî ñôàå ïéàëå áéùç
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé

.íäá ùáåìîä 'úé åéô

íãàä ùôðá åîë ìùîìå
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
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ו.5. ג, מלאכי



קמי hay 'd oey`x mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' ראשון יום
פרק כ  ,50 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ë ÷øô,ek 'nr cr.íäá ùáåìîä

.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`edÎjexa seqÎoi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

icedia gekd raep myne

cxtidl `le eytp z` xeqnl

.d"awdn melyeÎqg wzpidle

,yibxn did icedid m`

wzip `ed ,dxiar iciÎlry

did `l ,d"awdn cxtpe

lr xaermey,j` .dxiar

dncp ,jka yibxn `ed oi`

,`heg `edy drya mby ,el

.didy itk icedi x`yp `ed

eilr zetkl mi`ayk - eli`e

cearle d"awda xetkl

yibxn `ed - dxfÎdcear

eze` cixtdle wzpl mivexy

z` xqen `ed f`e ,d"awdn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxfÎdcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

lky dgpd ceqi lrzecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,- "mixg` miwl` jl didi `l" - dxf dcear ly

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøä,zexaicd zxyrn -"Eì äéäé àì"å "éëðà"1,- ¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
`l" ,'d zecg`e dpen` ly dyrdÎzevn - "jiwl` 'd ikp`"

,dxf dcear ly dyrzÎ`ld zevn - "jl 'idiìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzä.dlek dxezd lk z` zellek od -øeac ék ©¨ª¨¦¦

ììBk "Eì äéäé àì"å ,äNò-úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà"¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤§¥
,äNòú-àì úBöî ä"ñL ìk,"llk"d od ,el` zeevn izy - ¨§¨¦§Ÿ©£¤

."llk" eze`n "mihxt" od ,zeevnd x`y lkeeðòîL ïëìå§¨¥¨©§
ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,- ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`"íäL éðtîizy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkizyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

zeevn lky - jka .dxezdly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ
ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`

xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxf dcear
meiwl mb lvpl xyt` ,dxf dcearl cbpzdle dpen`d lrlk

n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard
xywd - ?dxf dcearl ,zexiard lk oia yi zcgein zekiiy
zeevnd lk oiay
itk ,oaen "dpen`"l

`zlikna xaqeny3lyn ,
diyp`e ux`l `ay jlnl
mdilr xefbl edeywa
:jlnd mdl dpr .zexifb
z` mkilr elaw dlgz
xefb` okn xg`le ,izekln
mb oaen jk .zexifb mkilr
'd ikp`" zevnl qgia
lk deevn da - "jiwl`
lr lawl l`xyin cg`
- miny zekln ler envr
dncwdk zynyn `idy
zeevnd lkl ceqike
zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn d"awdy
dcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn lk oia zcgeind
wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl mixacd exaqeie .dxf

oi`y mb `l` ,cg` `xea epyiyxaclkd ik ,d"awdl uegny
xac - dxiar xaer mc`yk `linn .d"awd mr cgeine lha
d"awdn envr z` wzpn `ed jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy
z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp xac"e "yi"l envr z` yibxne

:oldl z`f xiaqi owfd epaxy itke ,dxf dcearáèéä øàáìe§¨¥¥¥
,äæ ïéðò,"dxf dcear"l zexiard lk zeqgizd -éøöøékæäì C ¦§¨¤¨¦§©§¦

,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe ïéðò äøö÷a älçz§¦¨¦§¨¨¦§¨¨©§¤©¨¨
,"ãçéîe ãéçé" àø÷pLiabl "cgeine cigi" iehiad zernyn - ¤¦§¨¨¦§ª¨

dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`" byena ik :`id ,d"awd
`le heyt cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok ,cigi `xea ,cg`
zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld jke - akxen

:oldlck 'd,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå"ixd mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy ,mipin`n

,mi`xapd lke zenlerdíìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨
,Bcáì àeä äéäL ,Lnî- did `l ixd ,epnn ueg xac mey - ©¨¤¨¨§©

.cala `ed wx miiw - mlerd z` `xay ixg` mb jkBîëe§
íéøîBàL4àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà" : ¤§¦©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨

,"'eë àøápMî`xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra - ¦¤¦§¨
zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn dz`e mlerd

:zepiivn od `l` - ?miinrt o`k,`ed - `ed,cigie cg` eze`
Leøt:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernyn -Lnî "àeä"-`ed ¥©¨

weica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl didy`ed`xapy xg`l
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא בתפילת

hay 'e ipy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' שני יום
,ek 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åîë ìùîìå,52 'nr cr:íìåòä

,mlerdáéúëãk ,éepL íeL éìa5."éúéðL àì 'ä éðà" :- §¦¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦
`l ,zenlerd z`ixa mr - d`ixad ixg` cre d`ixad iptln
zxivia ;d"awd ly ziheleqa`d ezecg`a xac mey dpzyp

:xiaqn owfd epaxy itk ,xac mey sqep `l - zenlerdíìBò ék¦¨
úBîìBòä ìk ïëå äfä©¤§¥¨¨¨
íéìòBt ïðéà ¯ íéðBéìòä̈¤§¦¥¨£¦
Búecçàa éepL íeL¦§©§
ïéàî íàøaäa Cøaúé¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦
àeä" äéäL BîkL ,Léì§¥¤§¤¨¨
"ãçéîe ãéçé àeä Bcáì§©¨¦§ª¨
àeä" ïk ,íàøaä íã÷Ÿ¤¦¨§¨¥
"ãçéîe ãéçé àeä Bcáì§©¨¦§ª¨

,íàøaL øçàcvik - ©©¤§¨¨
ixd ,dxe`kl ?xacd ok`
,mi`xape zenler etqep
- `l` ?mcew eid `ly

,áéLç àìk dén÷ àlëc íeMîmeyl jxr oi` d"awd iabl - ¦§ª¨©¥§¨¨¦
,md mleke ,xac.Lnî ñôàå ïéàëe,xaqei oldl -ji`iabl §©¦¨¤¤©¨

dlek d`ixad ;llk zniiw dppi` eli`k `id d`ixad lk d"awd
ep` mc` ipaa mb ixde ;d"awd ly exeaicn zniiwe dxvep
gek mvr iabl mc`d ly cg` xeaicl jxr mey oi`y ,mi`ex
yi jxr dfi` - seq `ll miln xacl lekiy ,ytpd ly xeaicd
okyÎlk ,seq ila xacl gekd iabl ,miln dnkl e` ,zg` dlnl

,daygnd gek iabl jxr mey xeaic eze`l oi`y xacd i`cee
ytpd mvr iabl - dnke dnk zg` lre ;xeaicd raep epnny
,llk d`eeyd ila dnkeÎdnkÎzg`Îlre okyÎlk ;mc`ay
,eiabl yi jxr dfi` ,llk laben epi`y ,d"awd iabl xaecnyk
epnny xeaic eze`l
lk miniiwe e`xap
jke .mi`xapde zenlerd

:owfd epax xne`ék¦
úBîìBòä ìk úeeäúä¦§©¨¨¨
ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦
íîei÷å íúeiçå ,Léì§¥§©¨§¦¨
eøæçé àlL íîi÷îä©§©§¨¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,äéäLkitk ,oky - §¤¨¨
,"`ipz"a oldl xaqeiy
mlerd z`ixa dnec dpi`
miiwzdl leki ilk :mceÎxya iciÎlr ilk zxivie ceairl
eli`e .epnn eici z` jyen exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva

"n xvep `xapdy xg`n :xacd dpey d`ixaaoi`"l "yion ,"
`lel - ycgn cinz eze` diigie `xai iwl`d gekdy gxkdd
zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg `xapd did ,df iwl` gek

,mi`xapde zenlerd lk ly meiwdeçeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©
.íäa Laìîä Cøaúé åét.mi`xapae zenlera - ¦¦§¨¥©§ª¨¨¤

øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe§¨¨§§¤¤¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦
Bcáì äæ,`ed -BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk ¤§©§¨©¨£¦§©¥§¨©§
,úøaãîä,xeaicd gek ly xewnd `idy ytpd -àeäLgek - ©§©¤¤¤
,xeaicd,dlL éòöîàä Leáì úðéçadylya .ytpd ly - §¦©§¨¤§¨¦¤¨

deedn ,ytpd iyeal
"yeal"d daygnd
gek ;xzeia oeilrd
"yeal"d - dyrnd
geke ;xzeia oezgzd
"yeal"d - xeaicd

,irvn`dçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacäixde - ©¦¤¨

mey el oi` cg` xeaic
gekl d`eeyda jxr

,elek xeaicdìBëiL- ¤¨
,ytpd ly xeaicd gek;úéìëúå õ÷ ïéàì íéøeac øaãì- §©¥¦¦§¥¥§©§¦

jkn zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi zn`ay dcaerd ,oky
xeaic aexn miylgp ,mc`d xeaic ielz mda mc`d seb iwlgy

zpigan j` .mxyek z` mica`negekmc`d lbeqn ,ytpd
gek gkepl ,cg` xeaicl yi ,`eti` ,jxr dfi`e - seq ila xacl

!?miln ly df iteqÎoi`ïkL-ìëå,cg` xeaicl jxr oi`y - §¨¤¥
dlL éîéðtä Leáì úðéça éaâì,ytpd ly -àeäL §©¥§¦©§©§¦¦¤¨¤

,äáLçnä"yeal"d `edy ,aeygl gekd -iniptdytpd ly ©©£¨¨
,daygnd mr xzei zcge`n ytpd -äpnnL,daygndn - ¤¦¤¨

íéøeacä eëLîð,oky - ¦§§©¦¦
dn z` xacn mc`d

,ayeg `edyàéäå§¦
;íúeiçxg`ne - ©¨

xzei dpicr daygndy
dxeywe ,xeaicd xy`n
i`ce - ytpd mr xzei
xeaicl jxr mey oi`y

,daygnd iabl cg`ïéàå§¥
éøöúeäî éaâì øîBì C ¨¦©§©¥¨

ïäL ,Lôpä úeîöòå§©§©¤¤¤¥
,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpä äéúBðéça øNò- ¤¤§¦¤¨©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨©©

xyr mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd iyeall d`eeyda
(:zecnde) ,zrc ,dpia ,dnkg) ytpd ly dl` zegeke zepiga

- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqgzenvr,ytpd
ïänL,ytpd "zecn"e "lky"n -Bæ äáLçî úBiúBà eëLîð ¤¥¤¦§§¦©£¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë ùîî ñôàå ïéàëå áéùç
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé

.íäá ùáåìîä 'úé åéô

íãàä ùôðá åîë ìùîìå
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
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ו.5. ג, מלאכי



hayקמב 'f iyily mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' שלישי יום
פרק כא  ,52 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,fk 'nr cr.áìáù

,øaãnLk äæ øeaãa úBLaìîälr e` ayeg mc`d ,oky - ©§ª¨§¦¤§¤§©¥
`edy dne - zecnd iybxl xeywd oipr lr e` ,ilky oipr

,xacn ,okn xg`l ,`ed ,ayegïk íb àéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦©¥
ïäL ÷ø ,øeacä Bîk úBiúBà úðéça,daygnd zeize` - §¦©¦§©¦©¤¥

.øúBé úBwãå úBiðçeø- £¦§©¥
zenyebn xeaicd zeize`
zeize` xy`n xzei
z`f lka j` ,daygnd
oial xeaicd oia oeinc yi
mdipyy jka - daygnd

,"zeize`"n miakxenìáà£¨
-äîëç úBðéça øNò¤¤§¦¨§¨
LøL ïä ,'eë úòc-äðéa¦¨©©¥Ÿ¤

,äáLçnä øB÷îe- §©©£¨¨
,lirl xkfenkíäa ïéàå§¥¨¤

"lky"d zegeka -
,"zecn"deúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§

.äáLçnäxg`l wx - ©©£¨¨
ayeg mc`dyk ,okn
zece` ezaygn geka
zece` e` "lky"d
ybxzn `edy mixacd
.zeize`d zeriten - mdn

i`cea - zeize`n dlrnl llka md "zecn"e "lky"y xg`n
epax xiaqn oldl .cg` xeaicl jxr mey mdiabl oi`y i`ceae

:zeize` oiicr oi` zecnae lkya ji` ,owfdúìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤
ìà áläî äìBòL íã÷ ,íãà ìL Baìa äcîçå äáäà Bæéà¥©£¨§¤§¨§¦¤¨¨Ÿ¤¤¨¥©¥¤

da ïéà ¯ da øäøäìe áMçì çnä,ald zcnga -úðéça ©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥¨§¦©
øácä ìà ála ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤¨©£¦¨©¥¤©¨¨
äåàzä äìôðL íã÷ ïkL-ìëå .Bìöà ãîçpä àeää©©¤§¨¤§§¨¤¥Ÿ¤¤¨§¨©©£¨
BìëNå Búîëç çëa äúéä ÷ø ,øác BúBàì Baìa äcîçäå§©¤§¨§¦§¨¨©¨§¨§Ÿ©¨§¨§¦§

,dpia -,Búòéãéå,zrcd gek -øác BúBà Bìöà òãBð äéäL ¦¦¨¤¨¨¨¤§¨¨
:ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå áBèå íéòðå ãîçð àeäL¤¤§¨§¨¦§§¨¤§©¦§¦¨¥§

áøò ìëàî äæéà ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì,ixd - ¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ¥¤©£¨¨¥
elkya wx ,iybx iehia icil oiicr d`a `l xacl dcngdyk

dpad dze`ay i`ce - xac eze`ay "aeh"d z` biyde "qtz"
.zeize` oiicr oi`äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨

,Búòéãéå BìëNå Búîëç çëa Baìadzid ok iptly ixg` - §¦§Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨
,ala dcngd dxvep epnne "lkyd gek"a dcngdCk-øçàå§©©¨
äúìòå äøæç,dcngd - ¨§¨§¨§¨

áMçì çnì áläî¥©¥©Ÿ©§©¥
éà da øäøäìeC §©§¥¨¥

çkî Búåàz àéöBäì§¦©£¨¦Ÿ©
âéOäì ìòtä ìà¤©Ÿ©§©¦
úãéîì Bà ìëànä©©£¨§¦©

ìòôa äîëçäe` - ©¨§¨§Ÿ©
`edy ,dnkgd z` cenll

,lreta ,dze` cnegéøä£¥
ïàëa`edyk ,f` wx - §¨

z` ynnl ji` ayeg
zbyd iciÎlr eze`z
dnkg cenil e` ,lk`nd

,zxg` e` efäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a -ìk ¨¤¨

:íìBòä éðéðòcg` lk - ¦§§¥¨¨
zeize`a dbede ayeg
dlere zxfeg dcngdy iptl ,j` .da xacl libx `edy dtyd
diexy `id `l` - ziyrnd dyenina aeygl ,genl aldn
ala okn xg`le gena dligza ,"dcn" xeza aevir ly avna
dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a iehia oiicr dcngl oi` -
.zepeyd zetyd oia lcad lkl mewn f` oi` `linne cala
cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly dn oaen ,xen`l m`zda
ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le "lky"l d`eeyda
e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey oi`y i`ceae .mc`d
,ixd .llk laben epi`y ,d"awd iabl ,zenlerd miniiwzne
`a mneiwe mzeig ,mzxiviy ,mi`xapde zenlerd lky
,"milret" mpi`e ,d"awd iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn

,jk meynmey.d"awd ly ezecg`a iepiy

úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©
àlL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤Ÿ

íãå øNa úcîk1;- §¦©¨¨¨¨
itk "byen"d ixnbl dpey
,mc`a `hazn `edy

itk envr "byen" eze`n
qgia ea miynzyny

:d"awdlíãàäL¤¨¨¨
éøä ,øeac øaãnLk§¤§©¥¦£¥

åéôaL øeacä ìáä- ¤¤©¦¤§¦
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íéøîà éèå÷éì

ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá
äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî
ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
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א.1. מ, ברכות

hay 'f iyily mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xacn `edy dryaBîöò éðôa øác äàøðå ,Lbøî àeäª§¨§¦§¤¨¨¦§¥©§
,BLøMî ìcáî,xeaicd ly -Lôpä úBðéça øNò ïäL ª§¨¦¨§¤¥¤¤§¦©¤¤

.dîöòmcewd wxta xaqedy itky ,"zecn"e "lky" xnelk - ©§¨
leki `ed ,eyxeyn lcaen xeaicdy xg`ne ;xeaicd yxey md

"ze`ivn"k ze`xidl
zexnl ,envrl ,(xack)
,eyxeya `vnp `edyky
el oi`e ixnbl lha `ed
qgia xacd jk .jxr mey

.mc`d ly exeaiclìáà£¨
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
epnî ìcáî Bøeac¦ª§¨¦¤
ék ,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦
úéìå ,epnî õeç øác ïéà¥¨¨¦¤§¥

dépî éeðt øúà2,oi` - £¨¨¦¥
(dbixcn e`) mewn mey
.d"awdn ,epnn iept `edy
miiw ea mewn lka ,ixd
eze`a ,d"awd ly exeaic
,d"awd `vnp envr mewn

a cinz `vnp xeaicdejez
.eyxeyBøeac ïéà ïëìå§¨¥¥¦

-ñç eðøeaãk Cøaúé¦§¨¥§¦¥©
íBìLå,mc`d "xeaic" - §¨

cxtp ,exeaic zrya
d`xpe eyxeyn
mb ,envrl "ze`ivn"k

.eyxeyl cinz lha d"awd ly exeaic ,j` .xacnd mc`d ipira
Bîk],xacd oaeny -BzáLçî ïéàL,d"awd ly - §¤¥©£©§

áéúëãk ,eðzáLçîk3,"íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" : §©£©§¥§¦§¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤
áéúëe4.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäáb ïk" ::miiqn weqtde - §¦¥¨§§¨©¦©§¥¤§

ezaygny mi`ven ep`y myk ,ixd ."mkizeaygnn izeaygne"
,mipian ep` jk ,ixnbl xg` daygn beq `id d"awd ly
jk m` ,`l` .eply xeaicdn ixnbl dpey d"awd ly exeaicy

ew recn ,epnn cxtp epi` d"awd ly exeaicy xacdel mi`x
eze` mibiyn ep` ,oiadl mivex ep`y dlrnly oipr lk ?"xeaic"
milndy mc`a mi`ex ep` .epxyae epnvrn ,eply mibyend itl
dpey ;zlefl ribdl zeleki od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy
zenlrpe ,envr mc`d mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd
dpenz epl ozep mc`ay xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn
xeaicd mb dlrnly ,xg`n - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn
mya el mi`xew ep` ,`eti` ,recn - eyxeyn lcaen epi`
(` :xeaica zepekz izy opyiy ,oldl exaqei mixacd ?"xeaic"
(a ,xacnd ly ezaygna xzqeny dn zlefl zelbl gekd

.eyxeyn ezecxtid zcaerwxezelbl - dpey`xd ezpekz llba
dlrnl `xwp `ed - xacnd ly ezaygna xzqend z` zlefl
.mi`xaple zenlerl iwl`d xe`d ly eielib - "xeaic" mya

,ìLî Cøc ìò ÷ø "øeac" íLa Cøaúé Bøeac àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¦¦§¨¥§¥¦©©¤¤¨¨
äî íéòîBMì älâî àeä íãàaL ïBzçzä øeacL Bîk§¤¦©©§¤¨¨¨§©¤©§¦©
-Ceøa óBñ-ïéàa äìòîì Ck ,BzáLçîa íìòðå ïeôö äéäM¤¨¨¨§¤§¨§©£©§¨§©§¨§¥¨
éelbä ìà íìòääî Cøaúé epnî úeiçäå øBàä úàéöé ,àeä§¦©¨§©©¦¤¦§¨¥¥©¤§¥¤©¦
xe`d eid dligza -
md dzre ,mlrda zeigde

,zelbzdaúBîìBò àøáì¦§Ÿ¨
,íúBéçäìeiptl - §©£¨

eid "zeig"de "xe`"dy
zenler eid `l zelbzda
zelbzd ixg` wx ,`vnpa
mi`xap ,"zeig"de "xe`"d
,ixd - zenler miniiwzne

ef zelbzdíLa àø÷ð¦§¨§¥
."øeac"mb ,oky - ¦

meyn jka yi dlrnl
,xnelk ,zlefl zelbzd
mi`xape zenler eidiy
enk mnvr miyibxnd

.sqep xack ,zlefïä ïäå§¥¥
úBøîàî äøNò- £¨¨©£¨
,dxeza miaezkdïäaL- ¤¨¤

,oci lreíìBòä àøáð5, ¦§¨¨¨
-zexn`nd dxyr

xe`d zelbzd mieedn
`exal ,ziwl`d zeigde
oiir .mi`xape zenler

.c wxt seq "dpen`de cegid xry"ïëåxg` "xeaic"a mb - §¥
- xnelk ,zeigdle zenler `exal ick epi`yäøBzä ìk øàL§¨¨©¨

íéáeúëe íéàéáðmya mi`xwp ,zexn`n dxyrl sqepay - §¦¦§¦
,elbzd ixd md oky ,"xeaic"äàøîa íéàéápä eâéOäL¤¦¦©§¦¦§©§¥

.íúàeáð.mi`iapl iwl`d xe`d zelbzd meyn mda yi - §¨¨
dfy enk ,"xeaic" mya mdl mi`xew ,"zelbzd"d oipr zngne

oipr ,j` .dhnl xeaic lkacexitd- mc`d ly exeaica miiwy
.dlrnly xeaica `vnpa epi`ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨

Bøeac Bîk ,ìLî Cøc ,ãeçiä úéìëúa Bnò úBãçéî§ª¨¦§©§¦©¦¤¤¨¨§¦
íãà ìL BzáLçîe,lreta mze` xacne ayeg `edy iptl - ©£©§¤¨¨

,BaìaL äãîçå ä÷eLúa Bà ,BìëNå Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨§¦§¦§¨§¤§¨¤§¦
íã÷,iptl -úðéçáa da øäøäì çnì áläî äúìòL Ÿ¤¤¨§¨¥©¥©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©

,úBiúBàzeize`a -.daygndäáLçnä úBiúBà eéä æàL ¦¤¨¨¦©©£¨¨
,ála çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨¥¤§¨§¨§Ÿ©©¥
ìëNå äîëçä ïäL ,ïLøLa ãeçiä úéìëúa íL úBãçéîe§ª¨¨§©§¦©¦§¨§¨¤¥©¨§¨§¥¤

.álaL ä÷eLúe äcîçå çnaLdaygnd "yxey" md ody - ¤©Ÿ©§¤§¨§¨¤©¥
,mc`a dfy myk ixd .xeaicdeiptlyz` dbede ayeg `edy

xeaica jk ,oyxeya lilk zecge`n od - xeaica zeize`d
(mb) ,dlrnlyixg`lekiak xeaicde daygnd - zelbzdd

:d"awd mr zilkza micge`n md - d"awdn
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íéøîà éèå÷éì
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
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א.1. מ, ברכות

hay 'f iyily mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xacn `edy dryaBîöò éðôa øác äàøðå ,Lbøî àeäª§¨§¦§¤¨¨¦§¥©§
,BLøMî ìcáî,xeaicd ly -Lôpä úBðéça øNò ïäL ª§¨¦¨§¤¥¤¤§¦©¤¤

.dîöòmcewd wxta xaqedy itky ,"zecn"e "lky" xnelk - ©§¨
leki `ed ,eyxeyn lcaen xeaicdy xg`ne ;xeaicd yxey md

"ze`ivn"k ze`xidl
zexnl ,envrl ,(xack)
,eyxeya `vnp `edyky
el oi`e ixnbl lha `ed
qgia xacd jk .jxr mey

.mc`d ly exeaiclìáà£¨
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
epnî ìcáî Bøeac¦ª§¨¦¤
ék ,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦
úéìå ,epnî õeç øác ïéà¥¨¨¦¤§¥

dépî éeðt øúà2,oi` - £¨¨¦¥
(dbixcn e`) mewn mey
.d"awdn ,epnn iept `edy
miiw ea mewn lka ,ixd
eze`a ,d"awd ly exeaic
,d"awd `vnp envr mewn

a cinz `vnp xeaicdejez
.eyxeyBøeac ïéà ïëìå§¨¥¥¦

-ñç eðøeaãk Cøaúé¦§¨¥§¦¥©
íBìLå,mc`d "xeaic" - §¨

cxtp ,exeaic zrya
d`xpe eyxeyn
mb ,envrl "ze`ivn"k

.eyxeyl cinz lha d"awd ly exeaic ,j` .xacnd mc`d ipira
Bîk],xacd oaeny -BzáLçî ïéàL,d"awd ly - §¤¥©£©§

áéúëãk ,eðzáLçîk3,"íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" : §©£©§¥§¦§¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤
áéúëe4.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäáb ïk" ::miiqn weqtde - §¦¥¨§§¨©¦©§¥¤§

ezaygny mi`ven ep`y myk ,ixd ."mkizeaygnn izeaygne"
,mipian ep` jk ,ixnbl xg` daygn beq `id d"awd ly
jk m` ,`l` .eply xeaicdn ixnbl dpey d"awd ly exeaicy

ew recn ,epnn cxtp epi` d"awd ly exeaicy xacdel mi`x
eze` mibiyn ep` ,oiadl mivex ep`y dlrnly oipr lk ?"xeaic"
milndy mc`a mi`ex ep` .epxyae epnvrn ,eply mibyend itl
dpey ;zlefl ribdl zeleki od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy
zenlrpe ,envr mc`d mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd
dpenz epl ozep mc`ay xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn
xeaicd mb dlrnly ,xg`n - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn
mya el mi`xew ep` ,`eti` ,recn - eyxeyn lcaen epi`
(` :xeaica zepekz izy opyiy ,oldl exaqei mixacd ?"xeaic"
(a ,xacnd ly ezaygna xzqeny dn zlefl zelbl gekd

.eyxeyn ezecxtid zcaerwxezelbl - dpey`xd ezpekz llba
dlrnl `xwp `ed - xacnd ly ezaygna xzqend z` zlefl
.mi`xaple zenlerl iwl`d xe`d ly eielib - "xeaic" mya

,ìLî Cøc ìò ÷ø "øeac" íLa Cøaúé Bøeac àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¦¦§¨¥§¥¦©©¤¤¨¨
äî íéòîBMì älâî àeä íãàaL ïBzçzä øeacL Bîk§¤¦©©§¤¨¨¨§©¤©§¦©
-Ceøa óBñ-ïéàa äìòîì Ck ,BzáLçîa íìòðå ïeôö äéäM¤¨¨¨§¤§¨§©£©§¨§©§¨§¥¨
éelbä ìà íìòääî Cøaúé epnî úeiçäå øBàä úàéöé ,àeä§¦©¨§©©¦¤¦§¨¥¥©¤§¥¤©¦
xe`d eid dligza -
md dzre ,mlrda zeigde

,zelbzdaúBîìBò àøáì¦§Ÿ¨
,íúBéçäìeiptl - §©£¨

eid "zeig"de "xe`"dy
zenler eid `l zelbzda
zelbzd ixg` wx ,`vnpa
mi`xap ,"zeig"de "xe`"d
,ixd - zenler miniiwzne

ef zelbzdíLa àø÷ð¦§¨§¥
."øeac"mb ,oky - ¦

meyn jka yi dlrnl
,xnelk ,zlefl zelbzd
mi`xape zenler eidiy
enk mnvr miyibxnd

.sqep xack ,zlefïä ïäå§¥¥
úBøîàî äøNò- £¨¨©£¨
,dxeza miaezkdïäaL- ¤¨¤

,oci lreíìBòä àøáð5, ¦§¨¨¨
-zexn`nd dxyr

xe`d zelbzd mieedn
`exal ,ziwl`d zeigde
oiir .mi`xape zenler

.c wxt seq "dpen`de cegid xry"ïëåxg` "xeaic"a mb - §¥
- xnelk ,zeigdle zenler `exal ick epi`yäøBzä ìk øàL§¨¨©¨

íéáeúëe íéàéáðmya mi`xwp ,zexn`n dxyrl sqepay - §¦¦§¦
,elbzd ixd md oky ,"xeaic"äàøîa íéàéápä eâéOäL¤¦¦©§¦¦§©§¥

.íúàeáð.mi`iapl iwl`d xe`d zelbzd meyn mda yi - §¨¨
dfy enk ,"xeaic" mya mdl mi`xew ,"zelbzd"d oipr zngne

oipr ,j` .dhnl xeaic lkacexitd- mc`d ly exeaica miiwy
.dlrnly xeaica `vnpa epi`ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨

Bøeac Bîk ,ìLî Cøc ,ãeçiä úéìëúa Bnò úBãçéî§ª¨¦§©§¦©¦¤¤¨¨§¦
íãà ìL BzáLçîe,lreta mze` xacne ayeg `edy iptl - ©£©§¤¨¨

,BaìaL äãîçå ä÷eLúa Bà ,BìëNå Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨§¦§¦§¨§¤§¨¤§¦
íã÷,iptl -úðéçáa da øäøäì çnì áläî äúìòL Ÿ¤¤¨§¨¥©¥©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©

,úBiúBàzeize`a -.daygndäáLçnä úBiúBà eéä æàL ¦¤¨¨¦©©£¨¨
,ála çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨¥¤§¨§¨§Ÿ©©¥
ìëNå äîëçä ïäL ,ïLøLa ãeçiä úéìëúa íL úBãçéîe§ª¨¨§©§¦©¦§¨§¨¤¥©¨§¨§¥¤

.álaL ä÷eLúe äcîçå çnaLdaygnd "yxey" md ody - ¤©Ÿ©§¤§¨§¨¤©¥
,mc`a dfy myk ixd .xeaicdeiptlyz` dbede ayeg `edy

xeaica jk ,oyxeya lilk zecge`n od - xeaica zeize`d
(mb) ,dlrnlyixg`lekiak xeaicde daygnd - zelbzdd

:d"awd mr zilkza micge`n md - d"awdn
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ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä
'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä
äàøîá íéàéáðä åâéùäù íéáåúëå íéàéáð äøåúä
åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå .íúàåáð
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî
äãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä
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hayקמד 'g iriax mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ח' רביעי יום
,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,fk 'nr cr:ùîî

ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦

,úBîìBòä,d"awd mr f` cgein `ed -Bnò ãçéî äéäL Bîk ¨¨§¤¨¨§ª¨¦
,úBîìBòä úàéøa íã÷Ÿ¤§¦©¨¨
ììk éepL íeL ïéàå§¥¦§¨

Cøaúé åéðôìiptl oia - §¨¨¦§¨¥
ixg` oial d`ixad

,d`ixadàlàiepiyd - ¤¨
wx `edìà,iabl - ¤

íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦
Bøeac úðéçaî íúeiç©¨¦§¦©¦

Cøaúé`hazn iepiyd - ¦§¨¥
eid `l dligza :zehyta
okn xg`le ,llk mi`exa
mde zenlerd e`xap
xeaicdn mzeig milawn

- ?izn z`fe -úðéçáa¦§¦©
øák Búàéöély - §¦¨§¨

xeaicdìòtä ìà¤©Ÿ©
úBîìBòä úàéøáa¦§¦©¨¨

íäa LaìúnLexeaic - ¤¦§©¥¨¤
d"awd lyyalzn

,zenlera-ìò íúBéçäì§©£¨©
ìzLä éãéälòî úeìL §¥¦§©§§¥¦¨

ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨
dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd
`idy xnelk ,"dlir"

"aaeqn" - "lelr" z`xwpd ,dizgzn dbixcnl (mxeb) "daiq"
.(d`vez)úBâøãnä úãéøéådbixcnn xeaicd zcixi iciÎlr - ¦¦©©©§¥
,dbixcnl,íéðBLå íéaø íéîeöîöaz` minvnvnd - §¦§¦©¦§¦

,xeaicd ly iwl`d "zeig"de "xe`"díéàeøaä eìëeiL ãò©¤§©§¦
epnî íúeeäúäå íúeiç ìa÷ì,d"awd ly exeaicn -àìå §©¥©¨§¦§©¨¦¤§Ÿ

,úeàéöna eìhaúédzid `l ,xeaicd ly "zeig"d m` ,oky - ¦§©§©§¦
eid ,`idy itk zelbzda dxi`n dzid `l` ,jk lk znvnvzn
.ziwl`d zeigd iabl ixnbl mze`ivn z` mica`n mi`xapd

yibxi mi`xapdy `id dpeilrd dpeekd ixd ,mxamnvr e
zelhazdl eribi zinvrd mzcear iciÎlre ,"ze`ivn"k
xaqeiy itke ;miax minevnv xearl "zeig"d lr okl - zewl`l

:minevnvd ly mzrtyd ze`hazn dna ,oldl
,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦

:zxzzqn - ziwl`dúeiçäå øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨§©©
áø éelb úðéçáa älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacî CLîpä- ©¦§¨¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤¦§¦©¦©

ote`a df did f`yíéðBzçzä eìëeé àlLmi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦
,mipezgzd zenlerayìa÷ì,mzeig -ïëìåzngn - §©¥§¨¥

,miaxd minevnvd jxc zxaer "zeig"dyíäì äîãð ïk íb©¥¦§¤¨¤
,mi`xapl -Laìîä àeä-Ceøa íB÷î ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤¨¨©§ª¨

øác àeä elàk íää¤§¦¨¨
Búeîöòå Búeänî ìcáîª§¨¦¨§©§

,Cøaúé,d"awdn -÷ø ¦§¨¥©
Cøaúé epnî CLîpL¤¦§¨¦¤¦§¨¥

íãà ìL øeac Bîk- §¦¤¨¨
jynp.BLôpîeteqae - ¦©§

xack dyrp xac ly
mi`xapl dncp jk .cxtp
ly ziwl`d "zeig"d
z`fe ,dlrnly xeaicd
xeaicd ly "zeig"dy ori
mdil` dribn ,dlrnly
,miax minevnv ixg`
mixizqn mi`xapd iable
,"zeig"d lr minevnvd

zencidl leki oklemdl
dnec dlrnly xeaicdy

.mc`d ly exeaiclCà©
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
øzñäå íeöîö íeL ïéà¥¦§§¤§¥
íéìòîe øézñî íìòäå§¤§¥©§¦©§¦

äëLçë"å ,åéðôì- §¨¨§©£¥¨
,mlrd,"äøBàk,ielib - ¨¨

.d"awd iptláéúëãk6: §¦§¦
éLçé àì CLç íb"C ©Ÿ¤Ÿ©£¦

,"'Bâå jnîmb ,oky - ¦¤¨§
ipta xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn ,"jnn" `ed jyegd

xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd itk ,d"awd,xizqdl egeka
xg`n ,envr mr envr z` xizqnd "yi" mey `vnpa oi` j`
:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` md xizqnde xzqendy
Cøaúé epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤¦§¨¥

,íBìLå-ñçzn`a cxtp didiy xac mey oi`y ,epcnly enk - ©§¨
,d"awdndéáe dépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà7,eze`k - ¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥¥

minevnvd ,dlrnl mb jk .envr epnn gnev eyealy av
.zewl` mnvr md - miyealdeáeúkL Bîk8àeä 'ä ék" : §¤¨¦

,"íéäìàämye ,ziwl` zelbzd - "ielib" lr fnex 'ied my - ¨¡Ÿ¦
lr xizqdle `iagdl ,"mlrd"ay iwl`d gekd `ed ,miwl`
zewl` `ed miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl`

,'ied my enk dcn dze`aøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9.- §¤¦§¨¥§¨©¥
`edy xg`n ,d"awd lr xizqi miwl` myy jiiy `l `linn

,ielib ly gek `edy ,'ied my mr cg` mvràlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨
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íéøîà éèå÷éì
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá
ìëå úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë
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יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה

hay 'h iying mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' חמישי יום
פרק כב  ,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ø áë ÷øô,54 'nr cr.ä"á ïåéìòä

:Lnî áéLç àìk.ynn melkl aygp lkd ,d"awd iptl - §¨¨¦©¨
raep ,"ze`ivn"k mnvr yibxdl mi`xapl xyt`y dn ,oky
lr dxzqd ,zenlrde minevnvd mieedn mditlky ,jkn
aiygdl mewn mdl ozep df xac - ziwl`d "zeig"de "xe`"d
oi` d"awd iabl ,j` - "ze`ivn"le "yi"l mnvr z`
`lk 'inw `lek" `linn ,llk mixizqn zenlrde minevnvd
ynn md mi`xape zenler ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg
zihlgdd ezecg`a iepiy mey "milret" md oi`e ;qt`e oi`
enk zenlerd e`xapy ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly
mevnvd oi` d"awd iably epcnly dnl qgia .e`xapy iptl

oi` md mi`xapde zenlerd lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde
mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e
- "ze`ivn"k d`ixad z` lawl elkeiy ,dxzqdd "zlret"
iptl :uipfewn cibndn xvw xetiq siqedl ie`xd on
.llk seb xak il oi`... :epal uipfewn cibnd xn` ezewlzqd
!seb jl yi ok`y yibxn ipixd ,`a` :el xn`e ecia oad qtz
dz` okl - seb mr yynn dz`y iptn - :eia` el dpr
ly ze`ivn eppi` eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn
miyibxn - seb mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb

.seb

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp ,envrl

`l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd ly exeaicl

.d"awdl uegny xac okzi

d"awd ly exeaic ,okle

lhae eyxeya cinz cge`n

`xwp d"awd ly exeaic .eil`

llba ,"xeaic" mya `ed mb

,xeaica dpyiy zxg` dpekz

xy` z` zelbl - `ide

ly df oipr .daygnd mlrda

mb miiw - mlrdd ielib

dxyr enk .dlrnly xeaica

`xap mday ,zexn`nd

zelbzd md ixd ,mlerd

ziwl`d "zeig"de "xe`"d

.mi`xape zenler mda `exal

md ,miaezke mi`iap ,dxezay miiwl`d mixeaicd x`y mb jk

"ze`ivn"de cexitd oipr eli`e .mz`eap dfgna mi`iapl zelbzdd

ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly xeaica jiiy epi` - dhnly xeaicay

ly exeaicl z`xew ixd dxezd - owfd epax xiaqi ,cenll micner

,cexitd oipr z` bviin mc`d ly exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd

xeaica mby xnel epilr okl - eyxeyn cxtp `edy dcaerd xe`l

.mi`xapd iabl `l` ,d"awd iabl `l ,mxa .ef dpekz zniiw dlrnly

ay dl`k mi`xap mixvep dlrnly xeaicdn :xnelkmzybxdmd

"zetilw"d - mde ,d"awd ly ezyecwn micxtpe mnvrl "ze`ivn"

."`xg` `xhq"deìk äøac äøBzäL ÷øíãà éða ïBL,1àø÷ðå ©¤©¨¦§¨¦§§¥¨¨§¦§¨
Lnî "øeac" íLa àeä-Ceøa íB÷î ìL Bøeac äøBza©¨¦¤¨¨§¥¦©¨

,íãà ìL Bøeaãkoipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`ky - §¦¤¨¨
,eyxeyn cexitdàeä Ck úîàaL éôìxeaica mby - §¦¤¤¡¤¨

oiay qgia xen` df oi`y `l` ,cexitd oipr epyi dlrnly
jk `hazn df `l` ,d"awd iabl xeaicdwx,mi`xapd iabl

- dfy ,oldl xaqeiy itkúeiçä úëLîäå úãéøé Cøc- ¤¤§¦©§©§¨©©©
,ziwl`d,íéðBzçzìef dkynd ixd ,mipezgzd mi`xapl - ©©§¦

`id,íéîeöòå íéaø íéîeöîöazhrnzn ziwl`d zeigd - §¦§¦©¦©£¦
,miaxd minevnvd iciÎlr ,c`n zlaben ziidpe xzeie xzei

,íéðBL íéðénî íéðéî- ¦¦¦¦¦¦
,mipey minevnv ibeq

ick z`feíäî úàøaäì§¦¨Ÿ¥¤
íéðéî ,íéaø íéàeøa§¦©¦¦¦

,íéðBL íéðénîipeyd - ¦¦¦¦
,miaxd mi`exad ibeqay
mipeyd minevnva exewn
.ziwl`d zeige xe`ay
eîöòå eøáb Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòäzeinipt - ¨¤§¦
,dlrnly "zeig"d

,ixnbl zxzqpãò©
úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©

,àøçà-àøèñå úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìeel - §¦¨Ÿ©§¨¦§¥¦§¦§¦§¨¨¢¨
minevnv wx dl` eidmiaxelit` ,calac`n daxd

xzei dhnl dlbzi iwl`d "zeig"de "xe`"dy ick ,minevnv
mixac - "xe`"dn mi`xap eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie

iciÎlr ,`l` .`xg`Î`xhqe zetilw ,mi`nhzexabzd
xzqen "xe`"dy dl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd
,`xg`Î`xhqe mi`nh mixac `xaidl xyt` - ixnbl mda

ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -'ä øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨

"íéøBçà" úðéçaî2;äMã÷cly epevx zeipevign :xnelk - ¦§¦©£©¦¦§ª¨
`ede ,envr xacd z` mivexyk `ed "'oevxd zeinipt" .d"awd
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íéøîà éèå÷éì
÷ø áë ÷øôàø÷ðå à"á ïåùìë äøáã äøåúäù

íùá ä"á 'å÷î ìù åøåáã äøåúá
àåä êë úîàáù éôì íãà ìù åøåáãë ùîî øåáã
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
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א.1. כב, ל"אחוריים".2.ברכות מילולי דמיון בו יש "אחרים"



קמכ hay 'g iriax mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ח' רביעי יום
,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,fk 'nr cr:ùîî

ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦

,úBîìBòä,d"awd mr f` cgein `ed -Bnò ãçéî äéäL Bîk ¨¨§¤¨¨§ª¨¦
,úBîìBòä úàéøa íã÷Ÿ¤§¦©¨¨
ììk éepL íeL ïéàå§¥¦§¨

Cøaúé åéðôìiptl oia - §¨¨¦§¨¥
ixg` oial d`ixad

,d`ixadàlàiepiyd - ¤¨
wx `edìà,iabl - ¤

íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦
Bøeac úðéçaî íúeiç©¨¦§¦©¦

Cøaúé`hazn iepiyd - ¦§¨¥
eid `l dligza :zehyta
okn xg`le ,llk mi`exa
mde zenlerd e`xap
xeaicdn mzeig milawn

- ?izn z`fe -úðéçáa¦§¦©
øák Búàéöély - §¦¨§¨

xeaicdìòtä ìà¤©Ÿ©
úBîìBòä úàéøáa¦§¦©¨¨

íäa LaìúnLexeaic - ¤¦§©¥¨¤
d"awd lyyalzn

,zenlera-ìò íúBéçäì§©£¨©
ìzLä éãéälòî úeìL §¥¦§©§§¥¦¨

ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨
dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd
`idy xnelk ,"dlir"

"aaeqn" - "lelr" z`xwpd ,dizgzn dbixcnl (mxeb) "daiq"
.(d`vez)úBâøãnä úãéøéådbixcnn xeaicd zcixi iciÎlr - ¦¦©©©§¥
,dbixcnl,íéðBLå íéaø íéîeöîöaz` minvnvnd - §¦§¦©¦§¦

,xeaicd ly iwl`d "zeig"de "xe`"díéàeøaä eìëeiL ãò©¤§©§¦
epnî íúeeäúäå íúeiç ìa÷ì,d"awd ly exeaicn -àìå §©¥©¨§¦§©¨¦¤§Ÿ

,úeàéöna eìhaúédzid `l ,xeaicd ly "zeig"d m` ,oky - ¦§©§©§¦
eid ,`idy itk zelbzda dxi`n dzid `l` ,jk lk znvnvzn
.ziwl`d zeigd iabl ixnbl mze`ivn z` mica`n mi`xapd

yibxi mi`xapdy `id dpeilrd dpeekd ixd ,mxamnvr e
zelhazdl eribi zinvrd mzcear iciÎlre ,"ze`ivn"k
xaqeiy itke ;miax minevnv xearl "zeig"d lr okl - zewl`l

:minevnvd ly mzrtyd ze`hazn dna ,oldl
,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦

:zxzzqn - ziwl`dúeiçäå øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨§©©
áø éelb úðéçáa älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacî CLîpä- ©¦§¨¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤¦§¦©¦©

ote`a df did f`yíéðBzçzä eìëeé àlLmi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦
,mipezgzd zenlerayìa÷ì,mzeig -ïëìåzngn - §©¥§¨¥

,miaxd minevnvd jxc zxaer "zeig"dyíäì äîãð ïk íb©¥¦§¤¨¤
,mi`xapl -Laìîä àeä-Ceøa íB÷î ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤¨¨©§ª¨

øác àeä elàk íää¤§¦¨¨
Búeîöòå Búeänî ìcáîª§¨¦¨§©§

,Cøaúé,d"awdn -÷ø ¦§¨¥©
Cøaúé epnî CLîpL¤¦§¨¦¤¦§¨¥

íãà ìL øeac Bîk- §¦¤¨¨
jynp.BLôpîeteqae - ¦©§

xack dyrp xac ly
mi`xapl dncp jk .cxtp
ly ziwl`d "zeig"d
z`fe ,dlrnly xeaicd
xeaicd ly "zeig"dy ori
mdil` dribn ,dlrnly
,miax minevnv ixg`
mixizqn mi`xapd iable
,"zeig"d lr minevnvd

zencidl leki oklemdl
dnec dlrnly xeaicdy

.mc`d ly exeaiclCà©
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
øzñäå íeöîö íeL ïéà¥¦§§¤§¥
íéìòîe øézñî íìòäå§¤§¥©§¦©§¦

äëLçë"å ,åéðôì- §¨¨§©£¥¨
,mlrd,"äøBàk,ielib - ¨¨

.d"awd iptláéúëãk6: §¦§¦
éLçé àì CLç íb"C ©Ÿ¤Ÿ©£¦

,"'Bâå jnîmb ,oky - ¦¤¨§
ipta xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn ,"jnn" `ed jyegd

xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd itk ,d"awd,xizqdl egeka
xg`n ,envr mr envr z` xizqnd "yi" mey `vnpa oi` j`
:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` md xizqnde xzqendy
Cøaúé epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤¦§¨¥

,íBìLå-ñçzn`a cxtp didiy xac mey oi`y ,epcnly enk - ©§¨
,d"awdndéáe dépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà7,eze`k - ¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥¥

minevnvd ,dlrnl mb jk .envr epnn gnev eyealy av
.zewl` mnvr md - miyealdeáeúkL Bîk8àeä 'ä ék" : §¤¨¦

,"íéäìàämye ,ziwl` zelbzd - "ielib" lr fnex 'ied my - ¨¡Ÿ¦
lr xizqdle `iagdl ,"mlrd"ay iwl`d gekd `ed ,miwl`
zewl` `ed miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl`

,'ied my enk dcn dze`aøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9.- §¤¦§¨¥§¨©¥
`edy xg`n ,d"awd lr xizqi miwl` myy jiiy `l `linn

,ielib ly gek `edy ,'ied my mr cg` mvràlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨
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íéøîà éèå÷éì
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá
ìëå úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë
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יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה

hay 'h iying mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' חמישי יום
פרק כב  ,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ø áë ÷øô,54 'nr cr.ä"á ïåéìòä

:Lnî áéLç àìk.ynn melkl aygp lkd ,d"awd iptl - §¨¨¦©¨
raep ,"ze`ivn"k mnvr yibxdl mi`xapl xyt`y dn ,oky
lr dxzqd ,zenlrde minevnvd mieedn mditlky ,jkn
aiygdl mewn mdl ozep df xac - ziwl`d "zeig"de "xe`"d
oi` d"awd iabl ,j` - "ze`ivn"le "yi"l mnvr z`
`lk 'inw `lek" `linn ,llk mixizqn zenlrde minevnvd
ynn md mi`xape zenler ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg
zihlgdd ezecg`a iepiy mey "milret" md oi`e ;qt`e oi`
enk zenlerd e`xapy ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly
mevnvd oi` d"awd iably epcnly dnl qgia .e`xapy iptl

oi` md mi`xapde zenlerd lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde
mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e
- "ze`ivn"k d`ixad z` lawl elkeiy ,dxzqdd "zlret"
iptl :uipfewn cibndn xvw xetiq siqedl ie`xd on
.llk seb xak il oi`... :epal uipfewn cibnd xn` ezewlzqd
!seb jl yi ok`y yibxn ipixd ,`a` :el xn`e ecia oad qtz
dz` okl - seb mr yynn dz`y iptn - :eia` el dpr
ly ze`ivn eppi` eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn
miyibxn - seb mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb

.seb

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp ,envrl

`l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd ly exeaicl

.d"awdl uegny xac okzi

d"awd ly exeaic ,okle

lhae eyxeya cinz cge`n

`xwp d"awd ly exeaic .eil`

llba ,"xeaic" mya `ed mb

,xeaica dpyiy zxg` dpekz

xy` z` zelbl - `ide

ly df oipr .daygnd mlrda

mb miiw - mlrdd ielib

dxyr enk .dlrnly xeaica

`xap mday ,zexn`nd

zelbzd md ixd ,mlerd

ziwl`d "zeig"de "xe`"d

.mi`xape zenler mda `exal

md ,miaezke mi`iap ,dxezay miiwl`d mixeaicd x`y mb jk

"ze`ivn"de cexitd oipr eli`e .mz`eap dfgna mi`iapl zelbzdd

ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly xeaica jiiy epi` - dhnly xeaicay

ly exeaicl z`xew ixd dxezd - owfd epax xiaqi ,cenll micner

,cexitd oipr z` bviin mc`d ly exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd

xeaica mby xnel epilr okl - eyxeyn cxtp `edy dcaerd xe`l

.mi`xapd iabl `l` ,d"awd iabl `l ,mxa .ef dpekz zniiw dlrnly

ay dl`k mi`xap mixvep dlrnly xeaicdn :xnelkmzybxdmd

"zetilw"d - mde ,d"awd ly ezyecwn micxtpe mnvrl "ze`ivn"

."`xg` `xhq"deìk äøac äøBzäL ÷øíãà éða ïBL,1àø÷ðå ©¤©¨¦§¨¦§§¥¨¨§¦§¨
Lnî "øeac" íLa àeä-Ceøa íB÷î ìL Bøeac äøBza©¨¦¤¨¨§¥¦©¨

,íãà ìL Bøeaãkoipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`ky - §¦¤¨¨
,eyxeyn cexitdàeä Ck úîàaL éôìxeaica mby - §¦¤¤¡¤¨

oiay qgia xen` df oi`y `l` ,cexitd oipr epyi dlrnly
jk `hazn df `l` ,d"awd iabl xeaicdwx,mi`xapd iabl

- dfy ,oldl xaqeiy itkúeiçä úëLîäå úãéøé Cøc- ¤¤§¦©§©§¨©©©
,ziwl`d,íéðBzçzìef dkynd ixd ,mipezgzd mi`xapl - ©©§¦

`id,íéîeöòå íéaø íéîeöîöazhrnzn ziwl`d zeigd - §¦§¦©¦©£¦
,miaxd minevnvd iciÎlr ,c`n zlaben ziidpe xzeie xzei

,íéðBL íéðénî íéðéî- ¦¦¦¦¦¦
,mipey minevnv ibeq

ick z`feíäî úàøaäì§¦¨Ÿ¥¤
íéðéî ,íéaø íéàeøa§¦©¦¦¦

,íéðBL íéðénîipeyd - ¦¦¦¦
,miaxd mi`exad ibeqay
mipeyd minevnva exewn
.ziwl`d zeige xe`ay
eîöòå eøáb Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòäzeinipt - ¨¤§¦
,dlrnly "zeig"d

,ixnbl zxzqpãò©
úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©

,àøçà-àøèñå úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìeel - §¦¨Ÿ©§¨¦§¥¦§¦§¦§¨¨¢¨
minevnv wx dl` eidmiaxelit` ,calac`n daxd

xzei dhnl dlbzi iwl`d "zeig"de "xe`"dy ick ,minevnv
mixac - "xe`"dn mi`xap eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie

iciÎlr ,`l` .`xg`Î`xhqe zetilw ,mi`nhzexabzd
xzqen "xe`"dy dl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd
,`xg`Î`xhqe mi`nh mixac `xaidl xyt` - ixnbl mda

ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -'ä øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨

"íéøBçà" úðéçaî2;äMã÷cly epevx zeipevign :xnelk - ¦§¦©£©¦¦§ª¨
`ede ,envr xacd z` mivexyk `ed "'oevxd zeinipt" .d"awd
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íéøîà éèå÷éì
÷ø áë ÷øôàø÷ðå à"á ïåùìë äøáã äøåúäù

íùá ä"á 'å÷î ìù åøåáã äøåúá
àåä êë úîàáù éôì íãà ìù åøåáãë ùîî øåáã
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
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א.1. כב, ל"אחוריים".2.ברכות מילולי דמיון בו יש "אחרים"



hayקמו 'i iyiy mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י' שישי יום
,54 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,gk 'nr cr:ãéîú

,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y
mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn

:"`ipz"d ly epeylae - beprz,"íéøBçà" Leøôe:`ed - ¥£©¦
øác ïúBpä íãàk̈¨¨©¥¨¨

,BðBöøa àlL BàðBNì- §§¤Ÿ¦§
epevxa `lyxiyid`l` ,

xacd z` el ozep `ed
zxev f`y ,iccv mrhn

:`id dpizpdBëéìLnL¤©§¦
ék ,Bôúk øçàìk Bì¦§©©§¥¦
epnî åéðt øéæçî©£¦¨¨¦¤

;BúBà BúàðOî,oky - ¦¦§¨
sebd zcepze zrepz
`idy itk drepza oxewn
xg`ne ;ytpa z`hazn
d`py ytpa zniiwy
dpizpde ,yi` eze` itlk

jezn `l` ,izin` oevx jezn `ly `id elzeipevig- epevx
dptn `ed :dpizpd zrya ziptebd drepza mb `hazn df ,okl

d ,oky .dyrn zrya epnn eipt z`miptea mewnd `ed
.mc`d ly ezeige ezeinipt ztwzynCk,mb -,äìòîì ¨§©§¨

Böôçå ïBéìòä ïBöøä úéîéðt àeä "íéðt" úðéça,ézîàä §¦©¨¦§¦¦¨¨¨¤§§¤§¨£¦¦
àøèqî åéìà áBøwä ìëì úeiç òétLäì 'ä õôç øLà£¤¨¥§©§¦©©§¨©¨¥¨¦¦§¨

;äMã÷c,dyecwd cvn -àéä äàîhäå àøçà àøèqä ìáà ¦§ª¨£¨©¦§¨¨¢¨§©ª§¨¦

àðN øLà 'ä úáòBz3dì òétLî Bðéàå ,,"`xg` `xhq"l - £©£¤¨¥§¥©§¦©¨
ïBöøä úéîéðtî úeiç,oeilrd -øLà ézîàä Böôçå- ©¦§¦¦¨¨§¤§¨£¦¦£¤

d"awdy xn`pda õôç,"`xg` `xhq"a -,íBìLå-ñç ¨¥¨©§¨
,BðBöøa àlL BàðBNì éBôúk øúa éãLc ïàîk íà-ék- ¦¦§©§¨¥¨©§¥§§¤Ÿ¦§

xac jilyny ink
,etzk ixeg`n ,e`peyl
mb jk .aehd epevxn `ly
dyecwd zeig zrtyd
dpi` - `xg`Î`xhql

,aeh oevx jezn d`a÷ø©
Léðòäì éãkzervn`a - §¥§©£¦

,dtilwd,íéòLøä úà- ¤¨§¨¦
dtilwd ixg` mikynpd
"`xg` `xhq"de
,odn mzrtyd milawne
íé÷écvì áBè øëN ïzìå§¦¥¨¨©©¦¦
;àøçà àøèñì ïééôkàc§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
z` miyaeke mitekd -
`xhq"l miwwfp jk myl .dilr milyene "`xg` `xhq"d
yperd jkn d`vezke ,dxigad oipr didiy ick ,"`xg`
mipzep jk meyn - miwicvl mi`znd xkyde miryxl mi`znd

."`xg` `xhq"l "zeig"äæå,drtyd ly ef dxev -àø÷ð §¤¦§¨
.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøc "íéøBçà" úðéçamd okl - §¦©£©¦¦§¨¤§¨

miwl` mi`xwpmixg`zpigan `id odly "zeig"d zwipi ik ,
"miixeg`".

,"íéðt" úðéçáa ïBéìòä ïBöø ,äpäå,oeilrd oevxd zeinipt - §¦¥§¨¤§¦§¦©¨¦
,envr xacd z` dvex d"awdy dnäiçîä íéiçä øB÷î àeä§©©¦©§©¤
BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk úà,df oevx -ìò ììk äøBL ¤¨¨¨§¦¤¥¤§¨©

ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçà" úðéça íâå ,àøçà-àøèqä- ©¦§¨¨¢¨§©§¦©£©¦¤§¨¤§
,xen`k ,oze` dignd

Laìî Bðéà,zeinipta - ¥§ª¨
dëBúa`xhq"a - §¨
,"`xg`àlà ,Lnî©¨¤¨

éwî,äìòîlî äéìò ó- ©¦¨¤¨¦§©§¨
xac mitiwny enk ,cala

,dlrnlnCëì,okl - §¨
àéä,"`xg` `xhq"d - ¦
B÷î,äàîhäå äúénä í §©¦¨§©ª§¨

èòî ék ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦§©
øòfî,hrnd on hrnd - ¦§¥

ú÷ðBiL ,úeiçå øBà§©¤¤¤
àeä ,äìòîlL äMã÷c "íéøBçà" úðéçaî dëBúì úìa÷îe§©¤¤§¨¦§¦©£©¦¦§ª¨¤§©§¨
økæpä äðéëMä úeìb ãBña ,dëBúa Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨§¨§¨©§¦¨©¦§¨

ìéòì4jeza zelba lekiak z`vnp dyecwd "zeig"y - . §¥
,zetilwd,"íéøçà íéäìà" íLa àø÷ð ïëìåzngn wx `l - §¨¥¦§¨§¥¡Ÿ¦£¥¦
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,"miixeg`"n zelawn ody iptn wx `l ,"mixg`ody iptn `l`
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éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
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íéøîà éèå÷éì

àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã

.ä"á

íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò
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לא.3. יב, יט.4.דברים פרק

hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"א קודש שבת יום
פרק כג  ,gk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íòå âë ÷øô,56 'nr cr:íäéîé

dlrnl.`xapd z` digne drityn `id - `xapa zeyalzdn
beq .dl` zeig ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l
`a `edy xg`n ,"`xg` `xhq"e zetilwa ,ipyd "zeig"d
zeleki od ,"oze`ivn"l rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil`

,"yi"l onvr z` wifgdl
yigkdl zekixv opi`e
ody zexnl ,ef "zeig"
e`xap ody zercei
xn`py itk) ef "zeig"n
ze`xew ody ,oldl
`wl`" d"awdl
z` zeayeg od :"`iwl`c
,"ze`ivn"l onvr
ody zexnl ,"`iwl`"l
odl yiy zexikn onvr
.(oze` `xay "`wl`"
od ,ef ziwl` zeig zngn
,"mixg` miwl`" ze`xwp
z` zelawn ody iptn
.miixeg` zpigan ozeig
"zeig"d beq eli`e
m`y ,zeinipta yalznd

jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg` `xhq"de "zetilw"d eid
"ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly "ze`ivn"l dxizq meyn
`ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig" - envr `xapd ly
miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa oda z`vnp

,"miixeg`"n zelawn ody iptn wx `l ,"mixg`ody iptn `l`
d"awd ly ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr z` zewifgn

:oldl xaqeiy itk -äMã÷c úeiçå øBàL øçàî ék- ¦¥©©¤§©¦§ª¨
,ziniptd "zeig"däìèa dðéà ¯ dëBúa úeìb úðéçáa àeä¦§¦©¨§¨¥¨§¥¨

déaâî ,äaøcàå ;àeä-Ceøa-LBãwä úMã÷ éaâì ììk§¨§©¥§ª©©¨¨§©§©¨©§¦©
"ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,øLpk dîöò5øîàîëe ,6xn`y - : ©§¨©¤¤©£¦§©§¦§©£©

:drxt."éðúéNò éðàå éì øàé",ily `ed - qelipd - "xe`i"d - §Ÿ¦©£¦£¦¦¦
,invr z` iziyr ip`eì"æø eøîà ïëìå7çeøä úeqbL , §¨¥¨§©©¤©¨©
äøæ-äãBáòk äìe÷Läøæ-äãBáò ìL LøLå øwò ék ,Lnî §¨©£¨¨¨©¨¦¦¨§Ÿ¤¤£¨¨¨

áLçpM äî àeä,envr z` aiygn `ed -,Bîöò éðôa øáãì ©¤¤§¨§¨¨¦§¥©§
,íB÷î ìL BúMãwî ãøôð,d"awd ly -'äa äøéôk àìå ¦§¨¦§ª¨¤¨§Ÿ§¦¨©

,éøîâìwx `l` ,d"awda ixnbl mixtek `lyk mb ,xnelk - §©§¥

`xhq"de "zetilw"d enk ,envr ipta xacl mnvr z` miaiygn
zextek opi` od ,epcnly itky ,"dxf dcear" ze`xwpd "`xg`

`l` ,ixnbl d"awdaàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8 ¦§¦¨©§¨¨
,"àiäìàc àäìà" déì eø÷c"`xg` `xhq"de "zetilw"d - §¨¥¡¨¨¤¡¨©¨

`wl`" d"awdl ze`xew
ody ixd - "`iwl`c
`edy ,d"awda zecen

`wl`z`f lkae ,`iwl`c
"dxf dcear" `xwp df

."mixg` miwl`"eàlà¤¨
íîöò íéáéLçî íä íbL¤©¥©£¦¦©§¨
,Bîöò éðôa øáãå Léì§¥§¨¨¦§¥©§

äæáeody dna - ¨¤
,"yi"l onvr z` zeaiygn

odíîöò úà íéãéøôî©§¦¦¤©§¨
íB÷î ìL BúMãwî¦§ª¨¤¨
ïéàL øçàî ,àeä-Ceøä¥©©¤¥

,od -,Cøaúé Bì íéìèa§¥¦¦§¨¥
äðBéìò äMã÷ ïéà ék¦¥§ª¨¤§¨
ìèaM äî ìò àlà äøBL¨¤¨©©¤¨¥
ìéòì økæpk Cøaúé Bì9, ¦§¨¥©¦§¨§¥

íéàø÷ð ïëìåzetilwd - §¨¥¦§¨¦
,"`xg` `xhq"e"àãeøôc éøeè",cexitd ixd -,LBãwä øäfa ¥§¦¨©Ÿ©©¨

mnvr z` midiabne "ze`ivn"l mnvr z` miwifgny dl` -
mixdkmnvr z` miyibxnemicxtp.d"awdnBæ éøäåjka yi - ©£¥
meyn,úézîàä Búecçàa äøéôk-`idy ,d"awdly-àlëc §¦¨§©§¨£¦¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷,melkl aygp lkd d"awd iabl -ìèáe ©¥§¨¨¦¨¥
íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé Bì úîàa¤¡¤¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨

:ãéîz Léì ïéàî`id d"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¥©¦§¥¨¦
da yi - "ze`ivn"le "yi"l zeaygiddy ixd ,eil` lha lkdy
dey gexd zeqb okle .d"awd ly ezecg`a dxitk meyn
e`xap ,mipeye miax minevnv ixg`y ,ixd ."dxf dcear"l
`xhq"e "zetilw" enk ,dl`k mi`xap ,d"awd ly exeaica
`xwp ,okl .d"awdn cxtp xack mnvr z` miyibxnd ,"`xg`
oiivnd) cexitd oipr ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly xeaicd
wx `edy `l` ,dlrnly xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z`

ybxdle mi`xapl zekiiyamdlyiabl eli`e .myxey itlk
.epnn cxtpy xac mey oi` - d"awd

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaicly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

jk ,mipt zxzqde miax minevnv iciÎlr `id ,mi`xapd z` dignd

mileki - mi`xapdn zxzqen d"awd ly epevx zeiniptymd,

ybxdamzzexabzde zeaxzd mre ."ze`ivn"l mnvr z` aiygdl ,

zeyibxnd ,"`xg` `xhq"e "zetilw" mb xveeidl zelelr - minevnvd

mi`xapd zybxdy ,ixd .d"awdne dyecwdn ixnbl zecxtpk onvr z`

d"awd ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr z`
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íéøîà éèå÷éì
á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá

äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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ח.5. מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



hayקמח `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

epevx zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene dqekn

o`k oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd ly

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt zxzqd

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ¨¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1 ¤¨§©Ÿ©

-àLã÷å àúéøBà"c§©§¨§ª§¨
éøa,"ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©

xac md d"awde dxez
,cg`íéðewzáe2eLøt ©¦¦¥§

ïéãewt ç"îø"c- ¦§¨¦¦
dpenye mirax` miz`ny

,dyrdÎzeevnïeðéà- ¦
,odïéøáà ç"îø§¨¥¨¦

."àkìîcmiz`n - §©§¨
ixa` dpenye mirax`
jln d"awd ,jlnd
iepik zernyn .mlerd
oixa`" mya zeevnd
,(jlnd ixa`) "`klnc
`ed xa` lky myk :`id
,ytpa cgein gekl ilk
,xa` eze`a yalznd
xa` `id oird - lynl

,drinyd gekl cgein ilk `ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke
zcgein "dkynd"l cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke
d"awd - d"awd ly epevx od ozellka zeevnd .d"awd oevxn

dvex`id ,dnvrlyk devn lke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
dribne zkynpd ,d"awd oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk
d"awd deeivy devn dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl
.(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl
,`vei mipewiza xn`pd on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k

pr lk) zeevndy(zeevnd zxaqde yexit `ed dxezd ly dpi
"`klnc mixa`" odcalacge`n ,mpn` ,xa`dy s` ,epiid ,

eze` mr ynn cg` xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr
s` lre ,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gekmzecg`zd

xac md oi`cg`,"xdef"a xn`p ,dxezl qgia eli`e .ynn
cg` xac md d"awde dxezdyynn,xnelk -xzeixy`n

z` owfd epax xiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd
- zeevn meiwl dxez cenil oia lcaddïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥

ìëa Laìîä ,ézîàä Böôçå ïBéìòä ïBöø úeiîéðt§¦¦§¨¤§§¤§¨£¦¦©§ª¨§¨
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòä úBîìBòäepevx :xnelk - ¨¨¨¤§¦§©§¦§©£¨

eze`a mze` digne mneiwa dvex `edy ,zenlera d"awd ly
ay zeiniptd od zeevnd dpd - oevxeze`d"awdl yiy oevx

iptn - ?zenlerd lka d"awd dvex recn ,oky .zenlera
d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi ipay ,zeevna dvex `edy
zngne .zeevn miniiwn l`xyi ipay dnn ,lekiak ,bprzn
lk z` dign `ed - zeevnd meiwn el yiy beprzde oevxd

gieexdl ick dwegx jxca rqepy ink ,lynl df ixd) zenlerd
- oevxd zeipevig wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk
eppi` geeixd mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya
ick wx geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr
el yexcd z` ea zepwl
epevxy ,ixd - eytp iigl
`ed izin`d iniptd
dpwi `edy mixaca
.mdn bprzie ,sqk eze`a

oevxndfepevx raep ,
mb `linne ,sqk gieexdl
.driqpd z` jexrl epevx
zenlerl qgia mb oiap jk
dvex d"awd ,zeevnle
iptn ,zenlerd meiwa
ixd .zeevna dvex `edy
epevx od od zeevndy
ly iniptd ebeprze
df epevx llbae ,d"awd
mb dvex `ed - zeevna
.(mze` digne zenlera

íòôLå íúeiç ìk ék- ¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd lk lyéeìz̈

,òãBpk ,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîaicediy iciÎlry - §©£¥©¦§¤©©§¦©©
.zenlerd lka rtye zeig "jiynn" `ed - devn miiwnàöîðå§¦§¨

,ixd -úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä ïîei÷å úBönä äNònL¤©£¥©¦§§¦¨§©§¦¦¦§¦¦
,ïBéìòä ïBöø,d"awd ly -äæ äNònnL,zeevnd ly - §¨¤§¤¦©£¤¤

.úBîìBòa Laìúäì ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð- ¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥¨¨
itk ,zeevnd dyrn mda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd
md - gieexiy sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y

.ipevigd epevxl iniptd yealdíéàø÷ð ïëìå,zeevnd - §¨¥¦§¨¦
,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` -éøáàL Bîk ,ìLî Cøc ¥§¥§©§¨¤¤¨¨§¤¥§¥

ìkî äéìà éøîâì íéìèáe BLôðì Leáì íä íãàä óeb¨¨¨¥§§©§§¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ
,ìëåmi`ex ep`y enk -íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî ék ¨Ÿ¦¦¨¤¤¦§¤¨¨

ãiîe óëz BðBöøì úBòîLð ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì¦§Ÿ¨©§¥¦§¨¦§¥¤¦¨
,ïäì äøéîàå éeeö íeL éìa,elbxl e` ecil -íeL éìáe §¦¦©£¦¨¨¤§¦

BðBöøa äìòLk Lnî òâøk àlà ,ììk äiäLeze`a - §¦¨§¨¤¨§¤©©¨§¤¨¨¦§
meyl wewf epi` mc`d ,epevx z` zervan elbxe eci rbx
lbxd e` cid z` lirtdl ick epevx ly un`ne letih
ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval odilr ritydle
zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ."dxin`e ieeiv mey
rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k `ed ezrtyd
md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn dyriy eciÎlr

.dzi` micge`ne ytpl oihelgl milhaìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨
,ïîei÷å úBönä äNòî ìL úeiçä,rnyn dxe`kl - ©©¤©£¥©¦§§¦¨

revia z`e diyrd z` dignd "zeig"l o`k dpeekdy
"zeig"d `l ;devnd meiway miigdÎgex :xnelk ,devnd
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íéøîà éèå÷éì
íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë

'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá
àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø
'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä

ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç
úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä

àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì
ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå úåîìåòá

éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà
åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå

óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå
ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå

êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã
åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון

hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly "zeig"d `l` ,lynl ,bexz`d "ze`ivn"ayzevn
zeevnd dyrnae meiwa diexy "zeig"dy itk ,bexz`d3,

àeä,ef zeig -Laìîä ïBéìòä ïBöø éaâì éøîâì ìèä¥§©§¥§©¥§¨¤§©§ª¨
,Ba,zeevnd dyrn "zeig"a -äNòðå"zeig" dze` -Bì §©£¨

,oeilrd oevxl -Lnî©¨
.äîLðì óeâkïëå §¦§¨¨§¥

Lôð ìL ïBöéçä Leálä©§©¦¤¤¤
íãàaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨
,äåönä äNBòå íi÷îä©§©¥§¤©¦§¨
úðéçáe çk àeäL¤Ÿ©§¦©

,dlL äNònägek" - ©©£¤¤¨
ytpd ly "dyrnd
ritynd ,ziwl`d
zelertd z` lirtne
dn lk ly zeiyrnd
- zeyrl d"awd deeivy
ly ipevigd yeal" `xwp
,"ziwl`d ytpd
xeaicd zegekl d`eeyda
miyeal mdy ,daygnde
gek" xy`n xzei miinipt
.xf xaca lretd "dyrnd

df dyrn gek ,ixd,äåönä äNòî ìL úeiça Laìúî àeä¦§©¥§©¤©£¥©¦§¨
ïBéìòä ïBöøì äîLðì óeâk ïk íb äNòðådyrnd gek - §©£¨©¥§¦§¨¨¦§¨¤§

mr cg`zn sebdy dcn dze`a oeilrd oevxd mr cg`zn
,dnypdåéìà ìèáe,oeilrd oevxl -íb ,ïk ìòå .éøîâì ¨¥¥¨§©§¥§©¥©

äNònä úðéçáe çkL ,äåönä íéîi÷îä íãàä óeb éøáà¥§¥¨¨¨©§©§¦©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤
íäa Laìî úéäìàä Lôð ìL,mixa`a -äNòî úòLa ¤¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨¨¤¦§©©£¤

,äåönä íei÷å,mixa`d iciÎlr -íä,mixa`d -eNòð §¦©¦§¨¥©£
ä÷ãö ú÷lçîä ãiä :ïBâk ,ïBéìòä ïBöøì Lnî äákøî¤§¨¨©¨¦§¨¤§§©¨©§©¤¤§¨¨

,úøçà äåöî äNBò Bà ,íéiðòìzwqer cidy drya - ©£¦¦¨¦§¨©¤¤
vn meiwa,oeilrd oevxl "dakxn" zpigal zkted `id ,de

cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl ixnbl zlhazn `id :xnelk
dze`a ,oeilrd oevxl ,cnrn eze`a ,zcge`ne dlha zinybd
,xen`ky ,ziwl`d ytpd ly dyrnd geka dfy itk dcn
dnypd mr sebd zecg`zdk `id oeilrd oevxd mr ezecg`zd
,oky ."akex"d mr "dakxn"d zecg`zd xy`n xzei daxd -
cg` miwegxe mipey "minvr" ipy mdy zexnl ,ytpe seb
zecg`a micg`zn z`f lka md - zeipgexe zeinyb - ipydn
wlg mey oi`y ,ytpd iciÎlr hlype lha jk lk sebd ,d`ln

lke ,ytpd "zeig"a xecg didi `ly ,xzeia ohwd s` ,seba
- mb jk .miipteb miigl jted ,seba ytpd ly "zeig" hxew

ly ecegie elehiagekznerl .oeilrd oevxd iabl dyrnd
zpigaa wx `id ,devnd z` dyery ,dnvr zinybd cid ,z`f
.oeilrd oevxl "dakxn"
dlha ok` "dakxn"
lka j` ,"akex"l ixnbl
.ez` zcge`n dppi` z`f
"ci"l qgia dfy itke
`ed jk - devn dyery
mixa`d x`yl qgia mb

-úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§
ätä ïëå ,äåöî øáãì¦§©¦§¨§¥©¤

ìåéøác íéøaãnL ïBL §¨¤§©§¦¦§¥
øäøänL çnäå ,äøBz¨§©Ÿ©¤§©§¥
úàøéå äøBz éøáãa§¦§¥¨§¦§©
-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL̈©¦¦§ª©¨

.àeämze`yk ixd -
meiwa miwqer mixa`
,ixnbl milha md ,zeevn
oeilrd oevxl ,"dakxn"k

.zeevn oze` jezayeäæå§¤
ì"æø eøîàL4,"äákønä ïä ïä úBáàä" :,meyn -ìkL ¤¨§©©¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨

,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílk íäéøáà¥§¥¤ª¨¨§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤
äákøî eNòð àìå,xac meyl -ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷ø §Ÿ©£¤§¨¨©¦§¨¤§§©¨

:íäéîél` "dakxn"k zea`d z` mipiivn l"f epinkgy dn - §¥¤
milha cinz eid ,mteb iwlg lky zngn df ixd ,d"awd
dpigad z` mibviin md okl - d"awdl oihelgl mixeqne
,l`xyi ipal qgia eli`e ."dakxn" ly d`lnde zicinzd
dryay ,xa` eze`y xacd ixyt` ,zea`d zbixcna mpi`y
zxg` drya didi - oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg`
wx df ixd ok m`e .oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn"

:cala zeniieqn mizrle iwlg ote`adryamiiwn `edy
a ,devnzpigaa d"awd oevxl ,devnd z` dyery xa`d lh

oevxl lehiad ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn"
miinybd mixa`d =) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd
gek =) dnype seb enk cegie lehia (a .(zeevn miniiwnd
zecg`zd zniiwy ,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd
miyeald ly mcegi - `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr

miiniptd.dxezd mr

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

íéøîà éèå÷éì
åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîîïåöéçä ùåáìä ïëå

äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù
çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå

ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù
ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå

ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä
åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî

ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä
øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù

ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä
äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷

:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית



קמט hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

epevx zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene dqekn

o`k oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd ly

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt zxzqd

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ¨¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1 ¤¨§©Ÿ©

-àLã÷å àúéøBà"c§©§¨§ª§¨
éøa,"ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©

xac md d"awde dxez
,cg`íéðewzáe2eLøt ©¦¦¥§

ïéãewt ç"îø"c- ¦§¨¦¦
dpenye mirax` miz`ny

,dyrdÎzeevnïeðéà- ¦
,odïéøáà ç"îø§¨¥¨¦

."àkìîcmiz`n - §©§¨
ixa` dpenye mirax`
jln d"awd ,jlnd
iepik zernyn .mlerd
oixa`" mya zeevnd
,(jlnd ixa`) "`klnc
`ed xa` lky myk :`id
,ytpa cgein gekl ilk
,xa` eze`a yalznd
xa` `id oird - lynl

,drinyd gekl cgein ilk `ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke
zcgein "dkynd"l cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke
d"awd - d"awd ly epevx od ozellka zeevnd .d"awd oevxn

dvex`id ,dnvrlyk devn lke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
dribne zkynpd ,d"awd oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk
d"awd deeivy devn dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl
.(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl
,`vei mipewiza xn`pd on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k

pr lk) zeevndy(zeevnd zxaqde yexit `ed dxezd ly dpi
"`klnc mixa`" odcalacge`n ,mpn` ,xa`dy s` ,epiid ,

eze` mr ynn cg` xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr
s` lre ,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gekmzecg`zd

xac md oi`cg`,"xdef"a xn`p ,dxezl qgia eli`e .ynn
cg` xac md d"awde dxezdyynn,xnelk -xzeixy`n

z` owfd epax xiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd
- zeevn meiwl dxez cenil oia lcaddïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥

ìëa Laìîä ,ézîàä Böôçå ïBéìòä ïBöø úeiîéðt§¦¦§¨¤§§¤§¨£¦¦©§ª¨§¨
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòä úBîìBòäepevx :xnelk - ¨¨¨¤§¦§©§¦§©£¨

eze`a mze` digne mneiwa dvex `edy ,zenlera d"awd ly
ay zeiniptd od zeevnd dpd - oevxeze`d"awdl yiy oevx

iptn - ?zenlerd lka d"awd dvex recn ,oky .zenlera
d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi ipay ,zeevna dvex `edy
zngne .zeevn miniiwn l`xyi ipay dnn ,lekiak ,bprzn
lk z` dign `ed - zeevnd meiwn el yiy beprzde oevxd

gieexdl ick dwegx jxca rqepy ink ,lynl df ixd) zenlerd
- oevxd zeipevig wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk
eppi` geeixd mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya
ick wx geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr
el yexcd z` ea zepwl
epevxy ,ixd - eytp iigl
`ed izin`d iniptd
dpwi `edy mixaca
.mdn bprzie ,sqk eze`a

oevxndfepevx raep ,
mb `linne ,sqk gieexdl
.driqpd z` jexrl epevx
zenlerl qgia mb oiap jk
dvex d"awd ,zeevnle
iptn ,zenlerd meiwa
ixd .zeevna dvex `edy
epevx od od zeevndy
ly iniptd ebeprze
df epevx llbae ,d"awd
mb dvex `ed - zeevna
.(mze` digne zenlera

íòôLå íúeiç ìk ék- ¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd lk lyéeìz̈

,òãBpk ,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîaicediy iciÎlry - §©£¥©¦§¤©©§¦©©
.zenlerd lka rtye zeig "jiynn" `ed - devn miiwnàöîðå§¦§¨

,ixd -úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä ïîei÷å úBönä äNònL¤©£¥©¦§§¦¨§©§¦¦¦§¦¦
,ïBéìòä ïBöø,d"awd ly -äæ äNònnL,zeevnd ly - §¨¤§¤¦©£¤¤

.úBîìBòa Laìúäì ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð- ¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥¨¨
itk ,zeevnd dyrn mda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd
md - gieexiy sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y

.ipevigd epevxl iniptd yealdíéàø÷ð ïëìå,zeevnd - §¨¥¦§¨¦
,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` -éøáàL Bîk ,ìLî Cøc ¥§¥§©§¨¤¤¨¨§¤¥§¥

ìkî äéìà éøîâì íéìèáe BLôðì Leáì íä íãàä óeb¨¨¨¥§§©§§¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ
,ìëåmi`ex ep`y enk -íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî ék ¨Ÿ¦¦¨¤¤¦§¤¨¨

ãiîe óëz BðBöøì úBòîLð ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì¦§Ÿ¨©§¥¦§¨¦§¥¤¦¨
,ïäì äøéîàå éeeö íeL éìa,elbxl e` ecil -íeL éìáe §¦¦©£¦¨¨¤§¦

BðBöøa äìòLk Lnî òâøk àlà ,ììk äiäLeze`a - §¦¨§¨¤¨§¤©©¨§¤¨¨¦§
meyl wewf epi` mc`d ,epevx z` zervan elbxe eci rbx
lbxd e` cid z` lirtdl ick epevx ly un`ne letih
ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval odilr ritydle
zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ."dxin`e ieeiv mey
rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k `ed ezrtyd
md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn dyriy eciÎlr

.dzi` micge`ne ytpl oihelgl milhaìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨
,ïîei÷å úBönä äNòî ìL úeiçä,rnyn dxe`kl - ©©¤©£¥©¦§§¦¨

revia z`e diyrd z` dignd "zeig"l o`k dpeekdy
"zeig"d `l ;devnd meiway miigdÎgex :xnelk ,devnd
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éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà
åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå

óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå
ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון

hay `"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly "zeig"d `l` ,lynl ,bexz`d "ze`ivn"ayzevn
zeevnd dyrnae meiwa diexy "zeig"dy itk ,bexz`d3,

àeä,ef zeig -Laìîä ïBéìòä ïBöø éaâì éøîâì ìèä¥§©§¥§©¥§¨¤§©§ª¨
,Ba,zeevnd dyrn "zeig"a -äNòðå"zeig" dze` -Bì §©£¨

,oeilrd oevxl -Lnî©¨
.äîLðì óeâkïëå §¦§¨¨§¥

Lôð ìL ïBöéçä Leálä©§©¦¤¤¤
íãàaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨
,äåönä äNBòå íi÷îä©§©¥§¤©¦§¨
úðéçáe çk àeäL¤Ÿ©§¦©

,dlL äNònägek" - ©©£¤¤¨
ytpd ly "dyrnd
ritynd ,ziwl`d
zelertd z` lirtne
dn lk ly zeiyrnd
- zeyrl d"awd deeivy
ly ipevigd yeal" `xwp
,"ziwl`d ytpd
xeaicd zegekl d`eeyda
miyeal mdy ,daygnde
gek" xy`n xzei miinipt
.xf xaca lretd "dyrnd

df dyrn gek ,ixd,äåönä äNòî ìL úeiça Laìúî àeä¦§©¥§©¤©£¥©¦§¨
ïBéìòä ïBöøì äîLðì óeâk ïk íb äNòðådyrnd gek - §©£¨©¥§¦§¨¨¦§¨¤§

mr cg`zn sebdy dcn dze`a oeilrd oevxd mr cg`zn
,dnypdåéìà ìèáe,oeilrd oevxl -íb ,ïk ìòå .éøîâì ¨¥¥¨§©§¥§©¥©

äNònä úðéçáe çkL ,äåönä íéîi÷îä íãàä óeb éøáà¥§¥¨¨¨©§©§¦©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤
íäa Laìî úéäìàä Lôð ìL,mixa`a -äNòî úòLa ¤¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨¨¤¦§©©£¤

,äåönä íei÷å,mixa`d iciÎlr -íä,mixa`d -eNòð §¦©¦§¨¥©£
ä÷ãö ú÷lçîä ãiä :ïBâk ,ïBéìòä ïBöøì Lnî äákøî¤§¨¨©¨¦§¨¤§§©¨©§©¤¤§¨¨

,úøçà äåöî äNBò Bà ,íéiðòìzwqer cidy drya - ©£¦¦¨¦§¨©¤¤
vn meiwa,oeilrd oevxl "dakxn" zpigal zkted `id ,de

cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl ixnbl zlhazn `id :xnelk
dze`a ,oeilrd oevxl ,cnrn eze`a ,zcge`ne dlha zinybd
,xen`ky ,ziwl`d ytpd ly dyrnd geka dfy itk dcn
dnypd mr sebd zecg`zdk `id oeilrd oevxd mr ezecg`zd
,oky ."akex"d mr "dakxn"d zecg`zd xy`n xzei daxd -
cg` miwegxe mipey "minvr" ipy mdy zexnl ,ytpe seb
zecg`a micg`zn z`f lka md - zeipgexe zeinyb - ipydn
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית



היום יום . . . קנ

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.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַהּגִ

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

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

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קני היום יום . . . 

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 
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 ֵעֶדן(,  ָמָתּה־  ִ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

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קנב

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  שבט ה' ראשון יום אמות  מארבע פחות העברה

:·Î ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰àlL éãk õB÷ øéáònä©©£¦§¥¤Ÿ
úBçt úBçt BëéìBî ¯ íéaøä úeLøa äéä íà :íéaø Ba e÷Bfé¦©¦¦¨¨¦§¨©¦¦¨¨

.úBnà òaøàî¥©§©©
שלימות, אמות ארבע בהעברת הוא האיסור התורה מן
חשש  ובמקום מדרבנן אסורה אמות מארבע פחות והעברה
בידו  ומעותיו בדרך בהולך זה מטעם הקילו וכן התירו. נזק
משום  אמות מארבע פחות פחות להעבירם השבת, ונכנסה

ממון ה"ז)הפסד פ"כ להלן .(ראה
התורה' מן אסור שיעור 'חצי להלכה לעיין: ויש
עצם  אך עונשים, חיובי לגבי נאמרו התורה (ושיעורי
איסור  אין ומדוע מהשיעור), בפחות אפילו קיים האיסור

אמות? מארבע פחות חפץ להעביר מהתורה
ארבע  העברת איסור שיסוד ראשונים כתבו לומר: ויש
אמותיו  ארבע כי לרשות, מרשות הוצאה כאיסור הוא אמות
כמוציא  הוא מהן והמוציא כרשותו חשובות אדם של
מארבע  פחות חפץ העברת לאסור אין ולכן לרשות, מרשות
איסור  בזה שאין לזוית מזוית בביתו כמעביר זה שהרי אמות

הרשויות בהחלפת הוא האיסור מהות כל יצחק כי בית (שו"ת

סק"י) י, .או"ח
נוסף: ביאור

לאיצטרופי" דחזי "משום אסור שיעור א)חצי עד, .(יומא
שבעת  למרות כי חייב מכשיעור פחות איסור האוכל כלומר,
עוד  מכן לאחר יאכל אם הרי שלם, איסור כאן אין מעשה
ויהפוך  הקודמת לאכילה יצטרף זה פרס') אכילת (ב'כדי
פחות  גם לאכול לכתחילה אסרו ולכן שלם, לאיסור

מכשיעור.
אמות, מארבע בפחות העברה לאסור שאין מובן זה ולפי
אחר  יעביר אם אף שלם, לאיסור תצטרף לא זו העברה כי
עקירת  בעת אם רק חייב אמות ארבע המעביר שכן עוד, כך
מלכתחילה  אם אך אמות, ארבע להעבירו בדעתו היה החפץ
בו  חזר אם אף הרי אמות, שתי להוליכו עלֿמנת עקר
החפץ  את עוקר שכאשר ונמצא פטור, אמות ארבע והוליכו
ידי  על יבוא לא לעולם אמות, מארבע פחות להוליכו כדי
מהתורה  שיעור' 'חצי איסור בזה אין ולכן שלם לאיסור כך

א) עד, יומא ארי גבורת סקי"א. שם יצחק .(בית

ה'תשע"ה  שבט ו' שני יום כתכשיט  התפילין

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa ïélôz àöBnä©¥§¦¦§©¨
ãé ìL çépî ¯ ïkøãk ïLáBì ?äNBò àeä ãöék ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¥©¤§¨§©§¨©¦©¤¨
,àöBéå øæBçå ,úéaa ïöìBçå ñðëðå ¯ BLàøa Làø ìL ,Bãéa§¨¤Ÿ§Ÿ§¦§¨§§¨©©¦§¥§¥

.ïlk úà ñéðëiL ãò ,ïöìBçå ,éðL âeæ LáBìå§¥¥¦§§¨©¤©§¦¤ª¨
טוב' יום ה'תוספות מ"א)והקשה פ"י (עירובין

הגמרא א)למסקנת צו, זמן (עירובין ששבת סובר קמא תנא
מכניסם  הרבים ברשות בשבת תפילין המוצא ולכן תפילין
הרבים  ברשות ללובשם ההיתר כי עצמו, בפני זוג כל לבית,
לא  המצוה ולקיום המצוה, את מקיים שבהנחתם משום הוא
איסור  בזה יש כי פעם בכל אחד מזוג יותר ללבוש התירו
תפילין  זמן לאו ששבת סובר גמליאל רבן ואילו תוסיף'. 'בל
שמכניסם  משום הוא ולהכניסם התפילין ללבוש וההיתר
שני  ללבוש מותר ולכן תכשיט, הם והתפילין מלבוש דרך

תפילין. זוגות לשני ובזרוע בראש מקום יש כי יחד זוגות
תפילין  זמן לאו ששבת היא הרמב"ם ששיטת (הל'וכיון

ה"י) פ"ד תוסיף',תפילין 'בל כאן ואין מצוה כאן אין כן ואם

אחת? בבת תפילין זוגות שני להכניס מתיר אינו למה
אברהם' ה'מגן סקנ"ד)ותירץ ש"א סי' :(א"ח

שעליו  המדויק המקום את לכוין יודעים אנו שאין כיון
הזוג  את יניח שלא לחשוש יש התפילין, את להניח צריך
להוציא  התירו ולכן כמשא הוא הרי ואזי הנכון במקום השני

אחד. זוג רק אחת בפעם
כן  אם זוגות, שני לעולם לובש אין שבחול "כיון ועוד:
ולא  הוא, כמשוי אלא לבישה דרך נקרא אינו השני זוג
שהוא  אחד זוג אלא התפילין בזיון משום חכמים התירו

כמשוי" נראה ואינו בחול לבישה נ"א,כדרך סע' שם אדה"ז (שו"ע

.מהמ"א)
תכניסן  לא תפילין... שמצאה אשה אבל באיש, זה "וכל
בחול  תפילין מניחות הנשים שאין שכיון מלבוש, דרך לעיר

גמור" משוי אלא להן מלבוש ללבוש (שם)אינן אסורה וכן .
כמשא  הם הציצית חוטי כי מצויצת, טלית הרבים ברשות

מה) סע' .(שם

ה'תשע"ה  שבט ז' שלישי יום התורה? מן אסור בשבת אבנים טלטול האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰"úaLz" äøBza øîàð¤¡©©¨¦§Ÿ
ì áiç äëàìî ïðéàL íéøácî elôà ¯.ïäî úaL £¦¦§¨¦¤¥¨§¨¨©¨¦§Ÿ¥¤

אופנים: בשני הרמב"ם דברי את מפרש משנה' ה'מגיד
"אפילו  ועמל טרחה בה שיש פעולה כל אסרה התורה א.
יכול  אדם "היה זאת לולי כי מלאכה", שאינן מדברים
וכדברי  היום". כל מלאכות שאינן בדברים עמל להיות

התורה על כד)הרמב"ן כג למדוד (אמור, היום כל שיטרח "לא
יין  החביות ולמלא והמתנות, הפירות ולשקול התבואות
למקום.. וממקום לבית מבית האבנים, וגם הכלים, ולפנות
פתוחה  החנות ותהיה וממכר מקח לכל מלא השוק ויהיה
לפניהם, והזהובים שולחנם על והשולחנים מקיף והחנוני
כחול  עצמם ומשכירין למלאכתן משכימין הפועלים ויהיו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc zenai(oey`x meil)

yxgy meyn ,dxezd on yi` zy` wtq elit` dpi` dy` yciwy
.melk eiyrna oi`e zrc ea oi` i`ce

yxg zy` lr `ady l`eny ly enrhy di`x oi` :`xnbd dgec
`l s`e ycwl `l zrc oa epi` i`cey meyn ielz my`n xeht

c yxtl xyt` oky .zenexza dpyna epipyy itk ,mexzlàeä
øæòìà éaøk øîàc.oldlc `ziixaa xfrl` iaxk xaeq l`eny - §¨©§©¦¤§¨¨

àéðúc,`ziixaaLøç úîeøz ,øæòìà éaø íeMî øîBà ÷çöé éaø §©§¨©¦¦§¨¥¦©¦¤§¨¨§©¥¥
ïéleçì àöz àì,xfl dlik`a dxeq`eL éðtîyxg÷ôñ àeäoa Ÿ¥¥§¦¦§¥¤¨¥

dpynd lr wleg xfrl` iaxy ixd .dnexz eznexz `nye ,zrc
xaeq l`eny s`y okzie ,zrc oa wtq `ed yxgy xaeqe lirl

:`xnbd dywn .dnexz wtq `id yxg znexzy ezenkàøéáñ éà¦§¦¨
øæòìà éaøk [déì]`ed yxgy xfrl` iaxk xaeq l`eny ok` m` ± ¥§©¦¤§¨¨

yxg zy` lr `ad ok m` ,zrc oa wtqáéiçéì éîð éeìz íLà± ¨¨¨©¥¦©¥
zrc oa yxgd `ny xeqi` wtq o`k yiy oeik ,ielz my` aiigzi
zvxzn .xeht `edy l`eny xaeq recne ,oiyeciw eiyeciwe

c meyn ,xhet l`enyy mrhd :`xnbdézLî äëéúç ïðéòä¦¨£¦¨¦§¥
úBëéúçeidy ote`a wtqd didiy jixv ielz my` aiigly ± £¦

eidy oebk ,xeqi` ly zg`e xzid ly zg` zekizg izy eiptl
lr `ae ,ezy` `l` my oi`y xeaqe ,ziaa enr yi` zy`e ezy`
izy eid oke .`a ef i` lr rci `le odizy e`vnp xweale ,zg`d
ly odizyy xaqe ,oney ly zg`e alg ly zg` eiptl zekizg
m`y ,alg odn zg`y el rcep jk xg`e ,odn zg` lk`e oney
rcei epi`y dzre ,z`hg oaxw `ian did ,lk` dfi` rcei did
wtq o`k oi`y yxg zy`a o`k la` .ielz my` aiig lk` dfi`
epi` m`e ,yi` zy` `id ixd zrc oa `ed yxg m`y ,dilr `l`

.ielz my` aeig xn`p `l df ote` lr ,yi` zy` dpi` zrc oa
:`xnbd dywnøæòìà éaø éòa éîeicky xfrl` iax xaeq ike - ¦¨¥©¦¤§¨¨

a wtqd didiy jixv ielz my` aiigzdl.úBëéúç ézLî äëéúç£¦¨¦§¥£¦
àéðzäå,`ziixaaéBk ,øîBà øæòìà éaøwtq dig wtq `edy §¨©§¨©¦¤§¨¨¥
,dndaìò ïéáéiçzlik`.éeìz íLà Baìçealg dig `ed m` oky ©¨¦©¤§¨¨¨

dzre ,ealg lr zxk miaiig dnda `ed m`e ,dlik`a xzen

s`y ixd .ielz my` ealg lr miaiig dnda wtq dig wtq `edy
zg` dkizg lr wx wtq `l` zekizg izyn cg`a wtq o`k oi`y
.dnda `ed `ny wtqn ielz my` aiig mewn lkn ,dpic dn
,ielz my` aiig yxg zy` lr `ad xfrl` iax zrcly `vnpe
lr `ad xhet `ed recn ,xfrl` iaxk xaeqd l`eny ok m`e

.ielz my`n yxg zy`
:`xnbd zvxznàãça øæòìà éaøk øáñ ìàeîL,cg` xaca ± §¥¨©§©¦¤§¨¨©£¨

,zrc oa wtqk oecip yxgyàãça déìò âéìôexaca eilr wlege - ¨¦£¥©£¨
eli`e ,ielz my`l zekizg izy jixvn epi` xfrl` iaxy ,cg`
ielz my` aeigy xfrl` iax lr miwlegd zhiyk xaeq l`eny
z` xhet okle ,zekizg izyn zg` dkizga wtq yiyk wx `ed

.yxg zy` lr `ad
:l`eny ixaca dketd `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàåyie ± §¦¨§¨§¥

,l`eny ixac eid jky mixne`,ìàeîL øîà éLà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©§¥
,éeìz íLà äéìò ïéáéiç Løç úLàoa wtqk oecip yxgdy oeik ¥¤¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨

.zrc
:`xnbd dywn .jtidl eid eixaca ozne `ynd mb ef `qxible

éáéúéîdpyna epipyy dnn(`"n `"t zenexz),çeîBøúé àì äMîm`e ¥¦¥£¦¨Ÿ¦§
epipy `ly jkne .yxg `ed mdn cg`e ,dnexz oznexz oi` enxz
.zrc ea oi` i`cey ink aygp yxgy ixd 'mexzie xefgie dnexz'

l`eny :`xnbd zvxzn jk lreøæòìà éaøk dì øáñ`aedy ¨©¨§©¦¤§¨¨
zy` lr `ad okle ,wtqn dlg yxg znexzy lirl `ziixaa

.zekizg izyn zg` dpi`y s`e ,ielz my`a aiig yxg
oa wtqk aygp yxgy xfrl` iax ly ezhiy z` zxxan `xnbd

:zrcàòa[l`y-]øæòìà éaøc àîòè éàî ,éLà áøyxgy xn`y §¨©©¦©©£¨§©¦¤§¨¨
.zrc oa wtq `edàeä àzLéì÷ àzòc Løçc déì àèéLt èLôéî¦§¨§¦¨¥§¥¥©§¨§¦§¨

ahid oiadl ccegn epi`e dylg ezrc yxgy el heyt m`d ±
,wtzqd `l dfae ,mc` ipa x`ykàzòc éà déì à÷tñî eäéîe¦§©§¨¥¦©§¨

àúeléözaygp el yiy zrc zvw eze` m` wtzqd `ed mpn`e - ¦¨
i`ce xac dfi` dyere ezrc z` ozep `edy dnae ,dlelv drck
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קנג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  שבט ה' ראשון יום אמות  מארבע פחות העברה

:·Î ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰àlL éãk õB÷ øéáònä©©£¦§¥¤Ÿ
úBçt úBçt BëéìBî ¯ íéaøä úeLøa äéä íà :íéaø Ba e÷Bfé¦©¦¦¨¨¦§¨©¦¦¨¨

.úBnà òaøàî¥©§©©
שלימות, אמות ארבע בהעברת הוא האיסור התורה מן
חשש  ובמקום מדרבנן אסורה אמות מארבע פחות והעברה
בידו  ומעותיו בדרך בהולך זה מטעם הקילו וכן התירו. נזק
משום  אמות מארבע פחות פחות להעבירם השבת, ונכנסה

ממון ה"ז)הפסד פ"כ להלן .(ראה
התורה' מן אסור שיעור 'חצי להלכה לעיין: ויש
עצם  אך עונשים, חיובי לגבי נאמרו התורה (ושיעורי
איסור  אין ומדוע מהשיעור), בפחות אפילו קיים האיסור

אמות? מארבע פחות חפץ להעביר מהתורה
ארבע  העברת איסור שיסוד ראשונים כתבו לומר: ויש
אמותיו  ארבע כי לרשות, מרשות הוצאה כאיסור הוא אמות
כמוציא  הוא מהן והמוציא כרשותו חשובות אדם של
מארבע  פחות חפץ העברת לאסור אין ולכן לרשות, מרשות
איסור  בזה שאין לזוית מזוית בביתו כמעביר זה שהרי אמות

הרשויות בהחלפת הוא האיסור מהות כל יצחק כי בית (שו"ת

סק"י) י, .או"ח
נוסף: ביאור

לאיצטרופי" דחזי "משום אסור שיעור א)חצי עד, .(יומא
שבעת  למרות כי חייב מכשיעור פחות איסור האוכל כלומר,
עוד  מכן לאחר יאכל אם הרי שלם, איסור כאן אין מעשה
ויהפוך  הקודמת לאכילה יצטרף זה פרס') אכילת (ב'כדי
פחות  גם לאכול לכתחילה אסרו ולכן שלם, לאיסור

מכשיעור.
אמות, מארבע בפחות העברה לאסור שאין מובן זה ולפי
אחר  יעביר אם אף שלם, לאיסור תצטרף לא זו העברה כי
עקירת  בעת אם רק חייב אמות ארבע המעביר שכן עוד, כך
מלכתחילה  אם אך אמות, ארבע להעבירו בדעתו היה החפץ
בו  חזר אם אף הרי אמות, שתי להוליכו עלֿמנת עקר
החפץ  את עוקר שכאשר ונמצא פטור, אמות ארבע והוליכו
ידי  על יבוא לא לעולם אמות, מארבע פחות להוליכו כדי
מהתורה  שיעור' 'חצי איסור בזה אין ולכן שלם לאיסור כך

א) עד, יומא ארי גבורת סקי"א. שם יצחק .(בית

ה'תשע"ה  שבט ו' שני יום כתכשיט  התפילין

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa ïélôz àöBnä©¥§¦¦§©¨
ãé ìL çépî ¯ ïkøãk ïLáBì ?äNBò àeä ãöék ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¥©¤§¨§©§¨©¦©¤¨
,àöBéå øæBçå ,úéaa ïöìBçå ñðëðå ¯ BLàøa Làø ìL ,Bãéa§¨¤Ÿ§Ÿ§¦§¨§§¨©©¦§¥§¥

.ïlk úà ñéðëiL ãò ,ïöìBçå ,éðL âeæ LáBìå§¥¥¦§§¨©¤©§¦¤ª¨
טוב' יום ה'תוספות מ"א)והקשה פ"י (עירובין

הגמרא א)למסקנת צו, זמן (עירובין ששבת סובר קמא תנא
מכניסם  הרבים ברשות בשבת תפילין המוצא ולכן תפילין
הרבים  ברשות ללובשם ההיתר כי עצמו, בפני זוג כל לבית,
לא  המצוה ולקיום המצוה, את מקיים שבהנחתם משום הוא
איסור  בזה יש כי פעם בכל אחד מזוג יותר ללבוש התירו
תפילין  זמן לאו ששבת סובר גמליאל רבן ואילו תוסיף'. 'בל
שמכניסם  משום הוא ולהכניסם התפילין ללבוש וההיתר
שני  ללבוש מותר ולכן תכשיט, הם והתפילין מלבוש דרך

תפילין. זוגות לשני ובזרוע בראש מקום יש כי יחד זוגות
תפילין  זמן לאו ששבת היא הרמב"ם ששיטת (הל'וכיון

ה"י) פ"ד תוסיף',תפילין 'בל כאן ואין מצוה כאן אין כן ואם

אחת? בבת תפילין זוגות שני להכניס מתיר אינו למה
אברהם' ה'מגן סקנ"ד)ותירץ ש"א סי' :(א"ח

שעליו  המדויק המקום את לכוין יודעים אנו שאין כיון
הזוג  את יניח שלא לחשוש יש התפילין, את להניח צריך
להוציא  התירו ולכן כמשא הוא הרי ואזי הנכון במקום השני

אחד. זוג רק אחת בפעם
כן  אם זוגות, שני לעולם לובש אין שבחול "כיון ועוד:
ולא  הוא, כמשוי אלא לבישה דרך נקרא אינו השני זוג
שהוא  אחד זוג אלא התפילין בזיון משום חכמים התירו

כמשוי" נראה ואינו בחול לבישה נ"א,כדרך סע' שם אדה"ז (שו"ע

.מהמ"א)
תכניסן  לא תפילין... שמצאה אשה אבל באיש, זה "וכל
בחול  תפילין מניחות הנשים שאין שכיון מלבוש, דרך לעיר

גמור" משוי אלא להן מלבוש ללבוש (שם)אינן אסורה וכן .
כמשא  הם הציצית חוטי כי מצויצת, טלית הרבים ברשות

מה) סע' .(שם

ה'תשע"ה  שבט ז' שלישי יום התורה? מן אסור בשבת אבנים טלטול האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰"úaLz" äøBza øîàð¤¡©©¨¦§Ÿ
ì áiç äëàìî ïðéàL íéøácî elôà ¯.ïäî úaL £¦¦§¨¦¤¥¨§¨¨©¨¦§Ÿ¥¤

אופנים: בשני הרמב"ם דברי את מפרש משנה' ה'מגיד
"אפילו  ועמל טרחה בה שיש פעולה כל אסרה התורה א.
יכול  אדם "היה זאת לולי כי מלאכה", שאינן מדברים
וכדברי  היום". כל מלאכות שאינן בדברים עמל להיות

התורה על כד)הרמב"ן כג למדוד (אמור, היום כל שיטרח "לא
יין  החביות ולמלא והמתנות, הפירות ולשקול התבואות
למקום.. וממקום לבית מבית האבנים, וגם הכלים, ולפנות
פתוחה  החנות ותהיה וממכר מקח לכל מלא השוק ויהיה
לפניהם, והזהובים שולחנם על והשולחנים מקיף והחנוני
כחול  עצמם ומשכירין למלאכתן משכימין הפועלים ויהיו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc zenai(oey`x meil)

yxgy meyn ,dxezd on yi` zy` wtq elit` dpi` dy` yciwy
.melk eiyrna oi`e zrc ea oi` i`ce

yxg zy` lr `ady l`eny ly enrhy di`x oi` :`xnbd dgec
`l s`e ycwl `l zrc oa epi` i`cey meyn ielz my`n xeht

c yxtl xyt` oky .zenexza dpyna epipyy itk ,mexzlàeä
øæòìà éaøk øîàc.oldlc `ziixaa xfrl` iaxk xaeq l`eny - §¨©§©¦¤§¨¨

àéðúc,`ziixaaLøç úîeøz ,øæòìà éaø íeMî øîBà ÷çöé éaø §©§¨©¦¦§¨¥¦©¦¤§¨¨§©¥¥
ïéleçì àöz àì,xfl dlik`a dxeq`eL éðtîyxg÷ôñ àeäoa Ÿ¥¥§¦¦§¥¤¨¥

dpynd lr wleg xfrl` iaxy ixd .dnexz eznexz `nye ,zrc
xaeq l`eny s`y okzie ,zrc oa wtq `ed yxgy xaeqe lirl

:`xnbd dywn .dnexz wtq `id yxg znexzy ezenkàøéáñ éà¦§¦¨
øæòìà éaøk [déì]`ed yxgy xfrl` iaxk xaeq l`eny ok` m` ± ¥§©¦¤§¨¨

yxg zy` lr `ad ok m` ,zrc oa wtqáéiçéì éîð éeìz íLà± ¨¨¨©¥¦©¥
zrc oa yxgd `ny xeqi` wtq o`k yiy oeik ,ielz my` aiigzi
zvxzn .xeht `edy l`eny xaeq recne ,oiyeciw eiyeciwe

c meyn ,xhet l`enyy mrhd :`xnbdézLî äëéúç ïðéòä¦¨£¦¨¦§¥
úBëéúçeidy ote`a wtqd didiy jixv ielz my` aiigly ± £¦

eidy oebk ,xeqi` ly zg`e xzid ly zg` zekizg izy eiptl
lr `ae ,ezy` `l` my oi`y xeaqe ,ziaa enr yi` zy`e ezy`
izy eid oke .`a ef i` lr rci `le odizy e`vnp xweale ,zg`d
ly odizyy xaqe ,oney ly zg`e alg ly zg` eiptl zekizg
m`y ,alg odn zg`y el rcep jk xg`e ,odn zg` lk`e oney
rcei epi`y dzre ,z`hg oaxw `ian did ,lk` dfi` rcei did
wtq o`k oi`y yxg zy`a o`k la` .ielz my` aiig lk` dfi`
epi` m`e ,yi` zy` `id ixd zrc oa `ed yxg m`y ,dilr `l`

.ielz my` aeig xn`p `l df ote` lr ,yi` zy` dpi` zrc oa
:`xnbd dywnøæòìà éaø éòa éîeicky xfrl` iax xaeq ike - ¦¨¥©¦¤§¨¨

a wtqd didiy jixv ielz my` aiigzdl.úBëéúç ézLî äëéúç£¦¨¦§¥£¦
àéðzäå,`ziixaaéBk ,øîBà øæòìà éaøwtq dig wtq `edy §¨©§¨©¦¤§¨¨¥
,dndaìò ïéáéiçzlik`.éeìz íLà Baìçealg dig `ed m` oky ©¨¦©¤§¨¨¨

dzre ,ealg lr zxk miaiig dnda `ed m`e ,dlik`a xzen

s`y ixd .ielz my` ealg lr miaiig dnda wtq dig wtq `edy
zg` dkizg lr wx wtq `l` zekizg izyn cg`a wtq o`k oi`y
.dnda `ed `ny wtqn ielz my` aiig mewn lkn ,dpic dn
,ielz my` aiig yxg zy` lr `ad xfrl` iax zrcly `vnpe
lr `ad xhet `ed recn ,xfrl` iaxk xaeqd l`eny ok m`e

.ielz my`n yxg zy`
:`xnbd zvxznàãça øæòìà éaøk øáñ ìàeîL,cg` xaca ± §¥¨©§©¦¤§¨¨©£¨

,zrc oa wtqk oecip yxgyàãça déìò âéìôexaca eilr wlege - ¨¦£¥©£¨
eli`e ,ielz my`l zekizg izy jixvn epi` xfrl` iaxy ,cg`
ielz my` aeigy xfrl` iax lr miwlegd zhiyk xaeq l`eny
z` xhet okle ,zekizg izyn zg` dkizga wtq yiyk wx `ed

.yxg zy` lr `ad
:l`eny ixaca dketd `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàåyie ± §¦¨§¨§¥

,l`eny ixac eid jky mixne`,ìàeîL øîà éLà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©§¥
,éeìz íLà äéìò ïéáéiç Løç úLàoa wtqk oecip yxgdy oeik ¥¤¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨

.zrc
:`xnbd dywn .jtidl eid eixaca ozne `ynd mb ef `qxible

éáéúéîdpyna epipyy dnn(`"n `"t zenexz),çeîBøúé àì äMîm`e ¥¦¥£¦¨Ÿ¦§
epipy `ly jkne .yxg `ed mdn cg`e ,dnexz oznexz oi` enxz
.zrc ea oi` i`cey ink aygp yxgy ixd 'mexzie xefgie dnexz'

l`eny :`xnbd zvxzn jk lreøæòìà éaøk dì øáñ`aedy ¨©¨§©¦¤§¨¨
zy` lr `ad okle ,wtqn dlg yxg znexzy lirl `ziixaa

.zekizg izyn zg` dpi`y s`e ,ielz my`a aiig yxg
oa wtqk aygp yxgy xfrl` iax ly ezhiy z` zxxan `xnbd

:zrcàòa[l`y-]øæòìà éaøc àîòè éàî ,éLà áøyxgy xn`y §¨©©¦©©£¨§©¦¤§¨¨
.zrc oa wtq `edàeä àzLéì÷ àzòc Løçc déì àèéLt èLôéî¦§¨§¦¨¥§¥¥©§¨§¦§¨

ahid oiadl ccegn epi`e dylg ezrc yxgy el heyt m`d ±
,wtzqd `l dfae ,mc` ipa x`ykàzòc éà déì à÷tñî eäéîe¦§©§¨¥¦©§¨

àúeléözaygp el yiy zrc zvw eze` m` wtzqd `ed mpn`e - ¦¨
i`ce xac dfi` dyere ezrc z` ozep `edy dnae ,dlelv drck
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v"ndqeקנד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

משום  בהם אין זה שבכל בהן.. וכיוצא אלו לדברים
שביתה  יום שיהיה שבתון, תורה אמרה לכך מלאכה,

טורח". יום ולא ומנוחה
שיש  רבינו ו"כוונת מדרבנן שבות באיסורי מדובר ב.

מ  התורה, מן סמך דבריהם של ".zeayzלשבותין
הזקן אדמו"ר כתב כט)והנה, סי' הקודש בשבת (אגרת "נאמר :

שבעלֿפה  ובתורה פירש, ולא מלאכה [כל] תעשה לא
אבנים  טלטול ולא הידועות, מלאכות ל"ט שהן נתפרש
טלטול  כדוגמת טורח שפעולות ומשמע כבידות". וקורות

כמו  מלאכה, שאינן כיון התורה, מן נאסרו לא אבנים
ה'מגידֿמשנה'. של השני הפירוש

אחרת גירסה ישנה שם)אבל התניא' בספר 'שיעורים "..(ראה :
כבידות וקורות אבנים טלטול זו,calולא גירסה ולפי ."

שבתורה  (אלא וקורות' אבנים 'טלטול אסרה עצמה התורה
גם  אלא טורח, פעולות רק לא שנאסרו נתפרש שבעלֿפה
שבציווי  הראשון, כפירוש זה והרי המלאכות). ל"ט
פעולות  את ואסרה המנוחה, על התורה ציוותה – 'תשבות'

והטירחה. העמל

ה'תשע"ה  שבט ח' רביעי יום מוקצה? להיות יכול מאכל

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéã÷Le íéøîz§¨¦§¥¦
.úaMa íìëàì øzî ¯ äøBçñì íéðëenä©¨¦¦§¨ª¨§¨§¨§©¨

לליל  המיועדת במצה בשבת להשתמש מותר האם
הסדר?

מותר  לסחורה העומדים שמאכלים מבואר זו בהלכה
ערוך בשולחן נפסק וכן בשבת, ס"ב)לאוכלם שי סי' אך (או"ח ,

הרמב"ם כתב כלים ה"ט)לגבי פכ"ה העומד (לעיל שכלי
מקצה  והאדם מאחר כיס חיסרון מחמת מוקצה הוא לסחורה

אישי. לשימוש מדעתו אותו
הדברים: שני בין ההבדל בביאור מחלוקת ומצינו

השקל' ה'מחצית סק"ג)לדעת שח במאכלים (סי' גם אכן ,
הר  כלל בהם להשתמש שלא מקפיד האדם מוקצה,אם הם י

מלהשתמש  נמנע אינו אדם כלל בדרך שלמעשה אלא
לסחורה. ייעדם מלכתחילה אם אף הצורך, בעת במאכלים,
מלהשתמש, נמנע הוא לסחורה העומדים בכלים ואילו
לסחורה  העומדים שכלים הרגיל, דרך על נאמרה וההלכה

מוקצה. אינם ומאכלים מוקצה הם
מוקצה  נחשב אינו לעולם שמאכל כתב שמח' ה'אור אך
שלא  החליט האדם אם ואפילו כיס, חיסרון מחמת
נפשו' בעד יתן לאיש אשר 'כל כי לאכילה, בו להשתמש
בשום  יתחשב ולא המאכל את יאכל בוודאי רעב יהיה ואם

אחר. שיקול
אדם' ב)וה'חיי סו, מוקצה (כלל איסור אחר: באופן ביאר

מאחר  מאכלים על לגזור רצו לא וחכמים מדרבנן, הוא
ומאחר  שבת, עונג משום מצוה הוא בהם והשימוש
משמעות  אין מוקצה, איסור במאכלים גזרו לא שמלכתחילה

מדעתו. אותו מקצה שהאדם לכך
להשתמש  שלא מקפיד בוודאי שהאדם מאכל זה, ולפי
בליל  לשימוש המיועדות רב שערכן מצוה מצות כגון בו,
כיס, מחמת מוקצה הן הרי השקל' ה'מחצית לדעת הסדר,

מוקצה אינן הן אף אדם' וה'חיי שמח' ה'אור לדעת (ראה אך

קכז) הערה פי"ט שבת ארחות ס. ב, אליהו .מגדנות

ה'תשע"ה  שבט ט' חמישי יום טפחים  מעשרה ולמטה התחום בתוך היא השכינה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íeçzì õeç Cläîä©§©¥©§
äìòîì ïéîeçz Lé íà ,÷ôñ äæ éøä ...íéçôè äøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨§¨¦£¥¤¨¥¦¥§¦§©§¨

.äøNòî äìòîì ïéîeçz ïéà Bà äøNòî¥£¨¨¥§¦§©§¨¥£¨¨
הרמב"ם  מתשובת הביאו משנה' וה'כסף משנה' ה'מגיד
אבל  הרבים, ברשות רק הוא מדאורייתא תחומין שאיסור
הוא  בהם טלטול ואיסור היות ובנהרות ובימים בכרמלית
אסור  המים פני על המעביר שיהיה יתכן "לא - מדרבנן רק
התורה". מן לוקה לתחום) חוץ (כשהוא והמהלך מדרבנן,

למעלה  - לתחום מחוץ ובנהרות בימים המהלך זה: ולפי
מדרבנן, שאיסורו כיון איסור, ספק שהוא טפחים, מעשרה
וכן  מעשרה'. למעלה תחומין ש'אין לקולא בספקו הולכים
מיל, עשר משנים פחות לתחום מחוץ ביבשה המהלך

מדרבנן ה"ב)שאיסורו לעיל מעשרה (ראה למעלה הוא אם -
משנים  יותר לתחום מחוץ המהלך אך בו, להקל יש טפחים

התורה מן שאיסורו מיל למעלה (שם)עשר הוא אם אף -
ולחומרא'. דאורייתא, 'ספיקא זה הרי מעשרה,

ה'מהרי"ל' כתב ס"ז והנה, שבועות הל' "מהר"י (מנהגים, :
במוצאי  שחל יוםֿטוב בשום הלבנה מקדש היה לא סג"ל

יש  כך למטה תחומין שיש כשם טעמא, ויהיב שבת...
חוץ  טוב ביום השכינה פני להקביל ואין למעלה, תחומין
השכינה  פני לקבל יוצא כאילו הוא הלבנה [ומקדש לתחום"

לתחום]. מחוץ
הרשב"א הביא מח)וכן סי' ח"ד בשם (שו"ת השואל דברי את

בלילי  הלבנה ברכת לברך מותר האם מקוצי: משה רבי
פני  כמקבל והוי מעשרה למעלה תחומין יש "שמא שבת
רבותי  דעת תחומין, "לעיקר והשיב: מעשרה"? למעלה רבו
דרבנן  דתחומין מעשרה. למעלה תחומין שאין נפש: נוחי
להקל... בדרבנן ספק וכל היא איפשיטא דלא ובעיא הם,
תחומין  של זה ענין מה ידעתי לא הלבנה, ברכת ולענין
רבו  פני להקביל באפשר היה לא אם וכי הלבנה, בברכת
ואם  פניו? יקבל לא ביניהם, שיהיה גדול ממרחק אלא
קופץ  המברך שאין יברך, לא בחול אף א"כ כן, תאמר
מברך  אינו המברך שגם ועוד: לבנה. של מקומה עד למעלה

הוא. ברוך ליוצרה אלא הלבנה dlrnlאל epi` jxazi `ede
oinegzd on dlrnl `le ,dxyrn זה מכל למעלה שהוא .

הלבנה  בדמיון השכינה, פני כמקבלין שאנו אלא רב. עילוי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ועוד  תפקידה. את משנה ושאינה חדש, בכל ומחדשה שברא
עליו". לעמוד השם שזכהו למי פנימי ענין בזה יש

ס"ב)והרמ"א תכ"ו סי' "אין (או"ח להלכה: זה דין הביא
והוסיף  יו"ט". בו שחל שבת במוצאי אותה מקדשין

ברורה' סק"ב)ה'משנה אותה (שם מקדשין שאין "ומכלֿשכן :
הקבלה, פי על בזה נאמרו טעמים והרבה שבת. בליל
הזמן, ויעבור ויו"ט שבת עד קידשו לא אם ומכלֿמקום

ויו"ט". בשבת גם לקדש מותר ודאי

ה'תשע"ה  שבט י' שישי יום שלישית? בסעודה קידוש

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éøöåäcòñ ìk òa÷ì C §¨¦¦§Ÿ©¨§ª¨
ìMî.úBøkk ézL ìò òöáìå ,ïéiä ìò ïzL ¦§¨§¨©©©¦§¦§Ÿ©©§¥¦¨

הרמב"ם: דברי בהבנת נחלקו הפוסקים
רצא)הטור סי' על (או"ח לקדש חובה הרמב"ם שלדעת כתב

הרא"ש  דברי את והביא הסעודות, משלש אחת בכל  היין
לא  אך ושניה ראשונה בסעודה הוא קידוש שחיוב הסובר

שלישית. בסעודה
יוסף' ה'בית לדעת כאן)ואילו ובכס"מ כוונת (שם, אין

אלא  שלישית, בסעודה קידוש לעשות שצריך הרמב"ם
לעיל  שהרי והראיה הסעודה, במהלך יין לשתות שצריך

ה"י) קודם (פכ"ט השבת ביום היין על לברך 'ומצוה כתב:
בסעודה  קידוש חיוב שיש היינו שניה'. סעודה שיסעוד

בשלישית. ולא השניה
מכך  יוסף' ה'בית של ההוכחה על שהקשו יש מאידך,
יין  ושתיית בשר "אכילת הרמב"ם כתב הבאה שבהלכה
ששתיית  הרי משגת", ידו שהיתה והוא לה, הוא עונג בשבת
ואילו  האדם, ליכולת בהתאם אלא גמורה חובה אינה יין

ובהכרח  היין, על הסעודה את לקבוע שחובה כתב כאן
הסעודה, בתחילת קידוש לעשות נפרד חיוב שזהו לומר
ממצות  חלק הוא הסעודה במהלך יין שתיית חיוב ואילו

גמורה חובה ואינו שבת צה)עונג סי' הכהן ושב .(שו"ת
היא  הרמב"ם שכוונת יוסף' ה'בית לדעת שגם ונראה
נפרד  דין זהו מכלֿמקום הסעודה, במהלך יין לשתיית
הוא  שהחיוב מפורש הבאה בהלכה כי הבאה, מההלכה

שבת עונג מצות לה")מצד הוא עונג בשבת יין ושתיית בשר ,("אכילת
חיוב  עם יין שתיית חיוב את הרמב"ם כולל כאן ואילו

שייך אינו זה וחיוב כיכרות, שתי על שבת bperlהבציעה
אלא ceaklאלא הכיכרות שתי את לאכול חיוב אין (שהרי

מצד הוא היין שתיית חיוב שגם ומכאן עליהן), ceakלבצוע
לחשובה  אותה הופכת בסעודה היין ששתיית שבת,
של  ידו בהישג תלוי שאינו גמור חיוב אכן וזהו ומכובדת,

כיכרות שתי על הבציעה חובת כמו ציון האדם, חמודי (ראה

ואילך) תעד ע' .פסחים

ה'תשע"ה  שבט י"א קודש שבת אחד? עירוב לערב חצרות שתי אנשי יכולים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,ìúkä ãöa ïìéà äéä̈¨¦¨§©©Ÿ¤
úeáL øeqàå ìéàBä ;ãçà ïéáøòî ,eöø íà ¯ ìúkì ílñ eäNòå§¨¨ª¨©Ÿ¤¦¨§¨§¦¤¨¦§¦§
ïéà ¯ ìúkì ílñ äøLà äNò .ïìéàa äìòé àlL Bì íøbL àeä¤¨©¤Ÿ©£¤¨¦¨¨¨£¥¨ª¨©Ÿ¤¥
àéä éøäL ,äøBzä ïî äéìò úBìòì øeñàL éðtî ,ãçà ïéáøòî§¨§¦¤¨¦§¥¤¨©£¨¤¨¦©¨¤£¥¦

.äéðäa äøeñà£¨©£¨¨
רבה כדעת פסק ב)הרמב"ם עח, בצד (עירובין העומד שאילן

לראש  עליו לעלות כסולם ומשמש חצרות שתי שבין הכותל
סולם יש הכותל של השני בצידו (וגם ה"ד הכותל לעיל ),(ראה

היות  כי אחד, עירוב לערב החצרות שתי אנשי יכולים
אחת. כחצר נחשבות הן הרי לחצר, מחצר לעבור ואפשר

בשבת באילן לעלות חכמים שאסרו ה"ו)ואף פכ"א שבת -(הל'
זמן  שהוא השמשות, שבין וכיון אסרו, לא השמשות בבין

יכולי  העירוב, דין הרי חלות דרכו, ולעבור עליו לעלות ם
אחת כחצר נחשבות רוקח)הן .(מעשה

הרי  מצוה, במקום רק השמשות בבין שבות שהתירו ואף
מצד (שם)בגמרא שהאילן כיון להתיר, נוספת סברה הובאה

הוא  ש'אריא רק השניה לחצר מעבר כפתח נחשב עצמו
עליה' עליו')דרביע שרובץ הוא רש"י('אריה כפירוש דרביע), ד"ה (שם

שמיה" פתח ומכלֿמקום סורו, לנו אומר שבות "איסור

המשנה) .(מרכבת
אשרה  מעץ לכותל סולם עשה אם זרה)אך עבודה (של

עירוב  לערב יכולים החצרות שתי אנשי אין - בהנאה האסור
ולעלות  ממנו ליהנות האיסור כי זה, סולם סמך על אחד
לעבור  אפשר אי השמשות בבין וגם התורה, מן הוא עליו

לחצר. מחצר
אלמוגים' 'עצי סל"ו)ובספר שעו הקשה:(סי'

שבת הי"ב)בהלכות לעשות (פי"ז שיכולים הרמב"ם כתב
במבוי,(קנה)'לחי' הטלטול את להתיר כדי אשרה מעץ

האסור  אשרה של שסולם זו להלכה דומה הדבר אין ומדוע
עליה"? לעלות שאסור אחד, מערבין "אין ולכן בהנאה,

ותירץ:
אלא  ה'לחי' מגוף ההנאה אין אשרה מעץ ב'לחי'
ואין  הטלטול, בו הותר המבוי בפתח מהעמדתו שכתוצאה
מהֿשאיןֿכן  הנאה', 'גרם אלא מהאיסור ישירה הנאה זו
כיון  החצרות, בין למעבר המשמש אשרה של בסולם
החצרות  את להחשיב אפשר אי דרכו לעבור אסור שבפועל

אחד". מערבין "אין ולכן אחת, כחצר
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משום  בהם אין זה שבכל בהן.. וכיוצא אלו לדברים
שביתה  יום שיהיה שבתון, תורה אמרה לכך מלאכה,

טורח". יום ולא ומנוחה
שיש  רבינו ו"כוונת מדרבנן שבות באיסורי מדובר ב.

מ  התורה, מן סמך דבריהם של ".zeayzלשבותין
הזקן אדמו"ר כתב כט)והנה, סי' הקודש בשבת (אגרת "נאמר :

שבעלֿפה  ובתורה פירש, ולא מלאכה [כל] תעשה לא
אבנים  טלטול ולא הידועות, מלאכות ל"ט שהן נתפרש
טלטול  כדוגמת טורח שפעולות ומשמע כבידות". וקורות

כמו  מלאכה, שאינן כיון התורה, מן נאסרו לא אבנים
ה'מגידֿמשנה'. של השני הפירוש

אחרת גירסה ישנה שם)אבל התניא' בספר 'שיעורים "..(ראה :
כבידות וקורות אבנים טלטול זו,calולא גירסה ולפי ."

שבתורה  (אלא וקורות' אבנים 'טלטול אסרה עצמה התורה
גם  אלא טורח, פעולות רק לא שנאסרו נתפרש שבעלֿפה
שבציווי  הראשון, כפירוש זה והרי המלאכות). ל"ט
פעולות  את ואסרה המנוחה, על התורה ציוותה – 'תשבות'

והטירחה. העמל

ה'תשע"ה  שבט ח' רביעי יום מוקצה? להיות יכול מאכל

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéã÷Le íéøîz§¨¦§¥¦
.úaMa íìëàì øzî ¯ äøBçñì íéðëenä©¨¦¦§¨ª¨§¨§¨§©¨

לליל  המיועדת במצה בשבת להשתמש מותר האם
הסדר?

מותר  לסחורה העומדים שמאכלים מבואר זו בהלכה
ערוך בשולחן נפסק וכן בשבת, ס"ב)לאוכלם שי סי' אך (או"ח ,

הרמב"ם כתב כלים ה"ט)לגבי פכ"ה העומד (לעיל שכלי
מקצה  והאדם מאחר כיס חיסרון מחמת מוקצה הוא לסחורה

אישי. לשימוש מדעתו אותו
הדברים: שני בין ההבדל בביאור מחלוקת ומצינו

השקל' ה'מחצית סק"ג)לדעת שח במאכלים (סי' גם אכן ,
הר  כלל בהם להשתמש שלא מקפיד האדם מוקצה,אם הם י

מלהשתמש  נמנע אינו אדם כלל בדרך שלמעשה אלא
לסחורה. ייעדם מלכתחילה אם אף הצורך, בעת במאכלים,
מלהשתמש, נמנע הוא לסחורה העומדים בכלים ואילו
לסחורה  העומדים שכלים הרגיל, דרך על נאמרה וההלכה

מוקצה. אינם ומאכלים מוקצה הם
מוקצה  נחשב אינו לעולם שמאכל כתב שמח' ה'אור אך
שלא  החליט האדם אם ואפילו כיס, חיסרון מחמת
נפשו' בעד יתן לאיש אשר 'כל כי לאכילה, בו להשתמש
בשום  יתחשב ולא המאכל את יאכל בוודאי רעב יהיה ואם

אחר. שיקול
אדם' ב)וה'חיי סו, מוקצה (כלל איסור אחר: באופן ביאר

מאחר  מאכלים על לגזור רצו לא וחכמים מדרבנן, הוא
ומאחר  שבת, עונג משום מצוה הוא בהם והשימוש
משמעות  אין מוקצה, איסור במאכלים גזרו לא שמלכתחילה

מדעתו. אותו מקצה שהאדם לכך
להשתמש  שלא מקפיד בוודאי שהאדם מאכל זה, ולפי
בליל  לשימוש המיועדות רב שערכן מצוה מצות כגון בו,
כיס, מחמת מוקצה הן הרי השקל' ה'מחצית לדעת הסדר,

מוקצה אינן הן אף אדם' וה'חיי שמח' ה'אור לדעת (ראה אך

קכז) הערה פי"ט שבת ארחות ס. ב, אליהו .מגדנות

ה'תשע"ה  שבט ט' חמישי יום טפחים  מעשרה ולמטה התחום בתוך היא השכינה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íeçzì õeç Cläîä©§©¥©§
äìòîì ïéîeçz Lé íà ,÷ôñ äæ éøä ...íéçôè äøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨§¨¦£¥¤¨¥¦¥§¦§©§¨

.äøNòî äìòîì ïéîeçz ïéà Bà äøNòî¥£¨¨¥§¦§©§¨¥£¨¨
הרמב"ם  מתשובת הביאו משנה' וה'כסף משנה' ה'מגיד
אבל  הרבים, ברשות רק הוא מדאורייתא תחומין שאיסור
הוא  בהם טלטול ואיסור היות ובנהרות ובימים בכרמלית
אסור  המים פני על המעביר שיהיה יתכן "לא - מדרבנן רק
התורה". מן לוקה לתחום) חוץ (כשהוא והמהלך מדרבנן,

למעלה  - לתחום מחוץ ובנהרות בימים המהלך זה: ולפי
מדרבנן, שאיסורו כיון איסור, ספק שהוא טפחים, מעשרה
וכן  מעשרה'. למעלה תחומין ש'אין לקולא בספקו הולכים
מיל, עשר משנים פחות לתחום מחוץ ביבשה המהלך

מדרבנן ה"ב)שאיסורו לעיל מעשרה (ראה למעלה הוא אם -
משנים  יותר לתחום מחוץ המהלך אך בו, להקל יש טפחים

התורה מן שאיסורו מיל למעלה (שם)עשר הוא אם אף -
ולחומרא'. דאורייתא, 'ספיקא זה הרי מעשרה,

ה'מהרי"ל' כתב ס"ז והנה, שבועות הל' "מהר"י (מנהגים, :
במוצאי  שחל יוםֿטוב בשום הלבנה מקדש היה לא סג"ל

יש  כך למטה תחומין שיש כשם טעמא, ויהיב שבת...
חוץ  טוב ביום השכינה פני להקביל ואין למעלה, תחומין
השכינה  פני לקבל יוצא כאילו הוא הלבנה [ומקדש לתחום"

לתחום]. מחוץ
הרשב"א הביא מח)וכן סי' ח"ד בשם (שו"ת השואל דברי את

בלילי  הלבנה ברכת לברך מותר האם מקוצי: משה רבי
פני  כמקבל והוי מעשרה למעלה תחומין יש "שמא שבת
רבותי  דעת תחומין, "לעיקר והשיב: מעשרה"? למעלה רבו
דרבנן  דתחומין מעשרה. למעלה תחומין שאין נפש: נוחי
להקל... בדרבנן ספק וכל היא איפשיטא דלא ובעיא הם,
תחומין  של זה ענין מה ידעתי לא הלבנה, ברכת ולענין
רבו  פני להקביל באפשר היה לא אם וכי הלבנה, בברכת
ואם  פניו? יקבל לא ביניהם, שיהיה גדול ממרחק אלא
קופץ  המברך שאין יברך, לא בחול אף א"כ כן, תאמר
מברך  אינו המברך שגם ועוד: לבנה. של מקומה עד למעלה

הוא. ברוך ליוצרה אלא הלבנה dlrnlאל epi` jxazi `ede
oinegzd on dlrnl `le ,dxyrn זה מכל למעלה שהוא .

הלבנה  בדמיון השכינה, פני כמקבלין שאנו אלא רב. עילוי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ועוד  תפקידה. את משנה ושאינה חדש, בכל ומחדשה שברא
עליו". לעמוד השם שזכהו למי פנימי ענין בזה יש

ס"ב)והרמ"א תכ"ו סי' "אין (או"ח להלכה: זה דין הביא
והוסיף  יו"ט". בו שחל שבת במוצאי אותה מקדשין

ברורה' סק"ב)ה'משנה אותה (שם מקדשין שאין "ומכלֿשכן :
הקבלה, פי על בזה נאמרו טעמים והרבה שבת. בליל
הזמן, ויעבור ויו"ט שבת עד קידשו לא אם ומכלֿמקום

ויו"ט". בשבת גם לקדש מותר ודאי

ה'תשע"ה  שבט י' שישי יום שלישית? בסעודה קידוש

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éøöåäcòñ ìk òa÷ì C §¨¦¦§Ÿ©¨§ª¨
ìMî.úBøkk ézL ìò òöáìå ,ïéiä ìò ïzL ¦§¨§¨©©©¦§¦§Ÿ©©§¥¦¨

הרמב"ם: דברי בהבנת נחלקו הפוסקים
רצא)הטור סי' על (או"ח לקדש חובה הרמב"ם שלדעת כתב

הרא"ש  דברי את והביא הסעודות, משלש אחת בכל  היין
לא  אך ושניה ראשונה בסעודה הוא קידוש שחיוב הסובר

שלישית. בסעודה
יוסף' ה'בית לדעת כאן)ואילו ובכס"מ כוונת (שם, אין

אלא  שלישית, בסעודה קידוש לעשות שצריך הרמב"ם
לעיל  שהרי והראיה הסעודה, במהלך יין לשתות שצריך

ה"י) קודם (פכ"ט השבת ביום היין על לברך 'ומצוה כתב:
בסעודה  קידוש חיוב שיש היינו שניה'. סעודה שיסעוד

בשלישית. ולא השניה
מכך  יוסף' ה'בית של ההוכחה על שהקשו יש מאידך,
יין  ושתיית בשר "אכילת הרמב"ם כתב הבאה שבהלכה
ששתיית  הרי משגת", ידו שהיתה והוא לה, הוא עונג בשבת
ואילו  האדם, ליכולת בהתאם אלא גמורה חובה אינה יין

ובהכרח  היין, על הסעודה את לקבוע שחובה כתב כאן
הסעודה, בתחילת קידוש לעשות נפרד חיוב שזהו לומר
ממצות  חלק הוא הסעודה במהלך יין שתיית חיוב ואילו

גמורה חובה ואינו שבת צה)עונג סי' הכהן ושב .(שו"ת
היא  הרמב"ם שכוונת יוסף' ה'בית לדעת שגם ונראה
נפרד  דין זהו מכלֿמקום הסעודה, במהלך יין לשתיית
הוא  שהחיוב מפורש הבאה בהלכה כי הבאה, מההלכה

שבת עונג מצות לה")מצד הוא עונג בשבת יין ושתיית בשר ,("אכילת
חיוב  עם יין שתיית חיוב את הרמב"ם כולל כאן ואילו

שייך אינו זה וחיוב כיכרות, שתי על שבת bperlהבציעה
אלא ceaklאלא הכיכרות שתי את לאכול חיוב אין (שהרי

מצד הוא היין שתיית חיוב שגם ומכאן עליהן), ceakלבצוע
לחשובה  אותה הופכת בסעודה היין ששתיית שבת,
של  ידו בהישג תלוי שאינו גמור חיוב אכן וזהו ומכובדת,

כיכרות שתי על הבציעה חובת כמו ציון האדם, חמודי (ראה

ואילך) תעד ע' .פסחים

ה'תשע"ה  שבט י"א קודש שבת אחד? עירוב לערב חצרות שתי אנשי יכולים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,ìúkä ãöa ïìéà äéä̈¨¦¨§©©Ÿ¤
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.äéðäa äøeñà£¨©£¨¨
רבה כדעת פסק ב)הרמב"ם עח, בצד (עירובין העומד שאילן

לראש  עליו לעלות כסולם ומשמש חצרות שתי שבין הכותל
סולם יש הכותל של השני בצידו (וגם ה"ד הכותל לעיל ),(ראה

היות  כי אחד, עירוב לערב החצרות שתי אנשי יכולים
אחת. כחצר נחשבות הן הרי לחצר, מחצר לעבור ואפשר

בשבת באילן לעלות חכמים שאסרו ה"ו)ואף פכ"א שבת -(הל'
זמן  שהוא השמשות, שבין וכיון אסרו, לא השמשות בבין

יכולי  העירוב, דין הרי חלות דרכו, ולעבור עליו לעלות ם
אחת כחצר נחשבות רוקח)הן .(מעשה

הרי  מצוה, במקום רק השמשות בבין שבות שהתירו ואף
מצד (שם)בגמרא שהאילן כיון להתיר, נוספת סברה הובאה

הוא  ש'אריא רק השניה לחצר מעבר כפתח נחשב עצמו
עליה' עליו')דרביע שרובץ הוא רש"י('אריה כפירוש דרביע), ד"ה (שם

שמיה" פתח ומכלֿמקום סורו, לנו אומר שבות "איסור

המשנה) .(מרכבת
אשרה  מעץ לכותל סולם עשה אם זרה)אך עבודה (של

עירוב  לערב יכולים החצרות שתי אנשי אין - בהנאה האסור
ולעלות  ממנו ליהנות האיסור כי זה, סולם סמך על אחד
לעבור  אפשר אי השמשות בבין וגם התורה, מן הוא עליו

לחצר. מחצר
אלמוגים' 'עצי סל"ו)ובספר שעו הקשה:(סי'

שבת הי"ב)בהלכות לעשות (פי"ז שיכולים הרמב"ם כתב
במבוי,(קנה)'לחי' הטלטול את להתיר כדי אשרה מעץ

האסור  אשרה של שסולם זו להלכה דומה הדבר אין ומדוע
עליה"? לעלות שאסור אחד, מערבין "אין ולכן בהנאה,

ותירץ:
אלא  ה'לחי' מגוף ההנאה אין אשרה מעץ ב'לחי'
ואין  הטלטול, בו הותר המבוי בפתח מהעמדתו שכתוצאה
מהֿשאיןֿכן  הנאה', 'גרם אלא מהאיסור ישירה הנאה זו
כיון  החצרות, בין למעבר המשמש אשרה של בסולם
החצרות  את להחשיב אפשר אי דרכו לעבור אסור שבפועל

אחד". מערבין "אין ולכן אחת, כחצר



zayקנו zekld - mipnf xtq - hay 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd hay `"iÎ'd -

ה'תשע"ה  שבט ה' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

טו  ¤¤ּפרק
הּיחיד ‡. ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומד

הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּכּלּה.
אּמֹות  לארּבע חּוץ יֹוציא ׁשּלא -ּובלבד הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֶַַַַֹ

ּברׁשּות  אדם עֹומד וכן אחרת. ּברׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור,
ּופֹותח במפתח]הּיחיד, ּברׁשּות [דלת הרּבים; ּברׁשּות ְְִִִִֵַַַָָ

ׁשהית  ּבהמה הּיחיד. ּברׁשּות ּופֹותח ּבחּוץ,הרּבים, ה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אֹובסין - ּבפנים עד [מאכילין]וראׁשּה - ּובגמל אֹותּה; ְְְְִִִַָָָָֹ

.אר וצּוארֹו הֹואיל ּבפנים, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵֶַָָֹֹֻׁשּיהא
הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא

הכניס  ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא  ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָיֹוציאם;
נאים  ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהם,
ׁשּלא  ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ראׁשֹו מכניס -ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְִִֹֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד האויר [מקבל מן ְְֲִִִִֵֵַָָָָ

וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַֹמן
ואם  ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹּובלבד
ּבפחֹות  מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום היה אם - ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל  ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - לּגג סמּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשה
על  ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן הּיחיד; רׁשּות ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּגג
למעלה  ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו הּצּנֹור ׁשהיה ּבין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָארּבעה,
חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - מים מּמּנּו וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעׂשרה,

והֹולכין. נזחלין הן הרי אּלא מים, נחּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני
רׁשּות [בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח  מעׂשרה למעלה היה אם - מּתר הרּבים - ים ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ
עד  אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין עליו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש
עד  הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר לפיכ טפחים; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתחּתֹונים. טפחים ְְֲִִַַָָָעׂשרה
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף  - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון  ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּות עליו  ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמׁשֹות  רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשניהם,
אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ּבּתחּתֹון ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
הּזיז  ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ּבעליֹון, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ׁשּתחּתיו  זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשני

לעצמֹו רׁשּות .ׁשחלק ְְְֶַַָ
.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

נֹוטלין  ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאם ׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ׁשּיהיה למעלה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואם  לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד  לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
וכּיֹוצא  חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

זֹורק. ֵֶָּבהן,
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, שלידו]ּברׁשּות [בכותל ְְִִַַַַָָ

וחליתֹו הּבֹור הבור]- שבשפת לעׂשרה,[עפר מצטרפין ְְְְֲִִַַָָָָֻ
מּמּנּו אמּורים?[מהחלון]ּוממּלאין ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

אדם  ׁשאין טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
מּמּנּו, ממּלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻיכֹול
הּדלי  ׁשּנמצא עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻאּלא

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ְְְְִִֶַָָָָָֻּכׁשּיצא
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ּבאׁשּפה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשֹופכין
אין  - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין רּבים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכדרּכן  ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשֹופכין

הרּבים  .ּברׁשּות ְִִַָ
.‡Èיׁשעלת][ת אּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכן  על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
ּכן  אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ּוביציאה  ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָעׂשּו

התעלה] ּברחּבּה[של ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין - ְְְְְִִִֶַַָָָָֹארּבעה

.·È ׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגבהּה

ּומפסדת מחיצה  היא, ּפרצה עׂשר על יתר ׁשּכל ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
כאינם]הּמחיצֹות החצר?[נחשבים ּבכל לטלטל הּוא ּומה . ְְְְִֵֵֶַַַָָ

ּפס הּפרצה מּצד נׁשאר להיכר]אם מּכאן [עמוד ּופס מּכאן ְְִִִִִִַַַַַָָָ
- אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ּפס אֹו ׁשהּוא, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּבכל
מן  למלאת אּלא אסּור ואין החצר, ּבכל לטלטל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּתר
לטלטל  אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר לא אם אבל ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹהאּמה

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר נפרצה ׁשהרי החצר, [מקום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
רה"ר] ואינו רה"י .שאינו
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.‚È היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָוהיא
יֹורד  הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים מן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמעלה
צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה ואם מים; ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻּבתֹו

ׁשּיהּוא ׁש ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
מּגעת  הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף מבּדלין; ׁשּבחצר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּמים
מּתרת  זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הֹואיל הּקרקע, .עד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּפני  ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, מחיצה הּתירּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹולא
ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ּבּמים הּטלטּול ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאּסּור

הּכר. לעׂשֹות ּכדי אּלא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה
.„È ּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבּמה  ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל  ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
אם  אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין היּו ּומּכאן,[עמודים]ּכן מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִֵַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון [מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּגבֹוהה  טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
ּתהיה  אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ּגּבי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעל
אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן יֹורדת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמחיצה
ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ונגעה ירדה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו
על  ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ּכ מחיצה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלּה

ׁשֹופכין. הן ְְְִִֵַַהּכרמלית
.ÊË אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

יֹוצאין  ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבמהרה  הרּבים מחזקת לרׁשּות ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכדי  החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסאתים
ּכּפה  עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין הּמים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּיהיּו

קשת] בצורת העּוקה[כיסוי תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק  הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
חמׁשי  ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֻסאתים?

ַָאּמה.
.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה

שתתמלא] ׁשּׁשים [עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ
מעל  ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין  והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
היתה  אם - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
היתה  סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין מּסאתים, ְְִִִִֵַָָָָָּפחּותה
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין [חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹור ויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על ויֹורדין ׁשּׁשֹופכין הּכתל על נזחלין והן מים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות

על  אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָֹּפי

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ ְְִִִֵֵֶַַָאּלא
.ËÈ ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין  צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן  הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפי הן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר  ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על  ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה [בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה  הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה  אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא  זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם  - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְְְִִֵַַַַַַַָנתּגלּגל

הקודש] ביזוי ויעבירּנּו[למנוע מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל אּמֹות. ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַארּבע
קֹורא  היה אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות נתּגלּגל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל הּיחיד, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ּבאויר  ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם הּכתב; על ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹהֹופכֹו

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ולא הרּבים ְְְְִִִֶֶַַָָָֹרׁשּות
.·Îאם [מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן  אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
לעמד  ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
הּיֹורד  לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין - ְְְְִִִִִֵֵַַַָעּמֹו
מים  יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ּבּים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלרחץ

ּבכרמלית. אּמֹות ארּבע ְְְְִֶַַַַָָׁשעליו

טז  ¤¤ּפרק
לדירה‡. הּקף ׁשּלא ּתׁשמיׁשֹו[למגורים]מקֹום ׁשּיהיה אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מאווירו]לאויר  הּמּקיף [להנות ּוכגֹון ּופרּדסים, ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַַ
ּבגבּה יׁש אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
הּיחיד  ּכרׁשּות הּוא הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָהּמחיצֹות
אֹו הרּבים, לרׁשּות מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
ּכן  אם אּלא ּבכּלֹו, מטלטלין ואין לתֹוכֹו. הרּבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמרׁשּות

סאתים ּבית ּבֹו ג']יׁש הלכה להלן אבל [מפורט ּפחֹות; אֹו ֲִֵֵַָָָ
אּלא  ּבֹו לטלטל אסּור סאתים, ּבית על יתר ּבֹו היה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאם

ּככרמלית. אּמֹות ְְְְְִַַַַּבארּבע
מטלטלין ·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
אּמֹות  -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹמטלטלין
ּבית  עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהיה
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טו  ¤¤ּפרק
הּיחיד ‡. ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומד

הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּכּלּה.
אּמֹות  לארּבע חּוץ יֹוציא ׁשּלא -ּובלבד הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֶַַַַֹ

ּברׁשּות  אדם עֹומד וכן אחרת. ּברׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור,
ּופֹותח במפתח]הּיחיד, ּברׁשּות [דלת הרּבים; ּברׁשּות ְְִִִִֵַַַָָ

ׁשהית  ּבהמה הּיחיד. ּברׁשּות ּופֹותח ּבחּוץ,הרּבים, ה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אֹובסין - ּבפנים עד [מאכילין]וראׁשּה - ּובגמל אֹותּה; ְְְְִִִַָָָָֹ

.אר וצּוארֹו הֹואיל ּבפנים, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵֶַָָֹֹֻׁשּיהא
הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא

הכניס  ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא  ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָיֹוציאם;
נאים  ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהם,
ׁשּלא  ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ראׁשֹו מכניס -ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְִִֹֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד האויר [מקבל מן ְְֲִִִִֵֵַָָָָ

וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַֹמן
ואם  ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹּובלבד
ּבפחֹות  מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום היה אם - ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל  ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - לּגג סמּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשה
על  ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן הּיחיד; רׁשּות ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּגג
למעלה  ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו הּצּנֹור ׁשהיה ּבין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָארּבעה,
חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - מים מּמּנּו וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעׂשרה,

והֹולכין. נזחלין הן הרי אּלא מים, נחּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני
רׁשּות [בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח  מעׂשרה למעלה היה אם - מּתר הרּבים - ים ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ
עד  אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין עליו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש
עד  הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר לפיכ טפחים; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתחּתֹונים. טפחים ְְֲִִַַָָָעׂשרה
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף  - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון  ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּות עליו  ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמׁשֹות  רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשניהם,
אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ּבּתחּתֹון ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
הּזיז  ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ּבעליֹון, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ׁשּתחּתיו  זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשני

לעצמֹו רׁשּות .ׁשחלק ְְְֶַַָ
.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

נֹוטלין  ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאם ׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ׁשּיהיה למעלה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואם  לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד  לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
וכּיֹוצא  חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

זֹורק. ֵֶָּבהן,
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, שלידו]ּברׁשּות [בכותל ְְִִַַַַָָ

וחליתֹו הּבֹור הבור]- שבשפת לעׂשרה,[עפר מצטרפין ְְְְֲִִַַָָָָֻ
מּמּנּו אמּורים?[מהחלון]ּוממּלאין ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

אדם  ׁשאין טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
מּמּנּו, ממּלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻיכֹול
הּדלי  ׁשּנמצא עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻאּלא

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ְְְְִִֶַָָָָָֻּכׁשּיצא
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ּבאׁשּפה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשֹופכין
אין  - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין רּבים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכדרּכן  ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשֹופכין

הרּבים  .ּברׁשּות ְִִַָ
.‡Èיׁשעלת][ת אּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכן  על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
ּכן  אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ּוביציאה  ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָעׂשּו

התעלה] ּברחּבּה[של ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין - ְְְְְִִִֶַַָָָָֹארּבעה

.·È ׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגבהּה

ּומפסדת מחיצה  היא, ּפרצה עׂשר על יתר ׁשּכל ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
כאינם]הּמחיצֹות החצר?[נחשבים ּבכל לטלטל הּוא ּומה . ְְְְִֵֵֶַַַָָ

ּפס הּפרצה מּצד נׁשאר להיכר]אם מּכאן [עמוד ּופס מּכאן ְְִִִִִִַַַַַָָָ
- אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ּפס אֹו ׁשהּוא, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּבכל
מן  למלאת אּלא אסּור ואין החצר, ּבכל לטלטל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּתר
לטלטל  אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר לא אם אבל ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹהאּמה

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר נפרצה ׁשהרי החצר, [מקום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
רה"ר] ואינו רה"י .שאינו
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.‚È היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָוהיא
יֹורד  הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים מן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמעלה
צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה ואם מים; ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻּבתֹו

ׁשּיהּוא ׁש ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
מּגעת  הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף מבּדלין; ׁשּבחצר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּמים
מּתרת  זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הֹואיל הּקרקע, .עד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּפני  ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, מחיצה הּתירּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹולא
ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ּבּמים הּטלטּול ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאּסּור

הּכר. לעׂשֹות ּכדי אּלא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה
.„È ּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבּמה  ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל  ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
אם  אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין היּו ּומּכאן,[עמודים]ּכן מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִֵַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון [מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּגבֹוהה  טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
ּתהיה  אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ּגּבי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעל
אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן יֹורדת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמחיצה
ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ונגעה ירדה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו
על  ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ּכ מחיצה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלּה

ׁשֹופכין. הן ְְְִִֵַַהּכרמלית
.ÊË אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

יֹוצאין  ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבמהרה  הרּבים מחזקת לרׁשּות ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכדי  החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסאתים
ּכּפה  עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין הּמים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּיהיּו

קשת] בצורת העּוקה[כיסוי תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק  הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
חמׁשי  ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֻסאתים?

ַָאּמה.
.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה

שתתמלא] ׁשּׁשים [עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ
מעל  ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין  והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
היתה  אם - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
היתה  סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין מּסאתים, ְְִִִִֵַָָָָָּפחּותה
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין [חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹור ויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על ויֹורדין ׁשּׁשֹופכין הּכתל על נזחלין והן מים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות

על  אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָֹּפי

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ ְְִִִֵֵֶַַָאּלא
.ËÈ ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין  צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן  הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפי הן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר  ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על  ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה [בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה  הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה  אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא  זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם  - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְְְִִֵַַַַַַַָנתּגלּגל

הקודש] ביזוי ויעבירּנּו[למנוע מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל אּמֹות. ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַארּבע
קֹורא  היה אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות נתּגלּגל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל הּיחיד, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ּבאויר  ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם הּכתב; על ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹהֹופכֹו

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ולא הרּבים ְְְְִִִֶֶַַָָָֹרׁשּות
.·Îאם [מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן  אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
לעמד  ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
הּיֹורד  לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין - ְְְְִִִִִֵֵַַַָעּמֹו
מים  יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ּבּים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלרחץ

ּבכרמלית. אּמֹות ארּבע ְְְְִֶַַַַָָׁשעליו

טז  ¤¤ּפרק
לדירה‡. הּקף ׁשּלא ּתׁשמיׁשֹו[למגורים]מקֹום ׁשּיהיה אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מאווירו]לאויר  הּמּקיף [להנות ּוכגֹון ּופרּדסים, ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַַ
ּבגבּה יׁש אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
הּיחיד  ּכרׁשּות הּוא הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָהּמחיצֹות
אֹו הרּבים, לרׁשּות מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
ּכן  אם אּלא ּבכּלֹו, מטלטלין ואין לתֹוכֹו. הרּבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמרׁשּות

סאתים ּבית ּבֹו ג']יׁש הלכה להלן אבל [מפורט ּפחֹות; אֹו ֲִֵֵַָָָ
אּלא  ּבֹו לטלטל אסּור סאתים, ּבית על יתר ּבֹו היה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאם

ּככרמלית. אּמֹות ְְְְְִַַַַּבארּבע
מטלטלין ·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
אּמֹות  -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹמטלטלין
ּבית  עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהיה
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לא  מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻסאתים,
- סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ולא לּים, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמּתֹוכֹו
ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַָָאף
מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, אּמֹות ּבארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאּלא
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה לתֹוכֹו; הּים ּומן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּים,

ּבֹו. ְָּגזרּו
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת [חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשהיה  ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים [- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
נקרא  זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
היה „. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּכחצר  חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
ּבכּלֹו לטלטל מּתר על הּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר  ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן. מחצר אּלא החצרֹות, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכׁשאר
יתר ‰. ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה  לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; לטלטל מּתר -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

זמן]ּופרץ ׁשהׁשלימּה[אחר עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכּמה  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - מעׂשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻליתר

ִִמילין.
.Âרּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

אם  - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
מּמ היה נזרע ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

נּטע  ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר הּזרּוע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּמקֹום
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא הרי - מים,רּבֹו נתמּלא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻֻֻ

הרי  לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה עמּקים היּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָֻאפּלּו
אין  ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר ּכנטעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֻֻהם

אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְִֶַַַַָמטלטלין
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה [עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר [כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ורחב  עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹמעּוט.

מעּוט  זה הרי - יתר אֹו אינֹוׁשלׁשה - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל כמחובר]מעּוט, אם [- וכן הּוא. ְְְִִִֵֶָָָָֹ

ּפחֹות  מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, הּכתל מן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹהרחיק
ּכלּום. עׂשה לא - ְְִָָָֹֹמּׁשלׁשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן [להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתל ּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

ׂשפת  על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּתל

- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
נראה  ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונ עׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - היא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻאּלא
.È אין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית  ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד [לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן
.·È אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָיחיד

היתה  ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ּבּה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻיׁש
אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָיתר

יׂשראלים  ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו אם עליהן וכן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הרי - ּבבקעה ּבכל ׁשּׁשבתּו לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

הּמחיצה  מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ּכּמה אפ ּלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹצרּכן,
ּבית  נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי סאתים ּבית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּקיפּו,
אסּורים  - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ּבלא ּפנּוי ְְְֲִִִִִֵַָָָֹֹסאתים
הּקטן  ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא הּמחיצה, ּבכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלטלטל

לׁשּירה. ְְִַַָָמׁשלים
.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שם ׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

לטלטל משהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנ ּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻּבכּלּה;
אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי להם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבא

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא קדם שבת]ּכׁשהיּו היא [בערב ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹ
שיירה]הּגֹורמת הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִֶֶַַָֹ

.„È זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן
ּוׁשנים  רחב האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכׁשּירה,
רּוחֹותיו  מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד  ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא הרי -ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
אּלא  צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה  יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ואחד  ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד

צרּכן  ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה  עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה  ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד  ּפרּוץ היה אם אבל זֹו[בשווה]מחיצה. הרי - ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

ׁשהיא  ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת;
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ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. עׂשר על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיתר
יֹותר  ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו לפרצה היה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואם
הּפרּוץ  יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה מפסדת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשר,

ְֶֻמרּבה.
.ÊÈ מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

הּפרצֹות  היּו אם אבל ומעלה; מהן טפחים ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשהּפרּוץ  ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - מּׁשלׁשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּפחּותה
ּכלבּוד  הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל העֹומד; על ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻמרּבה

.[כמחובר]
.ÁÈלחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?

לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו טפחים, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
ׁשהיא  ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - טפחים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשה

לאורך] ערב[מונחים ּבלא רוחב]ׁשתי ׁשתי.[- ּבלא ערב אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד  הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי
ׁשאין  - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָסֹוף
למׁשה  הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

הן. ִִֵַמּסיני
.ËÈ קנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני  ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה [הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני  נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים  וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה  - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה [כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשה  ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
הּצדא  מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ׁשאין [סמוך ּכלּום; אינּה - ְִֵֵֶַַָָ

ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר
.‡Î מחיצה עֹוׂשין ּבין ּבּכל ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;
ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ

.·Î ּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצה מחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מּתר  - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת  ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ׁשּתעׂשה  הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמטלטל.
העֹוׂשה  אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
זה  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשגגה,

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי - ּבּה ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָלטלטל
.‚Î זה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן  ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה  ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
ׁשּלא  אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש

.לדעּתֹו ְְַ
.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ

ּבין  ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכּלֹו; ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻעד

יתר  היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

יז  ¤¤ּפרק
הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ

לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ּבׁשּכנגּדּה ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻויֹוצאין
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּברּוח מבֹוי לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח  סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי  לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול  הרביעית, הרּוח היא אֹוסֹופרים ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ָקֹורה.

ּפתח ‚. צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִֵֶֶַַַַָָֻוהיא
מּכאן  קֹורה אֹו ּולחי ּומבֹוימּכאן, ,[מפותל]עקם[מפולש]. ְִִִָָָָָֹ

ּכמפּלׁש.[דינו]ּתֹורתֹו ְִָָֻ
ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות [שיפוע ְְִִִֶֶָָ

צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,
הרּבים. מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻלא

לאׁשּפה ‰. ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי
ּכלּום  צרי אינֹו - רּבים אינּהׁשל רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשרטֹון  הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין להתּפּנֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשּויה
שפתו] .[תיבש

.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצר לאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ
הבתים] מכ שאחורי היה לא אם - רּבים ּפתח ׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל  היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ּכלה ְְְְִִֶֶָָָָָונמצא
.Ê וחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה  ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּוא ארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחי  ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,
ּבפס אֹו אחת.[קרש]ּבמּׁשהּו, מרּוח ארּבעה רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Á ונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה  אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מבֹוי  וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ארּבעה. ּבפס ְְַַָָאֹו
.Ë טפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחי מבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

הרי  מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא
ּכלבּוד על[כמחובר]הּוא אף - ּבקֹורה ׁשהכׁשירֹו מבֹוי ּפי . ְְְִִִֶַַָָָ

לרׁשּות  מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻׁשּמּתר
מּׁשּום  ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבים,
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לא  מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻסאתים,
- סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ולא לּים, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמּתֹוכֹו
ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַָָאף
מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, אּמֹות ּבארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאּלא
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה לתֹוכֹו; הּים ּומן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּים,

ּבֹו. ְָּגזרּו
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת [חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשהיה  ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים [- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
נקרא  זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
היה „. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּכחצר  חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
ּבכּלֹו לטלטל מּתר על הּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר  ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן. מחצר אּלא החצרֹות, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכׁשאר
יתר ‰. ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה  לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; לטלטל מּתר -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

זמן]ּופרץ ׁשהׁשלימּה[אחר עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכּמה  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - מעׂשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻליתר

ִִמילין.
.Âרּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

אם  - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
מּמ היה נזרע ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

נּטע  ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר הּזרּוע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּמקֹום
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא הרי - מים,רּבֹו נתמּלא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻֻֻ

הרי  לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה עמּקים היּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָֻאפּלּו
אין  ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר ּכנטעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֻֻהם

אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְִֶַַַַָמטלטלין
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה [עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר [כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ורחב  עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹמעּוט.

מעּוט  זה הרי - יתר אֹו אינֹוׁשלׁשה - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל כמחובר]מעּוט, אם [- וכן הּוא. ְְְִִִֵֶָָָָֹ

ּפחֹות  מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, הּכתל מן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹהרחיק
ּכלּום. עׂשה לא - ְְִָָָֹֹמּׁשלׁשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן [להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתל ּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

ׂשפת  על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּתל

- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
נראה  ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונ עׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - היא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻאּלא
.È אין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית  ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד [לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן
.·È אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָיחיד

היתה  ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ּבּה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻיׁש
אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָיתר

יׂשראלים  ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו אם עליהן וכן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הרי - ּבבקעה ּבכל ׁשּׁשבתּו לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

הּמחיצה  מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ּכּמה אפ ּלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹצרּכן,
ּבית  נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי סאתים ּבית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּקיפּו,
אסּורים  - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ּבלא ּפנּוי ְְְֲִִִִִֵַָָָֹֹסאתים
הּקטן  ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא הּמחיצה, ּבכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלטלטל

לׁשּירה. ְְִַַָָמׁשלים
.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שם ׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

לטלטל משהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנ ּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻּבכּלּה;
אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי להם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבא

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא קדם שבת]ּכׁשהיּו היא [בערב ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹ
שיירה]הּגֹורמת הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִֶֶַַָֹ

.„È זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן
ּוׁשנים  רחב האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכׁשּירה,
רּוחֹותיו  מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד  ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא הרי -ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
אּלא  צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה  יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ואחד  ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד

צרּכן  ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה  עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה  ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד  ּפרּוץ היה אם אבל זֹו[בשווה]מחיצה. הרי - ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

ׁשהיא  ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת;
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ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. עׂשר על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיתר
יֹותר  ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו לפרצה היה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואם
הּפרּוץ  יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה מפסדת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשר,

ְֶֻמרּבה.
.ÊÈ מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

הּפרצֹות  היּו אם אבל ומעלה; מהן טפחים ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשהּפרּוץ  ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - מּׁשלׁשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּפחּותה
ּכלבּוד  הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל העֹומד; על ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻמרּבה

.[כמחובר]
.ÁÈלחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?

לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו טפחים, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
ׁשהיא  ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - טפחים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשה

לאורך] ערב[מונחים ּבלא רוחב]ׁשתי ׁשתי.[- ּבלא ערב אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד  הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי
ׁשאין  - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָסֹוף
למׁשה  הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

הן. ִִֵַמּסיני
.ËÈ קנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני  ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה [הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני  נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים  וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה  - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה [כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשה  ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
הּצדא  מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ׁשאין [סמוך ּכלּום; אינּה - ְִֵֵֶַַָָ

ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר
.‡Î מחיצה עֹוׂשין ּבין ּבּכל ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;
ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ

.·Î ּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצה מחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מּתר  - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת  ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ׁשּתעׂשה  הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמטלטל.
העֹוׂשה  אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
זה  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשגגה,

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי - ּבּה ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָלטלטל
.‚Î זה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן  ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה  ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
ׁשּלא  אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש

.לדעּתֹו ְְַ
.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ

ּבין  ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכּלֹו; ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻעד

יתר  היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

יז  ¤¤ּפרק
הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ

לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ּבׁשּכנגּדּה ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻויֹוצאין
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּברּוח מבֹוי לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח  סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי  לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול  הרביעית, הרּוח היא אֹוסֹופרים ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ָקֹורה.

ּפתח ‚. צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִֵֶֶַַַַָָֻוהיא
מּכאן  קֹורה אֹו ּולחי ּומבֹוימּכאן, ,[מפותל]עקם[מפולש]. ְִִִָָָָָֹ

ּכמפּלׁש.[דינו]ּתֹורתֹו ְִָָֻ
ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות [שיפוע ְְִִִֶֶָָ

צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,
הרּבים. מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻלא

לאׁשּפה ‰. ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי
ּכלּום  צרי אינֹו - רּבים אינּהׁשל רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשרטֹון  הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין להתּפּנֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשּויה
שפתו] .[תיבש

.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצר לאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ
הבתים] מכ שאחורי היה לא אם - רּבים ּפתח ׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל  היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ּכלה ְְְְִִֶֶָָָָָונמצא
.Ê וחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה  ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּוא ארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחי  ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,
ּבפס אֹו אחת.[קרש]ּבמּׁשהּו, מרּוח ארּבעה רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Á ונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה  אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מבֹוי  וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ארּבעה. ּבפס ְְַַָָאֹו
.Ë טפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחי מבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

הרי  מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא
ּכלבּוד על[כמחובר]הּוא אף - ּבקֹורה ׁשהכׁשירֹו מבֹוי ּפי . ְְְִִִֶַַָָָ

לרׁשּות  מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻׁשּמּתר
מּׁשּום  ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבים,
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מּתֹוכֹו הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָהּכר
ׁשהּלחי  חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלרׁשּות

רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא ְְְֲִִִִֵַָהרי
.È- ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני

מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? מכׁשיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
לנעל  צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי אבל [הדלתות]הּדלתֹות, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
צּורת  אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ּבעפר, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמׁשּקעֹות
הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - וקֹורה לחי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפתח,

.‡È הּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל .מּתר ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֻ
אבל  הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

לכרמלית סמּו היה רה"ר]אם ואינו רה"י שאינו -[מקום ְְְִִַָָָ
ׁשּיעׂשה  עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאסּור
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו להּתיר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונע [הכרמלית ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה  ּבאּסּורי ׁשעׂשה ואפּלּו אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה . ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ּפחֹות ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאין
.‚È לרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה  מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחב הּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
והּוא  ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין  ְְְִֵֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ּבריאה ׁשל [חזקה]ׁשּתהיה לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ה-]ׁשלׁשה [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָקֹורה,
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

על קֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
ּדברים  ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
צּורת  לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמּורים?
אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה אפּלּו - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפתח

מּתר  זה הרי - אּמה מאה .רחב ֲֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם עד [קישוט]וכן וצּיּור, ְְִִִֵֶַַָָָָ

למעלה  ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיּו
ואם  עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
צּיּור  ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין  - הּכר.וכּיּור ׁשם ונמצא ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
.ÊË עׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר  - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי ּגבהֹואּמה, היה ; ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
- למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא מ עׂשרים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיתר
- מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה להיֹות ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָצרי

ּבֹו בקרקעו]חֹוקק אּמֹות,[חופר ארּבע על אּמֹות ארּבע מׁש ְְֵֶֶַַַַַַַ
לעׂשרה.[בקרקע]ּומעמיק להׁשלימֹו ּכדי ְְְֲֲִִֵַַַָָ

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו הקורה]נפרץ או ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
מּתר; טפחים, ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ
נׁשאר  לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ּפחֹות  הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ארּבעה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּפס

הּוא  ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .מּׁשלׁשה; ְְְִִֶָָָָָֹֹ

.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר [כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מבֹוי  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו

ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ
הּיחיד  רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָּבּה

ְָּגמּורה.
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

ׁשאינן  ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד זה וכיצד מכּונין . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ

הּׁשבילים  מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים  לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו מּניח [דפנו]מבֹוי קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי  - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד הּקֹורה ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות  עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתי ׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות  ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר  הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על  מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.
.·Î ּכׁשר מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט העֹומד לחי ּולחי ; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהּוא  ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה  אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין  ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן  ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל [הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא [כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מּׁשּום  ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבין
מּׁשּום  נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

הּפרּוץ. על מרּבה ְֵֶַַָֻעֹומד
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר  מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ץ נּכרת; ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מחיצה  אינּה יתר, אֹו טפחים יתדֹות ׁשלׁשה ׁשּתי נעץ . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

עׂשה  לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, מבֹוי ּכתלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשני
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ׁשּצרי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלּום;

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
יֹוצאה  ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוכן
צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין זה, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמּכתל
להביא  צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; קֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלהביא

אחרת  .קֹורה ֶֶַָ
.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי [צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן  יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
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אחת  היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא  ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא  ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה  תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן  ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא [ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב  ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ  לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

- מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
אין  ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ּכל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָרֹואין:
ואם  אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבין

אחרת. קֹורה להביא צרי ְִִֶֶַָָָָלאו,
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות ׁשמֹונה [שהוא לּה ׁשעׂשה ְְֵֶָָָָ

זוית [עמודים]ּפּסין ּבכל ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה] להשקות מים שאיבת להתיר כדי ּכמחיצה [- אּלּו הרי -ְֲִִֵֵָ
בהמה] להשקות מים שאיבת להתיר כדי ׁשהּפרּוץ [- ּפי על ואף ;ְִֶַַַָ

הּזוּיֹות  וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻמרּבה
לּבהמה  ּולהׁשקֹות הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֻעֹומדֹות,

הפסים] עׂשרה [במתחם מהן? ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה .ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכמלא  ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹטפחים;

רבקֹות נכנסת [קבוצות]ׁשּתי אחת ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עׂשרה  ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹואחת

ּוׁשליׁש. ְִַָאּמה
.ÁÎ זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְִִִִֶַָָָָָָהיה

הּמתלּקט  ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, אבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמארּבעּתן,
חבילה [טפחים]עׂשרה[המתרומם] אֹו אּמֹות, ארּבע מּתֹו ְֲֲִִַַַָָָ

לכאן  אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּכל רֹואין : - קנים ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
ל  ׁשני ואּמה ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון עׂשרה, ּבגבּה כאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּביניהם  ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ואין קנים, חמּׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּפּסין.
מּׁשּום  נּדֹונים - לכאן טפחים וׁשּׁשה לכאן טפחים ְְְְְִִִִִִִָָָָָָׁשּׁשה

ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶַָָזוית
.ËÎ והּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים [שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין שאינו מן מצב שזהו בתנאי [וזאת ְִִִַַַַָ

[- כלומר בכוח, הּבהמהמתערב ראׁש יאחז עם [בכוח]ׁשּלא ְִֵֶַַָֹֹֹ
הּמים ׁשּבֹו שאינו הּכלי במצב ואז, לסטות. לה לאפשר לא [כדי ְִִֶַַַ

[- לגמל מתערב ואפּלּו מּתר, ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה הֹואיל ,ְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻֻ
ארוך] להׁשקֹות [שצווארו אסּור - מּזה יֹותר קרֹובים היּו .ְְְִִֵֶַָָ

נכנס ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו להרחיק מהן, ּומּתר לפנים. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָֻֻ
ׁשהּוא שירצה]ּכל מרחק ּבפּסים [איזה ׁשּירּבה ּובלבד , ְְְִִֶֶֶַַַָ

ורּוח[עמודים]ּפׁשּוטין רּוח ּבכל אֹותן [=כל ׁשּמּניחין ְְִִִֶַַַָָָ
יהיההצדדים] ׁשּלא ּכדי ש], יתר [המרווח לחברֹו ּפס ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש ְְְִֵֶַַָֹעל
.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביבי הּפּסין ִִִֵַַָֹ

-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ירד  - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה  לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה  ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
זה  הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין ויׁשּתה הפסים]ידלה .[במתחם ְְְִִִֵֶֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה  מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו [בדלי הממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניהש] אבּוס[לצורך היה ואם להאכלת ; גדול [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- והיה[חלקו]ראׁשֹוהבהמה הּפּסים, לבין [האבוס]נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
ארּבעה ורחב עׂשרה עצמו]ּגבֹוּה משל לרשות לא [שנהפך - ְְֲַַָָָָָָָֹ

לפניה ויּתן הדלי]ימּלא ויֹוציא [את האבּוס, יתקלקל ׁשּמא , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא  הרּבים; רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדלי

וׁשֹופממּל האבוס]א מאליה.[בתוך ׁשֹותה והיא , ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטח ּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ
[- נּכר שהוא הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָויֹותר

היה  ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹונראה
ּפס  ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ואין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבבקעה,

מּכאן  ּופס ּבֹוקעיןמּכאן רּבים היּו ואפּלּו [הולכים]. ְֲִִִִִַַַָָָ
ּכחצר  הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - הּפּסין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹועֹוברין
להׁשקֹות  ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ּבֹוקעין ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרּבים

ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ּביניהן, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּבהמה
.„Ï לטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

ׁשּתי  היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד אסּורין חצרות]חצרֹות, הּמים [ערוב יבׁשּו . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

נחׁשבּו[שבבור] ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנעׂשת  מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמים
ּבׁשּבת  לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ׁשמּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשּבת,

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, לטלטל אסּור -ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - ר ּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ

ותקרה; מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻלטלטל
רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָׁשאנּו
סתּום  למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים מרׁשּות ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוהּזֹורק
ּבעׂשר  ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּפרצה  ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּמֹות,
זוית. ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, אּמֹות עׂשר עד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהיא
רֹואין  - הּפרצה אר על מּלמעלה קֹורה ׁשם היתה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹואם

-]אֹותּה ּבכּלן.[כאילו לטלטל ּומּתר וסתמה, ׁשּירדה ְְְְְְֵֶַָָָָָָָֻֻ
.ÂÏ הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע

אצּבעֹות  ארּבע והּטפח, יד; ּבכל ׁשל האמּורה אּמה וכל . ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּׁשה  ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ּבין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמקֹום,
ּדחּוקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו
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מּתֹוכֹו הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָהּכר
ׁשהּלחי  חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלרׁשּות

רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא ְְְֲִִִִֵַָהרי
.È- ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני

מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? מכׁשיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
לנעל  צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי אבל [הדלתות]הּדלתֹות, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
צּורת  אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ּבעפר, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמׁשּקעֹות
הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - וקֹורה לחי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפתח,

.‡È הּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל .מּתר ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֻ
אבל  הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

לכרמלית סמּו היה רה"ר]אם ואינו רה"י שאינו -[מקום ְְְִִַָָָ
ׁשּיעׂשה  עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאסּור
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו להּתיר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונע [הכרמלית ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה  ּבאּסּורי ׁשעׂשה ואפּלּו אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה . ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ּפחֹות ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאין
.‚È לרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה  מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחב הּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
והּוא  ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין  ְְְִֵֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ּבריאה ׁשל [חזקה]ׁשּתהיה לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ה-]ׁשלׁשה [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָקֹורה,
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

על קֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
ּדברים  ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
צּורת  לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמּורים?
אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה אפּלּו - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפתח

מּתר  זה הרי - אּמה מאה .רחב ֲֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם עד [קישוט]וכן וצּיּור, ְְִִִֵֶַַָָָָ

למעלה  ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיּו
ואם  עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
צּיּור  ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין  - הּכר.וכּיּור ׁשם ונמצא ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
.ÊË עׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר  - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי ּגבהֹואּמה, היה ; ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
- למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא מ עׂשרים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיתר
- מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה להיֹות ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָצרי

ּבֹו בקרקעו]חֹוקק אּמֹות,[חופר ארּבע על אּמֹות ארּבע מׁש ְְֵֶֶַַַַַַַ
לעׂשרה.[בקרקע]ּומעמיק להׁשלימֹו ּכדי ְְְֲֲִִֵַַַָָ

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו הקורה]נפרץ או ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
מּתר; טפחים, ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ
נׁשאר  לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ּפחֹות  הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ארּבעה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּפס

הּוא  ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .מּׁשלׁשה; ְְְִִֶָָָָָֹֹ

.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר [כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מבֹוי  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו

ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ
הּיחיד  רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָּבּה

ְָּגמּורה.
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

ׁשאינן  ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד זה וכיצד מכּונין . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ

הּׁשבילים  מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים  לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו מּניח [דפנו]מבֹוי קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי  - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד הּקֹורה ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות  עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתי ׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות  ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר  הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על  מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.
.·Î ּכׁשר מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט העֹומד לחי ּולחי ; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהּוא  ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה  אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין  ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן  ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל [הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא [כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מּׁשּום  ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבין
מּׁשּום  נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

הּפרּוץ. על מרּבה ְֵֶַַָֻעֹומד
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר  מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ץ נּכרת; ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מחיצה  אינּה יתר, אֹו טפחים יתדֹות ׁשלׁשה ׁשּתי נעץ . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

עׂשה  לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, מבֹוי ּכתלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשני
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ׁשּצרי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלּום;

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
יֹוצאה  ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוכן
צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין זה, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמּכתל
להביא  צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; קֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלהביא

אחרת  .קֹורה ֶֶַָ
.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי [צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן  יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
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אחת  היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא  ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא  ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה  תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן  ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא [ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב  ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ  לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

- מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
אין  ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ּכל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָרֹואין:
ואם  אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבין

אחרת. קֹורה להביא צרי ְִִֶֶַָָָָלאו,
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות ׁשמֹונה [שהוא לּה ׁשעׂשה ְְֵֶָָָָ

זוית [עמודים]ּפּסין ּבכל ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה] להשקות מים שאיבת להתיר כדי ּכמחיצה [- אּלּו הרי -ְֲִִֵֵָ
בהמה] להשקות מים שאיבת להתיר כדי ׁשהּפרּוץ [- ּפי על ואף ;ְִֶַַַָ

הּזוּיֹות  וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻמרּבה
לּבהמה  ּולהׁשקֹות הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֻעֹומדֹות,

הפסים] עׂשרה [במתחם מהן? ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה .ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכמלא  ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹטפחים;

רבקֹות נכנסת [קבוצות]ׁשּתי אחת ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עׂשרה  ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹואחת

ּוׁשליׁש. ְִַָאּמה
.ÁÎ זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְִִִִֶַָָָָָָהיה

הּמתלּקט  ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, אבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמארּבעּתן,
חבילה [טפחים]עׂשרה[המתרומם] אֹו אּמֹות, ארּבע מּתֹו ְֲֲִִַַַָָָ

לכאן  אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּכל רֹואין : - קנים ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
ל  ׁשני ואּמה ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון עׂשרה, ּבגבּה כאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּביניהם  ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ואין קנים, חמּׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּפּסין.
מּׁשּום  נּדֹונים - לכאן טפחים וׁשּׁשה לכאן טפחים ְְְְְִִִִִִִָָָָָָׁשּׁשה

ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶַָָזוית
.ËÎ והּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים [שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין שאינו מן מצב שזהו בתנאי [וזאת ְִִִַַַַָ

[- כלומר בכוח, הּבהמהמתערב ראׁש יאחז עם [בכוח]ׁשּלא ְִֵֶַַָֹֹֹ
הּמים ׁשּבֹו שאינו הּכלי במצב ואז, לסטות. לה לאפשר לא [כדי ְִִֶַַַ

[- לגמל מתערב ואפּלּו מּתר, ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה הֹואיל ,ְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻֻ
ארוך] להׁשקֹות [שצווארו אסּור - מּזה יֹותר קרֹובים היּו .ְְְִִֵֶַָָ

נכנס ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו להרחיק מהן, ּומּתר לפנים. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָֻֻ
ׁשהּוא שירצה]ּכל מרחק ּבפּסים [איזה ׁשּירּבה ּובלבד , ְְְִִֶֶֶַַַָ

ורּוח[עמודים]ּפׁשּוטין רּוח ּבכל אֹותן [=כל ׁשּמּניחין ְְִִִֶַַַָָָ
יהיההצדדים] ׁשּלא ּכדי ש], יתר [המרווח לחברֹו ּפס ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש ְְְִֵֶַַָֹעל
.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביבי הּפּסין ִִִֵַַָֹ

-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ירד  - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה  לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה  ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
זה  הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין ויׁשּתה הפסים]ידלה .[במתחם ְְְִִִֵֶֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה  מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו [בדלי הממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניהש] אבּוס[לצורך היה ואם להאכלת ; גדול [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- והיה[חלקו]ראׁשֹוהבהמה הּפּסים, לבין [האבוס]נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
ארּבעה ורחב עׂשרה עצמו]ּגבֹוּה משל לרשות לא [שנהפך - ְְֲַַָָָָָָָֹ

לפניה ויּתן הדלי]ימּלא ויֹוציא [את האבּוס, יתקלקל ׁשּמא , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא  הרּבים; רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדלי

וׁשֹופממּל האבוס]א מאליה.[בתוך ׁשֹותה והיא , ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטח ּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ
[- נּכר שהוא הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָויֹותר

היה  ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹונראה
ּפס  ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ואין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבבקעה,

מּכאן  ּופס ּבֹוקעיןמּכאן רּבים היּו ואפּלּו [הולכים]. ְֲִִִִִַַַָָָ
ּכחצר  הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - הּפּסין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹועֹוברין
להׁשקֹות  ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ּבֹוקעין ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרּבים

ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ּביניהן, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּבהמה
.„Ï לטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

ׁשּתי  היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד אסּורין חצרות]חצרֹות, הּמים [ערוב יבׁשּו . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

נחׁשבּו[שבבור] ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנעׂשת  מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמים
ּבׁשּבת  לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ׁשמּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשּבת,

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, לטלטל אסּור -ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - ר ּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ

ותקרה; מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻלטלטל
רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָׁשאנּו
סתּום  למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים מרׁשּות ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוהּזֹורק
ּבעׂשר  ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּפרצה  ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּמֹות,
זוית. ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, אּמֹות עׂשר עד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהיא
רֹואין  - הּפרצה אר על מּלמעלה קֹורה ׁשם היתה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹואם

-]אֹותּה ּבכּלן.[כאילו לטלטל ּומּתר וסתמה, ׁשּירדה ְְְְְְֵֶַָָָָָָָֻֻ
.ÂÏ הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע

אצּבעֹות  ארּבע והּטפח, יד; ּבכל ׁשל האמּורה אּמה וכל . ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּׁשה  ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ּבין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמקֹום,
ּדחּוקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו
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דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה [אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,

וכּיֹוצא [דחוקות]עצבֹות עצבֹות. אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
וכלאים. סּכה לענין ְְְְִִִֶַַָָֻּבהן,

ה'תשע"ה  שבט ו' שני יום

יח  ¤¤ּפרק
מרׁשּות ‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשעּור  מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהרּבים
ּכלּום הּמֹוציא [משהו]ׁשּמֹועיל ההֹוצאה: ׁשעּורי הן ואּלּו . ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ּכגרֹוגרת - אדם יבשה]אכלי זה;[תאנה עם זה ּומצטרפין , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
הּקלּפין  מן חּוץ עצמֹו, האכל מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוהּוא

והעקצין לעץ]והּגרעינין הפרי של החיבור והּסּבין [מקום ְְְְֳִִִִַַַָָֻ
הקמח] תבואה]והּמרסן[פסולת של עבה .[קליפה ְְַָֻ

רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת טמאה,[בליעה וחלב ; ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ

אחת עין לכחל לרפואה]ּכדי עליה ולבן [להניח אּׁשה חלב . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ּבמׁשיפה לּתן ּכדי עיניים]ּביצה, לכאב ּכדי [בתחבושת - ׁשמן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ

יֹומֹו. ּבן קטן רגל ׁשל קטּנה אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלסּו
לׁשּוף ּכדי הּקילֹורי [לשפשף]טל, עיניים]תאת לכאב ;[משחה ְִִֵֶַַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, ּבמים; לׁשּוף ּכדי [כלי וקילֹור, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹ
אוכלין] הּכתיתלכתישת ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ

ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ
ְִִרביעית.

ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן
קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם גמל]ּגמל. מאכל להאכילֹו[שהוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָ

ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ּכמלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפרה,
עמיר ּגדי.[קש]אכילה. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ

מּפני  ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ועלי  ׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
מצטרפין  ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, אדם; אכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשהם

שונים] ׁשּבהן[המינים לחמּור זה עם שבהם]זה הקטן ,[לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
ּתבּואה  ּתבן הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל מצטרפין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבל
ּפי  ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש אם - ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹוקטנית

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגמל,
מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא

טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס[מעורבת], ּונתּונה .[מחבת]ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ
קנה, -]הּמֹוציא לראׁשי [שיעורו הּמּגיע קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻ

מרּסס אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]אצּבעֹותיו; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין [שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּפלּפלת זה. עם ׁשהּוא.[פלפל]זה ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
ּכל  ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָריח

הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן שושנה ׁשהן. [עלה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
וסתומה] נחׁשת אדומה ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּומּמקק  הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר ׁשהן. ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּוברזל,
מּפני [רקבון] ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָספרים,

והּמֹוציא  ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. אֹותן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצניעין
ּפטּור. ְֶֶַָׁשלהבת,

.Â ּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי [פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן מרסן [בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
לּולבי  קטן. ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשעּורֹו

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא [של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף  אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַֹּבין
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; הן לזריעה,[למנין]הרי ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. ּכגרֹוגרת;[מין לאכילה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי ּכמלא [על לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹ
מת] הּזיה.טמא ּכׁשעּור ,ְִַָָ

.Á ּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָהּמֹוציא
לצבע] המשמשים צמחים מיני לצּבע[- ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן.[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
נתר  אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָוכן

כתמים]אלּכסנדרּיה המסיר עפר קימֹוניא,[מין ּברית, אֹו , ְְְְֲִִִֶַָָֹ
ניקוי]ואׁשלג ּבהן [חומרי לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

סּמנין הֹוציא ּכסבכה. קטן, לצּבע[צבעים]ּבגד ּכדי ׁשרּויין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לאֹורג ּדגמא קטנה]ּבהן בד .[חתיכת ְְֵֶָָֻ

.Ë ׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות  עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה [כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּכדי  ּבּקסת היה אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּמּנּו
אֹות  ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות  והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. היא ְְְִִִַַַַָָָָָָזֹו

הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

אּלא  להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי  ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי ובו]לכחל לחבית, מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקב השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה ּפי . על לּתן ּכדי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ

קטן לסותמו]נקב הּׁשבׁשבת [שבחבית ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק ראשו שמורחין רבב[קנה ,[שומן]. ְָ

רקיק ּתחת  למׁשח בשומן]ּכדי מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְְִִֵֶַַַַָֹ
.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדי הּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּכדי [אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ
ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף [לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

חרׂשית סיד. סּידין כתוש]ׁשל לבן ּכּור [חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשל  ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל
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ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכין צֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] צרֹור אותם קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר .ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה  מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂש רביעית.[חרס]זּוזים . ּבֹו לקּבל ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶַ

.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא .[תיבה]לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ
ּתלּוי לעׂשֹות ּכדי ולכברה[לולאה]ּגמי, גדולה]לנפה .[נפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

התמר]הּוצין מצרית[עלי לכפיפה אזן לעׂשֹות ּכדי .[סל], ְְְֲִִִִִֵֶַָֹ
התמר]סיב שבעץ ׁשל [חוטים קטן מׁשּפ ּפי על לּתן ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מּוכין בדים]יין. עצם,[אגודות ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו לעׂשֹות ּכדי , ְֱֲִִֵֶֶֶַַַ
ּתרוד לעׂשֹות קטנה]ּכדי רופאים לגרד [כף ּכדי - זכּוכית . ְְְְְֲִִֵֵַַָֹ

הּכדּכד ראׁש השתי]ּבּה חוטי בין המפרידה מחט עד [ראש אֹו , ְַַַָֹֹ
מהערב]ׁשּיפצע השתי ּכאחת.[יוריד נימין ׁשּתי ְְְִִִֵֶַַַ

.‚È חּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן  ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. [משי - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּנטוין עבה] ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבגד  מן הּמֹוציא טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי -, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן [לקבלת אֹו ְְְִִִַַָָָֻ
ׁשלׁשה;טומאה] על ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמּׁשה. על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָהּׂשק,
.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא

לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ
היה ׁשקל. ּבקמח [העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע ּבקמח,[לעטוף עׂשּוי היה .ְֶַָָָ

את  עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדין
חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר ְֲֲִִִִִֵַַַָָהּגט.

.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא
'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ּכדי [חלקו , ְְְְִֵֶַָ

ׁשל  אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹלכּתב
מֹוכסין חובו]קׁשר שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִֶֶ

קׁשר הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות של]ׁשהן [סימן ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמֹוכסין

ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ראיה מחּוק ׁשהרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על לכר ּכדי ואם [בושם]- ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבּלבן קׁשר [במחיקה]יׁש ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
חּיב. ְִַָמֹוכסין,

.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
חֹולה,חּיב  אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן [מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא [בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על [בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו

.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת  הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה.ּונב  וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא [בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט  ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור.
.Î הֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

לרפּואה, אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכּׁשעּור?
ּבכל  חּיב - ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

.ׁשהּוא  ֶ
.‡Î וׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע

ׁשעל  ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
חּיבין  אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו אּלא האֹוצר עליו לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמלך נּכר,[מחסן, ׁשּמקֹומֹו ּפי על אף -ְִִֶַַָ

והכניסֹו חזר אם ,לפיכ הראׁשֹונה; מחׁשבּתֹו ּבטלה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָּכבר
ּכּׁשעּור. ׁשּיכניס עד חּיב אינֹו -ְִִֵֶַַַַָ

.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר
חּיב;להצנ  והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

הֹוצאת  על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשאר
הּכׁשר ומועיל]ּדבר ּכמֹוהּו.[ראוי ּומצניעין להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָָָ

.‚Î ּפטּור ׁשעּור, חצי מּמלאכה הּמֹוציא העֹוׂשה ּכל וכן ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות ְְֲֲִִִִִִִִַָָמן
החצי  והגּביּה קדם ואם חּיב; - האחר החצי והֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
ׁשּנׂשרף, ּכמי נעׂשה - הּׁשני החצי הּנחת קדם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהראׁשֹון,
אחר  חצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּופטּור.
ּכמי  ׁשהּמעביר חּיב, - ׁשלׁשה ּבתֹו הראׁשֹון על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעבירֹו
ׁשּינּוח  עד חּיב, אינֹו - זרקֹו אם אבל מּׁשהּו; ּגּבי על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנח

מּׁשהּו. ּגּבי על ֵֶַַַָׁשם
.„Î ּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא

יׁש[בשגגה] אם רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻאחד
ּכרמלית  ּביניהן היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביניהן

רה"ר] ואינו רה"י שאינו וחּיב [מקום אחת, ּכרׁשּות הן הרי -ְְֲִֵֵַַַָ
ַָחּטאת.

.‰Î וחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא
צמק [להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,

ּפטּור  - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ
.ÂÎ וחּׁשב הּנחה, קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא

ׁשאינ  לרפּואה, אֹו לזריעה זה עליה הרי - ׁשעּור צרי ֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
מּכגרֹוגרת  ּפחֹות הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב,
ואם  ּפטּור; - לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלזריעה,
עליה  ׁשּיּמל קדם ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתפחה
מחׁשבת  על מתחּיב היה חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאכילה,
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דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה [אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,

וכּיֹוצא [דחוקות]עצבֹות עצבֹות. אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
וכלאים. סּכה לענין ְְְְִִִֶַַָָֻּבהן,

ה'תשע"ה  שבט ו' שני יום

יח  ¤¤ּפרק
מרׁשּות ‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשעּור  מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהרּבים
ּכלּום הּמֹוציא [משהו]ׁשּמֹועיל ההֹוצאה: ׁשעּורי הן ואּלּו . ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ּכגרֹוגרת - אדם יבשה]אכלי זה;[תאנה עם זה ּומצטרפין , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
הּקלּפין  מן חּוץ עצמֹו, האכל מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוהּוא

והעקצין לעץ]והּגרעינין הפרי של החיבור והּסּבין [מקום ְְְְֳִִִִַַַָָֻ
הקמח] תבואה]והּמרסן[פסולת של עבה .[קליפה ְְַָֻ

רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת טמאה,[בליעה וחלב ; ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ

אחת עין לכחל לרפואה]ּכדי עליה ולבן [להניח אּׁשה חלב . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ּבמׁשיפה לּתן ּכדי עיניים]ּביצה, לכאב ּכדי [בתחבושת - ׁשמן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ

יֹומֹו. ּבן קטן רגל ׁשל קטּנה אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלסּו
לׁשּוף ּכדי הּקילֹורי [לשפשף]טל, עיניים]תאת לכאב ;[משחה ְִִֵֶַַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, ּבמים; לׁשּוף ּכדי [כלי וקילֹור, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹ
אוכלין] הּכתיתלכתישת ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ

ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ
ְִִרביעית.

ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן
קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם גמל]ּגמל. מאכל להאכילֹו[שהוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָ

ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ּכמלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפרה,
עמיר ּגדי.[קש]אכילה. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ

מּפני  ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ועלי  ׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
מצטרפין  ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, אדם; אכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשהם

שונים] ׁשּבהן[המינים לחמּור זה עם שבהם]זה הקטן ,[לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
ּתבּואה  ּתבן הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל מצטרפין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבל
ּפי  ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש אם - ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹוקטנית

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגמל,
מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא

טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס[מעורבת], ּונתּונה .[מחבת]ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ
קנה, -]הּמֹוציא לראׁשי [שיעורו הּמּגיע קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻ

מרּסס אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]אצּבעֹותיו; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין [שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּפלּפלת זה. עם ׁשהּוא.[פלפל]זה ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
ּכל  ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָריח

הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן שושנה ׁשהן. [עלה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
וסתומה] נחׁשת אדומה ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּומּמקק  הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר ׁשהן. ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּוברזל,
מּפני [רקבון] ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָספרים,

והּמֹוציא  ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. אֹותן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצניעין
ּפטּור. ְֶֶַָׁשלהבת,

.Â ּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי [פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן מרסן [בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
לּולבי  קטן. ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשעּורֹו

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא [של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף  אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַֹּבין
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; הן לזריעה,[למנין]הרי ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. ּכגרֹוגרת;[מין לאכילה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי ּכמלא [על לבהמה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹ
מת] הּזיה.טמא ּכׁשעּור ,ְִַָָ

.Á ּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָהּמֹוציא
לצבע] המשמשים צמחים מיני לצּבע[- ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן.[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
נתר  אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָוכן

כתמים]אלּכסנדרּיה המסיר עפר קימֹוניא,[מין ּברית, אֹו , ְְְְֲִִִֶַָָֹ
ניקוי]ואׁשלג ּבהן [חומרי לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

סּמנין הֹוציא ּכסבכה. קטן, לצּבע[צבעים]ּבגד ּכדי ׁשרּויין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לאֹורג ּדגמא קטנה]ּבהן בד .[חתיכת ְְֵֶָָֻ

.Ë ׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות  עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה [כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּכדי  ּבּקסת היה אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּמּנּו
אֹות  ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות  והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. היא ְְְִִִַַַַָָָָָָזֹו

הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

אּלא  להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי  ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי ובו]לכחל לחבית, מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקב השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה ּפי . על לּתן ּכדי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ

קטן לסותמו]נקב הּׁשבׁשבת [שבחבית ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק ראשו שמורחין רבב[קנה ,[שומן]. ְָ

רקיק ּתחת  למׁשח בשומן]ּכדי מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְְִִֵֶַַַַָֹ
.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדי הּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּכדי [אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ
ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף [לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

חרׂשית סיד. סּידין כתוש]ׁשל לבן ּכּור [חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשל  ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

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

zay zekld - mipnf xtq - hay 'e ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכין צֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] צרֹור אותם קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר .ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה  מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂש רביעית.[חרס]זּוזים . ּבֹו לקּבל ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶַ

.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא .[תיבה]לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ
ּתלּוי לעׂשֹות ּכדי ולכברה[לולאה]ּגמי, גדולה]לנפה .[נפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

התמר]הּוצין מצרית[עלי לכפיפה אזן לעׂשֹות ּכדי .[סל], ְְְֲִִִִִֵֶַָֹ
התמר]סיב שבעץ ׁשל [חוטים קטן מׁשּפ ּפי על לּתן ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מּוכין בדים]יין. עצם,[אגודות ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו לעׂשֹות ּכדי , ְֱֲִִֵֶֶֶַַַ
ּתרוד לעׂשֹות קטנה]ּכדי רופאים לגרד [כף ּכדי - זכּוכית . ְְְְְֲִִֵֵַַָֹ

הּכדּכד ראׁש השתי]ּבּה חוטי בין המפרידה מחט עד [ראש אֹו , ְַַַָֹֹ
מהערב]ׁשּיפצע השתי ּכאחת.[יוריד נימין ׁשּתי ְְְִִִֵֶַַַ

.‚È חּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן  ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. [משי - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּנטוין עבה] ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבגד  מן הּמֹוציא טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי -, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן [לקבלת אֹו ְְְִִִַַָָָֻ
ׁשלׁשה;טומאה] על ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמּׁשה. על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָהּׂשק,
.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא

לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ
היה ׁשקל. ּבקמח [העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע ּבקמח,[לעטוף עׂשּוי היה .ְֶַָָָ

את  עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדין
חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר ְֲֲִִִִִֵַַַָָהּגט.

.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא
'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ּכדי [חלקו , ְְְְִֵֶַָ

ׁשל  אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹלכּתב
מֹוכסין חובו]קׁשר שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִֶֶ

קׁשר הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות של]ׁשהן [סימן ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמֹוכסין

ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ראיה מחּוק ׁשהרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על לכר ּכדי ואם [בושם]- ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבּלבן קׁשר [במחיקה]יׁש ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
חּיב. ְִַָמֹוכסין,

.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
חֹולה,חּיב  אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן [מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא [בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על [בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו

.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת  הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה.ּונב  וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא [בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט  ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור.
.Î הֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

לרפּואה, אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכּׁשעּור?
ּבכל  חּיב - ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

.ׁשהּוא  ֶ
.‡Î וׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע

ׁשעל  ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
חּיבין  אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו אּלא האֹוצר עליו לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמלך נּכר,[מחסן, ׁשּמקֹומֹו ּפי על אף -ְִִֶַַָ

והכניסֹו חזר אם ,לפיכ הראׁשֹונה; מחׁשבּתֹו ּבטלה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָּכבר
ּכּׁשעּור. ׁשּיכניס עד חּיב אינֹו -ְִִֵֶַַַַָ

.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר
חּיב;להצנ  והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

הֹוצאת  על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשאר
הּכׁשר ומועיל]ּדבר ּכמֹוהּו.[ראוי ּומצניעין להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָָָ

.‚Î ּפטּור ׁשעּור, חצי מּמלאכה הּמֹוציא העֹוׂשה ּכל וכן ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות ְְֲֲִִִִִִִִַָָמן
החצי  והגּביּה קדם ואם חּיב; - האחר החצי והֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
ׁשּנׂשרף, ּכמי נעׂשה - הּׁשני החצי הּנחת קדם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהראׁשֹון,
אחר  חצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּופטּור.
ּכמי  ׁשהּמעביר חּיב, - ׁשלׁשה ּבתֹו הראׁשֹון על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעבירֹו
ׁשּינּוח  עד חּיב, אינֹו - זרקֹו אם אבל מּׁשהּו; ּגּבי על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנח

מּׁשהּו. ּגּבי על ֵֶַַַָׁשם
.„Î ּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא

יׁש[בשגגה] אם רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻאחד
ּכרמלית  ּביניהן היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביניהן

רה"ר] ואינו רה"י שאינו וחּיב [מקום אחת, ּכרׁשּות הן הרי -ְְֲִֵֵַַַָ
ַָחּטאת.

.‰Î וחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא
צמק [להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,

ּפטּור  - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ
.ÂÎ וחּׁשב הּנחה, קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא

ׁשאינ  לרפּואה, אֹו לזריעה זה עליה הרי - ׁשעּור צרי ֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
מּכגרֹוגרת  ּפחֹות הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב,
ואם  ּפטּור; - לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלזריעה,
עליה  ׁשּיּמל קדם ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתפחה
מחׁשבת  על מתחּיב היה חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאכילה,
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.ÊÎ קדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא
ספק זה הרי - נדחה[בגמרא]הּנחה לא [מהחיוב]אם אם , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

זה  ּכּזית והׁשלים טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
אם  ספק זה הרי - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלין

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [רק נתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
טומאה] מקבל כביצה נתחּיב.אוכל לא אֹו ,ְִֵַֹ

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת [בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלי,
ּפטּור  - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאף

הרֹוכלים קּפת לנשים]הּמֹוציא בשמים ּפי [מוכרי על אף - ְִִִַַַַָֻ
הֹוציא  ואפּלּו הרּבה, מינין ּבּה אינֹוׁשּיׁש - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם אחת; אּלא ֵֶֶַַַָָָָָחּיב

יט  ¤¤ּפרק
.‡- יצא ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשרי ֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו ברזל]אם [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
זה [מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובע הרי - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

רמח  ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפטּור;
ואּלה וקׁשת עגול]וסיף משולש]ּותריס[מגן זה [מגן הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ

ַָחּיב.
לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא  והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא [האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

ואינּה‚. היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת
אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתכׁשיטי
ּבטּבעת  ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואינּה
חֹותם  עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, עליה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁש

אֹותן  הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני חּיבין. ׁשּלא - ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
אּלא  ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין הּמֹוציאין, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר
ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, הראּויה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטּבעת
האיׁש נֹותן ׁשּפעמים מּפני לּה? הראּויה טּבעת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָטּבעּתֹו
לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן הֹולכה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעת
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח האּמן, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאצל

חּיבין  ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן .ׁשהֹוציאּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפי „. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ּכל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהגּו
ּפטּור.‰. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

ּפטּורה  והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואיׁש
ׁשּמא  ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מ ּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לחברֹותיה  ׁשאינֹוּתראה ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּמֹוציאין  ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּתכׁשיטיו,
מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּברׁשּות  להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין ׁשּיצאת אּׁשה וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּולהראֹותן

להראֹותֹו ּדרּכּה ואין נֹופל ּבֹו.ואינֹו לצאת מּתר זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אצעדה ,יֹוצאין [צמיד]לפיכ - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

וכן  ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
הּציץ  מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ׁשל  ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל
הּבנֹות  ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻזהב
אסּורין  אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּברגליהן,

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על [בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
על  ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּוא
ׁשל  ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹראׁשּה

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת עליה]צמר מונח יהא ולא [שהציץ , ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
זהב  ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשן
ׁשל  ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּנחת
ׁשּמא  ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכסף

לחברֹותיה. ותראה ְְְְְֶֶַַַָֹּתחלץ
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּופאה  מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על  ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

.Ë מּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
ארעה  אם חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּמים
ּבין  הרּבים; ּברׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהמה  ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולא ׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ  וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל  זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש , ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
אֹותם שתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחלץ  ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
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ׁשהם  ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;
ּבּׂשבכה וכן [כיסוי]קׁשּורין יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה [צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ

קׁשּור  ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור
לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף [לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ

נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה ְְְִִִֵֵָָאינּה

.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה
ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹות ּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתם הּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּוברעל ֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ

הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד [כורכת . ְִִֶֶַָ
הרדיד] ויֹוצאה;שפת האגֹוז, ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָּכּתחּלה

להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים האגוז]ולא לבנּה[את ְְְְְְֱֲִִִִֵַַָָֹֹ
ׁשאסּור  מּפני לכּתחּלה, הּמטּבע על תפרף לא וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּקטן.

ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם ְְְְְְִַָָָלטלטלֹו;
.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא

ּובלבד  הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה  החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום  ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי [בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל [מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת ארבה], ,[מין ְְִִֵֵַַַַַ

הּצלּוב ּובמסמר הּׁשּועל, אדם]ּובׁשן עליו שתלו ּובכל [מעץ , ְְְְֵֵַַַָָָ
רפּואה  מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין הרֹופאים ּדבר ׁשּיאמרּו והּוא - ְְְְִִִֶֶָָָָֹ

מֹועיל. ִֶׁשהּוא
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים  ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה [של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני [לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין  אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני  ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
תצא  ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה  ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגל יֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ
אנקטמיןתותבת] מיוחד]ׁשּלֹו. עץ[מנעל [המשמשים ׁשל ְְִֵֶֶַַ

ּדרכי לתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ
חטטין ׁשּיצא [שחין]ּבעלי אֹו ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולא

.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,
ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם
ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין

.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם הארּוגין [פעמונים ְֲִִִַָ
ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוק ּבּבגדים. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] ושם יּפל שמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָויביאּנּו.
אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
ּכמנהג  ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - יתלכלכּו ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹׁשּלא

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום ְְְֵַַַָָָֻאנׁשי
.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה סּודר [שלא וכל ; ְְְְִֵֶֶָָָָָ

סבנית  היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשאינֹו
ממרחץ] ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה ׁשאינּה[בגד ְֵֶָָָקצרה

ּכמֹו ונמצאת מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּבּה. לצאת ּומּתר ְֵֵַָָָֻאבנט,

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינן בולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד  ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי
ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן  חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום  ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

הר  אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; היא ּבין י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו התפור , [בד ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] ׁשהיא בשפת הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּביֹום  אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצּיצת

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת,
.‡Î ולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא

גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ

ׁשלחני ולא צּבע [חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא

הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;
.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב ׁשאין [שלא מּפני חּיב, - ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדר
- ּבגדיו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹצרי

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמלאכה
.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
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.ÊÎ קדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא
ספק זה הרי - נדחה[בגמרא]הּנחה לא [מהחיוב]אם אם , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

זה  ּכּזית והׁשלים טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
אם  ספק זה הרי - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלין

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [רק נתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
טומאה] מקבל כביצה נתחּיב.אוכל לא אֹו ,ְִֵַֹ

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת [בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלי,
ּפטּור  - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאף

הרֹוכלים קּפת לנשים]הּמֹוציא בשמים ּפי [מוכרי על אף - ְִִִַַַַָֻ
הֹוציא  ואפּלּו הרּבה, מינין ּבּה אינֹוׁשּיׁש - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם אחת; אּלא ֵֶֶַַַָָָָָחּיב

יט  ¤¤ּפרק
.‡- יצא ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשרי ֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו ברזל]אם [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
זה [מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובע הרי - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

רמח  ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפטּור;
ואּלה וקׁשת עגול]וסיף משולש]ּותריס[מגן זה [מגן הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ

ַָחּיב.
לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא  והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא [האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

ואינּה‚. היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת
אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתכׁשיטי
ּבטּבעת  ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואינּה
חֹותם  עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, עליה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁש

אֹותן  הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני חּיבין. ׁשּלא - ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
אּלא  ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין הּמֹוציאין, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר
ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, הראּויה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטּבעת
האיׁש נֹותן ׁשּפעמים מּפני לּה? הראּויה טּבעת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָטּבעּתֹו
לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן הֹולכה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעת
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח האּמן, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאצל

חּיבין  ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן .ׁשהֹוציאּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפי „. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ּכל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהגּו
ּפטּור.‰. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

ּפטּורה  והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואיׁש
ׁשּמא  ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מ ּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לחברֹותיה  ׁשאינֹוּתראה ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּמֹוציאין  ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּתכׁשיטיו,
מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּברׁשּות  להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין ׁשּיצאת אּׁשה וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּולהראֹותן

להראֹותֹו ּדרּכּה ואין נֹופל ּבֹו.ואינֹו לצאת מּתר זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אצעדה ,יֹוצאין [צמיד]לפיכ - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

וכן  ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
הּציץ  מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ׁשל  ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל
הּבנֹות  ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻזהב
אסּורין  אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּברגליהן,

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על [בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
על  ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּוא
ׁשל  ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹראׁשּה

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת עליה]צמר מונח יהא ולא [שהציץ , ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
זהב  ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשן
ׁשל  ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמּנחת
ׁשּמא  ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכסף

לחברֹותיה. ותראה ְְְְְֶֶַַַָֹּתחלץ
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּופאה  מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על  ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

.Ë מּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
ארעה  אם חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּמים
ּבין  הרּבים; ּברׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהמה  ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולא ׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ  וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל  זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש , ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
אֹותם שתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחלץ  ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
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ׁשהם  ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;
ּבּׂשבכה וכן [כיסוי]קׁשּורין יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה [צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ

קׁשּור  ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור
לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף [לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ

נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה ְְְִִִֵֵָָאינּה

.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה
ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹות ּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתם הּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּוברעל ֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ

הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד [כורכת . ְִִֶֶַָ
הרדיד] ויֹוצאה;שפת האגֹוז, ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָּכּתחּלה

להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים האגוז]ולא לבנּה[את ְְְְְְֱֲִִִִֵַַָָֹֹ
ׁשאסּור  מּפני לכּתחּלה, הּמטּבע על תפרף לא וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּקטן.

ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם ְְְְְְִַָָָלטלטלֹו;
.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא

ּובלבד  הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה  החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום  ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי [בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל [מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת ארבה], ,[מין ְְִִֵֵַַַַַ

הּצלּוב ּובמסמר הּׁשּועל, אדם]ּובׁשן עליו שתלו ּובכל [מעץ , ְְְְֵֵַַַָָָ
רפּואה  מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין הרֹופאים ּדבר ׁשּיאמרּו והּוא - ְְְְִִִֶֶָָָָֹ

מֹועיל. ִֶׁשהּוא
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים  ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה [של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני [לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין  אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני  ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
תצא  ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה  ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגל יֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ
אנקטמיןתותבת] מיוחד]ׁשּלֹו. עץ[מנעל [המשמשים ׁשל ְְִֵֶֶַַ

ּדרכי לתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ
חטטין ׁשּיצא [שחין]ּבעלי אֹו ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולא

.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,
ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם
ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין

.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם הארּוגין [פעמונים ְֲִִִַָ
ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוק ּבּבגדים. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] ושם יּפל שמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָויביאּנּו.
אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
ּכמנהג  ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - יתלכלכּו ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹׁשּלא

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום ְְְֵַַַָָָֻאנׁשי
.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה סּודר [שלא וכל ; ְְְְִֵֶֶָָָָָ

סבנית  היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשאינֹו
ממרחץ] ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה ׁשאינּה[בגד ְֵֶָָָקצרה

ּכמֹו ונמצאת מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּבּה. לצאת ּומּתר ְֵֵַָָָֻאבנט,

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינן בולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד  ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי
ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן  חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום  ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

הר  אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; היא ּבין י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו התפור , [בד ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] ׁשהיא בשפת הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּביֹום  אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצּיצת

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת,
.‡Î ולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא

גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ

ׁשלחני ולא צּבע [חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא

הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;
.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב ׁשאין [שלא מּפני חּיב, - ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדר
- ּבגדיו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹצרי

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמלאכה
.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
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נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  ּבהן לחצר ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻרצּועֹותיהן,

להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֻאבל
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף  יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
הדחק]ּבעֹור בשעת ל'לבוש' הנחשב בספר, - וחֹוזר [כלומר , ְֵָ

אֹותֹו נוסף]ּומכּסה בכיסוי - הספר ואת עצמו ּבֹו[את ונכנס , ְְְִֶַָ
בו] לבוש כשהוא .[לביתו,

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא  - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין  לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה

ׁשּב ּבתפּליו ערב למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונזּכר

הּמדרׁש. לבית אֹו ְְְִֵֵַָלביתֹו

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
אף  - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻעל

המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו

ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּלא  - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן [הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין [להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָלֹוקין
לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא
אין [לפדותה] ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעד

סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר ׁשהּסרסּור [מתווך]מֹוכרין. , ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֻ
מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר ְְְִִֵֵַַאינֹו

אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכר לא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּומּתר  לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻלגֹוי,

ימּכר  ולא ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹלמּכר
ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו -[מפוטם ְְֲִֶָָ

ּבֹו. ויעבד אֹותֹו יׁשהה ְְֲֶֶַַָֹׁשּמא
מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
אּלא  - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהן

סרסּור. ידי ְְֵַַעל
.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא  ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואסּור
ׁשּלא  היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּניח
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נ ֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָעּמֹו
זה  לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹוטה

ׁשּירצה  אחד מהם ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו כל מּכל [עוצר ְְִֵֵֵַַַַָָָ

אמות] ד' מהּלסוף לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּפחֹות . ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכֹול  אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה לאו,[להמתין ואם ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְִֵַַַָָָמֹוליכּה

.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
חבל  ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
מׁשּתּמרת  אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבפי
חתּול  אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶָָּבפחֹות
ׁשמירה  אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻּבסּוגר

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ְַָָּפחּותה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבלים מערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וצרי טפח; ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלתֹו
טפח  הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבהמה  תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבהמֹות

קֹול.[פעמון]ּבזּוג לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ׁשּבצּוארּה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

לסימן] בה הקשורה ולא [מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא [כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגמל  יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

בד]ּבמטלטלת אּלא [חתיכת ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן יצא [גבנוניתו]אם ולא ; ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

zay zekld - mipnf xtq - hay 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יד עקּוד ידו]הּגמל קשורה ּכל [- ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹ
ְֵַָהּבהמה.

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

תאכל.[מחסום] לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא ּדּדיה [קיפוד]ולא על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא תצא ּכדי ולא ׁשנה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין [הזקוקה ּברצּועה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

מיוחדת] ּבקרניהלשמירה לּה להשחיל ׁשחקק כדי חור [-עשה ְְֶֶַַָָָ
האפסר] את ואם בו ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְְְֲִַַַַָָָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּבידֹו[תנתקנו]ּתחבֹו ויביאּנּו , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הרּבים. ְְִִֵֵֶַַָָֹּברׁשּות

.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים
ּכדי  לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו המרּקמֹות [בדים]ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלהן  ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמיּפין
אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָקׁשּורה
ויֹוצאֹות  זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹקׁשּורה

נקי.[כרוכות]מלּפפֹות ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעּזים
אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

יצאּו. לא אּלּו הרי ְֲֵֵֵֶֶָֹלערב,
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא [שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה [לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל  ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„È הּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית  ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה

והּגר". אמת ְְֲֵֶַָּבן
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיבין ׁשּמלּו ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבע ּבהן. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּומּתרין  ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי  עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"ה  שבט ז' שלישי יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

אסרּום  ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָּגזרה

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. ׁשהּוא [מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
קֹובע  אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות  יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו
אבל  ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּגּמֹות.
ּבּקרקע  ירק לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלא
ׁשעל  הרק לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻֻויׁשּוף

ּתּמֹו. לפי והֹול הּקרקע, ְְְִֵֵַַַַֻּגּבי
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד אּלא [לנקות]ואסּור ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן ּגּבי [להזות]אם על מים ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
מתּכּון  אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע,

סכין אין .מיפה]לכ חומר היה [מריחת ואפּלּו הּקרקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; את רצּוף להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ

וחמר האבק] קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ
ויבֹוא  ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשּבת
רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהׁשוֹות

ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר
ּבקּפה,[שוטח] ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶַַַָָֹֹֹֻבּה;

הּקּפה ּבׁשּולי שנשברה]אּלא קופה יעׂשה [תחתית ׁשּלא - ְֲֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְְֶֶֶֶַָֹֻּכדר

זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מּתר  ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת

.Â קֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
עֹולין  אין ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש
נסמכין  ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבאילן,
ואין  ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּבאילן.

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר יתלׁש.מׁשּתּמׁשין ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
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נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  ּבהן לחצר ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻרצּועֹותיהן,

להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֻאבל
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף  יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
הדחק]ּבעֹור בשעת ל'לבוש' הנחשב בספר, - וחֹוזר [כלומר , ְֵָ

אֹותֹו נוסף]ּומכּסה בכיסוי - הספר ואת עצמו ּבֹו[את ונכנס , ְְְִֶַָ
בו] לבוש כשהוא .[לביתו,

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא  - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין  לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה

ׁשּב ּבתפּליו ערב למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונזּכר

הּמדרׁש. לבית אֹו ְְְִֵֵַָלביתֹו

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
אף  - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד
לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻעל

המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו

ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּלא  - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן [הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין [להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָלֹוקין
לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא
אין [לפדותה] ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעד

סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר ׁשהּסרסּור [מתווך]מֹוכרין. , ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֻ
מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר ְְְִִֵֵַַאינֹו

אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכר לא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּומּתר  לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻלגֹוי,

ימּכר  ולא ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹלמּכר
ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו -[מפוטם ְְֲִֶָָ

ּבֹו. ויעבד אֹותֹו יׁשהה ְְֲֶֶַַָֹׁשּמא
מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
אּלא  - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהן

סרסּור. ידי ְְֵַַעל
.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא  ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואסּור
ׁשּלא  היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּניח
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נ ֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָעּמֹו
זה  לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹוטה

ׁשּירצה  אחד מהם ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו כל מּכל [עוצר ְְִֵֵֵַַַַָָָ

אמות] ד' מהּלסוף לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּפחֹות . ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכֹול  אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה לאו,[להמתין ואם ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְִֵַַַָָָמֹוליכּה

.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
חבל  ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
מׁשּתּמרת  אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבפי
חתּול  אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶָָּבפחֹות
ׁשמירה  אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻּבסּוגר

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ְַָָּפחּותה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבלים מערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וצרי טפח; ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלתֹו
טפח  הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבהמה  תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבהמֹות

קֹול.[פעמון]ּבזּוג לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ׁשּבצּוארּה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

לסימן] בה הקשורה ולא [מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא [כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגמל  יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

בד]ּבמטלטלת אּלא [חתיכת ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן יצא [גבנוניתו]אם ולא ; ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ
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יד עקּוד ידו]הּגמל קשורה ּכל [- ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹ
ְֵַָהּבהמה.

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

תאכל.[מחסום] לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא ּדּדיה [קיפוד]ולא על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא תצא ּכדי ולא ׁשנה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין [הזקוקה ּברצּועה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

מיוחדת] ּבקרניהלשמירה לּה להשחיל ׁשחקק כדי חור [-עשה ְְֶֶַַָָָ
האפסר] את ואם בו ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְְְֲִַַַַָָָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּבידֹו[תנתקנו]ּתחבֹו ויביאּנּו , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הרּבים. ְְִִֵֵֶַַָָֹּברׁשּות

.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים
ּכדי  לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו המרּקמֹות [בדים]ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלהן  ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמיּפין
אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָקׁשּורה
ויֹוצאֹות  זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹקׁשּורה

נקי.[כרוכות]מלּפפֹות ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעּזים
אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

יצאּו. לא אּלּו הרי ְֲֵֵֵֶֶָֹלערב,
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא [שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה [לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל  ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„È הּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית  ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה

והּגר". אמת ְְֲֵֶַָּבן
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיבין ׁשּמלּו ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבע ּבהן. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּומּתרין  ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי  עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"ה  שבט ז' שלישי יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

אסרּום  ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָּגזרה

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. ׁשהּוא [מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
קֹובע  אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות  יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו
אבל  ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּגּמֹות.
ּבּקרקע  ירק לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלא
ׁשעל  הרק לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻֻויׁשּוף

ּתּמֹו. לפי והֹול הּקרקע, ְְְִֵֵַַַַֻּגּבי
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד אּלא [לנקות]ואסּור ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן ּגּבי [להזות]אם על מים ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
מתּכּון  אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע,

סכין אין .מיפה]לכ חומר היה [מריחת ואפּלּו הּקרקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; את רצּוף להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ

וחמר האבק] קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ
ויבֹוא  ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשּבת
רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהׁשוֹות

ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר
ּבקּפה,[שוטח] ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶַַַָָֹֹֹֻבּה;

הּקּפה ּבׁשּולי שנשברה]אּלא קופה יעׂשה [תחתית ׁשּלא - ְֲֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְְֶֶֶֶַָֹֻּכדר

זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מּתר  ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת

.Â קֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
עֹולין  אין ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש
נסמכין  ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבאילן,
ואין  ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּבאילן.

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר יתלׁש.מׁשּתּמׁשין ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
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יתלׁש ׁשּמא ׁשאין ּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ְְְְִֵֶָָָָָֹֻּבמחּבר

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור

מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ
אחד  ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ליׁשב  אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשוה

ֲֵֶעליהם.
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה יעלה [ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר  ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה  מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה [- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל  והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין  היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים  מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי  הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
קטּנים  ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ונמצא טעּונה [מיעודו]וקּלים, היתה . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
על  ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - זכּוכית ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָעׁשתֹות
להּתכה  הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּפי
ּגדֹולים  הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא מּועט ּולהפסד ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹעֹומד,
ּומּכל  ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומלאים
ּבעלי  צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי על ׁשם יּניחם לא ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמקֹום,

ִַחּיים.
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

על  יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
מעט]יד ולא [מעט הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ

ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הּקּפה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻלתֹו
ויבֹוא  הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

עּמּור  מּפני לידי ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּכמעּמר. ְְִִֵֶֶַׁשּנראה

.·È חּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק  הֹואיל מּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

ׁשּמא  - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין  ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹיבֹוא

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר [פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו שנתבשלו]ּוׁשלקֹות[פירות [פירות ְְִָָ
מימיהן, להֹוציא ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּסחטן

מרּסק  אבל מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאסּור.
והּבסר הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו [ענבים הּוא ְְְְֶַַַַָָֹ

בשלו] בשלו]והּמלילֹותשלא שלא יֹום [שיבלים מּבעֹוד  ׁשרּסקן ְְְְִִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם ּבׁשּבת;[כתישה]- ּדיכתן לגמר לֹו אסּור , ְְְִִִִִַָָָָָָֹֻ

ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻואם
הריפֹות ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,שעורים]לפיכ ּבעץ [גרעיני ְְְְִִִִֵַָָָֹֻ

גדולה]הּפרּור  ׁשּמֹורידין [כף אחר ּבׁשּבת, הּקדרה ּבתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
האׁש. מעל ֵֵַָָאֹותּה

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל [מפורר - ְִֵֵַ
היה  ואם ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּנּוי,

גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני [מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ
על  ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

סּכנה. ׁשם ׁשאין ִֵֶַָָָּפי
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ּגזרה  ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם
הן  ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמא
ואם  מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם -ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת  מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, .הכניסן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË מׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים
מּתרין  - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

מקֹום  ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין
מּבערב. רּסקן ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,

.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה
למל  מנּפח ׁשּמּתר ּכׁשהּוא - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הקליפה] להפריח מפיו אויר ּכחֹו[מוציא ּבכל אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָֹ
ּבקנֹון לא אבל נפה]- ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ּגזרה [קערה , ְְְְְֲֵַָָָֹֹ

והמׁשּמר חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה [מנפה]ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפי  על אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
ּבקפיפה  אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּמּתר

ּבּסּודר[סל] ּגּמה יעׂשה לא - הכלי]מצרית לפי דחיסתו ;[ע"י ְֲִִֶַַָָֹֻ
לׁשּמר  ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ׁשהּוא  ּכדר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבמׁשּמרת.

המחּבץ וכן לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל חמאה]עֹוׂשה ,[מייצר ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשמׁשמין  ׁשּנֹותנין ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻּתֹולדת

יחּבץ לא  לדבׁש, הדבש]ואגֹוזים מן ּבידֹו.[יפריד ְְְֱִִֵֶַַָֹ
.ÁÈ ּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת

וחּיב  הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה ; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] ּבין מאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

ּכט  ׁשּנראה מּפני - הּדלּועין ּגּסה את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
טחינה  ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָלפני

עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין בהמה,[חציר]ּבפרֹות. לפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֻ
אלּמֹות [מרסק]ּומפספס לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְֲֲֲֵַַָָֹֻֻ

ׁשּבהן. הּטרח מּפני ְְִֵֶֶַַָֹּגדֹולֹות,
.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

ואֹוכל  וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן
יעׂשה  ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא [לכתוש]ּכדר. ְְְֶֶֶֶָָֹֹ
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.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי
ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לבריא  אסּור ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתרּפאֹות

.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון [מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלענה
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ֲִַָועׂשבים.
.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף [מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ
מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם [מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,
וׁשֹותין  החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָּבמקֹומֹות

הּמצרי אוכלין]זיתֹוס מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִֵַָָ
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

הּבריאים  וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, יין [כואב]סכין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אּלא  ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל ְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחמץ,
ּבכל  ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמקֹום

נּגפהמקֹום  צֹומתּה[לקתה]. - רגלֹו אֹו ּביין,[מכווצה]ידֹו ְְְְִִַַָָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ּביין [איסטניס]ואינֹו אף , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

ָאסּור.
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;

הּמצטכי  את לֹועסין אין מעצים]נתרּפא. הנוטף ואין [שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ
לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ְְְִִֵֵֶַַַָֻואם
.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין

ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם ּגב [רוק על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ
קילֹור אסּור. לעין]העין -[משחה ׁשּבת מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלקה  מי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעבירֹו
ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְִִֵֶָָּבידֹו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו -[ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֶָָאסּור,
.ÊÎמחזירין [נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּכלי, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּומּניחין  להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאֹותּה;
ׁשבּות  אּסּור ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרטּיה

[- השביתה להרבות דרבנן מקֹום,[איסור ּובכל ְְִַָָָּבּמקּדׁש.
ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקּנחין

.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ
.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעין אין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ

הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום [מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ
אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא  אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין  לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ï ּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכין אֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי ואם [משפשפים לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאדם

ּבהמה  .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֻהיה
ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר [מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּמים

ִַָסּמנין.
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים [להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבסם בליעה]אמּורים? חומר סּמנין;[באמצעות יׁשחק ׁשּמא - ְְֲִִִֶַַָָֹ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס לדחק אבל ואסּור . ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ׁשּמא [צרכים]ּכרסֹו - ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
על  ּכֹוס לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָֻיבֹוא

ּבׁשּבת רוח]הּטּבּור כוסות מּתר [כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַָָֻ
מפרקתו]לחּנק ּולהעלֹות [בבגדים]ּוללּפף[ליישר הּקטן, את ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּולהעלֹות [רפואה ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא [תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - [לחשוש]ּבהן ְְִִֵֵֶַָָָָֹ
מהן. צער לֹו ויׁש ְְִִֵֵֶַַָלׁשחיקה,

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן [בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא [הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל האכלה ּכמרּקד. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.לכ ְְִֵַָמתּכּון

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין [מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא [שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת  והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת  הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה  מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. את ֵֶֶַֹנֹותן
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינ ֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ
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יתלׁש ׁשּמא ׁשאין ּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ְְְְִֵֶָָָָָֹֻּבמחּבר

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור

מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ
אחד  ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ליׁשב  אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשוה

ֲֵֶעליהם.
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה יעלה [ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר  ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה  מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה [- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל  והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין  היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים  מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי  הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
קטּנים  ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ונמצא טעּונה [מיעודו]וקּלים, היתה . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
על  ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - זכּוכית ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָעׁשתֹות
להּתכה  הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּפי
ּגדֹולים  הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא מּועט ּולהפסד ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹעֹומד,
ּומּכל  ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומלאים
ּבעלי  צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי על ׁשם יּניחם לא ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמקֹום,

ִַחּיים.
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

על  יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
מעט]יד ולא [מעט הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ

ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הּקּפה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻלתֹו
ויבֹוא  הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

עּמּור  מּפני לידי ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּכמעּמר. ְְִִֵֶֶַׁשּנראה

.·È חּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק  הֹואיל מּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

ׁשּמא  - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין  ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹיבֹוא

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר [פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו שנתבשלו]ּוׁשלקֹות[פירות [פירות ְְִָָ
מימיהן, להֹוציא ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּסחטן

מרּסק  אבל מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאסּור.
והּבסר הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו [ענבים הּוא ְְְְֶַַַַָָֹ

בשלו] בשלו]והּמלילֹותשלא שלא יֹום [שיבלים מּבעֹוד  ׁשרּסקן ְְְְִִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם ּבׁשּבת;[כתישה]- ּדיכתן לגמר לֹו אסּור , ְְְִִִִִַָָָָָָֹֻ

ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻואם
הריפֹות ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,שעורים]לפיכ ּבעץ [גרעיני ְְְְִִִִֵַָָָֹֻ

גדולה]הּפרּור  ׁשּמֹורידין [כף אחר ּבׁשּבת, הּקדרה ּבתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
האׁש. מעל ֵֵַָָאֹותּה

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל [מפורר - ְִֵֵַ
היה  ואם ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּנּוי,

גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני [מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ
על  ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

סּכנה. ׁשם ׁשאין ִֵֶַָָָּפי
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ּגזרה  ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם
הן  ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמא
ואם  מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם -ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת  מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, .הכניסן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË מׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים
מּתרין  - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

מקֹום  ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין
מּבערב. רּסקן ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,

.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה
למל  מנּפח ׁשּמּתר ּכׁשהּוא - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הקליפה] להפריח מפיו אויר ּכחֹו[מוציא ּבכל אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָֹ
ּבקנֹון לא אבל נפה]- ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ּגזרה [קערה , ְְְְְֲֵַָָָֹֹ

והמׁשּמר חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה [מנפה]ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפי  על אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
ּבקפיפה  אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּמּתר

ּבּסּודר[סל] ּגּמה יעׂשה לא - הכלי]מצרית לפי דחיסתו ;[ע"י ְֲִִֶַַָָֹֻ
לׁשּמר  ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ׁשהּוא  ּכדר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבמׁשּמרת.

המחּבץ וכן לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל חמאה]עֹוׂשה ,[מייצר ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשמׁשמין  ׁשּנֹותנין ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻּתֹולדת

יחּבץ לא  לדבׁש, הדבש]ואגֹוזים מן ּבידֹו.[יפריד ְְְֱִִֵֶַַָֹ
.ÁÈ ּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת

וחּיב  הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה ; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] ּבין מאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

ּכט  ׁשּנראה מּפני - הּדלּועין ּגּסה את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
טחינה  ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָלפני

עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין בהמה,[חציר]ּבפרֹות. לפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֻ
אלּמֹות [מרסק]ּומפספס לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְֲֲֲֵַַָָֹֻֻ

ׁשּבהן. הּטרח מּפני ְְִֵֶֶַַָֹּגדֹולֹות,
.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

ואֹוכל  וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן
יעׂשה  ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא [לכתוש]ּכדר. ְְְֶֶֶֶָָֹֹ
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.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי
ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לבריא  אסּור ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתרּפאֹות

.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון [מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלענה
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ֲִַָועׂשבים.
.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף [מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ
מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם [מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,
וׁשֹותין  החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָּבמקֹומֹות

הּמצרי אוכלין]זיתֹוס מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִֵַָָ
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

הּבריאים  וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, יין [כואב]סכין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אּלא  ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל ְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחמץ,
ּבכל  ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמקֹום

נּגפהמקֹום  צֹומתּה[לקתה]. - רגלֹו אֹו ּביין,[מכווצה]ידֹו ְְְְִִַַָָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ּביין [איסטניס]ואינֹו אף , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

ָאסּור.
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;

הּמצטכי  את לֹועסין אין מעצים]נתרּפא. הנוטף ואין [שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ
לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ְְְִִֵֵֶַַַָֻואם
.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין

ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם ּגב [רוק על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ
קילֹור אסּור. לעין]העין -[משחה ׁשּבת מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלקה  מי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעבירֹו
ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְִִֵֶָָּבידֹו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו -[ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֶָָאסּור,
.ÊÎמחזירין [נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּכלי, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּומּניחין  להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאֹותּה;
ׁשבּות  אּסּור ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרטּיה

[- השביתה להרבות דרבנן מקֹום,[איסור ּובכל ְְִַָָָּבּמקּדׁש.
ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקּנחין

.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ
.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעין אין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ

הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום [מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ
אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא  אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין  לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ï ּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכין אֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי ואם [משפשפים לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאדם

ּבהמה  .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֻהיה
ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר [מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּמים

ִַָסּמנין.
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים [להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבסם בליעה]אמּורים? חומר סּמנין;[באמצעות יׁשחק ׁשּמא - ְְֲִִִֶַַָָֹ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס לדחק אבל ואסּור . ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ׁשּמא [צרכים]ּכרסֹו - ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
על  ּכֹוס לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָֻיבֹוא

ּבׁשּבת רוח]הּטּבּור כוסות מּתר [כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַָָֻ
מפרקתו]לחּנק ּולהעלֹות [בבגדים]ּוללּפף[ליישר הּקטן, את ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּולהעלֹות [רפואה ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא [תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - [לחשוש]ּבהן ְְִִֵֵֶַָָָָֹ
מהן. צער לֹו ויׁש ְְִִֵֵֶַַָלׁשחיקה,

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן [בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא [הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל האכלה ּכמרּקד. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.לכ ְְִֵַָמתּכּון

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין [מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא [שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת  והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת  הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה  מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. את ֵֶֶַֹנֹותן
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינ ֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ
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וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין כף]ּבֹו. -] ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

אם  ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל  וערב; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
לפני  ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל  לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן [בגרון]אחת. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

להחזיר יכֹולין את [להוציא]ׁשאינן הּוא מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ
ּפיה  לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻֻהּבהמה
ׁשּיכֹולה  ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמים
להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהחזיר.

אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָואין
.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין  מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן  לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים  לא מזֹון לא על לפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ּגּבי  על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגּבי

ׁשהקצה ּפניה [מוקצה]דבר ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֻלּדבר

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה [הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ

ּפת  הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו -ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון  מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור
ואף  לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה  לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת  'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת  לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין  ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה  מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל  ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה  מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ  ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים [צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ

שבצינור]חּמין המים הרי [לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ
ּובׁשתּיה. ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאּלּו

לא „. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא
ׁשל  ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל

ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד אדם ׁשמן וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלא  והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידֹו
נכוית  ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיחּמּו

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהם.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּוא  נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין ְְִִִֵֶַַַָמים
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּפי  על אף - רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
נֹותן  אבל ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהֹורידּה
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה
ּפי  על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה.
ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ְְִִֵֵֵֶַׁשּכלי
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּומּניחֹו[לרפואה]חמיׁשי ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָ

ּפסק  אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבחּמה
ְִִמּלׁשּתֹות.

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין  לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
מעֹולם  ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר  הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

ּבחּמין.[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲִִֵַַָ
.Ë ּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן  מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים הּבֹור מים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור  ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל  מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לא מּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח [מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני  אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  מּפני אסּור, והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנראה

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכמבּׁשל.
.‡È יין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ
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.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבב ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשחליםבכח] מערב. אּלא ירק], ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּלא  יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. אּלא יׁשחק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹהּגריסין;
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
מּׁשיר  ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - ִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻוּדאי

אסּור. לאו, ְִָָואם
.„È ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות בולטות]נימין [שערות ְְִִִִַַָָֻ
ׁשל  ׁשאינּה מראה אבל ּבּכתל; קבּועה ואפּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - ְְֲִִֵֶֶַָָָָֻמּתכת
.ÂË מּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס  וכּיֹוצא ׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא [פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח  לידי יׁשיבֹוא ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מים  ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלֹו

מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, ׁשּמא [מיועד]וכּיֹוצא ּגזרה - לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ְִֹיסחט.

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוג לׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח , בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹוא לכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּומּניח  ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלידי
ויקלט אחר ּכלי יביא ולא מהאויר]ּתחּתיה; אחר [היין ּכלי , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

הגג]ויצרף מן הנוזל ויקבל לגג ּכלי [סמוך יביא ׁשּמא ּגזרה - ְְִִִֵֵֶָָָָ
ּכלי  מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּדר
ואחר  יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹאחר

הערים ואם יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא יזמין, [התחכם]ּכ ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מּתר. זה, ְֶָָָֻּבדבר

.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו

הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש [לאחר ואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַָָָמּפני
.ÁÈסנּדל אֹו מּתר [מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

מגרדין [לנענעו]לׁשכׁשכֹו ואין אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ
היׁשנים. את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּכר
עד  מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבסמרטּוט;

ְִֶֶׁשּתכלה.

.ËÈ ּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא  אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה  את לכּבס  ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
מּפני  חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָמראית
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

אין  אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
יסחט  ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבעת
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל [לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
הּכלים מקּפלין  אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין [בגדים]הּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אֹותן  ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
לקּפלֹו[לגהצם] מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם .ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ

והּוא  - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָּולפּׁשטֹו
מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוכׁשּיקּפל,

ָאסּור.
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת יתּפר;[אגודות ׁשּמא ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אֹותם  מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָאבל

ְַָּבׁשּבת.
.„Î מלאכֹות מאבֹות ּבגדיו הּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי [שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא [שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
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וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין כף]ּבֹו. -] ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

אם  ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל  וערב; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
לפני  ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל  לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן [בגרון]אחת. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

להחזיר יכֹולין את [להוציא]ׁשאינן הּוא מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ
ּפיה  לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻֻהּבהמה
ׁשּיכֹולה  ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמים
להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהחזיר.

אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָואין
.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין  מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן  לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים  לא מזֹון לא על לפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ּגּבי  על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגּבי

ׁשהקצה ּפניה [מוקצה]דבר ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֻלּדבר

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה [הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ

ּפת  הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו -ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון  מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור
ואף  לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה  לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת  'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת  לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין  ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה  מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל  ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה  מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ  ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים [צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ

שבצינור]חּמין המים הרי [לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ
ּובׁשתּיה. ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאּלּו

לא „. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא
ׁשל  ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל

ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד אדם ׁשמן וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלא  והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידֹו
נכוית  ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיחּמּו

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהם.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּוא  נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין ְְִִִֵֶַַַָמים
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּפי  על אף - רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
נֹותן  אבל ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהֹורידּה
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה
ּפי  על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה.
ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ְְִִֵֵֵֶַׁשּכלי
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּומּניחֹו[לרפואה]חמיׁשי ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָ

ּפסק  אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבחּמה
ְִִמּלׁשּתֹות.

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין  לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
מעֹולם  ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר  הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

ּבחּמין.[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲִִֵַַָ
.Ë ּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן  מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים הּבֹור מים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור  ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל  מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לא מּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח [מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני  אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  מּפני אסּור, והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנראה

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכמבּׁשל.
.‡È יין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ
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.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבב ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשחליםבכח] מערב. אּלא ירק], ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּלא  יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. אּלא יׁשחק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹהּגריסין;
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
מּׁשיר  ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - ִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻוּדאי

אסּור. לאו, ְִָָואם
.„È ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות בולטות]נימין [שערות ְְִִִִַַָָֻ
ׁשל  ׁשאינּה מראה אבל ּבּכתל; קבּועה ואפּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - ְְֲִִֵֶֶַָָָָֻמּתכת
.ÂË מּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס  וכּיֹוצא ׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא [פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח  לידי יׁשיבֹוא ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מים  ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלֹו

מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, ׁשּמא [מיועד]וכּיֹוצא ּגזרה - לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ְִֹיסחט.

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוג לׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח , בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹוא לכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּומּניח  ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלידי
ויקלט אחר ּכלי יביא ולא מהאויר]ּתחּתיה; אחר [היין ּכלי , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

הגג]ויצרף מן הנוזל ויקבל לגג ּכלי [סמוך יביא ׁשּמא ּגזרה - ְְִִִֵֵֶָָָָ
ּכלי  מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּדר
ואחר  יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹאחר

הערים ואם יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא יזמין, [התחכם]ּכ ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מּתר. זה, ְֶָָָֻּבדבר

.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו

הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש [לאחר ואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַָָָמּפני
.ÁÈסנּדל אֹו מּתר [מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

מגרדין [לנענעו]לׁשכׁשכֹו ואין אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ
היׁשנים. את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּכר
עד  מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבסמרטּוט;

ְִֶֶׁשּתכלה.

.ËÈ ּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא  אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה  את לכּבס  ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
מּפני  חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָמראית
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

אין  אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
יסחט  ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבעת
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל [לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
הּכלים מקּפלין  אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין [בגדים]הּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אֹותן  ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
לקּפלֹו[לגהצם] מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם .ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ

והּוא  - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָּולפּׁשטֹו
מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוכׁשּיקּפל,

ָאסּור.
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת יתּפר;[אגודות ׁשּמא ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אֹותם  מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָאבל

ְַָּבׁשּבת.
.„Î מלאכֹות מאבֹות ּבגדיו הּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי [שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא [שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
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.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לצדדים] מחזירין [מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,

חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה , [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ
ׁשּנראה חלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין [דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
מתּקנין  ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה

ׁשדרה ׁשל ׁשּנראה [שבגבו]חליֹות מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ְֶּכבֹונה.

.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה  עראי אהל ּגזרה עֹוׂשין - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אהל  סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא
ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻעראי,
והיתה  הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
הרי  - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה
ּכל  וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻזה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית [וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסא ּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
רגלים] שלש ׁשאין בעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזה
.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל

עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

לשנים] מערב [מקופלת ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו
בהם]ׁשּבת למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר וכן [לפורסה], . ְְִֵַָָָֻ

לפרקּה. ּומּתר לנטֹותּה מּתר ְְְִֶַָָָָָָֹֻֻהּפרכת,
.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל טפח,[אוהל ּבגּגּה ׁשאין ְֲִִֵֶֶַַַָָ

והיא  הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואין
לכך  לפריסה]מתּקנת שבת מערב ּומּתר [מוכנה לנטֹותּה מּתר , ְְְְִֶֶָָָָֻֻֻ

מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, הּמּטה [פרוסה]לפרקּה: מעל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּפקק וילון]טפח. -[כעין לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְְִֶֶַַַַַָָֻ

ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על ּבֹו[בחלון]אף לפקק מּתר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹֻ
ַַהחּלֹון.

.‡Ï ׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא  ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה [רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּביֹותר  קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ּגג ְְֲִֵֶֶֶַַָֹּכמֹו
.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרכת  היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה  ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי  עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין  ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפׁשר

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][ס ּבכפיפה הּכפיפה ל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ּולהֹוציא  האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נֹוקבין אין זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּומּפני

נוסף] יׁשן[נקב נקב ּפֹותחין אבל ׁשּלא [שנסתם]. והּוא, - ְְֲִֶֶֶָָָֹ
מן  למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה

החבית]הּׁשמרים ואסּור [בתחתית לחּזק, עׂשּוי זה הרי - ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ְְָלפתחֹו.

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה [סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני  אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,
מּמּנה  לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ּומביא [תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם

ׁשאין  חֹוׁשׁש, לּבֹו.ואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי [רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים  ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה.[להתחכם] ְֶָָּבדבר
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזה ּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשיר  ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ּבׁשאר  ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת,
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז  את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא  זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ְְְִֵֵֵֶַָָָּבֹו,
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
הּכר  ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׂשפה

הּים. ּובין ּבינּה ְְֵֵֵֶַָָוהפרׁש
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקב יתּקן  ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב  ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּניר  את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי.[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֶַ
.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף  קׁשּורה לשאיבת ׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ
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ממּלאין מים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - לחף [יקצוץ]ּבּה אסּור ויתּקנה. אֹותּה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנן טיט][מין ּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר

ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל [מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
קערֹות  להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכלים,

גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר [קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ
את  מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ּבכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהדיחן
אבל  ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי ְִִִֵֵַַַָָמּציעין
.Á ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ּכמקר  ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
גופו] לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין ושביעי ; שלישי [הזאת ְְִֵַַָָָ

מת] מטומאת ּבׁשֹוגג,לטהרו - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְִִֵֵַַַָ
ׁשּבת. למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש
יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּומּתר

ּומט  אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּביל נֹותנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ויטהרּו. עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלי

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל  ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
ּגּופֹו ּכל וס חדׁשים. ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעלֹו

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה [יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הר ּבה, ׁשמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו
מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּפני

.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח. ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשעוה. מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפּלּו

.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא

יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לא  יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכן
לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻּפֹועלין.

'הלוני'. לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכּדי
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו ּבמסירה [רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ׁשאסּור  ּוכׁשם ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּיד  ּבין מּדה ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹלׁשקל

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה [קודש - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
מעריכיןלה'] ולא עלי], פלוני מחרימין[ערך ולא לבדק , [נכסיו ְְְֲִִִִַַֹֹ

ּתרּומה הבית] מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּומעׂשרֹות,
את  מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָועֹוד,

בהמה]הּבהמה ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום - [צבע ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ

ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּביֹום
מקּדׁשין ל-]אין הפרה אפר מטילין חּטאת.[- מי ְְִֵֵַַָ

.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה
מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,

הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין באכילה]. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבׁשֹוגג  ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה [פירות וכן ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הארץ את עם לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַָָֹּבין

ַַַהּוּדאי.
.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ל  אֹו על ּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּומּנחין  ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּפי

למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. לאכל [רגילים]ּבצד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ׁשאני  'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצלֹו,
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל

עני'. ֲִַַָמעׂשר
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק] ׁשאין [דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

ְִִַמקּפידין.
.ÁÈ ּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור

,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין  'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל  צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור ּבׁשּבת [חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא אֹורחיו - את אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ
ּפרּפרֹותיו מעדנים]ואת ּכדי [מיני הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

הּׁשמֹות  היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
מּפני  לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו הּטבלא על ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֻחקּוקין
ּתחת  המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאינֹו

הּדיֹוקני[ציור]הּצּורה אדם]ותחת לקרֹות [ציור אף ּבׁשּבת. ְְְְְִֵַַַַַַָָ
וכו']ּבּכתּובים איוב משלי הּמדרׁש,[תהלים ּבית ּבׁשעת ּבׁשּבת ְְְְִִִֵַַַַָָ

ּכל  יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
הּמדרׁש. מּבית ויּמנע וקֹורא, ּבביתֹו יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד

.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה
ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר

חצרות] מּפני [ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לצדדים] מחזירין [מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,

חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה , [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ
ׁשּנראה חלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין [דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
מתּקנין  ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה

ׁשדרה ׁשל ׁשּנראה [שבגבו]חליֹות מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ְֶּכבֹונה.

.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה  עראי אהל ּגזרה עֹוׂשין - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אהל  סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא
ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻעראי,
והיתה  הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
הרי  - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה
ּכל  וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻזה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית [וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסא ּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
רגלים] שלש ׁשאין בעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזה
.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל

עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

לשנים] מערב [מקופלת ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו
בהם]ׁשּבת למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר וכן [לפורסה], . ְְִֵַָָָֻ

לפרקּה. ּומּתר לנטֹותּה מּתר ְְְִֶַָָָָָָֹֻֻהּפרכת,
.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל טפח,[אוהל ּבגּגּה ׁשאין ְֲִִֵֶֶַַַָָ

והיא  הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואין
לכך  לפריסה]מתּקנת שבת מערב ּומּתר [מוכנה לנטֹותּה מּתר , ְְְְִֶֶָָָָֻֻֻ

מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, הּמּטה [פרוסה]לפרקּה: מעל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּפקק וילון]טפח. -[כעין לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְְִֶֶַַַַַָָֻ

ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על ּבֹו[בחלון]אף לפקק מּתר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹֻ
ַַהחּלֹון.

.‡Ï ׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא  ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה [רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּביֹותר  קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ּגג ְְֲִֵֶֶֶַַָֹּכמֹו
.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרכת  היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה  ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי  עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין  ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפׁשר

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][ס ּבכפיפה הּכפיפה ל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ּולהֹוציא  האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נֹוקבין אין זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּומּפני

נוסף] יׁשן[נקב נקב ּפֹותחין אבל ׁשּלא [שנסתם]. והּוא, - ְְֲִֶֶֶָָָֹ
מן  למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה

החבית]הּׁשמרים ואסּור [בתחתית לחּזק, עׂשּוי זה הרי - ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ְְָלפתחֹו.

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה [סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני  אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,
מּמּנה  לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ּומביא [תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם

ׁשאין  חֹוׁשׁש, לּבֹו.ואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי [רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים  ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה.[להתחכם] ְֶָָּבדבר
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזה ּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשיר  ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ּבׁשאר  ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת,
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז  את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא  זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ְְְִֵֵֵֶַָָָּבֹו,
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
הּכר  ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׂשפה

הּים. ּובין ּבינּה ְְֵֵֵֶַָָוהפרׁש
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקב יתּקן  ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב  ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּניר  את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי.[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֶַ
.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף  קׁשּורה לשאיבת ׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ
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ממּלאין מים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - לחף [יקצוץ]ּבּה אסּור ויתּקנה. אֹותּה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנן טיט][מין ּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר

ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל [מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
קערֹות  להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכלים,

גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר [קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ
את  מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ּבכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהדיחן
אבל  ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי ְִִִֵֵַַַָָמּציעין
.Á ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ּכמקר  ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
גופו] לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין ושביעי ; שלישי [הזאת ְְִֵַַָָָ

מת] מטומאת ּבׁשֹוגג,לטהרו - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְִִֵֵַַַָ
ׁשּבת. למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש
יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּומּתר

ּומט  אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּביל נֹותנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ויטהרּו. עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלי

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל  ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
ּגּופֹו ּכל וס חדׁשים. ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעלֹו

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה [יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הר ּבה, ׁשמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו
מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּפני

.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח. ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשעוה. מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפּלּו

.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא

יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לא  יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכן
לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻּפֹועלין.

'הלוני'. לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכּדי
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו ּבמסירה [רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ׁשאסּור  ּוכׁשם ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּיד  ּבין מּדה ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹלׁשקל

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה [קודש - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
מעריכיןלה'] ולא עלי], פלוני מחרימין[ערך ולא לבדק , [נכסיו ְְְֲִִִִַַֹֹ

ּתרּומה הבית] מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּומעׂשרֹות,
את  מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָועֹוד,

בהמה]הּבהמה ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום - [צבע ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ

ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּביֹום
מקּדׁשין ל-]אין הפרה אפר מטילין חּטאת.[- מי ְְִֵֵַַָ

.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה
מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,

הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין באכילה]. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבׁשֹוגג  ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה [פירות וכן ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הארץ את עם לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַָָֹּבין

ַַַהּוּדאי.
.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ל  אֹו על ּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּומּנחין  ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּפי

למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. לאכל [רגילים]ּבצד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ׁשאני  'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצלֹו,
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל

עני'. ֲִַַָמעׂשר
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק] ׁשאין [דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

ְִִַמקּפידין.
.ÁÈ ּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור

,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין  'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל  צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור ּבׁשּבת [חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא אֹורחיו - את אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ
ּפרּפרֹותיו מעדנים]ואת ּכדי [מיני הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

הּׁשמֹות  היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
מּפני  לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו הּטבלא על ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֻחקּוקין
ּתחת  המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאינֹו

הּדיֹוקני[ציור]הּצּורה אדם]ותחת לקרֹות [ציור אף ּבׁשּבת. ְְְְְִֵַַַַַַָָ
וכו']ּבּכתּובים איוב משלי הּמדרׁש,[תהלים ּבית ּבׁשעת ּבׁשּבת ְְְְִִִֵַַַַָָ

ּכל  יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
הּמדרׁש. מּבית ויּמנע וקֹורא, ּבביתֹו יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד

.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה
ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר

חצרות] מּפני [ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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מזֹון  אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן  להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי  לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי  מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל  ּבמנחה, אחת סעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמ ּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Î ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?

ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל [גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ
להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.

מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום  היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ואֹומר  ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכֹול
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר מן ְֲִִֵֵֶֶַׁשהרי
.ÂÎ אחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּיהיה ׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רביעית]לּמבֹוי רוח של בפינה ;[קרש ְְִִֶַָָָֹ

היּו אם אבל הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹוהּוא
אֹותן, מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָּכתּובין
מּניחן  אּלא ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאפּלּו

הּתרף מאליהן.[קילקול]ּבמקֹום מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים -[מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין  והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאף
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל [שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

וׁשּבין  לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרים
מּצילין  אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַּדף
אֹותּיֹות  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין הּברכֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן.

אֹותן  מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינ ֹות ׁשם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל
הּדלקה. ְְִֵֵַָמּפני

.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָאם
מּפני  אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבּה
עם  ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין

ה'תשע"ה  שבט ח' רביעי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומין יׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּמצא  ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹּביֹום
ּבחפציו  להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָחפצ
ּימּכר  מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבׁשּבת,
סחֹורה  ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמחר
ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָיל

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ּדבר", ְְְִִֵַָָָָֻ"ודּבר
לראֹות ·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוף לעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה [אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר  לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכין ׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל  ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
- ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות  לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָקֹורא
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם היּו אמה ׁשאם מע' פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִִֶָָָֻ
טפחים] ּבזה.וד' ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר
- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מאה  הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָאּמה;
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר
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הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
צדקה  ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
רּבים  עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין דיבור ּבׁשּבת. תהליך [מתחילים ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין הּתינֹוקאודות ועל [להתחיל , ְִַַ

כדי] המלמד עם סיכום אּמנּות.בדיבורי ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו
את  לבּקר והּנכנס אבלים; ּומנחמים חֹולים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומבּקרין
לבֹוא'. קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהחֹולה,
עסקי  ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָּומחׁשיכין
למקֹום  ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו להביא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָהּמת,
מצאת  לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם מצאת לא ְְִִִֵָָָָָָָָָֹֹּפלֹוני,
מּקח  סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ּבמאתים' הבא - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמנה

עליו] יוסיף שלא מסויים מצוה [סכום - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְִֵֵֶֶַָָָ
חפצי  אסּורין, חפצי וכּו'; "חפצי "עׂשֹות ונאמר: ְְְֱֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָהן,

מּתרין. ִִַָָֻׁשמים
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו בכך לׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
ׁשּלא כלום] ּבין ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשּבת  לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת: קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומּתירין,

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
- הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן
אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
- ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
.Ë מּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק [רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמים ּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] ה להרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא , ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו
ּכיצד? ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמּתרין
ּפני  על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו ְְְֲִֵֵַַַָָָָֻמּתר
אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו ל ּולב להביא ְְִִִִִֵַַָָָָָהּמים,

טרּוד  היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמֹוציא
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונחּפז,
מצוה  ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם אבל מּתר. זה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהרי
אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל  ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר הפרׁשת ׁשאּסּור ּפי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

הּדמאי את הופרשו]מעּׂשרים אם שספק הארץ עם .[פירות ְְְִֶַַַ
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית  אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל  עֹוׂשה ּומה ׁשהּוא אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ

ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹאם
"ודּבר  ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבחל,
ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדבר"

ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּולתּקן ּכדי להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
אבנים  להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָּכלים

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; [יחפש]וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדבר

ינּוח". "למען ְַַַַָָּבּתֹורה
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין  אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם  ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל  ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני  אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
יטלטל  ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

כה  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּוקערה ּבֹו , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, המיועד]לאכל [פטיש ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ
ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע

לעׂשֹות ·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש
מכּתׁשת  ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצא ּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,
עץ ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשל ּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל  אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל  הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב
ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
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מזֹון  אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן  להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי  לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי  מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל  ּבמנחה, אחת סעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמ ּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Î ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?

ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל [גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ
להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.

מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום  היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ואֹומר  ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכֹול
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר מן ְֲִִֵֵֶֶַׁשהרי
.ÂÎ אחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּיהיה ׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רביעית]לּמבֹוי רוח של בפינה ;[קרש ְְִִֶַָָָֹ

היּו אם אבל הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹוהּוא
אֹותן, מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָּכתּובין
מּניחן  אּלא ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאפּלּו

הּתרף מאליהן.[קילקול]ּבמקֹום מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים -[מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין  והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאף
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל [שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

וׁשּבין  לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרים
מּצילין  אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַּדף
אֹותּיֹות  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין הּברכֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן.

אֹותן  מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינ ֹות ׁשם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל
הּדלקה. ְְִֵֵַָמּפני

.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָאם
מּפני  אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבּה
עם  ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין

ה'תשע"ה  שבט ח' רביעי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומין יׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּמצא  ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹּביֹום
ּבחפציו  להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָחפצ
ּימּכר  מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבׁשּבת,
סחֹורה  ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמחר
ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָיל

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ּדבר", ְְְִִֵַָָָָֻ"ודּבר
לראֹות ·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוף לעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה [אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר  לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכין ׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל  ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
- ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות  לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָקֹורא
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם היּו אמה ׁשאם מע' פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִִֶָָָֻ
טפחים] ּבזה.וד' ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר
- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מאה  הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָאּמה;
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר
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zay zekld - mipnf xtq - hay 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
צדקה  ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
רּבים  עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין דיבור ּבׁשּבת. תהליך [מתחילים ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין הּתינֹוקאודות ועל [להתחיל , ְִַַ

כדי] המלמד עם סיכום אּמנּות.בדיבורי ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו
את  לבּקר והּנכנס אבלים; ּומנחמים חֹולים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומבּקרין
לבֹוא'. קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהחֹולה,
עסקי  ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָּומחׁשיכין
למקֹום  ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו להביא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָהּמת,
מצאת  לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם מצאת לא ְְִִִֵָָָָָָָָָֹֹּפלֹוני,
מּקח  סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ּבמאתים' הבא - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמנה

עליו] יוסיף שלא מסויים מצוה [סכום - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְִֵֵֶֶַָָָ
חפצי  אסּורין, חפצי וכּו'; "חפצי "עׂשֹות ונאמר: ְְְֱֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָהן,

מּתרין. ִִַָָֻׁשמים
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו בכך לׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
ׁשּלא כלום] ּבין ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשּבת  לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת: קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומּתירין,

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
- הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן
אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
- ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
.Ë מּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק [רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמים ּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] ה להרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא , ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו
ּכיצד? ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמּתרין
ּפני  על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו ְְְֲִֵֵַַַָָָָֻמּתר
אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו ל ּולב להביא ְְִִִִִֵַַָָָָָהּמים,

טרּוד  היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמֹוציא
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונחּפז,
מצוה  ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם אבל מּתר. זה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהרי
אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל  ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר הפרׁשת ׁשאּסּור ּפי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

הּדמאי את הופרשו]מעּׂשרים אם שספק הארץ עם .[פירות ְְְִֶַַַ
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית  אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל  עֹוׂשה ּומה ׁשהּוא אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ

ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹאם
"ודּבר  ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבחל,
ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדבר"

ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּולתּקן ּכדי להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
אבנים  להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָּכלים

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; [יחפש]וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדבר

ינּוח". "למען ְַַַַָָּבּתֹורה
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין  אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם  ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל  ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני  אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
יטלטל  ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

כה  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּוקערה ּבֹו , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, המיועד]לאכל [פטיש ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ
ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע

לעׂשֹות ·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש
מכּתׁשת  ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצא ּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,
עץ ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשל ּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל  אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל  הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב
ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
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הרי  - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

עליה ‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
- ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹולא
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה  קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת  יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹּכלים,
אין  והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; אֹותן לידה]מזיזין הּוא [ירחי הרי - חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטלֹו. ואסּור ְְְְְֶֶַָּכאבן,

.Ê אּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדם לעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש ּבּה[לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָָֹ

הרחת  את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו [בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכלי ואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין  ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ë ּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפיד [מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
הּוא  וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם
הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּנקרא
טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתד

אׁשּכפים ׁשל וחצין[רצענים]וחרב ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצא [פטיש]וקּורנס ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹון ּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן  עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר
הּמעֹות  ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין  לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפי  על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם הּדבר ִֶֶַַַָָָָָׁשהל
.‡È ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל
ּבׁשּבת,נפט  לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ּוכלי , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

להן. הצר ְִֶַָֻאם
.·È ּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין

ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין  עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי [קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורת ּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּטמּונה  חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה עליהן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלי
אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
ּכגֹון  הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין לאו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָואם

וחריצין שבקרקע]ּבֹורֹות וצרות ארוכות אין [חפירות - ֲִִֵַ
ּכּסּוי  אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטלטלין
לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתּנּור

.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני
ּובזמן  ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר  צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
האסּור  ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
לא  האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּטלטל

הּמּתר  ּדבר ּבאֹותֹו .יטלטלֹו ְְְְַַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ננערים  והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבכדּכד
ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן נטילה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשעת

ׁשֹומטן - מגּלין העלין ּבעלה [שולפם]ּומקצת ּבׁשּבת ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֻ
אֹו ּכּכר היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי על ואף ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּלהן,
האבן  יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתינֹוק
ּכּיֹוצא  ּכל וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹו

ֶָּבזה.
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
אם  - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
ּכמֹות  אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֻהיּו

ינער ׁשאם ּובמקֹום [ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה הּׁשֹוכח עליה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
אבל  עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואם
על  האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאם

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית הּמעֹות ּפי נפלּו אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָוהאבן;

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלת שבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי ממנה], ,[וחלק ְְֲִִֵֵַָָ
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לאו ואם ּבּה; למּלאת ופרודה]ּומּתר רפויה אין [-שהיא , ְְִֵַָָָֹֻ
הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָממּלאין

.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר [מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מעׂשר  אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל  לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים [פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ
להם] מותר על [הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻּפי
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם [לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,

הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים [ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין  - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
הּכל  מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּטהֹורה

ְֶָּכאחד.
.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד [לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - לישיבה]יֹום עליהן [סידרום ליׁשב מּתר , ְֲִִֵֵֵֶָֻ
חרּיֹות אסּור. לאו, ואם ׁשּגרדן [ענפים]למחר; ּדקל ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ

באש]לעצים -[להסיקן ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתר  יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר

ְְְַָלטלטלן.
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש

לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היה ּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

קּפה  הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
- ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ְְְְְְֶַַָָָָמטלטלֹו
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בו אסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּתחת מבעוד ּכלי יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
אסּור  ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
הּתרנגלת  ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוכן
הּכלי  ּכֹופה וכן עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקּבל
יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ּדבר ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעל

ְִֶיּטלּנּו.
.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי [נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ

ראּוי  הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מּתר  נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻלרחיצה.

ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים ׁשל [כלי]לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [על ׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הּוא [מותר הרי - ְְְֲִֵָֻ
ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין השמן,ּכמתּקן. [של ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם לטלטל שלא ּומּתר  מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אֹו ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּכלי.

רוּוחים[קרשי]ּבארּכֹות היּו ּכן אם אּלא ;[רפויים]הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
מהכנֹו. ּכלי יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹוכל
ּכּורת  ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּופֹורׂשין
- הּגׁשמים מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּדבֹורים,
ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּובלבד
ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוכֹופין
ּכל  וכן מעליו. ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - וירדּו ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻעליו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה יכֹול [תעלת]ּבהמה אם - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּפרנסה לּה מֹוצאי [מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ואם  ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבת.
ׁשהרי  מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעלתה,

הּמ לתֹו לּבֹור לא מׁשליכֹו חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַֹ
עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור [מגביהים]ּגזרּו. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ

ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה עד [דוחפים]ּבהמה אֹותן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
ּוסיחים עגלים ּומדּדין ומוליכם]ׁשּיּכנסּו; בצווארם .[אוחזם ְְְֲִִִִֶַָָָ

מן  נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין אין ׁשּברחה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּתרנגלת
אגּפיה ונמצאּו שלה]הּיד, אֹותּה[גפיים ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

ׁשּתּכנס. ִֵֶַָעד

כו  ¤¤ּפרק
לטלטלן ‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

לאּסּור  ׁשּמלאכּתֹו הּתחּתֹון ּככלי וכבד העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת ׁשהן [אבזרי מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּמא  לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּתקּועין.
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻיתּקן

ּבהן [מטאטא]מכּבדֹות·. ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד  מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי  - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע
ּככלי  הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת.
ׁשפין  ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמלאכּתֹו

אֹותן[משייפים] צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין על אֹותן זה [סדרן ְְְִִַַָָָָ
לטלטלם.-זה] ואסּור הקצן, ְְְְְֲִֵַָָָהרי

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן  ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה מגּופת הֹואיל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּכּתתה החבית]חבית מּתר [שנשברה ּוׁשבריה, היא - ְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָלטלטלּה;

ׁשּנתרעע אֹו[נשבר]ּכלי ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבֹו. ְִֹלסמ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדות מּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ
לקינוח] אבל הראויות הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלקּנח

ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאדמה
ּגׁשמים  עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן.[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה. היא ְֲִִַָואפּלּו
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הרי  - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

עליה ‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
- ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹולא
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה  קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת  יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹּכלים,
אין  והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; אֹותן לידה]מזיזין הּוא [ירחי הרי - חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטלֹו. ואסּור ְְְְְֶֶַָּכאבן,

.Ê אּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדם לעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש ּבּה[לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָָֹ

הרחת  את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו [בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכלי ואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין  ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ë ּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפיד [מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
הּוא  וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם
הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּנקרא
טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתד

אׁשּכפים ׁשל וחצין[רצענים]וחרב ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצא [פטיש]וקּורנס ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹון ּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן  עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר
הּמעֹות  ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין  לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפי  על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם הּדבר ִֶֶַַַָָָָָׁשהל
.‡È ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל
ּבׁשּבת,נפט  לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ּוכלי , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

להן. הצר ְִֶַָֻאם
.·È ּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין

ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין  עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי [קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורת ּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּטמּונה  חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה עליהן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלי
אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
ּכגֹון  הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין לאו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָואם

וחריצין שבקרקע]ּבֹורֹות וצרות ארוכות אין [חפירות - ֲִִֵַ
ּכּסּוי  אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטלטלין
לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתּנּור

.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני
ּובזמן  ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר  צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
האסּור  ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
לא  האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּטלטל

הּמּתר  ּדבר ּבאֹותֹו .יטלטלֹו ְְְְַַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ננערים  והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבכדּכד
ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן נטילה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשעת

ׁשֹומטן - מגּלין העלין ּבעלה [שולפם]ּומקצת ּבׁשּבת ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֻ
אֹו ּכּכר היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי על ואף ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּלהן,
האבן  יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתינֹוק
ּכּיֹוצא  ּכל וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹו

ֶָּבזה.
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
אם  - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
ּכמֹות  אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֻהיּו

ינער ׁשאם ּובמקֹום [ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה הּׁשֹוכח עליה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
אבל  עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואם
על  האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאם

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית הּמעֹות ּפי נפלּו אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָוהאבן;

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלת שבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי ממנה], ,[וחלק ְְֲִִֵֵַָָ
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לאו ואם ּבּה; למּלאת ופרודה]ּומּתר רפויה אין [-שהיא , ְְִֵַָָָֹֻ
הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָממּלאין

.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר [מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מעׂשר  אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל  לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים [פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ
להם] מותר על [הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻּפי
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם [לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,

הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים [ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין  - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
הּכל  מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּטהֹורה

ְֶָּכאחד.
.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד [לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - לישיבה]יֹום עליהן [סידרום ליׁשב מּתר , ְֲִִֵֵֵֶָֻ
חרּיֹות אסּור. לאו, ואם ׁשּגרדן [ענפים]למחר; ּדקל ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ

באש]לעצים -[להסיקן ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתר  יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר

ְְְַָלטלטלן.
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש

לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היה ּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

קּפה  הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
- ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ְְְְְְֶַַָָָָמטלטלֹו
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בו אסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּתחת מבעוד ּכלי יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
אסּור  ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
הּתרנגלת  ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוכן
הּכלי  ּכֹופה וכן עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקּבל
יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ּדבר ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעל

ְִֶיּטלּנּו.
.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי [נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ

ראּוי  הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מּתר  נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻלרחיצה.

ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים ׁשל [כלי]לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [על ׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הּוא [מותר הרי - ְְְֲִֵָֻ
ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין השמן,ּכמתּקן. [של ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם לטלטל שלא ּומּתר  מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אֹו ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּכלי.

רוּוחים[קרשי]ּבארּכֹות היּו ּכן אם אּלא ;[רפויים]הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
מהכנֹו. ּכלי יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹוכל
ּכּורת  ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּופֹורׂשין
- הּגׁשמים מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּדבֹורים,
ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּובלבד
ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוכֹופין
ּכל  וכן מעליו. ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - וירדּו ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻעליו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה יכֹול [תעלת]ּבהמה אם - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּפרנסה לּה מֹוצאי [מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ואם  ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבת.
ׁשהרי  מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעלתה,

הּמ לתֹו לּבֹור לא מׁשליכֹו חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַֹ
עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור [מגביהים]ּגזרּו. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ

ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה עד [דוחפים]ּבהמה אֹותן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
ּוסיחים עגלים ּומדּדין ומוליכם]ׁשּיּכנסּו; בצווארם .[אוחזם ְְְֲִִִִֶַָָָ

מן  נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין אין ׁשּברחה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּתרנגלת
אגּפיה ונמצאּו שלה]הּיד, אֹותּה[גפיים ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

ׁשּתּכנס. ִֵֶַָעד

כו  ¤¤ּפרק
לטלטלן ‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

לאּסּור  ׁשּמלאכּתֹו הּתחּתֹון ּככלי וכבד העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת ׁשהן [אבזרי מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּמא  לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּתקּועין.
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻיתּקן

ּבהן [מטאטא]מכּבדֹות·. ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד  מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי  - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע
ּככלי  הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת.
ׁשפין  ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמלאכּתֹו

אֹותן[משייפים] צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין על אֹותן זה [סדרן ְְְִִַַָָָָ
לטלטלם.-זה] ואסּור הקצן, ְְְְְֲִֵַָָָהרי

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן  ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה מגּופת הֹואיל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּכּתתה החבית]חבית מּתר [שנשברה ּוׁשבריה, היא - ְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָלטלטלּה;

ׁשּנתרעע אֹו[נשבר]ּכלי ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבֹו. ְִֹלסמ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדות מּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ
לקינוח] אבל הראויות הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלקּנח

ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאדמה
ּגׁשמים  עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן.[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה. היא ְֲִִַָואפּלּו
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צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר [אבן מקּנח ואם וחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
מאגני החרׂש לפניו [אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואם  ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור
ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,

.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשירי  אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּתר,
ׁשאינן  לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבגדים
מּתר  - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים לא ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָֹֹֻראּויין
ּכירה  להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטלטלן,

מּירכֹותיה אחת ׁשּמא [רגליה]ׁשּנׁשמטה לטלטלּה, אסּור - ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Ê ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְֲִִֶַָָָָֹֻוׁשל
לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלׁשֹוב

הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין הבד]קנה בבית הזיתים בו אם [מהפכין - ְִִִֵֶֶַָ
קנה  לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּתֹורת  יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכלי
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת ּפי [יתד על אף , ִִֶֶֶַַָָָ

והיא  מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשאין
הארץ]נגררת חדקים [על וכן ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָ
ּבזמן [קוצים] - הּנגררת מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּסֹותמין

אין  לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּקׁשּורין
ּבהן. נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָנֹועלין

.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ

ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוכיח
נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשאר  קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות

.È ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשור ּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

בחבל] הּנגר לדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט ,[במקום ְְְִִִִַָָָ

ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָֹוחֹוזרין
להֹוכיח  אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ָָעליו.
.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה [המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ

יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים נראית [חריצים והיא , ְְְֲִִִֵַָָָָ

ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכבעלת
לטלטלּה. מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; ְְְְְְְְִַַַָָָָָָָֻאסּור

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם ּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד לא [ליטול אבל , ֲִִַָֹ
לגהצו]ּכֹובׁשין בגד ביניהם מכניסין לא [לא - ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, מלגעת יּגע נמנע -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
יתקלקל] שמא מּפני בו אֹותן, מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

עליהן מקּפיד לתׁשמיׁש,[לשמרם]ׁשהּוא יחדן אם לפיכ ; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָ
והּׁשלחין מעובדים]מּתרין. שאינן ּבין [עורות לטלטלן, מּתר - ְְְְְִִֵַַָָָָֻֻ

מקּפיד  ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל א ֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשהיּו
ֲֵֶעליהן.

.‚È- ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו לאׁשּפה [דרים]אם להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; לבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹו
הּקטן  יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחצר
.והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּבהן. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻויתלכל

ּכנֹונא מנחושת]ּומטלטלין לגחלים על [כלי אף אפרֹו, מּפני ְְְְְִִֵֶַַַָָ
ואין  רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי עליו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּפי

אם [יוצרים]עֹוׂשין אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ּגרף ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, ְֲִִֵֵֶַַָָָָָנעׂשה

.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכן ׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים

אֹוצר -[מחסן]ואפּלּו צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְֲִֶַָָָָ
ׁשהּוא  אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה להסּתּפק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתחיל
מּגרֹוגרֹות  חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא ּכלל, ּבׁשּבת ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֻמקצה

ׁשּבּמקצה[תאנים] הבית]וצּמּוקין שמאחורי ּבזמן [חצר , ְְְִִִֶֶַַֻ
ראּויין  ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות הֹואיל אֹותן; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמיּבׁשין
חבית  מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלאכילה

כיסויה]ׁשּנתּגּלתה ּפי [הוסר על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ
לאכילה ראּויין ארס]ׁשאינן בהם שם נחש נֹוטלן [שמא , ְְֲִִֵֶַָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום שמות ּומּניחן עם [קלף ְְִֵֵַַַַָָָָֻ
לסגולה] ממחההקודש מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי אף [שכתבו - ְֵֶֶַֻ

ׁשּבּנר  הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעל
להסּתּפק  אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ׁשהדליקּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשּבּקערה

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּבאֹותּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻמּמּנּו
.ÂËּפי [מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

אּלא  לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון מצוה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלדבר
ממּלא  ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד הּמדרׁש. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבית

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו [ינקו]ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַָֹֻ
אֹוצר  ׁשל ּבֹו,קרקעיתֹו ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל ְְְְְִִִִִֶַָָועֹוׂשה
.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מין מטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
את קטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; לּצבאים;[מין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-]את את [גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּקלּפין  ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן  אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
ואסּור  לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר ּומטלטלין מאכל [סרוח]לטלטלן. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר ּומטלטלין מבושל]לחּיה. ּתפל[שאינו ּבין [לא , ְְְִֵֵַַַַָָָָ
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אבל מלוח] מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני מלּוח, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבין
לטלטלֹו. אסּור ְְְֵַַָָהּתפל,

.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], על [ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על [מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן  וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם. ּבני רב אצל ְְִֵֵֶָָֹמצּויין
.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי להסקה . הראוים צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ּבׁשּבת;ולבהמה] מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מיני למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

תבלין.צמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,ְְְִִִֵֵָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל [כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ
הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין מּפני [המאכל]; לצדדין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָ
יתלכלך]הראי מּלפני [שלא ונֹוטלין ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

הּׁשֹור, מּלפני נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָהחמֹור,
מטּנף  הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻונֹותנין
ׁשריחם  עלין וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּברירֹו,
לפיכך  לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, ,רע ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

ּדגים ׁשל דגים]ּתלי  בו שתולים וׁשל [עץ לטלטלֹו; אסּור , ְְְְְִֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶַָָָָֹֻּבׂשר,

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
את  וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּומדיחין
ׁשּימּתין  ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר

יסריח] מקר[ולא ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ
נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין
ׁשּיעלה  לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

שנפתח] מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא [עוצמים], ְְְִִֵֶֶַָֹ
ּבׁשּבת. עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח  מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ולא עליו ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
יבֹוא  ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ְִִִִִֵֶַַָָָָָּתינֹוק,
הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלכּבֹות,
ׁשאדם  מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מתֹו. על ֵַָּבהּול
.·Î ׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני  ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם  חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא  וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליה מחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

זה  מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת

על  קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת
הּמת. צּדי מּׁשני ְְִִֵֵֵַַַַהּקרקע

.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ

"לא  ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּברּיֹות,
אחר  מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָתסּור
ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין לֹו, ְִִִִִֵֵֶַָָלצאת

הן. ְְִֵויֹוצאין

ה'תשע"ה  שבט ט' חמישי יום

כז  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא

הּוא  זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל  זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹּתחּום

העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ [קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ
מׁשה  להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשנים
יצא  ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ תצאּו 'לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹרּבנּו:
לאלּפים  חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאדם

מגרׁש הּוא ׁשאלּפים, אסּור; העיר.[מתחם]- ְְִִִֶַַַָָ
העיר ·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
לעיר  חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּבין
ּכדי  מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֻֻאלּפים

נׂשּכר -[מרויח]ׁשּיהיה לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין עׂשר [מלקות ׁשנים עד , ְְִֵַַַַַָָ

עׂשר  ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָמיל;
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו ֲִִִֶַַַַָָמיל,

ּכגֹון ‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד  ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
אּסּור  ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ׁשם. ְִָּתחּומין
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר [שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ

מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּל
הּׁשּבת, ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות [היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ְְִֵֶַָּבינֹונּיֹות,

מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה  'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים  ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת  אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?
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צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר [אבן מקּנח ואם וחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
מאגני החרׂש לפניו [אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואם  ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור
ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,

.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשירי  אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּתר,
ׁשאינן  לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבגדים
מּתר  - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים לא ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָֹֹֻראּויין
ּכירה  להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטלטלן,

מּירכֹותיה אחת ׁשּמא [רגליה]ׁשּנׁשמטה לטלטלּה, אסּור - ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Ê ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְֲִִֶַָָָָֹֻוׁשל
לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלׁשֹוב

הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין הבד]קנה בבית הזיתים בו אם [מהפכין - ְִִִֵֶֶַָ
קנה  לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּתֹורת  יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכלי
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת ּפי [יתד על אף , ִִֶֶֶַַָָָ

והיא  מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשאין
הארץ]נגררת חדקים [על וכן ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָ
ּבזמן [קוצים] - הּנגררת מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּסֹותמין

אין  לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּקׁשּורין
ּבהן. נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָנֹועלין

.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ

ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוכיח
נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשאר  קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות

.È ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשור ּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

בחבל] הּנגר לדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט ,[במקום ְְְִִִִַָָָ

ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָֹוחֹוזרין
להֹוכיח  אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ָָעליו.
.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה [המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ

יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים נראית [חריצים והיא , ְְְֲִִִֵַָָָָ

ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכבעלת
לטלטלּה. מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; ְְְְְְְְִַַַָָָָָָָֻאסּור

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם ּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד לא [ליטול אבל , ֲִִַָֹ
לגהצו]ּכֹובׁשין בגד ביניהם מכניסין לא [לא - ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, מלגעת יּגע נמנע -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
יתקלקל] שמא מּפני בו אֹותן, מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

עליהן מקּפיד לתׁשמיׁש,[לשמרם]ׁשהּוא יחדן אם לפיכ ; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָ
והּׁשלחין מעובדים]מּתרין. שאינן ּבין [עורות לטלטלן, מּתר - ְְְְְִִֵַַָָָָֻֻ

מקּפיד  ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל א ֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשהיּו
ֲֵֶעליהן.

.‚È- ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו לאׁשּפה [דרים]אם להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; לבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹו
הּקטן  יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחצר
.והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּבהן. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻויתלכל

ּכנֹונא מנחושת]ּומטלטלין לגחלים על [כלי אף אפרֹו, מּפני ְְְְְִִֵֶַַַָָ
ואין  רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי עליו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּפי

אם [יוצרים]עֹוׂשין אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ּגרף ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, ְֲִִֵֵֶַַָָָָָנעׂשה

.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכן ׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים

אֹוצר -[מחסן]ואפּלּו צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְֲִֶַָָָָ
ׁשהּוא  אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה להסּתּפק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתחיל
מּגרֹוגרֹות  חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא ּכלל, ּבׁשּבת ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֻמקצה

ׁשּבּמקצה[תאנים] הבית]וצּמּוקין שמאחורי ּבזמן [חצר , ְְְִִִֶֶַַֻ
ראּויין  ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות הֹואיל אֹותן; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמיּבׁשין
חבית  מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלאכילה

כיסויה]ׁשּנתּגּלתה ּפי [הוסר על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ
לאכילה ראּויין ארס]ׁשאינן בהם שם נחש נֹוטלן [שמא , ְְֲִִֵֶַָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום שמות ּומּניחן עם [קלף ְְִֵֵַַַַָָָָֻ
לסגולה] ממחההקודש מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי אף [שכתבו - ְֵֶֶַֻ

ׁשּבּנר  הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעל
להסּתּפק  אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ׁשהדליקּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשּבּקערה

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּבאֹותּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻמּמּנּו
.ÂËּפי [מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

אּלא  לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון מצוה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלדבר
ממּלא  ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד הּמדרׁש. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבית

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו [ינקו]ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַָֹֻ
אֹוצר  ׁשל ּבֹו,קרקעיתֹו ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל ְְְְְִִִִִֶַָָועֹוׂשה
.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מין מטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
את קטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; לּצבאים;[מין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-]את את [גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּקלּפין  ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן  אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
ואסּור  לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר ּומטלטלין מאכל [סרוח]לטלטלן. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר ּומטלטלין מבושל]לחּיה. ּתפל[שאינו ּבין [לא , ְְְִֵֵַַַַָָָָ
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אבל מלוח] מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני מלּוח, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבין
לטלטלֹו. אסּור ְְְֵַַָָהּתפל,

.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], על [ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על [מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן  וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם. ּבני רב אצל ְְִֵֵֶָָֹמצּויין
.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי להסקה . הראוים צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ּבׁשּבת;ולבהמה] מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מיני למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

תבלין.צמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,ְְְִִִֵֵָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל [כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ
הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין מּפני [המאכל]; לצדדין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָ
יתלכלך]הראי מּלפני [שלא ונֹוטלין ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

הּׁשֹור, מּלפני נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָהחמֹור,
מטּנף  הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻונֹותנין
ׁשריחם  עלין וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּברירֹו,
לפיכך  לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, ,רע ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

ּדגים ׁשל דגים]ּתלי  בו שתולים וׁשל [עץ לטלטלֹו; אסּור , ְְְְְִֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶַָָָָֹֻּבׂשר,

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
את  וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּומדיחין
ׁשּימּתין  ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר

יסריח] מקר[ולא ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ
נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין
ׁשּיעלה  לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

שנפתח] מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא [עוצמים], ְְְִִֵֶֶַָֹ
ּבׁשּבת. עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח  מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ולא עליו ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
יבֹוא  ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ְִִִִִֵֶַַָָָָָּתינֹוק,
הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלכּבֹות,
ׁשאדם  מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מתֹו. על ֵַָּבהּול
.·Î ׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני  ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם  חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא  וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליה מחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

זה  מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת

על  קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת
הּמת. צּדי מּׁשני ְְִִֵֵֵַַַַהּקרקע

.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ

"לא  ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּברּיֹות,
אחר  מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָתסּור
ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין לֹו, ְִִִִִֵֵֶַָָלצאת

הן. ְְִֵויֹוצאין

ה'תשע"ה  שבט ט' חמישי יום

כז  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא

הּוא  זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל  זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹּתחּום

העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ [קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ
מׁשה  להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשנים
יצא  ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ תצאּו 'לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹרּבנּו:
לאלּפים  חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאדם

מגרׁש הּוא ׁשאלּפים, אסּור; העיר.[מתחם]- ְְִִִֶַַַָָ
העיר ·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
לעיר  חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּבין
ּכדי  מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֻֻאלּפים

נׂשּכר -[מרויח]ׁשּיהיה לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין עׂשר [מלקות ׁשנים עד , ְְִֵַַַַַָָ

עׂשר  ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָמיל;
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו ֲִִִֶַַַַָָמיל,

ּכגֹון ‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד  ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
אּסּור  ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ׁשם. ְִָּתחּומין
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר [שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ

מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּל
הּׁשּבת, ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות [היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ְְִֵֶַָּבינֹונּיֹות,

מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה  'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים  ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת  אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?
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מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ּבתֹוהּמערה; ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻ
ּכארּבע  הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאלּפים

הּׁשאר  את לֹו ּומׁשלימין .אּמֹות, ְְִִֶַַַָ
.Â מחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ׁשּפגע  הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה,
.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל

אּמה  אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדתֹו,
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַּבלבד,

.Áׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
ידי  על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל

מחיצה זריקה  ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָ
אף  רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
ּבכל  לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻעל

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּמחיצה
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים [ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את [לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני  רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם  ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום  עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ׁשהּוא  מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות  ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום  חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא  לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים  ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד  מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ּבתֹו[בלבד]סֹוף אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס. זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָהּתחּום,

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא  ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבע ּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
- הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
- אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּכגֹון

ּכּלּה את להּל לֹו ּבׁשגגה,יׁש מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן והּוא ְְְְְִֵֶַַָָֻונזּכר

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע  אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא  ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע  אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות  ׁשהּוא [בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול ּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחּוץ

ּבכּלּה. ְְְֵַָֻּומטלטל
.„È ּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא  והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס  זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא  לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל [בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע  אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף  - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּוא  הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָּבאֹותֹו
לּמדינה  חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, .ּכאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.ÊÈ ּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אלּפים  מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה  הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, להּציל חֹוזר הּיֹוצאין וכל . ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ
הּמּפלת  מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹות
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם יׁש -ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשּבֹות  מפחדין והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָואם
ּובכלי  למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמקֹום

ֵָזינן.

כח  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה [העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּוא ּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות [צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ

ּוכׁשּמֹודדין  מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּזה
זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּה

ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני  קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
הּכל  הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבׁשבעים
האחרֹון  לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, אחת; ;ּכמדינה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ

אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָוהּוא
יתר. ֵָאֹו

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבית תבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
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ארּבע  ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,
והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית [סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ

והּמערה  ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
מצטרפין  אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּיׁש

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם אמה]עּמּה, שלישי ;[שני ְְְִִִִִַָָָָ
ּכל ּומאֹות  ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

הדירה]הּמדינה בית החּוט [שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ
אּמה. ְִַַַָאלּפים

עליהן „. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית  והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים  אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
ּכעיר  ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלזֹו
הּׁשנּיה  העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;

אּמה  אלּפים לּה אם וחּוצה - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻ
אּמה  אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין מּכאן, ּפחֹות ְִִִִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּובין  מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ׁשליׁש, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּוׁשמֹונים
וארּבעים  מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
ּומֹודדין  אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי - ּוׁשליׁש אּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת
ׁשהּקפה  עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻלהם

יׁשבה[חומה] מיׁשיבתּה;[באוכלוסין]ּולבּסֹוף לּה מֹודדין , ְְְִִִַָָָָָ
מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין הּקפה, ּולבּסֹוף .יׁשבה ְְְְִֵֶַָָָָָֻ

.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר
לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה אֹותּה[מחשיבים ורֹואין , ְִִִָָָ
מרּבע  אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ְְְְְְִִִִַָָֻֻּכאּלּו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה הּזוּיֹות.[מרויח]אלּפים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה  אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונה לכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון רּוח כנגד ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶַָ
ּכנגּדּה. ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנה

.Á רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ּכאּלּו [ג'אֹותּה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻ

שלנו] סופית כ"ף כעין אם יוונית - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֶֶֶָָָ
מֹודדין  - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁש

הּיתר מן הקשת]לּה קצות בשני הנמתח בחבל – ורֹואין ["יתר" , ְִִֶֶַָ
ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

מֹוד  אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין היה לּהואם דין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּקׁשת מן עצמו]אּלא .[מהישוב ִֶֶֶַָ

.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר

הנחל] בשפת גבוהה קרקע  ׂשפת [יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב
הּנחל  נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
הּבנּויה  הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
מּפתח  אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּצּדֹו.

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ונמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתיהן;
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן להן [רועי מֹודדין אין , ְְְִִִֵֵֶָ

ׁשני  ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
אבן]ּבּתים או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו לבית , נחשבים הצריפים [גם ְְִָָֻֻ
רּוח,קבוע] לכל אּמה אלּפים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

העירֹות. ְֲִָָָּכׁשאר
.‡È ּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

יתר  הּגיע ולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ּפחֹות  ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל
אלפים. ְֲִֵַַַָמארּבעת

.·È א ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוט מּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו בשפת יֹורד החוט [כשמניח ְְֵֶ

עיכוב] ללא האבן נופלת אבל העמק ּבֹו; להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ,ְְְֲִִֵֶֶַָָ
אם  אּלא מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאם

מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ְִִֵֵַַָָָָֹּכן
.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד [מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ

להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה ּגיא [שיטת היה ; ְְֵַָָ
להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, אמה]רחב נ' שהחבל -[כיון ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשהּוא למקֹום למדוד]הֹול שיכול בגיא ,[מקום ְְְִֵֶַָָ
מּדתֹו ּכנגד  וצֹופה עיונו]ּומבליעֹו, לפי התחום את ,[מעריך ְְְִִֶֶֶַָ

ְֵוחֹוזר.
.„È אֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע

מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,
מֹודד  ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה

יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו
.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מב  אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיב ליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּיתלּקט השיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר

אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
יתר  רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם לֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוהֹול

מעט מעט מקּדדֹו - מיוחדת מחמּׁשים מדידה [שיטת ְְְְֲִִֵַַַ
ּבהרים'לשיפועים] 'מקּדדין ׁשאמרּו: הּוא וזה [ומפורט ; ְְְְִִֶֶֶַָָ

.בסמוך]
.ÊË יכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד

ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע [כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ
מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון [רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקֹום  לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן  החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,
הּמֹודד  ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻמתּגלּגלים

הּגיא אֹו ההר את העיר]להבליע חּוץ [שמול יצא לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
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מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ּבתֹוהּמערה; ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻ
ּכארּבע  הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאלּפים

הּׁשאר  את לֹו ּומׁשלימין .אּמֹות, ְְִִֶַַַָ
.Â מחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ׁשּפגע  הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה,
.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל

אּמה  אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדתֹו,
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַּבלבד,

.Áׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
ידי  על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל

מחיצה זריקה  ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָ
אף  רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
ּבכל  לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻעל

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּמחיצה
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים [ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את [לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני  רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם  ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום  עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ׁשהּוא  מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות  ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום  חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא  לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים  ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד  מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ּבתֹו[בלבד]סֹוף אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס. זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָהּתחּום,

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא  ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבע ּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
- הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
- אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּכגֹון

ּכּלּה את להּל לֹו ּבׁשגגה,יׁש מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן והּוא ְְְְְִֵֶַַָָֻונזּכר

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע  אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא  ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע  אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות  ׁשהּוא [בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול ּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחּוץ

ּבכּלּה. ְְְֵַָֻּומטלטל
.„È ּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא  והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס  זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא  לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל [בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע  אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף  - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּוא  הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָּבאֹותֹו
לּמדינה  חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, .ּכאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.ÊÈ ּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אלּפים  מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה  הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, להּציל חֹוזר הּיֹוצאין וכל . ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ
הּמּפלת  מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹות
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם יׁש -ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשּבֹות  מפחדין והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָואם
ּובכלי  למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמקֹום

ֵָזינן.

כח  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה [העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּוא ּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות [צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ

ּוכׁשּמֹודדין  מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּזה
זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּה

ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני  קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
הּכל  הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבׁשבעים
האחרֹון  לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, אחת; ;ּכמדינה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ

אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָוהּוא
יתר. ֵָאֹו

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבית תבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
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ארּבע  ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,
והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית [סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ

והּמערה  ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
מצטרפין  אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּיׁש

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם אמה]עּמּה, שלישי ;[שני ְְְִִִִִַָָָָ
ּכל ּומאֹות  ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

הדירה]הּמדינה בית החּוט [שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ
אּמה. ְִַַַָאלּפים

עליהן „. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית  והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים  אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
ּכעיר  ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלזֹו
הּׁשנּיה  העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;

אּמה  אלּפים לּה אם וחּוצה - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻ
אּמה  אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין מּכאן, ּפחֹות ְִִִִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּובין  מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ׁשליׁש, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּוׁשמֹונים
וארּבעים  מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
ּומֹודדין  אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי - ּוׁשליׁש אּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת
ׁשהּקפה  עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻלהם

יׁשבה[חומה] מיׁשיבתּה;[באוכלוסין]ּולבּסֹוף לּה מֹודדין , ְְְִִִַָָָָָ
מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין הּקפה, ּולבּסֹוף .יׁשבה ְְְְִֵֶַָָָָָֻ

.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר
לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה אֹותּה[מחשיבים ורֹואין , ְִִִָָָ
מרּבע  אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ְְְְְְִִִִַָָֻֻּכאּלּו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה הּזוּיֹות.[מרויח]אלּפים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה  אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונה לכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון רּוח כנגד ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶַָ
ּכנגּדּה. ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנה

.Á רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ּכאּלּו [ג'אֹותּה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻ

שלנו] סופית כ"ף כעין אם יוונית - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֶֶֶָָָ
מֹודדין  - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁש

הּיתר מן הקשת]לּה קצות בשני הנמתח בחבל – ורֹואין ["יתר" , ְִִֶֶַָ
ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

מֹוד  אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין היה לּהואם דין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּקׁשת מן עצמו]אּלא .[מהישוב ִֶֶֶַָ

.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר

הנחל] בשפת גבוהה קרקע  ׂשפת [יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב
הּנחל  נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
הּבנּויה  הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
מּפתח  אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּצּדֹו.

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ונמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתיהן;
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן להן [רועי מֹודדין אין , ְְְִִִֵֵֶָ

ׁשני  ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
אבן]ּבּתים או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו לבית , נחשבים הצריפים [גם ְְִָָֻֻ
רּוח,קבוע] לכל אּמה אלּפים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

העירֹות. ְֲִָָָּכׁשאר
.‡È ּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

יתר  הּגיע ולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ּפחֹות  ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל
אלפים. ְֲִֵַַַָמארּבעת

.·È א ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוט מּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו בשפת יֹורד החוט [כשמניח ְְֵֶ

עיכוב] ללא האבן נופלת אבל העמק ּבֹו; להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ,ְְְֲִִֵֶֶַָָ
אם  אּלא מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאם

מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ְִִֵֵַַָָָָֹּכן
.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד [מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ

להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה ּגיא [שיטת היה ; ְְֵַָָ
להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, אמה]רחב נ' שהחבל -[כיון ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשהּוא למקֹום למדוד]הֹול שיכול בגיא ,[מקום ְְְִֵֶַָָ
מּדתֹו ּכנגד  וצֹופה עיונו]ּומבליעֹו, לפי התחום את ,[מעריך ְְְִִֶֶֶַָ

ְֵוחֹוזר.
.„È אֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע

מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,
מֹודד  ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה

יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו
.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מב  אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיב ליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּיתלּקט השיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר

אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
יתר  רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם לֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוהֹול

מעט מעט מקּדדֹו - מיוחדת מחמּׁשים מדידה [שיטת ְְְְֲִִֵַַַ
ּבהרים'לשיפועים] 'מקּדדין ׁשאמרּו: הּוא וזה [ומפורט ; ְְְְִִֶֶֶַָָ

.בסמוך]
.ÊË יכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד

ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע [כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ
מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון [רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקֹום  לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן  החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,
הּמֹודד  ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻמתּגלּגלים

הּגיא אֹו ההר את העיר]להבליע חּוץ [שמול יצא לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
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ּתחּומין  'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹלּתחּום
לכאן' להיכשל]ּבאה .[ועלולים ְָָָ

.ÊÈ יֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין
ממחה  ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת

לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשרּבה  הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת יתר מיד]ירּבה .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת [מהי ? ְֵֵַ
הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון [הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

צלע  ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע אלּפים ישר]מדד בקו העיר ואין [מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
רּבה  אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים  מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו. ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִֵֵֵֶַָּבקרּוב
.ËÈ ּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאן ּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם. אלּפים ׁשּׁשעּור ְְְִִִִִֵֵֶֶַַמּפני

כט  ¤¤ּפרק
.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו
.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה  בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
ּוברצֹון  ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְִֵַַַַַָָָָהנחלּתנּו.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה „. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגג עּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל  לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם עד אסּור - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכל ׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם  וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר  ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.

.Â ואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי
ּומאחר  הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

יין,יתר  ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ולא  יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו

מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ּומנהג יסּיע ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ואחר  "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּפׁשּוט
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּכ
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל  ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה יין היה לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואחר

ַהּכֹוס.
.È ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי

מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו
לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר הּיין הּיין על על לבר ּומצוה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הּנקרא  הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום
רּבא' וׁשֹותה,'קּדּוׁשא ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכלּום  ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹואחר
ּבמקֹום  אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ְָסעּודה.
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

הּכֹוס  על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
זכירה  ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָמּבעֹוד
זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלאמרּה

.ּבמעט  ְִַ
.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה אחר ּבתֹו עד הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ
ּברּכת הקידוש] מבר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

סעּודתֹו ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָהּמזֹון.
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר אחרונים]- ּברּכת [מים ּומבר , ְְְְִֵֵֵַָָָָ

ּכ ואחר הּכֹוס, על ּבתֹוהּמזֹון היה ואם עליו; מבּדיל ְְְְִִַַַַַַָָָָָָ
לׁשתּיתֹו.[יין]הּׁשתּיה חֹוזר ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא  ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות  ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבכֹוס

מ  הן ׁשּתי ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְְִֵֵֶָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין
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אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא  אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא -[פתוח מבּׁשל אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ְְִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אף אין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה  עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידות ּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציא מסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין  ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊÈ מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹיין

מזּוג  יין וכן והּוא עליו; עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אֹותן  ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש צּמּוקים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיּו

ּדבׁש מהן עליו;[מיץ]יצא מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול אדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָוסֹוחט
לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר יינּה ׁשרב ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמדינה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל עליו, להבּדיל מּתר -ְְְְֲִִִַַַָָָָֻ
.ÁÈ ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ - ּומבּדילין ׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּובמֹוצאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבמֹוצאיהן
מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ּבמֹוצאי ּומבּדילין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻהן.
יֹום  ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל טֹוב; ליֹום ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּובמֹוצאי

לׁשּבת. ְַָטֹוב
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר  לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום  את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,

הּזה  קדׁש מקרא חג טֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
זכר  ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָזמן
מּכל  קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָליציאת

ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי ּברּוּובׂשׂשֹון העּמים, הנחלּתנּו. ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשּבת  להיֹות חל ואם והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה
'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם הּׁשּבת מזּכיר -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

והּזמּנים'. ויׂשראל ְְְְִִֵַַַַָָהּׁשּבת
.Î את ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון  הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
אּתה  ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
ואם  הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר ְְִִֵֶֶֶַַָָהּזּכרֹון',

.‡Î אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי
ּביֹום  וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו

ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד

שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני  'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
ּבתחּלת  הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו

ֶַַהּפסח.
.„Î ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר

הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָּכ
מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ

.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי [יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואין  אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
הּנר  על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואין

מתים. ִֵֶׁשל
.ÂÎ מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל

,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
ואם  ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
ּכירים  וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור . מבר יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיסם  ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא לכּתחּלה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין  ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר [שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻׁשם,
הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָואין

עליו. מברכין ּבא, אם ְְִִֶָָָָָאּלא
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין [יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן [שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת  היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום  ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
על  אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ׁשּׁשבת ושבת]אֹור הכפורים יום מערב דלוק ּפי [שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה. ׁשבת ֲֲֵֵֵֶַָָׁשהרי
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר [- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎ מּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה
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ּתחּומין  'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹלּתחּום
לכאן' להיכשל]ּבאה .[ועלולים ְָָָ

.ÊÈ יֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין
ממחה  ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת

לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשרּבה  הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת יתר מיד]ירּבה .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת [מהי ? ְֵֵַ
הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון [הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

צלע  ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע אלּפים ישר]מדד בקו העיר ואין [מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
רּבה  אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים  מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו. ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִֵֵֵֶַָּבקרּוב
.ËÈ ּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאן ּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם. אלּפים ׁשּׁשעּור ְְְִִִִִֵֵֶֶַַמּפני

כט  ¤¤ּפרק
.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו
.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה  בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
ּוברצֹון  ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְִֵַַַַַָָָָהנחלּתנּו.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה „. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגג עּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל  לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם עד אסּור - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכל ׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם  וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר  ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.

.Â ואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי
ּומאחר  הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

יין,יתר  ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ולא  יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו

מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ּומנהג יסּיע ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ואחר  "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּפׁשּוט
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּכ
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל  ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה יין היה לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואחר

ַהּכֹוס.
.È ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי

מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו
לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר הּיין הּיין על על לבר ּומצוה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הּנקרא  הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום
רּבא' וׁשֹותה,'קּדּוׁשא ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכלּום  ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹואחר
ּבמקֹום  אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ְָסעּודה.
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

הּכֹוס  על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
זכירה  ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָמּבעֹוד
זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלאמרּה

.ּבמעט  ְִַ
.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה אחר ּבתֹו עד הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ
ּברּכת הקידוש] מבר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

סעּודתֹו ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָהּמזֹון.
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר אחרונים]- ּברּכת [מים ּומבר , ְְְְִֵֵֵַָָָָ

ּכ ואחר הּכֹוס, על ּבתֹוהּמזֹון היה ואם עליו; מבּדיל ְְְְִִַַַַַַָָָָָָ
לׁשתּיתֹו.[יין]הּׁשתּיה חֹוזר ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא  ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות  ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבכֹוס

מ  הן ׁשּתי ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְְִֵֵֶָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין
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אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא  אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא -[פתוח מבּׁשל אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ְְִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אף אין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה  עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידות ּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציא מסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין  ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊÈ מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹיין

מזּוג  יין וכן והּוא עליו; עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אֹותן  ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש צּמּוקים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיּו

ּדבׁש מהן עליו;[מיץ]יצא מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול אדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָוסֹוחט
לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר יינּה ׁשרב ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמדינה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל עליו, להבּדיל מּתר -ְְְְֲִִִַַַָָָָֻ
.ÁÈ ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ - ּומבּדילין ׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּובמֹוצאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבמֹוצאיהן
מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ּבמֹוצאי ּומבּדילין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻהן.
יֹום  ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל טֹוב; ליֹום ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּובמֹוצאי

לׁשּבת. ְַָטֹוב
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר  לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום  את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,

הּזה  קדׁש מקרא חג טֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
זכר  ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָזמן
מּכל  קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָליציאת

ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי ּברּוּובׂשׂשֹון העּמים, הנחלּתנּו. ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשּבת  להיֹות חל ואם והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה
'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם הּׁשּבת מזּכיר -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

והּזמּנים'. ויׂשראל ְְְְִִֵַַַַָָהּׁשּבת
.Î את ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון  הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
אּתה  ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
ואם  הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר ְְִִֵֶֶֶַַָָהּזּכרֹון',

.‡Î אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי
ּביֹום  וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו

ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד

שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני  'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
ּבתחּלת  הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו

ֶַַהּפסח.
.„Î ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר

הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָּכ
מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ

.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי [יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואין  אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
הּנר  על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואין

מתים. ִֵֶׁשל
.ÂÎ מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל

,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
ואם  ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
ּכירים  וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור . מבר יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיסם  ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא לכּתחּלה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין  ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר [שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻׁשם,
הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָואין

עליו. מברכין ּבא, אם ְְִִֶָָָָָאּלא
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין [יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן [שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת  היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום  ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
על  אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ׁשּׁשבת ושבת]אֹור הכפורים יום מערב דלוק ּפי [שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה. ׁשבת ֲֲֵֵֵֶַָָׁשהרי
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר [- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎ מּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה
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הּׁשּבת  ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשבין ׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

ה'תשע"ה  שבט י' שישי יום

ל  ¤¤ּפרק
ּוׁשנים ‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ּכבֹוד "זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,
אדם ·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה

ּכבֹוד  מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל  ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה ‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל  לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשל הּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] החל.[מפשיל ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַַֹֹטּליתֹו,
ּכבֹוד  מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָועזרא

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ׁשּבת,[כגון ּבערב ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ואף  ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמּפני
ומעלה  הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
לאכל. מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלקּבע

ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר
ואף  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Â לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב  - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל  העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל  אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן,

יֹוצא [שוזר] ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפתילֹות,
לׁש צרי ׁשהּוא דברים על וקֹונה אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
.Ê לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה

הּכל  - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל
אדם  ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּון לפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי וטֹובים, רּבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמאכלים
ׁשלק עׂשה אפּלּו שהוא]מּׂשגת, כל מּׁשּום [תבשיל ּבֹו וכּיֹוצא ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - הּׁשּבת ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד
חכמים  אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ּכדי מאחרים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹולׁשאל

לּברּיֹות'. ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהראׁשֹונים:

.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם  מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים  לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה  ואחת ׁשחרית, ּבׁשלׁשואחת להּזהר וצרי . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
הּמתּפרנס  עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסעּודֹות
מרב  חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹמן

מתעּנה ׁשהיה אֹו חלום]האכילה, תענית ּפטּור [כגון - ְֲִִֶֶַָָָָָ
על  מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי סעּודֹות. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹמּׁשלׁש

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי על ולבצע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּיין,
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת  ידֹו ּבׁשּבת ׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג  הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
ּבבית  ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית  ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,
ואחר  מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשמע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּמדרׁש,
עד  ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום  יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
מתארח  היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיבֹוא,
ּדבר  להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לאֹורחים  .הראּוי ְְִָָ
.·È רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור

מתעּנין  ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ולא  ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומתריעין
אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ טֹובים; ְִִִִִִֵֶָָָָּבימים

הּמּטרפת ׁשּמתריעין[מיטלטלת]ספינה - [תוקעים]ּבּים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
עליהן  ּומבּקׁשין ּומתחּננין אֹותן, לעזר ּבׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן

ֲִַרחמים.
.‚È ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאין

עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקדם
ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים יהיּו מפליגין ולא אין זה ּומּפני . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשּתתיּׁשב  ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר  מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא ּומּצר [אם . ְְִִֵֵֹֹ

סמוכים]לצידֹון הרׁשּות [מקומות לדברי אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָ
יפליגּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

מפליגין  אין ּכלל, ׁשּבת .ּבערב ְְְִִֵֶֶַַָָ
.„È עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים ּומּתר ּתלמידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
ולא  חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל

לּה. צער ִַַָמּׁשּום
.ÂË ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
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הּתֹורה  מצוֹות ּכל הּקדֹוׁשׁשאר ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשאר  על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, הּוא ְְְִֵֵֵַָָָָָָּברּו
ׁשּבת  המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּכגֹוים  ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכל ּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
- ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר  על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכבר
ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָהּצפּון
- אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר". ה' ּפי ִִִֵּכי
ּדסּיען  רחמנא ּברי
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ּובאּור  הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה

א  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר

ּבכל  לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻֻלעצמֹו
החצר  ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ּומּבּתים ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, הּיחיד ּבמבֹוי רׁשּות הּדין וכן . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים שממנו רחוב לֹו[- בצד ׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -]- ְִָ
ּבכּלֹו[שיהיו]ׁשּיהּוא לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני שהוא ּכל -] ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] ׁשּכל כרשות לחצרֹות; ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵֶַַָָָ
מּקפת  ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּמבֹוי,
ננעלֹות  ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָחֹומה

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבּלילה
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו מערב [- ּכּלן הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ;[העיר]ׁשּבת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּוא.וד  ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהּקיפּוהּו‚. מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן
ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא  לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל מערבין,מֹוציאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻ
להן  קבּועין אהלים אֹותם .ואין ְְִִֵֶָָָֹ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה  לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן  להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן  הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות  הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדֹות

להֹוציא  וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד,
הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס

ויאחז ‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ
מקֹום  מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻֻּברׁשּות
רׁשּות  הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום אֹותֹו ְְְִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנחׁשב
מן  אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ונחׁשב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלרּבים,
ויהיה  הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא לעצמֹו, וחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשכנים
ׁשוה  ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק מרׁשּות להֹוציא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻאסּור
אּלא  הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות מֹוציאין ׁשאין ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו,

ׁשּיערבּויׁשּתּמ עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות אחד ּכל ׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּיחיד.ּכּלן  רׁשּות ׁשהּכל ּפי על אף , ְִִֶַַַַָָֹֻ

.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה
ׁשּבת  מערב אֹותֹו ואכל ׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

ׁשּיד  ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד
לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ

לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתים ׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי

מרׁשּות  ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא
הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד

.Ê הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
ּכל  אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ערּובי

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא הּמדינה, .ּבני ְְְִִִֵַַָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין [- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה.[- מערבין - ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

ּבפ  מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפת ּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבׁשאר  ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹעדׁשים;
עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלין.
מׁשּתּתפין  אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן עצמֹו; ּבפני מלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַאֹו
נעׂשה  - מלח עם מים ערב ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהן,

דגים]ּכמּוריס ּבֹו.[רוטב ּומׁשּתּתפין , ְְְְִִַָ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת [כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] הּמדינה [תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מרּבין  היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּגרֹוגרֹות, עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָעל
אלפים  הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהן

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל  סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם שנאכל ּבֹו[-תבשיל לאכל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

וזיתים, ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻּפּתן
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל לחם]ואּמהֹות ׁשּתי [עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹ

ְסעּודֹות.
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות [ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻלכּלן;
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין
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הּׁשּבת  ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשבין ׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

ה'תשע"ה  שבט י' שישי יום

ל  ¤¤ּפרק
ּוׁשנים ‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ּכבֹוד "זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,
אדם ·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה

ּכבֹוד  מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל  ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה ‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל  לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשל הּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] החל.[מפשיל ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַַֹֹטּליתֹו,
ּכבֹוד  מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָועזרא

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ׁשּבת,[כגון ּבערב ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ואף  ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמּפני
ומעלה  הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
לאכל. מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלקּבע

ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר
ואף  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Â לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב  - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל  העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל  אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן,

יֹוצא [שוזר] ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפתילֹות,
לׁש צרי ׁשהּוא דברים על וקֹונה אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
.Ê לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה

הּכל  - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל
אדם  ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּון לפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי וטֹובים, רּבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמאכלים
ׁשלק עׂשה אפּלּו שהוא]מּׂשגת, כל מּׁשּום [תבשיל ּבֹו וכּיֹוצא ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - הּׁשּבת ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד
חכמים  אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ּכדי מאחרים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹולׁשאל

לּברּיֹות'. ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהראׁשֹונים:

.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם  מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים  לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה  ואחת ׁשחרית, ּבׁשלׁשואחת להּזהר וצרי . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
הּמתּפרנס  עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסעּודֹות
מרב  חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹמן

מתעּנה ׁשהיה אֹו חלום]האכילה, תענית ּפטּור [כגון - ְֲִִֶֶַָָָָָ
על  מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי סעּודֹות. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹמּׁשלׁש

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי על ולבצע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּיין,
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת  ידֹו ּבׁשּבת ׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג  הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
ּבבית  ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית  ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,
ואחר  מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשמע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּמדרׁש,
עד  ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום  יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
מתארח  היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיבֹוא,
ּדבר  להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לאֹורחים  .הראּוי ְְִָָ
.·È רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור

מתעּנין  ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ולא  ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומתריעין
אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ טֹובים; ְִִִִִִֵֶָָָָּבימים

הּמּטרפת ׁשּמתריעין[מיטלטלת]ספינה - [תוקעים]ּבּים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
עליהן  ּומבּקׁשין ּומתחּננין אֹותן, לעזר ּבׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן

ֲִַרחמים.
.‚È ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאין

עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקדם
ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים יהיּו מפליגין ולא אין זה ּומּפני . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשּתתיּׁשב  ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר  מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא ּומּצר [אם . ְְִִֵֵֹֹ

סמוכים]לצידֹון הרׁשּות [מקומות לדברי אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָ
יפליגּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

מפליגין  אין ּכלל, ׁשּבת .ּבערב ְְְִִֵֶֶַַָָ
.„È עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים ּומּתר ּתלמידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
ולא  חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל

לּה. צער ִַַָמּׁשּום
.ÂË ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
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הּתֹורה  מצוֹות ּכל הּקדֹוׁשׁשאר ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשאר  על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, הּוא ְְְִֵֵֵַָָָָָָּברּו
ׁשּבת  המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּכגֹוים  ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכל ּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
- ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר  על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכבר
ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָהּצפּון
- אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר". ה' ּפי ִִִֵּכי
ּדסּיען  רחמנא ּברי
oiaExirzFkld-mipnfxtq
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ּובאּור  הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה

א  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר

ּבכל  לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻֻלעצמֹו
החצר  ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ּומּבּתים ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, הּיחיד ּבמבֹוי רׁשּות הּדין וכן . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים שממנו רחוב לֹו[- בצד ׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -]- ְִָ
ּבכּלֹו[שיהיו]ׁשּיהּוא לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני שהוא ּכל -] ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] ׁשּכל כרשות לחצרֹות; ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵֶַַָָָ
מּקפת  ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּמבֹוי,
ננעלֹות  ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָחֹומה

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבּלילה
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו מערב [- ּכּלן הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ;[העיר]ׁשּבת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּוא.וד  ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהּקיפּוהּו‚. מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן
ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא  לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל מערבין,מֹוציאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻ
להן  קבּועין אהלים אֹותם .ואין ְְִִֵֶָָָֹ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה  לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן  להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן  הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות  הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדֹות

להֹוציא  וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד,
הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס

ויאחז ‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ
מקֹום  מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻֻּברׁשּות
רׁשּות  הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום אֹותֹו ְְְִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנחׁשב
מן  אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ונחׁשב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלרּבים,
ויהיה  הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא לעצמֹו, וחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשכנים
ׁשוה  ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק מרׁשּות להֹוציא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻאסּור
אּלא  הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות מֹוציאין ׁשאין ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו,

ׁשּיערבּויׁשּתּמ עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות אחד ּכל ׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּיחיד.ּכּלן  רׁשּות ׁשהּכל ּפי על אף , ְִִֶַַַַָָֹֻ

.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה
ׁשּבת  מערב אֹותֹו ואכל ׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

ׁשּיד  ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד
לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ

לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתים ׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי

מרׁשּות  ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא
הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד

.Ê הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
ּכל  אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ערּובי

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא הּמדינה, .ּבני ְְְִִִֵַַָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין [- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה.[- מערבין - ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

ּבפ  מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפת ּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבׁשאר  ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹעדׁשים;
עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלין.
מׁשּתּתפין  אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן עצמֹו; ּבפני מלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַאֹו
נעׂשה  - מלח עם מים ערב ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהן,

דגים]ּכמּוריס ּבֹו.[רוטב ּומׁשּתּתפין , ְְְְִִַָ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת [כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] הּמדינה [תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מרּבין  היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּגרֹוגרֹות, עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָעל
אלפים  הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהן

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל  סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם שנאכל ּבֹו[-תבשיל לאכל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

וזיתים, ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻּפּתן
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל לחם]ואּמהֹות ׁשּתי [עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹ

ְסעּודֹות.
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות [ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻלכּלן;
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין

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



oiaexirקפו zekld - mipnf xtq - hay 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חי  ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאחד.
לפי  מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ׁשלּוק; ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבין

לאכילה ראּוי ומשקלות:]ׁשאינֹו מידות של מפרט .[ולהלן ֲִֵֶַָָ
קב  ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, קב ּתבלין, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָעּוכלא

ּכׁשּות צמח]ּתּפּוחין. ּכמלא [מין לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא , ְְְִִִִִַַַָֹֹ
הּירק, ּבכלל הן הרי - והּתרדין ליטרא. חזין, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּיד.
אם  אּלא ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּומערבין
מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהבצילּו
ּולפיכ הן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינֹו
האכלין  וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹנתנּו

הּׁשּתּוף. לׁשעּור ְְְִִִִַָמצטרפין
.·È רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

מאה  מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא,
עׂשרה  ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש והּדינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר;
מן  מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה והּסלע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות;
ּדינר  וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚È קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעת סאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

הרביעית  מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„È אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - המערב ּכיצד?לזה . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּנֹודר  וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּתּתף
ּומׁשּתּתף  ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ראּוי אינֹו ׁשאם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָּבֹו;
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר מעושרת]אבל לא ,[תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלא  ראׁשֹון מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאפּלּו
מע  וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נפּדּונּטלה ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין אין - מערבין ּכהלכה אבל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נתן  ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;
החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ׁשם  ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין
ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ

.ÊË מּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד  ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, מּבּתי ּבית אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

האֹוצר  ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,
ׁשער[מחסן] ּבבית נתנֹו אם אבל השער]; שומר אפּלּו[חדר , ְְֲֲִִֵַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, ׁשל ׁשער קירות]ּבית שלש בעל אֹו[חדר , ְְְִֵֶַַַַָָ
אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַּבמרּפסת,
ה' אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
מצות  על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
החצר  ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻערּוב';
לגּבֹות  לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ּולהכניס ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלהֹוציא

לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית חצרֹות. [-ערּובי ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

[- השכנים ּבֹוכשאר להּניח רגילין  היּו ואם הּפת; בבית את -] ְְְִִִִֶַַַַָ
ׁשלֹום.זה] דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ

.ÊÈ ּבמבֹוי מׁשּתּתפין מּכל וכיצד ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הּכל  ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ואחד, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
- הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכלי
ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ּבית ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
הּכלי  הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר הּניחֹו אם ְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַָָאבל
ׁשּיהיה  ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבחצר
יהיה  הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ּומבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנּכר.
לּמבֹוי  מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני לכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻמּתר

ְַָּבׁשּבת'.
.ÁÈ ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו

מן  הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר  - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.ËÈ ׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין
מּכירין  הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח

ּבּמבֹוי [ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
ׁשהרי  ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל [נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשלחן,
מסּבין  ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻלסמ

ֵֶָּבחצר.
.Î לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח

לכל  זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני
ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' צריּבני אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותו להן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ
השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּובּתֹו[- ּבנֹו ידי על להן לזּכֹות ְְְְִֵֵֶַַָ

לא  אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהּגדֹולים,
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹעל
ידי  על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי }ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה { לאחרים }ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) (שהם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לבני  להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבדבר
ׁשּזכּות  - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי לבני אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהחצר

ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין להן, ְְִִֶֶָָָָָָָֹהיא
.‡Î מערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין  ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי  זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
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לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ּתרּומת ׁשאבד הפריׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה אֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמעׂשר
ּבין  ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ב ּפרק ¤¤
ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור  עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם  החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטל לכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין  אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל  לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם  הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
רׁשּות  להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻּביתֹו

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָוהרי
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות [-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני  רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי  ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי  על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל  הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: אֹורחין ואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד  .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם „. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאין למערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
אורחים] נעשים רׁשּותם הרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ

ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי  - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר
אחד  היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,

ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ּבחצר ‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם

לחצר  מחצר מבּטלין ּכ וחֹוזרין אחת, ּומבּטלין, ; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
אחד  - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּומבּטלין.
ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהן

חברֹו לֹו ׁשּיעׂשה[ה'ראשון']ׁשּבּטל עד צרכיו [ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, רׁשּותֹו[שימושיו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִֵֵֵַַ

ּכּמה  וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלראׁשֹון,
ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש שני ּפעמים. אליו שפתוחים ריק, [בית ְְְְְִִֵָָֻ

ּבחצר.בתים] ׁשהּוא ּכדר ,ְְֵֶֶֶָ
.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד  הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.

חזר  אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל
עליהן  אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ

.Ê ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני
אפׁשר  ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה

מאמׁש לערב רׁשּותֹולהם והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
אֹוסר  אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמּבני

הּׁשּוק מן אחד לערב,עליהן. צריך לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ֲִֵֶֶַָ
בה] גר לא אם כי - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת,

מת  ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֻמּבעֹוד
מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

.Á מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו [וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשחׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי כניסת - [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
הּגר שבת] מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק [ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל

עֹומד  הּוא .הראׁשֹון ִֵָ
.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקיים אֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,
אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר  ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום  הֹועיל לא - לעצמם לּגֹוי,הּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ּכיחיד  ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּבמקֹום  מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - הּגֹוי ְְִִִִֵֵֶַֹעם
ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָָּגֹוי,
אֹורח  הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא
רׁשּותם  מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֶַַָָָעּמהן.
אחד  ויׂשראל ּומּתרין. מערבין והּיׂשראלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻליׂשראלים,
ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב - הּגֹוי מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשּׂשכר

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹואין
.‡È ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי  יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על  אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי  יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית  מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·È ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן ּכבּטּול ׂשֹוכרין ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָרׁשּות
ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואׁשּתֹו
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמׂשּכירין
מקֹום  הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראלי,
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חי  ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאחד.
לפי  מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ׁשלּוק; ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבין

לאכילה ראּוי ומשקלות:]ׁשאינֹו מידות של מפרט .[ולהלן ֲִֵֶַָָ
קב  ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, קב ּתבלין, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָעּוכלא

ּכׁשּות צמח]ּתּפּוחין. ּכמלא [מין לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא , ְְְִִִִִַַַָֹֹ
הּירק, ּבכלל הן הרי - והּתרדין ליטרא. חזין, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּיד.
אם  אּלא ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּומערבין
מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהבצילּו
ּולפיכ הן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינֹו
האכלין  וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹנתנּו

הּׁשּתּוף. לׁשעּור ְְְִִִִַָמצטרפין
.·È רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

מאה  מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא,
עׂשרה  ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש והּדינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר;
מן  מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה והּסלע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות;
ּדינר  וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚È קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעת סאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

הרביעית  מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„È אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - המערב ּכיצד?לזה . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּנֹודר  וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּתּתף
ּומׁשּתּתף  ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ראּוי אינֹו ׁשאם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָּבֹו;
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר מעושרת]אבל לא ,[תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלא  ראׁשֹון מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאפּלּו
מע  וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נפּדּונּטלה ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין אין - מערבין ּכהלכה אבל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נתן  ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;
החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ׁשם  ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין
ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ

.ÊË מּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד  ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, מּבּתי ּבית אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

האֹוצר  ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,
ׁשער[מחסן] ּבבית נתנֹו אם אבל השער]; שומר אפּלּו[חדר , ְְֲֲִִֵַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, ׁשל ׁשער קירות]ּבית שלש בעל אֹו[חדר , ְְְִֵֶַַַַָָ
אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַּבמרּפסת,
ה' אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
מצות  על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
החצר  ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻערּוב';
לגּבֹות  לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ּולהכניס ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלהֹוציא

לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית חצרֹות. [-ערּובי ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

[- השכנים ּבֹוכשאר להּניח רגילין  היּו ואם הּפת; בבית את -] ְְְִִִִֶַַַַָ
ׁשלֹום.זה] דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ

.ÊÈ ּבמבֹוי מׁשּתּתפין מּכל וכיצד ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הּכל  ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ואחד, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
- הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכלי
ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ּבית ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
הּכלי  הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר הּניחֹו אם ְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַָָאבל
ׁשּיהיה  ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבחצר
יהיה  הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ּומבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנּכר.
לּמבֹוי  מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני לכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻמּתר

ְַָּבׁשּבת'.
.ÁÈ ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו

מן  הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר  - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.ËÈ ׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין
מּכירין  הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח

ּבּמבֹוי [ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
ׁשהרי  ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל [נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשלחן,
מסּבין  ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻלסמ

ֵֶָּבחצר.
.Î לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח

לכל  זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני
ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' צריּבני אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותו להן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ
השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּובּתֹו[- ּבנֹו ידי על להן לזּכֹות ְְְְִֵֵֶַַָ

לא  אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהּגדֹולים,
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹעל
ידי  על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי }ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה { לאחרים }ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) (שהם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לבני  להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבדבר
ׁשּזכּות  - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי לבני אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהחצר

ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין להן, ְְִִֶֶָָָָָָָֹהיא
.‡Î מערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין  ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי  זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
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לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ּתרּומת ׁשאבד הפריׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה אֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמעׂשר
ּבין  ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ב ּפרק ¤¤
ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור  עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם  החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטל לכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין  אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל  לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם  הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
רׁשּות  להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻּביתֹו

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָוהרי
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות [-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני  רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי  ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי  על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל  הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: אֹורחין ואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד  .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם „. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאין למערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
אורחים] נעשים רׁשּותם הרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ

ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי  - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר
אחד  היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,

ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ּבחצר ‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם

לחצר  מחצר מבּטלין ּכ וחֹוזרין אחת, ּומבּטלין, ; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
אחד  - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּומבּטלין.
ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהן

חברֹו לֹו ׁשּיעׂשה[ה'ראשון']ׁשּבּטל עד צרכיו [ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, רׁשּותֹו[שימושיו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִֵֵֵַַ

ּכּמה  וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלראׁשֹון,
ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש שני ּפעמים. אליו שפתוחים ריק, [בית ְְְְְִִֵָָֻ

ּבחצר.בתים] ׁשהּוא ּכדר ,ְְֵֶֶֶָ
.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד  הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.

חזר  אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל
עליהן  אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ

.Ê ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני
אפׁשר  ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה

מאמׁש לערב רׁשּותֹולהם והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
אֹוסר  אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמּבני

הּׁשּוק מן אחד לערב,עליהן. צריך לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ֲִֵֶֶַָ
בה] גר לא אם כי - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת,

מת  ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֻמּבעֹוד
מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

.Á מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו [וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשחׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי כניסת - [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
הּגר שבת] מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק [ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל

עֹומד  הּוא .הראׁשֹון ִֵָ
.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקיים אֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,
אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר  ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום  הֹועיל לא - לעצמם לּגֹוי,הּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ּכיחיד  ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּבמקֹום  מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - הּגֹוי ְְִִִִֵֵֶַֹעם
ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָָּגֹוי,
אֹורח  הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא
רׁשּותם  מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֶַַָָָעּמהן.
אחד  ויׂשראל ּומּתרין. מערבין והּיׂשראלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻליׂשראלים,
ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב - הּגֹוי מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשּׂשכר

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹואין
.‡È ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי  יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על  אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי  יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית  מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·È ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן ּכבּטּול ׂשֹוכרין ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָרׁשּות
ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואׁשּתֹו
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמׂשּכירין
מקֹום  הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראלי,
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ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלהּניח
ׁשּמׁשים  אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומׂשּכיר

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים ְִִִִֵֶֶַַָָאֹו
.‚È הּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר  לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אם ּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב  - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיה מת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל. ְְֵַָֻמּתר
.„È להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

הּגֹוי  מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון  רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא  אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין  ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות [גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב  ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית  מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
נעׂשים  רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ּכיחיד, ְְְִִֵַָּבערּוב
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, מערבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואין
ואין  זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה אם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָאבל
הּכֹופרים  וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה  ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
מֹודה  ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּבמצות

מבּטל ּבערּוב, אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
היה  אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל רׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּוא
אֹוסר  זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר , אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,

ה'תשע"ה  שבט י"א קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
טפחים ‡. ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון

הארץ  מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻּבתֹו
למעלה  ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ְְְְְֲֲִַָָָָָָֻּבתֹו
ערּוב  ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי י ֹוׁשבי רצּו אם - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֻמעׂשרה
לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, הרׁשּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָאחד,
לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָואם
מעׂשרה  למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ּפחֹות החּלֹון ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

לעצמן  ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין -. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
אבל ·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

חּלֹון  וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה ּבית הגג]ׁשּבין עליית ערּוב [- מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד,

ע  חּלֹון היה ארּבעה. על לרּבע ארּבעה ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְֲִֵַַַָָָָָֻּבֹו

מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי [ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ

ולכן] היה חצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם  מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין  אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
הרי  - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
הּכתל  לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו מּתיר; ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻזה

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם מּתיר,[טפחים]- זה הרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן „. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבין  אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבין
ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין ׁשלׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻהּסּלמֹות

ׁשנים  .מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחות ארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ
טפחים] לבין מי' ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ

וכן  אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעליֹונה
לּכתל. ׁשּסמכן עץ ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּבמדרגֹות

.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מ ּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל  היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות  הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה  מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,
ּכנגד  ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות  הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות  הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְֲִִֵֶָָָָָמעׂשרה;
.Ê- הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדקל

וכן  ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
קּׁשין  היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ּכבדֹו - ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּסּלם
אין  - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמבּדילין
ׁשאין  לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי אחד; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמערבין

ּיסמ מה על יתמוטט]לֹו שהסולם ּבאמצע,[- הּסּלם היה . ְְִֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן וקּׁשין מּכאן עמוד [וקּׁשין ובאמצע מקש מחיצה - ְְִִִִַַָָ

הסולם] ׁשנים.לתמיכת מערבין רצּו, אם -ְְְִִִַָָ
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה  לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, ֲֲֲִִֵֶַַָָָָמן
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.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת ּכדי [ע"י ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב הכותל]לערב לרוחב -] ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מקצת }ארּבעה { סתר אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
מעׂשרה[מלמעלה]הּכתל ׁשּנתמעט אחד]עד צּדֹו[בצד - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין על הּקצר, חפצים ולהניח [להשתמש ְְִֵַָָָ
החצרֹות.הכותל] ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין  רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין  - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָערּוב
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין [סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מעׂשר  יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי הּכתל, שיראו ּבכל -] ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.·Èורחב [בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר  עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם  ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן  מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש שם]אֹו להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלם וכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואין בשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
והּספל  הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי  חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר  עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי  וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחב זֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד  זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין
יׁש אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואם

ְְַָלעצמן.
.ÂËּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

נֹותנין  - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
הֹואיל  מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרחּבֹו
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה  חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת  ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת  להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊË העליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין וגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה [חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ

עד  ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין

אין  - ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּיערבּו
מהּבּתים  מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי ְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמכניסין

.לעביֹו ְְָ
.ÊÈ אם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

זה  אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול  אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה  ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .ּבנחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈ עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא [-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה [-לׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] על אמה עם מאה החצרֹות, ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְֲֳִִִִֵֵֶַַָ
הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמבֹואֹות

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן [ששהו ּומטלטלין ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֻ
בשבת] אם שם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ערבּו. ְֵֵּכן
.ËÈ אנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?

אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי  ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר  לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינה למבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה

לזה  ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
ּכלי  ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד  ערּוב .זה, ֵֶֶָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מעמידין  והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה  צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה  היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה  יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמן
.·Î טפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין  ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה  ּבמים.[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Î על ּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל [רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין  ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר [- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר. ּדר חברֹו ֲֲִֵֶֶַעל

.„Î מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
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ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלהּניח
ׁשּמׁשים  אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומׂשּכיר

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים ְִִִִֵֶֶַַָָאֹו
.‚È הּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר  לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אם ּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב  - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיה מת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל. ְְֵַָֻמּתר
.„È להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

הּגֹוי  מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון  רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא  אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין  ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות [גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב  ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית  מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
נעׂשים  רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ּכיחיד, ְְְִִֵַָּבערּוב
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, מערבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואין
ואין  זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה אם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָאבל
הּכֹופרים  וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה  ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
מֹודה  ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּבמצות

מבּטל ּבערּוב, אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
היה  אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל רׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּוא
אֹוסר  זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר , אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,

ה'תשע"ה  שבט י"א קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
טפחים ‡. ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון

הארץ  מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻּבתֹו
למעלה  ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ְְְְְֲֲִַָָָָָָֻּבתֹו
ערּוב  ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי י ֹוׁשבי רצּו אם - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֻמעׂשרה
לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, הרׁשּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָאחד,
לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָואם
מעׂשרה  למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ּפחֹות החּלֹון ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

לעצמן  ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין -. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
אבל ·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

חּלֹון  וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה ּבית הגג]ׁשּבין עליית ערּוב [- מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד,

ע  חּלֹון היה ארּבעה. על לרּבע ארּבעה ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְֲִֵַַַָָָָָֻּבֹו

מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי [ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ

ולכן] היה חצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם  מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין  אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
הרי  - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
הּכתל  לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו מּתיר; ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻזה

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם מּתיר,[טפחים]- זה הרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן „. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבין  אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבין
ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין ׁשלׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻהּסּלמֹות

ׁשנים  .מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחות ארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ
טפחים] לבין מי' ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ

וכן  אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעליֹונה
לּכתל. ׁשּסמכן עץ ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּבמדרגֹות

.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מ ּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל  היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות  הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה  מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,
ּכנגד  ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות  הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות  הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְֲִִֵֶָָָָָמעׂשרה;
.Ê- הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדקל

וכן  ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
קּׁשין  היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ּכבדֹו - ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּסּלם
אין  - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמבּדילין
ׁשאין  לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי אחד; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמערבין

ּיסמ מה על יתמוטט]לֹו שהסולם ּבאמצע,[- הּסּלם היה . ְְִֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן וקּׁשין מּכאן עמוד [וקּׁשין ובאמצע מקש מחיצה - ְְִִִִַַָָ

הסולם] ׁשנים.לתמיכת מערבין רצּו, אם -ְְְִִִַָָ
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה  לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, ֲֲֲִִֵֶַַָָָָמן
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oiaexir zekld - mipnf xtq - hay `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת ּכדי [ע"י ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב הכותל]לערב לרוחב -] ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מקצת }ארּבעה { סתר אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
מעׂשרה[מלמעלה]הּכתל ׁשּנתמעט אחד]עד צּדֹו[בצד - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין על הּקצר, חפצים ולהניח [להשתמש ְְִֵַָָָ
החצרֹות.הכותל] ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין  רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין  - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָערּוב
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין [סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מעׂשר  יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי הּכתל, שיראו ּבכל -] ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.·Èורחב [בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר  עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם  ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן  מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש שם]אֹו להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלם וכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואין בשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
והּספל  הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי  חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר  עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי  וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחב זֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד  זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין
יׁש אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואם

ְְַָלעצמן.
.ÂËּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

נֹותנין  - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
הֹואיל  מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרחּבֹו
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה  חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת  ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת  להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊË העליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין וגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה [חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ

עד  ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין

אין  - ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּיערבּו
מהּבּתים  מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי ְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמכניסין

.לעביֹו ְְָ
.ÊÈ אם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

זה  אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול  אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה  ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .ּבנחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈ עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא [-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה [-לׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] על אמה עם מאה החצרֹות, ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְֲֳִִִִֵֵֶַַָ
הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמבֹואֹות

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן [ששהו ּומטלטלין ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֻ
בשבת] אם שם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ערבּו. ְֵֵּכן
.ËÈ אנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?

אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי  ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר  לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינה למבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה

לזה  ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
ּכלי  ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד  ערּוב .זה, ֵֶֶָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מעמידין  והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה  צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה  היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה  יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמן
.·Î טפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין  ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה  ּבמים.[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Î על ּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל [רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין  ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר [- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר. ּדר חברֹו ֲֲִֵֶֶַעל

.„Î מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
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נׁשאר  ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיֹום
ּפּסין אסּורין [דפנות]להן קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

הּגדֹולה  ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהֹוציא
ׁשּדיֹורין אחד; ּבקטּנה [הדיירים]ערּוב חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

לגדולה] כפתח ּבגדֹולה.[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,ְְְֲִִֵֵַָָָ
.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי

אחת  ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו
לעצמּה מּתרת הּתרה ואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ

ונפל  לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
ּומֹוציאין  לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכתל

מטלטלי  ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין ּכן מּבּתיהן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל הּמחיצה; עּקר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻעד
ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאף
ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח אֹוסרין. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאינן

לדעּתן עצמם]ּגֹוים ספינֹות [מדעת ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו קׁשּורֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָׁשהיּו
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֻלזֹו,

ְֵֶָלהּתרן.

ד  ¤¤ּפרק
.‡- ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי

אין  - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשאין  ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכין
ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשּתֹו
מּפני  הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

אחד  ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן .ׁשהן ְְִֵֶֶַָָָֻֻ
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

מקֹום  לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
עּמֹו אצלןׁשּמערבין ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; -[הונח ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינן
הן  אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָצרי

ֲִחׁשּובין.
ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ואם וכן אחד; ּכבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשּמֹוליכין  הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם לערב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרכּו
ּבא  ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻעל

ּפת  לּתן צריכין אינן .אצלן, ְְִִִֵֵֶַָָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּכאנׁשי  נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד  .ּבית ִֶַָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים  ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
הן  הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין

אחד  .ּכבית ְִֶַָ
.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינן האחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העבדים [אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין  אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן

ימים  ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין  אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבא  ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם

ּבחצר,הע  עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּפני  החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ּפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכין

ּתמיד. אחד ׁשלחן על סֹומכין ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשאינן
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה  וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבחדר  היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
ּפת  צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבפני
ּכּכר  - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּכל

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאחד
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה [מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה  מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
אֹוסר  יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא
אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב עד ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליו,
אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,ְְֱִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
מקֹום  ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאכסדרה

ִָּדירה.
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן  החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית  הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין  הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
.È לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית  ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר  ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית  והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את  לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
והּׁשנים  הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית  והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא  ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל  ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת  .חצר ֵֶֶַָ
.·È יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו  ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורח לאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -ְְְֵֵֵֶַָ

.‚È ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו - [הניח אחרת ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
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אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, ְְְִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין  אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל  נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדבר ּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו מתכת]ׁשאסּור ;[חתיכת ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

- לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
ּתפּוסת  ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹואיל

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֶַָָָָיד
.ÂË מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא ּכלים לחצר, הן מטלטלין אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
בשבת]ׁשּׁשבתּו עם [ששהו הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ּבחצר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה ואם גג]החצר. עלית וערבּו[- , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אנׁשי  - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן החצר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאנׁשי
ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה אנׁשי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמרּפסת
רחב  ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל הּמרּפסת ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבבּתיהן,

ּוב  ּבכל העלּיה, מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; הּנחׁשב כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבחצר  ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהחצר
ּבכל  מטלטל זה - ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹויחיד
והּנחׁשב  החצר ּבכל מטלטל וזה עּמּה, והּנחׁשב ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעלּיה

ִָעּמּה.
.ÊË אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר  ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות  הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי  הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן  רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי  על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי  והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן
ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין .ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אין  - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה מּצבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על אֹוסרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּמרּפסת

.ÊÈלמּטה [בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר  ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים  טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין  והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין  מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן  מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע  ּכן אם  אּלא ׁשּבּבּתים, רבּו.ּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לא ּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הּוא מעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
ּגבֹוּה[שפתו]וחליתֹו היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אבל  הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשרה

מכניסין  מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם
ׁשּיערבּו. עד לּבּתים, ְְִִֶֶַַָָמּמּנּו

.ËÈ יֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי
ערבה  ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין

מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, אסּורה [לטלטל והחיצֹונה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻ
בה] שמהלכין הפנימית ערבה [מפני ולא החיצֹונה ערבה ;ְְְִֵֵַָָָֹ

ערבה, ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהּפנימית,
זֹו ערבה עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוהחיצֹונה
מּתרת  וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻלעצמּה

לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּבפני
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף  עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם  עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן  עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Î,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו

ּבין  החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית ;[רשותו]מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ערּובן  הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי
חיצֹונה  - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּפנימית,

ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית נפרדת]אסּורה, כרשות ׁשכח [שהיא ; ְְֲִִִֶֶַָָָֻ
עד  אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאחד

להן. ְֵֶֶַָׁשּיבּטל
.·Î אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ואם צריכין ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה

מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכרּבים,
.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו לרשות הּפתּוחֹות [וגם ְֲֵַָָֹ

ערבּוהרבים] - מהן חצר ּבכל ורּבים ביניהן , החצרות [בעלי ְְְִֵֵֵֶַָָ
ש] באופן עירובין, החיצֹונֹותבשני בנפרד]ׁשּתים עם [מעורבות ְִִִַַ

ּוׁשּתים  עּמּה, מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהאמצעית
אחד  ערּוב ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצֹונֹות

לכולם] מהן[משותף חצר ּבכל היה על [דייר]; אף - אחד  ְֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשרּבים והשלישי]ּפי צריכין [השני אינן - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְְִִִִִִֵֶַַָָ

מּת מהן אחד ׁשּכל ּבּפנימית לערב, ׁשנים היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אֹוסרין  הן הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשנים  ׁשּיערבּו עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלא  אֹוסרת ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּפנימית.

ׁשּלא ּבמ  אֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָּבמקֹומּה

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה [מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה -מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי  היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
אסּורין  אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָֻהּגצצטראֹות
ׁשהן  מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמּלאת,
יֹותר  והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכגצצטרה
ׁשּתיהן  - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל
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נׁשאר  ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיֹום
ּפּסין אסּורין [דפנות]להן קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

הּגדֹולה  ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהֹוציא
ׁשּדיֹורין אחד; ּבקטּנה [הדיירים]ערּוב חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

לגדולה] כפתח ּבגדֹולה.[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,ְְְֲִִֵֵַָָָ
.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי

אחת  ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו
לעצמּה מּתרת הּתרה ואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ

ונפל  לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
ּומֹוציאין  לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכתל

מטלטלי  ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין ּכן מּבּתיהן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל הּמחיצה; עּקר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻעד
ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאף
ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח אֹוסרין. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאינן

לדעּתן עצמם]ּגֹוים ספינֹות [מדעת ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו קׁשּורֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָׁשהיּו
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֻלזֹו,

ְֵֶָלהּתרן.

ד  ¤¤ּפרק
.‡- ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי

אין  - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשאין  ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכין
ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשּתֹו
מּפני  הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

אחד  ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן .ׁשהן ְְִֵֶֶַָָָֻֻ
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

מקֹום  לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
עּמֹו אצלןׁשּמערבין ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; -[הונח ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינן
הן  אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָצרי

ֲִחׁשּובין.
ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ואם וכן אחד; ּכבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשּמֹוליכין  הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם לערב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרכּו
ּבא  ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻעל

ּפת  לּתן צריכין אינן .אצלן, ְְִִִֵֵֶַָָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּכאנׁשי  נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד  .ּבית ִֶַָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים  ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
הן  הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין

אחד  .ּכבית ְִֶַָ
.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינן האחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העבדים [אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין  אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן

ימים  ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין  אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבא  ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם

ּבחצר,הע  עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּפני  החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ּפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכין

ּתמיד. אחד ׁשלחן על סֹומכין ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשאינן
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה  וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבחדר  היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
ּפת  צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבפני
ּכּכר  - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּכל

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאחד
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה [מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה  מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
אֹוסר  יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא
אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב עד ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליו,
אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,ְְֱִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
מקֹום  ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאכסדרה

ִָּדירה.
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן  החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית  הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין  הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
.È לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית  ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר  ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית  והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את  לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
והּׁשנים  הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית  והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא  ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל  ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת  .חצר ֵֶֶַָ
.·È יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו  ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורח לאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -ְְְֵֵֵֶַָ

.‚È ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו - [הניח אחרת ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
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אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, ְְְִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין  אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל  נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדבר ּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו מתכת]ׁשאסּור ;[חתיכת ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

- לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
ּתפּוסת  ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹואיל

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֶַָָָָיד
.ÂË מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא ּכלים לחצר, הן מטלטלין אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
בשבת]ׁשּׁשבתּו עם [ששהו הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ּבחצר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה ואם גג]החצר. עלית וערבּו[- , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אנׁשי  - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן החצר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאנׁשי
ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה אנׁשי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמרּפסת
רחב  ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל הּמרּפסת ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבבּתיהן,

ּוב  ּבכל העלּיה, מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; הּנחׁשב כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבחצר  ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהחצר
ּבכל  מטלטל זה - ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹויחיד
והּנחׁשב  החצר ּבכל מטלטל וזה עּמּה, והּנחׁשב ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעלּיה

ִָעּמּה.
.ÊË אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר  ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות  הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי  הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן  רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי  על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי  והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן
ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין .ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אין  - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה מּצבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על אֹוסרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּמרּפסת

.ÊÈלמּטה [בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר  ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים  טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין  והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין  מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן  מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע  ּכן אם  אּלא ׁשּבּבּתים, רבּו.ּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לא ּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הּוא מעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
ּגבֹוּה[שפתו]וחליתֹו היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אבל  הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשרה

מכניסין  מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם
ׁשּיערבּו. עד לּבּתים, ְְִִֶֶַַָָמּמּנּו

.ËÈ יֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי
ערבה  ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין

מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, אסּורה [לטלטל והחיצֹונה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻ
בה] שמהלכין הפנימית ערבה [מפני ולא החיצֹונה ערבה ;ְְְִֵֵַָָָֹ

ערבה, ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהּפנימית,
זֹו ערבה עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוהחיצֹונה
מּתרת  וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻלעצמּה

לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּבפני
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף  עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם  עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן  עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Î,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו

ּבין  החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית ;[רשותו]מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ערּובן  הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי
חיצֹונה  - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּפנימית,

ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית נפרדת]אסּורה, כרשות ׁשכח [שהיא ; ְְֲִִִֶֶַָָָֻ
עד  אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאחד

להן. ְֵֶֶַָׁשּיבּטל
.·Î אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ואם צריכין ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה

מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכרּבים,
.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו לרשות הּפתּוחֹות [וגם ְֲֵַָָֹ

ערבּוהרבים] - מהן חצר ּבכל ורּבים ביניהן , החצרות [בעלי ְְְִֵֵֵֶַָָ
ש] באופן עירובין, החיצֹונֹותבשני בנפרד]ׁשּתים עם [מעורבות ְִִִַַ

ּוׁשּתים  עּמּה, מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהאמצעית
אחד  ערּוב ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצֹונֹות

לכולם] מהן[משותף חצר ּבכל היה על [דייר]; אף - אחד  ְֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשרּבים והשלישי]ּפי צריכין [השני אינן - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְְִִִִִִֵֶַַָָ

מּת מהן אחד ׁשּכל ּבּפנימית לערב, ׁשנים היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אֹוסרין  הן הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשנים  ׁשּיערבּו עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלא  אֹוסרת ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּפנימית.

ׁשּלא ּבמ  אֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָּבמקֹומּה

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה [מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה -מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי  היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
אסּורין  אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָֻהּגצצטראֹות
ׁשהן  מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמּלאת,
יֹותר  והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכגצצטרה
ׁשּתיהן  - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל
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.‰Î אף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
העליֹונה  ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
ולא  מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהם
והּתחּתֹונה  למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעׂשת
העליֹונה  ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאסּורה.
ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמחיצה

אחד  .ערּוב ֵֶָ
.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה [דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ

מן  יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות  מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה  מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎ ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין
עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן ּבחצר [בור ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלׁשּפ
לחצר  יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשֹופכין
ּכל  - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. ְְְְִֵֵֶַָָָָָָעד
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת

ְֵערבּו.

ה  ¤¤ּפרק
מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב ׁשהיה [- ְֵֶַָָָ

יין  ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביניהן
צריכין  אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשּתפּות
ׁשל  ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּתּוף
אחד  מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻסחֹורה;
ּביין  לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּובכלי
הרי  - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין ְְְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת,
זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ּכּלן מּבני ׁשאינן ואחד . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ

ּבני  - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ׁשרגיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו נכנסין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָמבֹוי

לטובתו] גם שזה רֹוצה [כיון ׁשאינ ֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְִֵֵֶֶֶַָָ
להׁשּתּתף  אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשּתּתף

ִֶָעּמהם.
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן [מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבֹוי  ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר [- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

אם „. - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשּתּתפה
ּבּׁשּתּוף  אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ּומכניסה מֹוציאה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָואינּה
חצר  לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם וׁשּתף הּמבֹוי, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלכל

ׁשאינן ׁשאינּהזֹו; מּדעּתן, אּלא -מׁשּתּתפין להם זכּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה  לא להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני ּבּמבֹוי .ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלא ‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולא יאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', מערב עּמכם''איני .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאם נׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל]ּבמין -[סוג הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ונתמעט  נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלהֹודיעם
- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
- זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו להֹודיעם. וצרי להם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמזּכה

להֹודיעם. וצרי להם, ְְְִִֶֶַָָָמזּכה
.Ê ּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן  ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה  לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן  על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ë לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם  ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטח חצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית [חצר יתר ְְִֵֵֵַָ
חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל [- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ

מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אם  אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
ּבני  על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל  ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּמבֹוי;

הּקרּפף. ְְֵַַָּבכל
.‡Èאינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

עליהן  מּצבהאֹוסר ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן [עמוד]; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהרי  - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרחבה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, עצמֹו ְְְְִִֵֶַַָהפריׁש
.·È ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לענין נׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים  אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו ביתֹוולא אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לערּובי  ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין ְְֲִֵֵֵחצרֹות,
.‚È ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני  אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
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ּכּלן  ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר
מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין[ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל ;[לטלטל], ְְְְִִִַַַ

לׁשּכח  ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא
מּבני  אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתינֹוקֹות
חצר  ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּמבֹוי

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; [-לטלטל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
בחצרותיהן] לטלטל .שמותרין

.„È אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד סֹומכין [שאוכלים , ְְְִִִַַָָ

ּדבר  להן מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
מּדחק אּלא  ערוב]זה, תורת תשתכח .[שלא ִֶֶַָֹ

.ÂË עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין אין במבוי]הּבּתים, אּמֹות [- ּבארּבע אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

מדרבנן]ּככרמלית הרבים רשות עם [- חצרֹות ׁשערבּו מאחר ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַ
ּבלבד  ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּבּתים,
ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָֹֹֻּבלא

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות [שהיו אנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻ
השבת] ּבּה.בכניסת ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,

.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר  ּבני עם ּכדינֹו מאחד הּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם  הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
ודין  ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהיה
- אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל

הּוא. אחד ִֶָּדין

.ÊÈ אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ

ּפי  על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר  אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא  לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן בית]לּבקעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

על  סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַואֹוסר

.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין  אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא

רּבים  ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי
ּגֹוי  ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ

.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת [עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכל  מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
היתה  ואם ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאנׁשי
ּכּלן  מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל  היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

אחד. ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבים,

.Î ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאין
אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹום הּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּבּׁשּתּוף  ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל  ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר

.‡Î הּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ׁשהרי [הולכין]להן - ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום
לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו

.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ

להיכר] ערוב בלא בית חׁשּוב להשאיר ׁשּבחֹומה הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאינן  ּפי על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכפתח.
עֹוׂשין  - לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּפתּוחין

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, ְְְִִֶַָָָאֹותן

.‚Î ערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה
מי  ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות  ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּכדינם  הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי  .ּבחצר ְֵָָ

.„Î הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה
אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה

עליהן  אֹואֹוסר אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אם  ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי אֹו ְִִֵֶַַָָָָָָֻכּלּה,
ׁשאר  על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו לחלק ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹרצה

ְַהּמבֹואֹות.
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.‰Î אף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
העליֹונה  ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
ולא  מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהם
והּתחּתֹונה  למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעׂשת
העליֹונה  ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאסּורה.
ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמחיצה

אחד  .ערּוב ֵֶָ
.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה [דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ

מן  יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות  מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה  מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎ ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין
עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן ּבחצר [בור ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלׁשּפ
לחצר  יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשֹופכין
ּכל  - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. ְְְְִֵֵֶַָָָָָָעד
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת

ְֵערבּו.

ה  ¤¤ּפרק
מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב ׁשהיה [- ְֵֶַָָָ

יין  ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביניהן
צריכין  אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשּתפּות
ׁשל  ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּתּוף
אחד  מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻסחֹורה;
ּביין  לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּובכלי
הרי  - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין ְְְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת,
זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ּכּלן מּבני ׁשאינן ואחד . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ

ּבני  - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ׁשרגיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו נכנסין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָמבֹוי

לטובתו] גם שזה רֹוצה [כיון ׁשאינ ֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְִֵֵֶֶֶַָָ
להׁשּתּתף  אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשּתּתף

ִֶָעּמהם.
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן [מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבֹוי  ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר [- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

אם „. - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשּתּתפה
ּבּׁשּתּוף  אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ּומכניסה מֹוציאה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָואינּה
חצר  לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם וׁשּתף הּמבֹוי, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלכל

ׁשאינן ׁשאינּהזֹו; מּדעּתן, אּלא -מׁשּתּתפין להם זכּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה  לא להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני ּבּמבֹוי .ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלא ‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולא יאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', מערב עּמכם''איני .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאם נׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל]ּבמין -[סוג הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ונתמעט  נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלהֹודיעם
- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
- זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו להֹודיעם. וצרי להם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמזּכה

להֹודיעם. וצרי להם, ְְְִִֶֶַָָָמזּכה
.Ê ּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן  ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה  לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן  על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ë לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם  ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטח חצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית [חצר יתר ְְִֵֵֵַָ
חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל [- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ

מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אם  אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
ּבני  על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל  ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּמבֹוי;

הּקרּפף. ְְֵַַָּבכל
.‡Èאינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

עליהן  מּצבהאֹוסר ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן [עמוד]; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהרי  - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרחבה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, עצמֹו ְְְְִִֵֶַַָהפריׁש
.·È ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לענין נׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים  אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו ביתֹוולא אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לערּובי  ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין ְְֲִֵֵֵחצרֹות,
.‚È ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני  אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
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ּכּלן  ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר
מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין[ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל ;[לטלטל], ְְְְִִִַַַ

לׁשּכח  ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא
מּבני  אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתינֹוקֹות
חצר  ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּמבֹוי

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; [-לטלטל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
בחצרותיהן] לטלטל .שמותרין

.„È אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד סֹומכין [שאוכלים , ְְְִִִַַָָ

ּדבר  להן מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
מּדחק אּלא  ערוב]זה, תורת תשתכח .[שלא ִֶֶַָֹ

.ÂË עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין אין במבוי]הּבּתים, אּמֹות [- ּבארּבע אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

מדרבנן]ּככרמלית הרבים רשות עם [- חצרֹות ׁשערבּו מאחר ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַ
ּבלבד  ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּבּתים,
ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָֹֹֻּבלא

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות [שהיו אנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻ
השבת] ּבּה.בכניסת ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,

.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר  ּבני עם ּכדינֹו מאחד הּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם  הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
ודין  ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהיה
- אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל

הּוא. אחד ִֶָּדין

.ÊÈ אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ

ּפי  על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר  אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא  לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן בית]לּבקעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

על  סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַואֹוסר

.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין  אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא

רּבים  ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי
ּגֹוי  ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ

.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת [עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכל  מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
היתה  ואם ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאנׁשי
ּכּלן  מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל  היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

אחד. ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבים,

.Î ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאין
אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹום הּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּבּׁשּתּוף  ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל  ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר

.‡Î הּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ׁשהרי [הולכין]להן - ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום
לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו

.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ

להיכר] ערוב בלא בית חׁשּוב להשאיר ׁשּבחֹומה הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאינן  ּפי על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכפתח.
עֹוׂשין  - לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּפתּוחין

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, ְְְִִֶַָָָאֹותן

.‚Î ערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה
מי  ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות  ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּכדינם  הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי  .ּבחצר ְֵָָ

.„Î הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה
אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה

עליהן  אֹואֹוסר אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אם  ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי אֹו ְִִֵֶַַָָָָָָֻכּלּה,
ׁשאר  על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו לחלק ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹרצה

ְַהּמבֹואֹות.
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המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל עתידות אֹו [מנבא ְִִֶָ
עדים בכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. עני והתראה, [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
לקרבן] בהמה מביא עשיר ׁשהּוא בין זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ

ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד
ּבּלאט מדּבר והּוא אצלם,[בלחש]ּומניפֹו, ידּועים ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר [הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
האוב]עּמֹו בעל ּבדברים [עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ

לאזן  נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּתחת
מת  ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא

ּבּה ּומנחׁש לּה משונים]ּומקטיר ומעשים עד [בלחשים , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשמע
מהן, אחד והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּומׁשיבֹו.

ְִָנסקל.
הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ

ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,
הנפילה]ּכנכּפה במחלת ׁשעתידים [החולה ּדברים ּבפיו וידּבר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָ

ׁשּלהן  ואזהרה הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלהיֹות.
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמּנין?

לּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
והתראה  ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: נסקל, עם - יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ
"לא  אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
עֹוׂשין? היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָיּמצא

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, אׁש מ-]מדליק [ילדיו]זרעֹו[חלק ְְְְְִִֵֵַַַָָ
הּבן  נֹותנין הּכֹומרין ואֹותן האׁש, עֹובדי לּכֹומרין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָּומֹוסרֹו
ואבי  ּברׁשּותן, ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר אחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלאביו
ּומעבירֹו הּכֹומרין, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ׁשּמעביר הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּבן

בידיו]ּברגלֹו וזרעו ברגלו מהלך ּבתֹו[האב אחר לצד מּצד ְְְְִֵַַַַ
ּבניהן  ׁשּׂשֹורפין ּכדר לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשלהבת;
היתה  ּבלבד ּבהעברה אּלא אחרת, זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובנֹותיהן
זֹו עבֹודה העֹוׂשה ,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָֹעבֹודת

ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת זרה ֲִֶֶֶַַָָָָֹלעבֹודה
ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו מסר [עובר ; ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

ּדר ׁשּלא והעביר ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא
ויּניח  זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהעברה
לא  זרעֹו, מקצת - "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹמקצתֹו,

.ּכּלֹו ֻ
ּפסּול אחד ‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Â מתקּבצין מּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודה אצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה  ׁשּנאמר: ה', ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים וכל ."אבן אלהי] ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית ׁשהּוא יפה ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא  מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ורגליו  ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
הׁשּתחויה  היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא האבן, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻעל

ּבּתֹורה. ֲַָָָהאמּורה
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם  אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים  על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

יׂשראל [מסותתות]המפּצלֹות ּכל נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מיני  אֹו ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּציע
מצא  לא ואם האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקׁש
אחר  למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדבר
ּפניו  ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומׁשּתחוה,

ֶֶָּבאבן.
.Á ידים הּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקות ורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ידים מדרבנן] ּבפּׁשּוט הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מּׁשעה  - ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָֹורגלים,
נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּיכּבׁש

.Ë אילן אצל אילןהּנֹוטע ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ּבין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
ּכל  אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - לֹו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי
עבֹודה  ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח אצל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹעץ
ׁשם  ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות נֹוטעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרה

ָָהעם.
.È אכסדריֹותואסּור רביעית]לעׂשֹות מרוח הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

ּבחצרֹות; ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ ׁשהּוא ׁשל ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
עץ"; "ּכל ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבנין,
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ׁשהיּו הּכתלים מן הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ְִֵֶֶֶֶַָָֹּבּמקּדׁש

ה'תשע"ה  שבט ו' שני יום

ז ּפרק ¤¤
זרה מצות ‡. עבֹודה לאּבד היא וכל עׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם  - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר  מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבד ּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות ּבחּוצה [אף אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

מקֹום  ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻלארץ,
ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד אֹותֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנכּבׁש
יׂשראל  ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ׁשמם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ואּבדּתם
אחריהן  לרּדף מצּוה אּתה ואין אחריהן, לרּדף מצּוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻאּתה

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּומׁשּמׁשיה עבֹודה ·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת בשר , [כגון ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לה] ּבהנאה,שמקריבים אסּור - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ
ּבאחד  הּנהנה וכל ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
תֹועבה  תביא "ולא מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכל
מן  מאּומה ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאל

ֵֶַהחרם".
אפּלּוּבהמה ‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּור ּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור  ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע  ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד  ׁשהן עגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה „. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסילי עבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל  אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד  עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן  - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה ‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני  מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שברי ׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹות מתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן

אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן את . ׁשּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביהן
מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואני

אסּור. הּגר, ְִֵַָלרׁשּות
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê צלמיםּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְִִִִִַַָָָָֻ

ׁשברי  לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּגרּוטאֹות,
אבר צלמים  אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד הּמֹוצא אבל . ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי  וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה הרי ,מׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמאבריה
עד  ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, הּצּורה מן האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה

הּגֹוים. ׁשּבּטלּוה לֹו ְִִִֶֶַַָָׁשּיּודע
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,- ְְֲִִֶַַַַַָָָ

ׁשחזקתן  מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
חזקתן  הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלנֹואי.

ּומּתרין. ְִָֻלנֹואי
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
וכן  הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
חתיכה  אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס נתערב ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָאם

לביתּה ׁשּנכנס הּבׂשר ע"ז]מן יֹולי[בית - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; לים סימן הּכל הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַַָָֹ

- לע"ז ש'הוקרב' אסּור ]היכר הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְִֵֶַַָָָֹׁשּנתערב
אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר עבר ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהנאה.
ּבכל  ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּתקרבת
ּכל  - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ּכעבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהן
הרי  ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה מביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאּתה

ּכמֹוה. ָָהּוא
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ּכיצד? [מחסן]מּתר. ְֲֵֶֶַַָָָָָָֻ
וכל  זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ּכֹוסֹות ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻמלא

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל אֹוסרים הּתערבת,מׁשּמׁשיה מן אחד ּכֹוס ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עבֹודה  ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים לכֹוסֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻונפל

לּים זרה  מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
היתה  הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; הּתרּו - ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּגדֹול
ארּבעים  ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ׁשּנפלּו. הּׁשּתים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכלל
ּכּלן  הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמקֹום
הּטּבעת  אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
ּכּלן  אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו היא; ּברב - ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹֻהאסּורה

ֲאסּורֹות.
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע נעבדת,[אילן ׁשהיתה ּבין - ְֱֲֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּבצל  ליׁשב אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבין
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המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל עתידות אֹו [מנבא ְִִֶָ
עדים בכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. עני והתראה, [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
לקרבן] בהמה מביא עשיר ׁשהּוא בין זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ

ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד
ּבּלאט מדּבר והּוא אצלם,[בלחש]ּומניפֹו, ידּועים ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר [הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
האוב]עּמֹו בעל ּבדברים [עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ

לאזן  נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּתחת
מת  ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא

ּבּה ּומנחׁש לּה משונים]ּומקטיר ומעשים עד [בלחשים , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשמע
מהן, אחד והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּומׁשיבֹו.

ְִָנסקל.
הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ

ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,
הנפילה]ּכנכּפה במחלת ׁשעתידים [החולה ּדברים ּבפיו וידּבר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָ

ׁשּלהן  ואזהרה הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלהיֹות.
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמּנין?

לּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
והתראה  ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: נסקל, עם - יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ
"לא  אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
עֹוׂשין? היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָיּמצא

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, אׁש מ-]מדליק [ילדיו]זרעֹו[חלק ְְְְְִִֵֵַַַָָ
הּבן  נֹותנין הּכֹומרין ואֹותן האׁש, עֹובדי לּכֹומרין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָּומֹוסרֹו
ואבי  ּברׁשּותן, ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר אחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלאביו
ּומעבירֹו הּכֹומרין, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ׁשּמעביר הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּבן

בידיו]ּברגלֹו וזרעו ברגלו מהלך ּבתֹו[האב אחר לצד מּצד ְְְְִֵַַַַ
ּבניהן  ׁשּׂשֹורפין ּכדר לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשלהבת;
היתה  ּבלבד ּבהעברה אּלא אחרת, זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובנֹותיהן
זֹו עבֹודה העֹוׂשה ,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָֹעבֹודת

ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת זרה ֲִֶֶֶַַָָָָֹלעבֹודה
ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו מסר [עובר ; ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

ּדר ׁשּלא והעביר ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא
ויּניח  זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהעברה
לא  זרעֹו, מקצת - "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹמקצתֹו,

.ּכּלֹו ֻ
ּפסּול אחד ‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Â מתקּבצין מּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודה אצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה  ׁשּנאמר: ה', ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים וכל ."אבן אלהי] ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית ׁשהּוא יפה ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא  מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ורגליו  ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
הׁשּתחויה  היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא האבן, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻעל

ּבּתֹורה. ֲַָָָהאמּורה
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם  אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים  על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

יׂשראל [מסותתות]המפּצלֹות ּכל נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מיני  אֹו ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּציע
מצא  לא ואם האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקׁש
אחר  למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדבר
ּפניו  ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומׁשּתחוה,

ֶֶָּבאבן.
.Á ידים הּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקות ורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ידים מדרבנן] ּבפּׁשּוט הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מּׁשעה  - ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָֹורגלים,
נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּיכּבׁש

.Ë אילן אצל אילןהּנֹוטע ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ּבין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
ּכל  אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - לֹו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי
עבֹודה  ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח אצל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹעץ
ׁשם  ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות נֹוטעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרה

ָָהעם.
.È אכסדריֹותואסּור רביעית]לעׂשֹות מרוח הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

ּבחצרֹות; ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ ׁשהּוא ׁשל ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
עץ"; "ּכל ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבנין,
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ׁשהיּו הּכתלים מן הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ְִֵֶֶֶֶַָָֹּבּמקּדׁש

ה'תשע"ה  שבט ו' שני יום

ז ּפרק ¤¤
זרה מצות ‡. עבֹודה לאּבד היא וכל עׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם  - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר  מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבד ּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות ּבחּוצה [אף אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

מקֹום  ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻלארץ,
ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד אֹותֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנכּבׁש
יׂשראל  ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ׁשמם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ואּבדּתם
אחריהן  לרּדף מצּוה אּתה ואין אחריהן, לרּדף מצּוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻאּתה

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּומׁשּמׁשיה עבֹודה ·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת בשר , [כגון ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לה] ּבהנאה,שמקריבים אסּור - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ
ּבאחד  הּנהנה וכל ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
תֹועבה  תביא "ולא מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכל
מן  מאּומה ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאל

ֵֶַהחרם".
אפּלּוּבהמה ‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּור ּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור  ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע  ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד  ׁשהן עגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה „. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסילי עבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל  אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד  עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן  - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה ‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני  מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שברי ׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹות מתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן

אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן את . ׁשּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביהן
מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואני

אסּור. הּגר, ְִֵַָלרׁשּות
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê צלמיםּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְִִִִִַַָָָָֻ

ׁשברי  לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּגרּוטאֹות,
אבר צלמים  אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד הּמֹוצא אבל . ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי  וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה הרי ,מׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמאבריה
עד  ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, הּצּורה מן האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה

הּגֹוים. ׁשּבּטלּוה לֹו ְִִִֶֶַַָָׁשּיּודע
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,- ְְֲִִֶַַַַַָָָ

ׁשחזקתן  מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
חזקתן  הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלנֹואי.

ּומּתרין. ְִָֻלנֹואי
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
וכן  הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
חתיכה  אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס נתערב ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָאם

לביתּה ׁשּנכנס הּבׂשר ע"ז]מן יֹולי[בית - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; לים סימן הּכל הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַַָָֹ

- לע"ז ש'הוקרב' אסּור ]היכר הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְִֵֶַַָָָֹׁשּנתערב
אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר עבר ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהנאה.
ּבכל  ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּתקרבת
ּכל  - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ּכעבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהן
הרי  ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה מביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאּתה

ּכמֹוה. ָָהּוא
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ּכיצד? [מחסן]מּתר. ְֲֵֶֶַַָָָָָָֻ
וכל  זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ּכֹוסֹות ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻמלא

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל אֹוסרים הּתערבת,מׁשּמׁשיה מן אחד ּכֹוס ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עבֹודה  ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים לכֹוסֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻונפל

לּים זרה  מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
היתה  הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; הּתרּו - ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּגדֹול
ארּבעים  ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ׁשּנפלּו. הּׁשּתים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכלל
ּכּלן  הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמקֹום
הּטּבעת  אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
ּכּלן  אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו היא; ּברב - ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹֻהאסּורה

ֲאסּורֹות.
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע נעבדת,[אילן ׁשהיתה ּבין - ְֱֲֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּבצל  ליׁשב אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבין
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הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר ׁשּלּה.[ענפים]קֹומתּה, והעלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
אין ואם  ואם ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר רץ.ׁשם ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ

אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
- ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף מּפני ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמּתר,
.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, את מּמּנה ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

יּצן - ויאפה [יקורר]הּתּנּור הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ
ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּכדי  הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנתערבה

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ְִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים את [מחט ּבֹו וארג ְְִֶֶַַַָָָֹ

ּדמי  יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּבגד,
לּטע  ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין  לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
ּבכל  מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,לפיכ לזרע מקֹום. מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּופרה קטניות]אֹותּה; זרה,[מין עבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֵֶַָָֹּתאכל.
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין  אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
- ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר ּבראׁשּה [בבית מצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּמצאן המקדש] ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה הרי ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; למקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָחּוץ
ּדבר  ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכבֹוד

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - לּמזּבח ראּוי ם ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ּומרקּוליס ּופעֹור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומלח.
הּנראית  אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ּבהנאה. אסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחּוץ,

עּמֹו לו]ׁשהיא סמוכה ּבהנאה.[ֿ אסּורה , ֲֲִִֶַָָָ
.ÊÈ ׁשּלא עבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין היה [אין ּבטֹובה. ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָָָ
ּובלבד  הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּה

ׂשכר. יּתן ִֵֶָָֹׁשּלא
.ÁÈ מּפני מרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ּבזמן -ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת והּכל [חריץ , ְְִִֶֶֶַַַֹ
לּכנס  אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

ּבֹו.
.ËÈ ּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפני ׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא הרי [נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת  הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
מּפני  ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם מתּקן; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ה'תשע"ה  שבט ז' שלישי יום

ח ּפרק ¤¤
ּתפּוסתּכל ‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר [כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ
הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות  ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה  ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין  אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
עבֹודה  לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּבהמה
ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם אבל ֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָזרה;

סימן ּבּה ׁשּׁשחט וושט]ּכגֹון או עׂשה [קנה זרה. לעבֹודה ְֲִֶַַָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה חליפין ע"ז]אֹותּה תמורת בהמה אסרּה,[קיבל - ֲֲֲִִַָָָָָָ

זרה  עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; חליפי ּבּמה וכן . ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבהמת  ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָּדברים
אדם  ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחברֹו
לא  עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹוסר

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

הּגלמים ·. לים]ׁשעקרן מחוץ לא [והוציאם להן, והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
הר  אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָאסרן;

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי [נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ולא [העמיד]ׁשּזקףיׂשראל ‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָהׁשּתחוה,

מעׂשה  ּובאׁשּזקיפתּה ּביצה, זקף אם וכן והׁשּתחוה ; ּגֹוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
- לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָלּה

מערה האחר וחצי הּדלעת, לחצי הׁשּתחוה [מחובר]אסרּה; ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא מּספק, אסּור זה הרי - יד [בית]ּבֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הּנעבד  אסּור לחצי - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו אילן . ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אילן  היה ּבּתֹורה. האמּורה "אׁשרה" היא וזֹו ְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָָּבהנאה;

ּופסלֹו וגּדעֹו הברי[קיצצו]נטּוע, אפּלּו זרה, עבֹודה לׁשם ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
בעפר] וכיסהו בקרקע ענף אחר]והרּכיב[כפף מעץ ּבגּופֹו[ענף ְְְִִ
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ׂשריגים והֹוציא אילן, הּׂשריגים,[ענפים]ׁשל את ּכֹורת - ְִִִִִִֵֶֶַָָָ
הּמׁשּתחוה  וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ּבהנאה; אסּורים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻוהם
והעלים  הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלאילן
אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּיֹוציא והּפרֹות ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּלּולבין
ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ׁשהיּו אילן ּבהנאה. ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין
זרה  עבֹודה לבית ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואֹומרים
הרי  - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ועֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָּפלֹונית,
אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; אסּור האילן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָזה

אׁשרה. ׁשל חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻּולפיכ
ׁשהיא אילן „. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה  הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד  הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני ׁשּבנה מּתר, ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

וכן  נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה הּגֹוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - ּבנּוי לבית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּתחוה

וכּירֹו נֹוטל [קישטו]וסּידֹו - ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
לעבדֹו; ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמה
ּכל  - הּבית לתֹו זרה עבֹודה הכניס מּתר. הּבית, ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻּוׁשאר
הּבית. הּתר הֹוציאּה, ּבהנאה; אסּור הּבית ׁשם, ׁשהיא ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻזמן
היתה  ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, מּתחּלה ׁשחצבּה אבן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוכן
ּבגּוף  וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד וכּירּה וצּירּה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָחצּובה,
ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה סּיד אם לֹומר צרי ואין ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאבן,
האבן, ּוׁשאר ׁשּיעבד; ונעׂשה הֹואיל ּבהנאה, אסּור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא

ָֻמּתר.
זמן אבן ‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת  האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ׁשהיה ׁשהיא מי . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית סמּו להם]ּביתֹו אחד אסּור [וקיר - ונפל , ְְֲֵֵַָָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד אמות]לבנֹותֹו. ד' ,[מרחיק ְְִֵֵֶֶַ
ׁשּלא  ּכדי צֹואה, אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּובֹונה;
זרה, עבֹודה וׁשל ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹירחיב
וׁשל  ּבהנאה; מּתר ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה ְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיּדֹון
אסּור  הּכל ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, ְֲֲֲֵַַָָָָָָָָָֹעבֹודה

.ּבהנאה  ֲַָָ
.Â אסּורים ּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה [טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹו הּמלח לרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ

.Ê הרים ּדבר ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהנאה,ּובהמה  מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - ואילן ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים]צּפּוייו הם ׁשהּוא [אם ּבכל והּנהנה ּבהנאה; אסּורין ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָ

וכל  עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָצּפּויי

.Á ליד עבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ë אפּלּועבֹודה לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה לגֹוי ְְֲִִֵֶָָָָָָֻהיה

לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ

ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטל מבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹוי אלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל  אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי  אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל  זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה  והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק [גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; מּפני - , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשּברה  זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא הּניחּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
ׁשּמא  ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ׁשברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. ּבּטלּוה מכמה לא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
ּופרק חלקים] ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול והדיֹוט ,ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחד  אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;
הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,

.·È ּבהנאה,מזּבח אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ לע"ז]עד בסיס ׁשּנפּגם,[אבן ְְִִִִֵֶֶַַַַָֻ

הּוא  זה אי אבן מּתר. ּבימֹוס, מזּבח? הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, [עבודה אחת; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ

ששמה] חּפהזרה אֹו ּבנין, ּבהן ׁשּבנה ּכיון [ריצף]מרקּוליס? ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבהנאה. מּתרין הן הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבהן

קרסם האׁשרה? את מבּטלין זרד [קטף]ּכיצד עלה, מּמּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
יֹונק[קצץ] רך]מּמּנה אֹו[ענף ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשפיּה[שייפה]ׁשּׁשפיּה ּבטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ׁשּלא ְְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּוׁשפייה אסּורה, היא - בעת לצרּכּה שמתקלפים [הנסרים ְְְֲִֶָָָָָ

ּבין השיוף] לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻמּתרין.
זרה  ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ּובין היא ּבין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלצרּכֹו,

לעֹולם. ּבּטּול לּה אין יׂשראל, ְְִִֵֵֶָָָׁשל

ה'תשע"ה  שבט ח' רביעי יום

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן

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



קצז dxf dcear zekld - rcnd xtq - hay 'f iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר ׁשּלּה.[ענפים]קֹומתּה, והעלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
אין ואם  ואם ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר רץ.ׁשם ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ

אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
- ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף מּפני ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמּתר,
.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, את מּמּנה ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

יּצן - ויאפה [יקורר]הּתּנּור הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ
ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּכדי  הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנתערבה

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ְִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים את [מחט ּבֹו וארג ְְִֶֶַַַָָָֹ

ּדמי  יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּבגד,
לּטע  ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין  לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
ּבכל  מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,לפיכ לזרע מקֹום. מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּופרה קטניות]אֹותּה; זרה,[מין עבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֵֶַָָֹּתאכל.
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין  אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
- ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר ּבראׁשּה [בבית מצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּמצאן המקדש] ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה הרי ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; למקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָחּוץ
ּדבר  ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכבֹוד

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - לּמזּבח ראּוי ם ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ּומרקּוליס ּופעֹור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומלח.
הּנראית  אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ּבהנאה. אסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחּוץ,

עּמֹו לו]ׁשהיא סמוכה ּבהנאה.[ֿ אסּורה , ֲֲִִֶַָָָ
.ÊÈ ׁשּלא עבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין היה [אין ּבטֹובה. ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָָָ
ּובלבד  הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּה

ׂשכר. יּתן ִֵֶָָֹׁשּלא
.ÁÈ מּפני מרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ּבזמן -ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת והּכל [חריץ , ְְִִֶֶֶַַַֹ
לּכנס  אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

ּבֹו.
.ËÈ ּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפני ׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא הרי [נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת  הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
מּפני  ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם מתּקן; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ה'תשע"ה  שבט ז' שלישי יום

ח ּפרק ¤¤
ּתפּוסתּכל ‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר [כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ
הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות  ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה  ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין  אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
עבֹודה  לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּבהמה
ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם אבל ֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָזרה;

סימן ּבּה ׁשּׁשחט וושט]ּכגֹון או עׂשה [קנה זרה. לעבֹודה ְֲִֶַַָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה חליפין ע"ז]אֹותּה תמורת בהמה אסרּה,[קיבל - ֲֲֲִִַָָָָָָ

זרה  עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; חליפי ּבּמה וכן . ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבהמת  ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָּדברים
אדם  ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחברֹו
לא  עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹוסר

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

הּגלמים ·. לים]ׁשעקרן מחוץ לא [והוציאם להן, והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
הר  אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָאסרן;

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי [נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ולא [העמיד]ׁשּזקףיׂשראל ‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָהׁשּתחוה,

מעׂשה  ּובאׁשּזקיפתּה ּביצה, זקף אם וכן והׁשּתחוה ; ּגֹוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
- לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָלּה

מערה האחר וחצי הּדלעת, לחצי הׁשּתחוה [מחובר]אסרּה; ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא מּספק, אסּור זה הרי - יד [בית]ּבֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הּנעבד  אסּור לחצי - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו אילן . ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אילן  היה ּבּתֹורה. האמּורה "אׁשרה" היא וזֹו ְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָָּבהנאה;

ּופסלֹו וגּדעֹו הברי[קיצצו]נטּוע, אפּלּו זרה, עבֹודה לׁשם ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
בעפר] וכיסהו בקרקע ענף אחר]והרּכיב[כפף מעץ ּבגּופֹו[ענף ְְְִִ
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ׂשריגים והֹוציא אילן, הּׂשריגים,[ענפים]ׁשל את ּכֹורת - ְִִִִִִֵֶֶַָָָ
הּמׁשּתחוה  וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ּבהנאה; אסּורים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻוהם
והעלים  הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלאילן
אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּיֹוציא והּפרֹות ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּלּולבין
ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ׁשהיּו אילן ּבהנאה. ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין
זרה  עבֹודה לבית ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואֹומרים
הרי  - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ועֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָּפלֹונית,
אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; אסּור האילן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָזה

אׁשרה. ׁשל חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻּולפיכ
ׁשהיא אילן „. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה  הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד  הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני ׁשּבנה מּתר, ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

וכן  נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה הּגֹוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - ּבנּוי לבית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּתחוה

וכּירֹו נֹוטל [קישטו]וסּידֹו - ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
לעבדֹו; ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמה
ּכל  - הּבית לתֹו זרה עבֹודה הכניס מּתר. הּבית, ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻּוׁשאר
הּבית. הּתר הֹוציאּה, ּבהנאה; אסּור הּבית ׁשם, ׁשהיא ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻזמן
היתה  ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, מּתחּלה ׁשחצבּה אבן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוכן
ּבגּוף  וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד וכּירּה וצּירּה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָחצּובה,
ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה סּיד אם לֹומר צרי ואין ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאבן,
האבן, ּוׁשאר ׁשּיעבד; ונעׂשה הֹואיל ּבהנאה, אסּור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא

ָֻמּתר.
זמן אבן ‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת  האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ׁשהיה ׁשהיא מי . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית סמּו להם]ּביתֹו אחד אסּור [וקיר - ונפל , ְְֲֵֵַָָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד אמות]לבנֹותֹו. ד' ,[מרחיק ְְִֵֵֶֶַ
ׁשּלא  ּכדי צֹואה, אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּובֹונה;
זרה, עבֹודה וׁשל ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹירחיב
וׁשל  ּבהנאה; מּתר ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה ְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיּדֹון
אסּור  הּכל ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, ְֲֲֲֵַַָָָָָָָָָֹעבֹודה

.ּבהנאה  ֲַָָ
.Â אסּורים ּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה [טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹו הּמלח לרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ

.Ê הרים ּדבר ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהנאה,ּובהמה  מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - ואילן ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים]צּפּוייו הם ׁשהּוא [אם ּבכל והּנהנה ּבהנאה; אסּורין ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָ

וכל  עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָצּפּויי

.Á ליד עבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ë אפּלּועבֹודה לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה לגֹוי ְְֲִִֵֶָָָָָָֻהיה

לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ

ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטל מבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹוי אלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל  אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי  אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל  זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה  והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק [גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; מּפני - , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשּברה  זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא הּניחּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
ׁשּמא  ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ׁשברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. ּבּטלּוה מכמה לא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
ּופרק חלקים] ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול והדיֹוט ,ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחד  אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;
הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,

.·È ּבהנאה,מזּבח אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ לע"ז]עד בסיס ׁשּנפּגם,[אבן ְְִִִִֵֶֶַַַַָֻ

הּוא  זה אי אבן מּתר. ּבימֹוס, מזּבח? הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, [עבודה אחת; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ

ששמה] חּפהזרה אֹו ּבנין, ּבהן ׁשּבנה ּכיון [ריצף]מרקּוליס? ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבהנאה. מּתרין הן הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבהן

קרסם האׁשרה? את מבּטלין זרד [קטף]ּכיצד עלה, מּמּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
יֹונק[קצץ] רך]מּמּנה אֹו[ענף ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשפיּה[שייפה]ׁשּׁשפיּה ּבטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ׁשּלא ְְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּוׁשפייה אסּורה, היא - בעת לצרּכּה שמתקלפים [הנסרים ְְְֲִֶָָָָָ

ּבין השיוף] לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻמּתרין.
זרה  ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ּובין היא ּבין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלצרּכֹו,

לעֹולם. ּבּטּול לּה אין יׂשראל, ְְִִֵֵֶָָָׁשל

ה'תשע"ה  שבט ח' רביעי יום

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן
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ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל הּמׁשּכֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל
מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירקֹות
יֹום  אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאידם
אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; מּתר זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי

ּבהנאה. אסּור זה ֲֲֵֶַָָָהרי
ּדֹורֹוןואסּור ·. אם [מתנה]לׁשלח אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֶַָָֹ

וכן  עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו נֹודע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכן
מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

לאיבה חׁשׁש יסרב]ואם ּבֹו[אם נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ׁשּיּודע עד -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה. ֶָמֹודה
אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה
ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ

יֹום הּנֹוצרים .„ ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָ
ּבארץ  עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאידם
ואין  וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,
וכן  מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון יֹום לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי

אידיהם. ּבכל עּמהם ְֲִִֵֵֶֶָָנֹוהגים
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום וכּיֹוצא [לנישואיו]האסּורים, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכן  ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּלּו
העֹוׂשים  אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות ְֲִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּכלים  ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶַָָָאסּורין
יֹום  אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומקטירין
הּגֹוים  אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאיד
אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָׁשּׂשמחים
מּתרין  אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמּפני

עּמהן. ולתת ְִֵֵֶָָָלׂשאת
.Â אסּור ּדברים זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ

לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם  סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין  לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה  לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Á ידיהן ּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

נזק  ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה

זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים [כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ
ׁשאסּור  וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלׁשליֹות.
לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור לגֹוי, ְְְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹלמכרֹו

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי למּכר אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹוכן
.Ëהּגֹוים היּו ּביני ׁשֹוכנים -יׂשראל ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מּפני  וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה  מיחדת עבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם [רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡È ּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא  ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·È מעּטרֹות עיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
ּבהן [מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה  עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל  חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚È ּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטר ּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È להספד]וחלילין המשמשים נשיפה זרה,[כלי עבֹודה ׁשל ֲֲִִֶַָָָ
מהם  ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹאסּור
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּבהמה
מּידם  ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב

ראיה] בידו מּבעל [שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ
הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם  - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אם יֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂË להנֹות ּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה
- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;

אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכל אסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי  וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה  עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה  עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך מּזבחֹו[שלא ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָ
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והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת -ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
."ּבני ֶֶָאת

.ÊË מּפני ּבת נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אבל  הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת

איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת [שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשות את ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ
.ÊÈ כוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת [בית אסּור , ְְְִֵַַָָ

והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבזה זה  חבורות]קׁשּורין ׁשּמא [חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ

מּתר  ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻּדעּתן
יׂשראל  אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשאת

אסּור  ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - .מׁשּמד ְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
.ÁÈ לׂשאת יׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודה ולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני  מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין  ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ּבהליכתֹו ְֲֲִִַַָָֹֹלא

ה'תשע"ה  שבט ט' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
זרה אין ‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשה ּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

תכרת עּמהן "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואסּור  יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ּברית"; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלהם
ראה  אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: עליהם, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלרחם
ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה עבֹודה ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעֹובד
לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא למּות, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹלקּוח
עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָלבֹור,
יׂשראל  מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָמלחמה.

ּביד,[מלשינים] לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים והּמינים, ,ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּומסירין  ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; לבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּולהֹורידן
וצדֹוק  ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', מאחרי העם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת

ותלמידיהן רעה]ּוביתֹוס לתרבות שיצאו חכמים -[תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". רׁשעים ְְְִִֵַָ"וׁשם

זרה,מּכאן ·. עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׂשכר  מּׁשּום אפּלּו חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא - [שקיבל איבה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
מצוות] אֹותֹוז' מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְִִֶַַַָֻ

ְִָּבחּנם.
ּובסּוריא אין ‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ
יעׂשם  ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם  מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
לעׂשֹותם  ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָתֹועבה

ּבהם [מחסן]אֹוצר וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
על  לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם  ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור  וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלסּפר
ּדבר  ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר וחמר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקל
חן  להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹמּדבריהם,
הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעיני
- ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות להם לּתן ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואסּור
מכר  אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּבנתינה. לא ּבמכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא ["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עֹובר  אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָעבֹודה
ׁשּיקּבל  עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמקֹום
יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו
הרי  מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי אפּלּו ,"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבארצ
ׁשהּיֹובל  ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. ּגר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
צדק  ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ׁשּלא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנֹוהג;

ּבלבד.
יום חמישי ֿ שישי ט 'ֿ י 'שבט 

ְִַ

ה'תשע"ה  שבט י' שישי יום

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ

תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מבּדל  הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

וידּוע ׁשהּוא [ניכר]מהם ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו מהם ומידותיו]מבּדל הּוא [תורתו וכן . ְְְְֵֵֵֶַָָָֻ

ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם "ואבּדל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
ציצית יגּדל ולא להן, המצח]המיחד שמעל שער ּכמֹו[קצוות ְְְְִִֵֶַַָָֹֻ

ּבאמצע  הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹציצית
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ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל הּמׁשּכֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל
מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירקֹות
יֹום  אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאידם
אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; מּתר זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי

ּבהנאה. אסּור זה ֲֲֵֶַָָָהרי
ּדֹורֹוןואסּור ·. אם [מתנה]לׁשלח אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֶַָָֹ

וכן  עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו נֹודע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכן
מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

לאיבה חׁשׁש יסרב]ואם ּבֹו[אם נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ׁשּיּודע עד -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה. ֶָמֹודה
אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה
ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ

יֹום הּנֹוצרים .„ ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָ
ּבארץ  עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאידם
ואין  וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,
וכן  מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון יֹום לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי

אידיהם. ּבכל עּמהם ְֲִִֵֵֶֶָָנֹוהגים
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום וכּיֹוצא [לנישואיו]האסּורים, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכן  ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּלּו
העֹוׂשים  אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות ְֲִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּכלים  ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶַָָָאסּורין
יֹום  אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומקטירין
הּגֹוים  אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאיד
אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָׁשּׂשמחים
מּתרין  אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמּפני

עּמהן. ולתת ְִֵֵֶָָָלׂשאת
.Â אסּור ּדברים זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ

לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם  סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין  לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה  לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Á ידיהן ּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

נזק  ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה

זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים [כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ
ׁשאסּור  וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלׁשליֹות.
לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור לגֹוי, ְְְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹלמכרֹו

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי למּכר אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹוכן
.Ëהּגֹוים היּו ּביני ׁשֹוכנים -יׂשראל ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מּפני  וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה  מיחדת עבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם [רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡È ּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא  ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·È מעּטרֹות עיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
ּבהן [מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה  עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל  חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚È ּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטר ּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È להספד]וחלילין המשמשים נשיפה זרה,[כלי עבֹודה ׁשל ֲֲִִֶַָָָ
מהם  ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹאסּור
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּבהמה
מּידם  ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב

ראיה] בידו מּבעל [שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ
הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם  - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אם יֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂË להנֹות ּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה
- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;

אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכל אסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי  וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה  עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה  עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך מּזבחֹו[שלא ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָ
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והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת -ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
."ּבני ֶֶָאת

.ÊË מּפני ּבת נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אבל  הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת

איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת [שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשות את ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ
.ÊÈ כוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת [בית אסּור , ְְְִֵַַָָ

והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבזה זה  חבורות]קׁשּורין ׁשּמא [חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ

מּתר  ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻּדעּתן
יׂשראל  אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשאת

אסּור  ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - .מׁשּמד ְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
.ÁÈ לׂשאת יׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודה ולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני  מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין  ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ּבהליכתֹו ְֲֲִִַַָָֹֹלא

ה'תשע"ה  שבט ט' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
זרה אין ‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשה ּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

תכרת עּמהן "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואסּור  יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ּברית"; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלהם
ראה  אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: עליהם, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלרחם
ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה עבֹודה ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעֹובד
לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא למּות, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹלקּוח
עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָלבֹור,
יׂשראל  מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָמלחמה.

ּביד,[מלשינים] לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים והּמינים, ,ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּומסירין  ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; לבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּולהֹורידן
וצדֹוק  ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', מאחרי העם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת

ותלמידיהן רעה]ּוביתֹוס לתרבות שיצאו חכמים -[תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". רׁשעים ְְְִִֵַָ"וׁשם

זרה,מּכאן ·. עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׂשכר  מּׁשּום אפּלּו חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא - [שקיבל איבה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
מצוות] אֹותֹוז' מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְִִֶַַַָֻ

ְִָּבחּנם.
ּובסּוריא אין ‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ
יעׂשם  ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם  מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
לעׂשֹותם  ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָתֹועבה

ּבהם [מחסן]אֹוצר וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
על  לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם  ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור  וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלסּפר
ּדבר  ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר וחמר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקל
חן  להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹמּדבריהם,
הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעיני
- ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות להם לּתן ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואסּור
מכר  אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּבנתינה. לא ּבמכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא ["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עֹובר  אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָעבֹודה
ׁשּיקּבל  עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמקֹום
יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו
הרי  מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי אפּלּו ,"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבארצ
ׁשהּיֹובל  ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. ּגר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
צדק  ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ׁשּלא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנֹוהג;

ּבלבד.
יום חמישי ֿ שישי ט 'ֿ י 'שבט 

ְִַ

ה'תשע"ה  שבט י' שישי יום

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ

תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מבּדל  הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

וידּוע ׁשהּוא [ניכר]מהם ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו מהם ומידותיו]מבּדל הּוא [תורתו וכן . ְְְְֵֵֵֶַָָָֻ

ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם "ואבּדל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
ציצית יגּדל ולא להן, המצח]המיחד שמעל שער ּכמֹו[קצוות ְְְְִִֵֶַַָָֹֻ

ּבאמצע  הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹציצית
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יגּלח  ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּכמֹו
הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד שערות הּׂשער [קבוצת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

מקֹומֹות ארוכות] יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמּלאחריו
ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל היכלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבנין
לֹוקה  - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. .ׁשהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה
ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

לפני יׂשראל ‚. ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
זה מלכיהם  הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו והיה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ּכמלּבּוׁשים ללּבׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשין. ִֵֶׁשהן

תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
וכן  רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
ו'לא  ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ׁשּׁשֹומעים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹאּלּו
ּדבר  לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ּכ ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: אּלּו וכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּפלֹוני'.

ערבית ׁשּקרא זה 'ּתרנגֹול כעורב]ּתרנגֹול', וכן [קרא ׁשחט'. , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: לעצמֹו אעׂשה הּמׂשים וכ ּכ ּדבר לי ע ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

עבד  ּכאליעזר אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ּפלֹוני, ְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּדבר
וכל  אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא וכל ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹֹאברהם.

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר מּפני מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹוׂשה
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] הצלחתי ׁשּקניתי [מאז זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ
הּׁשֹואל  וכן העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מן  ּפסּוק לֹו אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינֹוק:

ויאמר: יׂשמח וכּיֹוצא הּברכֹות, אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מּלעׂשֹות, נמנע ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻּבהן,
זה  הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה עׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָֻמּתר.
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים [יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ

אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָֹֹויאמר:
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשראּוי הּקֹוסמין ׁשּיאמר מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּגֹוהר  מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּברזל [מתכופף] ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלארץ

ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין עׁשׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
הּוא  - ּומדּבר  מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה עליו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונׁשען

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּנביא
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ë הֹודיע אסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ודברי  אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
וכּון  האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
ׁשמים  הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכּתֹו

לֹוקה,[אסטרולוגים] זה הרי וכן - תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מעׂשה  ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה העינים, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאֹוחז

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה לא והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּתּמהֹון
.È חֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים ["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין[הברות להן ,[משמעות]ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
עד  מֹועילין, הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּומעלה
העקרב, על אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהן
מהן; נּזֹוק אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו
ּבּדברים  וכּיֹוצא סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָואֹוחז
אֹו ּכלּום, ּבידֹו ׁשּיאחז עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹהאּלּו
זה  הרי - ּבאצּבעֹו הראה אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
אם  אבל חבר". וחבר . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלֹוקה,
ולא  ראׁש, ולא אצּבע לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹאמר
אֹותן  החֹובר עליו ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו ְְְֵֵֶַַָָָָָָָָָהיה
- הנאה ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָהּקֹולֹות,
החֹובר. ּבסכלּות ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַמּכין
ירעּו, "לא המכערים, המׁשּנים והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻוכל

אֹותם". אין היטיב ְֵֵֵַָוגם
.‡È מקֹום מי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף  לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו  ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי לֹו, .הּתירּו ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורה הּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹורא על וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על  ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים  ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין  ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָּדברי
ּפסּוקין  ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים "ויהיּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ויּנצל  קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי מּתלים, מזמֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו

ּונזקים  מּתר מּצרֹות זה הרי -. ְֲִִֵֶָָָֻ
.‚È ּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
לֹובׁשים  ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָויֹודיעֹו
קטרת  ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ידּועים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹמלּבּוׁשים
עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - לבּדן ויׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָידּועה,
ׁשּיבֹוא  ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחלֹום.
ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ויֹודיעֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהּמת

הּמתים" .אל ִֵֶַ
.„È יּדעֹוני אסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לא לׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב  ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
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ּומּכין  ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילה המכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא  והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה  מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת  ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
"מכּׁשפה  ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תחּיה". ְֶַֹלא
.ÊË ׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי  הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים [ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב  על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה  ּבהן קסם ׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּביׂשראל",
כן  לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹותם
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ה' ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן
אסרה  הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ּבלּבֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומחּׁשב
ּובכלל  הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאֹותן
החכמה  ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשים
הּדברים  אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּותמימי
והבל  ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשאסרה
ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנמׁשכּו
ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומּפני

."אלהי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹ"ּתמים

ה'תשע"ה  שבט י"א קודש שבת יום

יב ּפרק ¤¤
ּפאתיאין ‡. עֹוׂשים הראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת עֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה [רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה , - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
והמגּלח  למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. הּקטן, ֶֶַָָאת
-האּׁשה ·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

תׁשחית ּפטּורה  ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ּפאת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד ּכל ‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן  יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
ּתדירה לּמתים  ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש ח ּוץ ּפטּור ֹות; נׁשים השבת]- ואכילת [יום , ְֲִִִִַַַָ

והקהל  ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, ּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּצה
השמיטה] שנת מקץ וׂשמחה[בסוכות ׁשהּנׁשים [ברגל], - ְְִִֶַָָ

ַָחּיבֹות.
ספקטמטּום „. הן הרי נקיבה]ואנּדרֹוגינֹוס, ספקי זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

מקֹום, ּבכל האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; ְְְִִִֵַַָָָֹוחּיבין

היא אף ‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׂשערֹות.מּזקנינּווׁשמענּו מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אּלא [לגזוז]ללקטּומּתר  נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

ּבתער. ְְַַַָָהׁשחתה
.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה לפיכּכמרי , ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

הּזקן  להׁשחית ּתֹורה לחי אסרה - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
הּתחּתֹון  ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהעליֹון

הּזקן וׁשּבלת הסנטר]מּׂשמאל, ּפאה [שער ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
עד  חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן נטלן ואם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופאה;
,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: - ּבתער ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּלחּנּו
ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ הׁשחתה; ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגּלּוח
מּתרת  - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, הּמתּגּלח ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּפטּור.
זקן  הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלהׁשחית

ּפטּורה. ְִָָהאיׁש,
.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

הּׂשפה  מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּׂשפה
מּתרהּתחּתֹונה  ׁשהּוא ּפי על ואף השפם]. נהגּו[לגלח לא , ְְֲִֶַַַַָָָֹֻ

אכילה  יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא להׁשחיתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל
ְִָּוׁשתּיה.

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ים ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ּכדי ּבמקֹום - אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
אֹותֹו.ׁשּמעבירין מּכין אין העביר, אם - האנׁשים הּׂשער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ׂשער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּומּתר
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
מּׁשּילּקט  - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלבנֹות
צבע  אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ׁשחר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשערֹו

עֹוטף אינֹו - מגּלה [מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם ּכאיׁש; .ראׁשֹו ְְִִֵֵֶָָֹ
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יגּלח  ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּכמֹו
הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד שערות הּׂשער [קבוצת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

מקֹומֹות ארוכות] יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמּלאחריו
ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל היכלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבנין
לֹוקה  - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. .ׁשהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה
ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

לפני יׂשראל ‚. ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
זה מלכיהם  הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו והיה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ּכמלּבּוׁשים ללּבׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשין. ִֵֶׁשהן

תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
וכן  רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
ו'לא  ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ׁשּׁשֹומעים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹאּלּו
ּדבר  לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ּכ ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: אּלּו וכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּפלֹוני'.

ערבית ׁשּקרא זה 'ּתרנגֹול כעורב]ּתרנגֹול', וכן [קרא ׁשחט'. , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: לעצמֹו אעׂשה הּמׂשים וכ ּכ ּדבר לי ע ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

עבד  ּכאליעזר אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ּפלֹוני, ְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּדבר
וכל  אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא וכל ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹֹאברהם.

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר מּפני מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹוׂשה
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] הצלחתי ׁשּקניתי [מאז זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ
הּׁשֹואל  וכן העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מן  ּפסּוק לֹו אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינֹוק:

ויאמר: יׂשמח וכּיֹוצא הּברכֹות, אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מּלעׂשֹות, נמנע ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻּבהן,
זה  הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה עׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָֻמּתר.
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים [יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ

אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָֹֹויאמר:
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשראּוי הּקֹוסמין ׁשּיאמר מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּגֹוהר  מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּברזל [מתכופף] ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלארץ

ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין עׁשׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
הּוא  - ּומדּבר  מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה עליו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונׁשען

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּנביא
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ë הֹודיע אסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ודברי  אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
וכּון  האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
ׁשמים  הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכּתֹו

לֹוקה,[אסטרולוגים] זה הרי וכן - תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מעׂשה  ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה העינים, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאֹוחז

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה לא והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּתּמהֹון
.È חֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים ["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין[הברות להן ,[משמעות]ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
עד  מֹועילין, הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּומעלה
העקרב, על אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהן
מהן; נּזֹוק אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו
ּבּדברים  וכּיֹוצא סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָואֹוחז
אֹו ּכלּום, ּבידֹו ׁשּיאחז עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹהאּלּו
זה  הרי - ּבאצּבעֹו הראה אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
אם  אבל חבר". וחבר . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלֹוקה,
ולא  ראׁש, ולא אצּבע לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹאמר
אֹותן  החֹובר עליו ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו ְְְֵֵֶַַָָָָָָָָָהיה
- הנאה ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָהּקֹולֹות,
החֹובר. ּבסכלּות ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַמּכין
ירעּו, "לא המכערים, המׁשּנים והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻוכל

אֹותם". אין היטיב ְֵֵֵַָוגם
.‡È מקֹום מי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף  לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו  ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי לֹו, .הּתירּו ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורה הּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹורא על וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על  ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים  ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין  ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָּדברי
ּפסּוקין  ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים "ויהיּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ויּנצל  קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי מּתלים, מזמֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו

ּונזקים  מּתר מּצרֹות זה הרי -. ְֲִִֵֶָָָֻ
.‚È ּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
לֹובׁשים  ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָויֹודיעֹו
קטרת  ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ידּועים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹמלּבּוׁשים
עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - לבּדן ויׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָידּועה,
ׁשּיבֹוא  ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחלֹום.
ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ויֹודיעֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהּמת

הּמתים" .אל ִֵֶַ
.„È יּדעֹוני אסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לא לׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב  ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
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ּומּכין  ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילה המכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא  והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה  מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת  ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
"מכּׁשפה  ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תחּיה". ְֶַֹלא
.ÊË ׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי  הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים [ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב  על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה  ּבהן קסם ׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּביׂשראל",
כן  לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹותם
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ה' ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן
אסרה  הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ּבלּבֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומחּׁשב
ּובכלל  הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאֹותן
החכמה  ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשים
הּדברים  אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּותמימי
והבל  ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשאסרה
ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנמׁשכּו
ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומּפני

."אלהי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹ"ּתמים

ה'תשע"ה  שבט י"א קודש שבת יום

יב ּפרק ¤¤
ּפאתיאין ‡. עֹוׂשים הראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת עֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה [רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה , - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
והמגּלח  למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. הּקטן, ֶֶַָָאת
-האּׁשה ·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

תׁשחית ּפטּורה  ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ּפאת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד ּכל ‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן  יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
ּתדירה לּמתים  ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש ח ּוץ ּפטּור ֹות; נׁשים השבת]- ואכילת [יום , ְֲִִִִַַַָ

והקהל  ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, ּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּצה
השמיטה] שנת מקץ וׂשמחה[בסוכות ׁשהּנׁשים [ברגל], - ְְִִֶַָָ

ַָחּיבֹות.
ספקטמטּום „. הן הרי נקיבה]ואנּדרֹוגינֹוס, ספקי זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

מקֹום, ּבכל האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; ְְְִִִֵַַָָָֹוחּיבין

היא אף ‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׂשערֹות.מּזקנינּווׁשמענּו מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אּלא [לגזוז]ללקטּומּתר  נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

ּבתער. ְְַַַָָהׁשחתה
.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה לפיכּכמרי , ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

הּזקן  להׁשחית ּתֹורה לחי אסרה - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
הּתחּתֹון  ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהעליֹון

הּזקן וׁשּבלת הסנטר]מּׂשמאל, ּפאה [שער ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
עד  חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן נטלן ואם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופאה;
,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: - ּבתער ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּלחּנּו
ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ הׁשחתה; ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגּלּוח
מּתרת  - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, הּמתּגּלח ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּפטּור.
זקן  הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלהׁשחית

ּפטּורה. ְִָָהאיׁש,
.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

הּׂשפה  מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּׂשפה
מּתרהּתחּתֹונה  ׁשהּוא ּפי על ואף השפם]. נהגּו[לגלח לא , ְְֲִֶַַַַָָָֹֻ

אכילה  יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא להׁשחיתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל
ְִָּוׁשתּיה.

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ים ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ּכדי ּבמקֹום - אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
אֹותֹו.ׁשּמעבירין מּכין אין העביר, אם - האנׁשים הּׂשער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ׂשער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּומּתר
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
מּׁשּילּקט  - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלבנֹות
צבע  אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ׁשחר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשערֹו

עֹוטף אינֹו - מגּלה [מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם ּכאיׁש; .ראׁשֹו ְְִִֵֵֶָָֹ
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.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
- אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב ולא [שרט]לֹוקה. ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ּבׂשריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתב
זה  אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ּוכתבת
סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ּבבׂשרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתבּו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדי

.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
על  ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׂשריטֹות

ואחת. אחת ְַַַַָּכל

.‚È הּגֹוים ּגדידה ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
הּצער  מּפני מתיהם על ּבבׂשרם חֹובלין ׂשֹורטים היּו ּכ - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכמׁשּפטם  "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבעצמם
"לא  ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ּוברמחים". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבֹות
ׂשרט  ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתתּגדדּו":
ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ולעבֹודה לֹוקה. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבכלי,

ָּפטּור.

.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם
אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות

.ÂË ולא הּקֹורח" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
למת" עיניכם ּבין קרחה ּכהן תׂשימּו ואחד  יׂשראל אחד . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

לֹוק  אינֹו הּמת, על אֹוׁשּקרח ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
והּוא  - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על קרחֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמׁש
אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ּבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהתרּו
ּבחמּׁשה  והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו חמׁש הטּביל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבסם.
- קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ּבבת ּבראׁשֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹמקֹומֹות
ּכּלן  ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, התראה ׁשהיא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל על וחּיב ּכאחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאין
ּכדי  הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ּבראׁשם". קרחה יקרחּו ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו פול]ׁשּיראה ׂשער[חצי של ּבלא [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל

זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, קרחה הּמת הּקֹורח . ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
והּכֹותב  חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבראׁשֹו
ּבזמן  - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתבת
- מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן מזידין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּׁשניהן

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, מּׁשניהן ְְִִֵֵֵֶֶַַָהּמזיד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd hay a"iÎ'e -

ה'תשע"ה  שבט ו' ראשון יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:

לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית
אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ

dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ
(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ

(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ
ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,

מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.
(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ

ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא
ַַָּבּׁשּבת".

ה'תשע"ה  שבט ז' שני יום

ה'תשע"ה  שבט ח' שלישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ו 'ֿ ח 'שבט 

― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
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ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ה  שבט ט' רביעי יום

ה'תשע"ה  שבט י' חמישי יום

ה'תשע"ה  שבט י"א שישי יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום g)את ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ה  שבט י"ב קודש שבת יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת קודש ט 'ֿ י "ב שבט 

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו

ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
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.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
- אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב ולא [שרט]לֹוקה. ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ּבׂשריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתב
זה  אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ּוכתבת
סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ּבבׂשרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתבּו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדי

.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
על  ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׂשריטֹות

ואחת. אחת ְַַַַָּכל

.‚È הּגֹוים ּגדידה ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
הּצער  מּפני מתיהם על ּבבׂשרם חֹובלין ׂשֹורטים היּו ּכ - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכמׁשּפטם  "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבעצמם
"לא  ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ּוברמחים". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבֹות
ׂשרט  ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתתּגדדּו":
ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ולעבֹודה לֹוקה. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבכלי,

ָּפטּור.

.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם
אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות

.ÂË ולא הּקֹורח" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
למת" עיניכם ּבין קרחה ּכהן תׂשימּו ואחד  יׂשראל אחד . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

לֹוק  אינֹו הּמת, על אֹוׁשּקרח ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
והּוא  - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על קרחֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמׁש
אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ּבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהתרּו
ּבחמּׁשה  והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו חמׁש הטּביל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבסם.
- קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ּבבת ּבראׁשֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹמקֹומֹות
ּכּלן  ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, התראה ׁשהיא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל על וחּיב ּכאחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאין
ּכדי  הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ּבראׁשם". קרחה יקרחּו ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו פול]ׁשּיראה ׂשער[חצי של ּבלא [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל

זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, קרחה הּמת הּקֹורח . ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
והּכֹותב  חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבראׁשֹו
ּבזמן  - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתבת
- מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן מזידין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּׁשניהן

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, מּׁשניהן ְְִִֵֵֵֶֶַַָהּמזיד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd hay a"iÎ'e -

ה'תשע"ה  שבט ו' ראשון יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:

לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית
אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ

dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ
(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ

(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ
ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,

מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.
(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ

ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא
ַַָּבּׁשּבת".

ה'תשע"ה  שבט ז' שני יום

ה'תשע"ה  שבט ח' שלישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ו 'ֿ ח 'שבט 

― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
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hay a"iÎ'h ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ה  שבט ט' רביעי יום

ה'תשע"ה  שבט י' חמישי יום

ה'תשע"ה  שבט י"א שישי יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום g)את ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ה  שבט י"ב קודש שבת יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת קודש ט 'ֿ י "ב שבט 

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו

ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מה' שבט, ובו גם ר"פ מהתועדות דיום הבהיר יום סגולה 

י"ט כסלו, ויהי רצון שיהי' רישומה ניכר בכל השנה כולה, ובזה גם בנקודה הפנימית ותפקידם של כל 

אלו שיש להם השפעה על ישראל בדורנו זה, הוא הפצת המעינות חוצה.

ובסגנונו במכתבו, כי האור הי' יכול להיות חזק ובהיר וכו', שאור שבעיסה מעכב וכו', קצת 

ז.א. מפעולות האדם  הוא מ"הכלים",  כי העיקר המניעה  כוונתי  כולה,  לא  יש בהאמור, אבל  אמת 

שהוא צריך להמשיך התורה ועניני' בכל מקום שידו מגעת, אבל דברי תורה אינם מקבלים וכו' בכל זה 

קצת אמת יש בדבר, כי ע"י פעולות כדבעי ובהידור מוסיפים גם באור, ובלשון הזהר בהנוגע לתורה, 

לאפשא לה, והוא ע"ד מארז"ל שישראל מוסיפין כח בפמליא של מעלה, וכמ"ש למעשה ידיך תכסוף.

ויהי רצון, אשר כמו בענין המים, אין מים אלא תורה, התפקיד הוא מעין מים חיים דוקא, 

הנה גם בהנוגע לאור ואין אור אלא תורה, יהי' במאור שבתורה הוא המעין שבתורה )עיין קרבן העדה 

לירושלמי חגיגה פ"א הלכה ז'( שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט.
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.‰ÂÊÏ (‡Î):אלהיה מעל שהיתה ˜¯È‰.תועה
ועתה  בה לן היה וצדק משפט ומליאה נאמנה

ËÙ˘Ó.מרצחים: È˙‡ÏÓעם רבתי א)כגון ˆ„˜:(איכה
.‰· ÔÈÏÈ של עבירות על מכפר היה שחר של תמיד

ד''א  היום, של על מכפר הערבים בין ושל הלילה
לו  מוצאין היו כשלא נפשות דיני בה מלינים שהיו
למחרת  עד דינו את גומרין היו לא הא' ביום זכות
ומצינו  רוצחין נעשו ועתה זכות לו ימצאו אולי
בתי  תפ''א אמר אושעיה בר מנחם ר' בפסיקתא
ועתה  בגי' מלאתי כמנין בירושלים היו כנסיות

זכריה: את הרגו אוריה את הרגו ÍÙÒÎמרצחים (·Î)
.ÌÈ‚ÈÒÏ ‰È‰ אותן ומצפין נחשת מעות עושין שהיו

בהם: להונות ÌÈÓ.בכסף ÏÂ‰Ó Í‡·Ò שלכם משקים
ואין  מעורב מהול בפסיקתא, כדאיתא במים מעורבים
מהולל  אמרתי לשחוק פותר ומ''א במקרא דמיון לו

ב') ב' ÌÈ¯¯ÂÒ.מעורבב:(קהלת (‚Î) הדרך מן סרים
˘ÌÈÂÓÏ.הישרה: Û„Â¯Â גבר אמרין ת''י תשלומין

שופט  בדינך לך ואשלם בדיני טב לי עביד לחבריה
זה  אחר, שופט בפני עליו צועק והנגזל גזלן שהיה
כשיצעקו  גמולך אשלם ואני היום צדקני לו אומר

גמולות: תשלום רודף הוי בפני ‡ÓÏ‰עליך ·È¯Â
.Ì‰ÈÏ‡ ‡·È ‡Ï יוצא והיתום לצעוק באה האלמנה

לפני  בצעקתך הועלת מה ושאלתו בו פוגעת וזו
במלאכה  לו יגעתי הזה היום כל אומר והוא השופט
זה  ומה ואומרת לאחוריה חוזרת וזו הועלתי לא וסופו
לא  יתום הוי כ''ש לא אני הועיל לא איש שהוא

כלל: אליהם יבא לא אלמנה וריב Ì‡ישפטו („Î)
.ÔÂ„‡‰ מארצכם אתכם לעקור ובידו שלו שהכל

אחרים: בה Ï‡¯˘È.ולנטוע ¯È·‡:ישראל של תקפו
.ÈÂ‰ צפון מארץ ונוסו הוי לו ודומה והכרזה הזמנה ל'

י') ב' שהכעיסוני (זכריה מצרי אנחם כי הכל וידעו
ÍÈÏÚ.במעשיהם: È„È ‰·È˘‡Â (‰Î) מכה אחר מכה

הפושעים: כלות בלע''ז Â·Î¯.עד סבו''ן בורית ל'
לבב ובר כמו נקיון ל' כ''ד)ולשונו שהוא (תהלים ע''ש

כספך  כמו למעלה האמור סיגיך מכתמיו הבגד מנקה
כאן  אף סיג קרוי בכסף נחשת תערובת לסיגים היה
שהם  הפושעי' אכלה אני הכשרים עם רשעים תערוב'

·„ÍÈÏÈ.הסיג: ÏÎ כלומר בכסף המעורב בדיל
בלע''ז: אשטיי''ס בדיל שבך הרשעים

.‰Â˘‡¯·Î (ÂÎ):כשרים שופטים לכם ÈÚ¯אעמיד
בה:‰ˆ„˜. ילין צדק ˙Ù„‰.כבתחלה ËÙ˘Ó· (ÊÎ)

משפט: עושה בה שיהיו מעוונותיה:˙Ù„‰.ע''י
.‰È·˘Â במצדיקים (בצדקה שבתוכה תשובה עושי

שבתוכה): ובצדק' במשפט עצמם

cec zcevn
(‡Î).‰ÎÈ‡נהפכה אמונה  עיר ירושלים איך  לומר מתאונן

בבעלה : המשקרת כזונה  בה ' משקרת מעולםÈ˙‡ÏÓ.להיות 
אנשים נהפכו ועתה בה התמיד והצדק משפט  מלאה  היתה

מרצחים: הואÍÙÒÎ.(Î·)להיות לזולת נותן שאתה  הכסף 
אותו: ומאנה מרמה  ואתה  מדרך ÌÈ¯¯ÂÒ.(Î‚)סיגים סרים 

הגנבים : עם ומתחברים  העם :ÂÏÎ.הטוב האחד ˘ÌÈÂÓÏ.כל 
בדינך: אצדיקך  ולמחר  בדיני היום הצדיקני  לחבירו Ï‡אומר

.‡Â·Èומכ''ש איש  הוא  כי עם הועיל לא היתום  שאף בראותם
לבוא: ותחדל מאין‰‡„ÔÂ.(Î„)היא  ובידו שלו  שהכל 

הכעס‡ÌÁ.מוחה: על  אנחם  כגמול שאשלם במה
מכה :È˘‡Â·‰.(Î‰)שהכעסוני: אחר מכה  ÛÂ¯ˆ‡Â.להכותך 

והמורדים : הפושעים ממך  אכלה ור ''ל  הבורית ע''י הבגד  כתמי שמסירים כמו הסיג  ממך עליך È˘‡Â·‰.(ÂÎ)אסיר  אעמיד
מאז: שהיה כמו וצדיקים כשרים  פדויה :·ËÙ˘Ó.(ÊÎ)שופטים תהיה  בה שיעשה  המשפט הגולהÈ·˘Â‰.ע''י מן ההשבה

יעשו: אשר הצדקה  ע''י תהיה 

oeiv zcevn
(‡Î).‰È¯˜: עיר.È˙‡ÏÓתוספות ובעבור נוספת  היו''ד

היו''ד : אל  להסמיכה  לתי''ו הה''א נהפכה  עניןÔÈÏÈ.היו ''ד 
ה): (זכריה  ביתו בתוך  ולנה וכן הואÌÈ‚ÈÒÏ.(Î·)התמדה

כב): (יחזקאל  היו כסף סיגים כמו הכסף כןÍ‡·Ò.פסולת
כו): (לקמן שכר ונסבאה כמו המשכרים  משקים נקראים

.ÏÂ‰Óקהלת) מהולל אמרתי לשחוק לו ודומה  ומעורב מזוג
תשלומין :˘ÌÈÂÓÏ.(Î‚)ב): חוזק‡·È¯.(Î„)מל' ענין 

מט): (בראשית יעקב  אביר מידי יןענÛÂ¯ˆ‡Â.(Î‰)כמו
וזקוק : מכתמיהם:Â·Î¯.זכוך הבגדים בו שמנקין  כבורית

.ÍÈÏÈ„·:(לא (במדבר הבדיל  ואת כמו מתכת מין היא
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i"yx
(·Ï).ÊÂÏ '‰ ˙·ÚÂ˙ ÈÎ:בדרכיו ÌÈ¯˘Èמעוות ˙‡Â
.Â„ÂÒ:סודו ישרים ÌÈˆÏÏ.(Ï„)ועם Ì‡ אדם

עמהם: לץ יהיה הוא אף לסוף אחריהם נמשך
.ÔÁ Ô˙È ÌÈÂÚÏÂ שיתנו סוף יתחבר לענוים אם

בריות: של בעיניהם חן ÌÈÓÎÁ(Ï‰)מעשיו „Â·Î
.ÔÂÏ˜ ÌÈ¯Ó ÌÈÏÈÒÎÂ ÂÏÁÈ קלון מפריש לעצמו

‡·.(‡)לחלקו: ¯ÒÂÓ ÌÈ· ÂÚÓ˘:הקב''ה
(·).ÌÎÏ È˙˙ של בשליחותו ומדבר מתנבא הנביא

כפיו: הוא והרי È·‡Ï.(‚)הקב''ה È˙ÈÈ‰ Ô· ÈÎ אם
הגזל  על שהזהירן הבריות שונא היה שלמה תאמר
לכך  להם מתאוה אדם של שנפשו דבר העריות ועל
אותי  אוהב שהיה וגו' ויחיד רך וגו' הייתי בן כי נאמר

יתמך È¯ÂÈÂ.(„)יותר: לי ויאמר ויוכיחני כך על
אני  לכך אלו בדברים שהוכיחני ולפי לבך. דברי

כך על קר''א)מזהירכם יוסף לאבי,(רבי הייתי בן כי ד''א ,
עלי, רוחו שהשרה להקב''ה הייתי בן אומר הנביא
אהיה  אני שנאמר בן לשלמה הקב''ה שקראו ומצינו

וגו' לאב ז)לו ב ‡ÈÓ.:(שמואל ÈÙÏ „ÈÁÈÂ Í¯ לאומתי
אבי: ויורני לכך ויחיד רך כבן וחביב נבחר אני

(Â).'Â‚Â ‰·ÊÚ˙ Ï‡: אותה אהוב  ¯‡˘È˙(Ê)אהבה.
.‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ קנה מאחרים למוד חכמתך תחלת

בינה, קנה קנינך בכל ואח''כ הרב, מפי שמועה  לך
דבר: מתוך דבר הטעמים להשכיל מעצמך בה תתבונן

(Á).‰ÏÒÏÒ כמו בה לדקדק עליה חוזר היה חפשה
סלסלות על ו)כבוצר ומשיב (ירמיה בכרם והולך החוזר

מסלסל  חכמים ובלשון העוללות את לבקש ידו
ÔÁ.(Ë)בשערו: ˙ÈÂÏ Í˘‡¯Ï Ô˙˙ כמו חן חברת

לראשך: הם חן לוית

cec zcevn
(·Ï).ÊÂÏ:הישר מדרך והנוטה מעמיקÂ‡˙.הסר ישרים  עם

אני המכסה  אמר  וה' וכמ ''ש אותם מאהבתו עצתו סוד 
וכו' יח):מאברהם ‰'.(Ï‚)(בראשית ˙¯‡Óאשר העושר ר''ל 

א ''כ  ותחשב  לרעתו שמורה  כי היא  ה' קללת  הרשע  בבית
בנוהÍ¯·È.לקללה : אשר  את יברך שהוא  לומר ה ' על  מוסב 

ויקבלו לדל  מטובם ישפיעו כי תחשב לברכה  ר''ל  הצדיקים
ÌÈˆÏÏ.(Ï„)גמול : Ì‡במדה גמול  משלם  אחד  לכל  ר''ל 

אשר סיבה  יסבב  אדם בבני המלעיגים ללצים אם שמדד
אידם: יום בבוא בהם  הרוח ÚÏÂ.ÌÈÂיתלוצצו שפלי הם  אשר

להם: ויכבדו הכל  בעיני חנם יתן אדם כל  ומכבדים
(‰Ï).ÂÏÁÈ: הכבוד לעצמם  לחלקו:ÌÈ¯Ó.נוחלים הקלון  מפריש אחד  ·ÌÈ.(‡)כל  ÂÚÓ˘למוסר שמעו חי אל  בני אתם 

אותה: לדעת והקשיבו  הבינה על  המייסר שבשמים ÂË·.(·)האב  Á˜Ï ÈÎטוב למוד  לכם  נתתי הלא במוסרו  יאמר וכה 
ההוא: התורה את  תעזבו אל ·Ô.(‚)ומחוכם ÈÎהדברים מן  מזהירכם אני ולזה  הבריות  את שונא שאני תחשבו אל  שלמה אמר

לאמי: ויחיד  ומעונג  לאבי הייתי אהוב  בן הלא כי  כן תאמרו אל  חומדתן אדם  של  אליÈ¯ÂÈÂ.(„)שנפשו אהבתו כל  ועם
ה': ביראת  עומד  תשאר  למען לבך יסעדו  תוכחתי דברי לי ואמר האלה  הדברים È˙ÂˆÓ.למדני ¯ÂÓ˘דובר אני אשר המצוה

ה': בשם  החיים:ÈÁÂ‰.אליך תשיג תשכחם:˜‰.(‰)בשמירתם ואל  אצלך  ומצוים לך  קנוים  והבינה החכמה  שתהא  ראה
.ÈÙ È¯Ó‡Ó:אזהרותי ˙ÊÚ·‰.(Â)מדברי Ï‡:מכשול מכל  תשמרך  היא וגם התורה  את תעזוב ÓÎÁ‰.(Ê)אל  ˙È˘‡¯בראשית

בך : שקוע  שתהא קבע דרך  אותה למוד  ללמוד תתחיל  מעת ר''ל  לך  קנויה שתהא ראה החכמה ˜ÍÈ.למוד  ÏÎ·Âהמיוחדת
הבינה: קניית  תהיה אצלך  ושקועים  לך  הקנויים  הדברים  אותך :ÏÒÏÒ‰.(Á)בכל ותרומם בקביעות בה  ממשמש ÈÎתהא

.‰˜·Á˙:בך דבוקה  להיות  אותה  תחבק ÔÁ.(Ë)כאשר ˙ÈÂÏ:החן חבורי לראשך  תפארת:˙Í‚Ó.תדבק עטרת לך  תמסור

oeiv zcevn
(·Ï).ÊÂÏ:הישר מדרך  ארור:Ó‡¯˙.(Ï‚)הנוטה מלשון 
.‰ÂÂאיתן נוה כמו מט):מדור מלשוןÌÈ¯Ó.(Ï‰)(ירמיה

והפרשה: באש˜ÔÂÏ.תרומה  קלוי מלשון והוא ב)בזיון (ויקרא

הוא או באש , נקלה כאילו הפנים יתאדם  הבזיון בעבור כי 
קלות: והאזנה:Â·È˘˜‰Â.(‡)מלשון שמיעה ¯Í.(‚)ענין

דעה È¯ÂÈÂ.(„)מעונג: יורה  מי את כמו למוד  (ישעיה ענין

סלסלותÏÒÏÒ‰.(Á)כ''ח): על כבוצר כמו משמוש (ירמיה ענין 

בשערוז') מסלסל ג'):ובדרז''ל  מסירה˙Í‚Ó.(Ë)(נזיר ענין
צריך  מגן אשר יד):כמו (בראשית
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.‰ÂÊÏ (‡Î):אלהיה מעל שהיתה ˜¯È‰.תועה
ועתה  בה לן היה וצדק משפט ומליאה נאמנה

ËÙ˘Ó.מרצחים: È˙‡ÏÓעם רבתי א)כגון ˆ„˜:(איכה
.‰· ÔÈÏÈ של עבירות על מכפר היה שחר של תמיד

ד''א  היום, של על מכפר הערבים בין ושל הלילה
לו  מוצאין היו כשלא נפשות דיני בה מלינים שהיו
למחרת  עד דינו את גומרין היו לא הא' ביום זכות
ומצינו  רוצחין נעשו ועתה זכות לו ימצאו אולי
בתי  תפ''א אמר אושעיה בר מנחם ר' בפסיקתא
ועתה  בגי' מלאתי כמנין בירושלים היו כנסיות

זכריה: את הרגו אוריה את הרגו ÍÙÒÎמרצחים (·Î)
.ÌÈ‚ÈÒÏ ‰È‰ אותן ומצפין נחשת מעות עושין שהיו

בהם: להונות ÌÈÓ.בכסף ÏÂ‰Ó Í‡·Ò שלכם משקים
ואין  מעורב מהול בפסיקתא, כדאיתא במים מעורבים
מהולל  אמרתי לשחוק פותר ומ''א במקרא דמיון לו

ב') ב' ÌÈ¯¯ÂÒ.מעורבב:(קהלת (‚Î) הדרך מן סרים
˘ÌÈÂÓÏ.הישרה: Û„Â¯Â גבר אמרין ת''י תשלומין

שופט  בדינך לך ואשלם בדיני טב לי עביד לחבריה
זה  אחר, שופט בפני עליו צועק והנגזל גזלן שהיה
כשיצעקו  גמולך אשלם ואני היום צדקני לו אומר

גמולות: תשלום רודף הוי בפני ‡ÓÏ‰עליך ·È¯Â
.Ì‰ÈÏ‡ ‡·È ‡Ï יוצא והיתום לצעוק באה האלמנה

לפני  בצעקתך הועלת מה ושאלתו בו פוגעת וזו
במלאכה  לו יגעתי הזה היום כל אומר והוא השופט
זה  ומה ואומרת לאחוריה חוזרת וזו הועלתי לא וסופו
לא  יתום הוי כ''ש לא אני הועיל לא איש שהוא

כלל: אליהם יבא לא אלמנה וריב Ì‡ישפטו („Î)
.ÔÂ„‡‰ מארצכם אתכם לעקור ובידו שלו שהכל

אחרים: בה Ï‡¯˘È.ולנטוע ¯È·‡:ישראל של תקפו
.ÈÂ‰ צפון מארץ ונוסו הוי לו ודומה והכרזה הזמנה ל'

י') ב' שהכעיסוני (זכריה מצרי אנחם כי הכל וידעו
ÍÈÏÚ.במעשיהם: È„È ‰·È˘‡Â (‰Î) מכה אחר מכה

הפושעים: כלות בלע''ז Â·Î¯.עד סבו''ן בורית ל'
לבב ובר כמו נקיון ל' כ''ד)ולשונו שהוא (תהלים ע''ש

כספך  כמו למעלה האמור סיגיך מכתמיו הבגד מנקה
כאן  אף סיג קרוי בכסף נחשת תערובת לסיגים היה
שהם  הפושעי' אכלה אני הכשרים עם רשעים תערוב'

·„ÍÈÏÈ.הסיג: ÏÎ כלומר בכסף המעורב בדיל
בלע''ז: אשטיי''ס בדיל שבך הרשעים

.‰Â˘‡¯·Î (ÂÎ):כשרים שופטים לכם ÈÚ¯אעמיד
בה:‰ˆ„˜. ילין צדק ˙Ù„‰.כבתחלה ËÙ˘Ó· (ÊÎ)

משפט: עושה בה שיהיו מעוונותיה:˙Ù„‰.ע''י
.‰È·˘Â במצדיקים (בצדקה שבתוכה תשובה עושי

שבתוכה): ובצדק' במשפט עצמם

cec zcevn
(‡Î).‰ÎÈ‡נהפכה אמונה  עיר ירושלים איך  לומר מתאונן

בבעלה : המשקרת כזונה  בה ' משקרת מעולםÈ˙‡ÏÓ.להיות 
אנשים נהפכו ועתה בה התמיד והצדק משפט  מלאה  היתה

מרצחים: הואÍÙÒÎ.(Î·)להיות לזולת נותן שאתה  הכסף 
אותו: ומאנה מרמה  ואתה  מדרך ÌÈ¯¯ÂÒ.(Î‚)סיגים סרים 

הגנבים : עם ומתחברים  העם :ÂÏÎ.הטוב האחד ˘ÌÈÂÓÏ.כל 
בדינך: אצדיקך  ולמחר  בדיני היום הצדיקני  לחבירו Ï‡אומר

.‡Â·Èומכ''ש איש  הוא  כי עם הועיל לא היתום  שאף בראותם
לבוא: ותחדל מאין‰‡„ÔÂ.(Î„)היא  ובידו שלו  שהכל 

הכעס‡ÌÁ.מוחה: על  אנחם  כגמול שאשלם במה
מכה :È˘‡Â·‰.(Î‰)שהכעסוני: אחר מכה  ÛÂ¯ˆ‡Â.להכותך 

והמורדים : הפושעים ממך  אכלה ור ''ל  הבורית ע''י הבגד  כתמי שמסירים כמו הסיג  ממך עליך È˘‡Â·‰.(ÂÎ)אסיר  אעמיד
מאז: שהיה כמו וצדיקים כשרים  פדויה :·ËÙ˘Ó.(ÊÎ)שופטים תהיה  בה שיעשה  המשפט הגולהÈ·˘Â‰.ע''י מן ההשבה

יעשו: אשר הצדקה  ע''י תהיה 

oeiv zcevn
(‡Î).‰È¯˜: עיר.È˙‡ÏÓתוספות ובעבור נוספת  היו''ד

היו''ד : אל  להסמיכה  לתי''ו הה''א נהפכה  עניןÔÈÏÈ.היו ''ד 
ה): (זכריה  ביתו בתוך  ולנה וכן הואÌÈ‚ÈÒÏ.(Î·)התמדה

כב): (יחזקאל  היו כסף סיגים כמו הכסף כןÍ‡·Ò.פסולת
כו): (לקמן שכר ונסבאה כמו המשכרים  משקים נקראים

.ÏÂ‰Óקהלת) מהולל אמרתי לשחוק לו ודומה  ומעורב מזוג
תשלומין :˘ÌÈÂÓÏ.(Î‚)ב): חוזק‡·È¯.(Î„)מל' ענין 

מט): (בראשית יעקב  אביר מידי יןענÛÂ¯ˆ‡Â.(Î‰)כמו
וזקוק : מכתמיהם:Â·Î¯.זכוך הבגדים בו שמנקין  כבורית

.ÍÈÏÈ„·:(לא (במדבר הבדיל  ואת כמו מתכת מין היא
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ãì:ïç-ïzé íéåðòìå (íééðòìå) õéìé-àeä íéölì-íàäì:ïBì÷ íéøî íéìéñëe eìçðé íéîëç ãBák ¦©¥¦¬«¨¦®§¹©£¨¦À¦¤¥«¨−£¨¦´¦§¨®¹§¦¦À¥¦¬¨«

ã éìùîhÎ`

à:äðéa úòãì eáéL÷äå áà øñeî íéðá eòîLá:eáæòz-ìà éúøBz íëì ézúð áBè ç÷ì ékâïá-ék ¦§´¨−¦´©¨®§¹©§¦À¨©¬©¦¨«¦³¤´©−¨©´¦¨¤®«¹¨¦À©«©£«Ÿ¦¥−
:énà éðôì ãéçéå Cø éáàì éúééäã:äéçå éúBöî øîL Eaì éøác-Cîúé éì øîàiå éðøiåääîëç äð÷ ¨¦´¦§¨¦®©¬§¹¨¦À¦§¥¬¦¦«©Ÿ¥À¦©¬Ÿ¤¦À¦«§¨§¨©¬¦¤®§−Ÿ¦§©´¤«§¥«§¥´¨ −§¨

:éô-éøîàî èz-ìàå çkLz-ìà äðéá äð÷å:jøvúå äáäà jøîLúå äáæòz-ìàæäîëç úéLàø §¥´¦¨®©¦§©¬§©¥¹À¥«¦§¥¦«©©©§¤¬¨§¦§§¤®¨¡¨¤¬¨§¦§¤«¨¥¦´¨ −§¨
ðéð÷-ìëáe äîëç äð÷:äðéá äð÷ Eç:äp÷açú ék Eãaëz jîîBøúe äìñìñèïç-úéåì ELàøì ïzz §¥´¨§¨®§¨¦¹§¨§À§¥´¦¨«©§§¤¬¨«§§¤®¨§¹©¥À§¦´§©§¤«¨¦¥´§ −Ÿ§¦§©¥®

:jðbîz úøàôz úøèò£¤−¤¦§¤´¤§©§¤«¨

i"yx
(·Ï).ÊÂÏ '‰ ˙·ÚÂ˙ ÈÎ:בדרכיו ÌÈ¯˘Èמעוות ˙‡Â
.Â„ÂÒ:סודו ישרים ÌÈˆÏÏ.(Ï„)ועם Ì‡ אדם

עמהם: לץ יהיה הוא אף לסוף אחריהם נמשך
.ÔÁ Ô˙È ÌÈÂÚÏÂ שיתנו סוף יתחבר לענוים אם

בריות: של בעיניהם חן ÌÈÓÎÁ(Ï‰)מעשיו „Â·Î
.ÔÂÏ˜ ÌÈ¯Ó ÌÈÏÈÒÎÂ ÂÏÁÈ קלון מפריש לעצמו

‡·.(‡)לחלקו: ¯ÒÂÓ ÌÈ· ÂÚÓ˘:הקב''ה
(·).ÌÎÏ È˙˙ של בשליחותו ומדבר מתנבא הנביא

כפיו: הוא והרי È·‡Ï.(‚)הקב''ה È˙ÈÈ‰ Ô· ÈÎ אם
הגזל  על שהזהירן הבריות שונא היה שלמה תאמר
לכך  להם מתאוה אדם של שנפשו דבר העריות ועל
אותי  אוהב שהיה וגו' ויחיד רך וגו' הייתי בן כי נאמר

יתמך È¯ÂÈÂ.(„)יותר: לי ויאמר ויוכיחני כך על
אני  לכך אלו בדברים שהוכיחני ולפי לבך. דברי

כך על קר''א)מזהירכם יוסף לאבי,(רבי הייתי בן כי ד''א ,
עלי, רוחו שהשרה להקב''ה הייתי בן אומר הנביא
אהיה  אני שנאמר בן לשלמה הקב''ה שקראו ומצינו

וגו' לאב ז)לו ב ‡ÈÓ.:(שמואל ÈÙÏ „ÈÁÈÂ Í¯ לאומתי
אבי: ויורני לכך ויחיד רך כבן וחביב נבחר אני

(Â).'Â‚Â ‰·ÊÚ˙ Ï‡: אותה אהוב  ¯‡˘È˙(Ê)אהבה.
.‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ קנה מאחרים למוד חכמתך תחלת

בינה, קנה קנינך בכל ואח''כ הרב, מפי שמועה  לך
דבר: מתוך דבר הטעמים להשכיל מעצמך בה תתבונן

(Á).‰ÏÒÏÒ כמו בה לדקדק עליה חוזר היה חפשה
סלסלות על ו)כבוצר ומשיב (ירמיה בכרם והולך החוזר

מסלסל  חכמים ובלשון העוללות את לבקש ידו
ÔÁ.(Ë)בשערו: ˙ÈÂÏ Í˘‡¯Ï Ô˙˙ כמו חן חברת

לראשך: הם חן לוית

cec zcevn
(·Ï).ÊÂÏ:הישר מדרך והנוטה מעמיקÂ‡˙.הסר ישרים  עם

אני המכסה  אמר  וה' וכמ ''ש אותם מאהבתו עצתו סוד 
וכו' יח):מאברהם ‰'.(Ï‚)(בראשית ˙¯‡Óאשר העושר ר''ל 

א ''כ  ותחשב  לרעתו שמורה  כי היא  ה' קללת  הרשע  בבית
בנוהÍ¯·È.לקללה : אשר  את יברך שהוא  לומר ה ' על  מוסב 

ויקבלו לדל  מטובם ישפיעו כי תחשב לברכה  ר''ל  הצדיקים
ÌÈˆÏÏ.(Ï„)גמול : Ì‡במדה גמול  משלם  אחד  לכל  ר''ל 

אשר סיבה  יסבב  אדם בבני המלעיגים ללצים אם שמדד
אידם: יום בבוא בהם  הרוח ÚÏÂ.ÌÈÂיתלוצצו שפלי הם  אשר

להם: ויכבדו הכל  בעיני חנם יתן אדם כל  ומכבדים
(‰Ï).ÂÏÁÈ: הכבוד לעצמם  לחלקו:ÌÈ¯Ó.נוחלים הקלון  מפריש אחד  ·ÌÈ.(‡)כל  ÂÚÓ˘למוסר שמעו חי אל  בני אתם 

אותה: לדעת והקשיבו  הבינה על  המייסר שבשמים ÂË·.(·)האב  Á˜Ï ÈÎטוב למוד  לכם  נתתי הלא במוסרו  יאמר וכה 
ההוא: התורה את  תעזבו אל ·Ô.(‚)ומחוכם ÈÎהדברים מן  מזהירכם אני ולזה  הבריות  את שונא שאני תחשבו אל  שלמה אמר

לאמי: ויחיד  ומעונג  לאבי הייתי אהוב  בן הלא כי  כן תאמרו אל  חומדתן אדם  של  אליÈ¯ÂÈÂ.(„)שנפשו אהבתו כל  ועם
ה': ביראת  עומד  תשאר  למען לבך יסעדו  תוכחתי דברי לי ואמר האלה  הדברים È˙ÂˆÓ.למדני ¯ÂÓ˘דובר אני אשר המצוה

ה': בשם  החיים:ÈÁÂ‰.אליך תשיג תשכחם:˜‰.(‰)בשמירתם ואל  אצלך  ומצוים לך  קנוים  והבינה החכמה  שתהא  ראה
.ÈÙ È¯Ó‡Ó:אזהרותי ˙ÊÚ·‰.(Â)מדברי Ï‡:מכשול מכל  תשמרך  היא וגם התורה  את תעזוב ÓÎÁ‰.(Ê)אל  ˙È˘‡¯בראשית

בך : שקוע  שתהא קבע דרך  אותה למוד  ללמוד תתחיל  מעת ר''ל  לך  קנויה שתהא ראה החכמה ˜ÍÈ.למוד  ÏÎ·Âהמיוחדת
הבינה: קניית  תהיה אצלך  ושקועים  לך  הקנויים  הדברים  אותך :ÏÒÏÒ‰.(Á)בכל ותרומם בקביעות בה  ממשמש ÈÎתהא

.‰˜·Á˙:בך דבוקה  להיות  אותה  תחבק ÔÁ.(Ë)כאשר ˙ÈÂÏ:החן חבורי לראשך  תפארת:˙Í‚Ó.תדבק עטרת לך  תמסור

oeiv zcevn
(·Ï).ÊÂÏ:הישר מדרך  ארור:Ó‡¯˙.(Ï‚)הנוטה מלשון 
.‰ÂÂאיתן נוה כמו מט):מדור מלשוןÌÈ¯Ó.(Ï‰)(ירמיה

והפרשה: באש˜ÔÂÏ.תרומה  קלוי מלשון והוא ב)בזיון (ויקרא

הוא או באש , נקלה כאילו הפנים יתאדם  הבזיון בעבור כי 
קלות: והאזנה:Â·È˘˜‰Â.(‡)מלשון שמיעה ¯Í.(‚)ענין

דעה È¯ÂÈÂ.(„)מעונג: יורה  מי את כמו למוד  (ישעיה ענין

סלסלותÏÒÏÒ‰.(Á)כ''ח): על כבוצר כמו משמוש (ירמיה ענין 

בשערוז') מסלסל ג'):ובדרז''ל  מסירה˙Í‚Ó.(Ë)(נזיר ענין
צריך  מגן אשר יד):כמו (בראשית
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
במשנה: שנינו ב: עמוד עב íéneúå.דף íéøeàa ïéìàLð elàa בבגדי דנה הגמרא §¥¦§¨¦§¦§¦

עבודתו: בשעת מלחמה' משוח éîéc'כהן áø àúà ékלבבל,øîà ה íéãâaשמונת ¦¨¨©¦¦¨©§¨¦
ïäa LnLî ìBãb ïäkLכהן אף עבודתו, ïäaבשעת LnLî äîçìî çeLî ¤Ÿ¥¨§©¥¨¤§©¦§¨¨§©¥¨¤

בגדים, בארבעה משמש ואינו כט)øîàpLבמקדש, כט øLà(שמות Lãwä éãâáe' ¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤
,'åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì אהרן שבגדי לדרוש יש מיותרת 'אחריו' שתיבת ולפי §©£Ÿ¦§§¨¨©£¨

אף åéøçà,יהיו äleãâa àaL éîì משוח והיינו בגדולה, לו שני שהוא למי כלומר §¦¤¨¦§¨©£¨
מלחמה.

הגמרא: dìמקשה éøîàå ,äáäà øa àcà áø áéúî ש אומרים ויש -éãk שם] ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨§¦
בברייתא שנינו כן, הקשה חכם] פ"ג),של צו כהנים ש ìBëé(תורת לומר àäéהיית ¨§¥

äîçìî çeLî ìL Bða ו אדם לכל åézçzקודם LnLî לאחר מקומו את ממלא - §¤§©¦§¨¨§©¥©§¨
åézçzמותו, LnLî ìBãb ïäk ìL BðaL Cøãk, §¤¤¤§¤Ÿ¥¨§©¥©§¨

א. עמוד עג øîBìדף ãeîìz לשמש גדול הכהן של בנו מינוי בענין הכתוב מלמדנו - ©§©
ל)תחתיו כט ìà(שמות àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL'¦§©¨¦¦§¨¨©Ÿ¥©§¨¦¨¨£¤¨Ÿ¤

ãòBî ìäàשרק משמע ּבּקדׁש', ãòBîלׁשרת ìäà ìà àáì éeàøL éî לכפר Ÿ¤¥ְֵֶַָֹ¦¤¨¨Ÿ¤Ÿ¤¥
עליו  בו, אלא כשירה הכפורים יום עבודת שאין גדול כהן דהיינו הכפורים, ביום בקודש 

לבוא  ראוי שאינו מלחמה משוח אבל מקומו, את יורש שבנו כלומר מבניו' 'תחתיו נאמר

תחתיו. משמש בנו אין גדול כהן אינו שהרי הכפורים ביום מועד לאהל

הקושיא: את מסיימת àúéàהגמרא íàå בשמונה משמש מלחמה שמשוח דימי כרב §¦¦¨
הוא אף כן אם השנה, ימות בשאר éæçבגדים àæçéî הכפורים ביום לעבוד ראוי - ¤¡¨£¦

שמונת  את ללבוש הראוי כהן ידי על נעשית הכפורים יום עבודת שהרי הקדשים, בקדש

מקומו. את יירש בנו אף שכך, ומכיון הבגדים.

הגמרא: ÷øîàמתרצת éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,לומר הברייתא כוונת כך - ¨©©©§¨©¦§¨¨¦¨¨©
ì BúçéLî øwéòL ìk ב עבודה ãòBî,צורך ìäà.תחתיו משמש בנו גדול, כהן והיינו ¨¤¦©§¦¨§Ÿ¤¥

äæ àöé,מלחמה משוח -Lמקום מכל מועד, לאהל לבוא ראוי שהוא פי על øwéòאף ¨¨¤¤¦©
BúçéLîהיאäîçìîì.תחתיו משמש בנו אין לפיכך לעבודה, ולא §¦¨§¦§¨¨

נוספת: מברייתא דימי רב על מקשה LnLîהגמרא Bðéà äîçìî çeLî ,éáéúéî¥¦¥§©¦§¨¨¥§©¥
äòaøàa àìבגדים,èBéãä ïäëk וäðBîLa àìבגדים.ìBãb ïäëk שאינו הרי, Ÿ§©§¨¨§Ÿ¥¤§Ÿ¦§¨§Ÿ¥¨

בגדים. בשמונה משמש

הגמרא: éiaà,מתרצת déì øîà משמש אינו התורה שמן הברייתא כוונת אכן אם ¨©¥©©¥
לתמוה, יש בגדים, בארבעה ולא בגדים  בשמונה משוח àlàלא שנעשה משום וכי ¤¨

וכאיש לעבודה נפסל àlàמלחמה .déì úéeLî øæ משמש שאינו הטעם בודאי ¨§©¥¥¤¨
בגדים ìBãbבשמונה ïäëk ו חכמים מתקנת äáéàהוא íeMî בו יקנא שלא כדי - §Ÿ¥¨¦¥¨

בגדים בארבעה משמש שאינו והטעם אליו, שוה שנהיה על גדול èBéãäכהן ïäëk§Ÿ¥¤§
ïéãéøBîש íeMîהוא àìå Lãwa ïéìòî לגדולה להעלותו אפשר שבקדושה, דבר - ¦©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦

כיון  לפיכך, ממנו. למטה שהיא לגדולה להורידו אפשר אי אך ממנו, למעלה שהיא

בארבעה  לשמש מגדולתו אותו מורידים אין בגדים בשמונה לבוש היה מלחמה שמשוח

דימי. וכרב בגדים, בשמונה לשמש הוא ראוי התורה מן אבל בגדים.
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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 

בהנוגע  ביחוד  נסיון  ויש להם  כו"כ שנים,  זה  בהנ"ל  נמצאים באה"ק ת"ו מתעסקים  כו"כ מאנ"ש 

לביאור המתאים לאה"ק ת"ו לאישי' ותנאי', ואמרו חז"ל אין חכם כבעל נסיון, הם אנ"ש הנ"ל, אתם 

יתייעץ, ותשועה ברוב יועץ.

ב( באישור תעודת הסמיכה שלו ע"י הרבנות.

ולהשתדל  החסר,  למלאות  לזה  ובהתאם  עתה  עד  האישור  עכוב  סיבת  לברר  שצריך  מובן 

באישורה.

ג( נשען על תחלת מכתבו, שמשתייך לכת ולתנועת החסידים, תקותי חזקה שיש לו קביעות 

תורת  הק'  מתורתנו  חלק  כל  על  שהרי  ולהנהגותי',  להדרכותי'  בהנוגע  וכן  החסידות  בתורת  עתים 

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.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  הידועים,  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  שמע  בטח 

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
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
במשנה: שנינו ב: עמוד עב íéneúå.דף íéøeàa ïéìàLð elàa בבגדי דנה הגמרא §¥¦§¨¦§¦§¦

עבודתו: בשעת מלחמה' משוח éîéc'כהן áø àúà ékלבבל,øîà ה íéãâaשמונת ¦¨¨©¦¦¨©§¨¦
ïäa LnLî ìBãb ïäkLכהן אף עבודתו, ïäaבשעת LnLî äîçìî çeLî ¤Ÿ¥¨§©¥¨¤§©¦§¨¨§©¥¨¤

בגדים, בארבעה משמש ואינו כט)øîàpLבמקדש, כט øLà(שמות Lãwä éãâáe' ¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤
,'åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì אהרן שבגדי לדרוש יש מיותרת 'אחריו' שתיבת ולפי §©£Ÿ¦§§¨¨©£¨

אף åéøçà,יהיו äleãâa àaL éîì משוח והיינו בגדולה, לו שני שהוא למי כלומר §¦¤¨¦§¨©£¨
מלחמה.

הגמרא: dìמקשה éøîàå ,äáäà øa àcà áø áéúî ש אומרים ויש -éãk שם] ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨§¦
בברייתא שנינו כן, הקשה חכם] פ"ג),של צו כהנים ש ìBëé(תורת לומר àäéהיית ¨§¥

äîçìî çeLî ìL Bða ו אדם לכל åézçzקודם LnLî לאחר מקומו את ממלא - §¤§©¦§¨¨§©¥©§¨
åézçzמותו, LnLî ìBãb ïäk ìL BðaL Cøãk, §¤¤¤§¤Ÿ¥¨§©¥©§¨

א. עמוד עג øîBìדף ãeîìz לשמש גדול הכהן של בנו מינוי בענין הכתוב מלמדנו - ©§©
ל)תחתיו כט ìà(שמות àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL'¦§©¨¦¦§¨¨©Ÿ¥©§¨¦¨¨£¤¨Ÿ¤

ãòBî ìäàשרק משמע ּבּקדׁש', ãòBîלׁשרת ìäà ìà àáì éeàøL éî לכפר Ÿ¤¥ְֵֶַָֹ¦¤¨¨Ÿ¤Ÿ¤¥
עליו  בו, אלא כשירה הכפורים יום עבודת שאין גדול כהן דהיינו הכפורים, ביום בקודש 

לבוא  ראוי שאינו מלחמה משוח אבל מקומו, את יורש שבנו כלומר מבניו' 'תחתיו נאמר

תחתיו. משמש בנו אין גדול כהן אינו שהרי הכפורים ביום מועד לאהל

הקושיא: את מסיימת àúéàהגמרא íàå בשמונה משמש מלחמה שמשוח דימי כרב §¦¦¨
הוא אף כן אם השנה, ימות בשאר éæçבגדים àæçéî הכפורים ביום לעבוד ראוי - ¤¡¨£¦

שמונת  את ללבוש הראוי כהן ידי על נעשית הכפורים יום עבודת שהרי הקדשים, בקדש

מקומו. את יירש בנו אף שכך, ומכיון הבגדים.

הגמרא: ÷øîàמתרצת éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,לומר הברייתא כוונת כך - ¨©©©§¨©¦§¨¨¦¨¨©
ì BúçéLî øwéòL ìk ב עבודה ãòBî,צורך ìäà.תחתיו משמש בנו גדול, כהן והיינו ¨¤¦©§¦¨§Ÿ¤¥

äæ àöé,מלחמה משוח -Lמקום מכל מועד, לאהל לבוא ראוי שהוא פי על øwéòאף ¨¨¤¤¦©
BúçéLîהיאäîçìîì.תחתיו משמש בנו אין לפיכך לעבודה, ולא §¦¨§¦§¨¨

נוספת: מברייתא דימי רב על מקשה LnLîהגמרא Bðéà äîçìî çeLî ,éáéúéî¥¦¥§©¦§¨¨¥§©¥
äòaøàa àìבגדים,èBéãä ïäëk וäðBîLa àìבגדים.ìBãb ïäëk שאינו הרי, Ÿ§©§¨¨§Ÿ¥¤§Ÿ¦§¨§Ÿ¥¨

בגדים. בשמונה משמש

הגמרא: éiaà,מתרצת déì øîà משמש אינו התורה שמן הברייתא כוונת אכן אם ¨©¥©©¥
לתמוה, יש בגדים, בארבעה ולא בגדים  בשמונה משוח àlàלא שנעשה משום וכי ¤¨

וכאיש לעבודה נפסל àlàמלחמה .déì úéeLî øæ משמש שאינו הטעם בודאי ¨§©¥¥¤¨
בגדים ìBãbבשמונה ïäëk ו חכמים מתקנת äáéàהוא íeMî בו יקנא שלא כדי - §Ÿ¥¨¦¥¨

בגדים בארבעה משמש שאינו והטעם אליו, שוה שנהיה על גדול èBéãäכהן ïäëk§Ÿ¥¤§
ïéãéøBîש íeMîהוא àìå Lãwa ïéìòî לגדולה להעלותו אפשר שבקדושה, דבר - ¦©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦

כיון  לפיכך, ממנו. למטה שהיא לגדולה להורידו אפשר אי אך ממנו, למעלה שהיא

בארבעה  לשמש מגדולתו אותו מורידים אין בגדים בשמונה לבוש היה מלחמה שמשוח

דימי. וכרב בגדים, בשמונה לשמש הוא ראוי התורה מן אבל בגדים.
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cner epay in eipan eizgz xnel
oi`y dngln geyn `vi eizgz
geynl oiipne .eizgz cner epa
eizgz cner epa oi`y dngln
myali mini zray xnel cenlz

oi`y df `vi 'ebe odkd`eal ie`x
iabe ycewa xtkl cren ld` l`
izixg` `zkeca `ipz lecb odk
eia` zgz odkl mipdk zxeza
leki ,mc` lkl mcew oady cnln
enewn z` `lnn oi`y it lr s`

:`lni xy`e l''z
øùà øîåì ãåîìú .à ãåîò âò óã
àáì éåàøù éî ãòåî ìäà ìà àáé

ãòåî ìäà ìàmeia ycewa xtkl .
eizgz jl xne` ip` eilr mixetkd
df `vi ,eizgz didi epay eipan
lecb odk e`lc 'eke ie`x epi`y

:`edàúéà íàå`ed micba 'gac .
`fgin inp i`d dpyd lk ynyn
odkd xtke k''deia aizkc ifg

zeny) oxd`l xy` ycwd icbae aizkck `ed micbad ici lr mici ielin lke eci z` `lni xy`e eze` gyni xy`
:(hkäáéà íåùî:ifg `ziixe`cn la` .



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc zenai(oey`x meil)

dì éáñð àìå éòðnéîmlerly itl ,dze` z`yln erpni miyp` ± ¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
oi`y dn .opaxc diyeciwe `id zyxg mlerl ixdy ,o`nl lkez
`idy onfl leab yiy oeik ,dze` z`yln erpni `l dphwa ok
hrend onfa o`nz `ny yyeg lrad oi`e ,z`vle o`nl dleki
,lcbzy cr o`nz `ly dry lk dqiitl lekiy oeik ,lcbzy cr

.o`nl lkez `l xak f`e
i`eyip oiae zyxg i`eyip oiay milcada oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .dnezi dphw,äîeøúa äìëàc äpè÷ àðL éàîe©§¨§©¨§¨§¨¦§¨
äîeøúa äìëà àìc úLøç àðL éàîednezi dphw dpey dn ± ©§¨¥¤¤§Ÿ¨§¨¦§¨

opaxcn `l` mpi` di`eyipy s`y odkl dig`e dn` de`iydy
odkl z`ypy zyxg eli`e ,opaxc dnexza zlke` mewn lkn
zlke` dpi` opaxcn `l` mpi` di`eyipy oeik ,dlcbyk

,oicd jk ok`y `xnbd dgikene .dnexzaïðúcdpyna(.dp oihib), ¦§©
äéáà äàéOäL úLøçä ìò àãbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä,dzephwa ¥¦©¦¨¨¤§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨

,dxezdn elg diyeciweèâa äàöBiLdlecb `idy eiykr elit` - ¤§¨§¥
it lr s` dnvra yxbzdl `id dleki ,dhib z` lawn `l dia`e

.dgxk lra zyxbzn dy`dy oeik ,zrc dl oi`yåcird okìò §©
ìàøNé úa äpè÷a`n dneziïäëì úàOpLzpwzaici lr minkg §©¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥

,dig`e dn`äîeøúa úìëBàLixacn `xnbd zwiicn .opaxc ¤¤¤¦§¨
,dpyndäìëà àì úLøç eléàådpey`xd zecra ixdy ,dnexza §¦¥¤¤Ÿ¨§¨

zecrae ,zyxg oica xaic oiyexib iabl `cbceb oa opgei iax ly
zyxg s`y xikfd `le dphw `l` xikfd `l dnexz iabl dipyd
.zlke` dpi` zyxgy gkene ,dnexza zlke` dnvrn z`ypy
dpi` zyxge dnexza zlke` dphw recn ,mdipia lcadd dne

.zlke`
,dnexza zlke` dpi` odkl z`ypy zyxg :`xnbd daiynäøéæb§¥¨

úLøça Løç ìéëàé ànL`ypy yxga mb xizdl e`eai `ny - ¤¨©£¦¥¥§¥¤¤
.dnexza dlik`iy zyxg

:`xnbd zl`eyìeëéìåm` s` `ld ,jka dne zyxgd lk`zy ± §¥
mewn lkn xzid dl oi`,àeä úBìáð ìëBà ïè÷oeik ,xnelk ¨¨¥§¥

m` s`y ohwk dpic zeevna zaiegn dpi`e zrc dl oi` zyxgy
m`e ,xeqi`dn eyixtdl mieevn oic zia oi` mixeqi` dyer `ed
zayiin .xeqi`a dnexz lk`z zyxgdy yeygl epilr recn ok
meyn ,dnexza zyxgd ezy` z` lik`dl odkl exq` :`xnbd

,úçwôa Løç ìéëàé ànL äøéæb`ypy gwtl xizp m` ,xnelk §¥¨¤¨©£¦¥¥§¦©©
`ypy yxga s` xizdl e`eai ,dnexza dze` lik`dl zyxg
`ypy yxgl mb xizdl e`eai aeye dnexza dlik`l zyxg
xeq` zeevna zaiigy oeik efe ,dnexza dlik`dl zgwt

.dlik`dl
:`xnbd zl`ey,ïðaøc äîeøúa ìeëéì éîð úçwôa Løçåixdy §¥¥§¦©©©¥¥¦§¨§©¨¨

epi` zgwta yxg :`xnbd daiyn .opaxcn el d`eyp `id
,opaxc dnexza dlik`näîeøúa dìëBàì éúà àîìc äøéæb§¥¨¦§¨¨¥§§¨¦§¨

àúééøBàc`id dfay ,`ziixe`c dnexza dlik`dl `eai `ny - §¨§¨
.opaxcn `l` milg mpi` di`eyipy oeik dxeq`

:`xnbd zl`ey .zyxgl dphw oia yiy sqep weliga dpc `xnbd
äaeúk dì úéìc úLøç àðL éàîe äaeúk dì úéàc äpè÷ àðL éàîe©§¨§©¨§¦¨§¨©§¨¥¤¤§¥¨§¨
dl epwzy ,minkg zpwzn z`ypy dnezi dphw dpey dn ±
daiyn .daezk minkg dl epwz `l zyxg eli`e ,daezk minkg

:`xnbddì éáñð àìå éòðnéî ,ïk íàcdaezk mipwzn eid eli`y - §¦¥¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
yiy mbtdn uegy oeik ,dz`yln mirpnp mc` ipa eid zyxgl
jk meyn erpni `l dphwa la` ,daezk dl mlyl eaiigzi mb dl

.zelcbl `az cizray oeik
:daezk yi dphwly jkl xewnd z` d`ian `xnbdïìðî äpè÷e§©¨§¨¨

äaeúk dì úéàcdig`e dn` de`iydy dnezi dphwy epl oipn ± §¦¨§¨
,daezk dl yiïðúcdpyna(:w zeaezk)dphw ,úðàîîädlraa ¦§©©§¨¤¤

,d`veieäéiðMäå,minkg zxfbn dlra lr dxeq`y zeixrl §©§¦¨
úéðBìééàå,z`ype zcll dleki dpi`y.äaeúk ïäì ïéàmrhde §©§¦¥¨¤§¨

`yepde ,epevxa `ly z`veiy meyn zp`nn ,daezk mdl oi`y
,daezk dl oi`y minkg deqpw opaxcn eilr dxeq`y oeik 'diipy'

.oi`eyipa `ed zerh gwny meyn daezk dl oi` zipelii`e
dp`iny meyn `weecy rnyn ,dpynd ixacn `xnbd zwiicn

,daezk dl oi` okl ,egxk lra d`vieäpè÷å èâa äàöBé ìáà£¨§¨§¥§§©¨
egxk lra df oi`y xg`n ,hba lrad d`ivedy,äaeúk dì Lé¥¨§¨

.dphwl daezk yiy ixd
:daezk dl oi` zyxgy oipn zx`an `xnbdúéìc ïìðî úLøçå§¥¤¤§¨¨§¥

çwtúpL ét ìò óà ,úBç÷t eàNpL äèBLå Løç ,àéðúc .äaeúk dì̈§¨§©§¨¥¥§¤¤¨§¦§©©¦¤¦§©©
Løçä,gwt dyrp -äèBMä ätzLðå,oiyeciwd xg` ezrcl xfg - ©¥¥§¦§©¨©¤

íeìk íäéìò íäì ïéàdaezk reazl zekf mdizeypl oi` ± ¥¨¤£¥¤§
.i`pz daezk aeigl m`pz oi`e zrc mdl oi`y meyn ,mdilran

m`eïîéi÷ì eöø,dheyd dtzype yxgd gwtzpy ixg`íäì Lé ¨§©§¨¥¨¤
.äaeúk:`ziixad dtiqen,äèBL Bà úLøç àNpL çwôe`edy oeik §¨¦¥©¤¨¨¥¤¤¨

jkl ,aiigzdl egeka yie zrc oaeléôàm`dì áúkdzaezka £¦¨©¨
äðî äàî,lecb mekq `edyúîéi÷ dúaeúkitk dl ozil aiige ¥¨¨¤§¨¨©¤¤

,azkyäöøL éðtîåéñëða ÷Bfìjka dvx dl azky oeiky ± ¦§¥¤¨¨¦¦§¨¨
`ziixaa rnyn ,`xnbd zwiicn .mwifdle eiqkpn hirndl

càîòèmeyn ,dl ozil aiig zyxgl daezk azekdy mrhdy ± ©£¨
äöøc,jkl aiigzdeäöø àì àä,dl aezkl dvx `l m` la` ± §¨¨¨Ÿ¨¨

dì ïéàmrhde .zyxgl daezk ozil miaiign oi`y gkene ,daezk ¥¨
,lirl x`azpy itk `ed daezk dl epwz `lyïk íàceid m`y - §¦¥

,daezk dl mipwzndì éáñð àìå éòðnéîmeyn mc` ipa erpni - ¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
.zyxg `yil jk
:`xnbd zl`eyéëä éà,zyxgl daezk epwz `ly mrhd m` ± ¦¨¥

,dze` `yiln erpni `ly ick dzaehl `edúçwtz`ypyLøçì ¦©©§¥¥
éáñpéî àìå éòðnéî ,ïk íàc ,äaeúk dì ïwúéìepwzi `l m`y ± ¦©¥¨§¨§¦¥¦©§¥§Ÿ¦©§¥

dl ozep epi`y oeik ,miyxgl `ypidln zegwtd erpni daezk dl
ixdy ,jkl yeygl oi` :`xnbd zayiin .daezkLéàäMî øúBé¥¦¤¨¦

,àNpäì äöBø äMà àOéì äöBømiyp miyxgd e`vni i`ceae ¤¦¨¦¨¨§¦¨¥
m` ,zyxga eli`e .daezk `la s` mdl `ypidl evxiyeid

.dz`yln mirpnp miyp` eid daezk dl mipwzn
:yxg zaezk oipra dyrn d`ian `xnbdäåäc Løç àeää©¥¥©£¨

déúeááLaezpekya xc didy cg` yxga dyrn ±,Bikìî áøc §¥§¥§©©§¦
àúzéà déáñðà,zgwt dy` eikln ax e`iyd -òaøà dì áúëe ©§§¥¦§¨§©¨©§©

déñëpî éæeæ äàîeiqkpn fef ze`n rax` ly daezk dl azke ± ¥¨¥¦¦§¥
.yxgd lyàeä äaø àøáâc Bikìî áøk íékç ïàî ,àáø øîàin - ¨©¨¨©©¦§©©§¦§©§¨©¨

s` yxgd z` aiigl egekay `ed lecb mc`y eikln ax enk mkg
ok dyry mrhde .yxg i`eyipa daezk aeig oi` oicd xwirny

c meyn ,yxgd cqtdl yyg `leäöø elà øáñ÷yxgdäçôL ¨¨©¦¨¨¦§¨
ìdéì ïðéðáæ àì éî ,BLnL,eynyl dgty el mipew epiid `l m`d - §©§¦Ÿ©§¦©¥

ok m`e ,fef ze`n rax`aézøz àkéàc ,àëä ïkL ìkoky lk ± ¨¤¥¨¨§¦¨©§¥
izy dfa yiy ,daezk jxevl eiqkpn `ivedl ep` mi`yxy ,o`k

.eynyiy in yi oi`eyipd ici lr mbe ,dy` `yep mb ,zelrn
:yxg i`eyip oipra l`eny ly `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,éeìz íLà äéìò ïéáéiç ïéà Løç úLà ,ìàeîL øîà éLà øa àéiç¦¨©©¦¨©§¥¥¤¥¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨
oick ielz my` aiig epi` ,bbeya xg` mc` dilr `a m` ,xnelk
on oiyeciw wtq o`k yiy mixne` oi`e ,yi` zy` wtq lr `ad
el oi`y i`ce `l` ,oiyeciw eiyeciwe zrc oa did `ny dxezd

.dxezd on ezy`a oipw mey
:dpynn l`enyl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥

dpyna epipyy dnn l`eny ixacl di`x yiy xn`p`"t zenexz)

(`"noze` ,äMîçoldl mixkfendeîBøúé àì,dnexzíàåexar £¦¨Ÿ¦§§¦
eå ,ïè÷å ,äèBL ,Løç ,ïä elàå .äîeøz ïúîeøz ïéà eîøzokíøBzä ¨§¥§¨¨§¨§¥¥¥¥¤§¨¨§©¥

BlL BðéàL úà.milrad edeeivy `laåokíøzL íéáëBk ãáBò ¤¤¥¤§¥¨¦¤¨©
n dnexzeléôà ,ìàøNé ìLmxz m`úeLøadìàøNéeglyy ± ¤¦§¨¥£¦¦§¦§¨¥

mexzl l`xyid.äîeøz Búîeøz ïéàoi`y el` lka exn`y itle ¥§¨§¨
,llk dnexz oic mxzy dn lr lg `ly rnyn ,dnexz oznexz
.'mexzie xefgie dnexz' xnel dpynl did ,dnexz wtq did m`y
,dnexz eznexz oi` i`ce mxzy yxgy dpyna x`eany myke
yxgy l`eny ly enrha yxtl yi jk ,xfl dlik`a xzene
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המשך בעמוד בנב

miwxt dyelya` cenr biw sc ± iriax wxtzenai
äì éáñð àìå éòðîéîiptn o`nl dleki `id mlerle li`ed Ðdphw la` .dzeyxg

onf xeariy cr ,`zry lk dl `pqiitn :xaqe ,dl yi leab Ð.dpe`inàðù éàî
äîåøúá äìëàãm` Ðdz`iyd.odkl dn`úùøç àðù éàîåd`iyd `ly Ð

'ek opzck ,dlk` `lc ,oixenb di`eyip oi`y ,dzephwa dia`.dlk` `l `nl` Ðìò
äéáà äàéùäù úùøçäd`veiy ,dzephwa Ð

dhib lawn dia` oi`e ,licbzyn elit`e ,hba

ezlawn Ðdiyeciwc ab lr s`e .d`veie `id

zrc `la diyexibe ,eed oixenb,`hib ied Ð

.dpevxl `lye dpevxl z`vei dy`dy itl

ìàøùé úá äðè÷ ìòålr z`yipd dnezi Ð

oi`y it lr s` ,dnexza zlke`y ,dn` it

mixenb oi`eyip di`eyipdnexza dlk` Ð

zenai) dax "dy`d"a `pniwe` jk .opaxc

.(`,väìëà àì úùøç åìéàåÐdwaycn

zyxgl`le ,dphw hwpe iz`e ,da wiqrwc

zlke`y dnvrn z`yipy zyxgd lre ipzw

.dnexzaúùøçá ùøç ìéëàé àîù äøéæâÐ

gwt il dn !`ed `ilrn `iepiy e`l i`de

zyxga yxg il dn ,zyxgaopi` odipy Ð

cv ixdy ,zxzen ef s` zxzen ef m`e ,oi`eyp

oiyper ipa e`lc meyn `l` epi` odly xzid

meyn dlek `l` .zelap lke` ohwk eede ,edpip

lik`i `ny dxifb`ki`c `ed zgwta yxg Ð

`pwqna opixn`ck ,dzin aeig dilr.`zlinc

,zyxga yxg lik`i `ny `yixa hwp ikdle

zgwta yxg lik`i `ny hwp `lemeyn Ð

la` .zyxga gwta slgin `l zgwta yxgc

yxg zy` zyxgzy` zyxga `tlgin Ð

lra yxga zgwt lra yxg slgin xcde ,gwt

lecbl dphw la` .zyxgmeyn xfbinl `kil Ð

.oi`eyip ohwl oi`c ,ohwl dlecbìåëéìåÐ

opaxc dnexza zgwta yxg elit`zi` `d Ð

!opaxcn oi`eyp dl'åë àðù éàîåonwl Ð

ol `pn ediiexz :ira?zil `de dl zi` `dc

.dläì éáñð àìå éòðîéî`l dphwa la` Ð

.dric llkl `iz`c ,irpninúðàîîzil Ð

.`wtp egxk lra `dc ,daezk dläééðùÐ

.mixteq ixacnäáåúë äì ïéà,deqpw opaxc Ð

zenai) "zexzen yi"a xn`ck.(a,dtúéðåìééà
.`ed zerh gwnc meyn Ð'åë èâá äàöåé ìáà

Ð`weicndpin opirny zp`nn ipzwc 'ipznc

d`ived `d ;`wtp egxk lrac meyn `nrh

.dphwl daezk yi `nl` ,dl zi` Ðïäì ïéà
íåìë íäéìòe`pz oi`e ,zrc mdl oi`c Ð

oi`eyp opax oewzc ab lr s`e .i`pz oey`xd

yxgl,dipin daezk opax dl epiwz `l Ð

,`yil dvex yi`dy dnn xzei :onwl yxtnck

.`ypdl dvex dy`åéñëðá ÷åæì äöåøùs`e Ð

daezk minkg dl epwz ,(`yp) `ly it lrÐ

eiqkpn wefp zeidle ciqtdl dvexe li`ed !dl azk `ed ixd.miiw e`pz Ðäöø àì àädl azk `lc Ð.minkg zpwzn dl oi` Ðïë íàdaezk dl azinl irac Ðirpnin Ð

iaqp `le.dléåìú íùà äéìò ïéáééç ïéàielz my`a dilr `ade ,ea oi` wtq zrc ea did wtq ,`id yi` zy` wtq `nipc Ð.dxezd on oipw mey el oi` i`cec Ðúà íøåúä
åìù åðéàùoiyecw) ol `wtp zegilyc ,ziad lra edev `le Ð"mz` mb" "mz`"n (a,`nmkzrcl mz` dn ,jkld ,mkgely zeaxl Ð.mkzrcl mkgely s` Ðíøúù éøëðåúà

äîåøú äðéà íéìòá úåùøá åìéôà ìàøùé ìùzixa ipa mz` dn :opirac Ð`ed wtq i`e ,xfl zxzene dnexz eznexz oi` yxg :`din ipzwe .zixa ipa mkgely s` Ð,dnexz Ð

.dil irain mexzie xefgieøæòìà éáøë øîàã àåä`ed wtqc ab lr s` ,ezy` iabe .`ed wtqc xfrl` iaxk l`enyl dil `xiaq dnexz iabc ,diriiqz `l `dn ,xnelk ÐÐ

zevn lkn zg`" :aizk ielz my` iabc .ielz my`a dpi`d'`xwie) "" opixwe ,(d"zeevnxeaqe ,ziaa enr yi` zy`e ezy` oebk ,eiptl xeqi`e xzid yiy ,izxzn `cg rnync

alg oke .`a ef i` lr rci `le ,odizy e`vnp xwale ,zg`d lr `ae ,ezy` `l` my oi`zg`dy el rcep seqle ,odn zg` lk`e ,oney odizy xaqe ,eiptl oneyerci `le ,alg¥

rci i`c .lk` ef i`wtqdy ,`kd la` .milwy sqka xkf my` `ian rci `lc `zyde ,`wpc za elit` ,edc lke ,dawp z`hg iziin Ðdkizga ielzxzid wtq xeqi` wtq ,zg`

.ielz my` iziin `l Ðéåìú íùà åáìç ìò ïéáééç éåë.da ielz wtqd lk `kd `de Ðøæòìà éáøã àîòè éàî.yxg zy`a Ðàúùéì÷oi`y ,zhren ezrc ,xnelk .dwc Ð

`id `zeliv `zrc i` dil `wtqn ,edine .mc` ipa x`yk oiadl ccegndpeek ezpeek i`ce ,xac dyere ezrc ozep `edy dnae ;`id dlelv m` ,el yiy zrcd zvw dze` Ð
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åìéàãdlk` `l zyxgdphw hwpc meyn i` ?olpn :xn`z m`e Ðoky lk `nlc Ð

dlk` zyxg hiwp ded i`e ,zelcb llkl `az `ly ,zyxgdphwc `pin` ded Ð

.dphw icda zyxg `pz `lcn wiicc :xnel yie !oi`eyip llkl d`ay oeik ,dlk` `l

àîùzgwta yxg lik`ilk`z `ly opixfb `l ,dlecba ohw lik`i `ny meyn la` Ð

ixdy ,opixfb `l hren onf meync ,dnexza dphw

.`ziixe`c oiyeciw eidi leraie licbiyk

opixfb `l dphwa :yxtn inlyexiaemeyn Ð

`pig`nye .dp`yil dilr oivtew lkd eidiy Ð

dzeyxgc meyn ,`nrh i`d jiiy `l zyxga

`,dp oihib) "oiwfipd"a yxit qxhpewae .dl dnxb

ohw eh` opixfb `lc ("zgwt"a ligznd xeaic

xn`ck ,oi`eyp dil zilc meyn ,dlecb `yiy

`dc ,d`xp oi`e .`id `giky `lc `zline :`kd

izyxitck `id `zeilrn owxitl jenq o`iyn

.lirl

àîìã`ziixe`c dnexza dlke`l iz`Ð

dnexza `l` dlk` `lc dphwa la`

`l ,(`,v zenai) "dax dy`d"a xn`ck ,opaxc

.zelcb llkl ribzy oeik ,`ziixe`c eh` exfb

íàãdl iaqp `le irpnin okmeyn i`e Ð

d`ivedl eipira dlw `dz `ly`l Ð

.jkl minkg eyg

ïàîikd carinl mikgilhlhna `wec Ð

fnex yxg :(`,hp oihib) "oiwfipd"a opz

irwxwna la` ,fnxpecariyy dne .`l Ð

irwxwn daezka,qetexhet` el didy meyn Ð

.wgvi epiax .eipta `ly mc`l oikf mbe
dzvi

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

äìëàc äpè÷ àðL éàîe .dì éáñð àìå éòðîéî¦§¨¦§¨¨§¦¨©§¨§©¨§¨§¨
?äîeøúa äìëà àìc úLøç àðL éàîe ,äîeøúa¦§¨©§¨¥¤¤§¨¨§¨¦§¨
úLøçä ìò àcbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä :ïðúc¦§©¥¦©¦¨¨¤§©¨©©¥¤¤
ìàøNé úa äpè÷ ìòå ,èâa äàöBiL äéáà dàéOäL¤¦¦¨¨¦¨¤§¨§¥§©§©¨©¦§¨¥
àì úLøç eléàå .äîeøúa úìëBàL ïäëì úàOpL¤¦¥§Ÿ¥¤¤¤¦§¨§¦¥¤¤Ÿ
?ìeëéìå .úLøça Løç ìéëàé ànL äøéæb ?äìëà̈§¨§¥¨¤¨©£¦¥¥§¥¤¤§¥
Løç ìéëàé ànL äøéæb !àeä úBìáð ìëBà ïè÷̈¨¥§¥§¥¨¤¨©£¦¥¥
!ïðaøc äîeøúa ìeëéì ,éîð úçwôa Løçå .úçwôa§¦©©§¥¥§¦©©©¦¥¦§¨§©¨©
éàîe .àúééøBàc äîeøúa dìëBàì éúà àîìc äøéæb§¥¨¦§¨¨¥§§¨¦§¨§©§¨©
úLøç àðL éàîe ,äaeúk dì úéàc äpè÷ àðL§¨§©¨§¦¨§¨©§¨¥¤¤
.dì éáñð àìå éòðîéî ïk íàc ?äaeúk dì úéìc§¥¨§¨§¦¥¦§¨¦§¨¨§¦¨
,úðàîîä :ïðúc ?äaeúk dì úéàc ïìðî äpè÷e§©¨§¨©§¦¨§¨¦§©©§¨¤¤
äàöBé ìáà ,äaeúk ïäì ïéà ¯ úéðBìééàå äéiðMäå§©§¦¨§©§¦¥¨¤§¨£¨§¨
úéìc ïìðî úLøçå .äaeúk dì Lé ¯ äpè÷e ;èâa§¥§©¨¥¨§¨§¥¤¤§¨©§¥
,úBçwt eàNpL äèBLå Løç :àéðúc ?äaeúk dì̈§¨§©§¨¥¥§¤¤¨§¦§

ét ìò óàwtúpLïéà ¯ äèBMä ätzLðå Løçä ç ©©¦¤¦§©¥©©¥¥§¦§©¨©¤¥
.äaeúk íäì Lé ¯ ïîéi÷ì eöø .íeìk íäéìò íäì̈¤£¥¤§¨§©§¨¥¨¤§¨

,äèBL Bà úLøç àNpL çwôeeléôàäàî dì áúk ¦¥©¤¨¨¥¤¤¨£¦¨©¨¥¨
.åéñëða ÷Bfì äöøL éðtî ,úîéi÷ dúaeúk ¯ äðî̈¤§¨¨©¤¤¦§¥¤¨¨¦¦§¨¨

úçwt éëä éà .dì éáñð àìå éòðîéî ïk íàc ,dì ïéà ¯ äöø àì àä ;äöøc ¯ àîòè©£¨§¨¨¨Ÿ¨¨¥¨§¦¥¦§¨¦§¨¨§¦¨¦¨¦¦©©
äMà ,àOéì äöBø LéàäMî øúBé !éañpéî àìå éòðîéî ïk íàc ,äaeúk dì ï÷úéì Løçì§¥¥¦§©¨§¨§¦¥¦§¨¦§¨¦©§¦¥¦¤¨¦¤¦¨¦¨
òaøà dì áúëå àúzéà déáñðà ;eikìî áøc déúeááLa äåäc Løç àeää .àNpäì äöBø¨§¦¨¥©¥¥©£¨§¦¥¥§©©§¦©§§¥¦§¨§¨©¨©§©
äöø eléà :øáñ÷ ,àeä äaø àøáâc eikìî áøk íékç ïàî :àáø øîà .déñëpî éæeæ äàî¥¨¥¦¦§¥£©¨¨©©¦§©©§¦§©§¨©¨¨¨©¦¨¨

ì äçôLéLà øa àéiç áø øîà .ézøz àkéàc ,àëä ïkL ìk ?déì ïðéðáæ àì éî ,BLnL ¦§¨§©§¦¨¨§¦©¥¨¤¥¨¨§¦¨©§¥¨©©¦¨©©¦
àì äMîç :déì òéiñî àîéì .éeìz íLà äéìò ïéáéiç ïéà Løç úLà :ìàeîL øîà̈©§¥¥¤¥¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨¥¨§©©¥£¦¨Ÿ
úà íøBzäå ,ïè÷å ,äèBL ,Løç :ïä elàå ,äîeøz ïúîeøz ïéà ¯ eîøz íàå ,eîBøúé¦§§¦¨§¥§¨¨§¨§¥¥¥¥¤§¨¨§©¥¤
àeä .äîeøz Búîeøz ïéà ¯ ìàøNé úeLøa eléôà ìàøNé ìL íøzL éøëðå ,BlL BðéàL¤¥¤§¨§¦¤¨©¤¦§¨¥£¦¦§¦§¨¥¥§¨§¨
àöú àì Løç úîeøz :øæòìà éaø íeMî øîBà ÷çöé éaø :àéðúc ,øæòìà éaøk øîàc§¨©§©¦¤§¨¨§©§¨©¦¦§¨¥¦©¦¤§¨¨§©¥¥Ÿ¥¥
äëéúç ïðéòa !áéiçéì éîð éeìz íLà ¯ øæòìà éaøk àøéáñ éà .÷ôñ àeäL éðtî ,ïéleçì§¦¦§¥¤¨¥¦§¦¨§©¦¤§¨¨¨¨¨©¦¦©©¨¥©£¦¨
:øîBà øæòìà éaø :àéðúäå ?úBëéúç ézMî äëéúç øæòìà éaø éòa éîe .úBëéúç ézMî¦§¥£¦¦¨¥©¦¤§¨¨£¦¨¦§¥£¦§¨©§¨©¦¤§¨¨¥

k øáñ ìàeîL !éeìz íLà Baìç ìò ïéáéiç éBkøæòìà éaø.àãça déìò âéìôe ,àãça ©¨¦©¤§¨¨¨§¥¨©§©¦¤§¨¨©£¨¨¥£¥©£¨
.éeìz íLà äéìò ïéáéiç Løç úLà :ìàeîL øîà éLà øa àéiç áø øîà :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨©©¦¨©©¦¨©§¥¥¤¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨

:éLà áø àòa .øæòìà éaøk dì øáñ !eîBøúé àì äMîç :éáéúéîàîòè éàî?øæòìà éaøc ¥¦¥£¦¨Ÿ¦§¨©¨§©¦¤§¨¨§¨©©¦©©£¨§©¦¤§¨¨
àúeléö àzòc éà déì à÷tñî eäéîe ,àeä àzLéì÷ àzòc Løçc déì àèéLt èLôéî¦§©§¦¨¥§¥¥©§¨§¦§¨¦§©§¨¥¦©§¨¦¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc zenai(oey`x meil)

dì éáñð àìå éòðnéîmlerly itl ,dze` z`yln erpni miyp` ± ¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
oi`y dn .opaxc diyeciwe `id zyxg mlerl ixdy ,o`nl lkez
`idy onfl leab yiy oeik ,dze` z`yln erpni `l dphwa ok
hrend onfa o`nz `ny yyeg lrad oi`e ,z`vle o`nl dleki
,lcbzy cr o`nz `ly dry lk dqiitl lekiy oeik ,lcbzy cr

.o`nl lkez `l xak f`e
i`eyip oiae zyxg i`eyip oiay milcada oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .dnezi dphw,äîeøúa äìëàc äpè÷ àðL éàîe©§¨§©¨§¨§¨¦§¨
äîeøúa äìëà àìc úLøç àðL éàîednezi dphw dpey dn ± ©§¨¥¤¤§Ÿ¨§¨¦§¨

opaxcn `l` mpi` di`eyipy s`y odkl dig`e dn` de`iydy
odkl z`ypy zyxg eli`e ,opaxc dnexza zlke` mewn lkn
zlke` dpi` opaxcn `l` mpi` di`eyipy oeik ,dlcbyk

,oicd jk ok`y `xnbd dgikene .dnexzaïðúcdpyna(.dp oihib), ¦§©
äéáà äàéOäL úLøçä ìò àãbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä,dzephwa ¥¦©¦¨¨¤§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨

,dxezdn elg diyeciweèâa äàöBiLdlecb `idy eiykr elit` - ¤§¨§¥
it lr s` dnvra yxbzdl `id dleki ,dhib z` lawn `l dia`e

.dgxk lra zyxbzn dy`dy oeik ,zrc dl oi`yåcird okìò §©
ìàøNé úa äpè÷a`n dneziïäëì úàOpLzpwzaici lr minkg §©¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥

,dig`e dn`äîeøúa úìëBàLixacn `xnbd zwiicn .opaxc ¤¤¤¦§¨
,dpyndäìëà àì úLøç eléàådpey`xd zecra ixdy ,dnexza §¦¥¤¤Ÿ¨§¨

zecrae ,zyxg oica xaic oiyexib iabl `cbceb oa opgei iax ly
zyxg s`y xikfd `le dphw `l` xikfd `l dnexz iabl dipyd
.zlke` dpi` zyxgy gkene ,dnexza zlke` dnvrn z`ypy
dpi` zyxge dnexza zlke` dphw recn ,mdipia lcadd dne

.zlke`
,dnexza zlke` dpi` odkl z`ypy zyxg :`xnbd daiynäøéæb§¥¨

úLøça Løç ìéëàé ànL`ypy yxga mb xizdl e`eai `ny - ¤¨©£¦¥¥§¥¤¤
.dnexza dlik`iy zyxg

:`xnbd zl`eyìeëéìåm` s` `ld ,jka dne zyxgd lk`zy ± §¥
mewn lkn xzid dl oi`,àeä úBìáð ìëBà ïè÷oeik ,xnelk ¨¨¥§¥

m` s`y ohwk dpic zeevna zaiegn dpi`e zrc dl oi` zyxgy
m`e ,xeqi`dn eyixtdl mieevn oic zia oi` mixeqi` dyer `ed
zayiin .xeqi`a dnexz lk`z zyxgdy yeygl epilr recn ok
meyn ,dnexza zyxgd ezy` z` lik`dl odkl exq` :`xnbd

,úçwôa Løç ìéëàé ànL äøéæb`ypy gwtl xizp m` ,xnelk §¥¨¤¨©£¦¥¥§¦©©
`ypy yxga s` xizdl e`eai ,dnexza dze` lik`dl zyxg
`ypy yxgl mb xizdl e`eai aeye dnexza dlik`l zyxg
xeq` zeevna zaiigy oeik efe ,dnexza dlik`dl zgwt

.dlik`dl
:`xnbd zl`ey,ïðaøc äîeøúa ìeëéì éîð úçwôa Løçåixdy §¥¥§¦©©©¥¥¦§¨§©¨¨

epi` zgwta yxg :`xnbd daiyn .opaxcn el d`eyp `id
,opaxc dnexza dlik`näîeøúa dìëBàì éúà àîìc äøéæb§¥¨¦§¨¨¥§§¨¦§¨

àúééøBàc`id dfay ,`ziixe`c dnexza dlik`dl `eai `ny - §¨§¨
.opaxcn `l` milg mpi` di`eyipy oeik dxeq`

:`xnbd zl`ey .zyxgl dphw oia yiy sqep weliga dpc `xnbd
äaeúk dì úéìc úLøç àðL éàîe äaeúk dì úéàc äpè÷ àðL éàîe©§¨§©¨§¦¨§¨©§¨¥¤¤§¥¨§¨
dl epwzy ,minkg zpwzn z`ypy dnezi dphw dpey dn ±
daiyn .daezk minkg dl epwz `l zyxg eli`e ,daezk minkg

:`xnbddì éáñð àìå éòðnéî ,ïk íàcdaezk mipwzn eid eli`y - §¦¥¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
yiy mbtdn uegy oeik ,dz`yln mirpnp mc` ipa eid zyxgl
jk meyn erpni `l dphwa la` ,daezk dl mlyl eaiigzi mb dl

.zelcbl `az cizray oeik
:daezk yi dphwly jkl xewnd z` d`ian `xnbdïìðî äpè÷e§©¨§¨¨

äaeúk dì úéàcdig`e dn` de`iydy dnezi dphwy epl oipn ± §¦¨§¨
,daezk dl yiïðúcdpyna(:w zeaezk)dphw ,úðàîîädlraa ¦§©©§¨¤¤

,d`veieäéiðMäå,minkg zxfbn dlra lr dxeq`y zeixrl §©§¦¨
úéðBìééàå,z`ype zcll dleki dpi`y.äaeúk ïäì ïéàmrhde §©§¦¥¨¤§¨

`yepde ,epevxa `ly z`veiy meyn zp`nn ,daezk mdl oi`y
,daezk dl oi`y minkg deqpw opaxcn eilr dxeq`y oeik 'diipy'

.oi`eyipa `ed zerh gwny meyn daezk dl oi` zipelii`e
dp`iny meyn `weecy rnyn ,dpynd ixacn `xnbd zwiicn

,daezk dl oi` okl ,egxk lra d`vieäpè÷å èâa äàöBé ìáà£¨§¨§¥§§©¨
egxk lra df oi`y xg`n ,hba lrad d`ivedy,äaeúk dì Lé¥¨§¨

.dphwl daezk yiy ixd
:daezk dl oi` zyxgy oipn zx`an `xnbdúéìc ïìðî úLøçå§¥¤¤§¨¨§¥

çwtúpL ét ìò óà ,úBç÷t eàNpL äèBLå Løç ,àéðúc .äaeúk dì̈§¨§©§¨¥¥§¤¤¨§¦§©©¦¤¦§©©
Løçä,gwt dyrp -äèBMä ätzLðå,oiyeciwd xg` ezrcl xfg - ©¥¥§¦§©¨©¤

íeìk íäéìò íäì ïéàdaezk reazl zekf mdizeypl oi` ± ¥¨¤£¥¤§
.i`pz daezk aeigl m`pz oi`e zrc mdl oi`y meyn ,mdilran

m`eïîéi÷ì eöø,dheyd dtzype yxgd gwtzpy ixg`íäì Lé ¨§©§¨¥¨¤
.äaeúk:`ziixad dtiqen,äèBL Bà úLøç àNpL çwôe`edy oeik §¨¦¥©¤¨¨¥¤¤¨

jkl ,aiigzdl egeka yie zrc oaeléôàm`dì áúkdzaezka £¦¨©¨
äðî äàî,lecb mekq `edyúîéi÷ dúaeúkitk dl ozil aiige ¥¨¨¤§¨¨©¤¤

,azkyäöøL éðtîåéñëða ÷Bfìjka dvx dl azky oeiky ± ¦§¥¤¨¨¦¦§¨¨
`ziixaa rnyn ,`xnbd zwiicn .mwifdle eiqkpn hirndl

càîòèmeyn ,dl ozil aiig zyxgl daezk azekdy mrhdy ± ©£¨
äöøc,jkl aiigzdeäöø àì àä,dl aezkl dvx `l m` la` ± §¨¨¨Ÿ¨¨

dì ïéàmrhde .zyxgl daezk ozil miaiign oi`y gkene ,daezk ¥¨
,lirl x`azpy itk `ed daezk dl epwz `lyïk íàceid m`y - §¦¥

,daezk dl mipwzndì éáñð àìå éòðnéîmeyn mc` ipa erpni - ¦©§¥§Ÿ¨§¥¨
.zyxg `yil jk
:`xnbd zl`eyéëä éà,zyxgl daezk epwz `ly mrhd m` ± ¦¨¥

,dze` `yiln erpni `ly ick dzaehl `edúçwtz`ypyLøçì ¦©©§¥¥
éáñpéî àìå éòðnéî ,ïk íàc ,äaeúk dì ïwúéìepwzi `l m`y ± ¦©¥¨§¨§¦¥¦©§¥§Ÿ¦©§¥

dl ozep epi`y oeik ,miyxgl `ypidln zegwtd erpni daezk dl
ixdy ,jkl yeygl oi` :`xnbd zayiin .daezkLéàäMî øúBé¥¦¤¨¦

,àNpäì äöBø äMà àOéì äöBømiyp miyxgd e`vni i`ceae ¤¦¨¦¨¨§¦¨¥
m` ,zyxga eli`e .daezk `la s` mdl `ypidl evxiyeid

.dz`yln mirpnp miyp` eid daezk dl mipwzn
:yxg zaezk oipra dyrn d`ian `xnbdäåäc Løç àeää©¥¥©£¨

déúeááLaezpekya xc didy cg` yxga dyrn ±,Bikìî áøc §¥§¥§©©§¦
àúzéà déáñðà,zgwt dy` eikln ax e`iyd -òaøà dì áúëe ©§§¥¦§¨§©¨©§©

déñëpî éæeæ äàîeiqkpn fef ze`n rax` ly daezk dl azke ± ¥¨¥¦¦§¥
.yxgd lyàeä äaø àøáâc Bikìî áøk íékç ïàî ,àáø øîàin - ¨©¨¨©©¦§©©§¦§©§¨©¨

s` yxgd z` aiigl egekay `ed lecb mc`y eikln ax enk mkg
ok dyry mrhde .yxg i`eyipa daezk aeig oi` oicd xwirny

c meyn ,yxgd cqtdl yyg `leäöø elà øáñ÷yxgdäçôL ¨¨©¦¨¨¦§¨
ìdéì ïðéðáæ àì éî ,BLnL,eynyl dgty el mipew epiid `l m`d - §©§¦Ÿ©§¦©¥

ok m`e ,fef ze`n rax`aézøz àkéàc ,àëä ïkL ìkoky lk ± ¨¤¥¨¨§¦¨©§¥
izy dfa yiy ,daezk jxevl eiqkpn `ivedl ep` mi`yxy ,o`k

.eynyiy in yi oi`eyipd ici lr mbe ,dy` `yep mb ,zelrn
:yxg i`eyip oipra l`eny ly `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,éeìz íLà äéìò ïéáéiç ïéà Løç úLà ,ìàeîL øîà éLà øa àéiç¦¨©©¦¨©§¥¥¤¥¥¥©¨¦¨¤¨¨¨¨
oick ielz my` aiig epi` ,bbeya xg` mc` dilr `a m` ,xnelk
on oiyeciw wtq o`k yiy mixne` oi`e ,yi` zy` wtq lr `ad
el oi`y i`ce `l` ,oiyeciw eiyeciwe zrc oa did `ny dxezd

.dxezd on ezy`a oipw mey
:dpynn l`enyl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥

dpyna epipyy dnn l`eny ixacl di`x yiy xn`p`"t zenexz)

(`"noze` ,äMîçoldl mixkfendeîBøúé àì,dnexzíàåexar £¦¨Ÿ¦§§¦
eå ,ïè÷å ,äèBL ,Løç ,ïä elàå .äîeøz ïúîeøz ïéà eîøzokíøBzä ¨§¥§¨¨§¨§¥¥¥¥¤§¨¨§©¥

BlL BðéàL úà.milrad edeeivy `laåokíøzL íéáëBk ãáBò ¤¤¥¤§¥¨¦¤¨©
n dnexzeléôà ,ìàøNé ìLmxz m`úeLøadìàøNéeglyy ± ¤¦§¨¥£¦¦§¦§¨¥

mexzl l`xyid.äîeøz Búîeøz ïéàoi`y el` lka exn`y itle ¥§¨§¨
,llk dnexz oic mxzy dn lr lg `ly rnyn ,dnexz oznexz
.'mexzie xefgie dnexz' xnel dpynl did ,dnexz wtq did m`y
,dnexz eznexz oi` i`ce mxzy yxgy dpyna x`eany myke
yxgy l`eny ly enrha yxtl yi jk ,xfl dlik`a xzene
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miwxt dyelya` cenr biw sc ± iriax wxtzenai
äì éáñð àìå éòðîéîiptn o`nl dleki `id mlerle li`ed Ðdphw la` .dzeyxg

onf xeariy cr ,`zry lk dl `pqiitn :xaqe ,dl yi leab Ð.dpe`inàðù éàî
äîåøúá äìëàãm` Ðdz`iyd.odkl dn`úùøç àðù éàîåd`iyd `ly Ð

'ek opzck ,dlk` `lc ,oixenb di`eyip oi`y ,dzephwa dia`.dlk` `l `nl` Ðìò
äéáà äàéùäù úùøçäd`veiy ,dzephwa Ð

dhib lawn dia` oi`e ,licbzyn elit`e ,hba

ezlawn Ðdiyeciwc ab lr s`e .d`veie `id

zrc `la diyexibe ,eed oixenb,`hib ied Ð

.dpevxl `lye dpevxl z`vei dy`dy itl

ìàøùé úá äðè÷ ìòålr z`yipd dnezi Ð

oi`y it lr s` ,dnexza zlke`y ,dn` it

mixenb oi`eyip di`eyipdnexza dlk` Ð

zenai) dax "dy`d"a `pniwe` jk .opaxc

.(`,väìëà àì úùøç åìéàåÐdwaycn

zyxgl`le ,dphw hwpe iz`e ,da wiqrwc

zlke`y dnvrn z`yipy zyxgd lre ipzw

.dnexzaúùøçá ùøç ìéëàé àîù äøéæâÐ

gwt il dn !`ed `ilrn `iepiy e`l i`de

zyxga yxg il dn ,zyxgaopi` odipy Ð

cv ixdy ,zxzen ef s` zxzen ef m`e ,oi`eyp

oiyper ipa e`lc meyn `l` epi` odly xzid

meyn dlek `l` .zelap lke` ohwk eede ,edpip

lik`i `ny dxifb`ki`c `ed zgwta yxg Ð

`pwqna opixn`ck ,dzin aeig dilr.`zlinc

,zyxga yxg lik`i `ny `yixa hwp ikdle

zgwta yxg lik`i `ny hwp `lemeyn Ð

la` .zyxga gwta slgin `l zgwta yxgc

yxg zy` zyxgzy` zyxga `tlgin Ð

lra yxga zgwt lra yxg slgin xcde ,gwt

lecbl dphw la` .zyxgmeyn xfbinl `kil Ð

.oi`eyip ohwl oi`c ,ohwl dlecbìåëéìåÐ

opaxc dnexza zgwta yxg elit`zi` `d Ð

!opaxcn oi`eyp dl'åë àðù éàîåonwl Ð

ol `pn ediiexz :ira?zil `de dl zi` `dc

.dläì éáñð àìå éòðîéî`l dphwa la` Ð

.dric llkl `iz`c ,irpninúðàîîzil Ð

.`wtp egxk lra `dc ,daezk dläééðùÐ

.mixteq ixacnäáåúë äì ïéà,deqpw opaxc Ð

zenai) "zexzen yi"a xn`ck.(a,dtúéðåìééà
.`ed zerh gwnc meyn Ð'åë èâá äàöåé ìáà

Ð`weicndpin opirny zp`nn ipzwc 'ipznc

d`ived `d ;`wtp egxk lrac meyn `nrh

.dphwl daezk yi `nl` ,dl zi` Ðïäì ïéà
íåìë íäéìòe`pz oi`e ,zrc mdl oi`c Ð

oi`eyp opax oewzc ab lr s`e .i`pz oey`xd

yxgl,dipin daezk opax dl epiwz `l Ð

,`yil dvex yi`dy dnn xzei :onwl yxtnck

.`ypdl dvex dy`åéñëðá ÷åæì äöåøùs`e Ð

daezk minkg dl epwz ,(`yp) `ly it lrÐ

eiqkpn wefp zeidle ciqtdl dvexe li`ed !dl azk `ed ixd.miiw e`pz Ðäöø àì àädl azk `lc Ð.minkg zpwzn dl oi` Ðïë íàdaezk dl azinl irac Ðirpnin Ð

iaqp `le.dléåìú íùà äéìò ïéáééç ïéàielz my`a dilr `ade ,ea oi` wtq zrc ea did wtq ,`id yi` zy` wtq `nipc Ð.dxezd on oipw mey el oi` i`cec Ðúà íøåúä
åìù åðéàùoiyecw) ol `wtp zegilyc ,ziad lra edev `le Ð"mz` mb" "mz`"n (a,`nmkzrcl mz` dn ,jkld ,mkgely zeaxl Ð.mkzrcl mkgely s` Ðíøúù éøëðåúà

äîåøú äðéà íéìòá úåùøá åìéôà ìàøùé ìùzixa ipa mz` dn :opirac Ð`ed wtq i`e ,xfl zxzene dnexz eznexz oi` yxg :`din ipzwe .zixa ipa mkgely s` Ð,dnexz Ð

.dil irain mexzie xefgieøæòìà éáøë øîàã àåä`ed wtqc ab lr s` ,ezy` iabe .`ed wtqc xfrl` iaxk l`enyl dil `xiaq dnexz iabc ,diriiqz `l `dn ,xnelk ÐÐ

zevn lkn zg`" :aizk ielz my` iabc .ielz my`a dpi`d'`xwie) "" opixwe ,(d"zeevnxeaqe ,ziaa enr yi` zy`e ezy` oebk ,eiptl xeqi`e xzid yiy ,izxzn `cg rnync

alg oke .`a ef i` lr rci `le ,odizy e`vnp xwale ,zg`d lr `ae ,ezy` `l` my oi`zg`dy el rcep seqle ,odn zg` lk`e ,oney odizy xaqe ,eiptl oneyerci `le ,alg¥

rci i`c .lk` ef i`wtqdy ,`kd la` .milwy sqka xkf my` `ian rci `lc `zyde ,`wpc za elit` ,edc lke ,dawp z`hg iziin Ðdkizga ielzxzid wtq xeqi` wtq ,zg`

.ielz my` iziin `l Ðéåìú íùà åáìç ìò ïéáééç éåë.da ielz wtqd lk `kd `de Ðøæòìà éáøã àîòè éàî.yxg zy`a Ðàúùéì÷oi`y ,zhren ezrc ,xnelk .dwc Ð

`id `zeliv `zrc i` dil `wtqn ,edine .mc` ipa x`yk oiadl ccegndpeek ezpeek i`ce ,xac dyere ezrc ozep `edy dnae ;`id dlelv m` ,el yiy zrcd zvw dze` Ð
éà
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åìéàãdlk` `l zyxgdphw hwpc meyn i` ?olpn :xn`z m`e Ðoky lk `nlc Ð

dlk` zyxg hiwp ded i`e ,zelcb llkl `az `ly ,zyxgdphwc `pin` ded Ð

.dphw icda zyxg `pz `lcn wiicc :xnel yie !oi`eyip llkl d`ay oeik ,dlk` `l

àîùzgwta yxg lik`ilk`z `ly opixfb `l ,dlecba ohw lik`i `ny meyn la` Ð

ixdy ,opixfb `l hren onf meync ,dnexza dphw

.`ziixe`c oiyeciw eidi leraie licbiyk

opixfb `l dphwa :yxtn inlyexiaemeyn Ð

`pig`nye .dp`yil dilr oivtew lkd eidiy Ð

dzeyxgc meyn ,`nrh i`d jiiy `l zyxga

`,dp oihib) "oiwfipd"a yxit qxhpewae .dl dnxb

ohw eh` opixfb `lc ("zgwt"a ligznd xeaic

xn`ck ,oi`eyp dil zilc meyn ,dlecb `yiy

`dc ,d`xp oi`e .`id `giky `lc `zline :`kd

izyxitck `id `zeilrn owxitl jenq o`iyn

.lirl

àîìã`ziixe`c dnexza dlke`l iz`Ð

dnexza `l` dlk` `lc dphwa la`

`l ,(`,v zenai) "dax dy`d"a xn`ck ,opaxc

.zelcb llkl ribzy oeik ,`ziixe`c eh` exfb

íàãdl iaqp `le irpnin okmeyn i`e Ð

d`ivedl eipira dlw `dz `ly`l Ð

.jkl minkg eyg

ïàîikd carinl mikgilhlhna `wec Ð

fnex yxg :(`,hp oihib) "oiwfipd"a opz

irwxwna la` ,fnxpecariyy dne .`l Ð

irwxwn daezka,qetexhet` el didy meyn Ð

.wgvi epiax .eipta `ly mc`l oikf mbe
dzvi
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äìëàc äpè÷ àðL éàîe .dì éáñð àìå éòðîéî¦§¨¦§¨¨§¦¨©§¨§©¨§¨§¨
?äîeøúa äìëà àìc úLøç àðL éàîe ,äîeøúa¦§¨©§¨¥¤¤§¨¨§¨¦§¨
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רטז
miwxt dyelyaa cenr biw sc ± iriax wxtzenai

`cgc xfrl` iaxl dil `hiyt yxg ly eini lk ,mlerle .`id dlelv ezrc e`l i`

.dhey mizr milg mizr epi`c ,yxgl dil zi` `zrcäéì àèéùô àîìã åàe`lc Ð

ixnbl milg `edy mizrc ,dil `wtqnc `nrh epiid `l` .`id `zeliv `zrcezrce

.did milg oiyeciw zrya `ny opiyiige ,dlelvèâá åúùà úà àéöåäìexwirn yxg Ð

`nlyac .`l e` yxbl leki m` ,xfrl` iaxl

opaxlopixn`ck ,`ivenc ol `hiyt Ð

zenai) oizipznaqpeky myk :(a,aiwdfinxa

ieync ,xfrl` iaxl `l` .dfinxa `iven jk

i`n ,wtq dil?úøæåçå åúéáî äçìùîùoky Ð

bdpn.oiyea oi`y miheydùéà äðéî òîù
äéì àéòáéîdy` i`c .dil `hiyt dy`e Ð

edl irai` ikd ,dil `hiyt yi`e dil `irain

yi`l zyxbznd dy` dnec epi` :ixecd`l

.yxbndàùøâéî àì éîð äùàdlre Ðeziinw

.da `veik ef s` ,mdixacl di`x opax dl

dil ixcdnwc "dnec epi`"e,yi``meyn

dy` ezixn`c ekcicl :xn`w ikd edi`c

dy` `py i`ne yi` `py i`n ,`yxbin?
ïðçåé éáø ìù åúåãòîmewna elit`c :xn`c Ð

dy`c `zrc opira `l mixenb oiyeciw

.oiyexibaäì ïúåð éðàù äæ èâ åàø íéãòì øîà
ezy`l dl xn`e xfge ,drny `l `ide Ð

`le ,df aeg xhy iqpk :zgwtdriced`edy

dhib.zyxebn ef ixd Ðàì ïðçåé éáø øîà åàì
äúòã ïðéòázyxg :ipzwc ,oiyexiba dy`c Ð

.hba z`veiàèéùôikd i`ce opgei iaxlc Ð

.`ed
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äúöédnvr yxbl ci dl oi`y efwxtae .a` dl oi`a `wec epiidc :mz epiax xn` Ð

dleki oi`y dphw lk iab ,(a,bn) oiyeciwc ipy wxta oke (a,cq oihib) "lawzd"

d`xp oi`e .dia` ici lr elit` :qxhpewa yxit ,yxbzdl dleki dpi` dhib z` xenyl

"dcia ozpe"n `kd dl witn i`pi iax `dc ,mz epiaxl,dnvr z` yxbl ci dl yiy in Ð

a` dl yiy oeike .ci dl oi`y ef dzviyi ixd Ð

dxrp elit`c .ci dllawn dia` oia `id oia Ð

dcedi iaxle .dhibiaxe .`id `le dia` Ð

"dglye"n yixcc ,inp l`rnyi`lc rnyn Ð

.`pixg` `xwn yixcc `l` ,i`pi iax` bilt

,`id zxfeg dpi`e dglyn a` dl yic `nrhe

mz epiax `iad cere .xefgln dxnyn dia`y

zihzyp :mzd xn`wc ,oiwxitc inlyexin dii`x

ikd ,dxixb iptn :ixn` i`pi iax iac ,`ivei `l Ð

bdpn da oibdepe ,cg` lk xg` zxxbpy :eyexit

oi`y :ixn` ediiexz `pn iaxe `xif iax .xwtd

iax mya dingp iax .dhib z` xenyl dleki

xar ,ediipia `ki` ilin `zlz :xn` dcedi

yxibeoeik ,xzen ,dxixb iptn xn`c o`n Ð

;xwtd da ebdpi `ly ,opaxc xeqi` `l` `kilc

itl xn`c o`nl .hb df ixd yxibe xar m`

dhib z` xenyl dleki dpi`y:yexit ,xeq` Ð

yi :ediipia `ki` cere .hb hbd oi` `ziixe`cn

xn`c o`n .dnelg minrte dhey minrte ,a` dl

dxixb iptnon dxneyl leki a`d oi`y ,xeq` Ð

on zxdfp oi` dhey `idy mizra oke ;xwtdd

xenyl dleki dpi`y xn`c o`nl la` .xwtdd

dhib z`dhib z` xenyl leki a` dl yi ÐÐ

dnelg minrt okexenyl dleki mizr dl yi Ð

zrcei ediipia `ki`c xninl ivn dede .dhib z`

xn`c o`nlc .dnvr z` `le dhib z` xenyl

xn`c o`nle ;`kd xn`ck ,xeq` dxixb iptn

dhib z` xenyl zrcei dpi`yzrcei ef Ð

ediipia `ki` xninl dil `gip `l` !dhib xenyl

.dnvr `le dhib z` xenyl zrcei oi`a elit`

`ly biltc o`n `kilc rnyn `kdc ab lr s`e

`kd yixcc `ed i`pi iaxe ,xwtd bdpn da ebdpi

."dcia ozpe"n dhib xenyl dleki oi`y

bilte ,dxixb meyn i`pi iax xn`w inlyexiae

dhib xenyl dleki dpi`c xn`c `nrh`oi` Ð

zeketd zexnine zeibeq yi ik ,jk lk dniz df

xn`wc dxixbc miyxtn yie .eply cenlzdn

inlyexiadlekie ,zxfege dglyn epiid Ð

dhib xenyl.dhib xenyl ci dl yiy epiid Ð

o`n ,df itle .`kdc i`xen`c `zbelt epiide

"dglye"n witncdpi` a` dl yi elit` Ð

iptn xn`c o`nl ,a` dl yi :xn`wc ,zyxbzn

dxixbxarc .df yexit d`xp oi` ,edine .xeq` Ð

oeik ,dxixb iptn xn`c o`nl xzen i`n` yxibe

dnelg mizre dhey mizr :cere ?`ziixe`c iedc

oeik ?xeq` dxixb iptn xn`c o`nlc xn`w i`n`

dry dze`a ixd ,dnelg `idyk hb dlawc

mz epiax ok dxede .`id zxfeg dpi`e dglyn

ciwc ipy wxtae .dyrnl dkld'ek i`pi iax iac xn`de ,zyxbzn dhey dxez xac dnvr `le dhib `l xenyl zrcei oi`c `l`e :jixtc `kde .xzei zetqeza jix`d oiyeivn ded Ð

.dnvr z` `le dhib z` xenyl zrceia ipync `iepiy llka edfy `l` ,a` dl yia iiepyløîà'ek dcic iab ipzwc inp `wic iia`zinler diteb iia` xn`w `kdc :xn`z m`e Ð ¥

leki oi`c azkd jezn xacl lekiy yxgzpy gwta xn`c ,l`ilnb oa oerny oax lr eixag eilr oiwelgc ,`wic inp oizipzn :iia` xn`w (a,`r oihib) "efg`y in" wxtae ,wgvi iaxckl

eixag eilr oiwlegc wiic mzde ,dhzyp`e dyxgzp` i`w zinlerc :wgvi epiax xne`e !diteb iia` dil xn`w `kde .wgvi iaxckl zinler `nlc :`tt ax dil igce .zinler ipzwcn ,yxbl

.wgvi iaxckl `l` llk `iz` `l `nlc ,xaq `tt axe .yxgzp` zinler xn`wc i`nnøîà'ek opgei iax ly ezecrn `ax.hba d`vei zyxg ixn`c ,opaxcn xninl ivn ded Ð

.`id dkld zecr lkc meyn :cere .eixacn di`x oi`ian minkgy ,opgei iax hwpinl dil `gip `l`åäî'ek aeg xhy iqpk dl xn` ik `nizcxn`c `kid `dc :wgvi epiax dywde Ð

df xhy iqpk dl`axc dizlin`c :xnel yie !`hiyt :dywiz izk`e .dzrc opira `lc `l` eixacn opirny `le ,'ek dilhac `zi` m`c ,`xaqn `l` `cbceb oa opgei iaxcn 'irny `l Ð

.aeg xhy iqpka eprinyd `axc ,ipyne ?llk xninl `axl dil dnle ,`hiyt :jixt
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יבמות. חרש שנשא - פרק ארבעה עשר דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zenai(oey`x meil)

àúeléö àzòc åàì éàdpi` yxgd ly ef dyelw drc mby e` - ¦¨©§¨¦¨
,dlelvíìBòìeyxgd ly eini lky xfrl` iaxl el heyt did df §¨

àeä àzòc àãç.dpzyn ezrc oi`e ,el yi zg` drc -àîìc Bà £¨©§¨¦§¨
did df ,xfrl` iax ly ewtq did jk `ny e` ±déì àèéLt§¦¨¥

àeä àúeléö àzòc åàìå àzLéì÷ dézòãc`id yxgd zrcy - §©§¥§¦§¨§¨©§¨¦¨
aygp epi`y i`ce ef drc meyne ,dlelv drc dpi`e dyelw drc

,zrc oalàîòè eðééä àëäå`edy yxgd lr xfrl` iax xn`y §¨¨©§©£¨
,zrc oa wtqäèBL íézòå íéìç íézòc ïåék`edy mipnf yiy - ¥¨§¦¦¨¦§¦¦¤

gwtezrc oi`e dhey `edy mipnf yie ,dlelv ezrce xac lkl
,yciwy drya did avn dfi`a mircei ep` oi`y oeike ,dlelv
ixde ,eiyeciw elge onf eze`a dxenb drc el dzid `ny miyyeg

.dxezd on zycewn wtq `id
:`xnbd zx`andpéî à÷ôð éàîìoia dkldl lcad yi dn oiprl ± §©©§¨¦¨

exwirn yxg oiprl ,xfrl` iax ly wtqd xe`iaa miccvd ipy
dvexe yciwyàéöBäìz`àeä àzòc àãç úøîà éà ,èâa BzLà §¦¦§§¥¦¨§©£¨©§¨

`vnpe ,dpzyn dpi`e yxgl el yi zg` drcy xn`z m` -
yïéLeøéb Ck ïéLecwkel yi oiyeciw zrya el yiy drc dze` ± ©¦¦¨¥¦

oiyeciwa dlelv zaygp ezrcy cvd lre ,oiyexib zrya mb
.oiyexibd elge oiyexiba mb `id dlelv ,oiyeciwd elgeúøîà éàå§¦¨§©

äèBL íézòå íéìç íézò`ed yxgy `ed wtqdy xn`p m` la` ± ¦¦¨¦§¦¦¤
ok m` ,dhey minrte `ixa minrtLc÷î éöî éLec÷did `ed - ©¥¨¥§©¥

la` ,dry dze`a `ixa did `ny wtqn ezy` z` ycwl leki
Løâî éöî àì éLeøbzryay okzi ixdy ,leki epi` yxbl ± ¨¥Ÿ¨¥§¨¥

:`xnbd zniiqn .yxbl leki epi`y dhey `ed oiyexibdéàî± ©
.xfrl` iaxl wtqd xe`ia edn

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
e zgwt ycwnd :dpyna epipy'åëå úéhzLð.hba dp`ivei `l ¦§©¥

:df oic mrh zx`an `xnbdäèBL äøBz øác ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¨¨
,úLøbúî,dxezdn yxbzdl dleki zrc dl oi`y s` ,xnelk ¦§¨¤¤

dçøk ìòa úçwtà äåäc éãéîlra zgwt yxbl xyt`y myk ± ¦¦©£¨©¦©©§©¨§¨
,oiyexibl dy`d zrca jxev oi`y ,dgxkeøîà íòh äîeminkg ©©©¨§

dheyy dpynaúLøBâî dðéàick ,[zyxbzn dpi`-]eâäðé àlL ¥¨§¤¤¤Ÿ¦§£
,ø÷ôä âäðî dá,dnvr xenyl zrcei dpi`y oeiky eyygy ¨¦§©¤§¥

x`yizy minkg epwiz okl ,zepfl dnvr xiwtz dzrc zelwa
.dpyxbi `le dlra zgz

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn dhey efi`a ±àîéìéàm` ± ¥¦¨¥¦¥¨
dheya xaecnì úòãBécdhéb øBîLxacl dhib oia zpgany ± §©©¦§¦¨

,hb lawl ci dl yiy aygp df ici lre ,xg`åokì úòãBéøBîL §©©¦§
dîöò,xwtd bdpn da ebdpi `lyø÷ôä âäðî da éâäð éîike - ©§¨¦¨£¥¨¦§©¤§¥

xenyl zrcei ixde ,xwtd bdpn da ebdpiy yyg yi z`fk dy`a
.dnvr z`àlàz`fk dheya xaecny xn`z dnúòãBé ïéàc ¤¨§¥©©

ìàì øBîLz`àìå dhébz`,dîöòokzi ike ,dywi ok m` ¦§Ÿ¦¨§Ÿ©§¨
wgvi iax xn` efk dheyayéøîà àäå ,úLøbúî äèBL äøBz øác§©¨¨¦§¨¤¤§¨¨§¥

éàpé éaø éáciabl xn`p ,i`pi iax ly eyxcn ziaa exn` ixde ± §¥©¦©©
hb(` ck mixac)minkg eyxce ,'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke'§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

'dãéa ïúðå'`weec,dîöò Løâì ãé dì LiL éîzrceiy epiid §¨©§¨¨¦¤¥¨¨§¨¥©§¨
,yxbzdl dleki dhib z` xenylBæ äúöé,[dhey±]ãé dì ïéàL ¨§¨¤¥¨¨

dîöò Løâìefk dhey ok m`e ,dhib z` xenyl zrc dl oi` oky §¨¥©§¨
ony sqep xewn d`ian `xnbd .yxbzdl dleki dpi` dxez oicn

:yxbzdl dleki dpi` dxezdåok,ìàòîLé éaø éác àðúxn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥
weqta(my),'Búéaî dçlLå'wx yxbl xyt`y minkg eyxc o`kn §¦§¨¦¥

z`,úøæBç dðéàå dçlLnL éîoiyxbn xy`ky zrc za epiid ¦¤§©§¨§¥¨¤¤
,dlral zxfeg dpi` aey dze`Bæ äúöé[dhey±]úøæBçå dçlLnL ¨§¨¤§©§¨§¤¤

xenyl dleki dpi`y ef dhey ok enke .dyxbl xyt` i` jkitle
dze` oiglyn oky ,dxezd on yxbzdl dleki dpi` dhib z`
zyxbzn dhey dxez xacy wgvi iax xn` cvike ,zxfeg `ide

.hba
:`xnbd zayiinàëéøö àì`l` mikxvp wgvi iax ixac oi` ± Ÿ§¦¨

efk dheyaì úòãBécì úòãBé dðéàå ,dhéb øBîLdîöò øBîL`ly §©©¦§¦¨§¥¨©©¦§©§¨

okle ,xwtd bdpn da ebdpiäèBL äøBz øácefkàäc ,úLøbúî §©¨¨¦§¨¤¤§¨
ì úòãBé,dhéb øBîLenke ,hbd z` lawl ci dl yiy zaygp okle ©©¦§¦¨

.'zxfeg dpi`e dglyn' llka `id okà÷téì àì ïðaø øeîàå± §¨©¨¨Ÿ©§¨
ick ,dpyxbi `ly minkg exn` mewn lkneâäðî dá eâäðé àlL¤Ÿ¦§£¨¦§©

.ø÷ôä¤§¥
:wgvi iax ixacl reiq `ian iia`éîð à÷éc ,éiaà øîàs` - ¨©©©¥©§¨©¥

,ok wiecn epzpynndãéc éab éðz÷cdy` iabl dpynd dzpyy ± §¨¨¥©¥¦¨
,oi`eyipd xg`l zihzypydéãéc éaâå ,àéöBé àì úéhzLðeli`e ± ¦§©¥Ÿ¦§©¥¦¥

y dpynd dtiqen ,dhzypy lra iablàéöBé àì.'úéîìBò'yie Ÿ¦¨¦
,wcwcléðz÷ àìc íúä àðL éàîe ,úéîìBò éðz÷c àëä àðL éàî©§¨¨¨§¨¨¥¨¦©§¨¨¨§Ÿ¨¨¥
úéîìBò`ivei `ly dpynd dzpy eay lrad dhzyp dpey dn ± ¨¦

,'zinler' dpynd dzpy `l dy`d zihzyp iabl eli`e 'zinler'
dpéî òîL àlà,o`kn gikedl yi ±àúééøBàc àälray dn ± ¤¨§©¦¨¨§¨§¨

oi` yxibe xar m` s`e ,dxez oicn `ed yxbl leki epi` dhey
e .'zinler' `ivei `l ea epy jkle ,milg eiyexibàädy` eli`e ± ¨

n wx zyxbzn dpi` dhey,ïðaøcdyxbl xyt` dxez oicny oeik §©¨¨
.'zinler' oeyld da xkfed `l okle ,dzrcn `ly

:dpyna epipy'åëå éøeð ïa ïðçBé éaø øîàdy`d dn iptn ¨©©¦¨¨¤¦
zwtzqn `xnbd .`iven epi` yxgzpy yi`de d`vei dyxgzpy

:ixep oa opgei iax ixacaàèéLt Léà ,éøeð ïa ïðçBé éaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦¨¨¤¦¦§¦¨
déìheyt did yxbl leki epi`y yxgzpy yi` ly oicd m`d ± ¥

,minkgl dcen `ed df oicae ,elålräMàdyxgzpyàéòaéî÷ §¦¨¨¦©§¨
déìie`xe ,zrc za dpi` ixd ,yxbzdl dleki cvik el dywed - ¥

.yxgk dpic zeidldéì àèéLt äMà àîìc Bà,jtidl `ny e` ± ¦§¨¦¨§¦¨¥
s` yxbzdl dlekiy el heyt did dyxgzpy dy` ly oicd

,zrc dl oi`yålrLéàyxgzpydéì àéòaéî÷recn el dywed - §¦¨¦©§¨¥
.zyxg oick ,zrc oa epi`y s` yxbl leki epi`

:dpynd oeyln di`x `xnbd d`iandéì eøîà÷cî ,òîL àz± ¨§©¦§¨¨§¥
,ixep oa opgei iaxl minkg eaiydy jknäîBc BðéàoicLéàä ¥¤¨¦

ì Løâîäoic,úLøbúnä äMàmeynäMàäLzyxbzndúàöBé ©§¨¥§¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨¥
hba dlrandðBöøì[dzrcn-]dðBöøì àlLåokle ,[dgxk lra-] ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

,zyxbzn zrc da oi`y zyxg s`åeli`LéàäyxbndBðéà §¨¦¥
àéöBîhba,BðBöøì àlà,zrc oa didiy jixv okleLéà dpéî òîL ¦¤¨¦§§©¦¨¦

déì àéòaéî÷ixep oa opgei iax zl`yy gikedl yi ef oeyln ± ¨¦©§¨¥
did dy`ae ,yxbl leki epi` recn yxgzpy yi`d lr dzid
did yi`ae ,dy`d lr l`y eli`y ,yxbzdl dlekiy el heyt
dnec epi` el xnel mikixv minkg eid ,yxbl leki epi`y el heyt

.yxbnd yi`l zyxbznd dy`d
ixd :`xnbd dywn,äaøcà,jtidl gikedl yi dpynd jyndn ©§©¨

déì eøîà÷cî'da àöBik Bæ óà'opgei iaxl minkg exn`y dnn ± ¦§¨¨§¥©©¥¨
dze`k ,hba d`vei `id ixd dyxgzdy zgwt s`y ixep oa
iax dilr cirdy dxezd on diyeciwy dia` d`iydy zyxg

,hba z`veiy `cbceb oa opgeidéì àéòaéî÷ äMà dpéî òîLjkn ± §©¦¨¦¨¨¦©§¨¥
,zyxbzn dnl dyxgzpy dy`d lr dzid ezl`yy gikedl yi
gikedl `cbceb oa opgei iax zecr z` minkg el e`iad jk lre
dzrn `vnpe .zyxg `id dzry s` yxbzdl dlekiy dy`d lr
eli`e dl`yd dzid yi`d lry rnyn mdixac ly `yixdny

.dl`yd dzid dy`d lry rnyn `tiqdn
:xg` ote`a minkge ixep oa opgei iax ixac z` zyxtn `xnbd

éøeð ïa ïðçBé éaø ,àlàezl`yíäéøáãìminkg ly,eäì øîà÷jke ¤¨©¦¨¨¤¦§¦§¥¤¨¨©§
,mdl xn`éãéãìily izrcl -äMà Løâî éöî àì Léàc éëéä ék §¦¦¦¥¦§¦Ÿ¨¥§¨¥¦¨

àLøbéî àì éîðjixvy oeik yxbl leki epi` yxg yi`y myk - ©¥Ÿ¦¨§¨
rczy jixvy oeik zyxbzn dpi` zyxg dy` jk ,ezrcl yxbl

.dhib z` zlawnyeëãéãì àlàmixaeq mz`y mkzhiyl ± ¤¨§¦§
ok m` ,yxbzdl dleki dyxgzpy dy`yéàîe äMà àðL éàî©§¨¦¨©

Léà àðL,zrc `la yxbzdl dlekiy dy` oia lcadd dn ± §¨¦
jk lre ,zrc ila yxbl leki epi`y yi`ldéì eøîà,minkgBðéà ¨§¥¥

,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBcl`yy dn itl ,xnelk ¤¨¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤
lr dligz el eaiyd ,yxbl leki yi`d oi` recn minkg zhiyl
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ריז
miwxt dyelyaa cenr biw sc ± iriax wxtzenai

`cgc xfrl` iaxl dil `hiyt yxg ly eini lk ,mlerle .`id dlelv ezrc e`l i`

.dhey mizr milg mizr epi`c ,yxgl dil zi` `zrcäéì àèéùô àîìã åàe`lc Ð

ixnbl milg `edy mizrc ,dil `wtqnc `nrh epiid `l` .`id `zeliv `zrcezrce

.did milg oiyeciw zrya `ny opiyiige ,dlelvèâá åúùà úà àéöåäìexwirn yxg Ð

`nlyac .`l e` yxbl leki m` ,xfrl` iaxl

opaxlopixn`ck ,`ivenc ol `hiyt Ð

zenai) oizipznaqpeky myk :(a,aiwdfinxa

ieync ,xfrl` iaxl `l` .dfinxa `iven jk

i`n ,wtq dil?úøæåçå åúéáî äçìùîùoky Ð

bdpn.oiyea oi`y miheydùéà äðéî òîù
äéì àéòáéîdy` i`c .dil `hiyt dy`e Ð

edl irai` ikd ,dil `hiyt yi`e dil `irain

yi`l zyxbznd dy` dnec epi` :ixecd`l

.yxbndàùøâéî àì éîð äùàdlre Ðeziinw

.da `veik ef s` ,mdixacl di`x opax dl

dil ixcdnwc "dnec epi`"e,yi``meyn

dy` ezixn`c ekcicl :xn`w ikd edi`c

dy` `py i`ne yi` `py i`n ,`yxbin?
ïðçåé éáø ìù åúåãòîmewna elit`c :xn`c Ð

dy`c `zrc opira `l mixenb oiyeciw

.oiyexibaäì ïúåð éðàù äæ èâ åàø íéãòì øîà
ezy`l dl xn`e xfge ,drny `l `ide Ð

`le ,df aeg xhy iqpk :zgwtdriced`edy

dhib.zyxebn ef ixd Ðàì ïðçåé éáø øîà åàì
äúòã ïðéòázyxg :ipzwc ,oiyexiba dy`c Ð

.hba z`veiàèéùôikd i`ce opgei iaxlc Ð

.`ed
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äúöédnvr yxbl ci dl oi`y efwxtae .a` dl oi`a `wec epiidc :mz epiax xn` Ð

dleki oi`y dphw lk iab ,(a,bn) oiyeciwc ipy wxta oke (a,cq oihib) "lawzd"

d`xp oi`e .dia` ici lr elit` :qxhpewa yxit ,yxbzdl dleki dpi` dhib z` xenyl

"dcia ozpe"n `kd dl witn i`pi iax `dc ,mz epiaxl,dnvr z` yxbl ci dl yiy in Ð

a` dl yiy oeike .ci dl oi`y ef dzviyi ixd Ð

dxrp elit`c .ci dllawn dia` oia `id oia Ð

dcedi iaxle .dhibiaxe .`id `le dia` Ð

"dglye"n yixcc ,inp l`rnyi`lc rnyn Ð

.`pixg` `xwn yixcc `l` ,i`pi iax` bilt

,`id zxfeg dpi`e dglyn a` dl yic `nrhe

mz epiax `iad cere .xefgln dxnyn dia`y

zihzyp :mzd xn`wc ,oiwxitc inlyexin dii`x

ikd ,dxixb iptn :ixn` i`pi iax iac ,`ivei `l Ð

bdpn da oibdepe ,cg` lk xg` zxxbpy :eyexit

oi`y :ixn` ediiexz `pn iaxe `xif iax .xwtd

iax mya dingp iax .dhib z` xenyl dleki

xar ,ediipia `ki` ilin `zlz :xn` dcedi

yxibeoeik ,xzen ,dxixb iptn xn`c o`n Ð

;xwtd da ebdpi `ly ,opaxc xeqi` `l` `kilc

itl xn`c o`nl .hb df ixd yxibe xar m`

dhib z` xenyl dleki dpi`y:yexit ,xeq` Ð

yi :ediipia `ki` cere .hb hbd oi` `ziixe`cn

xn`c o`n .dnelg minrte dhey minrte ,a` dl

dxixb iptnon dxneyl leki a`d oi`y ,xeq` Ð

on zxdfp oi` dhey `idy mizra oke ;xwtdd

xenyl dleki dpi`y xn`c o`nl la` .xwtdd

dhib z`dhib z` xenyl leki a` dl yi ÐÐ

dnelg minrt okexenyl dleki mizr dl yi Ð

zrcei ediipia `ki`c xninl ivn dede .dhib z`

xn`c o`nlc .dnvr z` `le dhib z` xenyl

xn`c o`nle ;`kd xn`ck ,xeq` dxixb iptn

dhib z` xenyl zrcei dpi`yzrcei ef Ð

ediipia `ki` xninl dil `gip `l` !dhib xenyl

.dnvr `le dhib z` xenyl zrcei oi`a elit`

`ly biltc o`n `kilc rnyn `kdc ab lr s`e

`kd yixcc `ed i`pi iaxe ,xwtd bdpn da ebdpi

."dcia ozpe"n dhib xenyl dleki oi`y

bilte ,dxixb meyn i`pi iax xn`w inlyexiae

dhib xenyl dleki dpi`c xn`c `nrh`oi` Ð

zeketd zexnine zeibeq yi ik ,jk lk dniz df

xn`wc dxixbc miyxtn yie .eply cenlzdn

inlyexiadlekie ,zxfege dglyn epiid Ð

dhib xenyl.dhib xenyl ci dl yiy epiid Ð

o`n ,df itle .`kdc i`xen`c `zbelt epiide

"dglye"n witncdpi` a` dl yi elit` Ð

iptn xn`c o`nl ,a` dl yi :xn`wc ,zyxbzn

dxixbxarc .df yexit d`xp oi` ,edine .xeq` Ð

oeik ,dxixb iptn xn`c o`nl xzen i`n` yxibe

dnelg mizre dhey mizr :cere ?`ziixe`c iedc

oeik ?xeq` dxixb iptn xn`c o`nlc xn`w i`n`

dry dze`a ixd ,dnelg `idyk hb dlawc

mz epiax ok dxede .`id zxfeg dpi`e dglyn

ciwc ipy wxtae .dyrnl dkld'ek i`pi iax iac xn`de ,zyxbzn dhey dxez xac dnvr `le dhib `l xenyl zrcei oi`c `l`e :jixtc `kde .xzei zetqeza jix`d oiyeivn ded Ð

.dnvr z` `le dhib z` xenyl zrceia ipync `iepiy llka edfy `l` ,a` dl yia iiepyløîà'ek dcic iab ipzwc inp `wic iia`zinler diteb iia` xn`w `kdc :xn`z m`e Ð ¥

leki oi`c azkd jezn xacl lekiy yxgzpy gwta xn`c ,l`ilnb oa oerny oax lr eixag eilr oiwelgc ,`wic inp oizipzn :iia` xn`w (a,`r oihib) "efg`y in" wxtae ,wgvi iaxckl

eixag eilr oiwlegc wiic mzde ,dhzyp`e dyxgzp` i`w zinlerc :wgvi epiax xne`e !diteb iia` dil xn`w `kde .wgvi iaxckl zinler `nlc :`tt ax dil igce .zinler ipzwcn ,yxbl

.wgvi iaxckl `l` llk `iz` `l `nlc ,xaq `tt axe .yxgzp` zinler xn`wc i`nnøîà'ek opgei iax ly ezecrn `ax.hba d`vei zyxg ixn`c ,opaxcn xninl ivn ded Ð

.`id dkld zecr lkc meyn :cere .eixacn di`x oi`ian minkgy ,opgei iax hwpinl dil `gip `l`åäî'ek aeg xhy iqpk dl xn` ik `nizcxn`c `kid `dc :wgvi epiax dywde Ð

df xhy iqpk dl`axc dizlin`c :xnel yie !`hiyt :dywiz izk`e .dzrc opira `lc `l` eixacn opirny `le ,'ek dilhac `zi` m`c ,`xaqn `l` `cbceb oa opgei iaxcn 'irny `l Ð

.aeg xhy iqpka eprinyd `axc ,ipyne ?llk xninl `axl dil dnle ,`hiyt :jixt
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¯ äèBL íézòå íéìç íézò zøîà éàå .ïéLeøéb¥¦§¦¨§©§¦¦¨¦§¦¦¤
.e÷éz ?éàî .Løâî éöî àì éLeøb ,Lc÷î éöî éLec÷¦¥¨¥§©¥¥¥¨¨¥§¨¥©¥

'åëå úéhzLð"äèBL äøBz øác :÷çöé éaø øîà ." ¦§©¥¨©©¦¦§¨§©¨¨
íòh äîe .dçøk ìòa úçwtà äåäc écéî ,úLøbúî¦§¨¤¤¦¥©£¨©¦©©§©¨§¨©©©
.ø÷ôä âäðî da eâäðé àlL ?úLøBâî dðéà eøîà̈§¥¨§¤¤¤Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥

ì úòãBéc àîéìéà ?éîc éëéäúòãBéå dhéb øBîL ¥¦¨¥¦¥¨§©©¦§¦¨§©©
ì:àlà ?ø÷ôä âäðî da éâäð éî ¯ dîöò øBîL ¦§©§¨¦¨£¦¨¦§©¤§¥¤¨

ì úòãBé ïéàcäøBz øác ¯ dîöò àìå dhéb àì øBîL §¥©©¦§Ÿ¦¨§Ÿ©§¨§©¨
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äúöé ,úøæBç dðéàå dçlLnL éî ¯ "Búéaî dçlLå"§¦§¨¦¥¦¤§©§¨§¥¨¤¤¨§¨

ì úòãBéc ,àëéøö àìà !úøæBçå dçlLnL BæøBîL ¤§©§¨§¤¤¨§¦¨§©©¦§
ì úòãBé dðéàå dhébäèBL äøBz øác ,dîöò øBîL ¦¨§¥¨©©¦§©§¨§©¨¨

ì úòãBé àäc ¯ úLøbúî.ø÷ôä âäðî da eâäðé àlL ,à÷téì àì ïðaø øeîàå ,dhéb øBîL ¦§¨¤¤§¨©©¦§¦¨§¨©¨©¨¥§¨¤Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zenai(oey`x meil)

àúeléö àzòc åàì éàdpi` yxgd ly ef dyelw drc mby e` - ¦¨©§¨¦¨
,dlelvíìBòìeyxgd ly eini lky xfrl` iaxl el heyt did df §¨

àeä àzòc àãç.dpzyn ezrc oi`e ,el yi zg` drc -àîìc Bà £¨©§¨¦§¨
did df ,xfrl` iax ly ewtq did jk `ny e` ±déì àèéLt§¦¨¥

àeä àúeléö àzòc åàìå àzLéì÷ dézòãc`id yxgd zrcy - §©§¥§¦§¨§¨©§¨¦¨
aygp epi`y i`ce ef drc meyne ,dlelv drc dpi`e dyelw drc

,zrc oalàîòè eðééä àëäå`edy yxgd lr xfrl` iax xn`y §¨¨©§©£¨
,zrc oa wtqäèBL íézòå íéìç íézòc ïåék`edy mipnf yiy - ¥¨§¦¦¨¦§¦¦¤

gwtezrc oi`e dhey `edy mipnf yie ,dlelv ezrce xac lkl
,yciwy drya did avn dfi`a mircei ep` oi`y oeike ,dlelv
ixde ,eiyeciw elge onf eze`a dxenb drc el dzid `ny miyyeg

.dxezd on zycewn wtq `id
:`xnbd zx`andpéî à÷ôð éàîìoia dkldl lcad yi dn oiprl ± §©©§¨¦¨

exwirn yxg oiprl ,xfrl` iax ly wtqd xe`iaa miccvd ipy
dvexe yciwyàéöBäìz`àeä àzòc àãç úøîà éà ,èâa BzLà §¦¦§§¥¦¨§©£¨©§¨

`vnpe ,dpzyn dpi`e yxgl el yi zg` drcy xn`z m` -
yïéLeøéb Ck ïéLecwkel yi oiyeciw zrya el yiy drc dze` ± ©¦¦¨¥¦

oiyeciwa dlelv zaygp ezrcy cvd lre ,oiyexib zrya mb
.oiyexibd elge oiyexiba mb `id dlelv ,oiyeciwd elgeúøîà éàå§¦¨§©

äèBL íézòå íéìç íézò`ed yxgy `ed wtqdy xn`p m` la` ± ¦¦¨¦§¦¦¤
ok m` ,dhey minrte `ixa minrtLc÷î éöî éLec÷did `ed - ©¥¨¥§©¥

la` ,dry dze`a `ixa did `ny wtqn ezy` z` ycwl leki
Løâî éöî àì éLeøbzryay okzi ixdy ,leki epi` yxbl ± ¨¥Ÿ¨¥§¨¥

:`xnbd zniiqn .yxbl leki epi`y dhey `ed oiyexibdéàî± ©
.xfrl` iaxl wtqd xe`ia edn

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
e zgwt ycwnd :dpyna epipy'åëå úéhzLð.hba dp`ivei `l ¦§©¥

:df oic mrh zx`an `xnbdäèBL äøBz øác ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¨¨
,úLøbúî,dxezdn yxbzdl dleki zrc dl oi`y s` ,xnelk ¦§¨¤¤

dçøk ìòa úçwtà äåäc éãéîlra zgwt yxbl xyt`y myk ± ¦¦©£¨©¦©©§©¨§¨
,oiyexibl dy`d zrca jxev oi`y ,dgxkeøîà íòh äîeminkg ©©©¨§

dheyy dpynaúLøBâî dðéàick ,[zyxbzn dpi`-]eâäðé àlL ¥¨§¤¤¤Ÿ¦§£
,ø÷ôä âäðî dá,dnvr xenyl zrcei dpi`y oeiky eyygy ¨¦§©¤§¥

x`yizy minkg epwiz okl ,zepfl dnvr xiwtz dzrc zelwa
.dpyxbi `le dlra zgz

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn dhey efi`a ±àîéìéàm` ± ¥¦¨¥¦¥¨
dheya xaecnì úòãBécdhéb øBîLxacl dhib oia zpgany ± §©©¦§¦¨

,hb lawl ci dl yiy aygp df ici lre ,xg`åokì úòãBéøBîL §©©¦§
dîöò,xwtd bdpn da ebdpi `lyø÷ôä âäðî da éâäð éîike - ©§¨¦¨£¥¨¦§©¤§¥

xenyl zrcei ixde ,xwtd bdpn da ebdpiy yyg yi z`fk dy`a
.dnvr z`àlàz`fk dheya xaecny xn`z dnúòãBé ïéàc ¤¨§¥©©

ìàì øBîLz`àìå dhébz`,dîöòokzi ike ,dywi ok m` ¦§Ÿ¦¨§Ÿ©§¨
wgvi iax xn` efk dheyayéøîà àäå ,úLøbúî äèBL äøBz øác§©¨¨¦§¨¤¤§¨¨§¥

éàpé éaø éáciabl xn`p ,i`pi iax ly eyxcn ziaa exn` ixde ± §¥©¦©©
hb(` ck mixac)minkg eyxce ,'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke'§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

'dãéa ïúðå'`weec,dîöò Løâì ãé dì LiL éîzrceiy epiid §¨©§¨¨¦¤¥¨¨§¨¥©§¨
,yxbzdl dleki dhib z` xenylBæ äúöé,[dhey±]ãé dì ïéàL ¨§¨¤¥¨¨

dîöò Løâìefk dhey ok m`e ,dhib z` xenyl zrc dl oi` oky §¨¥©§¨
ony sqep xewn d`ian `xnbd .yxbzdl dleki dpi` dxez oicn

:yxbzdl dleki dpi` dxezdåok,ìàòîLé éaø éác àðúxn`p §¨¨§¥©¦¦§¨¥
weqta(my),'Búéaî dçlLå'wx yxbl xyt`y minkg eyxc o`kn §¦§¨¦¥

z`,úøæBç dðéàå dçlLnL éîoiyxbn xy`ky zrc za epiid ¦¤§©§¨§¥¨¤¤
,dlral zxfeg dpi` aey dze`Bæ äúöé[dhey±]úøæBçå dçlLnL ¨§¨¤§©§¨§¤¤

xenyl dleki dpi`y ef dhey ok enke .dyxbl xyt` i` jkitle
dze` oiglyn oky ,dxezd on yxbzdl dleki dpi` dhib z`
zyxbzn dhey dxez xacy wgvi iax xn` cvike ,zxfeg `ide

.hba
:`xnbd zayiinàëéøö àì`l` mikxvp wgvi iax ixac oi` ± Ÿ§¦¨

efk dheyaì úòãBécì úòãBé dðéàå ,dhéb øBîLdîöò øBîL`ly §©©¦§¦¨§¥¨©©¦§©§¨

okle ,xwtd bdpn da ebdpiäèBL äøBz øácefkàäc ,úLøbúî §©¨¨¦§¨¤¤§¨
ì úòãBé,dhéb øBîLenke ,hbd z` lawl ci dl yiy zaygp okle ©©¦§¦¨

.'zxfeg dpi`e dglyn' llka `id okà÷téì àì ïðaø øeîàå± §¨©¨¨Ÿ©§¨
ick ,dpyxbi `ly minkg exn` mewn lkneâäðî dá eâäðé àlL¤Ÿ¦§£¨¦§©

.ø÷ôä¤§¥
:wgvi iax ixacl reiq `ian iia`éîð à÷éc ,éiaà øîàs` - ¨©©©¥©§¨©¥

,ok wiecn epzpynndãéc éab éðz÷cdy` iabl dpynd dzpyy ± §¨¨¥©¥¦¨
,oi`eyipd xg`l zihzypydéãéc éaâå ,àéöBé àì úéhzLðeli`e ± ¦§©¥Ÿ¦§©¥¦¥

y dpynd dtiqen ,dhzypy lra iablàéöBé àì.'úéîìBò'yie Ÿ¦¨¦
,wcwcléðz÷ àìc íúä àðL éàîe ,úéîìBò éðz÷c àëä àðL éàî©§¨¨¨§¨¨¥¨¦©§¨¨¨§Ÿ¨¨¥
úéîìBò`ivei `ly dpynd dzpy eay lrad dhzyp dpey dn ± ¨¦

,'zinler' dpynd dzpy `l dy`d zihzyp iabl eli`e 'zinler'
dpéî òîL àlà,o`kn gikedl yi ±àúééøBàc àälray dn ± ¤¨§©¦¨¨§¨§¨

oi` yxibe xar m` s`e ,dxez oicn `ed yxbl leki epi` dhey
e .'zinler' `ivei `l ea epy jkle ,milg eiyexibàädy` eli`e ± ¨

n wx zyxbzn dpi` dhey,ïðaøcdyxbl xyt` dxez oicny oeik §©¨¨
.'zinler' oeyld da xkfed `l okle ,dzrcn `ly

:dpyna epipy'åëå éøeð ïa ïðçBé éaø øîàdy`d dn iptn ¨©©¦¨¨¤¦
zwtzqn `xnbd .`iven epi` yxgzpy yi`de d`vei dyxgzpy

:ixep oa opgei iax ixacaàèéLt Léà ,éøeð ïa ïðçBé éaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦¨¨¤¦¦§¦¨
déìheyt did yxbl leki epi`y yxgzpy yi` ly oicd m`d ± ¥

,minkgl dcen `ed df oicae ,elålräMàdyxgzpyàéòaéî÷ §¦¨¨¦©§¨
déìie`xe ,zrc za dpi` ixd ,yxbzdl dleki cvik el dywed - ¥

.yxgk dpic zeidldéì àèéLt äMà àîìc Bà,jtidl `ny e` ± ¦§¨¦¨§¦¨¥
s` yxbzdl dlekiy el heyt did dyxgzpy dy` ly oicd

,zrc dl oi`yålrLéàyxgzpydéì àéòaéî÷recn el dywed - §¦¨¦©§¨¥
.zyxg oick ,zrc oa epi`y s` yxbl leki epi`

:dpynd oeyln di`x `xnbd d`iandéì eøîà÷cî ,òîL àz± ¨§©¦§¨¨§¥
,ixep oa opgei iaxl minkg eaiydy jknäîBc BðéàoicLéàä ¥¤¨¦

ì Løâîäoic,úLøbúnä äMàmeynäMàäLzyxbzndúàöBé ©§¨¥§¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨¥
hba dlrandðBöøì[dzrcn-]dðBöøì àlLåokle ,[dgxk lra-] ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

,zyxbzn zrc da oi`y zyxg s`åeli`LéàäyxbndBðéà §¨¦¥
àéöBîhba,BðBöøì àlà,zrc oa didiy jixv okleLéà dpéî òîL ¦¤¨¦§§©¦¨¦

déì àéòaéî÷ixep oa opgei iax zl`yy gikedl yi ef oeyln ± ¨¦©§¨¥
did dy`ae ,yxbl leki epi` recn yxgzpy yi`d lr dzid
did yi`ae ,dy`d lr l`y eli`y ,yxbzdl dlekiy el heyt
dnec epi` el xnel mikixv minkg eid ,yxbl leki epi`y el heyt

.yxbnd yi`l zyxbznd dy`d
ixd :`xnbd dywn,äaøcà,jtidl gikedl yi dpynd jyndn ©§©¨

déì eøîà÷cî'da àöBik Bæ óà'opgei iaxl minkg exn`y dnn ± ¦§¨¨§¥©©¥¨
dze`k ,hba d`vei `id ixd dyxgzdy zgwt s`y ixep oa
iax dilr cirdy dxezd on diyeciwy dia` d`iydy zyxg

,hba z`veiy `cbceb oa opgeidéì àéòaéî÷ äMà dpéî òîLjkn ± §©¦¨¦¨¨¦©§¨¥
,zyxbzn dnl dyxgzpy dy`d lr dzid ezl`yy gikedl yi
gikedl `cbceb oa opgei iax zecr z` minkg el e`iad jk lre
dzrn `vnpe .zyxg `id dzry s` yxbzdl dlekiy dy`d lr
eli`e dl`yd dzid yi`d lry rnyn mdixac ly `yixdny

.dl`yd dzid dy`d lry rnyn `tiqdn
:xg` ote`a minkge ixep oa opgei iax ixac z` zyxtn `xnbd

éøeð ïa ïðçBé éaø ,àlàezl`yíäéøáãìminkg ly,eäì øîà÷jke ¤¨©¦¨¨¤¦§¦§¥¤¨¨©§
,mdl xn`éãéãìily izrcl -äMà Løâî éöî àì Léàc éëéä ék §¦¦¦¥¦§¦Ÿ¨¥§¨¥¦¨

àLøbéî àì éîðjixvy oeik yxbl leki epi` yxg yi`y myk - ©¥Ÿ¦¨§¨
rczy jixvy oeik zyxbzn dpi` zyxg dy` jk ,ezrcl yxbl

.dhib z` zlawnyeëãéãì àlàmixaeq mz`y mkzhiyl ± ¤¨§¦§
ok m` ,yxbzdl dleki dyxgzpy dy`yéàîe äMà àðL éàî©§¨¦¨©

Léà àðL,zrc `la yxbzdl dlekiy dy` oia lcadd dn ± §¨¦
jk lre ,zrc ila yxbl leki epi`y yi`ldéì eøîà,minkgBðéà ¨§¥¥

,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBcl`yy dn itl ,xnelk ¤¨¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤
lr dligz el eaiyd ,yxbl leki yi`d oi` recn minkg zhiyl
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc zenai(ipy meil)

íúä eìéièéìå àéìèå éìè øácmiphw dclie cli myl bidpz jl ± §©§¥§©§¨§¦©§¨¨
,my ewgyiyeäì éúééî eäì éçkLî éàce`vni m` jk jezny ± §¦©§§¥§©§¦§

`xnbd zwiicn .mnvrn jil` me`iai eca`y zegztnd z` my
:dyrnd jeznøáñ÷ àîìày ,xaeq zct iaxy o`kn gken ±ïè÷ ©§¨¨¨©¨¨

dúBìáð ìëBà,mixeqi` x`y lr xaer e`ïéåeöî ïéc úéa ïéà ¥§¥¥¥¦§ª¦
BLéøôäìiax xizd cvik ok `l m`y ,dxez xeqi` lr xearln §©§¦

miaxd zeyxa lehlh xeqi` lr exariy miphw `iadl zct
.zaya

:zct iax zhiyl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥
epipyy ,zct iax zhiyl zriiqn oldlc `ziixady xn`p

,`ziixaa÷Bðézì íãà øîàé àì,zeevnl ribd `ly ohw epiidc ŸŸ©¨¨©¦
çzôî éì àáäe`íúBç éì àáä,zaya miaxd zeyx jxcàlà ¨¥¦©§¥©¨¥¦¨¤¨

ìBú Bçépî,÷øBæ Bçépî ,Lxaegnd on ylez ohwd m` mby xnelk ©¦¥©¦¥
.ea zegnl jixv lecbd oi` ,miaxd zeyxa utg wxef e` zaya

.eyixtdl oieevn oic zia oi` zelap lke` ohwy ixd
:di`xd z` dgec iia`,ééaà øîàegipn' ,`ziixaa epipyy dn ¨©©©¥

ìBz'Lxaecnan ylez,áe÷ð BðéàL õéöòlcby dn dxezd ony ¥§¨¦¤¥¨
epnn yelzl xeqi`de ,rwxwl xaegnk aygp epi` df uivra

egipn' epipyy dne .opaxcn wx `ed zaya'÷øBæwxefa xaecn ¥
ïðaøc úéìîøëalhlhl xeqi` oi`e miaxd zeyx zaygp dpi`y §©§§¦§©¨¨

yixtdl miaiegn dxez xeqi`ay okzi mlerle ,opaxcn `l` da
.ohwd z`

z` yixtdl oieevn oic ziay ,zct iax cbp di`x d`ian `xnbd
:ohwdòîL àzzaya dpyndn di`x(.`kw),da epipyyãáBò ¨§©¥

úBaëì àaL íéáëBk,l`xyi lv` dzidy dwilc zayaïéà ¨¦¤¨§©¥
,äak Bì íéøîBàzeyrl ixkpl dxin` exq` minkgy meyn §¦©¥

,l`xyi xear zaya dk`lnåoi` envrn zeakl `ayk ok §
el xnel mikixvïéàL éðtî ,äaëz ìàaeig,íäéìò BúúéáLoi`y ©§©¤¦§¥¤¥§¦¨£¥¤

ekxvl dk`ln dyri `ly ixkpd lr xenyl deevn l`xyid
la` .zayaäaëz ìà Bì íéøîBà úBaëì àaä ïè÷iptnBúúéáML ¨¨©¨§©§¦©§©¤¤§¦¨

,íäéìòixd .xeqi` dyri `ly ohwd lr xenyl lecbd deevne £¥¤
.eyixtdl mieevn oic zia xeqi` xaer ohwdy ote`ay

:`xnbd dgec,ïðçBé éaø øîàxaecn dpyna,åéáà úòc ìò äNBòa ¨©©¦¨¨§¤©©©¨¦
,dwilcd z` dakiy eia`l gepy d`ex ohwde ,ecil cner eia`y
la` .xeq` df ixde zeakl edeevn a`d eli`k aygp df ote`y
oke .eyixtdl mieevn oic zia oi` envrn zelap lke`y ohw
`l` eizegztn eca`y zewepizl xn` `l ,zct iax ly dyrna

`le ,my ewgyiy.zegztnd el e`iaiy el gepy ezrca exikd
dyery ohwa xaecn dpynd ly `tiqa ok` m` :`xnbd dywn

,eia` zrc lrdéúååëcl `yixa yxtl yi dfl dneca ±ãáBò éab ¦§¨¥©¥¥
íéáëBk,zeakl `adìàøNé úòc ìò äNBòcote`a xaecny - ¨¦§¤©©©¦§¨¥

jka el gepy d`ex ixkpde my cner l`xyid ziad lray
zeywdl yi ok m`e ,dakiyéøL éîixde ,ok zeyrl xzen ike - ¦¨¦

iebl dxin` lkk z`f xeq`l yie jk lr edevn l`xyid eli`k df
.dxeq`y

:`xnbd zvxznãéáò déLôðc àzòcà íéáëBk ãáBòlr ixkpd ± ¥¨¦©©§¨§©§¥¨¦
rceiy oeik ,l`xyid zrici `la elit` ,dyer `ed envr zrc
dakny aygp ,zayd xg`l ieaikd lr l`xyidn xky lehiy

.ziad lra ly ezegilya dyery aygp df oi`e ,ely epevxn
:`ziixan zct iaxl di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaïaly ohwøáçzenexz zyxtd lr on`pd mc` ± ¤¨¥
zexyrneBnà éáà ìöà Cìéì ìéâøL`edyõøàä íòon`p epi`e ¤¨¦¥¥¥¤£¦¦©¨¨¤

,zexyrnd lrepìéëàé ànL ïéLLBç ïéàen` ia`íðéàL íéøác ¥§¦¤¨©£¦¤§¨¦¤¥¨
íéðweúîm` oke ,[mixyern mpi`y-]àöîeia`úBøét Bãéa §¨¦¨¨§¨¥

,en` ia` lv` laiwy,Bì ÷e÷æ ïéàz` repnl jixv epi` ,xnelk ¥¨
ly oic yi el` zexitly s`y ixd .zexitd z` lek`ln epa
oze` lehil deevn a`d oi` mewn lkn dlik`a xeq`y 'i`nc'
.eyixtdl mieevn oic zia oi` zelap lke`d ohwy gkene ,epa cin

:`xnbd dgec,elé÷ä éàîãa ,ïðçBé éaø øîàzexity oeik ,xnelk ¨©©¦¨¨¦§©¥¥

lr jenql yi dxezd on ixdy ,opaxcn `l` mixeq` mpi` i`nc
eliwd dfa ,mxyrl aeig oi`e od oixyrn ux`d inr aexy jk
x`ya s`y dfn di`x `iadl oi`e .eyixtdl jixv oi`y minkg

.eyixtdl mieevn oic zia oi` mixeqi`
:envr z` xzeq opgei iaxy dywn `xnbdàä ,éàîãc àîòè àlà¤¨©§¨¦§©¨

éøeOòì àòa éàcåeliwd i`nca `weecy rnyn opgei iax ixacn ± ©©¨¥§©¥
jixv a`d did ,i`ce laha la` ,eyixtdl jixv a`d oi`y
mieevn oic zia zelap lke`d ohwy xaeqy `vnpe ,mxyrl

.eyixtdlåixdïðçBé éaø øîàä`ad ohwy epipyy dn iabl ,lirl §¨¨©©¦¨¨
wxy ,dakz l` el mixne` dwilc zeaklåéáà úòc ìò äNBòa§¤©©©¨¦

zia oi` envr zrc lr dyeray xaeqy `vnpe ,eyixtdl jixv
.eyixtdl mieevn oic

:`xnbd zvxzndéì à÷tñî é÷etñ ïðçBé éaø àlàdid opgei iax ± ¤¨©¦¨¨©¥§©§¨¥
,`l e` eyixtdl jixv m` xeqi` xaerd ohw ly df oica wteqn

éçãî àëä éà÷ éçãî àëä éà÷`ay ohwn di`x e`iadyk okle - ¨¥¨¨©§¥¨¥¨¨©§¥
lr dyera cinrdl xyt`y dgc ,eyixtdl mieevny zeakl
mieevn oi`y xyt` envr zrcn dyera la` ,eia` zrc
,ohwd cia ux`d mr zexit `vnn di`x e`iadyke .eyixtdl
la` ,eliwd i`ncay xnel xyt`y dgc ,eyixtdl mieevn oi`y

qi` x`ya.eyixtdl mieevny okzi mixe
:zct iaxl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyïaohw ¨§©¤

lyïäk øáç[dxdhe d`neh ipica xidfd odk mkg cinlz-] ¨¥Ÿ¥
Bnà éáà ìöà Cìéì ìéâøL`edyànL ïéLLBç ïéà ,õøàä íò ïäk ¤¨¦¥¥¥¤£¦¦Ÿ¥©¨¨¤¥§¦¤¨

.äàîè äîeøz epìéëàém` s`eBãéa àöîepa lyúBøétlaiwy ©£¦¤§¨§¥¨¨¨§¨¥
,en` ia` lv`Bì ÷e÷æ ïéàdnexz mdy yygn mdn eyixtdl ¥¨

oic zia oi` `ziixe`c xeqi`a s`y ef `ziixan gkene .d`nh
.eyixtdl mieevn

zwqer ef `ziixa :`xnbd dgec,ïðaøc äîeøúae`nhp m` s`e ¦§¨§©¨¨
jixv oi`y micen mlek dfae ,opaxcn `l` mixeq` mpi`
.eyixtdl mieevn oic ziay xyt` dxez xeqi`a la` .eyixtdl
oic zia oi` xeqi` lr xaerd ohwy ztqep di`x d`ian `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àz,`ziixaa epipy÷Bðéz ÷ðBély ¨§©¥¦
zil`xyiå ,íéáëBk úãáBòî CìBäåwpei okïéàå ,äàîè äîäaî §¥¥¤¤¨¦§¦§¥¨§¥¨§¥

õ÷L ÷ðBéa ïéLLBçwpei `edy meyn jkn eyixtdl miyyeg oi` - §¦§¥¤¤
.dxezd on xeq`y uweynd xacåmpn`epìéëàé àìeiciaúBìáð §Ÿ©£¦¤§¥

ïlekîe .íéNîøe íéö÷L úBôøèewepizd,úaLa eléôàå íäî ÷ðBé §¥§¨¦§¨¦¦¨¥¥¤§£¦§©¨
.zaya 'wxtn' xeqi` meyn eyixtdl oi`eøeñà ìBãâáewepil el §¨¨

z` wxtny ,'yc' zk`ln meyn ,zaya wepil e` ,d`nh dndan
.elecib mewnn algdL eðééä ïéâäBð ,øîBà ìeàL àaàeid milecb ©¨¨¥£¦¨¦¤

.áBè íBéa äøBäè äîäaî íé÷ðBi:di`xd z` zyxtn `xnbdéðz÷ §¦¦§¥¨§¨§¨¨¥
àäéî,`ziixaa epipy mewn lkn -'õ÷L ÷ðBéa ïéLLBç ïéà'epiide ¦¨¥§¦§¥¤¤

,dxezd on xeq`d d`nh dnda alg s` wepil wepizl migipny
.eyixtdl mieevn oic zia oi` zelap lke`d ohwy gkene

:`xnbd dgecíúäalg wepil wepizl migipny mrhd my ± ¨¨
`ed d`nh,äðkñ íeMîmy oi`y oeik ,`nva zeni wpii `l m`y ¦©¨¨
.xyk alg

:`xnbd dywnéîð ìBãb éëä éàote`a `ziixaa xaecn ok` m` ± ¦¨¥¨©¥
meyn zaya wepil el xizdl jixv did lecbl mb ixd ,dpkq ly

`xnbd zvxzn .xeq` lecbay `ziixaa epipy recne ,dpkq:ìBãb̈
àðcîeà éòa,dpkq llka ok` `ed m` eze` cen`l jixv lecb ± ¨¥§¨¨

jkle ,dpkq icil `eaiy `la zay xg` cr oizndl lekiy okziy
.edecn`iy cr el mixizn oi`

ok m` :`xnbd zl`eyàðcîeà éòaéì éîð ïè÷recn ohw s` ± ¨¨©¥¦¨¥§¨¨
edekixvd `le ,zaya wepil oke d`nh dnda alg el exizd

:`xnbd zayiin .dpkq llka `ed m` `pcne`déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥
,áìç ìöà ïkeñî ÷Bðéz íúñ ,òLBäé áøcalg el ozil mileki okle §©§ª©§©¦§¨¥¤¨¨

lecb mzq la` ,`pcne` `ll zaya wepil oke d`nh dndan
.okeqn `ed m` `pcne` jixve alg lv` okeqn epi`

:`ziixaa le`y `a` ixac z` zx`an `xnbd,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥
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miwxt dyelya` cenr ciw sc ± iriax wxtzenai
àéìèå éìè øáãÐbdpd.zeawpe mixkf zewepizåìééèéìíúäÐewgyi.dzid zay .my

çúôî éì àáä.zaya x"dx jxc Ðúåáëì.dwilcd Ðåéáà úòã ìò äùåòáÐ

`ed eli`k dedc ,eilr cner eia`e ,jka el gepy d`exe eia`a dtev wepizdyedevn

wgvi axc zegztn jpd la` .zeyrlezrca exikd `le ,my eca`py oriced `l Ð

.el gepyãéáò äéùôðã àúòãà éøëðelit` Ð

,ez`pdl oiekzn ixkpd l`xyi zrici `la

.xky lehiy rceiyïéð÷åúî ïðéàùopi`y Ð

.oixyernåì ÷å÷æ ïéà.epnid elhil Ðøîà àäå
ïðçåé éáøla` .eia` zrc lr dyera ,lirl Ð

wepizc `kid deevn epi` eyixtdlciar

.diytpc `zrc`äàîè äîåøú,`kd `de Ð

"lxrd"a xn`ck ,`ed `ziixe`c `xeqi`c

"eplk`z jixrya" :(a,br zenai)dz` dfl Ð

,"xedhde `nhd" aizkck ,envr z`neha lke`

z`neha dxeq`c dnexz ihernl ,xg`l `le

.dnvrïéùùåç ïéàå,uwy wpei `edy xnel Ð

xac :xnelkuweynd.xq`peåðìéëàé àìåÐ

xeq` d`nh dnda alg .mixeq`d mixac micia

ol `wtpc ,`ziixe`cn lecba"lnb" "lnb"n

zexekac `nw wxta ,minrt izy.(a,e)äðëñÐ

.`nva zeni wpii `l m`yàðãîåàleki m` Ð

dyrie ,zay i`ven cr oizndlaleg .xzida

xac wxtn meyn aiig eicia,elecibnwpeideied

.ci xg`lk epiide ,iepiy ici lr wxtnúáù
äìé÷ñ øåñéàãwxtna yi Ðopax exfb ,eicia

on dk`ln dpi`e ,`ed dpync ab lr s`e .wpeia

`kil micia ciar ikc ,aeh mei la` .dxezd

e`l xeqi` `l`) .wpeia opax xefb `l Ð`l

melk`z(àìíä õ÷ù éë íåìëàú`xw Ð

daxd zexdf` iaizk `dc ,`ed `xizi

.mivxyaíã ìëàú àì,`ed `xizi `xw Ð

.mc iab daxd zexdf` iaizk `dcìà øåîà
úøîàå ïøäà éðá íéðäëäizy Ðzexin`elld

dnl`ly miphwd lr milecb xidfdl Ð

.e`nhi
åäùîá
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øîàeliwd i`nca opgei iaxepi`c oeik ,i`nca eliwd `l elit`c xninl ivn ded Ð

.izkec dnka ipyn `iepiy i`dc meyn `l` .lirl xn`wck ,ip`y opaxcn `l`

`ziixe`c iedc lah wtql yegl yiy oeik ,inp i`.eliwd i`ncac `nrh e`l i` ,exingd Ð

àìàdil `wtqn iwetq opgei iaxdcp) "otec `vei" wxt seqa cenlzd xn`wc `de Ð

jenq `lten xn`c opgei iaxc `ail` (a,en

oic zia oi` zelap lke`d ohwe ,`ziixe`c yi`l

,mzd dil aizenc `ziixa lr ,eyixtdl oieevn

iwetq opgei iax `de ,jinrhile :xninl ivn ded

xn`w xity ikd e`lac `l` .`kd dil `wtqn

.opgl` epiax axd .mzd

øáñ÷åci xg`lk wxtn iedc:xn`z m`e Ð

`dc ,inp ci xg`lk ied `l elit`e

wxta xn`ck ,rwxw ileciba `l` dyic oi`

ike .oeflg rvet iab (`,dr zay) "lecb llk"

,rwxw ilecib aiyg `l oeflgc ab lr s` :`niz

wxt yixa opixn`ck ,rwxw ilecib `aiyg dnda

mibc hrnnc (a,fk oiaexir) "oiaxrn lka"

ilecib yxetn hxtd dn ,"o`ve xwa" :aizkcn

'ek rwxwdnda aiygc idpc ,xnel oi` df Ð

oipnnqn 'ixnbc oeik mewn lkn ,rwxw ilecib

.oipnnq enk rwxwd on lcb `diy ynn opira

ilecb dnda aiyg `l ynn rwxw ilecb iablc

`aa) "milretd z` xkeyd"a gkenck ,rwxw

'ek cgein yic dn ,yic :`ipzc .(`,ht `rivnÐ ©¦

,rwxw ilecib mpi`y uagnde oabnde alegd `vi

on ynn lcbd xac iab `nl` .ea lke` lret oi`e

ux`doke ,rwxw ilecib dnda `aiyg `l Ð

.awie oxeb iab (`,fi) oiyeciwc `nw wxta rnyn

wxtnc ,`kdc `nrh jixhvi`c :xnel yie

dyic yi xaqc dcedi iax meyn ,`ed ci xg`lk

inp oeflg rveta aiignc ,rwxw ileciba `ly

meyn aiig wxtnc :yxtn mz epiaxe .yc meyn

.`ed zek`ln zea`ne ,xerd wilgny ,wgnn

zay) "ziag" wxta xn`cn :wgvi epiaxl dywe

`l la` ,dxicwd jezl fr mc` aleg :(`,cnw

`nrhc ,`gip qxhpewd yexitle !dxrwd jezl

`ad dwyn ied dxicwd jezl alegykc meyn

jezl `l la` ,xxea df oi`e ,`ed lke`e ,lke`l

ycl dnece ,lke`n dwyn xxeac ,dxrwd

mz epiax yexitl la` .zleqt jezn lke` xxeay

.wgnn meyn aiigil jk oiae jk oia Ð

úáù'ek opax xefb dliwq xeqi`c:dyw Ð

zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`c

xg`lk wxtn :xaqw .zaya alg wpei gpeb (`,q

xq` `kde .opax xefb `l `xrv meyne ,`ed ci

okeqna mzdc xninl `kile !zaya dilm`c Ð

.ixy ,ci xg`lk epi`e ,dxenb dk`ln elit` ok

zngn `kde ,ileg zngn mzdc :mz epiax xn`e

iyily wxta xn`ck .xrv xity ixw ,arx

) zereayc,dilr okzqne xkkd lr rayp :(a,ek

dilr xrhvn `l` ?xn dil ixyil okzqn ?edn

xn`w i`n ,ok m`c :wgvi epiaxl dywe ?edn

xzen zaya elit` dpkq `ki`c i` `kdci xg`lk wxtnc cenlzd yxit `l izk` `dc ,`iyew ef oi`c d`xp iaxle !dxenb dk`ln oda oi`y oeik ,xzen `nlra milega elit` `de Ð

,qepixn iaxk dkld :xn`c (`,q zeaezk) mzd rnyn oke ,`bilt `kdc jdc :uxiz wgvi epiaxe .dpkq `ki`c oeik ,xzen zeidl zegcl el yi dxezd on dxenb dk`ln elit`c xn`we ,`ed

edine !dxicwd jezl aelgl oileki eid `lde ,miwpei eid dnlc :wgvi epiaxl dywe .dicca alg aex dl dywzny ,ixii` dnda ly xrva `kdc :yxtnc `ki`e .dilr ibiltc `ki`c llkn

.dxicwa lk`n mey mdl did `l miarx eidy oeik `nzqnc ,dyw `l mz epiax yexitl
meyn
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eäì éçkLî éàc ,íúä eìéièéìå àéìèå éìè øác§©¨¥§©§¨§¦©§¨¨§¦©§§¦§
¯ïéà úBìáð ìëBà ïè÷ :øáñ÷ àîìà .eäì éúééîúéa ©§¦§©§¨¨¨©¨¨¥§¥¥¥

ïécøîàé àì :déì òéiñî àîéì .BLéøôäì ïéeeöî ¦§¦§©§¦¥¨§©©¥ŸŸ©
àlà "íúBç éì àáä" ,"çzôî éì àáä" ÷Bðéúì íãà̈¨§¦¨¥¦©§¥©¨¥¦¨¤¨

ìBz BçépîìBz :ééaà øîà .÷øBæ Bçépî ,Lõéöòa ¯ L ©¦¥©¦¥¨©©©¥¥§¨¦
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc zenai(ipy meil)

íúä eìéièéìå àéìèå éìè øácmiphw dclie cli myl bidpz jl ± §©§¥§©§¨§¦©§¨¨
,my ewgyiyeäì éúééî eäì éçkLî éàce`vni m` jk jezny ± §¦©§§¥§©§¦§

`xnbd zwiicn .mnvrn jil` me`iai eca`y zegztnd z` my
:dyrnd jeznøáñ÷ àîìày ,xaeq zct iaxy o`kn gken ±ïè÷ ©§¨¨¨©¨¨

dúBìáð ìëBà,mixeqi` x`y lr xaer e`ïéåeöî ïéc úéa ïéà ¥§¥¥¥¦§ª¦
BLéøôäìiax xizd cvik ok `l m`y ,dxez xeqi` lr xearln §©§¦

miaxd zeyxa lehlh xeqi` lr exariy miphw `iadl zct
.zaya

:zct iax zhiyl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥
epipyy ,zct iax zhiyl zriiqn oldlc `ziixady xn`p

,`ziixaa÷Bðézì íãà øîàé àì,zeevnl ribd `ly ohw epiidc ŸŸ©¨¨©¦
çzôî éì àáäe`íúBç éì àáä,zaya miaxd zeyx jxcàlà ¨¥¦©§¥©¨¥¦¨¤¨

ìBú Bçépî,÷øBæ Bçépî ,Lxaegnd on ylez ohwd m` mby xnelk ©¦¥©¦¥
.ea zegnl jixv lecbd oi` ,miaxd zeyxa utg wxef e` zaya

.eyixtdl oieevn oic zia oi` zelap lke` ohwy ixd
:di`xd z` dgec iia`,ééaà øîàegipn' ,`ziixaa epipyy dn ¨©©©¥

ìBz'Lxaecnan ylez,áe÷ð BðéàL õéöòlcby dn dxezd ony ¥§¨¦¤¥¨
epnn yelzl xeqi`de ,rwxwl xaegnk aygp epi` df uivra

egipn' epipyy dne .opaxcn wx `ed zaya'÷øBæwxefa xaecn ¥
ïðaøc úéìîøëalhlhl xeqi` oi`e miaxd zeyx zaygp dpi`y §©§§¦§©¨¨

yixtdl miaiegn dxez xeqi`ay okzi mlerle ,opaxcn `l` da
.ohwd z`

z` yixtdl oieevn oic ziay ,zct iax cbp di`x d`ian `xnbd
:ohwdòîL àzzaya dpyndn di`x(.`kw),da epipyyãáBò ¨§©¥

úBaëì àaL íéáëBk,l`xyi lv` dzidy dwilc zayaïéà ¨¦¤¨§©¥
,äak Bì íéøîBàzeyrl ixkpl dxin` exq` minkgy meyn §¦©¥

,l`xyi xear zaya dk`lnåoi` envrn zeakl `ayk ok §
el xnel mikixvïéàL éðtî ,äaëz ìàaeig,íäéìò BúúéáLoi`y ©§©¤¦§¥¤¥§¦¨£¥¤

ekxvl dk`ln dyri `ly ixkpd lr xenyl deevn l`xyid
la` .zayaäaëz ìà Bì íéøîBà úBaëì àaä ïè÷iptnBúúéáML ¨¨©¨§©§¦©§©¤¤§¦¨

,íäéìòixd .xeqi` dyri `ly ohwd lr xenyl lecbd deevne £¥¤
.eyixtdl mieevn oic zia xeqi` xaer ohwdy ote`ay

:`xnbd dgec,ïðçBé éaø øîàxaecn dpyna,åéáà úòc ìò äNBòa ¨©©¦¨¨§¤©©©¨¦
,dwilcd z` dakiy eia`l gepy d`ex ohwde ,ecil cner eia`y
la` .xeq` df ixde zeakl edeevn a`d eli`k aygp df ote`y
oke .eyixtdl mieevn oic zia oi` envrn zelap lke`y ohw
`l` eizegztn eca`y zewepizl xn` `l ,zct iax ly dyrna

`le ,my ewgyiy.zegztnd el e`iaiy el gepy ezrca exikd
dyery ohwa xaecn dpynd ly `tiqa ok` m` :`xnbd dywn

,eia` zrc lrdéúååëcl `yixa yxtl yi dfl dneca ±ãáBò éab ¦§¨¥©¥¥
íéáëBk,zeakl `adìàøNé úòc ìò äNBòcote`a xaecny - ¨¦§¤©©©¦§¨¥

jka el gepy d`ex ixkpde my cner l`xyid ziad lray
zeywdl yi ok m`e ,dakiyéøL éîixde ,ok zeyrl xzen ike - ¦¨¦

iebl dxin` lkk z`f xeq`l yie jk lr edevn l`xyid eli`k df
.dxeq`y

:`xnbd zvxznãéáò déLôðc àzòcà íéáëBk ãáBòlr ixkpd ± ¥¨¦©©§¨§©§¥¨¦
rceiy oeik ,l`xyid zrici `la elit` ,dyer `ed envr zrc
dakny aygp ,zayd xg`l ieaikd lr l`xyidn xky lehiy

.ziad lra ly ezegilya dyery aygp df oi`e ,ely epevxn
:`ziixan zct iaxl di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaïaly ohwøáçzenexz zyxtd lr on`pd mc` ± ¤¨¥
zexyrneBnà éáà ìöà Cìéì ìéâøL`edyõøàä íòon`p epi`e ¤¨¦¥¥¥¤£¦¦©¨¨¤

,zexyrnd lrepìéëàé ànL ïéLLBç ïéàen` ia`íðéàL íéøác ¥§¦¤¨©£¦¤§¨¦¤¥¨
íéðweúîm` oke ,[mixyern mpi`y-]àöîeia`úBøét Bãéa §¨¦¨¨§¨¥

,en` ia` lv` laiwy,Bì ÷e÷æ ïéàz` repnl jixv epi` ,xnelk ¥¨
ly oic yi el` zexitly s`y ixd .zexitd z` lek`ln epa
oze` lehil deevn a`d oi` mewn lkn dlik`a xeq`y 'i`nc'
.eyixtdl mieevn oic zia oi` zelap lke`d ohwy gkene ,epa cin

:`xnbd dgec,elé÷ä éàîãa ,ïðçBé éaø øîàzexity oeik ,xnelk ¨©©¦¨¨¦§©¥¥

lr jenql yi dxezd on ixdy ,opaxcn `l` mixeq` mpi` i`nc
eliwd dfa ,mxyrl aeig oi`e od oixyrn ux`d inr aexy jk
x`ya s`y dfn di`x `iadl oi`e .eyixtdl jixv oi`y minkg

.eyixtdl mieevn oic zia oi` mixeqi`
:envr z` xzeq opgei iaxy dywn `xnbdàä ,éàîãc àîòè àlà¤¨©§¨¦§©¨

éøeOòì àòa éàcåeliwd i`nca `weecy rnyn opgei iax ixacn ± ©©¨¥§©¥
jixv a`d did ,i`ce laha la` ,eyixtdl jixv a`d oi`y
mieevn oic zia zelap lke`d ohwy xaeqy `vnpe ,mxyrl

.eyixtdlåixdïðçBé éaø øîàä`ad ohwy epipyy dn iabl ,lirl §¨¨©©¦¨¨
wxy ,dakz l` el mixne` dwilc zeaklåéáà úòc ìò äNBòa§¤©©©¨¦

zia oi` envr zrc lr dyeray xaeqy `vnpe ,eyixtdl jixv
.eyixtdl mieevn oic

:`xnbd zvxzndéì à÷tñî é÷etñ ïðçBé éaø àlàdid opgei iax ± ¤¨©¦¨¨©¥§©§¨¥
,`l e` eyixtdl jixv m` xeqi` xaerd ohw ly df oica wteqn

éçãî àëä éà÷ éçãî àëä éà÷`ay ohwn di`x e`iadyk okle - ¨¥¨¨©§¥¨¥¨¨©§¥
lr dyera cinrdl xyt`y dgc ,eyixtdl mieevny zeakl
mieevn oi`y xyt` envr zrcn dyera la` ,eia` zrc
,ohwd cia ux`d mr zexit `vnn di`x e`iadyke .eyixtdl
la` ,eliwd i`ncay xnel xyt`y dgc ,eyixtdl mieevn oi`y

qi` x`ya.eyixtdl mieevny okzi mixe
:zct iaxl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyïaohw ¨§©¤

lyïäk øáç[dxdhe d`neh ipica xidfd odk mkg cinlz-] ¨¥Ÿ¥
Bnà éáà ìöà Cìéì ìéâøL`edyànL ïéLLBç ïéà ,õøàä íò ïäk ¤¨¦¥¥¥¤£¦¦Ÿ¥©¨¨¤¥§¦¤¨

.äàîè äîeøz epìéëàém` s`eBãéa àöîepa lyúBøétlaiwy ©£¦¤§¨§¥¨¨¨§¨¥
,en` ia` lv`Bì ÷e÷æ ïéàdnexz mdy yygn mdn eyixtdl ¥¨

oic zia oi` `ziixe`c xeqi`a s`y ef `ziixan gkene .d`nh
.eyixtdl mieevn

zwqer ef `ziixa :`xnbd dgec,ïðaøc äîeøúae`nhp m` s`e ¦§¨§©¨¨
jixv oi`y micen mlek dfae ,opaxcn `l` mixeq` mpi`
.eyixtdl mieevn oic ziay xyt` dxez xeqi`a la` .eyixtdl
oic zia oi` xeqi` lr xaerd ohwy ztqep di`x d`ian `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àz,`ziixaa epipy÷Bðéz ÷ðBély ¨§©¥¦
zil`xyiå ,íéáëBk úãáBòî CìBäåwpei okïéàå ,äàîè äîäaî §¥¥¤¤¨¦§¦§¥¨§¥¨§¥

õ÷L ÷ðBéa ïéLLBçwpei `edy meyn jkn eyixtdl miyyeg oi` - §¦§¥¤¤
.dxezd on xeq`y uweynd xacåmpn`epìéëàé àìeiciaúBìáð §Ÿ©£¦¤§¥

ïlekîe .íéNîøe íéö÷L úBôøèewepizd,úaLa eléôàå íäî ÷ðBé §¥§¨¦§¨¦¦¨¥¥¤§£¦§©¨
.zaya 'wxtn' xeqi` meyn eyixtdl oi`eøeñà ìBãâáewepil el §¨¨

z` wxtny ,'yc' zk`ln meyn ,zaya wepil e` ,d`nh dndan
.elecib mewnn algdL eðééä ïéâäBð ,øîBà ìeàL àaàeid milecb ©¨¨¥£¦¨¦¤

.áBè íBéa äøBäè äîäaî íé÷ðBi:di`xd z` zyxtn `xnbdéðz÷ §¦¦§¥¨§¨§¨¨¥
àäéî,`ziixaa epipy mewn lkn -'õ÷L ÷ðBéa ïéLLBç ïéà'epiide ¦¨¥§¦§¥¤¤

,dxezd on xeq`d d`nh dnda alg s` wepil wepizl migipny
.eyixtdl mieevn oic zia oi` zelap lke`d ohwy gkene

:`xnbd dgecíúäalg wepil wepizl migipny mrhd my ± ¨¨
`ed d`nh,äðkñ íeMîmy oi`y oeik ,`nva zeni wpii `l m`y ¦©¨¨
.xyk alg

:`xnbd dywnéîð ìBãb éëä éàote`a `ziixaa xaecn ok` m` ± ¦¨¥¨©¥
meyn zaya wepil el xizdl jixv did lecbl mb ixd ,dpkq ly

`xnbd zvxzn .xeq` lecbay `ziixaa epipy recne ,dpkq:ìBãb̈
àðcîeà éòa,dpkq llka ok` `ed m` eze` cen`l jixv lecb ± ¨¥§¨¨

jkle ,dpkq icil `eaiy `la zay xg` cr oizndl lekiy okziy
.edecn`iy cr el mixizn oi`

ok m` :`xnbd zl`eyàðcîeà éòaéì éîð ïè÷recn ohw s` ± ¨¨©¥¦¨¥§¨¨
edekixvd `le ,zaya wepil oke d`nh dnda alg el exizd

:`xnbd zayiin .dpkq llka `ed m` `pcne`déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥
,áìç ìöà ïkeñî ÷Bðéz íúñ ,òLBäé áøcalg el ozil mileki okle §©§ª©§©¦§¨¥¤¨¨

lecb mzq la` ,`pcne` `ll zaya wepil oke d`nh dndan
.okeqn `ed m` `pcne` jixve alg lv` okeqn epi`

:`ziixaa le`y `a` ixac z` zx`an `xnbd,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥
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"éìòa úî"¯"éìòa úî" ,àNpz¯,íìBòa äîçìîe dðéáì Bðéa íBìL .íaééúz ¥©£¦¦¨¥¥©£¦¦§©¥¨¥§¥¨¦§¨¨¨¨

"éìòa úî" :äøîàå äúàáe ,íìBòa íBìLå dðéáì Bðéa äèè÷¯àlà úðîàð dðéà íìBòì :øîBà äãeäé éaø .úðîàð dðéà §¨¨¥§¥¨§¨¨¨¨¨§¨§¨¥©£¦¥¨¤¡¤¤©¦§¨¥§¨¥¨¤¡¤¤¤¨
.àNpz Bæ úçàå Bæ úçà :Bì eøîà .ïéòeø÷ äéãâáe äëBa äúàa ïk íààøîâdðéáì Bðéa íBìL àðz¯éòá÷c íeMî ¦¥¨¨¨§¨¤¤§¦¨§©©§©©¦¨¥¨¨¨¥§¥¨¦§¨¨¥

äîçìîc àîòè éàî :àáø øîà .íìBòa äîçìî éðúéîì éòá÷c íeMî íìBòa íBìL àðz ,dðéáì Bðéa äèè÷ éðúéîì¯îíeM §¦§¥§¨¨¥§¥¨¨¨¨¨¨¦§¨¨¥§¦§¥¦§¨¨¨¨£©¨¨©©£¨§¦§¨¨¦
dðéáì Bðéa íBìLc ïåék øîBì àöîéz íà !?èéìt àeä ìeè÷éàc éðä ìëa àzòc à÷ìñ ,éîããa äøîàc¯,àéæçc ãò àøèð §¨§¨¦§¨¥¨§¨©§¨§¨¨¥§¦§¨¥¦¦§¨©¥¨§¨¥§¥¨¨§¨©§¨§¨

,äîçìîk Bðéà ïBáòø :øîéîì àáø øáñ .äéçå éøzîñ ãáòc àkéàå ,úî éàcå àøáñe ,àçîBøa Bà àøéâa déì eçîc ïéðîéæ¦§¦§¨¥§¦¨§§¨§¨¨©©¥§¦¨§¨©©§§¥§¨¨¨©¨¨§¥©§¨¥§¦§¨¨
.áòøa úî éìòa :déì äøîà ,àáøc dén÷ì úúàc àéääc .äîçìîk àeä éøä ïBáòø :àáø øîà øãä .éîããa äøîà àìc§¨¨§¨¦§¨¥£©£©¨¨§¨£¥§¦§¨¨§©¦©£©§©¥§¨¨¨§¨¥©£¦¥¨¨¨

éLôð záæéLc zãáò øétL :dì øîà?CCúòc à÷ìñøî :déì äøîà !?éiç äåä déì z÷áLc àúéôôðc àzøet àeääác £©¨©¦¨§©§§¥©§§©§¦¨§¨©£¨¦§©§¨§¨§¦¨§¨§©§¥£¨©¥¨§¨¥¨
"äîçìna éìòa úî" äøîà ék ,äîçìî eléàc .äîçìnî äòéøb ïBáòø :àáø øîà øãä .éiç àì àðååb éàä éëc òãé éîð©¦¨©§¦©©§¨¨©¥£©£©¨¨§¨§¦¨¦¦§¨¨§¦¦§¨¨¦¨§¨¥©£¦©¦§¨¨

¯"Búhî ìò úî" àä ,àðîéäî àìc àeä¯úìBtî ."åézøá÷e úî" äøîàc ãò ,ïBáòø éab eléàå .àðîéäî¯àeä éøä §¨§¥§¨¨¥©¦¨§¥§¨§¦©¥§¨©§¨§¨¥§©§¦©¤£¥
íéaø÷òå íéLçð çeléL .éîããa äøîàc ,äîçìîk¯,äîçìîk àeä éøä :dì éøîà ,øác .éîããa äøîàc ,äîçìîk ïä éøä §¦§¨¨§¨§¨¦§¨¥¦©§¨¦§©§©¦£¥¥§¦§¨¨§¨§¨¦§¨¥¤¤¨§¦¨£¥§¦§¨¨

äîçìîk àeä éøä :dì éøîà .äîçìîk Bðéà :dì éøîàå¯:éLðéà éøîàcà éëîñc ,äîçìîk Bðéà :dì éøîàå ,éîããa éøîàc §¨§¦¨¥§¦§¨¨¨§¦¨£¥§¦§¨¨§¨§¦¦§¨¥§¨§¦¨¥§¦§¨¨§¨§¦©§¨§¦¡¨¥
ì dl äî ïðéøîà éî ?eäî íìBòa äîçìî àéä ä÷éæçä :eäì àéòaéà .ìéæà àì éðL àìa Lðéàå àðúBî äåä ïéðL áLøwL ©§¦£¨¨¨¤¡¨§¨§¥¨¨¥¦©£¨§¤¡¦¨¦¦§¨¨¨¨©¦¨§¦©©¨§©¥
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יבמות. חרש שנשא - פרק ארבעה עשר דף קיד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zenai(ipy meil)

ïøeqéàc íeMîmxeriyy jka mixeqi` x`yn xeng mivwy ly ¦§¦¨
,eäMîaly hren xeriy lke`a s` eilr miaiigy xnelk §©¤

.'dycrk'ìáàzlik` xeqi`íc,mivxy xeqi`k xeng epi`yãòc £¨¨§©
úéòéáø àkéàc,ziriax xeriya `l` mc aeig oi` ixdy -àîéà §¦¨§¦¦¥¨

àì.miphwd lr milecb xidfdl ly oic oi` dfay xne` iziid ± Ÿ
.mc xeqi`a mb df oic dxezd dazk jklïðéòîLà éàåwx df oic §¦©§§¦©

iabl,ícdxez dxingd mc xeqi` iabl wxy mixne` epiid ¨
,miphwd lr milecb xidfdlúøk àkéàc íeMîaeig ea yiy ± ¦§¦¨¨¥

,zxkíéöøL ìáà,zewln wx zxk aeig mda oi`yàì àîéà± £¨§¨¦¥¨Ÿ
df oic dxezd dazk jkl ,dxez dxingd `l mday xne` iziid

.mivxy xeqi`a mbézøz éðä ïðéòîLà éàådzid dxezd m`e ± §¦©§§¦©¨¥©§¥
epiid ,mivxye mca epiidc mdipya wx df oic epl drinyn

dxez dxingd el`a `weecy mixne`ìka äåL ïøeqéàc íeMî- ¦§¦¨¨¤©Ÿ
.mil`xyi oiae mipdk oia ,deya mda mixeq` l`xyi lkyìáà£¨

äàîeè,mipdka wx jiiyy miznl `nhidl xeqi`a ±àì àîéà± §¨¥¨Ÿ
lr milecb xidfdl dfa dxingd `l dxezdy xn`z `ny

.odk z`neh xeqi`a mb df oic dxezd dazk jkl ,miphwdéàå§¦
ïðéòîLàxeqi`a wx oicd z` drinyn dxezd dzid m`e ± ©§§¦©

äàîeèmixne` epiidéðàL íéðäkmipey md mipdk ±äaéøc íeMî §¨Ÿ£¦¨¥¦§¦¨
úBøúé úBöî ïäaxzei zeevn mdl dzax dxezdy oeik - ¨¤¦§§¥

lr mb xidfdl mda dxingd okle ,l`xyian.miphwdéðä ìáà± £¨¨¥
mce mivxy ixeqi`,àì àîéàxidfdl oic mda oi`y mixne` epiid ¥¨Ÿ

jkl .miphwd lr milecbàëéøö.micenild lk ekxved ok` ± §¦¨
oic zia zelap lke` ohwy epzpynn di`x `iadl zxfeg `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àzepzpyna epipy(:aiw lirl),,ïéçà éðL ¨§©§¥©¦
ïéàeNð Løç ãçàå çwt ãçàlLøç úî .úBç÷t úBéçà ézL`edy ¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨¦§¥¥¥

àöz ,úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòadnaidúBçà íeMî ©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£
,äMà`id znd zy`y `vnpe mixenb mi`eyip ei`eyipy oeik ¦¨

m`e .dexr meyn eilr dxeq` ok m`e dxezdn ezy` zeg`úî¥
úçwt ìòa çwtyxgd iptl ezy` dltpeìòa Løç äNòi äî ¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©

úçwtmeail dltpy eig` zy` eli`e opaxcn wx md ei`eyipy ¦©©
.dxezd on el dwewfBzLà úà àéöBîzgwtdèâadxq`py itl ¦¤¦§§¥

,ezwewf zeg` meyn eilríìBòì äøeñà åéçà úLàålk lr ± §¥¤¨¦£¨§¨
mail leki epi` ok enke ,uelgl leki epi` yxgd ixdy ,mlerd
iyexib xg`l s` dxeq`y ,ezy` zeg` `id opaxcny oeik dze`

,dyw dzrne .ezy`éànà[dnl±]àéöBîyxgdBzLà úà ©©¦¤¦§
zgwtd,èâa,dnr xecl jiyndl leki epi`edéab áézézjiynz - §¥¦¥©¥

ixdy ,ezwewf zeg` xeqi` da yiy s` eizgz zaylìëBà ïè÷̈¨¥
àeä úBìáðoic zia oi` m`e [ohwk `ed ixde zrc ea oi` yxg oky] §¥

ohw s`y gxkdae ,eze` miyixtn o`k dnl ,eyixtdl mieevn
.eyixtdl mieevn oic zia zelap lke`d

mieevn oic zia oi` zelap lke` ohwy xyt` zn`a :`xnbd dgec
hba ezy` z` `iveny mrhde ,eyixtdldãéc àøeqéà íeMî± ¦¦¨¦¨

meyn ezy`a xeq` lrady myk ixdy ,dly xeqi`d meyn
`idy oeike ,df mrhn dlraa dxeq` dy`d jk ezwewf zeg`
d`ivedl lrad z` miaiign oic zia ,zeevna zaiegnd zgwt

.xeqi`n dze` yixtdl ick hba
oic zia zelap lke` ohwy epzpynn zxg` di`x d`ian `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àz,epzpyn jynda epipyyïéçà éðL ¨§©§¥©¦
ïéàeNð ïéç÷tlìòa çwt úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéçà ézL ¦§¦§¦§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©

àöz ,úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøçdnaid,äMà úBçà íeMî ¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨
eilr dxeq` dzeg` mixenb mi`eyipa el d`eyp ezy`y oeiky

m`e .dxez xeqi`aìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©
,úLøçeiptl zltep eig` zy` eli`e opaxcn wx elg ei`eyipy ¥¤¤

,dxezd on meailèâa BzLà úà àéöBî,ezwewf zeg` `idy oeik ¦¤¦§§¥
åéçà úLàåz`vei,äöéìça`id opaxcn ixdy dnaiil leki epi`e §¥¤¨¦©£¦¨

zy` zeg`.eedyw dzrnàéöBî éànàgwtdBzLà úàzyxgd ©©¦¤¦§
déab áézéz ,èâazeg` xeqi` da yiy s`e enr xecl jiynz - §¥¦¥©¥
,jka dn ,ezwewf,àeä úBìáð ìëBà ïè÷zrc da oi` zyxg ixdy ¨¨¥§¥

mieevn oic zia zelap lke` ohwy gxkdae ,dphwk `id ixde
.eyixtdl

mieevn oic zia oi` zelap lke` ohw mlerl :`xnbd dgec
,hba d`ivedl jixvy mrhde ,eyixtdldéãéc àøeqéà íeMî- ¦¦¨¦¥

d`ivedl jixv okle ,gwt `edy lrad xeariy xeqi`d llba
.hba

:eyixtdl mieevn oic ziay epzpyn jyndn di`x cer,àáø øîà̈©¨¨
,òîL àz,epzpyna epipy,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðLeidy ¨§©§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©
ì ïéàeNðúçà ,úBéçà ézLodnúçwtgwtd lral d`eypy §¦¦§¥£¨©©¦©©

,dxezdn mdi`eyipeúçàåodnúLøçyxgd lral d`eypy §©©¥¤¤
.opaxcn wx mdi`eyipeúLøç ìòa Løç úîiptl zyxgd dltpe ¥¥¥©©¥¤¤

,gwtd,úçwt ìòa çwt äNòi äîoeik dze` mail leki epi` ixd ©©£¤¦¥©©©¦©©
,dxez i`eyipn ezy` zeg` `idyàözdnaidBzLà úBçà íeMî ¥¥¦£¦§

.dly meai zwif dgec dxez ly dexr xeqi`y ,mc` lkl zxzene
m`eúçwt ìòa çwt úîiptl dxez oicn meail zgwtd dltpe ¥¦¥©©©¦©©

,yxgd,úLøç ìòa Løç äNòi äîoeik dze` mail leki epi` ixd ©©£¤¥¥©©¥¤¤
mr xecl jiyndl leki epi` oke ,ezy` zeg` `id opaxcny

df ixd ,ezwewf zeg` `idy oeik ezy`èâa BzLà úà àéöBî¦¤¦§§¥
,ezwewf zeg` `idy zngnåéçà úLàåezyexb zeg` `idy §¥¤¨¦

opaxcníìBòì äøeñàyxgd maidy oeik ,mlerd lk lre eilr ± £¨§¨
.meai zwif dilr yi oiicre ,uelgl `le mail `l leki epi`

:`xnbd dgikeneàëä àäåiptl meail zgwtd dltpy o`k ixd - §¨¨¨
,zyxg lra yxgãzyxgde yxgd i`eyipadãéc àøeqéà åàì §¨¦¨¦¨

àkéà`idy oeik ,enr xecl jiyndl ezy`l xeqi` o`k oi` - ¦¨
,zrc za dpi`e zyxgàkéà déãéc àøeqéà åàìåmb o`k oi`e - §¨¦¨¦¥¦¨

,zrc ea oi`y yxg `ed mby oeik lral xeqi`àéöBî éðz÷å§¨¨¥¦
yxgdBzLà úàzyxgd,èâampi` zyxge yxgdy dnne ¤¦§§¥

zelap lke`d [yxg e`] ohwy gken cgi xecl jiyndl mileki
.eyixtdl mieevn oic zia

:`xnbd dgec,äéòîL áø øîàoi` oicd xwirny okzi zn`a ¨©©§©§¨
jiyndl minkg exq` o`ky `l` ,xeqi`n ohw yixtdl miaiig

cgi xecl÷eMì äîáé úøzä íeMî äøéæbz` xizdl e`eai `ny ± §¥¨¦©¨©§¨¨©
z` miyp` e`xi m`y ,oick `ly mc` lkl `ypidl ef dnai

e yxgdoi`y exaqi ,ezwewf zeg` `idy s` cgi mixc zyxgd
opaxcn eidy s` yxgd i`eyipy oeik ,dwif llk gwtd zy`l
s` cgi xecl md mixzen jkle ,`ziixe`c dwif md migec
lkl `ypil zgwtd dnaid z` xizdl e`eaiy `vnpe ,dligzkl
zyxgd z` `ivedl yxgd z` minkg eaiig jkl ,oick `ly mc`
oi` zelap lke`d ohw mixeqi`d lkay okzi mlerl la` ,hba

.eyixtdl jixv

ùøç êìò ïøãä

íåìù äùàä ¯ øùò äùîç ÷øô

jldy yi` zy` epiid ,'dpebr' ipica miwqer mi`ad miwxtd ipy
dy` dxez oicn .zn e` ig `ed m` reci oi`e wegx mewnl dlra
zecr oi`y onf lk xg`l `ypdl dxeq` yi` zy`k dwfgedy ef
dexray xac oi` oky ,dlra zny mixyk micr ipy ly dxenb
oin`dl epwize minkg eliwd 'dpebr'a mle` .micr ipyn zegta
zny xne`y cg` cr lkl oke ,dlra zny dcirnd dy`l
obrzz `ly ick ,ef zecrl mipn`p zecr ileqt elit`e ,lrad
,ef zecr lr eknqe minkg eliwdy dne .`ypdl zxzen `dze
`ypzy mcew dzecra ahid wcwcz dy`dy `id `xaqy meyn
mixen`d zeqpwdn yeygzy oeik ,dlra zn ok`y xexiaa zrcl

lirl(:ft)jk xg`e dxenb dpi`y zecr it lr z`ypy dy`a
wiicz dy`dy jk lr eknq cg` cr lka oke .ig dlray rcep
ieyr df xacy jk lr eknq e` ,eit lr `ypzy mcew ezecra

.mixwyn `l miyp` zelbzdl ieyrd xacae ,zelbzdl
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רכי
miwxt dyelyaa cenr ciw sc ± iriax wxtzenai

åäùîá.oz`nehk ,dycrka Ðäãéã íåùîqxb `rivnae .oiyper zae zgwt `idy Ð

.dicic meyn÷åùì äîáé úøúä úøéæâ íåùîyxg iab zyxg aiziz opixn` i`c ÐÐ

egc dcic oiyecwc ixaqe ,`ed zelap lke` ohw meyn `nrhc iypi` irci `ldwifl dl

x`yk ,weyl dzeg`l diixyinl iz` jklid .ezwewf zeg` lrea oi`e ,dzeg` zgwtc

dxehty dy` zeg`.dvilgd on

ïøãäùøç êìò

.äùàäíìåòá íåìùå,mexig zry oi`y Ð

incca `nizccne`nm` ,dal

e` ycg dpnid yxitmiycgli`ed i`ce Ð

,xfg `leedebxdzry e`le li`edc .mihqil

zinc dizifg `l i` ,mexig`yiig Ð

`dze ,zqipy xg`l `ai `ny ,`lewlwl

,(a,ft zenai) "dax dy`d"a xn`ck ,zlwlewn

.incca dxn` `leäðéáì åðéá äèè÷yi Ð

dnvr xeq`l dvex `id ez`peyy jezn ,xnel

.eilràøîâéîããálr s`e ,dal cne`n Ð

:dxaqc .ziyixtck ,zinc dizifg `lc ab

hilt `ed lehwi`c ipd lka ,`zrc `wlq?!
.dinzaéøúîñ.zyeagz Ðúãáò øéôùÐ

dzeqpl.oeekzp dixac jezn dytezleúáæéùã
êùôð.jl zgxae ,ig elit` ,eze` zgpdy Ð

jizrca dlrz ikc meyn`zxet `eddac

iig ,dtpa dtepn gnw ,`zittpc?.dinza !øî
'åë òãé éîðe ,incca dxn` `nl` Ði`d meyn

.`ax dia xcd dyrnåéúøá÷å úîeli`c Ð

arxa la` ,lvipe gxa `ny dxaq dnglna

digi ji` :dxeaq `id?úìåôîziad ltpy Ð

iza lk litn dide dxrq gex `a e` ,eilr

.xirdíìåòá äîçìî àéä ä÷éæçäepiid `ly Ð

.ditn `l` zepicn oze`a zengln yiy mircei
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íåùîedyna oxeqi`cxn` `icdac ,wc `le .dycrka oxeqi` :qxhpewa yxit Ð

aizk dlik`c ,zifka mdilr oiwel mivxyc (a,fh) "gafn iycw" wxta dlirna

oke .zifkl milyde ,ig cg`e milnp ryz wqix :(a,fh) zeknc `xza wxta inp opixn`e .eda

,dixa iedc meyn dlnp lr dwelc ,edyna oxeqi`c yxtl yi `l` .izkec dnka rnyn

.wgvi epiaxl d`xp oke

ïøãäùøç êìò

äùàämelyef zg`e ef zg` :el exn` Ð

`nw `pz epiidc zeywdl oi` .`ypz

`la elit` ixiin i` yxit `l `xwirn `dc Ð

.dil yxtn `kde ,dkeaàðúepia mely

mlera melye dpial`dc ,ipzinl jixv `lc Ð

dpial epia melyc `ed ikd `zlinc `nzq

.`tiq meyn `ipz `l` ,mlera melye

ïéðîéæ`gnexa e` `xiba dil egnc`ide Ð

ipa`e mivg oiwxefy itl ,zeniy cr cenrl d`xi

in lr mipeekzn mpi`e ,dnglna ze`xhqla

mihql epilr eltp iab onwl la` .letiyÐ

`le ,zeniy cr my zcnery ,bxdp xnel zpn`p

.incca dxn`éîxwyl il dn ('ek) opixn`

diwfgl dil rxnelrc :wgvi epiaxl dniz Ð

i`c .incca dxn`c oeik ,ebin jiiy `l jgxk

`l i`n` mlera dnglna ,ok m` ,ebin jiiy

?"ezhn lr zn" dxn` `ira i`c ebina `pnidn

dpi`c oeik ,ebin jiiy `lc dpin rny `l`

`wiicc oeik :wgvi epiax xne`e !xwyl dceyg

ik zxne`e ,mlera dngln dwifgdy ,i`d ilek

`id dngln.incca dxn` `l i`ce ok m` Ð

`ed mely" dxn` `ira i`c ebinc `nrhne

"mlerailek `wiicc oeik ,dpin`dl dl yi Ð

dwifgd `l ik la` .i`dxnel zpn`p dpi` Ð

lr zn xnel dlekiy jezn dnglna dlra zn

`idy mlerl reciy oeik ,ebin df oi`c ,ezhn

`idy recie ,ezhn lr zn xnel d`xi dngln

dwifgda la` .zxwynedine .ith `wiic i`ce Ð

"oiraypd lk" wxt xn`c :wgvi epiaxl dyw

epy `l :lhepe rayp xiky iab ,(a,dn zereay)

,micra `ly exky la` ,micra exkyy `l`

xnel leki mlern jizxky `l xnel lekiy jezn

`lde ?df `ed ebn dne ,jxky jl izzpe izxky

cexh ziad lrac [`l`] xwyl ceyg epi`
eilreta
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àkéàc ãòc ,íc ìáà .eäMîa ïøeqéàc íeMî¦§¦¨§©¤£¨¨§©§¦¨
àkéàc íeMî ¯ íc ïðéòîLà éàå .àì àîéà ,úéòéáø§¦¦¥¨¨§¦©§©¦©¨¦§¦¨
éðä ïðéòîLà éàå .àì àîéà ¯ íéöøL ìáà ,úøk̈¥£¨§¨¦¥¨¨§¦©§©¦©¨¥
¯ äàîeè ìáà ,ìka äåL ïøeqéàc íeMî ¯ ézøz©§¥¦§¦¨¨¤©Ÿ£¨§¨
,éðàL íéðäk ¯ äàîeè ïðéòîLà éàå .àì àîéà¥¨¨§¦©§©¦©§¨Ÿ£¦¨¥
àîéà ¯ éðä ìáà ,úBøúé úBöî ïäa äaéøc íeMî¦§¦¨¨¤¦§§¥£¨¨¥¥¨
ãçàå çwt ãçà ,ïéçà éðL :òîL àz .àëéøö ,àì̈§¦¨¨§©§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨
ìòa Løç úî ,úBçwt úBéçà ézL ïéàeNð ,Løç¥¥§¦§¥£¨¦§¥¥¥©©
íeMî àöz ¯ úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úçwt¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦
Løç äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî .äMà úBçà£¦¨¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥
åéçà úLàå ,èâa BzLà úà àéöBî ¯ úçwt ìòa©©¦©©¦¤¦§§¥§¥¤¨¦
áéúéz ?èâa BzLà úà àéöBî éànà .íìBòì äøeñà£¨§¨©©¦¤¦§§¥¥¥
.dãéc àøeqéà íeMî !àeä úBìáð ìëBà ïè÷ ,déab©¥¨¨¥§¥¦¦¨¦¨
úçà ,úBéçà ézL ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL :òîL àz̈§©§¥©¦¦§¦§¦§¥£¨©©
äî ,úLøç ìòa çwt úî ,úLøç úçàå úçwt¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©¥¤¤©
.äMà úBçà íeMî àöz ¯ úçwt ìòa çwt äNòi©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨
¯ úLøç ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©¥¤¤
éànàå .äöéìça åéçà úLàå ,èâa BzLà úà àéöBî¦¤¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨§©©

Bà ïè÷ ,déab áéúéz ?èâa BzLà úà àéöBîìë ¦¤¦§§¥¥¥©¥¨¨¥
àz ,àáø øîà .déãéc àøeqéà íeMî !àeä úBìáð§¥¦¦¨¦¥¨©¨¨¨

ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL :òîLézL §©§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥
ìòa Løç úî ,úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéçà£¨©©¦©©§©©¥¤¤¥¥¥©©
íeMî àöz ¯ úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøç¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦

,èâa BzLà úà àéöBî ¯ úLøç ìòa Løç äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî .BzLà úBçà£¦§¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥
,àkéà déãéc àøeqéà åàìå àkéà dãéc àøeqéà åàìc ,àëä àäå .íìBòì äøeñà åéçà úLàå§¥¤¨¦£¨§¨§¨¨¨§¨¦¨¦¨¦¨§¨¦¨¦¥¦¨

.÷eMì äîáé úøzä íeMî äøéæb :äéòîL áø øîà !èâa BzLà úà àéöBî éðú÷å§¨¨¥¦¤¦§§¥¨©©§©§¨§¥¨¦©¨©§¨¨©

ïøãäùøç êìò

äMàä:äøîàå äàáe ,íìBòa íBìLå dðéáì Bðéa íBìL ,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL ¨¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨¨¥§¥¨§¨¨¨¨¨§¨§¨
"éìòa úî"¯"éìòa úî" ,àNpz¯,íìBòa äîçìîe dðéáì Bðéa íBìL .íaééúz ¥©£¦¦¨¥¥©£¦¦§©¥¨¥§¥¨¦§¨¨¨¨

"éìòa úî" :äøîàå äúàáe ,íìBòa íBìLå dðéáì Bðéa äèè÷¯àlà úðîàð dðéà íìBòì :øîBà äãeäé éaø .úðîàð dðéà §¨¨¥§¥¨§¨¨¨¨¨§¨§¨¥©£¦¥¨¤¡¤¤©¦§¨¥§¨¥¨¤¡¤¤¤¨
.àNpz Bæ úçàå Bæ úçà :Bì eøîà .ïéòeø÷ äéãâáe äëBa äúàa ïk íààøîâdðéáì Bðéa íBìL àðz¯éòá÷c íeMî ¦¥¨¨¨§¨¤¤§¦¨§©©§©©¦¨¥¨¨¨¥§¥¨¦§¨¨¥

äîçìîc àîòè éàî :àáø øîà .íìBòa äîçìî éðúéîì éòá÷c íeMî íìBòa íBìL àðz ,dðéáì Bðéa äèè÷ éðúéîì¯îíeM §¦§¥§¨¨¥§¥¨¨¨¨¨¨¦§¨¨¥§¦§¥¦§¨¨¨¨£©¨¨©©£¨§¦§¨¨¦
dðéáì Bðéa íBìLc ïåék øîBì àöîéz íà !?èéìt àeä ìeè÷éàc éðä ìëa àzòc à÷ìñ ,éîããa äøîàc¯,àéæçc ãò àøèð §¨§¨¦§¨¥¨§¨©§¨§¨¨¥§¦§¨¥¦¦§¨©¥¨§¨¥§¥¨¨§¨©§¨§¨

,äîçìîk Bðéà ïBáòø :øîéîì àáø øáñ .äéçå éøzîñ ãáòc àkéàå ,úî éàcå àøáñe ,àçîBøa Bà àøéâa déì eçîc ïéðîéæ¦§¦§¨¥§¦¨§§¨§¨¨©©¥§¦¨§¨©©§§¥§¨¨¨©¨¨§¥©§¨¥§¦§¨¨
.áòøa úî éìòa :déì äøîà ,àáøc dén÷ì úúàc àéääc .äîçìîk àeä éøä ïBáòø :àáø øîà øãä .éîããa äøîà àìc§¨¨§¨¦§¨¥£©£©¨¨§¨£¥§¦§¨¨§©¦©£©§©¥§¨¨¨§¨¥©£¦¥¨¨¨

éLôð záæéLc zãáò øétL :dì øîà?CCúòc à÷ìñøî :déì äøîà !?éiç äåä déì z÷áLc àúéôôðc àzøet àeääác £©¨©¦¨§©§§¥©§§©§¦¨§¨©£¨¦§©§¨§¨§¦¨§¨§©§¥£¨©¥¨§¨¥¨
"äîçìna éìòa úî" äøîà ék ,äîçìî eléàc .äîçìnî äòéøb ïBáòø :àáø øîà øãä .éiç àì àðååb éàä éëc òãé éîð©¦¨©§¦©©§¨¨©¥£©£©¨¨§¨§¦¨¦¦§¨¨§¦¦§¨¨¦¨§¨¥©£¦©¦§¨¨

¯"Búhî ìò úî" àä ,àðîéäî àìc àeä¯úìBtî ."åézøá÷e úî" äøîàc ãò ,ïBáòø éab eléàå .àðîéäî¯àeä éøä §¨§¥§¨¨¥©¦¨§¥§¨§¦©¥§¨©§¨§¨¥§©§¦©¤£¥
íéaø÷òå íéLçð çeléL .éîããa äøîàc ,äîçìîk¯,äîçìîk àeä éøä :dì éøîà ,øác .éîããa äøîàc ,äîçìîk ïä éøä §¦§¨¨§¨§¨¦§¨¥¦©§¨¦§©§©¦£¥¥§¦§¨¨§¨§¨¦§¨¥¤¤¨§¦¨£¥§¦§¨¨

äîçìîk àeä éøä :dì éøîà .äîçìîk Bðéà :dì éøîàå¯:éLðéà éøîàcà éëîñc ,äîçìîk Bðéà :dì éøîàå ,éîããa éøîàc §¨§¦¨¥§¦§¨¨¨§¦¨£¥§¦§¨¨§¨§¦¦§¨¥§¨§¦¨¥§¦§¨¨§¨§¦©§¨§¦¡¨¥
ì dl äî ïðéøîà éî ?eäî íìBòa äîçìî àéä ä÷éæçä :eäì àéòaéà .ìéæà àì éðL àìa Lðéàå àðúBî äåä ïéðL áLøwL ©§¦£¨¨¨¤¡¨§¨§¥¨¨¥¦©£¨§¤¡¦¨¦¦§¨¨¨¨©¦¨§¦©©¨§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zenai(ipy meil)

ïøeqéàc íeMîmxeriyy jka mixeqi` x`yn xeng mivwy ly ¦§¦¨
,eäMîaly hren xeriy lke`a s` eilr miaiigy xnelk §©¤

.'dycrk'ìáàzlik` xeqi`íc,mivxy xeqi`k xeng epi`yãòc £¨¨§©
úéòéáø àkéàc,ziriax xeriya `l` mc aeig oi` ixdy -àîéà §¦¨§¦¦¥¨

àì.miphwd lr milecb xidfdl ly oic oi` dfay xne` iziid ± Ÿ
.mc xeqi`a mb df oic dxezd dazk jklïðéòîLà éàåwx df oic §¦©§§¦©

iabl,ícdxez dxingd mc xeqi` iabl wxy mixne` epiid ¨
,miphwd lr milecb xidfdlúøk àkéàc íeMîaeig ea yiy ± ¦§¦¨¨¥

,zxkíéöøL ìáà,zewln wx zxk aeig mda oi`yàì àîéà± £¨§¨¦¥¨Ÿ
df oic dxezd dazk jkl ,dxez dxingd `l mday xne` iziid

.mivxy xeqi`a mbézøz éðä ïðéòîLà éàådzid dxezd m`e ± §¦©§§¦©¨¥©§¥
epiid ,mivxye mca epiidc mdipya wx df oic epl drinyn

dxez dxingd el`a `weecy mixne`ìka äåL ïøeqéàc íeMî- ¦§¦¨¨¤©Ÿ
.mil`xyi oiae mipdk oia ,deya mda mixeq` l`xyi lkyìáà£¨

äàîeè,mipdka wx jiiyy miznl `nhidl xeqi`a ±àì àîéà± §¨¥¨Ÿ
lr milecb xidfdl dfa dxingd `l dxezdy xn`z `ny

.odk z`neh xeqi`a mb df oic dxezd dazk jkl ,miphwdéàå§¦
ïðéòîLàxeqi`a wx oicd z` drinyn dxezd dzid m`e ± ©§§¦©

äàîeèmixne` epiidéðàL íéðäkmipey md mipdk ±äaéøc íeMî §¨Ÿ£¦¨¥¦§¦¨
úBøúé úBöî ïäaxzei zeevn mdl dzax dxezdy oeik - ¨¤¦§§¥

lr mb xidfdl mda dxingd okle ,l`xyian.miphwdéðä ìáà± £¨¨¥
mce mivxy ixeqi`,àì àîéàxidfdl oic mda oi`y mixne` epiid ¥¨Ÿ

jkl .miphwd lr milecbàëéøö.micenild lk ekxved ok` ± §¦¨
oic zia zelap lke` ohwy epzpynn di`x `iadl zxfeg `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àzepzpyna epipy(:aiw lirl),,ïéçà éðL ¨§©§¥©¦
ïéàeNð Løç ãçàå çwt ãçàlLøç úî .úBç÷t úBéçà ézL`edy ¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨¦§¥¥¥

àöz ,úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòadnaidúBçà íeMî ©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£
,äMà`id znd zy`y `vnpe mixenb mi`eyip ei`eyipy oeik ¦¨

m`e .dexr meyn eilr dxeq` ok m`e dxezdn ezy` zeg`úî¥
úçwt ìòa çwtyxgd iptl ezy` dltpeìòa Løç äNòi äî ¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©

úçwtmeail dltpy eig` zy` eli`e opaxcn wx md ei`eyipy ¦©©
.dxezd on el dwewfBzLà úà àéöBîzgwtdèâadxq`py itl ¦¤¦§§¥

,ezwewf zeg` meyn eilríìBòì äøeñà åéçà úLàålk lr ± §¥¤¨¦£¨§¨
mail leki epi` ok enke ,uelgl leki epi` yxgd ixdy ,mlerd
iyexib xg`l s` dxeq`y ,ezy` zeg` `id opaxcny oeik dze`

,dyw dzrne .ezy`éànà[dnl±]àéöBîyxgdBzLà úà ©©¦¤¦§
zgwtd,èâa,dnr xecl jiyndl leki epi`edéab áézézjiynz - §¥¦¥©¥

ixdy ,ezwewf zeg` xeqi` da yiy s` eizgz zaylìëBà ïè÷̈¨¥
àeä úBìáðoic zia oi` m`e [ohwk `ed ixde zrc ea oi` yxg oky] §¥

ohw s`y gxkdae ,eze` miyixtn o`k dnl ,eyixtdl mieevn
.eyixtdl mieevn oic zia zelap lke`d

mieevn oic zia oi` zelap lke` ohwy xyt` zn`a :`xnbd dgec
hba ezy` z` `iveny mrhde ,eyixtdldãéc àøeqéà íeMî± ¦¦¨¦¨

meyn ezy`a xeq` lrady myk ixdy ,dly xeqi`d meyn
`idy oeike ,df mrhn dlraa dxeq` dy`d jk ezwewf zeg`
d`ivedl lrad z` miaiign oic zia ,zeevna zaiegnd zgwt

.xeqi`n dze` yixtdl ick hba
oic zia zelap lke` ohwy epzpynn zxg` di`x d`ian `xnbd

:eyixtdl mieevn,òîL àz,epzpyn jynda epipyyïéçà éðL ¨§©§¥©¦
ïéàeNð ïéç÷tlìòa çwt úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéçà ézL ¦§¦§¦§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©

àöz ,úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøçdnaid,äMà úBçà íeMî ¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨
eilr dxeq` dzeg` mixenb mi`eyipa el d`eyp ezy`y oeiky

m`e .dxez xeqi`aìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©
,úLøçeiptl zltep eig` zy` eli`e opaxcn wx elg ei`eyipy ¥¤¤

,dxezd on meailèâa BzLà úà àéöBî,ezwewf zeg` `idy oeik ¦¤¦§§¥
åéçà úLàåz`vei,äöéìça`id opaxcn ixdy dnaiil leki epi`e §¥¤¨¦©£¦¨

zy` zeg`.eedyw dzrnàéöBî éànàgwtdBzLà úàzyxgd ©©¦¤¦§
déab áézéz ,èâazeg` xeqi` da yiy s`e enr xecl jiynz - §¥¦¥©¥
,jka dn ,ezwewf,àeä úBìáð ìëBà ïè÷zrc da oi` zyxg ixdy ¨¨¥§¥

mieevn oic zia zelap lke` ohwy gxkdae ,dphwk `id ixde
.eyixtdl

mieevn oic zia oi` zelap lke` ohw mlerl :`xnbd dgec
,hba d`ivedl jixvy mrhde ,eyixtdldéãéc àøeqéà íeMî- ¦¦¨¦¥

d`ivedl jixv okle ,gwt `edy lrad xeariy xeqi`d llba
.hba

:eyixtdl mieevn oic ziay epzpyn jyndn di`x cer,àáø øîà̈©¨¨
,òîL àz,epzpyna epipy,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðLeidy ¨§©§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©
ì ïéàeNðúçà ,úBéçà ézLodnúçwtgwtd lral d`eypy §¦¦§¥£¨©©¦©©

,dxezdn mdi`eyipeúçàåodnúLøçyxgd lral d`eypy §©©¥¤¤
.opaxcn wx mdi`eyipeúLøç ìòa Løç úîiptl zyxgd dltpe ¥¥¥©©¥¤¤

,gwtd,úçwt ìòa çwt äNòi äîoeik dze` mail leki epi` ixd ©©£¤¦¥©©©¦©©
,dxez i`eyipn ezy` zeg` `idyàözdnaidBzLà úBçà íeMî ¥¥¦£¦§

.dly meai zwif dgec dxez ly dexr xeqi`y ,mc` lkl zxzene
m`eúçwt ìòa çwt úîiptl dxez oicn meail zgwtd dltpe ¥¦¥©©©¦©©

,yxgd,úLøç ìòa Løç äNòi äîoeik dze` mail leki epi` ixd ©©£¤¥¥©©¥¤¤
mr xecl jiyndl leki epi` oke ,ezy` zeg` `id opaxcny

df ixd ,ezwewf zeg` `idy oeik ezy`èâa BzLà úà àéöBî¦¤¦§§¥
,ezwewf zeg` `idy zngnåéçà úLàåezyexb zeg` `idy §¥¤¨¦

opaxcníìBòì äøeñàyxgd maidy oeik ,mlerd lk lre eilr ± £¨§¨
.meai zwif dilr yi oiicre ,uelgl `le mail `l leki epi`

:`xnbd dgikeneàëä àäåiptl meail zgwtd dltpy o`k ixd - §¨¨¨
,zyxg lra yxgãzyxgde yxgd i`eyipadãéc àøeqéà åàì §¨¦¨¦¨

àkéà`idy oeik ,enr xecl jiyndl ezy`l xeqi` o`k oi` - ¦¨
,zrc za dpi`e zyxgàkéà déãéc àøeqéà åàìåmb o`k oi`e - §¨¦¨¦¥¦¨

,zrc ea oi`y yxg `ed mby oeik lral xeqi`àéöBî éðz÷å§¨¨¥¦
yxgdBzLà úàzyxgd,èâampi` zyxge yxgdy dnne ¤¦§§¥

zelap lke`d [yxg e`] ohwy gken cgi xecl jiyndl mileki
.eyixtdl mieevn oic zia

:`xnbd dgec,äéòîL áø øîàoi` oicd xwirny okzi zn`a ¨©©§©§¨
jiyndl minkg exq` o`ky `l` ,xeqi`n ohw yixtdl miaiig

cgi xecl÷eMì äîáé úøzä íeMî äøéæbz` xizdl e`eai `ny ± §¥¨¦©¨©§¨¨©
z` miyp` e`xi m`y ,oick `ly mc` lkl `ypidl ef dnai

e yxgdoi`y exaqi ,ezwewf zeg` `idy s` cgi mixc zyxgd
opaxcn eidy s` yxgd i`eyipy oeik ,dwif llk gwtd zy`l
s` cgi xecl md mixzen jkle ,`ziixe`c dwif md migec
lkl `ypil zgwtd dnaid z` xizdl e`eaiy `vnpe ,dligzkl
zyxgd z` `ivedl yxgd z` minkg eaiig jkl ,oick `ly mc`
oi` zelap lke`d ohw mixeqi`d lkay okzi mlerl la` ,hba

.eyixtdl jixv

ùøç êìò ïøãä

íåìù äùàä ¯ øùò äùîç ÷øô

jldy yi` zy` epiid ,'dpebr' ipica miwqer mi`ad miwxtd ipy
dy` dxez oicn .zn e` ig `ed m` reci oi`e wegx mewnl dlra
zecr oi`y onf lk xg`l `ypdl dxeq` yi` zy`k dwfgedy ef
dexray xac oi` oky ,dlra zny mixyk micr ipy ly dxenb
oin`dl epwize minkg eliwd 'dpebr'a mle` .micr ipyn zegta
zny xne`y cg` cr lkl oke ,dlra zny dcirnd dy`l
obrzz `ly ick ,ef zecrl mipn`p zecr ileqt elit`e ,lrad
,ef zecr lr eknqe minkg eliwdy dne .`ypdl zxzen `dze
`ypzy mcew dzecra ahid wcwcz dy`dy `id `xaqy meyn
mixen`d zeqpwdn yeygzy oeik ,dlra zn ok`y xexiaa zrcl

lirl(:ft)jk xg`e dxenb dpi`y zecr it lr z`ypy dy`a
wiicz dy`dy jk lr eknq cg` cr lka oke .ig dlray rcep
ieyr df xacy jk lr eknq e` ,eit lr `ypzy mcew ezecra

.mixwyn `l miyp` zelbzdl ieyrd xacae ,zelbzdl
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc zenai(iyily meil)

íìBòa íBìL äøîà àéòa éàcdzid xwyl dvex dzid eli` ixd ± §¦¨£¨¨§¨¨¨¨
yiy wfged `l ixdy ,zpn`p dzide mlera mely yiy zxne`
`dz mlera dngln yiy dxn`y dzr mb okle ,mlera dngln

.dnglna zny xnel zpn`pàîìc Bàjiiy `l o`k `ny e` ± ¦§¨
,xwya dze` micyeg ep` oi` ixdy ,'xwyl il dn' mrhn zepn`p

`ny oiyyeg `l`ä÷æçéàc ïåékmlera dnglnéîããa äøîà- ¥¨§¦©§¨¨§¨¦§¨¥
,dxexa dricia `le dzrc ocne` it lr zny zxne` `idàìå§Ÿ

ì él äî éúàäéú÷æç òøîå øwLdpi` 'xwyl il dn' zprhe ± ¨¥©¦§©¥§¨©¤§¨¥
oky ,dnglna dlra zny dncn `idy dwfgd z` lhal zlren
zn dlray zn`a dxeaqe dreh `id zxwyn dpi`y s`

.dnglna
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

dxn`e oic zial d`ad dy`äøòî eðéìò eðéMéò úéa eðéìò eðéMéò¦¥¨¥©¦¦¥¨¥§¨¨
`lnzpe my epiid ilrae ip`y dxrn e` zia gzta y` ezivd -

e ,oyràeäilra -éðàå úîe izgxaúðîàð dðéà ,ézìvðzny ¥©£¦¦©§¦¥¨¤¡¤¤
dpi`e ,dnglnk `id ixd ef dtixyy `xnbd dxaqe .dlra
dpi` ,dtixyd z` dwifgd `idy s`e ,dnglna zn xnel zpn`p
,mzq zn xnel dleki dzidy ebina dtixya zny xnel zpn`p
,dipira dz`x `le zny dncn `idy milez ep` df ote`ay oeik
zxne`y dwfg yiy mewna dpin`dl ebin mixne` oi`y gkene

.incca
:`xnbd dgecíúä éðàLep` dixac jezny my dxwnd dpey ± ¨¥¨¨

oyr ziad `lnzpyk dgxay zxne` ixdy ,dncn `idy oicnl
df oi` oyr ziad `lnzpy dna s`e .zn eze`xl dpiznd `le

,zny dgkedLéçøúéà Cãéãìc éëéä ék ,dì [ïðéøîàc] (øîàã)§©§¦¨¨¦¥¦¦§¦¨¦§§¦
àqéð,oyrd on zlvipe qp dyrp jly myk -Léçøúéà éîð déãéãì ¦¨§¦¥©¥¦§§¦
àqéðok oi`y dn .oyrdn levipe qp dyrp ok mb jlral ± ¦¨

ynn eze` dz`x `l m`y zelzl epl yi ,dnglna zn zxne`a
`l xwyl dvex dzid eli` ixdy ,jk lr dcirn dzid `l ,zny

.dngln didy zxne` dzid
:wtqd heytl xg` mewnn di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

dxn`e d`ay dy` ,`ziixaaeðéìò eìôðilra lre ilr -éãáBò ¨§¨¥§¥
,íéáëBkzxne` e`å úî àeä ,íéèñì eðéìò eìôðip`ézìvð,mdn ¨¦¨§¨¥¦§¦¥§¦©§¦

úðîàðe` mixkp ztiwzy `xnbd dxaqe .`ypidl zxzene ¤¡¤¤
lkne ,'incca' zxne`y yyg yiy dnglnk `id ixd mihqil
z` dwifgd `idy oeiky gken ixd .zpn`py epipy mewn
ly zepn`p dl yi ,ditn wx dtiwzd lr epl rcepy ,dnglnd
miyyeg oi`e dnglna zn dlra ok`y zpn`pe ,'xwyl il dn'

.cala dxryde oeinc it lr zxne`y
:`xnbd dgecíúäly ote`a xaecny oeik ,`ziixaa my ± ¨¨

`l` ,'incca' xn`zy yyg oi` ,enir dzid `idy dphw dngln
dy` oky ,dcirn `id jk lre zny ea dz`xy cr dpiznd i`ce

,debxdiy mihqiln zcget dpi`ãkixaéãéà áødcear zkqna §¦©¦¦
dxf(:dk),dðééæ éìk äMà ,éãéà áø øîàc[dly wypd-],äéìò §¨©©¦¦¦¨§¥¥¨¨¤¨

.debxdiy mihqiln zcget dpi`y
:lirl d`aedy `ziixad oirk dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨

,cg` mc`a dyrn -déìelä éäìéLácezpezg zgny seqay - ¦§¦§¥¦¥
éððâ éa àøeð éìzéà,ezteg mewna y`d dfg` -eäúéác eäì äøîà ¦§¥¨¥§¨¥¨§¨§§¦§

,mdl dxn`e my eidy miyp`l ezy` d`xw -eæç éàøáb eæç£©§¨£
éàøáb,ezlke` y`dy ,ilra z` e`x ,ilra z` e`x -eúàe`a ± ©§¨§£

,mewnl miyp`dàéãLc àãéã àzñôe ,éãLc àëeøç àøáb eæçe`x ± £©§¨¨¨¦§¥¦§¨¦¨§©§¨
zlhen xg` yi`n ztqep ci zqite ,my lhen jexg mc` seb

.el jenqa
eðééä ,øîéîì ïéáà øa àéiç áø øáñnec df dyrny -oicl d ¨©©¦¨©¨¦§¥©©§

dxn`y dy` iabl lirl epipyyeðéìò eðéMéò úéa eðéìò eðéMéò¦¥¨¥©¦¦¥¨¥
,äøòîlvip `ny miyyegy iptn zny xnel zpn`p dpi`y §¨¨

.dlvip ezy`y myk lrad
:`ax dgecéîc éî ,àáø øîàepipyy oicl dnec df dyrn ike - ¨©¨¨¦¨¥

,`ziixaaíúä,`ziixaa my ±äøîà÷ àìdy`deæç éàøáb eæç ¨¨Ÿ¨¨§¨£©§¨£

éàøáb.o`k dyrna didy itk,ãBòå`vnp o`k dyrna ixdy ©§¨§
,àéãLc àãéc àzñôe éãLc àëeøç àøábedf jexg sebdy xazqne ©§¨¨¨¦§¥¦§¨¦¨§©§¨

,elivdl `ad xg` yi` ly `id cide ,okl mcew my didy dlra
seb ly micixy my e`vnp `l `ziixad ly ote`a ok oi`y dn

.dwilcd on lvipy yegl yie ,mc`
:`iig ax ly enrh z` `xnbd zx`anïéáà øa àéiç áøå,xn`i §©¦¨©¨¦

àéãLc àëeøç àøábgxkda epi` ,epiptl jexg `vnpy yi`d - ©§¨¨¨§©§¨
,lradàîéàxnel xyt` oky ±éìevàì àúà àðéøçà Léðéà- ¥¨¦¥©£¦¨£¨§©¥

elivdl `a xg` mc`yàøeð dézìéëàåedfe ,zne y`d ezlk`e - ©£¦§¥¨
,epiptl `vnpy znd sebdàéìzéà àøeð àéãLc àãéc àzñôes`e ± ¦§¨¦¨§©§¨¨¦©§¨

y`d da fg`py ,livnd ly `id ixd zlhen d`vnpy cid zqit
,etebn dwqtpy cràîeî déa ãéìéúàå,lraaìæà àôeqék úîçîe §¦§§¦¥¨¥£©¦¨£©

àîìòì ÷øòå.edexiki `ly mewnl lrad gxa dyead zngne - ©£©§¨§¨
dlra zen lr cirdl zpn`p dpi` dy`y epzpyna x`ean
zny cirdl on`p epi` cg` cr mb m` dpc `xnbd ,dnglna

:dnglna lradãçà ãò ,eäì àéòaéàlrad zny cirnd ¦©§¨§¥¤¨
eäî ,äîçìîa.eit lr `ypidl dy`d z` mixizn m`d ,oicd §¦§¨¨©

m`d :wtqd iccvïîéäî ãçà ãòc àîòèeknqy mrhd m`d ± ©§¨§¥¤¨§¥©
lrad zzin lr cirdl on`p cg` cry minkgàúléîc íeMî¦§¦§¨

àeä ééeìbéàì àãéáòce` zn lrad m` zelbzdl ieyr df xacy ± ©£¦¨§¦§¥
crdy zelzl yi okle ,igøwLî àìexwyy yyegy meyn ,dfa Ÿ§©©

e ,zelbzdl cizréîð àëädnglna zny xne`y o`k s` -àì ¨¨©¥Ÿ
,øwLîcrdy meyn ,lrad zen lr incca ciriy yeygl oi`e §©©

.dlbzz zn`dy yyegàîìc Bà,[`ny-]ãçà ãòc àîòèon`p ¦§¨©§¨§¥¤¨
,lrad zen lr cirdlàáñpéîe à÷ééc àôeb àéäc íeMîdy`dy ± ¦§¦¨¨§¨¦©§¨

,z`ypy iptl eixac z` ahid zxxane zwcwcn dnvràëäå± §¨¨
,dnglna o`k eli`e[déì àéðñc ïéðîéæc ïåék]dy`dy yeygl yi ¥¨§¦§¦§¨§¨¥

lna dlra zny crd ixack i`cey dxeaqokle ,dngà÷ééc àìŸ¨§¨
àáñpéîecalny `vnp .`ypizy mcew xxal zwcwcn dpi` ± ¦©§¨

wcwcz `l dy`dy yeygl yi incca cirn crdy yygd
.on`p didi `l okle ,incca lr jenqze

:dnglna on`p cg` cry wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd
,òîL àz ,àîç øa éîø øîàdpyna epipy(.akw oldl),éaø øîà ¨©¨¦©¨¨¨§©¨©©¦

ézãøiLk ,àáé÷òl`xyi ux`nàòcøäðìickøaòìz`,äðMä £¦¨§¤¨©§¦¦§©§§¨§©¥©¨¨
éúàöîz`éìc úéa Léà äéîçð,[mewn my-]ïéàL ézòîL ,éì øîàå ¨¨¦§¤§¨¦¥§¦§¨©¦¨©§¦¤¥

minkgdéaø àlà ,ãçà ãò ét ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî©¦¦¤¨¦¨§¤¤¦§¨¥©¦¥¤¨¤¨©¦
,àáa ïa äãeäé`ypidl dy` xizny in l`xyi inkga oi` xnelk §¨¤¨¨

`aa oa dcedi iax wx `l` ,zn dlray xne`y cg` cr it lr
.cg` cr lr dfa mikneqy xaeq ecal `edyézîðå[izipre-],Bì §©§¦

íéøácä ïkdcedi iax lr miwleg minkgd lk ,zxn`y itk ok` - ¥©§¨¦
.df xaca `aa oaéì øîà,dingpíäì øBîàux`ay minkgl ¨©¦¡¨¤

l`xyiíéòãBé ízà ,éîMîyúBñééâa úLaeLî Bfä äðéãnä± ¦§¦©¤§¦©§¦¨©§¤¤¦§¨
,da mixaery miliigd zngn zepkeqn da mikxcdéðìae÷î Ck̈§©§¦

ãçà ãò ét ìò äMàä ïéàéOnL ï÷fä ìàéìîb ïaøîzny xne`y ¥©¨©§¦¥©¨¥¤©¦¦¨¦¨©¦¥¤¨
:`xnbd zx`an .dlraéàîdy xn`yk ezpeek dzid dn -äðéãî ©§¦¨
åàì ,úBñééâa úLaeLîy ezpeek dzid `l ike ±äðéãîc áb ìò óà §¤¤¦§¨¨©©©¦§¦¨

úLaeLî Bæ,mlera dngln onf edfe ,zeqiibaéðìae÷î Ckoaxn §¤¤¨§©§¦
owfd l`ilnbLmewn lknïéàéOndy`d z`ãçà ãò ét ìòmb ¤©¦¦©¦¥¤¨

.dnglnaïîéäî ãçà ãò àîìàs` on`p cg` cry o`kn gkene ± ©§¨¥¤¨§¥©
:`xnbd dgec .wtqd z` heytl yie ,dngln onfa,àáø øîài` ¨©¨¨

c ,ok yxtl xyt`éëä éàeixaca dingp ly ezpeek ok` m` - ¦¨¥
,dnglna mb on`p cg` cry cnll ,zeqiiba zyaeyn dpicndy

Bæ äðéãî àðL éàî`ld ,dingp dxikfdy 'ef dpicn' dpey dna ± ©§¨§¦¨
déì éòaéî ,úBñééb LiL íB÷î ìkitn laewny xnel jixv did ± ¨¨¤¥§¨¦¨¥¥

lr cirdl on`p cg` cr zeqiib yiy mewn lkay l`ilnb oax
.lrad zenøîà÷ éëä ,àáø øîà àlàdingp zpeek dzid jk - ¤¨¨©¨¨¨¥¨¨©

ixaca,eéì øLôà àìå ,úBñééâa úLaeLî Bæ äðéãnL íéòãBé ízà©¤§¦¤§¦¨§¤¤¦§¨§Ÿ¤§¨¦
ïðaø én÷ éúééîe éúéá éLðéà ÷aLîìipa z` aefrl leki ipi`e - §¦§©¦§¥¥¦¥¥©¥©¨¨

xen` okle ,ixac z` xnel minkg iptl `eale ,dngln onfa izia
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המשך בעמוד רמר

miwxt dyelya` cenr ehw sc ± iriax wxtzenai
íìåòá íåìù äøîà àéòá éàã,`pnidne Ð`kil `kd :`nlc e` ,`pnidn inp `zyd

"xwyl dl dn" xninl`l `teb idi`c Ðdpeekn,ixewyldngln wfgz`c oeik `l`

dxeaqe incca dxn`mlera mely :ipzwc ,oizipznn dil heytiz :`iyw i`e .zny `id

ezhn lr i`c ,dxn`w "dnglna ilra zn" i`ce `dc ,zpn`p Ðmely `ix` i`n Ð

mlera?ik lirl oxn` mlera dngln elit`

"ezhn lr zn" dxn`i`ce `l` !`pnidn Ð

opireny`l jixhvi` dnglna znepiid Ð

oizipzn uixz !mlera dngln `id dwifgd

li`edc oizipzn opireny`e ,`nzq zn dxn`c

lr" dxn` `lc ab lr s` ,mlera melye

`icda "ezhn.dxn`w ezhn lr zn `nzqn Ð

mlera dngln yiy onfaezn `nzqn Ð

ike .ezhn lr zn dxn`c cr ,dxn`w dnglna

`axl dil `irainw,mlera mely yic oebk Ð

.dnglna zn idi` dxn`eåðéùéòúéá åðéìòÐ

edezivd,izgxa ip`e ,oyr `lnzpe y`a`ede

.zne my x`ypúðîàð äðéà`kd `de Ð

dwifgdc,"zpn`p dpi`" ipzwe ,ef dngln `id

zn dxn` `ira i`c ,xwyl dl dn :'ixn` `le

.`nzqíúä éðàù:dxn`w ikdc Ð

`lnzpykccr dpiznd `le ,dgxa oyr

jciclc ikid ik ,oyr meyn i`e .zn ed`xzy

dngln iabl la` .'ek `qip yigxzi``ki` Ð

`ira i` `dc .dizifg `l i` dxn` `l xninl

ixewyl.mlera dngln dwfgn ied `l Ðåìôð
'åë íéøëð åðéìò,dwifgd `id `kd `de Ð

.xwyl dl dn opixn` :`nl` .zpn`p ipzwe

ïéáà øá éãéà áøãë íúäoeik `kd ,xnelk Ð

dicda ded idi`c ,`id dphw dnglnc`l Ð

`l` ,incca dxn`dxhp`ifge,zinc dil

`l dy`c`itzqn.mihqlnéãéà éáøãëÐ

"oicinrn oi`" wxta ,dxf dcear zkqna

.(a,dk)éàøáâ åæç.ezlke` y`dy Ðåðééä
åðéùéò.'ek yigxzi` jciclc ikid ik :oxn`c Ð

àúñôàãéã.[elivdl `ad] xg` yi`n Ð

àîåî ãéìéúàå.dlraa Ðäîçìîá ãçà ãòÐ

zn" xn`e cg` cr `ae ,mlera dngln

`l e` onidn in ,"jilra?à÷ééã àì àëäåÐ

dz` xy`k mixacd ok incca ixn` ediiexze

.xne`äîçìîë íéî.incca xninl `ki`c Ð

óåñ íäì ïéàù íéî`xza wxta yxtn Ð

rax`n d`ex oi`e cnery lk :(`,`kw zenai)

.eizegexäøåñà åúùàmicr yiy it lr s`e Ð

rahy mixyk.`vie mind zgzn sv `ny Ð
éøîà÷å
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dn iz` `l `nlc `kd dil irain `nrh i`dne .incca xn`e ,mzd xn`ck ,`ed eilreta

eilreta cexhc idpc ,mzd ip`yc :xnel yie ?incca dxn`c meyn ,dwfgl rxne xwyl il

`edebina epin`dl yi jkle ,erxty i`ce jxc orehy dna oxwy zvw aygp mewn lkn Ð

.ebin el yi mbe ,dgkya dlez epi`e .erxty el xexay orehy oeik ,jizxky `lc

éàãmlera mely dxn` `ira:xn`z m`e Ð

zn xnel dlekiy ebin xn`w `l i`n`

dnglna bxdpy `kidc d`xpe ?ezhn lr

,dnglna `le bxdp xnel dlekiy jezn :opixn`

zn eh` bxdp la`.`l Ðåàiz` `l `nlc

dwfgl rxne xwyl il dnwgvi epiax xne` Ð

`xza `aac `nw wxta `irainc `dl inc `lc

i`c ebina onidn i` "ipnf jeza jizrxt" (a,d)

il dn" iz` i` ,ipnf xg` jizrxt xninl ira

`l e` dwfgl dl rxne "xwyl,dl rxn mzdc Ð

`l i`e .incca dxn`c oeik ,dl rxn `l `kd

mzd rxnrxet didiy llk deed oi`y itl Ð

zn` zeidl lekic ,rxn `kd la` ,epnf jeza

"xne`d" wxta xn`wc `d oke .dnglna znc

mipa il yi oiyeciw zrya xn` :(`,cq) oiyeciwa

` dzin zryae ,mig` il oi`eyie mipa il oi` xn

mig` il,`kti` ied i` :yexit .xizdl on`p Ð

.'ek xne` ozp iaxe ,iax ixac ,xeq`l on`p oi`e

il dn" iz`c meyn iaxc `nrh mzd yxtne

dl xht ira i`c ebin ,dwfgl dl rxne "xwyl

.rxn `l jkle incca dxn` `kd la` .`hiba

rxn `l mzd xn`c ozp iaxlezryac ,mzd Ð

.xzei on`p zeidl el yi ,dzin

àîòè`zlinc meyn on`p cg` crc

inp `kd xwyn `l iielib`l `ciarc

xwyn `ldidi xacdy oeik ,incca xn`i `le Ð

`wiicc meyn on`pc `nrh :`nlc e` ,ielb

`l mlerl :xnelk ,`wiic `l `kde ,`aqpine

lkne ,dnvr dy`d enk incca cg` cr xn`i

,incca xn` `lc idpc .epin`dl oi` mewn

dnn xzei eilr zkneqe o`k `wiic `l dy`d

.xacl milbx yic oeik ,ezhn lr zn xne`yk

meyn cg` crc `nrh `nlc e` :yxtl oi` la`

on`p incca xn` elit`e ,`wiiccelit` `dc Ð

xn`c oeik ,on`p zeidl el dnl dy`d `wiicc

.inccaøîà`rcxdpl izcxiyk `aiwr iax

dpy xArlopixn` (`,bq) zekxa zkqn seqa Ð ¥

jkle ,l`xyi ux`a ezenk gipd `l `aiwr iaxc

jixv oke .ux`l dvega mipy xarl leki did

xi`n iax iab (a,gi) dlibnc ipy wxta xnel

ux`a ezenk gipd `ly `iqra dpy xarl jldy

zwfg"a opixn`ck ,`id ux`l dveg `iqrc

ipencwe ifipw ipiw :(`,ep `xza `aa) "mizadÐ

ux`a exair `ly dne .`intq` qiwqicxr `iqr

l`xyiyi oke .did qpe` meyc xnel yi Ð

l`wfgi oke ,ux`l dvega xair dinxi :inlyexia

wxtac :wgvi epiaxl `iyw edine .dixp oa jexae

iaxe iwepxf oa `iig iax (`,ek oixcdpq) "xxea df"

lecb opgei iax did mye ,'ek wcvedi oa oerny

!xwa irex mze` `xew did yiwl yixcn ,mdn

mzd xn`wc xarlc :xnel yie,`wec e`l Ð §©¥

dkixv dpyd m` eyr `nlra aeyig `l`

gkenck ,dzid ziriay zpy `dc ,xarzdl

xn` (`,ai) oixcdpqc `nw wxtae ,yixge odk :xn`wc .mzd.lirl ziyixtck ,l`xyi ux`a eayig `ly did qpe` meye ,ziriay dpy oixarn oi`càäåenc dnglnkc min`zyd Ð

.incca exn` jkle ,mind melrdy e`x `l la` ,erahy miypd e`xy jzrc `wlq
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc zenai(iyily meil)

íìBòa íBìL äøîà àéòa éàcdzid xwyl dvex dzid eli` ixd ± §¦¨£¨¨§¨¨¨¨
yiy wfged `l ixdy ,zpn`p dzide mlera mely yiy zxne`
`dz mlera dngln yiy dxn`y dzr mb okle ,mlera dngln

.dnglna zny xnel zpn`pàîìc Bàjiiy `l o`k `ny e` ± ¦§¨
,xwya dze` micyeg ep` oi` ixdy ,'xwyl il dn' mrhn zepn`p

`ny oiyyeg `l`ä÷æçéàc ïåékmlera dnglnéîããa äøîà- ¥¨§¦©§¨¨§¨¦§¨¥
,dxexa dricia `le dzrc ocne` it lr zny zxne` `idàìå§Ÿ

ì él äî éúàäéú÷æç òøîå øwLdpi` 'xwyl il dn' zprhe ± ¨¥©¦§©¥§¨©¤§¨¥
oky ,dnglna dlra zny dncn `idy dwfgd z` lhal zlren
zn dlray zn`a dxeaqe dreh `id zxwyn dpi`y s`

.dnglna
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

dxn`e oic zial d`ad dy`äøòî eðéìò eðéMéò úéa eðéìò eðéMéò¦¥¨¥©¦¦¥¨¥§¨¨
`lnzpe my epiid ilrae ip`y dxrn e` zia gzta y` ezivd -

e ,oyràeäilra -éðàå úîe izgxaúðîàð dðéà ,ézìvðzny ¥©£¦¦©§¦¥¨¤¡¤¤
dpi`e ,dnglnk `id ixd ef dtixyy `xnbd dxaqe .dlra
dpi` ,dtixyd z` dwifgd `idy s`e ,dnglna zn xnel zpn`p
,mzq zn xnel dleki dzidy ebina dtixya zny xnel zpn`p
,dipira dz`x `le zny dncn `idy milez ep` df ote`ay oeik
zxne`y dwfg yiy mewna dpin`dl ebin mixne` oi`y gkene

.incca
:`xnbd dgecíúä éðàLep` dixac jezny my dxwnd dpey ± ¨¥¨¨

oyr ziad `lnzpyk dgxay zxne` ixdy ,dncn `idy oicnl
df oi` oyr ziad `lnzpy dna s`e .zn eze`xl dpiznd `le

,zny dgkedLéçøúéà Cãéãìc éëéä ék ,dì [ïðéøîàc] (øîàã)§©§¦¨¨¦¥¦¦§¦¨¦§§¦
àqéð,oyrd on zlvipe qp dyrp jly myk -Léçøúéà éîð déãéãì ¦¨§¦¥©¥¦§§¦
àqéðok oi`y dn .oyrdn levipe qp dyrp ok mb jlral ± ¦¨

ynn eze` dz`x `l m`y zelzl epl yi ,dnglna zn zxne`a
`l xwyl dvex dzid eli` ixdy ,jk lr dcirn dzid `l ,zny

.dngln didy zxne` dzid
:wtqd heytl xg` mewnn di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

dxn`e d`ay dy` ,`ziixaaeðéìò eìôðilra lre ilr -éãáBò ¨§¨¥§¥
,íéáëBkzxne` e`å úî àeä ,íéèñì eðéìò eìôðip`ézìvð,mdn ¨¦¨§¨¥¦§¦¥§¦©§¦

úðîàðe` mixkp ztiwzy `xnbd dxaqe .`ypidl zxzene ¤¡¤¤
lkne ,'incca' zxne`y yyg yiy dnglnk `id ixd mihqil
z` dwifgd `idy oeiky gken ixd .zpn`py epipy mewn
ly zepn`p dl yi ,ditn wx dtiwzd lr epl rcepy ,dnglnd
miyyeg oi`e dnglna zn dlra ok`y zpn`pe ,'xwyl il dn'

.cala dxryde oeinc it lr zxne`y
:`xnbd dgecíúäly ote`a xaecny oeik ,`ziixaa my ± ¨¨

`l` ,'incca' xn`zy yyg oi` ,enir dzid `idy dphw dngln
dy` oky ,dcirn `id jk lre zny ea dz`xy cr dpiznd i`ce

,debxdiy mihqiln zcget dpi`ãkixaéãéà áødcear zkqna §¦©¦¦
dxf(:dk),dðééæ éìk äMà ,éãéà áø øîàc[dly wypd-],äéìò §¨©©¦¦¦¨§¥¥¨¨¤¨

.debxdiy mihqiln zcget dpi`y
:lirl d`aedy `ziixad oirk dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨

,cg` mc`a dyrn -déìelä éäìéLácezpezg zgny seqay - ¦§¦§¥¦¥
éððâ éa àøeð éìzéà,ezteg mewna y`d dfg` -eäúéác eäì äøîà ¦§¥¨¥§¨¥¨§¨§§¦§

,mdl dxn`e my eidy miyp`l ezy` d`xw -eæç éàøáb eæç£©§¨£
éàøáb,ezlke` y`dy ,ilra z` e`x ,ilra z` e`x -eúàe`a ± ©§¨§£

,mewnl miyp`dàéãLc àãéã àzñôe ,éãLc àëeøç àøáb eæçe`x ± £©§¨¨¨¦§¥¦§¨¦¨§©§¨
zlhen xg` yi`n ztqep ci zqite ,my lhen jexg mc` seb

.el jenqa
eðééä ,øîéîì ïéáà øa àéiç áø øáñnec df dyrny -oicl d ¨©©¦¨©¨¦§¥©©§

dxn`y dy` iabl lirl epipyyeðéìò eðéMéò úéa eðéìò eðéMéò¦¥¨¥©¦¦¥¨¥
,äøòîlvip `ny miyyegy iptn zny xnel zpn`p dpi`y §¨¨

.dlvip ezy`y myk lrad
:`ax dgecéîc éî ,àáø øîàepipyy oicl dnec df dyrn ike - ¨©¨¨¦¨¥

,`ziixaaíúä,`ziixaa my ±äøîà÷ àìdy`deæç éàøáb eæç ¨¨Ÿ¨¨§¨£©§¨£

éàøáb.o`k dyrna didy itk,ãBòå`vnp o`k dyrna ixdy ©§¨§
,àéãLc àãéc àzñôe éãLc àëeøç àøábedf jexg sebdy xazqne ©§¨¨¨¦§¥¦§¨¦¨§©§¨

,elivdl `ad xg` yi` ly `id cide ,okl mcew my didy dlra
seb ly micixy my e`vnp `l `ziixad ly ote`a ok oi`y dn

.dwilcd on lvipy yegl yie ,mc`
:`iig ax ly enrh z` `xnbd zx`anïéáà øa àéiç áøå,xn`i §©¦¨©¨¦

àéãLc àëeøç àøábgxkda epi` ,epiptl jexg `vnpy yi`d - ©§¨¨¨§©§¨
,lradàîéàxnel xyt` oky ±éìevàì àúà àðéøçà Léðéà- ¥¨¦¥©£¦¨£¨§©¥

elivdl `a xg` mc`yàøeð dézìéëàåedfe ,zne y`d ezlk`e - ©£¦§¥¨
,epiptl `vnpy znd sebdàéìzéà àøeð àéãLc àãéc àzñôes`e ± ¦§¨¦¨§©§¨¨¦©§¨

y`d da fg`py ,livnd ly `id ixd zlhen d`vnpy cid zqit
,etebn dwqtpy cràîeî déa ãéìéúàå,lraaìæà àôeqék úîçîe §¦§§¦¥¨¥£©¦¨£©

àîìòì ÷øòå.edexiki `ly mewnl lrad gxa dyead zngne - ©£©§¨§¨
dlra zen lr cirdl zpn`p dpi` dy`y epzpyna x`ean
zny cirdl on`p epi` cg` cr mb m` dpc `xnbd ,dnglna

:dnglna lradãçà ãò ,eäì àéòaéàlrad zny cirnd ¦©§¨§¥¤¨
eäî ,äîçìîa.eit lr `ypidl dy`d z` mixizn m`d ,oicd §¦§¨¨©

m`d :wtqd iccvïîéäî ãçà ãòc àîòèeknqy mrhd m`d ± ©§¨§¥¤¨§¥©
lrad zzin lr cirdl on`p cg` cry minkgàúléîc íeMî¦§¦§¨

àeä ééeìbéàì àãéáòce` zn lrad m` zelbzdl ieyr df xacy ± ©£¦¨§¦§¥
crdy zelzl yi okle ,igøwLî àìexwyy yyegy meyn ,dfa Ÿ§©©

e ,zelbzdl cizréîð àëädnglna zny xne`y o`k s` -àì ¨¨©¥Ÿ
,øwLîcrdy meyn ,lrad zen lr incca ciriy yeygl oi`e §©©

.dlbzz zn`dy yyegàîìc Bà,[`ny-]ãçà ãòc àîòèon`p ¦§¨©§¨§¥¤¨
,lrad zen lr cirdlàáñpéîe à÷ééc àôeb àéäc íeMîdy`dy ± ¦§¦¨¨§¨¦©§¨

,z`ypy iptl eixac z` ahid zxxane zwcwcn dnvràëäå± §¨¨
,dnglna o`k eli`e[déì àéðñc ïéðîéæc ïåék]dy`dy yeygl yi ¥¨§¦§¦§¨§¨¥

lna dlra zny crd ixack i`cey dxeaqokle ,dngà÷ééc àìŸ¨§¨
àáñpéîecalny `vnp .`ypizy mcew xxal zwcwcn dpi` ± ¦©§¨

wcwcz `l dy`dy yeygl yi incca cirn crdy yygd
.on`p didi `l okle ,incca lr jenqze

:dnglna on`p cg` cry wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd
,òîL àz ,àîç øa éîø øîàdpyna epipy(.akw oldl),éaø øîà ¨©¨¦©¨¨¨§©¨©©¦

ézãøiLk ,àáé÷òl`xyi ux`nàòcøäðìickøaòìz`,äðMä £¦¨§¤¨©§¦¦§©§§¨§©¥©¨¨
éúàöîz`éìc úéa Léà äéîçð,[mewn my-]ïéàL ézòîL ,éì øîàå ¨¨¦§¤§¨¦¥§¦§¨©¦¨©§¦¤¥

minkgdéaø àlà ,ãçà ãò ét ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî©¦¦¤¨¦¨§¤¤¦§¨¥©¦¥¤¨¤¨©¦
,àáa ïa äãeäé`ypidl dy` xizny in l`xyi inkga oi` xnelk §¨¤¨¨

`aa oa dcedi iax wx `l` ,zn dlray xne`y cg` cr it lr
.cg` cr lr dfa mikneqy xaeq ecal `edyézîðå[izipre-],Bì §©§¦

íéøácä ïkdcedi iax lr miwleg minkgd lk ,zxn`y itk ok` - ¥©§¨¦
.df xaca `aa oaéì øîà,dingpíäì øBîàux`ay minkgl ¨©¦¡¨¤

l`xyiíéòãBé ízà ,éîMîyúBñééâa úLaeLî Bfä äðéãnä± ¦§¦©¤§¦©§¦¨©§¤¤¦§¨
,da mixaery miliigd zngn zepkeqn da mikxcdéðìae÷î Ck̈§©§¦

ãçà ãò ét ìò äMàä ïéàéOnL ï÷fä ìàéìîb ïaøîzny xne`y ¥©¨©§¦¥©¨¥¤©¦¦¨¦¨©¦¥¤¨
:`xnbd zx`an .dlraéàîdy xn`yk ezpeek dzid dn -äðéãî ©§¦¨
åàì ,úBñééâa úLaeLîy ezpeek dzid `l ike ±äðéãîc áb ìò óà §¤¤¦§¨¨©©©¦§¦¨

úLaeLî Bæ,mlera dngln onf edfe ,zeqiibaéðìae÷î Ckoaxn §¤¤¨§©§¦
owfd l`ilnbLmewn lknïéàéOndy`d z`ãçà ãò ét ìòmb ¤©¦¦©¦¥¤¨

.dnglnaïîéäî ãçà ãò àîìàs` on`p cg` cry o`kn gkene ± ©§¨¥¤¨§¥©
:`xnbd dgec .wtqd z` heytl yie ,dngln onfa,àáø øîài` ¨©¨¨

c ,ok yxtl xyt`éëä éàeixaca dingp ly ezpeek ok` m` - ¦¨¥
,dnglna mb on`p cg` cry cnll ,zeqiiba zyaeyn dpicndy

Bæ äðéãî àðL éàî`ld ,dingp dxikfdy 'ef dpicn' dpey dna ± ©§¨§¦¨
déì éòaéî ,úBñééb LiL íB÷î ìkitn laewny xnel jixv did ± ¨¨¤¥§¨¦¨¥¥

lr cirdl on`p cg` cr zeqiib yiy mewn lkay l`ilnb oax
.lrad zenøîà÷ éëä ,àáø øîà àlàdingp zpeek dzid jk - ¤¨¨©¨¨¨¥¨¨©

ixaca,eéì øLôà àìå ,úBñééâa úLaeLî Bæ äðéãnL íéòãBé ízà©¤§¦¤§¦¨§¤¤¦§¨§Ÿ¤§¨¦
ïðaø én÷ éúééîe éúéá éLðéà ÷aLîìipa z` aefrl leki ipi`e - §¦§©¦§¥¥¦¥¥©¥©¨¨

xen` okle ,ixac z` xnel minkg iptl `eale ,dngln onfa izia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

miwxt dyelya` cenr ehw sc ± iriax wxtzenai
íìåòá íåìù äøîà àéòá éàã,`pnidne Ð`kil `kd :`nlc e` ,`pnidn inp `zyd

"xwyl dl dn" xninl`l `teb idi`c Ðdpeekn,ixewyldngln wfgz`c oeik `l`

dxeaqe incca dxn`mlera mely :ipzwc ,oizipznn dil heytiz :`iyw i`e .zny `id

ezhn lr i`c ,dxn`w "dnglna ilra zn" i`ce `dc ,zpn`p Ðmely `ix` i`n Ð

mlera?ik lirl oxn` mlera dngln elit`

"ezhn lr zn" dxn`i`ce `l` !`pnidn Ð

opireny`l jixhvi` dnglna znepiid Ð

oizipzn uixz !mlera dngln `id dwifgd

li`edc oizipzn opireny`e ,`nzq zn dxn`c

lr" dxn` `lc ab lr s` ,mlera melye

`icda "ezhn.dxn`w ezhn lr zn `nzqn Ð

mlera dngln yiy onfaezn `nzqn Ð

ike .ezhn lr zn dxn`c cr ,dxn`w dnglna

`axl dil `irainw,mlera mely yic oebk Ð

.dnglna zn idi` dxn`eåðéùéòúéá åðéìòÐ

edezivd,izgxa ip`e ,oyr `lnzpe y`a`ede

.zne my x`ypúðîàð äðéà`kd `de Ð

dwifgdc,"zpn`p dpi`" ipzwe ,ef dngln `id

zn dxn` `ira i`c ,xwyl dl dn :'ixn` `le

.`nzqíúä éðàù:dxn`w ikdc Ð

`lnzpykccr dpiznd `le ,dgxa oyr

jciclc ikid ik ,oyr meyn i`e .zn ed`xzy

dngln iabl la` .'ek `qip yigxzi``ki` Ð

`ira i` `dc .dizifg `l i` dxn` `l xninl

ixewyl.mlera dngln dwfgn ied `l Ðåìôð
'åë íéøëð åðéìò,dwifgd `id `kd `de Ð

.xwyl dl dn opixn` :`nl` .zpn`p ipzwe

ïéáà øá éãéà áøãë íúäoeik `kd ,xnelk Ð

dicda ded idi`c ,`id dphw dnglnc`l Ð

`l` ,incca dxn`dxhp`ifge,zinc dil

`l dy`c`itzqn.mihqlnéãéà éáøãëÐ

"oicinrn oi`" wxta ,dxf dcear zkqna

.(a,dk)éàøáâ åæç.ezlke` y`dy Ðåðééä
åðéùéò.'ek yigxzi` jciclc ikid ik :oxn`c Ð

àúñôàãéã.[elivdl `ad] xg` yi`n Ð

àîåî ãéìéúàå.dlraa Ðäîçìîá ãçà ãòÐ

zn" xn`e cg` cr `ae ,mlera dngln

`l e` onidn in ,"jilra?à÷ééã àì àëäåÐ

dz` xy`k mixacd ok incca ixn` ediiexze

.xne`äîçìîë íéî.incca xninl `ki`c Ð

óåñ íäì ïéàù íéî`xza wxta yxtn Ð

rax`n d`ex oi`e cnery lk :(`,`kw zenai)

.eizegexäøåñà åúùàmicr yiy it lr s`e Ð

rahy mixyk.`vie mind zgzn sv `ny Ð
éøîà÷å
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dn iz` `l `nlc `kd dil irain `nrh i`dne .incca xn`e ,mzd xn`ck ,`ed eilreta

eilreta cexhc idpc ,mzd ip`yc :xnel yie ?incca dxn`c meyn ,dwfgl rxne xwyl il

`edebina epin`dl yi jkle ,erxty i`ce jxc orehy dna oxwy zvw aygp mewn lkn Ð

.ebin el yi mbe ,dgkya dlez epi`e .erxty el xexay orehy oeik ,jizxky `lc

éàãmlera mely dxn` `ira:xn`z m`e Ð

zn xnel dlekiy ebin xn`w `l i`n`

dnglna bxdpy `kidc d`xpe ?ezhn lr

,dnglna `le bxdp xnel dlekiy jezn :opixn`

zn eh` bxdp la`.`l Ðåàiz` `l `nlc

dwfgl rxne xwyl il dnwgvi epiax xne` Ð

`xza `aac `nw wxta `irainc `dl inc `lc

i`c ebina onidn i` "ipnf jeza jizrxt" (a,d)

il dn" iz` i` ,ipnf xg` jizrxt xninl ira

`l e` dwfgl dl rxne "xwyl,dl rxn mzdc Ð

`l i`e .incca dxn`c oeik ,dl rxn `l `kd

mzd rxnrxet didiy llk deed oi`y itl Ð

zn` zeidl lekic ,rxn `kd la` ,epnf jeza

"xne`d" wxta xn`wc `d oke .dnglna znc

mipa il yi oiyeciw zrya xn` :(`,cq) oiyeciwa

` dzin zryae ,mig` il oi`eyie mipa il oi` xn

mig` il,`kti` ied i` :yexit .xizdl on`p Ð

.'ek xne` ozp iaxe ,iax ixac ,xeq`l on`p oi`e

il dn" iz`c meyn iaxc `nrh mzd yxtne

dl xht ira i`c ebin ,dwfgl dl rxne "xwyl

.rxn `l jkle incca dxn` `kd la` .`hiba

rxn `l mzd xn`c ozp iaxlezryac ,mzd Ð

.xzei on`p zeidl el yi ,dzin

àîòè`zlinc meyn on`p cg` crc

inp `kd xwyn `l iielib`l `ciarc

xwyn `ldidi xacdy oeik ,incca xn`i `le Ð

`wiicc meyn on`pc `nrh :`nlc e` ,ielb

`l mlerl :xnelk ,`wiic `l `kde ,`aqpine

lkne ,dnvr dy`d enk incca cg` cr xn`i

,incca xn` `lc idpc .epin`dl oi` mewn

dnn xzei eilr zkneqe o`k `wiic `l dy`d

.xacl milbx yic oeik ,ezhn lr zn xne`yk

meyn cg` crc `nrh `nlc e` :yxtl oi` la`

on`p incca xn` elit`e ,`wiiccelit` `dc Ð

xn`c oeik ,on`p zeidl el dnl dy`d `wiicc

.inccaøîà`rcxdpl izcxiyk `aiwr iax

dpy xArlopixn` (`,bq) zekxa zkqn seqa Ð ¥

jkle ,l`xyi ux`a ezenk gipd `l `aiwr iaxc

jixv oke .ux`l dvega mipy xarl leki did

xi`n iax iab (a,gi) dlibnc ipy wxta xnel

ux`a ezenk gipd `ly `iqra dpy xarl jldy

zwfg"a opixn`ck ,`id ux`l dveg `iqrc

ipencwe ifipw ipiw :(`,ep `xza `aa) "mizadÐ

ux`a exair `ly dne .`intq` qiwqicxr `iqr

l`xyiyi oke .did qpe` meyc xnel yi Ð

l`wfgi oke ,ux`l dvega xair dinxi :inlyexia

wxtac :wgvi epiaxl `iyw edine .dixp oa jexae

iaxe iwepxf oa `iig iax (`,ek oixcdpq) "xxea df"

lecb opgei iax did mye ,'ek wcvedi oa oerny

!xwa irex mze` `xew did yiwl yixcn ,mdn

mzd xn`wc xarlc :xnel yie,`wec e`l Ð §©¥

dkixv dpyd m` eyr `nlra aeyig `l`

gkenck ,dzid ziriay zpy `dc ,xarzdl

xn` (`,ai) oixcdpqc `nw wxtae ,yixge odk :xn`wc .mzd.lirl ziyixtck ,l`xyi ux`a eayig `ly did qpe` meye ,ziriay dpy oixarn oi`càäåenc dnglnkc min`zyd Ð

.incca exn` jkle ,mind melrdy e`x `l la` ,erahy miypd e`xy jzrc `wlq
edpifge
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רכד
miwxt dyelyaa cenr ehw sc ± iriax wxtzenai

íéðîéñ éøîà÷åzxev mipyn mindy itl ,edpip mixg` `nlc opiyiig mipniq e`l i`c Ð

.jk lk xkip oi`e ,miptdåäðéúì÷ùxak Ðmizxfgd.jläéì øîà.ciwtn Ðïë àäå
ïééåä ïëå.eid oi`q jke jk Ðïééîø àúéáçáåwecae `v ,ziaga jlv` od oiicre Ðda

.ipeaygk `vnzåäðéð éðéøçà éðäå åäðéúì÷ù êãéã äéì øîàÐilye.mdéðù åðééä
íéîëç éãéîìúz` iax `iyde :lirl `ipzc Ð

.miyp it lr odizeyp,ipniq ixn`c :opivxze

edpip ipixg` opixn` `lemipniqe.enxzi` ikd

àðáùåç.inxznc xninl `ki` Ðïðéùééç éîå
ïðéô àîù`pniqc `kid Ð.onw `zi` `nw

ïáø÷.ycwd Ðòåîéãdnexze oileg Ð

.odkl `l` lk`p oi`e ,eaxrzpyäðëñäÐ

opixn` `l :`nl` .zevn miiwl `ly exfby

zaizka da ozpy d`eaz dze` epit `nyze`

.mixg` el`e ,dfïéìåç åìà éøäxza opilf`c Ð

.`aexøôëéîäéì øôë äåädid xxebe gpwn Ð

.ze`d z`ä÷áù àéçðôìÐzexit zlvdl

,dxxib `le df ze` da gipd dkezayick

elcaiy.odn mc` ipaàéçðôxeniy oeyl Ð

`ly ick ,aeyg mc`a epenn dlezy mc`k

`aa) "mivr lfebd"a el dnece .epnid edelfbi

,'ek `zelb yix mya dcy gweld :(`,bw `nw

`igpte.opiraw `nlra÷çöé éøúì ïðéùééç éî
xira oerny oa sqei ipy ewfged `lc `kid Ð

.zg`ïðéùééç àì øîà àáø`le li`ed Ð

ewfgedc `kid la` .ewfgedxn`ck ,dcen Ð

) onwl.(`,fhwàòãøäðá çëúùéàã àèéâ àåää
'åëzcner dy`d Ð.epiptl ezraezeãöá

àéðåì÷.xir my Ðàòãøäð ìë ÷ãáéúm` Ð

.ef dy` lran ueg ,xg` i`pilexcp` my yi

äéì éòáéî íìåòä ìë ÷ãáé ïðéùééçã àúéà íàå
jlde ,`rcxdpa did xg` i`pilexcp` `ny Ð

.elåãåáë íåùî,drehk ewifgdl `ly Ð

.jixv oi`y xac l`eyeàáåè éçéëùelit`e Ð

`ivenyk opiabn ikd`le ,mixg` lr aeg xhy

s` ,`penn oiprlc oeike .did xg` `ny opiyiig

opiyiig `l ewfgedc ab lrik `xeqi` oiprl Ð

.opiyiig `l `din ewfged `l
àîìã
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åäðéæçåxzl`ldaxd mina edy m` la` .mind on melrdy xzl`l :yexit Ðoi` Ð

(`,`kw zenai) `xza wxta xn`ck ,dknl `zil ik iznv znvn `inc ,yegl

d`lrd xg` ddeyyk la`.gtz gtzin Ð

éøîà÷åmipniqmpin`dl oi` oir zriah ici lr la` Ðhren xacae ,incca ixn`c Ð

la` .el` ly odilra el`y exn`i

miptd zxev mipyn minc qxhpewa yxity dnÐ

(my) `xza wxta onwl opixn` `dc ,d`xp oi`

mipniq i`e .dkn `kilc `kid iznv znvn `inc

`ziixe`c e`lmiwdaen mipniqa `kd ixii` Ð

`aa) "ze`ivn el`"a opixn`ck ,`ziixe`c eedc

.`pir zeriah it lr ipdn ,inp i` .(a,fk `rivn

.wgvi epiax

éøîà÷åmipniqrny :l`ppg epiax yxit Ð

dpitqa cg` cre dy`c dpin

zn exn`e drahyixkp oky lke ,ipdn `l Ð

iyp oi`iyn j`id :dnize .enez itl giqn elit`

mey `la oir zriah ici lr erahy mc` ipa

zxev zvw dzgypyk ixii` `nye ?mipniq zxkd

epyy dn `l` x`yp `le ,ixeek melk`c ,mdipt

yxtn oke (`,kw zenai) `xza wxta dpyna

dyly cr `l` oicirn oi` iab ,onwl mz epiax

yxtny enk ,ixiin eipt zxev dzgypyky ,mini

elit` `ixy dnily eipt zxev m` la` ,dpyna

.mini dnk xg`ïëåoiinx `ziagae oiiedÐ

,micra elv` ciwtda ixii`c :wgvi epiax xne`

micr `kil i`c .wdaen oniqa lhep did jkleÐ

oke .icia od oigewl xnel leki ?oniqd liren dn

:(`,r `rivn `aa) "jyp edfi`" wxt xn`c `d

yipi` `pifg ?edl opicar ikid inzic ifef ipd

c,`kixt `adc `wece .'ek `kixt `adc dil zi`

aidie diab edpicwt` `nlc ,`l milk la`

"azekd"a xn`c :dyw edine .edl liwye `pniq

,`qg ia eciwt`c `tqkc `qk iab (a,dt zeaezk)

`l` oxn` `le :cr ,'ek ciwt `le `qg aiky

liirc libx la` ,dizial liirc libx `lc

dizial`fgine ciwt` `pixg` yipi` xni` Ð

,micra df ciwtd `ly ixii`c rnyne .`fg

`lc `qga dia `prcic `cg :xn`w ikd elit`e

,oniqd liren dne .`pniq aidiw `d cere ,cin`

ipyy :xnel yie ?micra elv` ciwtd `ly oeik

m`e .`pniq aidi `we cin` `lc ,jixvn minrhd

iab (a,bi) zeaezkc `nw wxt seqa ok m` :xn`z

`cg :sqei ax xn`wc ,ezqex`e qex``w `dc Ð

cere ,icenl`eny xn` dcedi ax xn`d Ð

`l ik `dae :iia` dil xn`e ,l`ilnb oaxk dkld

`nlc :`iyew i`ne ?l`ilnb oax xykn in icen

i`c :xnel yie !minrhd ipy jixvn sqei ax

dicegl ipdn `l icen `w `dc `nrh`l ik :jixt ikdle .qex`n cal oileqt olek `kde ,dlv` mixyk aexa `l` l`ilnb oax xykn `lc oeik ,l`ilnb oaxk dkldc i`n inp ipdn `l Ð

dicegl icenc `nrh ipdn `l ik :yexit ,icen.'ek l`ilnb oaxk dkldc `nrh dicda ipdn in Ðééåîøúàdil inxz`el`"a xn`c `de .oniq ied `l dcne oipnc rnyn `kd Ð

oniq ied inp oipne dcn oniq ied lwyncn :(a,bk `rivn `aa) "ze`ivn.ef dcna ripvdl mc` ipa jxc ,`kd la` .ripvdl mc` ipa jxc oi`y oipra ixiin mzd Ðéîå`ny opiyiig

opit`ny opiyiig `l ikd elit`e mzeptl zelibxc oeik ,zencl el d`xpc :xnel yie ?dizwfgn `penn witp `le ,opit `ny mlerl yegl yi `penna `dc ?i`dn `id `iyw i`n :dniz Ð

.`ed zelibxc ab lr s` ,opiyiig `lc oeik dwfgn dil opiwtn inp `penn oiprl ,opitøåîéàilzyi` iielzyi`iaxe dpei iax ,ipy wxta ipy xyrnc inlyexia :l`ppg epiax yxit Ð

dpei iax dia aizkc iaxb lk :iqei iaxl dpei iaxc dixa ipn iax xn` dpei iax jnc ck ,`xngc iaxba itzey eed iqeid dicic Ð.icic `zyde ,dicic ded cwzy` :dil xn` .`e÷çöéyix

'ek dizg` xa `zelbewfged `le `zxiiy igiky `l i`c .`zxiiy igikyae ,wgvi ixz ewfged `lc ixii` Ði`e .xifgi df ixd oic zia dyrn lkc (`,k) `rivn `aac `nw wxta opzd Ð

wgvi ixz ewfgede `zxiiy igiky`la `nl` .xg` opr my didy ewfgedy oeik ,lif` `gxt `lnba `nlc `ax yiig `xbgn `iig xa opr iab onwl `dc ?`ax yiig `l i`n` ok m` Ð

.ixii` ewfgedøîà'ek ixhy ixz edpdc dl `pin` `pn `axiab (`,fk oihib) "hbd lk" wxtae (a,gi) `rivn `aac `nw wxta xn`c diax daxn `ax iziin `l i`n`e :xn`z m`e Ð

.i`nw i`xen`n di`x iiezi`l dil `gipc `l` ,inp ikd oi`c :xnel yie !zeievn zexiiya elit` ewfged `lc meyn xifgic xn`e ,`ped axc `pic iaa gkzy`c `hibàäåi`pp xa iag

'ek,`ax dcen wgvi ixz ewfgeda `d :cere .`ped axc `pic ia gkzy`c `hib iab (a,k) `rivn `aac `nw wxta dax lr opikxt ikdc ?`pennn `xeqi` `ax hiyt ikid :xn`z m`e Ð

ewfgedc `kid `penn `ax dncnc :xnel yie !i`pp xa iag ipy ewfgeda `kde ,lirl izyxitck.ewfged `lc `xeqi`l Ð
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ðä:àáø déì øîà .eäðéð éðéøçà éðäå àîìòì eìæà C ¨¨¨§§¨§¨§¨¥©£¦¥¦§£©¥¨¨
ñ éøîà÷ íúä ?éîc éîéàî éîLîeL ¯ àëä ,íéðîé ¦¨¥¨¨¨¨§¦¦¨¦¨¨§§¥©
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,àôéñ àîéà ?ïpét ànL ïðéLééç àìå :éLàéñBé éaø ©¦§¨¨§¦©¤¨¦¨¥¨¥¨©¦¥
éøä ¯ äîeøz äéìò áeúëå úéáç àöî eléôà :øîBà¥£¦¨¨¨¦§¨¨¤¨§¨£¥
,äîeøz àìî äåä ã÷zLà :øîBà éðàL ,ïéleç elà¥¦¤£¦¥¤§¨©£¨¨¥§¨
àëäå ,ïpét ànL ïðéLééç àîìò éleëc :àlà .äpéôe¦¨¤¨§¥¨§¨¨§¦©¤¨¦¨§¨¨
øtëéî ¯ eäpéôc àúéà íà :øáñ øî ;éâìtéî÷ àäa§¨¨¦©§¦¨¨©¦¦¨§¦¨¦§©
:éîð éà ,éìzLéà ééelzLéà øîéà :Cãéàå ,øôk äåä£¨¨©§¦¨¥©¦§©¥¦§§¥¦©¦
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àhéb àeääc ¯ dì àðéîà àðî :ééaà øîà .ïðéLééç̈§¦©£©©©¥§¨¨¦¨¨§©¦¨
àðà ,àúî àéðBì÷ ãöa :áéúëe ,àòcøäða çkzLàc§¦§©©¦§©§§¨§¦§©§§¨¨¨£¨
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íìBòä ìk ÷ãaé ¯ àúéà íà :øîà àáøå .dlek àòcøäð ÷ãaéz :déì çìLå ,äàéNð äãeäé§¨§¦¨§¨©¥¦¨¥§©§§¨¨§¨¨£©¦¦¨¦¨¥¨¨¨
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יבמות. האשה שלום - פרק חמשה עשר דף קטו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc zenai(iyily meil)

øzìàì eäðéæçå,mind on melrdy xg` cin mepi`xe -éøîà÷å ©£¦§§©§©§¨¨§¥
ïéðîéñ`vnpe ,znd `edy xkip mci lry mipniq miypd exn`e ± ¦¨¦
ok m`ïðéëîñ eäééìò åàìc,`ypdl mxizdl mikneq ep` oi`y - §¨£©§©§¦©

miypd zecr it lràlàmikneq ep`,íéðîéñào`kn oi` dzrne ¤¨©¦¨¦
.dngln onfa lrad zen lr cirdl on`p cg` cry di`x

:mipniq xkid liren m` oipra dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨
déøáç éab éîLîeL ãé÷ôàcoineyney ciwtdy mc`a dyrn - §©§¥§§¥©¥©§¥

onf xg`l ,micr ipta exiag lv`déì øîàxneyláäéîLîeL éì ¨©¥©¦§§©
,jlv` izcwtdy oinyneyd z` il xfgd -déì øîàxneyd ¨©¥

eäðézìé÷Lciwtnd el orh .ipnn mze` zgwl xak -ïëå ïk àäå §¥§¦§§¨¥§¥
ïééåä,my eid oi`q jke jk ixde -ïééîø àúéáçáemigpen oiicre - ¨§¨©£¦¨©§¨

,jl izxn`y oipnd itk mze` `vnze wecae `v ,jlv` ziaga
.ily mdy oniq df ok m`edéì øîà,cwtpdeäðézì÷L Cãécz` - ¨©¥¦¨§©§¦§

,zlhp jly oinyneydeäðéð éðéøçà éðäådzr mi`vnpy el`e ± §¨¥©£¦¥¦§
ilye md mixg` `l` ilv` zcwtdy oinyneyd mpi` ziaga

.md
íéîëç éãéîìz éðL eðééä ,øîéîì àcñç áø øáñdf dyrn oicy - ¨©©¦§¨§¥©©§§¥©§¦¥£¨¦

dpitqa eidy minkg icinlz ipya lirl `aedy dyrnd oick
ipniq it lr mdizeyp z` xizdl iax dxed myy myk ,drahy

,mind on eynpy miznd lr e`vnpy minkg icinlzdïðéøîà àìå§Ÿ©§¦©
ðäeäðéð éðéøçà éðäå àîìòì eìæà Cicinlzdy mixne` oi`e ± ¨¨¨§§¨§¨§¨¥©£¦¥¦§

ep`vny el`e ,md miig oiicre xg` mewnn e`vi o`k eidy minkg
s` ok m` .mipniq mze` rxi` mda s`y md mixg` mizn
,ecwtedy oinyneyd md el`y xazqn ,oinyneyd ly dyrna
.oinyney ipniq oze` rxi` mda s`y md mixg`y mixne` oi`e

.mxifgdl `ed jxhvi jkle
:di`xd z` dgec `axàáø déì øîà,`cqg axléîc éîike - ¨©¥¨¨¦¨¥

ixd ,lirl oecipl dnec df dyrníúäicinlz ipy ly dyrna - ¨¨
minkgéøîà÷exn` miypd ±íéðîéñly eid zetebdy migikend ¨¨§¥¦¨¦

icinlzd ipyok oi`y dn .erahy minkgàëäaéàî ,éîLîeL ¨¨§§¥©
eäì úéà àðîéñmze` ody gikedl oinyneya yi oniq dfi` - ¦¨¨¦§

.xneyd lv` ecwtedyïééåä ïëå ïk øîà÷ãåciwtnd xn`y dne ± §§¨¨©¥§¥¨§¨
,oniql aygp df oi` ,eid jke jkéîøúéà àðaLeç øîéàokzi - ¥©§¨¨¦§§¥

zxg` ziaga dzr mb oncfp cwtedy oinyneyd oipn oeaygy
.od xneyd ly oinyney mze`e ,xneyd dpwy

:`xnbd dywnéîe ,éLà áøì àcñç áø øa àLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨©©¦§¨§©©¦¦
ïpét ànL ïðéLééçly mivtgd z` dpit `ny oiyyeg ike - ©§¦©¤¨¦¨

,`vnp oiicr oey`xd oniqd xy`k ,ely z` gipde ciwtndïðzäå§¨§©
dpyna epipy ixde -(`"in c"t ipy xyrn),åéìò áeúëå éìk àöîze` ¨¨§¦§¨¨¨

,ó"e÷zwfga ekezay dnïaø÷eilr aezk did .ycwd ,xnelk - ¨§¨
ze`,í"îzwfga ekezay dnøNòîdid .ipyze` aezk,ú"ìc ¥©£¥¨¤

ekezay zexitd ixdòencmpice ,dnexze oileg miaxern - ¦©
aezk did .odkl `l` milk`p opi`y dnexzk,ú"éèzexitd ixd ¥

.ìáèaezk did m`e,å"ézdf ixd.äîeøzmeyn,äðkqä úòLaL ¤¤¨§¨¤§¨©©©¨¨
e ,yxetna aezkl mi`xi eid ,zeevn miiwl `ly miiebd exfbyeéä̈

.äîeøz úçz å"éz ïéáúBkxac mi`ven xy`ky ef dpynn gkene §¦¨©©§¨
oi`e ,dligzn didy xacd dfy milez ep` xkid oniq mr ilka
zexit ea e`ln dzre ,ilkd jeza didy dn z` epit `ny oiyyeg
dzr mi`vnpy oineyneydy xnel yi o`k s`e .dnexz mpi`y
egipde mze` epit `le ,ecwtedy oineyneyd md md ziaga

.mdizgz mixg`
:dketd di`x d`iane dgec `xnbdå ,éLà áøì àðéáø déì øîàik ¨©¥©¦¨§©©¦§

y xnel xyt`ïpét ànL ïðéLééç àìm` .mixg` zexita mtilgde Ÿ©§¦©¤¨¦¨
okàôéñ àîéàdpynd ly `tiqd z` x`ae xen` ±(my),éñBé éaø ¥¨¥¨©¦¥

äéìò áeúëå úéáç àöî eléôà ,øîBàyexitaéøä ,'äîeøz'zexit ¥£¦¨¨¨¦§¨¨¤¨§¨£¥
elàdkezay,ïéleçmeynäåä ã÷zLà ,øîBà éðàLdpya ± ¥¦¤£¦¥¤§¨©£¨

did ilkd ok` dxarydpéôe ,äîeøz àìîgipde dnexzd z` ¨¥§¨¦¨
didy dnn oneqnd ilkd z` epity oiyyegy ixd .oileg dnewna

.dligzn ea
:xg` ote`a iqei iaxe `nw `pz zwelgn z` `xnbd zx`an,àlà¤¨

nL ïðéLééç àîìò éleëcïpét àoiyyeg mzqay micen lkd ± §¥¨§¨©§¦©¤¨¦¨
,mixg`a mtilgde 'opit'yéâìtéî÷ àäa àëäåly dpyna o`ke ± §¨¨§¨¨¦©§¥

,iqei iaxe `nw `pz ewlgp df xaca ,ilk `vnøî`nw `pz - ©
eäpéôc àúéà íà ,øáñdnexzd z` dptn ilkd lra did eli` ± ¨©¦¦¨§¦¨

,mnewna oileg ozepeøôk äåä øtëéîz` xxbne gpwn did i`ce - ¦§¨£¨¨©
z` xi`ydy oeike ,dnexz dfy exaqi `ly ick ilkdn azkd

.ilkd jeza dnexz yi dzr mby oniq df ixd ze`dCãéàå± §¦¨
xaeq ,mze` dpity milezy xn`y iqei iax ,ipyd `pzdeøîéà¥©

éìzLéà ééeìzLéà.azkd z` wegnl gkyy zelzl yi -éîð éà- ¦§§¥¦§§¥¦©¥
xnel yi e`dé÷áL àéçðôìdxinyl dpeeka ze`d z` xi`ydy - §©§§¨©§¥

.mdn elcaie dnexz mdy exaqi mc` ipay ,zexitd lr
m` dpce ,ipelt mya zn lr ecirdy dyrn d`ian `xnbd

:my eze` mr xg`l oiyyegàúeìb Léø ÷çöédidydéúçà øa- ¦§¨¥¨¨©£¨¥
ezeg` oaìéæà÷ äåä ,éáéa áøcjldn did -îenyy mewnàáèøBw §©¥©£¨¨¨¦¦§¨¨

ìenyy mewnáéëLe ,àéîtñà.zne ±íúäî eçìLegly - §©§©§¨§¦¨§¥¨¨
enyy mc` ,ef zecr `ahxewl `intq`nøa àúeìb Léø ÷çöé¦§¨¥¨¨©

éáéa áøc déúçà.áéëLe àéîtñàì àáèøBwî ìéæà÷ äåäzwtzqne £¨¥§©¥¨£¨¨¨¦¦§¨¨§©§©§¨§¦
zecr it lr `ypdl zxzen recid wgvi eze` zy` m`d `xnbd

,ef÷çöé éøúì ïðéLééç éîwgvi eze` caln `ny oiyyeg m`d - ¦©§¦©¦§¥¦§¨
o`kl xg` wgvi cer ribd ,`ahxewa o`k epl recid `zelb yix

.my zne `intq`l jldy df `ede ,epl reci epi`e xg` mewnnBà
àìwgvi' mnyy ef xira miyp` ipy ewfged `ly oeik `ny e` - Ÿ

.oiyyeg `l '`zelb yixïðéLééç ,øîà ééaàz` oixizn oi`e jkl ©©¥¨©©§¦©
.`ypidl ezy`ïðéLééç àì øîà àáøezy` z` mixizne jkl ¨¨¨©Ÿ©§¦©

.`ypidl
:ezhiyl di`x `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàizcnl oipn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,didy dyrnn ,wgvi ipyl oiyyegy df oicàhéb àeääc§©¦¨
çëzLàcede`vny cg` hb didy ±áéúëe ,àòcøäða,ea aezke - §¦§§©¦§©§§¨§¦

àúî àéðBì÷ ãöa,`ipelw xird cil -éàðéìBøcðà àðà[mc` my-] §©¨§¨¨¨£¨©§§¦©
a xcdéúzðà úéðBìt úé úéëøúå úéøèt ,àòcøäðizyxbe izxht - §©§§¨§©¦§¨¥¦¨§¦¦§§¦

zraez epl recid `rcxdpn i`pilexcp` zy`e .zipelt izy` z`
dvexe ,ea dyxbzp xake dpnn ltp hbdy zxne`e hbd z`

,eit lr `ypdlc dén÷ì ìàeîLc deáà dçìLåäàéNð äãeäé éaø §¨§¨£¨¦§¥§©¥§©¦§¨§¦¨
d`iyp dcedi iax iptl dl`yd z` gly l`eny ly eia`e -

.`ypil zxzene dly hbd m` dxeiydéì çìLåd`iyp dcedi iax §¨©¥
,el aiydldlek àòcøäð ÷ãaézyi m` `rcxdp lka ewcaiy - ¦¨¥§©§§¨¨

hbd z` azky df `edy okziy ,i`pilexcp` enyy sqep mc`
lkn df mya miyp` ipy ewfged `ly s`y gken ixd .ezy`l
`ahxeway s` ok m`e .df mya sqep mc` yi `ny oiyyeg mewn
yix wgvi ipyl yeygl yi cg` '`zelb yix wgvi' wx wfged

.`zelb
:dgec `axàúéà íà ,øîà àáøåd`iyp dcedi iax xaeq ok` m` ± §¨¨¨©¦¦¨

,df mya sqep mc`l oiyyegydéì éòaéî íìBòä ìk ÷ãaédid - ¦¨¥¨¨¨¦¨¥¥
ixdy ,df mya sqep mc` yi m` mlerd lka ewcaiy xnel jixv
mya sqep mc` `rcxdpa did hbd zaizk onfay okzi

,el jlde i`pilexcp`àlàmya cg` cer wfged `ly oeik i`ce ¤¨
wxe ,my eze`a sqep mc`l llk yeygl oi` ,dfBãBák íeMî¦§

çìLc àeä ìàeîLc deáàcdcedi iax eléëäz` ewcaiy ± ©£¦§¥¦§©¨¥
l`eyke drehk l`eny ly eia` d`xi `ly ick ,dlek `rcxdp

.jixv epi`y xac
:ezhiyl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàokidn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

rnn ,xg` wgvi o`k did `ny oiyyeg oi`y df xac izcnldy
,didyàæBçîa é÷ôðc éøèL éøz eäðäce`viy zexhy ipy eidy - §©§§¥§¨¥§¨§¥¦§¨

,`fegn xiraeäa áéúëecg` xhya ,mda aezk dide ±øa éáç §¦§¨¥©
éàðð,ipeltl zern deldeipyd xhyaéáç øa éàððzern deld ©©©©©¨¥

,ipeltléæeæ deáà øa [äaø] (àáø) eäa éaâàåwqt dea` xa daxe - §©§¥§©¨©£©¥
,`ax jkn gikene .i`ppe iagl xhyay aegd z` eabiyàäå- §¨

el` zeny ixdeàáeè éçéëL àæBçîa éáç øa éàððå éàðð øa éáç± ¨¥©©©§©©©¨¥¦§¨§¦¥¨
delnd `ny dea` xa dax yyg `l mewn lkne ,daxd miievn
oiyyeg oi` oenn oiprly oeike .my eze` el yiy xg` mc` `ed
oiprl ,my eze`a miyp` dnk ewfgedy it lr s` `ed xg` `ny
xg` mc`l yeygp `l wfged `l xy`k zegtd lkl xeqi`

.my eze`a
:dgec iia`ééaàå,di`x myn oi`y xaeq §©©¥
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רככ
miwxt dyelyaa cenr ehw sc ± iriax wxtzenai

íéðîéñ éøîà÷åzxev mipyn mindy itl ,edpip mixg` `nlc opiyiig mipniq e`l i`c Ð

.jk lk xkip oi`e ,miptdåäðéúì÷ùxak Ðmizxfgd.jläéì øîà.ciwtn Ðïë àäå
ïééåä ïëå.eid oi`q jke jk Ðïééîø àúéáçáåwecae `v ,ziaga jlv` od oiicre Ðda

.ipeaygk `vnzåäðéð éðéøçà éðäå åäðéúì÷ù êãéã äéì øîàÐilye.mdéðù åðééä
íéîëç éãéîìúz` iax `iyde :lirl `ipzc Ð

.miyp it lr odizeyp,ipniq ixn`c :opivxze

edpip ipixg` opixn` `lemipniqe.enxzi` ikd

àðáùåç.inxznc xninl `ki` Ðïðéùééç éîå
ïðéô àîù`pniqc `kid Ð.onw `zi` `nw

ïáø÷.ycwd Ðòåîéãdnexze oileg Ð

.odkl `l` lk`p oi`e ,eaxrzpyäðëñäÐ

opixn` `l :`nl` .zevn miiwl `ly exfby

zaizka da ozpy d`eaz dze` epit `nyze`

.mixg` el`e ,dfïéìåç åìà éøäxza opilf`c Ð

.`aexøôëéîäéì øôë äåädid xxebe gpwn Ð

.ze`d z`ä÷áù àéçðôìÐzexit zlvdl

,dxxib `le df ze` da gipd dkezayick

elcaiy.odn mc` ipaàéçðôxeniy oeyl Ð

`ly ick ,aeyg mc`a epenn dlezy mc`k

`aa) "mivr lfebd"a el dnece .epnid edelfbi

,'ek `zelb yix mya dcy gweld :(`,bw `nw

`igpte.opiraw `nlra÷çöé éøúì ïðéùééç éî
xira oerny oa sqei ipy ewfged `lc `kid Ð

.zg`ïðéùééç àì øîà àáø`le li`ed Ð

ewfgedc `kid la` .ewfgedxn`ck ,dcen Ð

) onwl.(`,fhwàòãøäðá çëúùéàã àèéâ àåää
'åëzcner dy`d Ð.epiptl ezraezeãöá

àéðåì÷.xir my Ðàòãøäð ìë ÷ãáéúm` Ð

.ef dy` lran ueg ,xg` i`pilexcp` my yi

äéì éòáéî íìåòä ìë ÷ãáé ïðéùééçã àúéà íàå
jlde ,`rcxdpa did xg` i`pilexcp` `ny Ð

.elåãåáë íåùî,drehk ewifgdl `ly Ð

.jixv oi`y xac l`eyeàáåè éçéëùelit`e Ð

`ivenyk opiabn ikd`le ,mixg` lr aeg xhy

s` ,`penn oiprlc oeike .did xg` `ny opiyiig

opiyiig `l ewfgedc ab lrik `xeqi` oiprl Ð

.opiyiig `l `din ewfged `l
àîìã
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åäðéæçåxzl`ldaxd mina edy m` la` .mind on melrdy xzl`l :yexit Ðoi` Ð

(`,`kw zenai) `xza wxta xn`ck ,dknl `zil ik iznv znvn `inc ,yegl

d`lrd xg` ddeyyk la`.gtz gtzin Ð

éøîà÷åmipniqmpin`dl oi` oir zriah ici lr la` Ðhren xacae ,incca ixn`c Ð

la` .el` ly odilra el`y exn`i

miptd zxev mipyn minc qxhpewa yxity dnÐ

(my) `xza wxta onwl opixn` `dc ,d`xp oi`

mipniq i`e .dkn `kilc `kid iznv znvn `inc

`ziixe`c e`lmiwdaen mipniqa `kd ixii` Ð

`aa) "ze`ivn el`"a opixn`ck ,`ziixe`c eedc

.`pir zeriah it lr ipdn ,inp i` .(a,fk `rivn

.wgvi epiax

éøîà÷åmipniqrny :l`ppg epiax yxit Ð

dpitqa cg` cre dy`c dpin

zn exn`e drahyixkp oky lke ,ipdn `l Ð

iyp oi`iyn j`id :dnize .enez itl giqn elit`

mey `la oir zriah ici lr erahy mc` ipa

zxev zvw dzgypyk ixii` `nye ?mipniq zxkd

epyy dn `l` x`yp `le ,ixeek melk`c ,mdipt

yxtn oke (`,kw zenai) `xza wxta dpyna

dyly cr `l` oicirn oi` iab ,onwl mz epiax

yxtny enk ,ixiin eipt zxev dzgypyky ,mini

elit` `ixy dnily eipt zxev m` la` ,dpyna

.mini dnk xg`ïëåoiinx `ziagae oiiedÐ

,micra elv` ciwtda ixii`c :wgvi epiax xne`

micr `kil i`c .wdaen oniqa lhep did jkleÐ

oke .icia od oigewl xnel leki ?oniqd liren dn

:(`,r `rivn `aa) "jyp edfi`" wxt xn`c `d

yipi` `pifg ?edl opicar ikid inzic ifef ipd

c,`kixt `adc `wece .'ek `kixt `adc dil zi`

aidie diab edpicwt` `nlc ,`l milk la`

"azekd"a xn`c :dyw edine .edl liwye `pniq

,`qg ia eciwt`c `tqkc `qk iab (a,dt zeaezk)

`l` oxn` `le :cr ,'ek ciwt `le `qg aiky

liirc libx la` ,dizial liirc libx `lc

dizial`fgine ciwt` `pixg` yipi` xni` Ð

,micra df ciwtd `ly ixii`c rnyne .`fg

`lc `qga dia `prcic `cg :xn`w ikd elit`e

,oniqd liren dne .`pniq aidiw `d cere ,cin`

ipyy :xnel yie ?micra elv` ciwtd `ly oeik

m`e .`pniq aidi `we cin` `lc ,jixvn minrhd

iab (a,bi) zeaezkc `nw wxt seqa ok m` :xn`z

`cg :sqei ax xn`wc ,ezqex`e qex``w `dc Ð

cere ,icenl`eny xn` dcedi ax xn`d Ð

`l ik `dae :iia` dil xn`e ,l`ilnb oaxk dkld

`nlc :`iyew i`ne ?l`ilnb oax xykn in icen

i`c :xnel yie !minrhd ipy jixvn sqei ax

dicegl ipdn `l icen `w `dc `nrh`l ik :jixt ikdle .qex`n cal oileqt olek `kde ,dlv` mixyk aexa `l` l`ilnb oax xykn `lc oeik ,l`ilnb oaxk dkldc i`n inp ipdn `l Ð

dicegl icenc `nrh ipdn `l ik :yexit ,icen.'ek l`ilnb oaxk dkldc `nrh dicda ipdn in Ðééåîøúàdil inxz`el`"a xn`c `de .oniq ied `l dcne oipnc rnyn `kd Ð

oniq ied inp oipne dcn oniq ied lwyncn :(a,bk `rivn `aa) "ze`ivn.ef dcna ripvdl mc` ipa jxc ,`kd la` .ripvdl mc` ipa jxc oi`y oipra ixiin mzd Ðéîå`ny opiyiig

opit`ny opiyiig `l ikd elit`e mzeptl zelibxc oeik ,zencl el d`xpc :xnel yie ?dizwfgn `penn witp `le ,opit `ny mlerl yegl yi `penna `dc ?i`dn `id `iyw i`n :dniz Ð

.`ed zelibxc ab lr s` ,opiyiig `lc oeik dwfgn dil opiwtn inp `penn oiprl ,opitøåîéàilzyi` iielzyi`iaxe dpei iax ,ipy wxta ipy xyrnc inlyexia :l`ppg epiax yxit Ð

dpei iax dia aizkc iaxb lk :iqei iaxl dpei iaxc dixa ipn iax xn` dpei iax jnc ck ,`xngc iaxba itzey eed iqeid dicic Ð.icic `zyde ,dicic ded cwzy` :dil xn` .`e÷çöéyix

'ek dizg` xa `zelbewfged `le `zxiiy igiky `l i`c .`zxiiy igikyae ,wgvi ixz ewfged `lc ixii` Ði`e .xifgi df ixd oic zia dyrn lkc (`,k) `rivn `aac `nw wxta opzd Ð

wgvi ixz ewfgede `zxiiy igiky`la `nl` .xg` opr my didy ewfgedy oeik ,lif` `gxt `lnba `nlc `ax yiig `xbgn `iig xa opr iab onwl `dc ?`ax yiig `l i`n` ok m` Ð

.ixii` ewfgedøîà'ek ixhy ixz edpdc dl `pin` `pn `axiab (`,fk oihib) "hbd lk" wxtae (a,gi) `rivn `aac `nw wxta xn`c diax daxn `ax iziin `l i`n`e :xn`z m`e Ð

.i`nw i`xen`n di`x iiezi`l dil `gipc `l` ,inp ikd oi`c :xnel yie !zeievn zexiiya elit` ewfged `lc meyn xifgic xn`e ,`ped axc `pic iaa gkzy`c `hibàäåi`pp xa iag

'ek,`ax dcen wgvi ixz ewfgeda `d :cere .`ped axc `pic ia gkzy`c `hib iab (a,k) `rivn `aac `nw wxta dax lr opikxt ikdc ?`pennn `xeqi` `ax hiyt ikid :xn`z m`e Ð

ewfgedc `kid `penn `ax dncnc :xnel yie !i`pp xa iag ipy ewfgeda `kde ,lirl izyxitck.ewfged `lc `xeqi`l Ð
i`nl
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ïðéëîñ eäééìò åàìc ,ïéðîéñ éøîà÷å ,øzìàì eäðéæçå§¨¦§§©§©§¨¨§¦¦¨¦§¨£©§¨§¦©
éîLîeL ãé÷ôàc àøáb àeää .íéðîéqà àlà ¯¤¨©¦¨¦©©§¨§©§¥§§¥
:déì øîà !éîLîeL éì áä :déì øîà ,déøáç éab©¥©§¥£©¥©¦§§¥£©¥
øîà !ïééîø àúéáçáe ,ïééåä ïëå ïk àäå .eäðézìé÷L§¦§¦§§¨¥§¥¨§¨§¨¦¨©§¨£©
áø øáñ .eäðéð éðéøçà éðäå ,eäðézì÷L ¯ Cãéc :déì¥¦¨§©§¦§§¨¥©£¦¥¦§¨©©
ïðéøîà àìå ,íéîëç éãéîìz éðL eðééä :øîéîì àcñç¦§¨§¥©©§§¥©§¦¥£¨¦§¨¨§¦©

ðä:àáø déì øîà .eäðéð éðéøçà éðäå àîìòì eìæà C ¨¨¨§§¨§¨§¨¥©£¦¥¦§£©¥¨¨
ñ éøîà÷ íúä ?éîc éîéàî éîLîeL ¯ àëä ,íéðîé ¦¨¥¨¨¨¨§¦¦¨¦¨¨§§¥©

øîéà ¯ ïééåä ïëå ïk øîà÷ãe ?eäì úéà àðîéñ¦¨¨¦§§¨¨©¥§¥¨§¨¥©
àcñç áø øa àLéM÷ øî déì øîà .éîøúéà àðaLeç§§¨¦§§¦£©¥¨©¦¨©©¦§¨
éìk àöî :ïðúäå ?ïpét ànL ïðéLééç éîe :éLà áøì§©©¦¦¨§¦©¤¨¦¨§¨§©¨¨§¦
¯ ú"ìc ,øNòî ¯ í"î ,ïaø÷ ¯ ó"B÷ åéìò áeúëå§¨¨¨¨§¨¥©£¥¨¤
äðkqä úòLaL .äîeøz ¯ å"éz ,ìáè ¯ ú"éè ,òenc¦©¥¤¤¨§¨¤¦§©©©¨¨
áøì àðéáø déì øîà .äîeøz úçz å"éz ïéáúBk eéä̈§¦¨©©§¨£©¥¨¦¨§©

,àôéñ àîéà ?ïpét ànL ïðéLééç àìå :éLàéñBé éaø ©¦§¨¨§¦©¤¨¦¨¥¨¥¨©¦¥
éøä ¯ äîeøz äéìò áeúëå úéáç àöî eléôà :øîBà¥£¦¨¨¨¦§¨¨¤¨§¨£¥
,äîeøz àìî äåä ã÷zLà :øîBà éðàL ,ïéleç elà¥¦¤£¦¥¤§¨©£¨¨¥§¨
àëäå ,ïpét ànL ïðéLééç àîìò éleëc :àlà .äpéôe¦¨¤¨§¥¨§¨¨§¦©¤¨¦¨§¨¨
øtëéî ¯ eäpéôc àúéà íà :øáñ øî ;éâìtéî÷ àäa§¨¨¦©§¦¨¨©¦¦¨§¦¨¦§©
:éîð éà ,éìzLéà ééelzLéà øîéà :Cãéàå ,øôk äåä£¨¨©§¦¨¥©¦§©¥¦§§¥¦©¦
áøc dézçà øa ,àúeìb Léø ÷çöé .dé÷áL àéçðôì§¨©§¨§©¥¦§¨¥¨¨©©§¥§©
eçìL .áéëLe àéîtñàì àáèøBwî ìéæà÷ äåä ,éáéa¥¨£¨¨¨¥¦§§¨§©§©§¨§¦¨§
äåä ,éáéa áøc dézçà øa ,àúeìb Léø ÷çöé :íúäî¥¨¨¦§¨¥¨¨©©§¥§©¥¨£¨
éøúì ïðéLééç éî .áéëLe àéîtñàì àáèøBwî ìéæà÷̈¨¥¦§§¨§©§©§¨§¦¦¨§¦©¦§¥
àì :øîà àáø ,ïðéLééç :øîà ééaà ?àì Bà ,÷çöé¦§¨¨©©¥£©¨§¦©¨¨£©¨
àhéb àeääc ¯ dì àðéîà àðî :ééaà øîà .ïðéLééç̈§¦©£©©©¥§¨¨¦¨¨§©¦¨
àðà ,àúî àéðBì÷ ãöa :áéúëe ,àòcøäða çkzLàc§¦§©©¦§©§§¨§¦§©§§¨¨¨£¨

øèt àòcøäð éàðéìBøcðàéaøc dén÷ì ìàeîLc deáà dçìLe .éúzðà úéðBìt úé úéëøúå úé ©§§¦©§©§§¨§¨¦§¨¥¦©§¦¦§§¦§¨¨£¦§¥§©¥§©¦
íìBòä ìk ÷ãaé ¯ àúéà íà :øîà àáøå .dlek àòcøäð ÷ãaéz :déì çìLå ,äàéNð äãeäé§¨§¦¨§¨©¥¦¨¥§©§§¨¨§¨¨£©¦¦¨¦¨¥¨¨¨
àðéîà àðî :àáø øîà .éëä çìLc àeä ìàeîLc deáàc BãBák íeMî àlà ,déì éòaéî¦¨¥¥¤¨¦§©£¦§¥§¨©¨¦£©¨¨§¨¨¦¨
éaâàå ,éáç øa éàððå éàðð øa éáç :eäa áéúëe ,àæBçîa é÷ôðc éøèL éøz eäðäc ¯ dì̈§¨§§¥§¨¥§¨§¦¦§¨§¦§£©©©©§©©©£©§©§¥
,ééaàå .àáeè éçéëL àæBçîa éáç øa éàððå éàðð øa éáç àäå .éæeæ deáà øa àáø eäa§¨¨©£¥§¨£©©©©§©©©£©¦§¨§¦¦¨§©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc zenai(iyily meil)

øzìàì eäðéæçå,mind on melrdy xg` cin mepi`xe -éøîà÷å ©£¦§§©§©§¨¨§¥
ïéðîéñ`vnpe ,znd `edy xkip mci lry mipniq miypd exn`e ± ¦¨¦
ok m`ïðéëîñ eäééìò åàìc,`ypdl mxizdl mikneq ep` oi`y - §¨£©§©§¦©

miypd zecr it lràlàmikneq ep`,íéðîéñào`kn oi` dzrne ¤¨©¦¨¦
.dngln onfa lrad zen lr cirdl on`p cg` cry di`x

:mipniq xkid liren m` oipra dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨
déøáç éab éîLîeL ãé÷ôàcoineyney ciwtdy mc`a dyrn - §©§¥§§¥©¥©§¥

onf xg`l ,micr ipta exiag lv`déì øîàxneyláäéîLîeL éì ¨©¥©¦§§©
,jlv` izcwtdy oinyneyd z` il xfgd -déì øîàxneyd ¨©¥

eäðézìé÷Lciwtnd el orh .ipnn mze` zgwl xak -ïëå ïk àäå §¥§¦§§¨¥§¥
ïééåä,my eid oi`q jke jk ixde -ïééîø àúéáçáemigpen oiicre - ¨§¨©£¦¨©§¨

,jl izxn`y oipnd itk mze` `vnze wecae `v ,jlv` ziaga
.ily mdy oniq df ok m`edéì øîà,cwtpdeäðézì÷L Cãécz` - ¨©¥¦¨§©§¦§

,zlhp jly oinyneydeäðéð éðéøçà éðäådzr mi`vnpy el`e ± §¨¥©£¦¥¦§
ilye md mixg` `l` ilv` zcwtdy oinyneyd mpi` ziaga

.md
íéîëç éãéîìz éðL eðééä ,øîéîì àcñç áø øáñdf dyrn oicy - ¨©©¦§¨§¥©©§§¥©§¦¥£¨¦

dpitqa eidy minkg icinlz ipya lirl `aedy dyrnd oick
ipniq it lr mdizeyp z` xizdl iax dxed myy myk ,drahy

,mind on eynpy miznd lr e`vnpy minkg icinlzdïðéøîà àìå§Ÿ©§¦©
ðäeäðéð éðéøçà éðäå àîìòì eìæà Cicinlzdy mixne` oi`e ± ¨¨¨§§¨§¨§¨¥©£¦¥¦§

ep`vny el`e ,md miig oiicre xg` mewnn e`vi o`k eidy minkg
s` ok m` .mipniq mze` rxi` mda s`y md mixg` mizn
,ecwtedy oinyneyd md el`y xazqn ,oinyneyd ly dyrna
.oinyney ipniq oze` rxi` mda s`y md mixg`y mixne` oi`e

.mxifgdl `ed jxhvi jkle
:di`xd z` dgec `axàáø déì øîà,`cqg axléîc éîike - ¨©¥¨¨¦¨¥

ixd ,lirl oecipl dnec df dyrníúäicinlz ipy ly dyrna - ¨¨
minkgéøîà÷exn` miypd ±íéðîéñly eid zetebdy migikend ¨¨§¥¦¨¦

icinlzd ipyok oi`y dn .erahy minkgàëäaéàî ,éîLîeL ¨¨§§¥©
eäì úéà àðîéñmze` ody gikedl oinyneya yi oniq dfi` - ¦¨¨¦§

.xneyd lv` ecwtedyïééåä ïëå ïk øîà÷ãåciwtnd xn`y dne ± §§¨¨©¥§¥¨§¨
,oniql aygp df oi` ,eid jke jkéîøúéà àðaLeç øîéàokzi - ¥©§¨¨¦§§¥

zxg` ziaga dzr mb oncfp cwtedy oinyneyd oipn oeaygy
.od xneyd ly oinyney mze`e ,xneyd dpwy

:`xnbd dywnéîe ,éLà áøì àcñç áø øa àLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨©©¦§¨§©©¦¦
ïpét ànL ïðéLééçly mivtgd z` dpit `ny oiyyeg ike - ©§¦©¤¨¦¨

,`vnp oiicr oey`xd oniqd xy`k ,ely z` gipde ciwtndïðzäå§¨§©
dpyna epipy ixde -(`"in c"t ipy xyrn),åéìò áeúëå éìk àöîze` ¨¨§¦§¨¨¨

,ó"e÷zwfga ekezay dnïaø÷eilr aezk did .ycwd ,xnelk - ¨§¨
ze`,í"îzwfga ekezay dnøNòîdid .ipyze` aezk,ú"ìc ¥©£¥¨¤

ekezay zexitd ixdòencmpice ,dnexze oileg miaxern - ¦©
aezk did .odkl `l` milk`p opi`y dnexzk,ú"éèzexitd ixd ¥

.ìáèaezk did m`e,å"ézdf ixd.äîeøzmeyn,äðkqä úòLaL ¤¤¨§¨¤§¨©©©¨¨
e ,yxetna aezkl mi`xi eid ,zeevn miiwl `ly miiebd exfbyeéä̈

.äîeøz úçz å"éz ïéáúBkxac mi`ven xy`ky ef dpynn gkene §¦¨©©§¨
oi`e ,dligzn didy xacd dfy milez ep` xkid oniq mr ilka
zexit ea e`ln dzre ,ilkd jeza didy dn z` epit `ny oiyyeg
dzr mi`vnpy oineyneydy xnel yi o`k s`e .dnexz mpi`y
egipde mze` epit `le ,ecwtedy oineyneyd md md ziaga

.mdizgz mixg`
:dketd di`x d`iane dgec `xnbdå ,éLà áøì àðéáø déì øîàik ¨©¥©¦¨§©©¦§

y xnel xyt`ïpét ànL ïðéLééç àìm` .mixg` zexita mtilgde Ÿ©§¦©¤¨¦¨
okàôéñ àîéàdpynd ly `tiqd z` x`ae xen` ±(my),éñBé éaø ¥¨¥¨©¦¥

äéìò áeúëå úéáç àöî eléôà ,øîBàyexitaéøä ,'äîeøz'zexit ¥£¦¨¨¨¦§¨¨¤¨§¨£¥
elàdkezay,ïéleçmeynäåä ã÷zLà ,øîBà éðàLdpya ± ¥¦¤£¦¥¤§¨©£¨

did ilkd ok` dxarydpéôe ,äîeøz àìîgipde dnexzd z` ¨¥§¨¦¨
didy dnn oneqnd ilkd z` epity oiyyegy ixd .oileg dnewna

.dligzn ea
:xg` ote`a iqei iaxe `nw `pz zwelgn z` `xnbd zx`an,àlà¤¨

nL ïðéLééç àîìò éleëcïpét àoiyyeg mzqay micen lkd ± §¥¨§¨©§¦©¤¨¦¨
,mixg`a mtilgde 'opit'yéâìtéî÷ àäa àëäåly dpyna o`ke ± §¨¨§¨¨¦©§¥

,iqei iaxe `nw `pz ewlgp df xaca ,ilk `vnøî`nw `pz - ©
eäpéôc àúéà íà ,øáñdnexzd z` dptn ilkd lra did eli` ± ¨©¦¦¨§¦¨

,mnewna oileg ozepeøôk äåä øtëéîz` xxbne gpwn did i`ce - ¦§¨£¨¨©
z` xi`ydy oeike ,dnexz dfy exaqi `ly ick ilkdn azkd

.ilkd jeza dnexz yi dzr mby oniq df ixd ze`dCãéàå± §¦¨
xaeq ,mze` dpity milezy xn`y iqei iax ,ipyd `pzdeøîéà¥©

éìzLéà ééeìzLéà.azkd z` wegnl gkyy zelzl yi -éîð éà- ¦§§¥¦§§¥¦©¥
xnel yi e`dé÷áL àéçðôìdxinyl dpeeka ze`d z` xi`ydy - §©§§¨©§¥

.mdn elcaie dnexz mdy exaqi mc` ipay ,zexitd lr
m` dpce ,ipelt mya zn lr ecirdy dyrn d`ian `xnbd

:my eze` mr xg`l oiyyegàúeìb Léø ÷çöédidydéúçà øa- ¦§¨¥¨¨©£¨¥
ezeg` oaìéæà÷ äåä ,éáéa áøcjldn did -îenyy mewnàáèøBw §©¥©£¨¨¨¦¦§¨¨

ìenyy mewnáéëLe ,àéîtñà.zne ±íúäî eçìLegly - §©§©§¨§¦¨§¥¨¨
enyy mc` ,ef zecr `ahxewl `intq`nøa àúeìb Léø ÷çöé¦§¨¥¨¨©

éáéa áøc déúçà.áéëLe àéîtñàì àáèøBwî ìéæà÷ äåäzwtzqne £¨¥§©¥¨£¨¨¨¦¦§¨¨§©§©§¨§¦
zecr it lr `ypdl zxzen recid wgvi eze` zy` m`d `xnbd

,ef÷çöé éøúì ïðéLééç éîwgvi eze` caln `ny oiyyeg m`d - ¦©§¦©¦§¥¦§¨
o`kl xg` wgvi cer ribd ,`ahxewa o`k epl recid `zelb yix

.my zne `intq`l jldy df `ede ,epl reci epi`e xg` mewnnBà
àìwgvi' mnyy ef xira miyp` ipy ewfged `ly oeik `ny e` - Ÿ

.oiyyeg `l '`zelb yixïðéLééç ,øîà ééaàz` oixizn oi`e jkl ©©¥¨©©§¦©
.`ypidl ezy`ïðéLééç àì øîà àáøezy` z` mixizne jkl ¨¨¨©Ÿ©§¦©

.`ypidl
:ezhiyl di`x `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàizcnl oipn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,didy dyrnn ,wgvi ipyl oiyyegy df oicàhéb àeääc§©¦¨
çëzLàcede`vny cg` hb didy ±áéúëe ,àòcøäða,ea aezke - §¦§§©¦§©§§¨§¦

àúî àéðBì÷ ãöa,`ipelw xird cil -éàðéìBøcðà àðà[mc` my-] §©¨§¨¨¨£¨©§§¦©
a xcdéúzðà úéðBìt úé úéëøúå úéøèt ,àòcøäðizyxbe izxht - §©§§¨§©¦§¨¥¦¨§¦¦§§¦

zraez epl recid `rcxdpn i`pilexcp` zy`e .zipelt izy` z`
dvexe ,ea dyxbzp xake dpnn ltp hbdy zxne`e hbd z`

,eit lr `ypdlc dén÷ì ìàeîLc deáà dçìLåäàéNð äãeäé éaø §¨§¨£¨¦§¥§©¥§©¦§¨§¦¨
d`iyp dcedi iax iptl dl`yd z` gly l`eny ly eia`e -

.`ypil zxzene dly hbd m` dxeiydéì çìLåd`iyp dcedi iax §¨©¥
,el aiydldlek àòcøäð ÷ãaézyi m` `rcxdp lka ewcaiy - ¦¨¥§©§§¨¨

hbd z` azky df `edy okziy ,i`pilexcp` enyy sqep mc`
lkn df mya miyp` ipy ewfged `ly s`y gken ixd .ezy`l
`ahxeway s` ok m`e .df mya sqep mc` yi `ny oiyyeg mewn
yix wgvi ipyl yeygl yi cg` '`zelb yix wgvi' wx wfged

.`zelb
:dgec `axàúéà íà ,øîà àáøåd`iyp dcedi iax xaeq ok` m` ± §¨¨¨©¦¦¨

,df mya sqep mc`l oiyyegydéì éòaéî íìBòä ìk ÷ãaédid - ¦¨¥¨¨¨¦¨¥¥
ixdy ,df mya sqep mc` yi m` mlerd lka ewcaiy xnel jixv
mya sqep mc` `rcxdpa did hbd zaizk onfay okzi

,el jlde i`pilexcp`àlàmya cg` cer wfged `ly oeik i`ce ¤¨
wxe ,my eze`a sqep mc`l llk yeygl oi` ,dfBãBák íeMî¦§

çìLc àeä ìàeîLc deáàcdcedi iax eléëäz` ewcaiy ± ©£¦§¥¦§©¨¥
l`eyke drehk l`eny ly eia` d`xi `ly ick ,dlek `rcxdp

.jixv epi`y xac
:ezhiyl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàokidn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

rnn ,xg` wgvi o`k did `ny oiyyeg oi`y df xac izcnldy
,didyàæBçîa é÷ôðc éøèL éøz eäðäce`viy zexhy ipy eidy - §©§§¥§¨¥§¨§¥¦§¨

,`fegn xiraeäa áéúëecg` xhya ,mda aezk dide ±øa éáç §¦§¨¥©
éàðð,ipeltl zern deldeipyd xhyaéáç øa éàððzern deld ©©©©©¨¥

,ipeltléæeæ deáà øa [äaø] (àáø) eäa éaâàåwqt dea` xa daxe - §©§¥§©¨©£©¥
,`ax jkn gikene .i`ppe iagl xhyay aegd z` eabiyàäå- §¨

el` zeny ixdeàáeè éçéëL àæBçîa éáç øa éàððå éàðð øa éáç± ¨¥©©©§©©©¨¥¦§¨§¦¥¨
delnd `ny dea` xa dax yyg `l mewn lkne ,daxd miievn
oiyyeg oi` oenn oiprly oeike .my eze` el yiy xg` mc` `ed
oiprl ,my eze`a miyp` dnk ewfgedy it lr s` `ed xg` `ny
xg` mc`l yeygp `l wfged `l xy`k zegtd lkl xeqi`

.my eze`a
:dgec iia`ééaàå,di`x myn oi`y xaeq §©©¥
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zenai(iriax meil)

`fegna `vnpy df xhya ixdydì Leçéð éàîìyi dnl - §©¥¨§©
.ea zeabl xhyd wifgnl gipp `l ok zngny yeygläìéôðì éà¦¦§¦¨

,e`vn `ede xg`n xhyd ltp `ny yeygl m` -déa øéäæ øäæî¦§¨¨¦¥
.epnn ltpy yegl oi`e ,ca`i `ly eaeg xhya xidf mc` ixd ±

eïBãwtì éàxhyd z` elv` ciwtd xg` `ny yeygl m`e ± ¦§¦¨
yegl oi` ,xneyd `l` delnd epi` df mc`y `vnpe dxinyl

c ,jkldéîLk déîLc ïåék,delnd ly enyk df ly enyy ±àì ¥¨¦§¥¦§¥Ÿ
déab ãé÷ôî,eaeg xhy z` elv` ciwti delndy xazqn `l ± ©§¦©¥

.envrl df xhya dabie jli `ny yyegy meynúøîà éàîdn ± ©¨§©
yeygl yiy ,xn`zîìcdéì øñî àel xqn xhyd lra `ny ± ¦§¨¨©¥

,xhya lirend oipw eyr `l oiicre ,eze` dpwiy ecia xhyd z`
ixdy ,jkl yegl oi` .ea xefgl xqend dvexeúBð÷ð úBiúBà¦¦§

äøéñîazeabl lekie ,ea xefgl leki epi` el xqny ciny `vnpe ¦§¦¨
,xaca yyg mey oi` 'i`pp xa iag' cer yiy s`y oeike .oick eze`

.zexhyd iwifgnl aegd z` dea` xa dax dabd jkl
mc`l miyyeg m` `axe iia` oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

:zeketd mdizerc dfay ,my eze`a xg`çëzLàc àhéb àeää- ©¦¨§¦§§©
`vnpy hba dyrnéëä déa áéúëe ,àøeña,ea aezk jke -àøeña §¨§¦¥¨¥§¨

àúî`xeq xira -àéiç øa ïðò àðàxirdnúéøèt ,àòcøäð ¨¨£¨¨¨©¦¨§©§§¨§©¦
éúzðà úéðBìt úéëøúåzy`e .izy` zipelt z` izyxibe izxht - §¨¥¦§¦¦§§¦

.dpnn ca`e dlran df hb dlawy zpreh recid `iig xa opr
àðéøçà àéiç øa ïðò äåä àìå ,àòcøäð ãòå àøeqî ïðaø e÷ãáe- ¨§©¨¨¦¨§©§©§§¨§Ÿ£¨¨¨©¦¨©£¦¨

,`iig xa opr enyy sqep mc` my did `leàéiç øa ïðòî øáì§©¥¨¨©¦¨
àòcøäða äåäc àøâçî`rcxdpa didy cg` mc` cer caln ± ¥©§¨©£¨¦§©§§¨

.`xbgn `ad `iig xa opr enyyàîBé àeääc øeîàå éãäñ eúàå§¨¨£¥§¨§©¨
zëéà ékàhéb àeää áhb azkpy mei eze`ay ecirde micr e`ae - ¦¦§©©¦¨

,`xeqa dfäåä ïab àøâçî àéiç øa ïðò`le ,`rcxdpa did epnr ± ¨¨©¦¨¥©§¨©©£¨
.`xeqaïðéLééç àðéîàc éãéãì óà ,éiaà øîàizhiyl elit` ± ¨©©©¥©§¦¦©£¦¨©§¦©

izxn`y(:ehw lirl)`l xy`k s` my eze`a xg` mc`l oiyyegy
mc`d zy`l hbd z` ozil oi`e ,df mya miyp` ipy ewfged

mewn lkn ,df mya epl reciyïðéLééç àì àëädcen ip` o`k ± ¨¨Ÿ©§¦©
,'opr' mya xg` mc`l miyyeg `lyàäc`iig xa opr eze` lr §¨

,`vnpy `xbgnéãäñ éøîà÷micr eilr exn` ±cmei eze`a ¨¨§¥¨£¥§
hbd azkpy,äåä àòcøäðáok m`eàøeña àòa éàîdyr dn ± ¦§©§§¨£¨©§¨§¨

yeygl oi` ,efn ef zewegx `xeqe `rcxdpy oeik ,xnelk ,`xeqa
oi` oke .hbd z` azk `ed `ly i`ceae `xeql mei eze`a ribdy
lka ewca xak ixdy ,epl reci epi`y `iig xa opr cerl yeygl
ewfged `la oiyyeg oi`e ,df mya yi` cer `vnp `le `rcxdp
xa opr zy` ly df hby zelzl yi jkle .ewca `ly onf lk `l`

.`id zyxebne ,recid `iig
:wleg `axïðéLééç àìc éãéãì óà ,àáø øîàizhiyl elit` ±lirl) ¨©¨¨©§¦¦§Ÿ©§¦©

(:ehwmewn lkn ,df mya xg` yi `ny miyyeg oi` mzqayàëä̈¨
dcen ip` ,df mya `rcxdpa mc` cer yiy epl reciy o`k ±

cïðéLééçmicr ecirdy s`e .hbd z` azk xg` eze` `ny ©§¦©
yeygl yi ,`rcxdpa mdnr did meid eze`ayàìîâa àîìc¦§¨§©§¨

ìæà àçøtuexl xdnnd lnba `xeql `rcxdpn ribd `ny ± ¨§¨£©
.gxetd serk,éîð éàribdäöéô÷aici lr jxcd el dvtwy - ¦©¥¦§¦¨

.'my' xn`yéîð éàlkne ,`rcxdpa x`yp ok`y ,xyt` cer ± ¦©¥
mewnøñî éléî,'izy`l hb eazk' meive micrl mixac xqn ± ¦¥§©

hba eazk jkle .hbd z` my eazke `xeql ekld micr mze`e
,'`zn `xeq'a dyrp `edyéøôñì áø eäì øîàãkax xn`y itk ± ¦§¨©§©§¨§¥

,mihib miazekd mixteqleëðúéà ék ,éøôñì àðeä áø eäì øîà ïëå§¥¨©§©¨§¨§¥¦¦©§
éìéLa,iliy `xwpd mewna mi`vnp mz` xy`k -eáeúkhba §¦¥§

azkp `edyéléî ïøñnéîc áb ìò óà ,éìéLaiepin] mixacdy s` ± §¦¥©©©§¦©§¨¦¥
lrad ici lr exqnp [gilydå ,éðéäa,jtidl okéðéäa eëðúéà ék §¦¥§¦¦©§§¦¥

éìéLa éléî ïøñnéîc áb ìò óà éðéäa eáeúkdaizkd mewn xy`k ± §§¦¥©©©§¦©§¨¦¥§¦¥
gilyd iepiny it lr s` ,ipida azkp `edy hba eazk ipida `ed
zaizk meia `rcxdpa did xg`d 'opr'y s`y `vnpe .iliya did
yeygl yi jkle .eieeiva `xeqa azkp `l hbdy di`x df oi` hbd

.hbd z` zraezy recid opr zy` ly epi` df hby
lirl `axe `cqg ax zwelgnl zxfeg `xnbd(:ehw)dyrna

:`xnbd zxxan .exiag lv` oinyney ciwtdy cg`aäåä éàî©£¨
éîLîeLc eäééìòm`d ,oinyneyd ly dyrna dkldl wqtp dn - £©§§§§¥

oinyneye ,milral mxifgde ziagd on mze` dpit `ny oiyyeg
xneyd ly md ziaga dzry el`.ïðéLééç àì ,øîà øîéé áø`ny ©¥©¨©Ÿ©§¦©

.ciwtnl mxifgdl xneyd aiige ,opitïðéLééç ,øîà àðéáø`ny ©¦¨¨©©§¦©
.mxifgdl aiig xneyd oi` jkitle ,opitïðéLééç àúëìäå`ny §¦§§¨©§¦©

.ziagd on oinyneyd z` dpit
:dpyna epipy'åëå dðéáì Bðéa äèè÷dxn`e dz`ae mlera melye §¨¨¥§¥¨

:`xnbd zl`ey .zpn`p dpi` ilra znBðéa äèè÷' éîc éëéä¥¦¨¥§¨¨¥
,'dðéáì:`xnbd daiyn .zpn`p dpi`y epipy dfayäãeäé áø øîà §¥¨¨©©§¨

a ,ìàeîL øîàdzidy ote`.éðéLøb dìòáì úøîBàzl`ey ¨©§¥§¤¤§©§¨¨§¥¦
:`xnbdéëä eøîà éîð eälekoqrk zrya miypd lk ixd ± §©¥¨§¨¥

zngny 'dhhw' aygz z`fk dxin`y xazqn `le ,ok zexne`
:`xnbd daiyn .zpn`p didz `l dy`d okàlàdpynd zpeek ¤¨

ady`d 'dhhw'd zngny ote`éðzLøéb dìòáì úøîBà.xak §¤¤§©§¨¥©§©¦
dkixv recn ,'ipzyxib' el zxne`y xaecn m` :`xnbd dywn

,zny eilr cirdldðîäéìådlray dpin`dl epl yi ixde ± §¦¥§¨
`ypdl dxizdle dyxibäMà ,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî¦§©©§¨§¨©©©§¨¦¨

,úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàLyiy meyn÷æçäyäMà ïéà ¤¨§¨§©§¨¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨
dìòa éðôa äéðô äféòî.jk did zn`ay `l m` 'ipzyxib' el xnel §¦¨¨¤¨¦§¥©§¨

dpyna xaecn :`xnbd zvxznay ote`úøîBàdy`déðzLøéb §¤¤¥©§©¦
àðìéàLe ,éðBìôe éðBìt éðôa,did jk ok` m` micrd z` epl`ye ± ¦§¥§¦§¦§¥§¨

,íìBòî íéøác eéä àì eøîàådpi` i`ce mci lr dygkedy oeike §¨§Ÿ¨§¨¦¥¨
meyn ,zpn`p dpi` dlra zny dcirny dzr s`e .jk lr zpn`p

.mdipia dhhwy
:df oic mrha mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàîòè éàî©©£¨

äèè÷c.ilra zn xnel zpn`p dpi` dhhw yiy ote`a recn -áø ¦§¨¨©
àøwLîc íeMî ,øîà àðéðç`id d`py aexny oiyyegy ± £¦¨¨©¦¦§©§¨

.epnn z`vl lkeze eilr xq`ze `ypzy ick zxwynøa éîéL áø©¦¦©
íeMî ,øîà éMàyeygl yi df ote`ayéîããa äøîàclky ± ©¦¨©¦§¨§¨¦§¨¥

`l m` s` zny dal cne`n zxne` dpkqa dlra d`exy mewn
.zny dipira ynn dz`x

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.zercd izy oia dkldl lcadd dn ± ©¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zenai(iying meil)

ecirdy mileqtd mipyd `l` ,zerc aex xg` mikled oi` `ny
.`ypz `l xg` cr myigkny oeike ,cg` crk miaygp znyà÷̈

ïì òîLîxg` mikled `lewl s`y `tiqa `pzd eprinyd jkl ± ©§©¨
.`ypdl dze` mixizne ,mipyd zecr z` milawne zerc aex

äðùî
lr zecra df z` df miyigknd micra oecl dkiynn epzpyn
,efl ef zexv od ixde cg`l ze`eypd miyp izy :lrad zzin

,mid zpicnn e`ayúçàodnúî úøîBà,lradàì úøîBà úçàå ©©¤¤¥§©©¤¤Ÿ

àNpz úî úøîBàL Bæ ,úî,`ypdl zxzen -Bæå ,dúaeúk ìBhúå ¥¤¤¤¥¦¨¥§¦§¨¨§
àì úøîBàL.dúaeúk ìBhú àìå àNpú àì úîdzxv zecr s`e ¤¤¤Ÿ¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§¨¨

oi`y meyn mbe ,dzyigkn `idy oeik ,dxizdl zlren dpi`
.dzxagl zpn`p dxv
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' ב

miwxt dyelya` cenr fhw sc ± iriax wxtzenai
äéì øñî àîìã,ikdl yginl `kil ea xefgi `nye ,oipwa ecin epw `le el epzp Ð

zeize`c.ea xefgl leki oi`e oipw `la dxiqna zepwp xhy oebkäåä ïáâdid eplv` Ð

.`xeqa aizk `hibe ,`rcxdpaïðéùééç àì àëä`dc Ð`wcai`opr i`dle `rcxdp lk

yiig `l iia`e .'ek icdq ixn` `dc ,yginl `kil`nlcldwicae ,`nlrl dil lif`

jixvnwc `ed.mewn eze`aïðéùééç àëäÐ

.enyk exira xg` yi` wfgede li`edàìîâ
àçøôserk xdn jled Ð.gxetäöéô÷álr Ð

.my iciøñî éìéîdid `ly it lr s`e Ð

hb eazk :exira mdl xn` dlgzn `ny ,mdnr

.`xeql micrd ekld jk xg`e ,izy`léìéù
éðéäå:opiqxb ikd .od zenewn Ðåäééìò éåä éàî

éîùîåùã.opit `ny opiyiig in Ðéëä åøîàÐ

.oqrk zryaäèè÷ã àîòè éàîopzc Ð

ilra zn dxn` ik :oizipzna.`pnidn `l Ð

àø÷ùîãd`py aexn Ðzpeekznxeq`l

.eilr dnvräøîàãéîããádpkq mewn lk Ð

dz`xy`l `ny xnel dzrc zpzep dpi` Ð

`le zn`wiic `l ,dil `ipqe li`edc .`yp`

.i`d ilek
ãò
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éàîì'ek dlitpl i` dl yegip:(`,brw `xza `aa) "heyt hb" wxta opixn`c `de Ð

dlitpl opiyiigc :yexit .di`x `iadl jixv :xn` iia` .dxiqna zepwp zeize`

oerny oa sqein letiy cigic dlitpl la` ,miaxc dlitpa ixii` mzdc :xnel yie !oecwte

xg` oerny oa sqei ep`vniemy) "heyt hb" wxta biltn inp ikde .opiyiig `l i`ce Ð

m`e .miaxc dlitpl cigic dlitp oia (a,arw

opzc `d` mzd xn`w ikid ,ok m` :xn`z

mi`iven oerny oa sqei ipyc (a ,my) oizipzna

oi`c xn`w `ziixac `pze ,mixg` lr aeg xhy

jixva `axe iia` ibiltc `zbelta ,oi`iven

oi` xn`c o`nc ,jixv oi` e` di`x `iadl

oi`iven`de .dlitpl yiigc iia`k dl xaq Ð

oa sqein letiy iia` yiig `l cgc dlitpl

ynn e`lc :xnel yie ?xg` ep`vnie df oerny

iia`y enk `l` ,ibilt `axe iia`c `zbelta

elit` `pz eze` yyeg ,miaxc dlitpl yyg

mzd iziin ikide :xn`z m`e .cigic dlitpl

di`x `iadl opiyiigc dizlinl iia` di`xÐ

oig`d on cg`c `eddn ,dlitpl opiyiig `nl`

`iadl eilr eci zgzn `vei aeg xhy didy

ied oig` `de .dlitpl opiyiig `nl` ,di`x

incnc :xnel yie !iia` yiig `le ,cgc dlitp

dlitpl ,mzd yxtnck ,iccdn ihnyc mig`

miaxc dlitpl opiyiig i`e .miaxcyi inp mzd Ð

.yegl

éàîzepwp zeize` dil xqn `nlc zxn`

dxiqnaiziin ikid `axe :xn`z m`e Ð

`niz ike !iia` xn`w xity `d ?di`x dpin

oecwte dlitpl yiigchb" wxta opixn`d Ð

iia` ,dxiqna zepwp zeize` :(a,brw my) "heyt

jixv oi` :xn` `ax ,di`x `iadl jixv :xn`

i` di`x `iadl jixv oi` `nl` ,di`x `iadl

`xiaq `axc :xnel yie ?oecwte dlitpl opiyiig

iziin okle .dxiqna zepwp zeize` oi`c dil

wgvi ixzl opiyiig i`c ,di`xiab inp `kd Ð

jixv oi` xn` `axe 'ek dxiqna zepwp zeize` :"heyt hb" wxta xn`wc `de .ea xfeg `zyde dil xqn `nlc yginl ol ded i`pp xa iag`ail` `l` ,ikd dil `xiaq `axc meyn e`l Ð

dlecb `d ,yxbn ivn `lc `ed dphw :xn` (a,ck oihib) "hbd lk" yixa :xn`z m`e .ibilt ,mzdc oizipzna ikd dil zi`c ,xi`n iaxcoa sqei ipy zxne` z`f :`ax xn` .yxbn ivn Ð

`nlc yegl yi xhyae ,yxbzdl lkez `ly reciy ,ea yxbzdl dzxagl xeqnz `ny yegl oi` hba ?aeg xhyl hb `ed di`x dne .mixg` lr aeg xhy oi`iven zg` xira mixcd oerny

`ny opiyiig `le ,yxbn ivn dlecbc ikid ikc :mzd opiwiic ikdc yxtl yi ,`ax inp mzd qxb elit` ,inp i` .`ax qxb `kde ,dixza iia` xcdncn ,"dax" qxb mzdc :xnel yie !dil xqn

ezigelv it lr xevl dxqn.dxiqna zepwp zeize` oi`c ,zlren dxiqnd oi`y oircei md aegd zeablc .ezigelv it lr xevl dfl df mxqn `ny oerny oa sqei ipyl opiyiig `l p"d Ð

xhy incnc :uxiz opgl` epiax adedia `xdcfin `lc oeik ,dlitpl hba yegl epl didy enkc ,hbldlitpl hba opiyiig `lcne ,dil xqn `nlc xhya yegl did inp ikd Ðoicd `ed Ð

.dil xqn `nlc 'iyiig `lc

úåéúåàdxiqna zepwpreci elit` ik .ely `edy xnel on`p ea wfgendy xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixaca `py i`n :dnize .dil xqn `nlc opiyiig zepwp opi` `d Ð

dfl df mipin`nymdy xne`yk epin`dl epl did ,inp zeize` iab ok m` .mgwl `ly reci xacdy ,zexcebe xikydle li`ydl miieyrd mixaca `l` oecwt lr yegl oi` Ð

xhy el oi`e ,xhy jixvc dxiqna zepwp zeize` oi`c oeik :`niz ike .elyxkend"a opixn`ck ,rwxw ab` dpwp xhyc ,rwxw ab` el dpwd `ny yegil mewn lkn ,ely opi`c opiyiig Ð

ewifgdy oeik :mzd opixn`ck ,rwxw dze` ly xhya `l` rwxw ab` oipw ipdn `l :inp i` .`giky `l rwxw ab` oipw `nye !zepwp zeize` oi`c `zrnya (a,er `xza `aa) "dpitqd z`

rwxwa`nlra aeg xhy la` .`ed `rx`c `xqt` xhyc ,`edy mewn lka xhyd dpwp Ðmdy `nip `l dnlc :wgvi epiaxl dniz la` .oilhlhnl inc `lc ,rwxw ab` dpwp oi` Ð§¨¨

oniq ea dyr `le ,ely `edy xhyd jezn giken oi`e ,dinyk dinyc oeik ,`nye ?melk exag el ozp `le ,elyoi`y dfl oniq `di `ly xyt` i` ik ,did exag ly `ny yegl yi Ð

aegd la` .diab ciwtdl ekxcy it lr s` .ezwfg ciqti `ly ,akrl leki slwd i`cec :wgvi epiax yxit aeye .dfaepiide .diab ciwtd `nlc wtzqdl lkepy onf lk `ivedl lkei `l Ð

.xg` utg oke ,akrl lkeiy wgvi epiaxl d`xp slwd la` .aegd zeabl lkei `ly ,wfgenl aegd oi`e iccdn ihnyn oig`c `kd ip`y iab (`,brw my) "heyt hb"a xn`c inp

àëälf` `gxt `lnba `nlc opiyiigia ez`e ,"`rcxdpa ytpd z` ipelt bxd `xtva `aya cga" exn`e ixz ia ez` (`a` xa) :`ax xn` (`,d) zeknc `nw wxta :xn`z m`e Ð

"`xeqa mziid epnr `aya cga `ipta" exn`e ixzilf` evn `iptl `xtvn i` :opifg Ðilf` evn `l i`e ,oibxdp oi` Ð`gxt `lnbl yegip `nizc edn !`hiyt .oibxdp Ðrnyn `w Ð

exag zy` lwlwl oiekzny oeik ,`kdc :mz epiax xne`e !ol`gxt `lnba ekld m` mzd la` .`gxt `lnba lf` Ðepiax axde .xzei mlwlwn did Ðelf`c `zi` m` mzdc :yxit mgpn

ikd exn` `lcne ,ok oerhl odl did `gxt `lnba.micirn md xwyc dpin rny Ðóàiliya ilin ekl oxqninc ab lr,dfl df zekenqe od zenewn ipy ipide iliyc :mz epiax xne` Ð

.dfl df oikenqy zenewn ipd hwp `zeaxle .iliyl ipidn dil itzkn `lbixc `zaya `ped ax :(a,dk) dvia zkqna xn`ckäðîäéìå`pepnd axcn`zkldc :wgvi epiax xn` Ð

iaxc` jixt inp (a,cq oihib) "lawzd" wxtae ,`pepnd axk mzdc i`xen` inewe`l wiic ,iziayp dxn` iab (a,ak) zeaezkc ipy wxtae .`pepnd axn `xnbc `nzq jixtcn ,`pepnd axk

dizlinl dax dgc (`,`v) mixcp idliyac `de .`pepnd axcn dcedibilt elit`e .`ed `nlra `iegc Ðzeaezk) "azekd" wxt seqa :xn`z m`e .izyxitck ,`pepnd axk `zkld Ð

opiwqr i`na `kd :sqei ax xn`wc hb d`ived iab (`,htdizyxb `l xnel lekic ebinc ,oiyexib icir my oi`y Ðoeik ok xnel leki j`ide .dzaezk dl izzpe dizyxb xnel leki Ð

.oi`eyip oiprl `wec `l` zpn`p dpi` daezk zraezykc :xnel yie !ipzyxib xnel zpn`py
`ki`
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éà ,déa øéäæ øäæî ¯ äìéôðì éà ?dì Leçéð éàîì§©¥¨¦¦§¦¨¦§©¨¥¥¦
éàî .déab ãé÷ôî àì déîLk déîLc ïåék ¯ ïBãwôì§¦¨¥¨¦§¥¦§¥¨©§¦©¥©
.äøéñîa úBð÷ð úBiúBà ¯ déì øñî àîìc :zøîà̈§©§¦§¨¨©¥¦¦§¦§¦¨
àøeña :éëä déa áéúëe àøeña çkzLàc àhéb àeää©¦¨§¦§©©§¨§¦¥¨¦§¨
úéëøúå úéøèt àòcøäð àéiç øa ïðò àðà ,àúî̈¨£¨¨¨©¦¨§©§§¨§¨¦§¨¥¦
àòcøäð ãòå àøeqî ïðaø ewãáe .éúzðà úéðBìt§¦¦§§¦§©©¨©¦¨§©§©§§¨
àéiç øa ïðòî øáì àðéøçà àéiç øa ïðò äåä àìå§¨£¨¨¨©¦¨©£¦¨§©¥¨¨©¦¨
àeääc øeîàå éãäñ eúàå .àòcøäða äåäc ,àøâçî¥©§¨©£¨¦§©§§¨©£¨£¥©£§©
àøâçî àéiç øa ïðò ¯ àhéb àeää ázkéà ék àîBé¨¦¦©©©¦¨¨¨©¦¨¥©§¨
ïðéLééç àðéîàc ,éãéãì óà :ééaà øîà .äåä ïab©¨£¨£©©©¥©§¦¦§¨¦¨¨§¦©
àòcøäðác éãäñ éøîà÷ àäc ,ïðéLééç àì àëä ¯¨¨¨¨§¦©§¨¨¨§¦¨£¥§¦§©§§¨
àìc éãéãì óà :àáø øîà ?àøeña àòa éàî .äåä£¨©§¨§¨£©¨¨©§¦¦§¨
.øñî éléî :éîð éà ,äöéô÷a éîð éà ,ìæà àçøt àìîâa àîìc ,ïðéLééç àëä ¯ ïðéLééç̈§¦©¨¨¨§¦©¦§¨§©§¨¨§¨£©¦©¦¦§¦¨¦©¦¦¥¨©
eáBúk ¯ éìéLa eëðúéà ék :éøôñì àðeä áø eäì øîà ïëå ,éøôñì áø eäì øîàãk§©£©§©§¨§¥§¥£©§©¨§¨§¥¦¦§§§¦¦§

,éìéLaáb ìò óà,éðéäa eáBúk ¯ éðéäa eëðúéà éëå .éðéäa éléî ïøñîéîcáb ìò óà §¦¦©©©§¦§§¨¦¥§¦¦§¦¦§§§¦¦§§¦¦©©©
áø ?éîLîeLc eäééìò äåä éàî .éìéLa éléî ïøñîéîc:øîà àðéáø ,ïðéLééç àì :øîà øîéé §¦§§¨¦¥§¦¦©£¨£©§§§§¥©¥¨¨©¨¨§¦©¨¦¨¨©

'åëå dðéáì Bðéa äèè÷" .ïðéLééç :àúëìäå .ïðéLééçøîà ?dðéáì Bðéa äèè÷ éîc éëéä ." ¨§¦©§¦§§¨¨§¦©§¨¨¥§¥¨¥¦¨¥§¨¨¥§¥¨¨©
úøîBàa àlà !éëä eøîà éîð eälek ."éðéLøb" dìòáì úøîBàa :ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§¤¤§©§¨¨§¥¦§©¦¨§¨¦¤¨§¤¤
dìòáì äøîàL äMà :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî dðîäéìå ."épzLøéb" dìòáì§©§¨¥©§©¦§¦¥§¨¦§©©§¨§¨©©©§¨¦¨¤¨§¨§©§¨
éðôa épzLøéb" úøîBàa !dìòá éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà ä÷æç ,úðîàð ¯ "épzLøéb"¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨§¤¤¥©§©¦¦§¥

."íìBòî íéøác eéä àì" :eøîàå àðìéàLå ,"éðBìôe éðBìtàîòè éàîàðéðç áø ?äèè÷c §¦§¦§¨¥§¨§¨§Ÿ¨§¨¦¥¨©©£¨¦§¨¨©£¦¨
?eäééðéa éàî .éîããa äøîàc íeMî :øîà éLà øa éîéL áø .àøwLîc íeMî :øîà̈©¦¦§©§¨©¦¦©©¦¨©¦§¨§¨¦§¨¥©¥©§

àëéà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zenai(iriax meil)

`fegna `vnpy df xhya ixdydì Leçéð éàîìyi dnl - §©¥¨§©
.ea zeabl xhyd wifgnl gipp `l ok zngny yeygläìéôðì éà¦¦§¦¨

,e`vn `ede xg`n xhyd ltp `ny yeygl m` -déa øéäæ øäæî¦§¨¨¦¥
.epnn ltpy yegl oi`e ,ca`i `ly eaeg xhya xidf mc` ixd ±

eïBãwtì éàxhyd z` elv` ciwtd xg` `ny yeygl m`e ± ¦§¦¨
yegl oi` ,xneyd `l` delnd epi` df mc`y `vnpe dxinyl

c ,jkldéîLk déîLc ïåék,delnd ly enyk df ly enyy ±àì ¥¨¦§¥¦§¥Ÿ
déab ãé÷ôî,eaeg xhy z` elv` ciwti delndy xazqn `l ± ©§¦©¥

.envrl df xhya dabie jli `ny yyegy meynúøîà éàîdn ± ©¨§©
yeygl yiy ,xn`zîìcdéì øñî àel xqn xhyd lra `ny ± ¦§¨¨©¥

,xhya lirend oipw eyr `l oiicre ,eze` dpwiy ecia xhyd z`
ixdy ,jkl yegl oi` .ea xefgl xqend dvexeúBð÷ð úBiúBà¦¦§

äøéñîazeabl lekie ,ea xefgl leki epi` el xqny ciny `vnpe ¦§¦¨
,xaca yyg mey oi` 'i`pp xa iag' cer yiy s`y oeike .oick eze`

.zexhyd iwifgnl aegd z` dea` xa dax dabd jkl
mc`l miyyeg m` `axe iia` oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

:zeketd mdizerc dfay ,my eze`a xg`çëzLàc àhéb àeää- ©¦¨§¦§§©
`vnpy hba dyrnéëä déa áéúëe ,àøeña,ea aezk jke -àøeña §¨§¦¥¨¥§¨

àúî`xeq xira -àéiç øa ïðò àðàxirdnúéøèt ,àòcøäð ¨¨£¨¨¨©¦¨§©§§¨§©¦
éúzðà úéðBìt úéëøúåzy`e .izy` zipelt z` izyxibe izxht - §¨¥¦§¦¦§§¦

.dpnn ca`e dlran df hb dlawy zpreh recid `iig xa opr
àðéøçà àéiç øa ïðò äåä àìå ,àòcøäð ãòå àøeqî ïðaø e÷ãáe- ¨§©¨¨¦¨§©§©§§¨§Ÿ£¨¨¨©¦¨©£¦¨

,`iig xa opr enyy sqep mc` my did `leàéiç øa ïðòî øáì§©¥¨¨©¦¨
àòcøäða äåäc àøâçî`rcxdpa didy cg` mc` cer caln ± ¥©§¨©£¨¦§©§§¨

.`xbgn `ad `iig xa opr enyyàîBé àeääc øeîàå éãäñ eúàå§¨¨£¥§¨§©¨
zëéà ékàhéb àeää áhb azkpy mei eze`ay ecirde micr e`ae - ¦¦§©©¦¨

,`xeqa dfäåä ïab àøâçî àéiç øa ïðò`le ,`rcxdpa did epnr ± ¨¨©¦¨¥©§¨©©£¨
.`xeqaïðéLééç àðéîàc éãéãì óà ,éiaà øîàizhiyl elit` ± ¨©©©¥©§¦¦©£¦¨©§¦©

izxn`y(:ehw lirl)`l xy`k s` my eze`a xg` mc`l oiyyegy
mc`d zy`l hbd z` ozil oi`e ,df mya miyp` ipy ewfged

mewn lkn ,df mya epl reciyïðéLééç àì àëädcen ip` o`k ± ¨¨Ÿ©§¦©
,'opr' mya xg` mc`l miyyeg `lyàäc`iig xa opr eze` lr §¨

,`vnpy `xbgnéãäñ éøîà÷micr eilr exn` ±cmei eze`a ¨¨§¥¨£¥§
hbd azkpy,äåä àòcøäðáok m`eàøeña àòa éàîdyr dn ± ¦§©§§¨£¨©§¨§¨

yeygl oi` ,efn ef zewegx `xeqe `rcxdpy oeik ,xnelk ,`xeqa
oi` oke .hbd z` azk `ed `ly i`ceae `xeql mei eze`a ribdy
lka ewca xak ixdy ,epl reci epi`y `iig xa opr cerl yeygl
ewfged `la oiyyeg oi`e ,df mya yi` cer `vnp `le `rcxdp
xa opr zy` ly df hby zelzl yi jkle .ewca `ly onf lk `l`

.`id zyxebne ,recid `iig
:wleg `axïðéLééç àìc éãéãì óà ,àáø øîàizhiyl elit` ±lirl) ¨©¨¨©§¦¦§Ÿ©§¦©

(:ehwmewn lkn ,df mya xg` yi `ny miyyeg oi` mzqayàëä̈¨
dcen ip` ,df mya `rcxdpa mc` cer yiy epl reciy o`k ±

cïðéLééçmicr ecirdy s`e .hbd z` azk xg` eze` `ny ©§¦©
yeygl yi ,`rcxdpa mdnr did meid eze`ayàìîâa àîìc¦§¨§©§¨

ìæà àçøtuexl xdnnd lnba `xeql `rcxdpn ribd `ny ± ¨§¨£©
.gxetd serk,éîð éàribdäöéô÷aici lr jxcd el dvtwy - ¦©¥¦§¦¨

.'my' xn`yéîð éàlkne ,`rcxdpa x`yp ok`y ,xyt` cer ± ¦©¥
mewnøñî éléî,'izy`l hb eazk' meive micrl mixac xqn ± ¦¥§©

hba eazk jkle .hbd z` my eazke `xeql ekld micr mze`e
,'`zn `xeq'a dyrp `edyéøôñì áø eäì øîàãkax xn`y itk ± ¦§¨©§©§¨§¥

,mihib miazekd mixteqleëðúéà ék ,éøôñì àðeä áø eäì øîà ïëå§¥¨©§©¨§¨§¥¦¦©§
éìéLa,iliy `xwpd mewna mi`vnp mz` xy`k -eáeúkhba §¦¥§

azkp `edyéléî ïøñnéîc áb ìò óà ,éìéLaiepin] mixacdy s` ± §¦¥©©©§¦©§¨¦¥
lrad ici lr exqnp [gilydå ,éðéäa,jtidl okéðéäa eëðúéà ék §¦¥§¦¦©§§¦¥

éìéLa éléî ïøñnéîc áb ìò óà éðéäa eáeúkdaizkd mewn xy`k ± §§¦¥©©©§¦©§¨¦¥§¦¥
gilyd iepiny it lr s` ,ipida azkp `edy hba eazk ipida `ed
zaizk meia `rcxdpa did xg`d 'opr'y s`y `vnpe .iliya did
yeygl yi jkle .eieeiva `xeqa azkp `l hbdy di`x df oi` hbd

.hbd z` zraezy recid opr zy` ly epi` df hby
lirl `axe `cqg ax zwelgnl zxfeg `xnbd(:ehw)dyrna

:`xnbd zxxan .exiag lv` oinyney ciwtdy cg`aäåä éàî©£¨
éîLîeLc eäééìòm`d ,oinyneyd ly dyrna dkldl wqtp dn - £©§§§§¥

oinyneye ,milral mxifgde ziagd on mze` dpit `ny oiyyeg
xneyd ly md ziaga dzry el`.ïðéLééç àì ,øîà øîéé áø`ny ©¥©¨©Ÿ©§¦©

.ciwtnl mxifgdl xneyd aiige ,opitïðéLééç ,øîà àðéáø`ny ©¦¨¨©©§¦©
.mxifgdl aiig xneyd oi` jkitle ,opitïðéLééç àúëìäå`ny §¦§§¨©§¦©

.ziagd on oinyneyd z` dpit
:dpyna epipy'åëå dðéáì Bðéa äèè÷dxn`e dz`ae mlera melye §¨¨¥§¥¨

:`xnbd zl`ey .zpn`p dpi` ilra znBðéa äèè÷' éîc éëéä¥¦¨¥§¨¨¥
,'dðéáì:`xnbd daiyn .zpn`p dpi`y epipy dfayäãeäé áø øîà §¥¨¨©©§¨

a ,ìàeîL øîàdzidy ote`.éðéLøb dìòáì úøîBàzl`ey ¨©§¥§¤¤§©§¨¨§¥¦
:`xnbdéëä eøîà éîð eälekoqrk zrya miypd lk ixd ± §©¥¨§¨¥

zngny 'dhhw' aygz z`fk dxin`y xazqn `le ,ok zexne`
:`xnbd daiyn .zpn`p didz `l dy`d okàlàdpynd zpeek ¤¨

ady`d 'dhhw'd zngny ote`éðzLøéb dìòáì úøîBà.xak §¤¤§©§¨¥©§©¦
dkixv recn ,'ipzyxib' el zxne`y xaecn m` :`xnbd dywn

,zny eilr cirdldðîäéìådlray dpin`dl epl yi ixde ± §¦¥§¨
`ypdl dxizdle dyxibäMà ,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî¦§©©§¨§¨©©©§¨¦¨

,úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàLyiy meyn÷æçäyäMà ïéà ¤¨§¨§©§¨¥©§©¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨
dìòa éðôa äéðô äféòî.jk did zn`ay `l m` 'ipzyxib' el xnel §¦¨¨¤¨¦§¥©§¨

dpyna xaecn :`xnbd zvxznay ote`úøîBàdy`déðzLøéb §¤¤¥©§©¦
àðìéàLe ,éðBìôe éðBìt éðôa,did jk ok` m` micrd z` epl`ye ± ¦§¥§¦§¦§¥§¨

,íìBòî íéøác eéä àì eøîàådpi` i`ce mci lr dygkedy oeike §¨§Ÿ¨§¨¦¥¨
meyn ,zpn`p dpi` dlra zny dcirny dzr s`e .jk lr zpn`p

.mdipia dhhwy
:df oic mrha mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàîòè éàî©©£¨

äèè÷c.ilra zn xnel zpn`p dpi` dhhw yiy ote`a recn -áø ¦§¨¨©
àøwLîc íeMî ,øîà àðéðç`id d`py aexny oiyyegy ± £¦¨¨©¦¦§©§¨

.epnn z`vl lkeze eilr xq`ze `ypzy ick zxwynøa éîéL áø©¦¦©
íeMî ,øîà éMàyeygl yi df ote`ayéîããa äøîàclky ± ©¦¨©¦§¨§¨¦§¨¥

`l m` s` zny dal cne`n zxne` dpkqa dlra d`exy mewn
.zny dipira ynn dz`x

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.zercd izy oia dkldl lcadd dn ± ©¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zenai(iying meil)

ecirdy mileqtd mipyd `l` ,zerc aex xg` mikled oi` `ny
.`ypz `l xg` cr myigkny oeike ,cg` crk miaygp znyà÷̈

ïì òîLîxg` mikled `lewl s`y `tiqa `pzd eprinyd jkl ± ©§©¨
.`ypdl dze` mixizne ,mipyd zecr z` milawne zerc aex

äðùî
lr zecra df z` df miyigknd micra oecl dkiynn epzpyn
,efl ef zexv od ixde cg`l ze`eypd miyp izy :lrad zzin

,mid zpicnn e`ayúçàodnúî úøîBà,lradàì úøîBà úçàå ©©¤¤¥§©©¤¤Ÿ

àNpz úî úøîBàL Bæ ,úî,`ypdl zxzen -Bæå ,dúaeúk ìBhúå ¥¤¤¤¥¦¨¥§¦§¨¨§
àì úøîBàL.dúaeúk ìBhú àìå àNpú àì úîdzxv zecr s`e ¤¤¤Ÿ¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§¨¨

oi`y meyn mbe ,dzyigkn `idy oeik ,dxizdl zlren dpi`
.dzxagl zpn`p dxv

m`úçàodnúî úøîBà,miny icia dzinúçàåodnâøäð úøîBà ©©¤¤¥§©©¤¤¤¡©
,mc` iciaàì elà éøä Bæ úà Bæ úBLéçëîe ìéàBä ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©§¦¤£¥¥Ÿ

ïéàL úBãBî Bæå Bæå ìéàBä ,íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaø .eàNpé¦¨§©¦§¨§©¦¦§§¦¦§§¤¥
lradeàNpé íéi÷.odizy ©¨¦¨§

úî øîBà ãò,lradå`a ,`ypdl dy`d z` exizdy mcewãò ¥¥¥§¥
e xg`øîBàlrady,úî àì ¥Ÿ¥
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miwxt dyelya` cenr fhw sc ± iriax wxtzenai
äéì øñî àîìã,ikdl yginl `kil ea xefgi `nye ,oipwa ecin epw `le el epzp Ð

zeize`c.ea xefgl leki oi`e oipw `la dxiqna zepwp xhy oebkäåä ïáâdid eplv` Ð

.`xeqa aizk `hibe ,`rcxdpaïðéùééç àì àëä`dc Ð`wcai`opr i`dle `rcxdp lk

yiig `l iia`e .'ek icdq ixn` `dc ,yginl `kil`nlcldwicae ,`nlrl dil lif`

jixvnwc `ed.mewn eze`aïðéùééç àëäÐ

.enyk exira xg` yi` wfgede li`edàìîâ
àçøôserk xdn jled Ð.gxetäöéô÷álr Ð

.my iciøñî éìéîdid `ly it lr s`e Ð

hb eazk :exira mdl xn` dlgzn `ny ,mdnr

.`xeql micrd ekld jk xg`e ,izy`léìéù
éðéäå:opiqxb ikd .od zenewn Ðåäééìò éåä éàî

éîùîåùã.opit `ny opiyiig in Ðéëä åøîàÐ

.oqrk zryaäèè÷ã àîòè éàîopzc Ð

ilra zn dxn` ik :oizipzna.`pnidn `l Ð

àø÷ùîãd`py aexn Ðzpeekznxeq`l

.eilr dnvräøîàãéîããádpkq mewn lk Ð

dz`xy`l `ny xnel dzrc zpzep dpi` Ð

`le zn`wiic `l ,dil `ipqe li`edc .`yp`

.i`d ilek
ãò
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éàîì'ek dlitpl i` dl yegip:(`,brw `xza `aa) "heyt hb" wxta opixn`c `de Ð

dlitpl opiyiigc :yexit .di`x `iadl jixv :xn` iia` .dxiqna zepwp zeize`

oerny oa sqein letiy cigic dlitpl la` ,miaxc dlitpa ixii` mzdc :xnel yie !oecwte

xg` oerny oa sqei ep`vniemy) "heyt hb" wxta biltn inp ikde .opiyiig `l i`ce Ð

m`e .miaxc dlitpl cigic dlitp oia (a,arw

opzc `d` mzd xn`w ikid ,ok m` :xn`z

mi`iven oerny oa sqei ipyc (a ,my) oizipzna

oi`c xn`w `ziixac `pze ,mixg` lr aeg xhy

jixva `axe iia` ibiltc `zbelta ,oi`iven

oi` xn`c o`nc ,jixv oi` e` di`x `iadl

oi`iven`de .dlitpl yiigc iia`k dl xaq Ð

oa sqein letiy iia` yiig `l cgc dlitpl

ynn e`lc :xnel yie ?xg` ep`vnie df oerny

iia`y enk `l` ,ibilt `axe iia`c `zbelta

elit` `pz eze` yyeg ,miaxc dlitpl yyg

mzd iziin ikide :xn`z m`e .cigic dlitpl

di`x `iadl opiyiigc dizlinl iia` di`xÐ

oig`d on cg`c `eddn ,dlitpl opiyiig `nl`

`iadl eilr eci zgzn `vei aeg xhy didy

ied oig` `de .dlitpl opiyiig `nl` ,di`x

incnc :xnel yie !iia` yiig `le ,cgc dlitp

dlitpl ,mzd yxtnck ,iccdn ihnyc mig`

miaxc dlitpl opiyiig i`e .miaxcyi inp mzd Ð

.yegl

éàîzepwp zeize` dil xqn `nlc zxn`

dxiqnaiziin ikid `axe :xn`z m`e Ð

`niz ike !iia` xn`w xity `d ?di`x dpin

oecwte dlitpl yiigchb" wxta opixn`d Ð

iia` ,dxiqna zepwp zeize` :(a,brw my) "heyt

jixv oi` :xn` `ax ,di`x `iadl jixv :xn`

i` di`x `iadl jixv oi` `nl` ,di`x `iadl

`xiaq `axc :xnel yie ?oecwte dlitpl opiyiig

iziin okle .dxiqna zepwp zeize` oi`c dil

wgvi ixzl opiyiig i`c ,di`xiab inp `kd Ð

jixv oi` xn` `axe 'ek dxiqna zepwp zeize` :"heyt hb" wxta xn`wc `de .ea xfeg `zyde dil xqn `nlc yginl ol ded i`pp xa iag`ail` `l` ,ikd dil `xiaq `axc meyn e`l Ð

dlecb `d ,yxbn ivn `lc `ed dphw :xn` (a,ck oihib) "hbd lk" yixa :xn`z m`e .ibilt ,mzdc oizipzna ikd dil zi`c ,xi`n iaxcoa sqei ipy zxne` z`f :`ax xn` .yxbn ivn Ð

`nlc yegl yi xhyae ,yxbzdl lkez `ly reciy ,ea yxbzdl dzxagl xeqnz `ny yegl oi` hba ?aeg xhyl hb `ed di`x dne .mixg` lr aeg xhy oi`iven zg` xira mixcd oerny

`ny opiyiig `le ,yxbn ivn dlecbc ikid ikc :mzd opiwiic ikdc yxtl yi ,`ax inp mzd qxb elit` ,inp i` .`ax qxb `kde ,dixza iia` xcdncn ,"dax" qxb mzdc :xnel yie !dil xqn

ezigelv it lr xevl dxqn.dxiqna zepwp zeize` oi`c ,zlren dxiqnd oi`y oircei md aegd zeablc .ezigelv it lr xevl dfl df mxqn `ny oerny oa sqei ipyl opiyiig `l p"d Ð

xhy incnc :uxiz opgl` epiax adedia `xdcfin `lc oeik ,dlitpl hba yegl epl didy enkc ,hbldlitpl hba opiyiig `lcne ,dil xqn `nlc xhya yegl did inp ikd Ðoicd `ed Ð

.dil xqn `nlc 'iyiig `lc

úåéúåàdxiqna zepwpreci elit` ik .ely `edy xnel on`p ea wfgendy xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixaca `py i`n :dnize .dil xqn `nlc opiyiig zepwp opi` `d Ð

dfl df mipin`nymdy xne`yk epin`dl epl did ,inp zeize` iab ok m` .mgwl `ly reci xacdy ,zexcebe xikydle li`ydl miieyrd mixaca `l` oecwt lr yegl oi` Ð

xhy el oi`e ,xhy jixvc dxiqna zepwp zeize` oi`c oeik :`niz ike .elyxkend"a opixn`ck ,rwxw ab` dpwp xhyc ,rwxw ab` el dpwd `ny yegil mewn lkn ,ely opi`c opiyiig Ð

ewifgdy oeik :mzd opixn`ck ,rwxw dze` ly xhya `l` rwxw ab` oipw ipdn `l :inp i` .`giky `l rwxw ab` oipw `nye !zepwp zeize` oi`c `zrnya (a,er `xza `aa) "dpitqd z`

rwxwa`nlra aeg xhy la` .`ed `rx`c `xqt` xhyc ,`edy mewn lka xhyd dpwp Ðmdy `nip `l dnlc :wgvi epiaxl dniz la` .oilhlhnl inc `lc ,rwxw ab` dpwp oi` Ð§¨¨

oniq ea dyr `le ,ely `edy xhyd jezn giken oi`e ,dinyk dinyc oeik ,`nye ?melk exag el ozp `le ,elyoi`y dfl oniq `di `ly xyt` i` ik ,did exag ly `ny yegl yi Ð

aegd la` .diab ciwtdl ekxcy it lr s` .ezwfg ciqti `ly ,akrl leki slwd i`cec :wgvi epiax yxit aeye .dfaepiide .diab ciwtd `nlc wtzqdl lkepy onf lk `ivedl lkei `l Ð

.xg` utg oke ,akrl lkeiy wgvi epiaxl d`xp slwd la` .aegd zeabl lkei `ly ,wfgenl aegd oi`e iccdn ihnyn oig`c `kd ip`y iab (`,brw my) "heyt hb"a xn`c inp

àëälf` `gxt `lnba `nlc opiyiigia ez`e ,"`rcxdpa ytpd z` ipelt bxd `xtva `aya cga" exn`e ixz ia ez` (`a` xa) :`ax xn` (`,d) zeknc `nw wxta :xn`z m`e Ð

"`xeqa mziid epnr `aya cga `ipta" exn`e ixzilf` evn `iptl `xtvn i` :opifg Ðilf` evn `l i`e ,oibxdp oi` Ð`gxt `lnbl yegip `nizc edn !`hiyt .oibxdp Ðrnyn `w Ð

exag zy` lwlwl oiekzny oeik ,`kdc :mz epiax xne`e !ol`gxt `lnba ekld m` mzd la` .`gxt `lnba lf` Ðepiax axde .xzei mlwlwn did Ðelf`c `zi` m` mzdc :yxit mgpn

ikd exn` `lcne ,ok oerhl odl did `gxt `lnba.micirn md xwyc dpin rny Ðóàiliya ilin ekl oxqninc ab lr,dfl df zekenqe od zenewn ipy ipide iliyc :mz epiax xne` Ð

.dfl df oikenqy zenewn ipd hwp `zeaxle .iliyl ipidn dil itzkn `lbixc `zaya `ped ax :(a,dk) dvia zkqna xn`ckäðîäéìå`pepnd axcn`zkldc :wgvi epiax xn` Ð

iaxc` jixt inp (a,cq oihib) "lawzd" wxtae ,`pepnd axk mzdc i`xen` inewe`l wiic ,iziayp dxn` iab (a,ak) zeaezkc ipy wxtae .`pepnd axn `xnbc `nzq jixtcn ,`pepnd axk

dizlinl dax dgc (`,`v) mixcp idliyac `de .`pepnd axcn dcedibilt elit`e .`ed `nlra `iegc Ðzeaezk) "azekd" wxt seqa :xn`z m`e .izyxitck ,`pepnd axk `zkld Ð

opiwqr i`na `kd :sqei ax xn`wc hb d`ived iab (`,htdizyxb `l xnel lekic ebinc ,oiyexib icir my oi`y Ðoeik ok xnel leki j`ide .dzaezk dl izzpe dizyxb xnel leki Ð

.oi`eyip oiprl `wec `l` zpn`p dpi` daezk zraezykc :xnel yie !ipzyxib xnel zpn`py
`ki`
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רכח
miwxt dyelyaa cenr fhw sc ± iriax wxtzenai

äèè÷á ãçà ãòzn xn`e cg` cr `ae ,mid zpicnl jlde dpial epia dhhw Ðin Ð

`l i` onidn?àø÷éù äåôìàzpn`p dpi`c ,edl `xiaq dcedi iaxk m` ,dinza Ð

dkea ok m` `l`zekal dexed dnl Ð?äðùîøéö÷ä ïî äàáá àìàdid jky Ð

,epl aexw xacd `diy ,eznbec `l` minkg exizd `le .onwl opixn`ck ,dyrnd

`zzxinemid zpicnn la` .`xwyn `leÐ

.zpn`p dpi`äååäá àìàjk didy dyrn Ð

.zenewn lkl oicd `ede ,did

àøîâíëéøáãìoirk mixne` mz`y Ð

.opira didy dyrndíéèç øéö÷ àìà éì ïéà
.onwlck ,did mihg xivwa didy dyrnc Ð

øãåâ.mixnz Ðøãåò.mip`z hwln Ðéîð àëä
.mid zpicn oiprl Ðéôìéù.mihg xivw seq Ð

itliyzex) "yi` sly" oeyl Ðdid xaky ,(c

xivwdslzyn.xaereäðéôñáå ïãøéá íøéáòéå
,e`nhpe ,dpitqae ocxia didy dyrn meyn Ð

.onwl opixn`ckí÷øæéåäæ ãöá.xdp ly Ð

oigxety ,dpitqc `inec inp epiidclr xie`a

.mind iptäîäá éáâ ìò íáéëøé àìjeza Ð

,dpitqc `inec inp epiidc ,mindmc`dy

e`yepdezlhep ezpitqe ,enewna ayei

.ezkilenezyyeb `idy minrt dpitqezrbepe

.rwxwaåéìâø ïë íà àìàzerbep oeilr ly Ð

.rwxwa minaøùâä ìò`zkinq `rx`kc Ð

exiarnd mc`de ,`id,eilbxa dry lk jled

.dpitql dnec epi`eäúéò÷ø÷á áåçúÐ

lid`de.e`nhpe ,odilr z`hg in ly ilkd

äðùîàùðúìåèúåäúáåúë.dit lr Ð
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àëéàdhhw da libx`c ediipia`xwync meyn xn`c o`nl :yexit Ðd`xi dzid Ð

dhhw yic oeik ,incca dxn`c xn`c o`nle .dil `ngxc oeik ,xwyl jk lk

hren xacaoeik ,xwyzy yegl yi mlerl ik ,"`id `libx`c" opiqxb `le .incca dxn` Ð

ipelt ipta ipzyxib" dxn`y zxwyn `id `lde ?xwyz `l i`n`e :xn`z m`e .ez`peyy

!mlern mixac eid `l exn`e edl opiliiye "ipelte

zn xnel xwyzy dyer dzid `l dfc :xnel yie

`ai m`e ,ilramikxcd lke dfne dfn `vz Ð

.da el`dàìdeeda `l` xivwa exacÐ

`qpe`c :`pn iax xn` ?xivw dnl :inlyexi

mc` ly ey`xa zgcew dngd ,ip`y gikyc

idie clid lcbie" :aizkc `d `cd .xivwd zrya

eia` l` xn`ie mixvewd l` eia` l` `vie meid

.giky `ygixc ixn` opaxe ,"iy`x iy`x

äúåàázn dxn`y dy`d exn` dry

'ek ilra`ki`c efgc meyn Ð

m`e .dze` mipin`n eid `l m` ith `pebir

dzidy ,ebna dl opipnidn `l i`n`e :xn`z

ipy wxta xn`c o`nl ,"ipzyxib" xnel dleki

elit` `pepnd axc xnzi`c (`,bk) zeaezkc

dpin`z m`y ,ebn df oi`c :xnel yie ?eipta `ly

zn xnel,incca minrt dnk zxne` dzid Ð

.`pebirl yiigc meyn e`l i` dpin`dl oi` jkle

eipta `ly xn`c `xen` `eddc :xnel yi cere

dfirn dpi` [inp],mzdc oizipzn` `wec epiid Ð

yiy ,ip` dyexbe iziid yi` zy` zxne`y

.xizdy dtd `ed xq`y dtdc mrhn dpin`dl

`lyc oeik ,yi` zy`c xeqi` `ki`c ab lr s`e

`nlra la` .dfirn dpi` eiptadzid `l Ð

.zpn`p

ïéàùdit lr dlgpl oiqpkp oig`d`de Ð

`rivn `aa) "ciwtnd" wxta opixn`c

ibilt `l `nlr ilek zny ea ernya :(a,gl

ieay iqkpl aexw oicixencinewe`l ivn Ð

ixiin cg` cra i`c .micr ipya ea ernyykÐ

oi` ikd elit` ,`inc cg` crk `kdc dy` `d

lkn :xn`z m`e .dit lr dlgpl oiqpkp oig`d

erny `lya ibilt ik mzd wiqnc` iywz mewn

i`c .cg` cra `l` micr ipya yexit zny ea

llk ea erny `lok m`e .oicixen oi`c `hiyt Ð

:xnel yie ?oicixen mzd l`eny xn`w ikid

,lek`l ixiin mzde ,xeknle cxil ixiin `kdc

ea ernyy yxtl yi df itle .mzd rnynck

znymicr ipya i`c .lek`le ,cg` cra epiid Ð

ikid ok m`e :xn`z m`e .xeknle cxil elit` Ð

:xnel yie ?oicixenc zny ea erny `la ibilt

lew ici lr `l` ,cg` cra zny ea erny `lc

(`,ht) oihib zkqnc idliya opixn`ck ,`nlra

mdl eklde ipeltn ipelte ipeltn ipelt rnyyk

(`,fw) zeaezkc `xza wxta ,edine .mid zpicnl

.micr ipya ixii`e ,zny ea ernyyk `aeh `ki`

oi` mzde ,zrcl `viy `kd inp xninl epivne

"ciwtnd" wxta xn`ck ,eiqkpl aexw oicixen

.(a,gl `rivn `aa)
exfge

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

:eäì àéòaéà .äèè÷ àeä ìébøàc eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©§¥§¨¨¦©£¨§
?eäî äèè÷a ãçà ãòàîòè éàîãçà ãòc ¥¤¨¦§¨¨©©©£¨§¥¤¨

àì ééeìâéàì àãéáòc àúléîc íeMî ¯ ïîéäî§¥¨¦§¦§¨©£¦¨§¦§¥¨
ãòc àîòè :àîìc Bà ,øwLî àì éîð àëä ,øwLî§©¥¨¨©¦¨§©¥¦§¨©£¨§¥
,àëäå ,àáñðéîe à÷ééc àéäc íeMî ¯ ïîéäî ãçà¤¨§¥©¦§¦¨§¨¦¨§¨§¨¨
.e÷éz ?àáñðéîe à÷ééc àì äèè÷ déì úéàc ïåék¥¨§¦¥§¨¨¨¨§¨¦¨§¨¥

'åëå dðéà íìBòì :øîBà äãeäé éaø"Bì eøîà ,àéðz ." ©¦§¨¥§¨¥¨©§¨¨§
éøáãì :äãeäé éaøì,Eàì ¯ äèBL ,àNpz ¯ úçwt §©¦§¨¦§¨¤¦©©¦¨¥¨Ÿ

àéúàc àéää .àNpz Bæ úçàå Bæ úçà ,àlà !?àNpz¦¨¥¤¨©©§©©¦¨¥©¦§¨§¨
éòø÷ ,Cìòa écôñ :dì éøîà ,äãeäé éaøc àðéc éáì§¥¦¨§©¦§¨¨§¦¨¦§¦©£¥¦§¦

éðàîééæî éøúñ ,Cïðaøk eäðéà !?àø÷éL äeôlà .C ¨¥¦§¦©§¥©§¨¦§¨¦§§©¨©
.déøLéìc éëéä ék éëä ãéáòz :éøîà ,eäì àøéáñ§¦¨§¨§¦©£¥¨¦¦¥¦§¦§¦¨

äðùîäàáa àlà eðòîL àì :íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦Ÿ¨©§¤¨§¨¨
eøîà .äéäL äNòîëe ,äðéãî dúBàáe ,øéöwä ïî¦©¨¦§¨§¦¨§©£¤¤¨¨¨§
úçàå ,øéöwä ïî äàaä úçà :éànL úéa íäì̈¤¥©©©©©¨¨¦©¨¦§©©
úçàå ,øéöaä ïî äàaä úçàå ,íéúéfä ïî äàaä©¨¨¦©¥¦§©©©¨¨¦©¨¦§©©
àlà øéöwa íéîëç eøac àì ,äðéãîì äðéãnî äàaä©¨¨¦§¦¨¦§¦¨Ÿ¦§£¨¦©¨¦¤¨

.éànL úéák úBøBäì ìlä úéa eøæç .äåBäaàøîâ ©¤¨§¥¦¥§§¥©©
,íëéøáãì :ìlä úéáì éànL úéa íäì eøîà ,àéðz©§¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥§¦§¥¤

,øãBò ,øãBb ,÷ñBî ,øöBa ,øöB÷ àlà éì ïéàå ?ïépî íéøBòN øéö÷ ,íéhç øéö÷ àlà éì ïéà¥¦¤¨§¦¦¦§¦§¦¦©¦§¥¦¤¨¥¥¥¥¥
dúBàa ¯ äéäL äNòî ,éîð àëä ,eäleëì ïécä àeäå ,øéö÷a ¯ äéäL äNòî ,àlà ?ïépî¦©¦¤¨©£¤¤¨¨§¨¦§©¦§§¨¨©¦©£¤¤¨¨§¨
äðéãnî ,úzøéî ¯ éLðéà éçéëLc äðéãî dúBàa :ìlä úéáe .eäleëì ïécä àeäå ,äðéãî§¦¨§©¦§§¥¦¥§¨§¦¨¦§¦¦¡¨¥¦§©¦§¦¨
éàî .àúøéiL éçéëL éîð àëä :éànL úéáe .úzøéî àì ¯ éLðéà éçéëL àìc úøçà äðéãîì¦§¦¨©¤¤§¨§¦¦¡¨¥¨¦§©¥©©¨¨©¦§¦¦©¨¨¨©
íãà éða äøNò eëìäå ,eéä ïéhç øéö÷ éôìéL :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ?äéäL äNòî©£¤¤¨¨§¨©©§¨¨©§¥¦§¥§¦¦¦¨§¨§£¨¨§¥¨¨
eàöîe eçìLå ,ïéc úéáì äòéãBäå BzLà úàáe ,úîe ïäî ãçàì Lçð BëLð .ïéhç øBö÷ì¦§¦¦§¨¨¨§¤¨¥¤¥¨¦§§¦¨§¥¦§¨§¨§
.íaééúz ¯ "éìòa úî" ,àNpz ¯ "éìòa úî" äøîàL äMàä :eøîà äòL dúBàa .äéøáãk¦§¨¤¨§¨¨¨¨§¨¦¨¤¨§¨¥©£¦¦¨¥¥©£¦¦§©¥

éànL úéác àzâeìôa ïðaøå àáé÷ò ïa àéððç éaø àîéðìlä úéáe:àéðúc :éâìtéî÷àOé àì ¥¨©¦£©§¨¤£¦¨§©¨©¦§§¨§¥©©¥¦¥¨¦©§¦§©§¨Ÿ¦¨
,øçà ãöì ÷øæéå äæ ãöa ãBîòé àìå ,äðéôqáe ïcøia íøéáòéå úàhç øôàå úàhç éî íãà̈¨¥©¨§¥¤©¨§©£¦¥©©§¥©§¦¨§Ÿ©£§©¤§¦§Ÿ§©©¥
ïk íà àlà ,Bøáç éab ìò àìå äîäá éab ìò àì íáékøé àìå ,íénä éðt ìò íèéLé àìå§Ÿ§¦¥©§¥©©¦§Ÿ©§¦¥Ÿ©©¥§¥¨§Ÿ©©¥£¥¤¨¦¥
àéððç éaø .úBøäð øàL ãçàå ïcøé ãçà ,øLbä ìò íøéáòî ìáà ,ò÷øwa úBòâBð åéìâø eéä̈©§¨§©©§©£¨©£¦¨©©¤¤¤¨©§¥§¤¨§¨§¨©¦£©§¨

k éøîàc ïðaø :àîéì .äéäL äNòîëe ,äðéôñáe ,ïcøé àlà eøîà àì :øîBà àáé÷ò ïaúéa ¤£¦¨¥Ÿ¨§¤¨©§¥¦§¦¨§©£¤¤¨¨¥¨©¨©§¨§¦§¥
éànL,ìlä úéák óà ïðéøîàc ïðà :ïðaø Cì éøîà ?ìlä úéák øîàc àáé÷ò ïa àéððç éaøå , ©©§©¦£©§¨¤£¦¨§¨©§¥¦¥¨§¦¨©¨©£©§¨§¦©©§¥¦¥

íB÷îa ,úzøéî ¯ áBø÷ íB÷îa .úzøéîc íeMî àlà íúä ìlä úéa øîà÷ àì ïàk ãò©¨¨¨¨©¥¦¥¨¨¤¨¦§¦§©§¨¨¦§©§¨
:Cì øîà àáé÷ò ïa àéððç éaø .úBøäð øàL él äî ïcøé él äî ,àëä .úzøéî àì ¯ ÷Bçø̈¨¦§©¨¨©¦©§¥©¦§¨§¨©¦£©§¨¤£¦¨¨©¨

ì óà éøîàc àðàéànL úéaéøîà÷ àì ïàk ãò ,éànL úéaà÷ééc éäéàc íeMî àlà ¯ íúä £¨§¨§¦©§¥©©©¨¨¨¨§¦¥©©¨¨¤¨¦§¦¦¨§¨
äðéôñáe ïcøéa ,äéäL äNòî íeMî ,àëä .÷Bçø íB÷î él äî áBø÷ íB÷î él äî ,àáqpéîe¦©§¨©¦¨¨©¦¨¨¨¨¦©£¤¤¨¨§©§¥¦§¦¨
äNòî éàî .ïðaø øeæb àì ¯ äNòî äåä àìc úBøäð øàLa ,ïðaø øeæb ¯ äNòî äåäc©£¨©£¤§©¨©¦§¨§¨§¨£¨©£¤¨§©¨©©©£¤
úàhç øôàå úàhç éî øéáòî äéäL íãàa äNòî :áø øîà äãeäé áø øîàc ?äéäL¤¨¨§¨©©§¨¨©©©£¤§¨¨¤¨¨©£¦¥©¨§¥¤©¨
àì :eøîà äòL dúBàa .äðéôñ ìL úéò÷øwa áeçz únä ïî úéfk àöîðå ,äðéôqáe ïcøia©©§¥©§¦¨§¦§¨©©¦¦©¥¨©©§¨¦¤§¦¨§¨¨¨¨§Ÿ

.äðéôqáe ïcøia íøéáòéå úàhç øôàå úàhç éî íãà àOéäðùî:íéøîBà ìlä úéa .dúaeúk ìBhúå àNpz :íéøîBà éànL úéa ¦¨¨¨¥©¨§¥¤©¨§©£¦¥©©§¥©§¦¨¥©©§¦¦¨¥§¦§¨¨¥¦¥§¦
eðéöî :ìlä úéa íäì eøîà ?ìwä ïBîî øézð àìå ,äøeîç äåøò ízøzä :éànL úéa íäì eøîà .dúaeúk ìBhz àìå àNpz¦¨¥§Ÿ¦§¨¨¨§¨¤¥©©¦©§¤¤§¨£¨§Ÿ©¦¨©©¨§¨¤¥¦¥¨¦

ïéàù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

יבמות. האשה שלום - פרק חמשה עשר דף קטז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zenai(iriax meil)

eäééðéa àkéàote`a mdipia lcad yi ±äèè÷ àeä ìébøàc- ¦¨¥©§§©§¥§¨¨
dpi`y xaeqd `pipg axly ,mdipia dhhwl `iady `ed lrady
,eilr xq`il ick zxwyn dz`py zngny yyg meyn zpn`p
dpi` ,dhhwa dpevx oi` dcvny oeik ,ez`pey dpi`y o`k
iy` xa iniy axl j` .zpn`pe ,eilr xq`il ick jk lk zxwyn
s` ,zwiicn dpi`e incca cirz `ny `ed yygdy xaeqd
,zn dlray dal oeincn cirz hren xacay yegl yi ef dhhwa

.zpn`p dpi`e
:df oipra wtq cer d`ian `xnbdãçà ãò ,eäì àéòaéàcirnd ¦©§¨§¥¤¨

,lrad zzin lráwfgen didy ote`äèè÷,dlral dy`d oia §§¨¨
eäîwtzqdl yi oky .`ypidl dxizdl on`p m`d ,oicdéàî ©©

ïîéäî ãçà ãòc àîòèm`d ,dy` zecraàãéáòc àúléîc íeMî ©£¨§¥¤¨§¥©¦§¦§¨©£¦¨
ééeìbéàì,`l e` zn m` o`k oebk zelbzdl ieyrd xacy meyn ± §¦§¥

crdy dwfg,øwLî àìok m`eéîð àëäly ote`a o`k s` ± Ÿ§©©¨¨©¥
y ef dwfgl dpyi dhhwøwLî àì.ezecraàîòè àîìc Bàe` - Ÿ§©©¦§¨©£¨

mrhd `nyïîéäî ãçà ãòc,zn lrady xnelíeMîlr oikneqy §¥¤¨§¥©¦
jkàáñpéîe à÷ééc àéäcezecr xxal ahid zwiicn dy`dy - §¦¨§¨¦©§¨

,`ypizy mcew zn dlrayåeli`äèè÷ déì úéàc ïåék àëä §¨¨¥¨§¦¥§¨¨
,epnn z`vl dvexe dlra mr dy`làáñpéîe à÷ééc àìdpi` ± Ÿ¨§¨¦©§¨

hid zwiicn:`xnbd dwiqn .`ypizy mcew i`ce zn m` xxal a
e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:dpyna epipydðéà íìBòì ,øîBà äãeäé éaøzpn`p'åëåm` `l` ©¦§¨¥§¨¥¨
.`ypz ef zg`e ef zg` ,el exn` .oirexw dicbae dkea dz`a ok
:dcedi iaxl eaiyd minkg dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaBì eøîàminkgéøáãì ,äãeäé éaøìEdy` wxy ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¤
y `vnp ,zpn`p zelia` ipniq d`xndàNpz úçwtzecr it lr ¦©©¦¨¥

dexiziy ick zla`znk dnvr ze`xdl `id zrceiy ,dnvr
eli`e ,`ypidläèBLzla`znk dnvr ze`xdl zrcei dpi`y ¨

,dixac zn`l ickàNpú àìxnel xazqn `l ,dnvr zecr it lr Ÿ¦¨¥
.okBæ úçàå Bæ úçà àlàef oiae zelia` ipniq d`xnd ef oia ± ¤¨©©§©©

,d`xn dpi`yàNpz.dzecr it lr ¦¨¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdc àðéã éáì àéúàc àéäääãeäé éaø ©¦§¨§¨§¥¦¨§©¦§¨

zny cirdl dcedi iax ly oicd zial d`ay dy`a dyrn -
dzqipk iptl ,dlradì éøîàjnvr iyr ,my eidy minkgd ¨§¥¨

,dlia`kéðàî éòø÷ ,Cìòa éãôñCe ,[jicba-]ééæî éøúñCirxt - ¦§¦©£¦¦§¦¨¦¦§¦©§¦
:`xnbd zl`ey .jy`x zexry z`àø÷éL äeôlàdecnil ike - ©§¨¦§¨

dkea m` `l` dxizdl oi`y my minkgd exaq ok` m` ,xwyl
.oicd zia z` zerhdl jkae zekal dl exed recn ,zla`zne

:`xnbd daiyneäðéà,ok zeyrl dl exedy minkg mze` ±ïðaøk ¦§§©¨¨
eäì àøéáñipniq d`xn dpi`yk s`y dpynay minkgk exaq - §¦¨§

c meyn ,ok zeyrl dl evrie ,zpn`p zelia`éøîà,mzrcaãéaòz ¨§¥©§¥
éëä,jk dyrz -déøLéìc éëéä ékdze` xizi dcedi iaxy ick - ¨¥¦¥¦§¦§§¨

.`ypidl

äðùî
xg` mewnl dlra mr dkldy dy` ,epipy zncewd dpyna
.zpn`p ,ilra zn dxn`e dxfge ,mlera melye dpiae epia melye

:zpn`p ote` dfi`a zwelgn d`ian epzpynàì ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦Ÿ
eðòîLdlra zzin lr dcirnd dy`l oin`dl minkg epwizy ¨©§

øéöwä ïî äàáa àlà,dlra my zny zxne`eåzny zxne` ¤¨§¨¨¦©¨¦§
äéäL äNòîëe ,äðéãî dúBàáoldl `aen] dyrnd did jky - §¨§¦¨§©£¤¤¨¨

`l` minkg exizd `le ,zpn`p dy`y epwiz eay [`xnba
ote`ay ,epl aexwd mewna dzind dzidy dyrn eze` znbeck
zn dlray dcird m` mle` ,zxwyn `le d`xi dy`d df

zpn`p dpi` mid zpicna.úçà ,éànL úéa íäì eøîàdy` [oia-] ¨§¨¤¥©©©©
úçàå ,øéöwä ïî äàaädy`ïî äàaäzwiqnäàaä úçàå ,íéúéfä ©¨¨¦©¨¦§©©©¨¨¦©¥¦§©©©¨¨

øéöaä ïî,miapr ly,äðéãîì äðéãnî äàaä úçàåmipte` lka ¦©¨¦§©©©¨¨¦§¦¨¦§¦¨
e ,ilra zn zxne`l minkg epin`d el`øéöwa íéîëç eøac àì± Ÿ¦§£¨¦©¨¦

,'xivwd on d`a'a did dyrndy minkg exikfd `làlàitl ¤¨
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àì :eøîà äòL dúBàa .äðéôñ ìL úéò÷øwa áeçz únä ïî úéfk àöîðå ,äðéôqáe ïcøia©©§¥©§¦¨§¦§¨©©¦¦©¥¨©©§¨¦¤§¦¨§¨¨¨¨§Ÿ

.äðéôqáe ïcøia íøéáòéå úàhç øôàå úàhç éî íãà àOéäðùî:íéøîBà ìlä úéa .dúaeúk ìBhúå àNpz :íéøîBà éànL úéa ¦¨¨¨¥©¨§¥¤©¨§©£¦¥©©§¥©§¦¨¥©©§¦¦¨¥§¦§¨¨¥¦¥§¦
eðéöî :ìlä úéa íäì eøîà ?ìwä ïBîî øézð àìå ,äøeîç äåøò ízøzä :éànL úéa íäì eøîà .dúaeúk ìBhz àìå àNpz¦¨¥§Ÿ¦§¨¨¨§¨¤¥©©¦©§¤¤§¨£¨§Ÿ©¦¨©©¨§¨¤¥¦¥¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zenai(iriax meil)

eäééðéa àkéàote`a mdipia lcad yi ±äèè÷ àeä ìébøàc- ¦¨¥©§§©§¥§¨¨
dpi`y xaeqd `pipg axly ,mdipia dhhwl `iady `ed lrady
,eilr xq`il ick zxwyn dz`py zngny yyg meyn zpn`p
dpi` ,dhhwa dpevx oi` dcvny oeik ,ez`pey dpi`y o`k
iy` xa iniy axl j` .zpn`pe ,eilr xq`il ick jk lk zxwyn
s` ,zwiicn dpi`e incca cirz `ny `ed yygdy xaeqd
,zn dlray dal oeincn cirz hren xacay yegl yi ef dhhwa

.zpn`p dpi`e
:df oipra wtq cer d`ian `xnbdãçà ãò ,eäì àéòaéàcirnd ¦©§¨§¥¤¨

,lrad zzin lráwfgen didy ote`äèè÷,dlral dy`d oia §§¨¨
eäîwtzqdl yi oky .`ypidl dxizdl on`p m`d ,oicdéàî ©©

ïîéäî ãçà ãòc àîòèm`d ,dy` zecraàãéáòc àúléîc íeMî ©£¨§¥¤¨§¥©¦§¦§¨©£¦¨
ééeìbéàì,`l e` zn m` o`k oebk zelbzdl ieyrd xacy meyn ± §¦§¥

crdy dwfg,øwLî àìok m`eéîð àëäly ote`a o`k s` ± Ÿ§©©¨¨©¥
y ef dwfgl dpyi dhhwøwLî àì.ezecraàîòè àîìc Bàe` - Ÿ§©©¦§¨©£¨

mrhd `nyïîéäî ãçà ãòc,zn lrady xnelíeMîlr oikneqy §¥¤¨§¥©¦
jkàáñpéîe à÷ééc àéäcezecr xxal ahid zwiicn dy`dy - §¦¨§¨¦©§¨

,`ypizy mcew zn dlrayåeli`äèè÷ déì úéàc ïåék àëä §¨¨¥¨§¦¥§¨¨
,epnn z`vl dvexe dlra mr dy`làáñpéîe à÷ééc àìdpi` ± Ÿ¨§¨¦©§¨

hid zwiicn:`xnbd dwiqn .`ypizy mcew i`ce zn m` xxal a
e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:dpyna epipydðéà íìBòì ,øîBà äãeäé éaøzpn`p'åëåm` `l` ©¦§¨¥§¨¥¨
.`ypz ef zg`e ef zg` ,el exn` .oirexw dicbae dkea dz`a ok
:dcedi iaxl eaiyd minkg dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaBì eøîàminkgéøáãì ,äãeäé éaøìEdy` wxy ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¤
y `vnp ,zpn`p zelia` ipniq d`xndàNpz úçwtzecr it lr ¦©©¦¨¥

dexiziy ick zla`znk dnvr ze`xdl `id zrceiy ,dnvr
eli`e ,`ypidläèBLzla`znk dnvr ze`xdl zrcei dpi`y ¨

,dixac zn`l ickàNpú àìxnel xazqn `l ,dnvr zecr it lr Ÿ¦¨¥
.okBæ úçàå Bæ úçà àlàef oiae zelia` ipniq d`xnd ef oia ± ¤¨©©§©©

,d`xn dpi`yàNpz.dzecr it lr ¦¨¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdc àðéã éáì àéúàc àéäääãeäé éaø ©¦§¨§¨§¥¦¨§©¦§¨

zny cirdl dcedi iax ly oicd zial d`ay dy`a dyrn -
dzqipk iptl ,dlradì éøîàjnvr iyr ,my eidy minkgd ¨§¥¨

,dlia`kéðàî éòø÷ ,Cìòa éãôñCe ,[jicba-]ééæî éøúñCirxt - ¦§¦©£¦¦§¦¨¦¦§¦©§¦
:`xnbd zl`ey .jy`x zexry z`àø÷éL äeôlàdecnil ike - ©§¨¦§¨

dkea m` `l` dxizdl oi`y my minkgd exaq ok` m` ,xwyl
.oicd zia z` zerhdl jkae zekal dl exed recn ,zla`zne

:`xnbd daiyneäðéà,ok zeyrl dl exedy minkg mze` ±ïðaøk ¦§§©¨¨
eäì àøéáñipniq d`xn dpi`yk s`y dpynay minkgk exaq - §¦¨§

c meyn ,ok zeyrl dl evrie ,zpn`p zelia`éøîà,mzrcaãéaòz ¨§¥©§¥
éëä,jk dyrz -déøLéìc éëéä ékdze` xizi dcedi iaxy ick - ¨¥¦¥¦§¦§§¨

.`ypidl

äðùî
xg` mewnl dlra mr dkldy dy` ,epipy zncewd dpyna
.zpn`p ,ilra zn dxn`e dxfge ,mlera melye dpiae epia melye

:zpn`p ote` dfi`a zwelgn d`ian epzpynàì ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦Ÿ
eðòîLdlra zzin lr dcirnd dy`l oin`dl minkg epwizy ¨©§

øéöwä ïî äàáa àlà,dlra my zny zxne`eåzny zxne` ¤¨§¨¨¦©¨¦§
äéäL äNòîëe ,äðéãî dúBàáoldl `aen] dyrnd did jky - §¨§¦¨§©£¤¤¨¨

`l` minkg exizd `le ,zpn`p dy`y epwiz eay [`xnba
ote`ay ,epl aexwd mewna dzind dzidy dyrn eze` znbeck
zn dlray dcird m` mle` ,zxwyn `le d`xi dy`d df

zpn`p dpi` mid zpicna.úçà ,éànL úéa íäì eøîàdy` [oia-] ¨§¨¤¥©©©©
úçàå ,øéöwä ïî äàaädy`ïî äàaäzwiqnäàaä úçàå ,íéúéfä ©¨¨¦©¨¦§©©©¨¨¦©¥¦§©©©¨¨

øéöaä ïî,miapr ly,äðéãîì äðéãnî äàaä úçàåmipte` lka ¦©¨¦§©©©¨¨¦§¦¨¦§¦¨
e ,ilra zn zxne`l minkg epin`d el`øéöwa íéîëç eøac àì± Ÿ¦§£¨¦©¨¦

,'xivwd on d`a'a did dyrndy minkg exikfd `làlàitl ¤¨

exacyäååäalkl oicd `ede ,rxi`y dyrn did jky - ©Ÿ¤
aeye .zenewndk úBøBäì ìlä úéa eøæçixacéànL úéalkay ¨§¥¦¥§§¥©©

.zpn`p mewn

àøîâ
ziae i`ny zia zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:lldàéðz,`ziixaaíëéøáãì ,ìlä úéáì éànL úéa íäì eøîà ©§¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥§¦§¥¤
,didy dyrnd oirky mipte`a `l` zpn`p dy`d oi`yéì ïéà¥¦

zpn`p `dzy xnelàlàn d`aykíéhç øéö÷dyrna enk ¤¨§¦¦¦
a zny dcird m` la` ,didyïépî íéøBòN øéö÷.zpn`pyås` §¦§¦¦©¦§

,mixeryl mihig oia ewlig `le ,zpn`p xivw lkay eaiyz m`
oiicréì ïéàzpn`py xewnàlàa,øöB÷didyk zny dcird la` ¥¦¤¨¥
øöBae` ,miapr÷ñBîe` ,miziføãBbe` ,mixnzøãBòhwln - ¥¥¥¥

,mip`zïépî.zpn`p `dz mda s`yàlàs`y xnel yi gxkda ¦©¦¤¨
y it lr,øéöwa 'äéäL äNòî'zepn`pd z` minkg eliabd `l ©£¤¤¨¨©¨¦

,df ote`l `weeceäleëì ïécä àeäåm` .zpn`py mipte`d lkl - §©¦§§
okéîð àëäzen lr dcirde zxg` dpicnn d`aa ,o`k mb - ¨¨©¥

dy s` ,dlra,äðéãî dúBàa 'äéäL äNòî'minkg ewlig `l ©£¤¤¨¨§¨§¦¨
,mzpwzaeäleëì ïécä àeäåzpicnn d`a s`e ,mipte`d lkl ± §©¦§§

.zpn`p mid
ìlä úéáe,xivwd ibeq oia wlgl oi` mpn` ,i`ny zial miaiyn ¥¦¥

,wlgl yi ,dcirne dy`d d`a epnny mewnd iabl mewn lkn
`weecyéLðéà éçéëLc ,äðéãî dúBàamiyp` my miievny ± §¨§¦¨¦§¦¥¦§¥

,o`kl mi`adàúúøéîyi okle ,dxwiyy dlbziy d`xi dy`d - ¦©§¨
la` .dpin`dl epl,úøçà äðéãîì äðéãnîoeikéLðéà éçéëL àìc ¦§¦¨¦§¦¨©¤¤§Ÿ§¦¥¦§¥

,myn mi`adàúúøéî àìoi`e ,dxwiy dlbziy zyyeg dpi` - Ÿ¦©§¨
dpin`dl epl.

éànL úéáe,lld zial miaiynéîð àëäd`a xy`k o`k s` - ¥©©¨¨©¥
oky ,xwyl d`xi ,dcirne zxg` dpicnnàúøééL éçéëL- §¦¥§¨¨¨

`ny xwyl zyyeg dy`de ,dpicnl dpicnn zexiiy zeievn
.ig lrady mci lr dlbzie dpicn dze`n micr e`eai

dy`dy minkg epwiz eay dyrn eze` edn zx`an `xnbd
:zpn`péàîeze` edn ±'äéäL äNòî',epzpyna xkfedyáø øîàc ©©£¤¤¨¨§¨©©

éôìéL ,ìàeîL øîà äãeäéini seq -äøNò eëìäå ,eéä ïéhç øéö÷ §¨¨©§¥¦§¥§¦¦¦¨§¨§£¨¨
BzLà úàáe ,úîe ïäî ãçàì Lçð BëLð ,ïéhç øBö÷ì íãà éða§¥¨¨¦§¦¦§¨¨¨§¤¨¥¤¥¨¦§

ïéc úéáì äòéãBäå,dlra znyeçìLå,dixaca zn` m` wecal §¦¨§¥¦§¨§
åok`äéøáãk eàöî.znyeøîà äòL dúBàa,minkgäMàä §¨§¦§¨¤¨§¨¨¨¨§¨¦¨

éìòa úî äøîàLe zpn`pàNpz,dxn` m` okeéìòa úîeid `le ¤¨§¨¥©§¦¦¨¥¥©§¦
e zpn`p ,meail dwewf `idy `vnpe mipa dlral.íaééúz¦§©¥

zwelgn zexaqa zxg` mi`pz zwelgn zelzl dqpn `xnbd
:ef lld ziae i`ny ziaàîéðy xn`p `ny -àáé÷ò ïa àéððç éaø ¥¨©¦£©§¨¤£¦¨

àzâeìôa ,ïðaøåzwelgnd zexaq mze`a ±ìlä úéáe éànL úéác §©¨¨¦§§¨§¥©©¥¦¥
éâìtéî÷.miwleg md -àéðúc,`ziixaaúàhç éî íãà àOé àì ¨¦©§¥§©§¨Ÿ¦¨¨¨¥©¨

úàhç øôàådxt ly xt`e ,dnec` dxt xt` mda axerny min - §¥¤©¨
dnec`å .äðéôñáe ïcøia íøéáòéåokäæ ãöa ãBîòé àìxdpd ly §©£¦¥©©§¥¦§¦¨§Ÿ©£§©¤

÷øæéåz`hgd xt` z` e` z`hgd in z`øçà ãöì.xdpd lyåok §¦§Ÿ§©©¥§
íèéLé àìsvd ilkaå .íénä éðt ìòokäîäa éab ìò àì íáékøé àì Ÿ§¦¥©§¥©©¦§Ÿ©§¦¥Ÿ©©¥§¥¨

jeza zkledd dnda iab lr akex `ed xy`k ecia m`yi `l ±
,mindàìåakex `ed xy`kBøáç éab ìò,mina jleddíà àlà §Ÿ©©¥£¥¤¨¦

åéìâø eéä ïkakexd lyò÷øwa úBòâBð.xdpdíøéáòî ìáàxzen ± ¥¨©§¨§©©§©£¨©£¦¨
jldn `edyk mxiardløLbä ìòúBøäð øàL ãçàå ,ïcøé ãçà . ©©¤¤¤¨©§¥§¤¨§¨§¨

enk dpitqa `weece ocxia `weec xeqi`d oi`e ,df xeqi`l miey
.[oldl `aend] didy dyrndeøîà àì ,øîBà àáé÷ò ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤£¦¨¥Ÿ¨§

z`hg xt`e z`hg in xdpa xiardl xeq`yàlàxdpa `weec ¤¨
d,äéäL äNòîëe äðéôñáe ïcøéxzen jkitle ,exfb ezngny ©§¥¦§¦¨§©£¤¤¨¨

.dpitqa `weec `ed xeqi`d ocxia s`e ,zexdp x`ya mxiardl
:`xnbd zxxanàîéìy xn`p m`d ±ïðaøs` exfby mixaeqd ¥¨©¨¨

,'didy dyrn'l minecd mipte`aéànL úéák éøîàcmixaeqd §¨§¥§¥©©
oirk mpi`y mipte`a s` `id dy`l oin`dl minkg zpwzy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד רמה



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc zenai(iying meil)

,äét ìò äìçðì ïéñðëð ïéçàä ïéàLepwizy s` ixdy ,xnelk ¤¥¨©¦¦§¨¦§©£¨©¦¨
mewn lkn ,`ypdl dxizdl dlra zen lr dpin`dl minkg
myke .eiqkp z` yxil eig` ecxiy oiprl zny zpn`p dpi`
wxy ,zpn`p `dz `l daezkl s` dyexi oiprl zpn`p dpi`y
,oebir yyg meyn dpin`dl minkg eliwd oi`eyip xzid oiprl
.micr ipy jixvy oenn oic lkk df ixd daezk ziiab oiprl la`

e etiqed,éànL úéa íäì eøîàlw mixne` oi`y mkixacl s` ¨§¨¤¥©©
z` zeabl lkez mewn lkn ,daezk oiprl dpin`dl xnege

,xg` mrhn daezkdãBîìð äaeúk øôqî àìäåzeabl dl yiy ©£Ÿ¦¥¤§¨¦§
,dzaezkLixddì áúBk àeädaezkaéìhz øçàì éàNpz íàL ¤¥¨¤¦¦¨§¦§©¥¦§¦

éëéì áeúkM äîdaezkd xhya aiigzd lrady `vnp ,[jl-] ©¤¨¦¦
dxzedyk ok m`e ,dzaezk dabz xzida xg`l `ypzy ciny

.dzaezk dabz s` ,ilra zn dxn`y dzecr it lr `ypdlåaey §
éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçit lr dzaezk daeby ¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

.dnvr zecr

àøîâ
ig` eyxiy oiprl dlra zny zpn`p dy`d oi` ,dpyna epipy
lrad ig`l migipn eay ote` d`ian `xnbd .eiqkp z` lrad

:dzecr it lr eiqkpl zcxläîaééúð ,àcñç áø øîàit lr mail ¨©©¦§¨¦§©§¨
,mipa `la dlra zny dzecrdîáé[mai eze`-]äìçpì ñðëð- §¨¨¦§¨©©£¨

znd eig` iqkpa zyxl.äét ìòy epivn ixdyLøãî eLøc íä ©¦¨¥¨§¦§©
äaeúkdpeylny ,daezkd oeyl z` eyxc epzpyna mi`pzd ± §¨

dekif jkle ,oi`eyipd xzida ielz daezkd aeigy gken
ike ,dnvr it lr `ypdl dxzedyk dzaezkaLBøãð àì eðà̈Ÿ¦§

äøBz Løãîmeai zyxtay ,dnvr dxezd oeyl z` -ìò íe÷é' ¦§©¨¨©
àðîçø øîà 'åéçà íLdxez dxn` ±(e dk mixac)weqtd oeylne , ¥¨¦¨©©£¨¨

,eizgz mwy iptn znd iqkp z` yxei maiy mrhdy x`eanejkl
y oeik ,dnvr it lr dnaiizpyk mbí÷ éøäs` ,eig` zgz maid £¥¨

.znd eig` zlgpl jka cxei
zeabl s` zpn`p dlra zny dcirdy dy` ,dpyna epipy

:xaecn ote` dfi`a `xnbd zx`an .dzaezk,ïîçð áø øîàm` ¨©©©§¨
úàady`d,'àNpäì éðeøézä ,éìòa úî' äøîàå ïéc úéáìøézîïé ¨§¥¦§¨§¨¥©£¦©¦¦§¦¨¥©¦¦

dúaeúk dì ïéðúBðå àNpäì dúBàm` j` ,epzpyna x`eank ¨§¦¨¥§§¦¨§¨¨
,ilra zn' dxn`.dúBà ïéøézî ïéà àNpäì óà ,'éúaeúk éì eðz§¦§¨¦©§¦¨¥¥©¦¦¨

àîòè éàî'izaezk il epz' dxn`y jkay meyn ,zpn`p dpi` ©©£¨
c dzrc dzlibéàúà äaeúëc àzòcàoic ziaa dzecr xwiry ± ©©§¨¦§¨£©

,micr ipy jixv oenn `ivedl icke ,daezkd ziiab jxevl `ed
d`ay mewna wxe .on`p `di cg` cry minkg dfa eliwd `le

.dzaezk daeb s` `linne ,jkl zpn`p `ypdl dexiziy ick
:df oipra `xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàoic zial dy` d`a m` ¦©§¨§

ilra zn' dxn`eeäî 'ézaeúk éì eðúe àNpäì éðeøézäm`d ,oicd ©¦¦§¦¨¥§¦§¨¦©
dúaeúk äøîàc ïåékmixacd ,daezk zeabl mb dywiay oeik ± ¥¨§¨§¨§¨¨

c migikenéàúà äaeúëc àzòcàdid oic zial dz`ia xwiry ± ©©§¨¦§¨£©
xzid oiprl s` zpn`p dpi` ok m`e ,daezk ziiab jxevl

.oi`eyipdàîìc Bàoipr z` dzriaza dxikfdy dn [`ny±] ¦§¨
y meyn ,rxbn df oi` daezkdeäì øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìk̈¦¥§¦¥§¦¦¨©§

àðéã éáìlekiy dn lk z` xne` `ed ,oic zial `a mc`yky - §¥¦¨
liaya dzpeek xwiry xnel epl yi ok m`e .oipr eze`a reazl

jkitle ,dzaezk z` dxikfd df ab`e ,oi`eyip xzid`id zxzen
yxcn meyn daezk mb dabz `linne ,dzecr it lr `ypdl

:ipy wtq .daezkøîBì éönz íàå]mcewd wtq iabl ok`y §¦¦¨¥©
y mixne`àðéã éáì eäì øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìkdn jkitle ¨¦¥§¦¥§¦¦¨©§§¥¦¨

,zpn`pe ,dzriazn rxbn df oi` seqal dzaezk z` dxikfdy
ok m`e ilra zn' dy`d dxn` m` [wtzqdl yi oiicréì eðz§¦

'àNpäì éðeøézäå ézaeúkdaezkd oipr z` dnicwdy epiide §¨¦§©¦¦§¦¨¥
,oi`eyip xzidleäîm`d ,oicdàëä[o`k±]äaeúëc àzòcà éàcå ©¨¨©©©©§¨¦§¨

éàúàjkle ,daezk ziiab jxevl did oic zial dz`ia xwir - £©
.zpn`p dpi`e ,daezkd zriaz z` dnicwdàîìc Bà[`ny±] ¦§¨

,dixaca oi`eyip dxikfd jkle ,`ypdl dexiziy dzpeek xwir
,dzaezk z` dligza drazy mrhdeéàîa äòãé àìc ìéàBä¦§Ÿ¨§¨§©

àéøzLîdxeaqe ,`ypdl zxzip `id dna drci `ly meyn ± ¦§©§¨
:`xnbd dwiqn .daezkd z` zraezy ici lr zxzipye÷éz- ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz

äðùî
onwl dpyna(.akw)epin`d dlra zny dy`l cirdly x`azi

yiy d`ian epzpyn .zecr ileqtle miypl s`e ,mc` lkl minkg
dl cirdl zepn`p mpi` jkle ,dze` lwlwl zeceygy miyp

:dlra znydãéòäì ïéðîàð ìkä,dlra zny dy`l cirdl ± ©Ÿ¤¡¨¦§¨¦¨
,cr itn cr e` dgty e` car e` dy` elit`dúBîçî õeçúáe , ¥£¨©

dúøöå ,dúBîç,[dlra ly dipyd ezy`-]dzîáéåig` zy`-] £¨§¨¨¨¦¦§¨
,[dlradìòa úáedze` ze`peyy ozwfg oleky ,zxg` dy`n ©©§¨

.ozecra dlwlwl zeceyge
:dpynd zx`anäúéîì èb ïéa äîmiyp yng m` oia lcadd dn ± ©¥¥§¦¨

m`l ,zepn`py mid zpicnn glypy hb zexyk lr zecirn el`
zepn`p od recn ,xnelk .zepn`p mpi`y lrad zzin lr zecirn

meyn .siefn hbde dlwlwl ze`ay miyyeg oi`e hb oiprlLhba ¤
çéëBî áúkäoi` lrad zzin oiprl ok oi`y dn ,zn` ozecry ©§¨¦©

opi` lwlwl zeceygy el` miype ,odit lr `l` dgked epl
.zepn`p

àøîâ
,dlra zny dl cirdl zpn`p dpi` 'dzeng za' ,dpyna epipy
.ditlk dl yiy dai`d meyn dlwlwl dvexy oiyyegy

:'ding za' oipra `xnbd zwtzqnäéîç úa ,eäì àéòaéàdpi`y ¦©§¨§©¨¦¨
,dzeng za,eäîyi oky .dlra zen lr dl cirdl zpn`p m`d ©

m` wtzqdldúBîç úác àîòèzpn`p dpi`ànéà àkéàc íeMî ©£¨§©£¨¦§¦¨¦¨
dì àéðñcmeyn ±,dze` z`peyy [ef ly dzeng] m` dl yiy §¨§¨¨

okledì àéðñ éîð àéä.dze` z`pey `id mb -åeli`àëäo`k ± ¦©¥¨§¨¨§¨¨
ding za oiprldì àéðñc ànéà àkéìdpi` ef ly dn` ixdy ¥¨¦¨§¨§¨¨

.zpn`p `dze dze` `epyl daiq dl oi` ok m`e ,dzengàîìc Bà¦§¨
,[`ny-]dúBîç úác àîòèmeyn ,zpn`p dpi`äøîàcza ©£¨§©£¨§¨§¨
,dzengànéàc àðñøéâì äìëà÷dcizr ig` zy` `idy ef dy` - ¨¨§¨§¦§¨¨§¦¨

in` dqipkdy dn lk ,xnelk ,in` ly dribid lk z` lek`l
dgc` ip`e ,lkd lawz `ide ef ly dlra yxii dia` zian ia`l

df itle ,dyexidnéîð àëämeyn ,ditlk d`py dl yi ding za ¨¨©¥
céàLð éác àðñøéâì äìëà äøîà÷ef dy` dala zxne`y - ¨¨§¨¨§¨§¦§¨¨§¥§©

df zngne ,ia` z` dlra yxiiy ici lr ia` zia ribi z` lk`z
oi`e ,dlwlwl ick xwya dl cirzy yeygl epl yie dz`pey

.dzecra dpin`dl
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyìkä ¨§©©Ÿ

àúéà íàå .íéLð Lîçî õeç dãéòäì ïéðîàðza s`y xn`p m`e - ¤¡¨¦§¨¦¨¥¨¥¨¦§¦¦¨
ixd ,zpn`p dpi` dingïééåä úéL,zepn`p opi`y miyp yy opyi - ¥¨§¨

.zpn`p ding zay gken yng wx epipyy dfne
:`xnbd dgecàîòè àîìcmrhd `ny ±dúBîç úácz`pey ¦§¨©£¨§©£¨

meyn `l` ,dn` z`py meyn epi` dze`àðñøéâì äìëà÷ äøîàc§¨§¨¨¨§¨§¦§¨¨
,éàLð éácdf mrhneäéîç úa àðL àìå dúBîç úa àðL àìoi` ± §¥§©Ÿ§¨©£¨§Ÿ§¨©¨¦¨

jk lr dze` ze`pey odizyy ,ding zal dzeng za oia lcad
zaa dlelk eing za ok m`e ,mdixed lnr z` lek`l dcizry

.dnvr ipta dzepyl jxev did `le ,ezeng
opi`y miyp yngn ueg dcirdl mipn`p lkd ,epzpyna epipy

:`xnbd dywn .zepn`p[àéðz àäå] (ïðú ïðàäå)lkd ,`ziixaa §¨©§¨
dcirdl oipn`píéLð òáMî õeç.zepn`p opi`y ¦¤©¨¦

`ziixad :`xnbd zvxznàéääzhiy ,'miyp ray' da aezky ©¦
[àéðzc] (ïðúã) .àéä äãeäé éaø,`ziixaaéñBî äãeäé éaøóoipnl ©¦§¨¦§©§¨©¦§¨¦

,dlra zen lr dy`l cirdl zepn`p opi`y miypdáà úLà óà©¥¤¨
dpebrd ly dia` zy` -älkäå-ze`pey od s`y ,dpa zy` §©©¨
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המשך בעמוד סס

miwxt dyelya` cenr fiw sc ± iriax wxtzenai
ïéñðëð ïéçàä ïéàùåúìçðìäéô ìò äìòá ìù"micr mipy it lr" :xn` `pngxc Ð

mixac).`pebir meyn ,opax eliw`c `ed dcic oi`eyp iable .(hiøçàì éàùðúùëixde Ð

.z`ypàøîâäìçðìzenai) "ulegd" wxta xn`ck ,eig` zlgpa dkf Ðqpekd :(`,n

eznai z`.eig` iqkpa dkf Ðäøåú ùøãî ùåøãð àì ïðàå.dinza Ðäáåúëã àúòãà
éàúàiwet`ae Ð`penn.opira icdq Ðìë

'åë ùéðéàã éìéîoi`eypc `zrc` xwire Ð

dl opixyc oeike .dl opixye ,i`z`inp dlwy Ð

.cenlp daezk xtqnc ,daezkéàîá äòãé àìã
àéøúùîdxikfdc oeike Ðoi`eyp`ilb Ð

diixynlc `zrc`yixa dxn`c `de .i`z`

"izaezk il epz"efy `id dxeaqk `ny Ð

.dzxzdäðùîäúîáéå.dnai zy` Ð

ze`peyy iptn ,edlekc `nrhe,dze`

zepeekzne,dz`pey dzeng .dlwlwlzxne`y

lk lk`z ef :dalairibi.ilnredzeng za oke

ip`e ,in`e ia` lnr lk yxiz ef :zxne`.dgc`

dznaied`xizae .dzxv zeidl dteq `ny

.dlnr lk zlke` in` mewna d`a ef :dlra

äúéîì èâ ïéá äîoihibc ipy wxta xn`c Ð

dlra zn xnel zepn`p oi`y miypd s` :(a,bk)

ab lr s`e .mid zpicnn dhb `iadl zepn`p Ð

ediilrczekixvc ,opiknqazkp ipta" :xnel

."mzgp iptaeçéëåî áúëäùxwir opiknqe Ð

.`azk`àøîâäéîç úáza oi`y Ð

.edn ,dzengàðñøéâìd`iady in` ribi Ð

.dia` zian ia`léîð àëäå`idc ab lr s` Ð

ly dlra oi` ixdy ,dn`c `pqxibl dlk` `l

d`iady dn oilhep dn` ipae ,m`d on dig` ef

zeaezk) opzc ,dn`ic oixkic oipa :(a,apoieedi

lr xzi jizaezk sqk oezxi oepi` ,i`pin ikil

dlk` `w `d ,ikd elit` .oedeg` mrc oedwleg

.dl `ipqe ,i`yp iac `pqxibléøä áà úùà
ìòáä úá ììëá àéädcirn dpi` efc oeik Ð

efldcirn dpi` inp a` zy`c `wtp `linn Ð

ekxved `le ,ztqez ef oi` jkld ,dlra zal

.exikfdläãåäé éáøå.ekxved i`ce :jl xn` Ð

dlkl `ipq dzeng `nlyacdteqy iptn Ð

,dpyxildlk`w :dxn`ei`pqxibl'ekjkld Ð

jixhvi`.edpipninléñåî éàî àìà'åë óÐ

dn lr dl oi`c oeik`w i`n` ,dzeng ze`pyl

zpn`p dpi` xnel dcedi iax dl siqen?,ipyne

dzengl dl `ipq dlk :dcedi iaxc `nrh

.dlr ilin dxal dlbnc meyníéîë ïðáøå
íéðôì íéðôämiptd mink" :aizk `xw Ð

"miptld`exe oda dtev mc`y ,elld mink Ð

,eiptk mipt mdawgey `ed m`,zewgey md Ð

`ed m`emwermc`d al ok ,zenewr md Ð

df z` ade` `ed m` .xg`d mc`ldf mb Ð

df z` `pey `ed m`e ,eade` `ed`ed mb Ð

ira `l jkld .e`pey,edpitqe`l`nrhnc

dzengc oeikc .zepn`p oi`c opirny `nw`ipq

`pqxibl dlk`wc meyn dlklinp dlk Ð

`ipq lrad zac oeike .dl `ipqc dzengl `ipq

a` zy`l.dcicl dl `ipq inp a` zy` Ðáéúë äøåú éøáãámipt itl Ðalem` .`qxib cinrdl jl cner jal ,dxezl ozep dz`yda zrbizrbi `l m` ,`vnz Ð`l Ð

mipt el xiaqn eax m` :`pixg` `pyil .`vnze`l m`e ,mikgn `ed Ð.eaxn mikgn epi` Ðåäî ïàëî øçàì äàáä äúåîçzeidl dteq `nye ,dlra m` `le ,`id dnai m` Ð

jilra zn xnel zpn`p in ,dzenginaiizdee` ,ipalivlgi`ypde.xg`lä÷ñî éî,dxa mai inw dltpe lra ziin `nlc dzrc` mai m` jd Ðdlk`wezpeekzne ,`pqxibl

`l e` ,dpal cer maiizz `ly ick eiykrn dlwlwl?zexv meyn epiidc ,"dznaie" oizipzna xn`ck ,ol hiyt okin xg`l d`ad dxvc ab lr s`ezecizrd`al`ed mzd Ð

`wqne ,`ed dtebc `xrvc`l e` ,i`d ilek dzrc` `wqn `le ,`ed oenn zngn dlkl dzeng z`py la` .ith dzrc`?
äøîà
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åøæçåi`ny ziak zexedl lld zia(`,`t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta xn`c `de Ð

daezk meyn i`e .xaew ipi` ezy` ,yxei ip` g` :`nile iabdaezk dpzip `l Ð

daezk yxcn dil zi`c dil zrny o`n :igce .miign zeabledl zi` `d ,i`ny zia Ð

yie !edl ecedc ,edpip lld zia elit` `nlc ?`iyew i`ne .inc ieabk zeabl cnerd xhy

yxcn mrhn mda exfg `l lld ziac :xnel

mzd :inp i` .xnege lw mrhn `l` ,daezk

`pwqnle ,i`ny ziak iwenc `ed `nlra `iegc

`lc :miyxtn yie .lld ziak xity iz` xcdc

zia enk jk lk daezk yxcn lld zia iyxc

zeaezka eyxecl xazqn i`c ,okzi `le .i`ny

`kd enki`e ,lld zia dil iyxc `l i`n` Ð

xazqn `l?i`ny zia elit` iyxcc dil `pn Ð

úéá'ek lldlld zia ewlgp ike :dnize Ð

wxta daezk yxcn yxecy ,oax lld lr

lld :mzd xn`wc (`,cw `rivn `aa) "lawnd"

eid `ixcpqkl` iyp` ,heicd oeyl yxec did

e`a dtegl ozqipk zryae ,mdizeyp miycwn

:oda aezk `vne ,'ek oze` oithege mixg`

epiax xne`e ?ezp`l il iediz il i`ypzykl

gikene reci xacd i`ce mzdc :inc `lc wgvi

`kd la` .odl oithegy liaya oiazek eidy

"xg`l i`ypzyk",dxexa zecr ici lr epiid Ð

lknc ixaq i`ny ziae .xg` xac ici lr `le

.dia `pixw "xg`l i`ypz" mewn

õåçdznaie 'ek dzengndvexy :yexit Ð

e` dlra zeniy d`xiy itl .dlwlwl

xn`c l`enyl elit`e .efl ef zexv eidie dnai

zy`k dpi`c (`,ev) "dax dy`d" seqa lirl

maid `aiyk ok m` ,yi`xefgl zxzen `dz Ð

`ny :cere .dyiial `id zpeekzn mewn lkn Ð

dfl dxeq` f` ,xg`l `ypze dlra dl uelgi

m`e .maiil dlra iptl cer letz `le ,dfle

zny dnai lr dcirnyk `lde :xn`z`ny Ð

:xnel yie !xzl`l dzxv `dze ,dlra dpnaii

ig dlray zrceiy oeik ,jka zyyeg dpi`y

.dplwlwi seqale ,xefgie

àäåmiyp rayn ueg opz,jixt oizipzn` Ð

.yng `l` ipzw `lc
e`l
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úéa íäì eøîà .äét ìò äìçðì ïéñðëð ïéçàä ïéàL¤¥¨©¦¦§¨¦§©£¨©¦¨¨§¨¤¥
:dì áúBk àeäL ,ãBîìð äaeúk øôqî àìäå :éànL©©©£Ÿ¦¥¤§¨¦§¤¥¨
eøæçå .éëéì áeúkM äî éìhz ¯ øçàì éàNpz íàL¤¦¦¨§¦§©¥¦§¦©¤¨¥¦§¨§

éøáãk úBøBäì ìlä úéaéànL úéa.àøîâøîà ¥¦¥§§¦§¥¥©©¨©
.äét ìò äìçðì ñðëð dîáé ¯ äîaééúð :àcñç áø©¦§¨¦§©§¨§¨¨¦§¨§©£¨©¦¨
Løãî LBøãð àì eðà ,äaeúk Løãî eLøc íä¥¨§¦§©§¨¨Ÿ¦§¦§©
.í÷ éøäå ,àðîçø øîà "åéçà íL ìò íe÷é" !?äøBz¨¨©¥¨¦¨©©£¨¨©£¥¨
,éìòa úî" :äøîàå ïéc úéáì úàa :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨§¥¦§¨§¨¥©£¦
ïéðúBðå àNpäì dúBà ïéøézî ¯ "àNpäì éðeøézä©¦¦§¦¨¥©¦¦¨§¦¨¥§§¦
ïéà àNpäì óà ¯ "éúaeúk éì eðz" .dúaeúk dì̈§¨¨§¦§¨¦©§¦¨¥¥
.éàúà äaeúëc àzòcà ¯ àîòè éàî .dúBà ïéøézî©¦¦¨©©£¨©©§¨¦§¨£©
,"éúaeúk éì eðúe ,àNpäì éðeøézä" :eäì àéòaéà¦©£¨§©¦¦§¦¨¥§¦§¨¦
äaeúëc àzòcà ¯ dúaeúk äøîàc ïåék ?eäî©¥¨§¨§¨§¨¨©©§¨¦§¨
øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìk ,àîìc Bà ,éàúà£©¦§¨¨¦¥§¦¥§¦¦¨©

éöîz íàå ?àðéã éáì eäìøîBìúéàc éléî ìk : §§¥¦¨§¦¦§¦©¨¦¥§¦
éúaeúk éì eðz" ,àðéã éáì eäì øîà Léðéàì déì¥§¦¦¨©§§¥¦¨§¦§¨¦
äaeúëc àzòcà éàcå àëä ?eäî "àNpäì éðeøézäå§©¦¦§¦¨¥©¨¨©©©©§¨¦§¨
?àéøzLî éàîa äòãé àìc ìéàBä :àîìc Bà ,éàúà£©¦§¨¦§¨¨§¨§©¦§©§¨

.e÷ézäðùî,dúBîçî õeç dãéòäì ïéðîàð ìkä ¥©Ÿ¤¡¨¦§¨¦¨¥£¨
ïéa äî .dìòa úáe ,dzîáéå ,dúøöå ,dúBîç úáe©£¨§¨¨¨¦¦§¨©©§¨©¥

.çéëBî áúkäL ¯ äúéîì èbàøîâ:eäì àéòaéà ¥§¦¨¤©§¨¦©¦©£¨§
àkéàc íeMî dúBîç úác àîòè ?eäî äéîç úa©¨¦¨©©£¨§©£¨¦§¦¨
àkéì àëäå ,dì àéðñ éîð àéä ¯ dì àéðñc ànéà¦¨§¨§¨¨¦©¦¨§¨¨§¨¨¥¨
¯ dúBîç úác àîòè :àîìc Bà ,dì àéðñc ànéà¦¨§¨§¨¨¦§¨©£¨§©£¨
äøîà÷ éîð àëä ,"ànéàc àðñøéâì äìëà÷" äøîàc§¨§¨¨¨§¨§¦§§¨§¦¨¨¨©¦¨¨§¨
ïéðîàð ìkä :òîL àz ?"éàLð éác àðñøéâì äìëà"¨§¨§¦§§¨§¥¨©¨§©©Ÿ¤¡¨¦
!ïééåä úéL ¯ àúéà íàå ,íéLð Lîçî õeç ,dãéòäì§¨¦¨¥¨¥¨¦§¦¦¨¦¨§¨

àìå dúBîç úa àðL àì ¯ éàLð éác àðñøéâì äìëà÷ äøîàc ,dúBîç úác àîòè àîìc¦§¨©£¨§©£¨§¨§¨¨¨§¨§¦§§¨§¥¨©¨§¨©£¨§¨
àéää !íéLð òáMî õeç ïðz ïðàäå .äéîç úa àðLäãeäé éaøéñBî äãeäé éaø :ïðúc .àéäó §¨©¨¦¨§¨£©§©¦¤©¨¦©¦©¦§¨¦¦§©©¦§¨¦

ììëa éøä ¯ älk ,ìòaä úa ììëa àéä éøä ¯ áà úLà :Bì eøîà .älkäå áà úLà óà©¥¤¨§©©¨¨§¥¤¨£¥¦¦§©©©©©©¨£¥¦§©
å .dúBîçäãeäé éaøàlà ,"épñøéâì äìëà÷" äøîàc ¯ älëì dì àéðñ dúBîç àîìLa : £¨§©¦§¨¦§¨¨£¨¨§¨¨§©¨§¨§¨¨¨§¨§¦§©¥¤¨

äìëà÷" äøîàc ¯ áàä úLàì àéðñc ìòaä úa àîìLa ?dúBîçì àéðñ àîòè éàî älk©¨©©£¨¨§¨©£¨¦§¨¨©©©©§¨§¨§¥¤¨¨§¨§¨¨¨§¨
éñBî éàî àlà ?ìòaä úáì àéðñ àîòè éàî áàä úLà àlà ,"íàc éðñøéâì?ézøz ó §¦§§¥§¥¤¨¥¤¨¨©©£¨¨§¨§©©©©¤¨©¦©§¥

älk àlààîòè éàîúáì àéðñ éîð áà úLà .äãáòc ìk dðáì älâîc ¯ dúBîçì àéðñ ¤¨©¨©©£¨¨§¨©£¨¦§©¨¦§¨¨§¨§¨¥¤¨©¦¨§¨§©
éaøå ."íãàì íãàä áì ïk íéðtì íéðtä íénk" :ïðaøå .äãáòc ìk äéáàì älâîc ìòaä©©©¦§©¨§¨¦¨¨§¨§¨§©¨©©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¨¨¨§©¦
äàaä dúBîç :àáøòîa éòa ,àéåò øa àçà áø øîà .áéúk äøBú éøáãa àéää :äãeäé§¨©¦§¦§¥¨§¦¨©©©¨©¨§¨¨¥§©©§¨£¨©¨¨
?àì Bà ,dì àéðñåç ,íáé én÷ äìôðå ìòa úéîc dzòcà ä÷qî éî ?eäî ,ïkéî øçàì§©©¦¨©¦©§¨©©§¨§¦©©§¨§¨©¥¨¨§¨§¨¨¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc zenai(iying meil)

,äét ìò äìçðì ïéñðëð ïéçàä ïéàLepwizy s` ixdy ,xnelk ¤¥¨©¦¦§¨¦§©£¨©¦¨
mewn lkn ,`ypdl dxizdl dlra zen lr dpin`dl minkg
myke .eiqkp z` yxil eig` ecxiy oiprl zny zpn`p dpi`
wxy ,zpn`p `dz `l daezkl s` dyexi oiprl zpn`p dpi`y
,oebir yyg meyn dpin`dl minkg eliwd oi`eyip xzid oiprl
.micr ipy jixvy oenn oic lkk df ixd daezk ziiab oiprl la`

e etiqed,éànL úéa íäì eøîàlw mixne` oi`y mkixacl s` ¨§¨¤¥©©
z` zeabl lkez mewn lkn ,daezk oiprl dpin`dl xnege

,xg` mrhn daezkdãBîìð äaeúk øôqî àìäåzeabl dl yiy ©£Ÿ¦¥¤§¨¦§
,dzaezkLixddì áúBk àeädaezkaéìhz øçàì éàNpz íàL ¤¥¨¤¦¦¨§¦§©¥¦§¦

éëéì áeúkM äîdaezkd xhya aiigzd lrady `vnp ,[jl-] ©¤¨¦¦
dxzedyk ok m`e ,dzaezk dabz xzida xg`l `ypzy ciny

.dzaezk dabz s` ,ilra zn dxn`y dzecr it lr `ypdlåaey §
éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçit lr dzaezk daeby ¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

.dnvr zecr

àøîâ
ig` eyxiy oiprl dlra zny zpn`p dy`d oi` ,dpyna epipy
lrad ig`l migipn eay ote` d`ian `xnbd .eiqkp z` lrad

:dzecr it lr eiqkpl zcxläîaééúð ,àcñç áø øîàit lr mail ¨©©¦§¨¦§©§¨
,mipa `la dlra zny dzecrdîáé[mai eze`-]äìçpì ñðëð- §¨¨¦§¨©©£¨

znd eig` iqkpa zyxl.äét ìòy epivn ixdyLøãî eLøc íä ©¦¨¥¨§¦§©
äaeúkdpeylny ,daezkd oeyl z` eyxc epzpyna mi`pzd ± §¨

dekif jkle ,oi`eyipd xzida ielz daezkd aeigy gken
ike ,dnvr it lr `ypdl dxzedyk dzaezkaLBøãð àì eðà̈Ÿ¦§

äøBz Løãîmeai zyxtay ,dnvr dxezd oeyl z` -ìò íe÷é' ¦§©¨¨©
àðîçø øîà 'åéçà íLdxez dxn` ±(e dk mixac)weqtd oeylne , ¥¨¦¨©©£¨¨

,eizgz mwy iptn znd iqkp z` yxei maiy mrhdy x`eanejkl
y oeik ,dnvr it lr dnaiizpyk mbí÷ éøäs` ,eig` zgz maid £¥¨

.znd eig` zlgpl jka cxei
zeabl s` zpn`p dlra zny dcirdy dy` ,dpyna epipy

:xaecn ote` dfi`a `xnbd zx`an .dzaezk,ïîçð áø øîàm` ¨©©©§¨
úàady`d,'àNpäì éðeøézä ,éìòa úî' äøîàå ïéc úéáìøézîïé ¨§¥¦§¨§¨¥©£¦©¦¦§¦¨¥©¦¦

dúaeúk dì ïéðúBðå àNpäì dúBàm` j` ,epzpyna x`eank ¨§¦¨¥§§¦¨§¨¨
,ilra zn' dxn`.dúBà ïéøézî ïéà àNpäì óà ,'éúaeúk éì eðz§¦§¨¦©§¦¨¥¥©¦¦¨

àîòè éàî'izaezk il epz' dxn`y jkay meyn ,zpn`p dpi` ©©£¨
c dzrc dzlibéàúà äaeúëc àzòcàoic ziaa dzecr xwiry ± ©©§¨¦§¨£©

,micr ipy jixv oenn `ivedl icke ,daezkd ziiab jxevl `ed
d`ay mewna wxe .on`p `di cg` cry minkg dfa eliwd `le

.dzaezk daeb s` `linne ,jkl zpn`p `ypdl dexiziy ick
:df oipra `xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàoic zial dy` d`a m` ¦©§¨§

ilra zn' dxn`eeäî 'ézaeúk éì eðúe àNpäì éðeøézäm`d ,oicd ©¦¦§¦¨¥§¦§¨¦©
dúaeúk äøîàc ïåékmixacd ,daezk zeabl mb dywiay oeik ± ¥¨§¨§¨§¨¨

c migikenéàúà äaeúëc àzòcàdid oic zial dz`ia xwiry ± ©©§¨¦§¨£©
xzid oiprl s` zpn`p dpi` ok m`e ,daezk ziiab jxevl

.oi`eyipdàîìc Bàoipr z` dzriaza dxikfdy dn [`ny±] ¦§¨
y meyn ,rxbn df oi` daezkdeäì øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìk̈¦¥§¦¥§¦¦¨©§

àðéã éáìlekiy dn lk z` xne` `ed ,oic zial `a mc`yky - §¥¦¨
liaya dzpeek xwiry xnel epl yi ok m`e .oipr eze`a reazl

jkitle ,dzaezk z` dxikfd df ab`e ,oi`eyip xzid`id zxzen
yxcn meyn daezk mb dabz `linne ,dzecr it lr `ypdl

:ipy wtq .daezkøîBì éönz íàå]mcewd wtq iabl ok`y §¦¦¨¥©
y mixne`àðéã éáì eäì øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìkdn jkitle ¨¦¥§¦¥§¦¦¨©§§¥¦¨

,zpn`pe ,dzriazn rxbn df oi` seqal dzaezk z` dxikfdy
ok m`e ilra zn' dy`d dxn` m` [wtzqdl yi oiicréì eðz§¦

'àNpäì éðeøézäå ézaeúkdaezkd oipr z` dnicwdy epiide §¨¦§©¦¦§¦¨¥
,oi`eyip xzidleäîm`d ,oicdàëä[o`k±]äaeúëc àzòcà éàcå ©¨¨©©©©§¨¦§¨

éàúàjkle ,daezk ziiab jxevl did oic zial dz`ia xwir - £©
.zpn`p dpi`e ,daezkd zriaz z` dnicwdàîìc Bà[`ny±] ¦§¨

,dixaca oi`eyip dxikfd jkle ,`ypdl dexiziy dzpeek xwir
,dzaezk z` dligza drazy mrhdeéàîa äòãé àìc ìéàBä¦§Ÿ¨§¨§©

àéøzLîdxeaqe ,`ypdl zxzip `id dna drci `ly meyn ± ¦§©§¨
:`xnbd dwiqn .daezkd z` zraezy ici lr zxzipye÷éz- ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz

äðùî
onwl dpyna(.akw)epin`d dlra zny dy`l cirdly x`azi

yiy d`ian epzpyn .zecr ileqtle miypl s`e ,mc` lkl minkg
dl cirdl zepn`p mpi` jkle ,dze` lwlwl zeceygy miyp

:dlra znydãéòäì ïéðîàð ìkä,dlra zny dy`l cirdl ± ©Ÿ¤¡¨¦§¨¦¨
,cr itn cr e` dgty e` car e` dy` elit`dúBîçî õeçúáe , ¥£¨©

dúøöå ,dúBîç,[dlra ly dipyd ezy`-]dzîáéåig` zy`-] £¨§¨¨¨¦¦§¨
,[dlradìòa úáedze` ze`peyy ozwfg oleky ,zxg` dy`n ©©§¨

.ozecra dlwlwl zeceyge
:dpynd zx`anäúéîì èb ïéa äîmiyp yng m` oia lcadd dn ± ©¥¥§¦¨

m`l ,zepn`py mid zpicnn glypy hb zexyk lr zecirn el`
zepn`p od recn ,xnelk .zepn`p mpi`y lrad zzin lr zecirn

meyn .siefn hbde dlwlwl ze`ay miyyeg oi`e hb oiprlLhba ¤
çéëBî áúkäoi` lrad zzin oiprl ok oi`y dn ,zn` ozecry ©§¨¦©

opi` lwlwl zeceygy el` miype ,odit lr `l` dgked epl
.zepn`p

àøîâ
,dlra zny dl cirdl zpn`p dpi` 'dzeng za' ,dpyna epipy
.ditlk dl yiy dai`d meyn dlwlwl dvexy oiyyegy

:'ding za' oipra `xnbd zwtzqnäéîç úa ,eäì àéòaéàdpi`y ¦©§¨§©¨¦¨
,dzeng za,eäîyi oky .dlra zen lr dl cirdl zpn`p m`d ©

m` wtzqdldúBîç úác àîòèzpn`p dpi`ànéà àkéàc íeMî ©£¨§©£¨¦§¦¨¦¨
dì àéðñcmeyn ±,dze` z`peyy [ef ly dzeng] m` dl yiy §¨§¨¨

okledì àéðñ éîð àéä.dze` z`pey `id mb -åeli`àëäo`k ± ¦©¥¨§¨¨§¨¨
ding za oiprldì àéðñc ànéà àkéìdpi` ef ly dn` ixdy ¥¨¦¨§¨§¨¨

.zpn`p `dze dze` `epyl daiq dl oi` ok m`e ,dzengàîìc Bà¦§¨
,[`ny-]dúBîç úác àîòèmeyn ,zpn`p dpi`äøîàcza ©£¨§©£¨§¨§¨
,dzengànéàc àðñøéâì äìëà÷dcizr ig` zy` `idy ef dy` - ¨¨§¨§¦§¨¨§¦¨

in` dqipkdy dn lk ,xnelk ,in` ly dribid lk z` lek`l
dgc` ip`e ,lkd lawz `ide ef ly dlra yxii dia` zian ia`l

df itle ,dyexidnéîð àëämeyn ,ditlk d`py dl yi ding za ¨¨©¥
céàLð éác àðñøéâì äìëà äøîà÷ef dy` dala zxne`y - ¨¨§¨¨§¨§¦§¨¨§¥§©

df zngne ,ia` z` dlra yxiiy ici lr ia` zia ribi z` lk`z
oi`e ,dlwlwl ick xwya dl cirzy yeygl epl yie dz`pey

.dzecra dpin`dl
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyìkä ¨§©©Ÿ

àúéà íàå .íéLð Lîçî õeç dãéòäì ïéðîàðza s`y xn`p m`e - ¤¡¨¦§¨¦¨¥¨¥¨¦§¦¦¨
ixd ,zpn`p dpi` dingïééåä úéL,zepn`p opi`y miyp yy opyi - ¥¨§¨

.zpn`p ding zay gken yng wx epipyy dfne
:`xnbd dgecàîòè àîìcmrhd `ny ±dúBîç úácz`pey ¦§¨©£¨§©£¨

meyn `l` ,dn` z`py meyn epi` dze`àðñøéâì äìëà÷ äøîàc§¨§¨¨¨§¨§¦§¨¨
,éàLð éácdf mrhneäéîç úa àðL àìå dúBîç úa àðL àìoi` ± §¥§©Ÿ§¨©£¨§Ÿ§¨©¨¦¨

jk lr dze` ze`pey odizyy ,ding zal dzeng za oia lcad
zaa dlelk eing za ok m`e ,mdixed lnr z` lek`l dcizry

.dnvr ipta dzepyl jxev did `le ,ezeng
opi`y miyp yngn ueg dcirdl mipn`p lkd ,epzpyna epipy

:`xnbd dywn .zepn`p[àéðz àäå] (ïðú ïðàäå)lkd ,`ziixaa §¨©§¨
dcirdl oipn`píéLð òáMî õeç.zepn`p opi`y ¦¤©¨¦

`ziixad :`xnbd zvxznàéääzhiy ,'miyp ray' da aezky ©¦
[àéðzc] (ïðúã) .àéä äãeäé éaø,`ziixaaéñBî äãeäé éaøóoipnl ©¦§¨¦§©§¨©¦§¨¦

,dlra zen lr dy`l cirdl zepn`p opi`y miypdáà úLà óà©¥¤¨
dpebrd ly dia` zy` -älkäå-ze`pey od s`y ,dpa zy` §©©¨
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miwxt dyelya` cenr fiw sc ± iriax wxtzenai
ïéñðëð ïéçàä ïéàùåúìçðìäéô ìò äìòá ìù"micr mipy it lr" :xn` `pngxc Ð

mixac).`pebir meyn ,opax eliw`c `ed dcic oi`eyp iable .(hiøçàì éàùðúùëixde Ð

.z`ypàøîâäìçðìzenai) "ulegd" wxta xn`ck ,eig` zlgpa dkf Ðqpekd :(`,n

eznai z`.eig` iqkpa dkf Ðäøåú ùøãî ùåøãð àì ïðàå.dinza Ðäáåúëã àúòãà
éàúàiwet`ae Ð`penn.opira icdq Ðìë

'åë ùéðéàã éìéîoi`eypc `zrc` xwire Ð

dl opixyc oeike .dl opixye ,i`z`inp dlwy Ð

.cenlp daezk xtqnc ,daezkéàîá äòãé àìã
àéøúùîdxikfdc oeike Ðoi`eyp`ilb Ð

diixynlc `zrc`yixa dxn`c `de .i`z`

"izaezk il epz"efy `id dxeaqk `ny Ð

.dzxzdäðùîäúîáéå.dnai zy` Ð

ze`peyy iptn ,edlekc `nrhe,dze`

zepeekzne,dz`pey dzeng .dlwlwlzxne`y

lk lk`z ef :dalairibi.ilnredzeng za oke

ip`e ,in`e ia` lnr lk yxiz ef :zxne`.dgc`

dznaied`xizae .dzxv zeidl dteq `ny

.dlnr lk zlke` in` mewna d`a ef :dlra

äúéîì èâ ïéá äîoihibc ipy wxta xn`c Ð

dlra zn xnel zepn`p oi`y miypd s` :(a,bk)

ab lr s`e .mid zpicnn dhb `iadl zepn`p Ð

ediilrczekixvc ,opiknqazkp ipta" :xnel

."mzgp iptaeçéëåî áúëäùxwir opiknqe Ð

.`azk`àøîâäéîç úáza oi`y Ð

.edn ,dzengàðñøéâìd`iady in` ribi Ð

.dia` zian ia`léîð àëäå`idc ab lr s` Ð

ly dlra oi` ixdy ,dn`c `pqxibl dlk` `l

d`iady dn oilhep dn` ipae ,m`d on dig` ef

zeaezk) opzc ,dn`ic oixkic oipa :(a,apoieedi

lr xzi jizaezk sqk oezxi oepi` ,i`pin ikil

dlk` `w `d ,ikd elit` .oedeg` mrc oedwleg

.dl `ipqe ,i`yp iac `pqxibléøä áà úùà
ìòáä úá ììëá àéädcirn dpi` efc oeik Ð

efldcirn dpi` inp a` zy`c `wtp `linn Ð

ekxved `le ,ztqez ef oi` jkld ,dlra zal

.exikfdläãåäé éáøå.ekxved i`ce :jl xn` Ð

dlkl `ipq dzeng `nlyacdteqy iptn Ð

,dpyxildlk`w :dxn`ei`pqxibl'ekjkld Ð

jixhvi`.edpipninléñåî éàî àìà'åë óÐ

dn lr dl oi`c oeik`w i`n` ,dzeng ze`pyl

zpn`p dpi` xnel dcedi iax dl siqen?,ipyne

dzengl dl `ipq dlk :dcedi iaxc `nrh

.dlr ilin dxal dlbnc meyníéîë ïðáøå
íéðôì íéðôämiptd mink" :aizk `xw Ð

"miptld`exe oda dtev mc`y ,elld mink Ð

,eiptk mipt mdawgey `ed m`,zewgey md Ð

`ed m`emwermc`d al ok ,zenewr md Ð

df z` ade` `ed m` .xg`d mc`ldf mb Ð

df z` `pey `ed m`e ,eade` `ed`ed mb Ð

ira `l jkld .e`pey,edpitqe`l`nrhnc

dzengc oeikc .zepn`p oi`c opirny `nw`ipq

`pqxibl dlk`wc meyn dlklinp dlk Ð

`ipq lrad zac oeike .dl `ipqc dzengl `ipq

a` zy`l.dcicl dl `ipq inp a` zy` Ðáéúë äøåú éøáãámipt itl Ðalem` .`qxib cinrdl jl cner jal ,dxezl ozep dz`yda zrbizrbi `l m` ,`vnz Ð`l Ð

mipt el xiaqn eax m` :`pixg` `pyil .`vnze`l m`e ,mikgn `ed Ð.eaxn mikgn epi` Ðåäî ïàëî øçàì äàáä äúåîçzeidl dteq `nye ,dlra m` `le ,`id dnai m` Ð

jilra zn xnel zpn`p in ,dzenginaiizdee` ,ipalivlgi`ypde.xg`lä÷ñî éî,dxa mai inw dltpe lra ziin `nlc dzrc` mai m` jd Ðdlk`wezpeekzne ,`pqxibl

`l e` ,dpal cer maiizz `ly ick eiykrn dlwlwl?zexv meyn epiidc ,"dznaie" oizipzna xn`ck ,ol hiyt okin xg`l d`ad dxvc ab lr s`ezecizrd`al`ed mzd Ð

`wqne ,`ed dtebc `xrvc`l e` ,i`d ilek dzrc` `wqn `le ,`ed oenn zngn dlkl dzeng z`py la` .ith dzrc`?
äøîà

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

åøæçåi`ny ziak zexedl lld zia(`,`t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta xn`c `de Ð

daezk meyn i`e .xaew ipi` ezy` ,yxei ip` g` :`nile iabdaezk dpzip `l Ð

daezk yxcn dil zi`c dil zrny o`n :igce .miign zeabledl zi` `d ,i`ny zia Ð

yie !edl ecedc ,edpip lld zia elit` `nlc ?`iyew i`ne .inc ieabk zeabl cnerd xhy

yxcn mrhn mda exfg `l lld ziac :xnel

mzd :inp i` .xnege lw mrhn `l` ,daezk

`pwqnle ,i`ny ziak iwenc `ed `nlra `iegc

`lc :miyxtn yie .lld ziak xity iz` xcdc

zia enk jk lk daezk yxcn lld zia iyxc

zeaezka eyxecl xazqn i`c ,okzi `le .i`ny

`kd enki`e ,lld zia dil iyxc `l i`n` Ð

xazqn `l?i`ny zia elit` iyxcc dil `pn Ð

úéá'ek lldlld zia ewlgp ike :dnize Ð

wxta daezk yxcn yxecy ,oax lld lr

lld :mzd xn`wc (`,cw `rivn `aa) "lawnd"

eid `ixcpqkl` iyp` ,heicd oeyl yxec did

e`a dtegl ozqipk zryae ,mdizeyp miycwn

:oda aezk `vne ,'ek oze` oithege mixg`

epiax xne`e ?ezp`l il iediz il i`ypzykl

gikene reci xacd i`ce mzdc :inc `lc wgvi

`kd la` .odl oithegy liaya oiazek eidy

"xg`l i`ypzyk",dxexa zecr ici lr epiid Ð

lknc ixaq i`ny ziae .xg` xac ici lr `le

.dia `pixw "xg`l i`ypz" mewn

õåçdznaie 'ek dzengndvexy :yexit Ð

e` dlra zeniy d`xiy itl .dlwlwl

xn`c l`enyl elit`e .efl ef zexv eidie dnai

zy`k dpi`c (`,ev) "dax dy`d" seqa lirl

maid `aiyk ok m` ,yi`xefgl zxzen `dz Ð

`ny :cere .dyiial `id zpeekzn mewn lkn Ð

dfl dxeq` f` ,xg`l `ypze dlra dl uelgi

m`e .maiil dlra iptl cer letz `le ,dfle

zny dnai lr dcirnyk `lde :xn`z`ny Ð

:xnel yie !xzl`l dzxv `dze ,dlra dpnaii

ig dlray zrceiy oeik ,jka zyyeg dpi`y

.dplwlwi seqale ,xefgie

àäåmiyp rayn ueg opz,jixt oizipzn` Ð

.yng `l` ipzw `lc
e`l
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úéa íäì eøîà .äét ìò äìçðì ïéñðëð ïéçàä ïéàL¤¥¨©¦¦§¨¦§©£¨©¦¨¨§¨¤¥
:dì áúBk àeäL ,ãBîìð äaeúk øôqî àìäå :éànL©©©£Ÿ¦¥¤§¨¦§¤¥¨
eøæçå .éëéì áeúkM äî éìhz ¯ øçàì éàNpz íàL¤¦¦¨§¦§©¥¦§¦©¤¨¥¦§¨§

éøáãk úBøBäì ìlä úéaéànL úéa.àøîâøîà ¥¦¥§§¦§¥¥©©¨©
.äét ìò äìçðì ñðëð dîáé ¯ äîaééúð :àcñç áø©¦§¨¦§©§¨§¨¨¦§¨§©£¨©¦¨
Løãî LBøãð àì eðà ,äaeúk Løãî eLøc íä¥¨§¦§©§¨¨Ÿ¦§¦§©
.í÷ éøäå ,àðîçø øîà "åéçà íL ìò íe÷é" !?äøBz¨¨©¥¨¦¨©©£¨¨©£¥¨
,éìòa úî" :äøîàå ïéc úéáì úàa :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨§¥¦§¨§¨¥©£¦
ïéðúBðå àNpäì dúBà ïéøézî ¯ "àNpäì éðeøézä©¦¦§¦¨¥©¦¦¨§¦¨¥§§¦
ïéà àNpäì óà ¯ "éúaeúk éì eðz" .dúaeúk dì̈§¨¨§¦§¨¦©§¦¨¥¥
.éàúà äaeúëc àzòcà ¯ àîòè éàî .dúBà ïéøézî©¦¦¨©©£¨©©§¨¦§¨£©
,"éúaeúk éì eðúe ,àNpäì éðeøézä" :eäì àéòaéà¦©£¨§©¦¦§¦¨¥§¦§¨¦
äaeúëc àzòcà ¯ dúaeúk äøîàc ïåék ?eäî©¥¨§¨§¨§¨¨©©§¨¦§¨
øîà Léðéàì déì úéàc éléî ìk ,àîìc Bà ,éàúà£©¦§¨¨¦¥§¦¥§¦¦¨©

éöîz íàå ?àðéã éáì eäìøîBìúéàc éléî ìk : §§¥¦¨§¦¦§¦©¨¦¥§¦
éúaeúk éì eðz" ,àðéã éáì eäì øîà Léðéàì déì¥§¦¦¨©§§¥¦¨§¦§¨¦
äaeúëc àzòcà éàcå àëä ?eäî "àNpäì éðeøézäå§©¦¦§¦¨¥©¨¨©©©©§¨¦§¨
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רלב
miwxt dyelyaa cenr fiw sc ± iriax wxtzenai

éîç úî êë øçàå éìòá úî äøîàzn" `yixa dxn`c ab lr s`c :opireny` `zeax Ð

zixkpk dl `id ixde ,dzeng ef oi`y `vnpe ,"ilra`pnidn `l ikd elit` Ðdxn`c`

`nrh i`n .dxeq` dzenge ,"ing zn"?jd :ixn`c meyn `l` !`id dzeng e`l `d

dzlk efe ,ziin ding `le ,dzeng ef oiicre ,ziin dlra e`llr s`e .dlwlwl dpeekzn

oi`e ,mid zpicna ef ly dpa ixd `zydc ab

mirx mixac dzlk lr el xacl elv` en`Ð

ikd elit``wqndlwlwl dzrc` dlk

aeyiyk ,`zry xzalc ikid ik ,eiykrnilra

iziz `le zetxgl dgcz ,dlrae.ocxhl`ede

xg` inp `dc ,okin xg`l d`ad dzengl oicd

.`ed okinàøòö äì ùâøãxak Ðdyibxddlk

dzxrvny xrva ef,dzeng.`id dpyi d`pye

dzenga la`mlerny ,okin xg`ldzid `l

dzeng.heytz `l Ðíéðù ïàë éøäixd Ð

.mipyk aeyg `edïåùàøä äøéúéäî àöú àì
ipy cr `aiy mcew dexizd `wece Ð

.eyigknddexiziy mcew `a la`dcen Ð

`l izk`c ,`nw` opiknq `lc `ler

.ixzk dipiayg`úî øîåà ãòmicr e`ae Ð

"zn `l" exn`eiablc `ler icenc `hiyt Ð

ixze ixz opixn` `le .lhae ,cgk aiyg ixz

.edpipúåãò éìåñôámipyc ab lr s`e Ð

lha oey`x cr ixd ,eid miyp "zn `l" exn`y

.`peeb i`d ik opireny`l jixhvi`e ,olv`ìë
ãçà ãò äøåú äðéîàäù íå÷îzxez my oi` Ð

inp zecr ileqt ,aiyg cgc ikid ik .zecr

jilr oi`e ,zerc aex xg` jld jkld ,iaiyg

.mileqt m` mixyk m` wecalíéùð éúù åùòå
ãçà ùéàáeyigkdy miyp izy Ð,cg` cr

,cg` yi`a miyp` ipyk ,"zn `l" exn`e

oey`xdyzqip elit`e ,lha.`vz Ðàëéä ìë
àø÷éòî øùë ãçà ãò àúàãlr dexizde Ð

crk miyp d`n elit` ,eitikid ike .oiinc cg`

`ed ixd oey`x opixn`c ,lha cg` crc

mipy mewna oexg` ly eixac oi`e ,mipykÐ

`peeb i`d ikae .diabl milha inp miyp d`n

oizipzn `l` ,`vzc oizipzn opireny` `l

`vz z`ypy it lr s` ipzwci`z`c oebk Ð

opireny`e ,dit lr z`ype `xwirn dy`

ixg` ze`ad miyp izy it lr `vzc oizipzn

s`e .xyk cr mewna `ziinw opinwen `le ,ok

dpiayg`c ab lr.dnet lr diixyinl ixzk

àâìôå àâìôëdexizde ,zn xne` cg` cra Ð

oizipzna xn`c ,zn `l xn`e xg` `ae ,`ypil

.oey`xd dxizidn `vz `làøîåçìoebk Ð

.`vz ipzwc ,`zrivnäðùîúøîåà úçà
úî,mid zpicnn ze`ad zexv miyp izy Ð

.zn `l :zxne` dzxve ,ilra zn :zxne` zg`

'åë úåùéçëî ïäå ìéàåäbeltl :jixt `xnbae Ð

`l zn zxne`y efc ,`yixa xi`n iax inp

.`ypz'åë úåãåî åæå åæå ìéàåäzg` `d Ð

dcen dpi` zg`de dcen,odizy e`ypi `l Ð

.zg`d `l`
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åàìzn ding `le zn dlra `l opixn`c meyn,`ypil dze` mixizn mewn lkne Ð

dxeq` dzengc `ifgc oeikyi dn :xn`z m`e .dytp dlwlwn `l `id s` Ð

`l ixdy ,xrhvze iziz `l `zydc ,dlkd z`ypyk dzengl xizp mewn lkn ?yegl

`ypzy mcew dzeng `ypz ot yegl yi mewn lknc :xnel yie !dzlk zeidl xefgz

z` dxq`y z`vnpe ,jkl zpeekzn `ide ,dlkd

elit` dxizdl minkg evx `l jkle .dzeng

.dlkd `ypzyk

àîìãdxrv dl ybxc mzd ip`y`ed Ð

mzd ip`y :xninl ivn dedc oicd

dlk la` .dlra zeni `ny `zrc` `wqn `lc

ilin dxal `llnne dlra `aiy rcil dleki

oi`y itl `xnbd mze` ieyn :inp i` .dielir

.mid zpicnn dlra xefgiy jk lk xexa xac

àä'ek xn` `de `ypz `l z`yp `ldyw Ð

iab (a,ak) zeaezkc ipy wxtac :wgvi epiaxl

rnyn 'ek zn mixne` mipyc opgei iaxc dizlin

dlgzkl la` ,carica ixii` `lerc dizlinc

jnn xqd" iq` axc meyn `ypz `lc dcen Ð

`nrh :ikd wiic `kdc :xnel yie ;"dt zeywr

z`ypcz`yp `l `d ,`vz `l ikd meyn Ð

z`yp m`e ,`ypz `l Ð:rnyn ikdc .`vz Ð

z`yp `l `d ,`vz `l z`yp `wec`l Ð

z`yp m`e ,`ypzjixt ikd meyn .`vz Ð

`ypil dexizd :ipyn ikide :xn`z m`e .`lercn

zn `l xn`e xg` `aedxizidn `vz `l Ð

oey`xd:xnel yie ?dlgzkl `ypze rnyn Ð

dxizidn `vz `le ,`ypz `l dlgzkl i`cec

oey`xd.`vz `l z`yp m`c oiprl epiid Ð

zn `l xne` cg`e zn xne` cg` crc `tiqe

`ypz `l ef ixdelit`e ,zg` zaa ixii` Ð

z`ypipy wxta opgei iaxe :xn`z m`e .`vz Ð

!`id oizipzn ?ol rnyn `w i`n (my) zeaezkc

dlgzklc opireny`l `z` opgei iaxc :xnel yie

:xne` wgvi epiaxe .iq` axc meyn `ypz `l

z`yp `l `d dil rnync meyn jixtc`l Ð

ipzw `le ,`vz xn`wcn ,`ziixe`cn `ypz

xne` cg` cr `tiq ipzwcn :cere .xfnn cled

`ypz `l zn `l xne` cg` cre znrnyn Ð

opaxcn i`e ,zg` zaa epiidcxg` dfa elit` Ð

`l `lerc rnyn `kdc :xn`z m`e .inp df

,`ypil dexizda epiidc ,df xg` dfa `l` ixii`

ixii`c rnyn (a,`l dheq) "`piwy in" wxtae

,df xg` dfa oia zg` zaa oia ,oipr lka `ler

xne` cg` cre z`nhp xne` cg` cr :mzd opzc

z`nhp `l:`xnba wiicc .'ek dzey dzid Ð

yigkn `l la` ,yigkn i`dc `nrhÐcg` cr

`ziixe`cnc oeik :jixte .'ek ilin ipd `pn ,on`p

onidn cg` cr?dil yigkdl ivn ikid jci` Ð

cg` cr dxez dpin`dy mewn lk :`ler xn`de

dzid `l ipz :`ler xn` `l` .mipy o`k ixd Ð

`iig iaxle .dzey dzid :xn` `iig iaxe .dzey

,zg` zaa o`k :`iyw `l `lerl !oizipzn dyw

zaa ixii` inp `lerc rnyn .df xg` dfa o`k

`le :dibdl jixv jkle ?df xg` dfa enk zg`

`lerc :xnel yi ,edine .`iig iax ipynck ipyn

el d`xpy `l` .df xg` dfa `l` ixii` `l

oipr lka `ler ixii` elit`c :wgvi epiax xn` cere .df xg` dfa inp ixii`c dil rnync meyn ,zg` zaa dpynd cinrdl wgeconidn cg` cr `ziixe`cnc ,mzd ilin ipd Ð

opaxcn `l` onidn `lc dy` iab ,`kd la` ,"da oi` cre"n mzd dil `wtpck ,dheqaopaxc oia `ziixe`c oia welg yic ab lr s`e .df xg` dfa `l` mipyk aiyg `l ÐÐ

.zg` zaa `ziixe`ca enk opaxca df xg` dfa mipyk aiygc el d`xpc ,`lercn iziinãò`vz zn `l mixne` mipye zn xne` cg`df xg` dfa cg`e cg` la` Ð`l Ð

z`yp `ly it lr s` ,zn `l xne` cg`e zn mixne` mipy .`ypz `l la` ,`vzzg` zaa cg`e cg` .`ypz Ðdf xg` dfae .`ypz `l Ðe`l i` ,dxezd on `ypdl zxzen Ð

.mizty zefl meynàìzecr ileqta `kixvz`nhp xne` cg` cr :opz (a,`l dheq) "`piwy in" wxta xn`c `de Ðz`nhp `l mixne` mipye Ðcge cg `d .dzey dzid ÐÐ

jixtc mrhn ,zecr ileqta `yix iwen `l i`n`e .'ek zecr ileqta `l` .'ek z`nhp `l xne` cg`e z`nhp mixne` mipy :`tiq `ni` ,jinrhile .`iig iaxc `zaeiz !dzey dpi`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zenai(iying meil)

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
oldl(.giw)e ,mid zpicnl dinge dlra mr dkldy dy`d ,äøîà̈§¨

,äaeúk ìBhúå àNpz ,éîç úî Ck øçàå éìòa úîzpn`p oky ¥©§¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨
,dnvr iabl dzecraäøeñà dúBîçå.dzecr it lr `ypdl ©£¨£¨

:`xnbd zx`anïðéøîàc íeMî åàì ,äøeñà dúBîç àîòè éàî± ©©£¨£¨£¨¨¦§©§¦©
`ny miyyeg ep`y meyn `l m`dúééî äéîç àìå úééî dìòa àìŸ©§¨¨¦§Ÿ¨¦¨¨¦

,dzlk `id oiicreéëä äøîà÷c àäådlray dxn`y dne ± §¨§¨¨§¨¨¥
,ezn dingeàðåekéî÷c àeä dúBîçì àìe÷ì÷ìz` lwlwl - §©§¨©£¨§¨¦©§¨

dzeng z` `epyl dlkl mrh oi` dzry s`e .dpeekzp dzeng
oi`e mid zpicna dpa dzr ixdy ,dpal dzepb zxtqny zngn
oiyyeg mewn lkn ,mirx mixac dilr xtql elv` dievn en`

c meyn ,eiykr dlwlwl dvex dlkdy,äøáñjk ici lryøúáì ¨§¨§¨©
ïøòèöz éúéz àì àzòL`eaz `l ,ilra `eaiyk onf xg`l ± ©§¨Ÿ¥¥§«©£©

xg`l mby s`e .ilr mixac el xtqzy jka ize` xrvl izeng
diegc `dzy xg`n mewn lkn ,dzeng x`yiz `id lewlwd
ixd .dze` xrvz `l aey xeqi`a xg`l z`yipy zngn dfeane

y s`y gkenlkn ,dzeng z` `epyl daiq ef dy`l oi` eiykr
dilr `eal cizrd xrv zngn dlwlwl dvexy oiyyeg mewn
yegl yi o`kn xg`l d`ad dzenga s` ok m`e ,dzengn
z` lk`ze dzlk `dz `l cizrly ick dzecra zxwyny

.dlnr
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìc,`idd dpyna xacd dpey `ny ± ¦§¨©¥¨¨

dzry s` lry ,mid zpicnl dinge dlra mr dkldy dlk iabl
meyn ,ding zny dl cirdl zpn`p dpi` ,dzengn xrv dl oi`

àøòö dì Léâøcmcew dzeng dzxrivy xrva dyibxd xaky - ¦§¦¨©£¨
dzenga la` ,dxrvl `eazy cizrd iptn zyyeg okle ,okl
dyibxd `le ,mlern dzeng dzid `l oiicry o`kn xg`l d`ad
dceyg dpi`y xyt`e ,cizrl yeygl dala zpzep dpi` ,dxrva

.zpn`pe ,dlwlwl

äðùî
:lrad zzin lr zecra df z` df miyigknd micra dpc dpynd

ãòcg`úî øîBà,lradúàOðå,ezecr it lr dy`dàáecrãçà ¥¥¥§¦¥¨¤¨
,oey`xd ly zecrd z` yigkdeúî àì øîàå,lradàì Bæ éøä §¨©Ÿ¥£¥Ÿ

àöú.ipyd dlranãòcg`úî øîBàlradàì íéøîBà íéðLe ¥¥¥¥¥§©¦§¦Ÿ
úàOpL ét ìò óà ,úîmipyd e`ay iptl oey`xd crd it lr ¥©©¦¤¦¥

,zn `l exn`yàözz` yigkdl mipn`p mipydy ,ipyd dlran ¥¥
.cg` crdãòå ,úî íéøîBà íéðLcg`ét ìò óà ,úî àì øîBà §©¦§¦¥§¥¥Ÿ¥©©¦

LoiicrúàOð àl,myigkde cg` cr `ay cr mipyd it lràNpz ¤Ÿ¦¥¦¨¥
.micr ipy yigkdl on`p cg` cr oi`y ,`ypdl zxzen ±

àøîâ
`l xn`e xg` cr `ae ,z`ype zn xne` cg` cr ,dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .`vz `l ef ixd ,znúàOðc àîòèrnyn ± ©£¨§¦¥
`le ,ipy ly ezecr milawn oi` ,z`yp xaky meyn wxy dpyna

,`vzúàOð àì àäcrd `ay mcew d`yp `l oiicr m` la` - ¨Ÿ¦¥
,ipyd.àNpú àì:`xnbd dywnäðéîàäL íB÷î ìk ,àleò øîàäå Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¨¨¤¤¡¦¨

íéðL ïàk éøä ,ãçà ãò äøBzipy ly zecrk zaygp ezecr - ¨¥¤¨£¥¨§©¦
edepin`de dlra zny cirde oey`xd `ay oeik o`k s`e ,micr
crd eli`e ,mipyk ezecr ixd ,dy`d z` eit lr exizde minkg

,'cg` cr' aygp eyigkdl eixg` `ayìL åéøác ïéàåcrãçà §¥§¨¨¤¤¨
miaygpíB÷îayiyíéðL`l ok m` recne .eze` miyigknd ¦§§©¦

.dligzkl `ypz
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,dpynd zpeek `id jk ok` ±ãçà ãò ¨¥¨¨©¥¤¨

àNpäì äeøézäå ,úî øîBà,z`yp `l oiicry s` ,ezecr it lr ¥¥§¦¦¨§¦¨¥
.ïBLàøä døézéäî àöú àì ,úî àì øîàå ãçà àáedn ,xnelk ¨¤¨§¨©Ÿ¥Ÿ¥¥¥¤¥¨¨¦

oey`xd dxizidn `vz `ly dpeekd '`vz `l z`yp m`' epipyy
`ay oey`xd crdy iptn ,oey`xd crd it lr oic zia dexizdy

xn`y itke ,eyigkdl on`p ipyd oi` aeye ,mipyk aygp xizdl
.`ler

:dpyna epipyúî øîBà ãòit lr s` ,zn `l mixne` mipye ¥¥¥
:`xnbd zl`ey .`vz z`ypyàèéLt,`ed heyt df oic `ld ± §¦¨

ìL åéøác ïéàccrdãçàmiaygp zn xne`yíB÷îayiyíéðL §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
daiyn .df oic eprinydl ekxved recne ,edeyigkdy ecbpk

:`xnbdàëéøö àì`l` df oic rinydl dpyndúeãò éìeñôa± Ÿ§¦¨¦§¥¥
d`ae ,zecr ileqt md oey`xd z` eyigkdy micrd ipyy ote`a
lhal mgeka yi miyp oebk zecr ileqt elit`y ycgl dpynd

,oey`xd ly ezecr z`,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§©§¨©¦§¤§¨¥
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk,zecr zekld ea exn`p `l ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

jkitle ,da mipn`p zecr ileqt jk da on`p cg` cry mykeClä©¥
úBòc áBø øçàe` md mixyk m` wecal jilr oi`e micirnd ©©¥

,mileqteNòåel` zeiecraãçà Léàa íéLð ézLmiyp izy ± §¨§¥¨¦§¦¤¨
,xyk xg` cr eyigkde e`ayãçà Léàa íéLðà éðLkipyk - ¦§¥£¨¦§¦¤¨

ly ezecr milhan el`y myk ,cg` cr eyigkdy mixyk micr
zngn ,ezecr z` zelhan cg` cr eyigkdy miyp izy jk ,cg`
zecr it lr z`yp xak m` s`e ,herin `ede zerc aex mdy

.`vz ,oey`xd
:xg` ote`a dingp iaxe dpynd ixac xe`iaàîéà úéòaéàåm`e ± §¦¨¥¥¨

,xg` ote`a epzpyn yxtz dvxzàúàc àëéä ìklka ok`y ± ¨¥¨©£¨
`ay ote`àøwéòî øLk ãçà ãòlrad zny cirde ,dligzn ± ¥¤¨¨¥¥¦¨¨

if` ,eit lr `ypil dexizdeeléôàokn xg`l e`aíéLð äàî £¦¥¨¨¦
,eze` eyigkdeïééîc ãçà ãòkcg` cry myke ,[minec md-] §¥¤¨¨§¨

dlawzpy oeiky ,zn xn`y oey`xd ly ezecr lhal leki epi`
`l zexne`y miyp d`n elit` jk ,mipyk aeyg `ed ixd ezecr
jgxk lre .zn xn`y oey`xd crd z` yigkdl zepn`p opi` zn
mpi` ,`vz ,zn `l mixne` mipye zn xne` cg`y dpynd ixac

,xyk cr zeyigkn miyp izyy ote`a mixen`éàúàc ïBâk àlà¤¨§©£©
àøwéòî äMàz`ype lrad zny dcirde dy` d`a dligzny ± ¦¨¥¦¨¨

xg` e`a m`y dpynd zycgn df ote`ae ,dit lr xg`l ezy`
zepn`p od ixd ,lrad zn `ly ecirde miyp izy jkyigkdl

dpey`xd zecrd it lr z`yp xak m` elit`e ,dpey`xd z`
.dlran `vzéëä äéîçð éaøãì döøúåly epic z` yxtz jke ± §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥

,dingp iaxãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
å ,úBòc áBø øçà CläjkitlíéLð ézL eNòzeyigkndäMàa ©¥©©¥§¨§¥¨¦§¦¨

íéLðà éðLk úçàmiyigknd,ãçà Léàa.`vz df ote`aeìáà ©©¦§¥£¨¦§¦¤¨£¨
y ote`aíéLð ézLzeyigknãçà Léàaoi` ,xyk cg` cr - §¥¨¦§¦¤¨

`l` 'zerc aex' xg` dfa mikledéîc àbìôe àbìôkmd ixd - §©§¨©§¨¨¥
,cg` cr cbp cg` crl dey mpic xnelk ,dvgne dvgnk
it lr dy`d z` epxzdy oeiky dpynd ly `yixa x`eany
enke ,mipyk on`p oey`xdy ,oey`xd dxizidn `vz `l oey`xd
dxizidn `vz `le ,eyigkdl ecbpk zepn`p opi` miyp izy ok

.oey`xd
:dpyna epipy'åëå úî íéøîBà íéðLit lr s` zn `l xne` cre §©¦§¦¥

:`xnbd dywn .`ypz ,z`yp `lyïì òîLî÷ éàîd`a dn ± ©¨©§©¨
cbp on`p cg` cr oi`y i`ce ixd ,df oica eprinydl dpynd

xaecn df oica s`y yxtze aiyz m`e .mipyå ,úeãò éìeñôae`a ¦§¥¥§
eprinydløúa ìéæàc äéîçð éaøãëxg` jledy ±.úBòc áBø ¦§©¦§¤§¨§¨¦¨©¥

,dfa yi yecig dn dywiCä eðééäepcnl xaky dn edf ixd ± ©§©
s` ,zn `l mixne` mipye zn xne` cg`y ,dpynd ly `yixa
zecr dlhae zerc aex xg` mikledy meyn ,`vz z`ypy it lr

.crdoky ,di`x oi` `yixa epipyy oicdn :`xnbd zvxzneäî©
àîéúcxn`z `ny ±úBòc áBø øúa ïðéìæà ékmikled izni` ± §¥¨¦©§¦©¨©¥

z` miyigknd mileqtd mipyd ixac milawne zerc aex xg`
,cigidàøîeçìmcewd oica enk `xneg jkn `vei xy`k - §§¨

xingdl mepin`de ,zn `l mixne` zecr ileqt ipydy dpyna
.el z`ypy ipyd on d`ivedleàle÷ì ìáàjkn `vei xy`k - £¨§¨

,`ypdl zxzene zny mixne` mipydy `tiqa oebk ,`lewàì± Ÿ
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רלג
miwxt dyelyaa cenr fiw sc ± iriax wxtzenai

éîç úî êë øçàå éìòá úî äøîàzn" `yixa dxn`c ab lr s`c :opireny` `zeax Ð

zixkpk dl `id ixde ,dzeng ef oi`y `vnpe ,"ilra`pnidn `l ikd elit` Ðdxn`c`

`nrh i`n .dxeq` dzenge ,"ing zn"?jd :ixn`c meyn `l` !`id dzeng e`l `d

dzlk efe ,ziin ding `le ,dzeng ef oiicre ,ziin dlra e`llr s`e .dlwlwl dpeekzn

oi`e ,mid zpicna ef ly dpa ixd `zydc ab

mirx mixac dzlk lr el xacl elv` en`Ð

ikd elit``wqndlwlwl dzrc` dlk

aeyiyk ,`zry xzalc ikid ik ,eiykrnilra

iziz `le zetxgl dgcz ,dlrae.ocxhl`ede

xg` inp `dc ,okin xg`l d`ad dzengl oicd

.`ed okinàøòö äì ùâøãxak Ðdyibxddlk

dzxrvny xrva ef,dzeng.`id dpyi d`pye

dzenga la`mlerny ,okin xg`ldzid `l

dzeng.heytz `l Ðíéðù ïàë éøäixd Ð

.mipyk aeyg `edïåùàøä äøéúéäî àöú àì
ipy cr `aiy mcew dexizd `wece Ð

.eyigknddexiziy mcew `a la`dcen Ð

`l izk`c ,`nw` opiknq `lc `ler

.ixzk dipiayg`úî øîåà ãòmicr e`ae Ð

"zn `l" exn`eiablc `ler icenc `hiyt Ð

ixze ixz opixn` `le .lhae ,cgk aiyg ixz

.edpipúåãò éìåñôámipyc ab lr s`e Ð

lha oey`x cr ixd ,eid miyp "zn `l" exn`y

.`peeb i`d ik opireny`l jixhvi`e ,olv`ìë
ãçà ãò äøåú äðéîàäù íå÷îzxez my oi` Ð

inp zecr ileqt ,aiyg cgc ikid ik .zecr

jilr oi`e ,zerc aex xg` jld jkld ,iaiyg

.mileqt m` mixyk m` wecalíéùð éúù åùòå
ãçà ùéàáeyigkdy miyp izy Ð,cg` cr

,cg` yi`a miyp` ipyk ,"zn `l" exn`e

oey`xdyzqip elit`e ,lha.`vz Ðàëéä ìë
àø÷éòî øùë ãçà ãò àúàãlr dexizde Ð

crk miyp d`n elit` ,eitikid ike .oiinc cg`

`ed ixd oey`x opixn`c ,lha cg` crc

mipy mewna oexg` ly eixac oi`e ,mipykÐ

`peeb i`d ikae .diabl milha inp miyp d`n

oizipzn `l` ,`vzc oizipzn opireny` `l

`vz z`ypy it lr s` ipzwci`z`c oebk Ð

opireny`e ,dit lr z`ype `xwirn dy`

ixg` ze`ad miyp izy it lr `vzc oizipzn

s`e .xyk cr mewna `ziinw opinwen `le ,ok

dpiayg`c ab lr.dnet lr diixyinl ixzk

àâìôå àâìôëdexizde ,zn xne` cg` cra Ð

oizipzna xn`c ,zn `l xn`e xg` `ae ,`ypil

.oey`xd dxizidn `vz `làøîåçìoebk Ð

.`vz ipzwc ,`zrivnäðùîúøîåà úçà
úî,mid zpicnn ze`ad zexv miyp izy Ð

.zn `l :zxne` dzxve ,ilra zn :zxne` zg`

'åë úåùéçëî ïäå ìéàåäbeltl :jixt `xnbae Ð

`l zn zxne`y efc ,`yixa xi`n iax inp

.`ypz'åë úåãåî åæå åæå ìéàåäzg` `d Ð

dcen dpi` zg`de dcen,odizy e`ypi `l Ð

.zg`d `l`
äùà
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åàìzn ding `le zn dlra `l opixn`c meyn,`ypil dze` mixizn mewn lkne Ð

dxeq` dzengc `ifgc oeikyi dn :xn`z m`e .dytp dlwlwn `l `id s` Ð

`l ixdy ,xrhvze iziz `l `zydc ,dlkd z`ypyk dzengl xizp mewn lkn ?yegl

`ypzy mcew dzeng `ypz ot yegl yi mewn lknc :xnel yie !dzlk zeidl xefgz

z` dxq`y z`vnpe ,jkl zpeekzn `ide ,dlkd

elit` dxizdl minkg evx `l jkle .dzeng

.dlkd `ypzyk

àîìãdxrv dl ybxc mzd ip`y`ed Ð

mzd ip`y :xninl ivn dedc oicd

dlk la` .dlra zeni `ny `zrc` `wqn `lc

ilin dxal `llnne dlra `aiy rcil dleki

oi`y itl `xnbd mze` ieyn :inp i` .dielir

.mid zpicnn dlra xefgiy jk lk xexa xac

àä'ek xn` `de `ypz `l z`yp `ldyw Ð

iab (a,ak) zeaezkc ipy wxtac :wgvi epiaxl

rnyn 'ek zn mixne` mipyc opgei iaxc dizlin

dlgzkl la` ,carica ixii` `lerc dizlinc

jnn xqd" iq` axc meyn `ypz `lc dcen Ð

`nrh :ikd wiic `kdc :xnel yie ;"dt zeywr

z`ypcz`yp `l `d ,`vz `l ikd meyn Ð

z`yp m`e ,`ypz `l Ð:rnyn ikdc .`vz Ð

z`yp `l `d ,`vz `l z`yp `wec`l Ð

z`yp m`e ,`ypzjixt ikd meyn .`vz Ð

`ypil dexizd :ipyn ikide :xn`z m`e .`lercn

zn `l xn`e xg` `aedxizidn `vz `l Ð

oey`xd:xnel yie ?dlgzkl `ypze rnyn Ð

dxizidn `vz `le ,`ypz `l dlgzkl i`cec

oey`xd.`vz `l z`yp m`c oiprl epiid Ð

zn `l xne` cg`e zn xne` cg` crc `tiqe

`ypz `l ef ixdelit`e ,zg` zaa ixii` Ð

z`ypipy wxta opgei iaxe :xn`z m`e .`vz Ð

!`id oizipzn ?ol rnyn `w i`n (my) zeaezkc

dlgzklc opireny`l `z` opgei iaxc :xnel yie

:xne` wgvi epiaxe .iq` axc meyn `ypz `l

z`yp `l `d dil rnync meyn jixtc`l Ð

ipzw `le ,`vz xn`wcn ,`ziixe`cn `ypz

xne` cg` cr `tiq ipzwcn :cere .xfnn cled

`ypz `l zn `l xne` cg` cre znrnyn Ð

opaxcn i`e ,zg` zaa epiidcxg` dfa elit` Ð

`l `lerc rnyn `kdc :xn`z m`e .inp df

,`ypil dexizda epiidc ,df xg` dfa `l` ixii`

ixii`c rnyn (a,`l dheq) "`piwy in" wxtae

,df xg` dfa oia zg` zaa oia ,oipr lka `ler

xne` cg` cre z`nhp xne` cg` cr :mzd opzc

z`nhp `l:`xnba wiicc .'ek dzey dzid Ð

yigkn `l la` ,yigkn i`dc `nrhÐcg` cr

`ziixe`cnc oeik :jixte .'ek ilin ipd `pn ,on`p

onidn cg` cr?dil yigkdl ivn ikid jci` Ð

cg` cr dxez dpin`dy mewn lk :`ler xn`de

dzid `l ipz :`ler xn` `l` .mipy o`k ixd Ð

`iig iaxle .dzey dzid :xn` `iig iaxe .dzey

,zg` zaa o`k :`iyw `l `lerl !oizipzn dyw

zaa ixii` inp `lerc rnyn .df xg` dfa o`k

`le :dibdl jixv jkle ?df xg` dfa enk zg`

`lerc :xnel yi ,edine .`iig iax ipynck ipyn

el d`xpy `l` .df xg` dfa `l` ixii` `l

oipr lka `ler ixii` elit`c :wgvi epiax xn` cere .df xg` dfa inp ixii`c dil rnync meyn ,zg` zaa dpynd cinrdl wgeconidn cg` cr `ziixe`cnc ,mzd ilin ipd Ð

opaxcn `l` onidn `lc dy` iab ,`kd la` ,"da oi` cre"n mzd dil `wtpck ,dheqaopaxc oia `ziixe`c oia welg yic ab lr s`e .df xg` dfa `l` mipyk aiyg `l ÐÐ

.zg` zaa `ziixe`ca enk opaxca df xg` dfa mipyk aiygc el d`xpc ,`lercn iziinãò`vz zn `l mixne` mipye zn xne` cg`df xg` dfa cg`e cg` la` Ð`l Ð

z`yp `ly it lr s` ,zn `l xne` cg`e zn mixne` mipy .`ypz `l la` ,`vzzg` zaa cg`e cg` .`ypz Ðdf xg` dfae .`ypz `l Ðe`l i` ,dxezd on `ypdl zxzen Ð

.mizty zefl meynàìzecr ileqta `kixvz`nhp xne` cg` cr :opz (a,`l dheq) "`piwy in" wxta xn`c `de Ðz`nhp `l mixne` mipye Ðcge cg `d .dzey dzid ÐÐ

jixtc mrhn ,zecr ileqta `yix iwen `l i`n`e .'ek zecr ileqta `l` .'ek z`nhp `l xne` cg`e z`nhp mixne` mipy :`tiq `ni` ,jinrhile .`iig iaxc `zaeiz !dzey dpi`
`kd
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.àøòö dì Léâøc ,íúä éðàL àîìc .ïøòèöz éúéz¥¥¦§¨£©¦§¨¨¥¨¨§¨¥¨©£¨

äðùî:øîàå ãçà àáe ,úàOðå ,"úî" :øîBà ãò¥¥¥§¦¥¨¤¨§¨©
íéðLe ,"úî" :øîBà ãò .àöz àì Bæ éøä ¯ "úî àì"Ÿ¥£¥Ÿ¥¥¥¥¥§©¦

,"úî àì" :íéøîBàét ìò óàíéðL .àöz ¯ úàOpL §¦Ÿ¥©©¦¤¦¥¥¥§©¦
,"úî àì" :øîBà ãòå "úî" :íéøîBàét ìò óà §¦¥§¥¥Ÿ¥©©¦

.àNpz ¯ úàOð àlLàøîâàä ,úàOðc ¯ àîòè ¤Ÿ¦¥¦¨¥©£¨§¦¥¨
íB÷î ìk :àleò øîàäå ,àNpz àì ¯ úàOð àì̈¦¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¨¨
åéøác ïéàå ,íéðL ïàk éøä ¯ ãçà ãò äøBz äðéîàäL¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥§¨¨
:øîBà ãçà ãò :øîà÷ éëä !íéðL íB÷îa ãçà ìL¤¤¨¦§§©¦¨¦¨¨©¥¤¨¥
¯ "úî àì" :øîàå ãçà àáe ,àNpäì äeøézäå ,"úî"¥§¦¦¨§¦¨¥¨¤¨§¨©Ÿ¥
,àèéLt ."úî øîBà ãò" .ïBLàøä døézéäî àöz àìŸ¥¥¥¤¥¨¨¦¥¥¥§¦¨

!íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàc,àëéøö àìä §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦Ÿ§¦¨
äéîçð éaø ,àéðúc .äéîçð éaøãëe ,úeãò éìeñôa¦§¥¥¦§©¦§¤§¨§©§¨©¦§¤§¨
Clä ¯ ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥
éðLk ãçà Léàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥
àúàc àëéä ìkå :àîéà úéòaéàå .ãçà Léàa íéLðà£¨¦§¦¤¨§¦¨¥¥¨¨¥¨©£¨

¯ àøwéòî øLk ãçà ãòeléôàãçà ãòk íéLð äàî ¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦¥¨¨¦§¥¤¨
éaøãì döøúå ,àøwéòî äMà éàúàc ïBâk àlà .ïééîc̈§¨¤¨§©£©¦¨¥¦¨¨§¨§¨¦§©¦
äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø :éëä äéîçð§¤§¨¨¦©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨
ézL eNòå ,úBòc áBø øçà Clä ¯ ãçà ãò äøBz¨¥¤¨©¥©©¥§¨§¥
ìáà ,ãçà Léàa íéLðà éðLk úçà äMàa íéLð̈¦§¦¨©©¦§¥£¨¦§¦¤¨£¨
íéðL" .éîc àbìôe àbìôk ¯ ãçà Léàa íéLð ézL§¥¨¦§¦¤¨§©§¨©§¨¨¥§©¦

'åëå úî íéøîBàúeãò éìeñôa ,ïì òîLî÷ éàî ." §¦¥©¨©§©¨¦§¥¥
!Cä eðééä ¯ úBòc áBø øúa ìéæàc ,äéîçð éaøãëe¦§©¦§¤§¨§¨¥¨©¥©§¨
ìáà ,àøîeçì úBòc áBø øúa ïðéìæà ék :àîéúc eäî©§¥¨¦¨§¦©¨©¥§§¨£¨

,àì àle÷ìïì òîLî à÷.äðùî:úøîBà úçà §¨¨¨©§©¨©©¤¤
"úî" :úøîBàL Bæ ,"úî àì" :úøîBà úçàå ,"úî"¥§©©¤¤Ÿ¥¤¤¤¥
"úî àì" :úøîBàL Bæå .dúaeúk ìBhúå ,àNpz ¯¦¨¥§¦§¨¨§¤¤¤Ÿ¥
:úøîBà úçà .dúaeúk ìBhú àìå àNpz àì ¯Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§¨¨©©¤¤
ìéàBä :øîBà øéàî éaø ,"âøäð" :úøîBà úçàå "úî"¥§©©¤¤¤¡©©¦¥¦¥¦

.eàNpé àì elà éøä ¯ Bæ úà Bæ úBLéçëîeäãeäé éaø ©§¦¤£¥¥Ÿ¦¨§©¦§¨
íéi÷ ïéàL úBãBî Bæå Bæå ìéàBä :íéøîBà ïBòîL éaøå§©¦¦§§¦¦§§¤¥©¨
,"úî àì" :øîBà ãòå "úî" :øîBà ãò .eàNpé ¯¦¨§¥¥¥§¥¥Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zenai(iying meil)

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
oldl(.giw)e ,mid zpicnl dinge dlra mr dkldy dy`d ,äøîà̈§¨

,äaeúk ìBhúå àNpz ,éîç úî Ck øçàå éìòa úîzpn`p oky ¥©§¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨
,dnvr iabl dzecraäøeñà dúBîçå.dzecr it lr `ypdl ©£¨£¨

:`xnbd zx`anïðéøîàc íeMî åàì ,äøeñà dúBîç àîòè éàî± ©©£¨£¨£¨¨¦§©§¦©
`ny miyyeg ep`y meyn `l m`dúééî äéîç àìå úééî dìòa àìŸ©§¨¨¦§Ÿ¨¦¨¨¦

,dzlk `id oiicreéëä äøîà÷c àäådlray dxn`y dne ± §¨§¨¨§¨¨¥
,ezn dingeàðåekéî÷c àeä dúBîçì àìe÷ì÷ìz` lwlwl - §©§¨©£¨§¨¦©§¨

dzeng z` `epyl dlkl mrh oi` dzry s`e .dpeekzp dzeng
oi`e mid zpicna dpa dzr ixdy ,dpal dzepb zxtqny zngn
oiyyeg mewn lkn ,mirx mixac dilr xtql elv` dievn en`

c meyn ,eiykr dlwlwl dvex dlkdy,äøáñjk ici lryøúáì ¨§¨§¨©
ïøòèöz éúéz àì àzòL`eaz `l ,ilra `eaiyk onf xg`l ± ©§¨Ÿ¥¥§«©£©

xg`l mby s`e .ilr mixac el xtqzy jka ize` xrvl izeng
diegc `dzy xg`n mewn lkn ,dzeng x`yiz `id lewlwd
ixd .dze` xrvz `l aey xeqi`a xg`l z`yipy zngn dfeane

y s`y gkenlkn ,dzeng z` `epyl daiq ef dy`l oi` eiykr
dilr `eal cizrd xrv zngn dlwlwl dvexy oiyyeg mewn
yegl yi o`kn xg`l d`ad dzenga s` ok m`e ,dzengn
z` lk`ze dzlk `dz `l cizrly ick dzecra zxwyny

.dlnr
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìc,`idd dpyna xacd dpey `ny ± ¦§¨©¥¨¨

dzry s` lry ,mid zpicnl dinge dlra mr dkldy dlk iabl
meyn ,ding zny dl cirdl zpn`p dpi` ,dzengn xrv dl oi`

àøòö dì Léâøcmcew dzeng dzxrivy xrva dyibxd xaky - ¦§¦¨©£¨
dzenga la` ,dxrvl `eazy cizrd iptn zyyeg okle ,okl
dyibxd `le ,mlern dzeng dzid `l oiicry o`kn xg`l d`ad
dceyg dpi`y xyt`e ,cizrl yeygl dala zpzep dpi` ,dxrva

.zpn`pe ,dlwlwl

äðùî
:lrad zzin lr zecra df z` df miyigknd micra dpc dpynd

ãòcg`úî øîBà,lradúàOðå,ezecr it lr dy`dàáecrãçà ¥¥¥§¦¥¨¤¨
,oey`xd ly zecrd z` yigkdeúî àì øîàå,lradàì Bæ éøä §¨©Ÿ¥£¥Ÿ

àöú.ipyd dlranãòcg`úî øîBàlradàì íéøîBà íéðLe ¥¥¥¥¥§©¦§¦Ÿ
úàOpL ét ìò óà ,úîmipyd e`ay iptl oey`xd crd it lr ¥©©¦¤¦¥

,zn `l exn`yàözz` yigkdl mipn`p mipydy ,ipyd dlran ¥¥
.cg` crdãòå ,úî íéøîBà íéðLcg`ét ìò óà ,úî àì øîBà §©¦§¦¥§¥¥Ÿ¥©©¦

LoiicrúàOð àl,myigkde cg` cr `ay cr mipyd it lràNpz ¤Ÿ¦¥¦¨¥
.micr ipy yigkdl on`p cg` cr oi`y ,`ypdl zxzen ±

àøîâ
`l xn`e xg` cr `ae ,z`ype zn xne` cg` cr ,dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .`vz `l ef ixd ,znúàOðc àîòèrnyn ± ©£¨§¦¥
`le ,ipy ly ezecr milawn oi` ,z`yp xaky meyn wxy dpyna

,`vzúàOð àì àäcrd `ay mcew d`yp `l oiicr m` la` - ¨Ÿ¦¥
,ipyd.àNpú àì:`xnbd dywnäðéîàäL íB÷î ìk ,àleò øîàäå Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¨¨¤¤¡¦¨

íéðL ïàk éøä ,ãçà ãò äøBzipy ly zecrk zaygp ezecr - ¨¥¤¨£¥¨§©¦
edepin`de dlra zny cirde oey`xd `ay oeik o`k s`e ,micr
crd eli`e ,mipyk ezecr ixd ,dy`d z` eit lr exizde minkg

,'cg` cr' aygp eyigkdl eixg` `ayìL åéøác ïéàåcrãçà §¥§¨¨¤¤¨
miaygpíB÷îayiyíéðL`l ok m` recne .eze` miyigknd ¦§§©¦

.dligzkl `ypz
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,dpynd zpeek `id jk ok` ±ãçà ãò ¨¥¨¨©¥¤¨

àNpäì äeøézäå ,úî øîBà,z`yp `l oiicry s` ,ezecr it lr ¥¥§¦¦¨§¦¨¥
.ïBLàøä døézéäî àöú àì ,úî àì øîàå ãçà àáedn ,xnelk ¨¤¨§¨©Ÿ¥Ÿ¥¥¥¤¥¨¨¦

oey`xd dxizidn `vz `ly dpeekd '`vz `l z`yp m`' epipyy
`ay oey`xd crdy iptn ,oey`xd crd it lr oic zia dexizdy

xn`y itke ,eyigkdl on`p ipyd oi` aeye ,mipyk aygp xizdl
.`ler

:dpyna epipyúî øîBà ãòit lr s` ,zn `l mixne` mipye ¥¥¥
:`xnbd zl`ey .`vz z`ypyàèéLt,`ed heyt df oic `ld ± §¦¨

ìL åéøác ïéàccrdãçàmiaygp zn xne`yíB÷îayiyíéðL §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
daiyn .df oic eprinydl ekxved recne ,edeyigkdy ecbpk

:`xnbdàëéøö àì`l` df oic rinydl dpyndúeãò éìeñôa± Ÿ§¦¨¦§¥¥
d`ae ,zecr ileqt md oey`xd z` eyigkdy micrd ipyy ote`a
lhal mgeka yi miyp oebk zecr ileqt elit`y ycgl dpynd

,oey`xd ly ezecr z`,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§©§¨©¦§¤§¨¥
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk,zecr zekld ea exn`p `l ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

jkitle ,da mipn`p zecr ileqt jk da on`p cg` cry mykeClä©¥
úBòc áBø øçàe` md mixyk m` wecal jilr oi`e micirnd ©©¥

,mileqteNòåel` zeiecraãçà Léàa íéLð ézLmiyp izy ± §¨§¥¨¦§¦¤¨
,xyk xg` cr eyigkde e`ayãçà Léàa íéLðà éðLkipyk - ¦§¥£¨¦§¦¤¨

ly ezecr milhan el`y myk ,cg` cr eyigkdy mixyk micr
zngn ,ezecr z` zelhan cg` cr eyigkdy miyp izy jk ,cg`
zecr it lr z`yp xak m` s`e ,herin `ede zerc aex mdy

.`vz ,oey`xd
:xg` ote`a dingp iaxe dpynd ixac xe`iaàîéà úéòaéàåm`e ± §¦¨¥¥¨

,xg` ote`a epzpyn yxtz dvxzàúàc àëéä ìklka ok`y ± ¨¥¨©£¨
`ay ote`àøwéòî øLk ãçà ãòlrad zny cirde ,dligzn ± ¥¤¨¨¥¥¦¨¨

if` ,eit lr `ypil dexizdeeléôàokn xg`l e`aíéLð äàî £¦¥¨¨¦
,eze` eyigkdeïééîc ãçà ãòkcg` cry myke ,[minec md-] §¥¤¨¨§¨

dlawzpy oeiky ,zn xn`y oey`xd ly ezecr lhal leki epi`
`l zexne`y miyp d`n elit` jk ,mipyk aeyg `ed ixd ezecr
jgxk lre .zn xn`y oey`xd crd z` yigkdl zepn`p opi` zn
mpi` ,`vz ,zn `l mixne` mipye zn xne` cg`y dpynd ixac

,xyk cr zeyigkn miyp izyy ote`a mixen`éàúàc ïBâk àlà¤¨§©£©
àøwéòî äMàz`ype lrad zny dcirde dy` d`a dligzny ± ¦¨¥¦¨¨

xg` e`a m`y dpynd zycgn df ote`ae ,dit lr xg`l ezy`
zepn`p od ixd ,lrad zn `ly ecirde miyp izy jkyigkdl

dpey`xd zecrd it lr z`yp xak m` elit`e ,dpey`xd z`
.dlran `vzéëä äéîçð éaøãì döøúåly epic z` yxtz jke ± §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥

,dingp iaxãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
å ,úBòc áBø øçà CläjkitlíéLð ézL eNòzeyigkndäMàa ©¥©©¥§¨§¥¨¦§¦¨

íéLðà éðLk úçàmiyigknd,ãçà Léàa.`vz df ote`aeìáà ©©¦§¥£¨¦§¦¤¨£¨
y ote`aíéLð ézLzeyigknãçà Léàaoi` ,xyk cg` cr - §¥¨¦§¦¤¨

`l` 'zerc aex' xg` dfa mikledéîc àbìôe àbìôkmd ixd - §©§¨©§¨¨¥
,cg` cr cbp cg` crl dey mpic xnelk ,dvgne dvgnk
it lr dy`d z` epxzdy oeiky dpynd ly `yixa x`eany
enke ,mipyk on`p oey`xdy ,oey`xd dxizidn `vz `l oey`xd
dxizidn `vz `le ,eyigkdl ecbpk zepn`p opi` miyp izy ok

.oey`xd
:dpyna epipy'åëå úî íéøîBà íéðLit lr s` zn `l xne` cre §©¦§¦¥

:`xnbd dywn .`ypz ,z`yp `lyïì òîLî÷ éàîd`a dn ± ©¨©§©¨
cbp on`p cg` cr oi`y i`ce ixd ,df oica eprinydl dpynd

xaecn df oica s`y yxtze aiyz m`e .mipyå ,úeãò éìeñôae`a ¦§¥¥§
eprinydløúa ìéæàc äéîçð éaøãëxg` jledy ±.úBòc áBø ¦§©¦§¤§¨§¨¦¨©¥

,dfa yi yecig dn dywiCä eðééäepcnl xaky dn edf ixd ± ©§©
s` ,zn `l mixne` mipye zn xne` cg`y ,dpynd ly `yixa
zecr dlhae zerc aex xg` mikledy meyn ,`vz z`ypy it lr

.crdoky ,di`x oi` `yixa epipyy oicdn :`xnbd zvxzneäî©
àîéúcxn`z `ny ±úBòc áBø øúa ïðéìæà ékmikled izni` ± §¥¨¦©§¦©¨©¥

z` miyigknd mileqtd mipyd ixac milawne zerc aex xg`
,cigidàøîeçìmcewd oica enk `xneg jkn `vei xy`k - §§¨

xingdl mepin`de ,zn `l mixne` zecr ileqt ipydy dpyna
.el z`ypy ipyd on d`ivedleàle÷ì ìáàjkn `vei xy`k - £¨§¨

,`ypdl zxzene zny mixne` mipydy `tiqa oebk ,`lewàì± Ÿ
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc zenai(iyiy meil)

m` okeúî úøîBà äMà,lradåd`a ezy` z` exizdy mcew ¦¨¤¤¥§
äMàe zxg`úî àì úøîBà,lrad,àNpú àì Bæ éøäd`ay oeiky ¦¨¤¤Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

ef ixd ,dpey`xd zecr it lr dy`d z` exizdy mcew dipy
.dit lr oixizn oi`e zygken zecr

àøîâ
ef ,zn `l zxne` zg`e ilra zn zxne` zg` ,dpyna epipy
.`ypz `l zn `l zxne`y dxvd eli`e `ypz zn zxne`y

rnyn :`xnbd dywnc dpynaàîòè`ypdl dxeq` dxvdy ©£¨
meynà÷ézLéà àä ,úî àì äøîàc`le dwzy m` la` - §¨§¨Ÿ¥¨¦§¦¨

,dipyd zecr z` dyigkdàNpzdzxv zecr it lr `id s` ¦¨¥
,dywe .zn zxne`y,dzøáçì äãéòî äøö ïéà àäepipyy itk ¨¥¨¨§¦¨©£¤§¨

lirl dpyna(.fiw):`xnbd zvxzn .,déì àëéøèöéà 'úî àì'Ÿ¥¦§§¦¨¥
dcirn dxv oi`y meyn dxeq`y heyt dwzyyk ok` ,xnelk
xy`k elit` `l` ,eprinydl `pzd jxved `l dfe ,dzxagl
dfa s`y eprinydl `pzd jxved 'zn `l' dxn`e dyigkd

c ,`ypdl dxeq`úééî àä àðéîà Czòc à÷ìñdler did oky ± ¨§¨©§¨£¦¨¨¨¦
,zn lrad zn`ay zrcei dxvd s` df ote`ay xnel jzrcaàäå§¨

àðåekéî÷c àéä äøöì dìe÷ì÷ì ,úî àì äøîà÷cdpeekzd ± §¨¨§¨Ÿ¥§©§¨§¨¨¦§¨¦©§¨
,obrzzy ick dzxv z` jka lwlwlìt íò éLôð úBîz'å'íézL §¨©§¦¦§¦§¦

(l fh mihtey),äøîà÷zlwlwn `id jkay it lr s` ,xnelk ¨¨§¨
`nye .dzxv lwlwl ick ok dcirn ,`ypdl lkez `ly dnvrl

.`ypdl dpxizp ef dxaq zngnïì òîLî÷eprinyd jkitl ± ¨©§©¨
.`ypdl dxeq` df ote`a s`y `pzd

:dpyna epipy'åë úî úøîBà úçàxi`n iax ,bxdp zxne` zg`e ©©¤¤¥
dcedi iax ,e`ypi `l el` ixd ef z` ef zeyigkne li`ed ,xne`
.e`ypi ,miiw lrad oi`y zecen efe efe li`ed ,mixne` oerny iaxe
zecr yigkdl zlren dxvd zecr xi`n iax zrcly ,x`eane

:`xnbd zl`ey .dzxagàLéøa øéàî éaø âBìôéìåiax welgie ± §¦§©¦¥¦§¥¨
zn zxne` zg` ,dpynd ly `yixa epipyy dn lr mb xi`n
`l 'zn `l' zxne`de `ypz 'zn' zxne`d ,zn `l zxne` zg`e
li`ed ,odipy z` xeq`l yi xi`n iax zrcl ixdy ,`ypz

.`ypz `l zn zxne`y ef mbe ,ef z` ef zeyigkne
:`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîàly `yixa epipyy oicd ok` ¨©©¦¤§¨¨

`ypz zn zxne`y efy dpyndå ,äéeðL ú÷Bìçîazhiyéaø §©£¤§¨§©¦
,àéä ïBòîL éaøå äãeäé,llk dzxv iabl zpn`p dpi`y mixaeqd §¨§©¦¦§¦

zn zxne`y ef elit`y xaeqe dfa mb wleg ezhiyl xi`n iax j`
yigkdl zpn`p dxve ,ef z` ef zeyigkny oeik ,`ypdl dxeq`

.dzxag
øéàî éaø àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøå`yixdy xnel xyt` - §©¦¨¨¨©£¦¥¨©¦¥¦

oky ,xi`n iax zhiyl s` zipypàäazxne` `idy df ote`a - §¨
zn `l zxne` dxvde znäãBî øéàî éaø eléôàdpi` dxvdy £¦©¦¥¦¤

meyn ,dze` xeq`l zpn`pìëczxin`äMà úeãòa 'úî àì' §¨Ÿ¥§¥¦¨
,`ypdl dze` xeq`làéä äLçëä åàìyigkdl zlren dpi` ± ¨©§¨¨¦

.zpn`p ,ilra zn dxn`y ef `l` ,zn dxn`y dpey`xd z`
:opgei iax ixac lr dywn `xnbdïðz,dpynd seqa epipy ±ãò §©¥

cg`úî øîBà,lradãòåcg`úî àì øîBàoke ,lradäMà ¥¥§¥¥Ÿ¥¦¨
yäMàå úî úøîBàzxg`.àNpú àì Bæ éøä ,úî àì úøîBà ¤¤¥§¦¨¤¤Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

mby ixd ,dxva s`e dy` lka xaecny dpynd oeyln rnyne
.zn dxn`y dzxag z` yigkdl zpn`p zn `l zxne`y dxv

àîìLaxacd oaen ±øæòìà éaøìepzpyna oey`xd oicdy xaeqd ¦§¨¨§©¦¤§¨¨
cinrdl xyt`y ,zwelgna iepyàîúñdpynd lyøéàî éaøk §¨¨§©¦¥¦

.`ypz `l okle dyigkdl dxvd zpn`py xaeqdïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
zpn`p dpi` zn `l zxne`d dxvy dcen xi`n iaxy xaeqd

,dyigkdlàéL÷y df oic ezhiyl oky ,dyw ±epi` `tiqa ©§¨
:`xnbd dwiqn .`pz mey zrcl ayiiznàéL÷dyw ok` ± ©§¨

.opgei iax ly exe`ia

äðùî
cirdl zeleqtd on zg` ly dzin zecra oecl dtiqen dpynd

:dnexza lek`ln dzxqe` m` ,d`py zngnäëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨
,éìòa úî äøîàå äàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéädnvr `id ¦©§¨¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©§¦

àNpz,`ypdl zxzen ±äøeñà dúøöå .dúaeúk ìBhúå`ypdl ¦¨¥§¦§¨¨§¨¨¨£¨
m`e .dzecr it lräúéädxvdìàøNé úad`eypd,ïäëì ¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥

e jiynzäîeøúa ìëàzzyyeg dpi`e ,miiw dlray zwfga Ÿ©¦§¨
zpn`p dpi` dxvdy myky .zn `l zxne`y dzxv zecrl

,dnexzn dlqetl zpn`p dpi` jk `ypdl dxizdléaø éøác¦§¥©¦
ãò äøéáò éãéî ezàéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¦¥£¥¨©

å àNpéì äøeñà àäzLmb,äîeøúa ìBëàlî äøeñàoeik ,xnelk ¤§¥£¨¦¨¥§£¨¦¤¡¦§¨
e` ,dlwlwl ick zny xwya dcird dzxv m` wtq o`k yiy
m` `l` dxiar yygn `vz `ly `vnp ,lrad zn zn`ay
dnexz lk`z `l mbe ,zn `ly yygn xg`l `ypz `l ok

.zny yygn
m` ,dzeng lr dcirnd dlka oicd okeøçàå éìòa (éì) úî äøîà̈§¨¥¦©§¦§©©

àNpz ,éîç úî Ck`idäøeñà dúBîçå ,dúaeúk ìBhúå.`ypdl ¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨¨©£¨£¨
m`eäúéädzengìàøNé úad`eypdäîeøúa ìëàz ,ïäëì ¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©¦§¨

,`xnegl s` dzlk ixacl zyyeg dpi`e miiw dlray zwfga
äøéáò éãéî dàéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¨¦¥£¥¨

.äîeøúa ìBëàlî äøeñàå ,àNpéì äøeñà àäzL ãò©¤§¥£¨¦¨¥©£¨¦¤¡¦§¨

àøîâ
mb zwelgnd z` zepyl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:dlk zecr oiprl mbe dxv zecr oiprlàëéøöe`pzd jxved ± §¦¨
,zewelgnd izy z` rinydlàúéén÷ Cä øîzéà éàcm`y - §¦¦§©©©©§¨

epiid ,dzxv zecra dpey`xd zwelgnd wx zxn`p dzid
mixne`àäadf ote`a `weec ±ïBôøè éaø øîà÷miyyeg oi`y §¨¨¨©©¦©§

dxvd z`py oky ,dnexza lek`l mb zxzene dxvd ixacl llk
c`n dlecb dipyldôeâc àøòöc íeMîlr sebd xrv dl yiy ± ¦§©£¨§¨

i`ce jkle ,dpnn yinyz lrad rpen dzxv zngny ,dci
dzecrl miyyeg oi`e ,xeqi`a `ypzy dlwlwl ick zxwyn

.dnexza xeq`l s`ìáàl dcirnd dlkéléî àøòöc ,dúBîç £¨£¨§©£¨¦¥
àîìòcdl znxeb dzeng oi`y ,jk lk dlecb dz`py oi`y - §¨§¨

mirx mixac dlral zxne`y ,mixaca xrv `l` sebd xrv
,xwyl dceygy i`ce df oi`e ,dilrdéì éãBî àîéàdcen `ny ± ¥¨¥¥

oetxh iaxàáé÷ò éaøì`dzy oiprl dlkd ixacl yegl yiy §©¦£¦¨
zepyl `pzd jxved jkl .dnexz zlik`a dxeq` dzeng

.dzengl dcirnd dlka mb mzwelgnàäa øîzéà éàåm`e - §¦¦§©§¨
epiid ,dzengl dcirnd dlk oiprl wx mzwelgn zxn`p dzid

`weec mixne`àáé÷ò éaø øîà÷ àäadlkd `ny yeygl yiy §¨¨¨©©¦£¦¨
oi`y oeik ,dit lr dnexza dzeng z` xeq`le zn` zxaec

,zxwyn i`ce dpi`e jk lk dlecb dz`pyCäa ìáàoiprl ± £¨§©
,sebd xrv zngn dlecb dz`pyy ,dxvdéì äãBî àîéàiax ¥¨¤¥

`aiwrïBôøè éaøì.dzecrl llk yeygl oi`e zxwyn i`cey §©¦©§
àëéøöizya ewlgpy eprinydl dpynd dkxved jkl - §¦¨

.zenewnd
:dkld wqt d`ian `xnbdäëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨

ïBôøè éaøk.dnexza zxzen dzxvy §©¦©§
:jkl reiq d`ian `xnbdàðéðz éîð ïðà óà ,éiaà øîàep` mb ± ¨©©©¥©£©©¥¨¦¨

dpyna ok epipy(a"r onwl)mid dpicnl dlra mr dkldy dy` ,
dy`d d`ae ,meail dwewf zwfga `id ixde oa dl did `le

,dxn`e,íiä úðéãîa ïa éì ïzéðdligz ,dxn`e dtiqedeéða úî ¦©¦¥¦§¦©©¨¥§¦
,éìòa Ck øçàå,meail dwewf `id oiicry `vnpeúðîàðzxzene §©©¨©§¦¤¡¤¤

zn dxn` m` la` .maiizdlCk øçàå éìòazn,éða`vnpe ©§¦§©©¨§¦
,meain dxeht `id dixaclyúðîàð dðéà,weyl `ypdl dxeq`e ¥¨¤¡¤¤

emewn lknäéøáãì ïéLLBç,mail dxqe`låoklàìå úöìBç §¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ
.úîaééúî`weecy herin rnyn 'dixacl' dpynd oeylne ¦§©¤¤

äéøáãìdnvrl dcirdy dy`d lyïéLLBçc àeä,xingdlàä ¦§¨¤¨§§¦¨
[la`±]äøö éøáãì,dlra zny dzxagl dcirndïéLLBç ïéà §¦§¥¨¨¥§¦

iax zrck dpynd dnzqy ixd .xingdl elit`e llk dzecrl
e ,oetxhdpéî òîL.oetxh iaxk dkldy §©¦¨
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miwxt dyelya` cenr giw sc ± iriax wxtzenai
àùðú àì åæ éøä úî àì äøîà äùàå úî äøîà äùàmcew dipy z`ae li`ed Ð

i`dl dl `pinwen `xnbae .dzxqe` dzxv ef dipy elit`e .dpey`x it lr dexiziy

inp dzxv :xn`c ,xi`n iaxk `nzq.dl `ygknàøîâäéì àëéøèöéà úî àìÐ

`wzy i`c ab lr s`copireny`l jixhvi` ,dzxag zecra `ypz `lc ol `hiyt

dygknc `kidednc .`ypz `l inp dl

`zrc `ilb `xrxrne `iz`c oeik :`nizc

ixervlcdpbrle ,`iz`w dxvl,`ypz `ly

jkld ,`carw "mizylt mr dytp zenz"e

.ol rnynw ,ixzyz `id elit`ú÷åìçîá
äéåðù.diepy dpey`x s` dpexg` zwelgna Ð

iax `l` ,`id lkd ixac `nzq `niz `lc

`l dxv :ixn`c ,`id oerny iaxe dcedi

.dygknàéä äùçëä åàì úî àìopaxc Ð

.`nwl depnidúî àì úøîåà äùàåelit` Ð

.rnyna dzxväðùîäúéäza dzxv Ð

.odkl l`xyiäîåøúá ìëàúzwfga Ð

,dzxv zecrl zyyeg dpi`e ,miiw dlray

zpn`p dpi` d`iydl zpn`p dpi`e li`ed

.dlqetläøåñà äúåîçådcirn dlk oi`y Ð

zn" `yixa dxn`c ab lr s`e .dzengl

zixkp `iede ,zelk cv dl rwtc ,"ilraÐ

:(a,fiw) lirl xn`ck ,`pnidn `l ikd elit`

.'ek ziin deng `le ziin dlra e`l `däúéä
.'ek odkl l`xyi za dzeng Ðàøîâàøòö

äôåâãi`ce `d ,dlran dl zrpen yinyz Ð

`idy elit`e .`ypzy dlwlwl ick `xwyn

z`yp.mizylt mr dytp zenz Ðäéì éãåî
àáé÷ò éáøìzipxwya dl opiwfgn `lc Ðilek

d`iydlc idpe .i`d`xnegl la` ,`pnidn `l

dnexz oiprl.yegiz Ðïá éì ïúéðdy` Ð

dzviyke ,mid zpicnl dlra mr dkldy

,meaii zwfga zcnere oa dl did `l o`kn

,mid zpicna oa il ozip :dxn`e z`aeipa zne

dwfgn dytp `wtn `lc ,ilra zn jk xg`e

maiil dkixv `id oiicry ,`ziinwzpn`p Ð

.maiizdl zxzeneúðîàð äðéà`ypdl Ð

dy`l opax depnid ikc .dvilg `la weylÐ

`wiicc ,depnid dlra`iwet`l la` ,`aqpne

main dytp.dil `ipqc oipnifc ,depnid `l Ð

äéøáãì ïðéùééçåm`e ,dwfgn dytp dwt`c Ð

dnaiil mai `a.zvlege ,dl opiway `l Ð

äéøáãì.rnyn `herin Ð
äðùî
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,mzdc `yixc :inp i` .dl gkync oeik ,`tiqn iieyw`l dil `gipc :xnel yie !`hiyt `kd

dxezd on on`p cg` crc oeikiccd` iygkn i`e ,ixze ixzk ied Ð,dzey dzid `l Ð

`kd la`.`id opaxc `zpwz Ðúåùéçëîåe`ypi `l el` ixd ef z` efi`cec Ð

o`n `ki`e .mixacd zzn` erci `l ik ,xwy zexne` mdizy ile`e .zipxwy odn zg`

inp `ki`e ,`yixa bilt n"xc `xnba xn`c

ediizbelt hwp `lc `de .`ypz `le ,dygkd

`yixa.dcen `tiqac `pin` dedc meyn Ð

[a,fiw cenrl jiiy]

ìéàåämiiw oi`y zecen efe efela` Ð

`l dze` ,miiw zxne`e zygknd

.ediizeek `nwezin `yixc `ypz

àîòè'ek `wizyi` `d zn `l dxn`cÐ

"zn `l" `de ?wiic i`n :xn`z m`e

dygkny it lr s`y opireny`l dil jixhvi`

oeik ,`hiyt `dc xninl `kile !`ypz dzxv

dxv oi`ydzxagl dcirnjixhvi` `dc Ð

inp opgei iaxle .dlr xi`n iax biltc ,`aeh

epiax xne`e .`da dcen xi`n iaxc opirny`

zn `l zxne`y z`f xn`wn wiicc :wgvi`l Ð

zxne` zg` `l` ipzinl dil ied `lc ,`ypz

zn `l zxne` zg`e zn`prci `p`e ,`ypz Ð

zn `lc `iddc ,i`w zn zxne``cdziey Ð

.`xeqi`c dkizg dytpl

à÷ìñziin znin `d `pin` jzrcyi Ð

dzidy dnn xzei zny xnel epl

dwzy i`c ,zwzeyla` .dlewlwl `ira i`ce Ð

zn `l zxne`yk,ok zxne` d`py zngn Ð

zinc drci `l i`c .obrzzy dvex `idyÐ

mewn lkn :xn`z m`e .dlwlwl zwzey dzid

dzieyc oeik ,diixyinl `zrc `wlq ikid

elit`c :xnel yie ?`xeqi`c dkizg dytpl

dixacl `lzn` dpzpe dcen.zpn`p dpi` Ð

zy`" dxn`y dy`l (`,ak zeaezk) `inc `le

zpn`pc "ip` diept" dxn`e dxfge "ip` yi`

.dixacl `lzn` dpzpyk

ìëã`id dygkd e`l dy` zecra zn `lÐ

`l lkc :xn`w ikdc l`ei epiaxl d`xp

zn`ied `l `wec zexvae ,zg` zaa elit` Ð

`l aey zxne`y dzxve ,opax depnidc .dygkd

znzg` zaa cre cra la` .dpin`dl oi` ÐÐ

:lirl opixn`e .`ypz `l `tiqa oizipzna xn`

dexizd `l `d ,`ypil dexizde zn xne` cr

zg` zaa mdipy e`a `l` `ypil.`ypz `l Ð

`nrhe ,ixii` `wec zexvac yxtl yi ok lre

zn `lc,dzxv dzygkny dygkd ied `lc Ð

ef la` ,zxg`d `ypz jkle ,dpin`dl epl oi`e

bxdp zxne` efe zn zxne`i`ce `ied Ð

opi`e onvr xizdl ze`a odizyc oeik ,dygkd

zercei oi`e ,incca ixn`c ,odixac zepeekn

zn `l zxne` dy`e zn zxne` dy` :ipzwc ,`tiqn xity wiic `zyde .mixacd zezn`ikd e`l i`c ,qxhpewa yxitck rnyn zexv elit`e .`ypz `l ef ixd Ðepiid ?eprinyn dn Ð

!`nlrc cre crxfrl` iaxl `nlya xn`welkc ixii` opgei iaxc miyxtn epiid m` la` .'ek dyw opgei iaxl `l` ,zg` zaa elit` `ypz xn`c `yix` `bilte ,xi`n iaxk `nzq Ð

df xg` dfa epiid zn `l`wece .zg` zaa ixii` `zrny dlekc dpin rny `l` ,zg` zaa ixii`c xfrl` iaxl dcinrdl yi `nlr ilekl mbe ?opgei iaxl `tiqn dywn i`n ok m` Ð

.izyxitck ,dxva `l` `wec e`l dy` zecra "zn `l" lkc ,dxvaäùàzn `l zxne` dy`e zn zxne`zn` m`e ,cgi oi`ay `kid crd z` zygkn zg` dy`c opixn` i` Ð

ok `ed.ikd `ziixa iziine ,inp ikd oi`c dcedi iax `vn inlyexiae .ith `zeax dil iedc ,ikd ipzinl dil ded Ðàìà`iyw opgei iaxl.rnyn dzxva elit` "zxne` dy`"c Ð

i`w `l mzde .'ek 'z`nhp' zxne` dy` ,'z`nhp `l' xne` cg` cre ,'z`nhp' xne` cg` cr (a,`l dheq) "`piwy in" wxta opz ikdc ,ixii` `nlra miypa `nlc ?olpn :xn`z m`e

.ixii` zexvac irhinl `kil mzdc :xnel yie !dy` ipzw ikd elit`e ,zexv`úádnexza lk`z odkl l`xyidnexza inp i` ,opaxc dnexza `wec i` wgvi epiaxl `wtqn Ð

i`d ikae ,jytp dnn `xeqi` ciarc `cg `kd `ki` ,edin .oiliay ipy` dedc icin ,yi` zy` zwfg` dnwe`e ,dpin`dl oi` dzxv lre .`aqpine `wiicc dwfg` dnwe`c ,`ziixe`c

.(a,h) oileg zkqnae (a,a) dcp zkqn yixa rnynck ,dheqn opitli `l `peebóà`pipz inp op`dlrae `id dkldy dy`dc `yix iziin `lc `d Ðxzda ixiin `tiqc meyn `ny Ð

.dipin wiic ,oetxh iaxc dizlink ,weyl dnaiäéøáãìoiyyegc `ed`nlc ?dzxv ixacl `le oiyyeg dixacl ipzwc jdn oetxh iaxl `zriiq iziin ikidc :wgvi epiaxl dniz Ð

dnexza dlk`e dxv ixacl yegip `l eli` ,`aiwr iaxca la` ,llk dxiar `kil dxv ixacl yegip `l m`y oeik ,dcen `aiwr iax `kd`lc :wgvi epiax xne`e !i`cea dxiar `ki` Ð

.dixacl oiyyege xeziin `l` wiic
xn`
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¯ "úî àì" :úøîBà äMàå ,"úî" :úøîBà äMà¦¨¤¤¥§¦¨¤¤Ÿ¥
.àNpz àì Bæ éøäàøîâàì" :äøîàc àîòè £¥Ÿ¦¨¥©£¨§¨§¨Ÿ

äãéòî äøö ïéà àä .àNpz ¯ à÷ézLéà àä ,"úî¥¨¦§¦¨¦¨¥¨¥¨¨§¦¨
.déì àëéøèöéà "úî àì" !dzøáçìCúòc à÷ìñ ©£¤§¨Ÿ¥¦§§¦¨¥¨§¨©£¨

àðéîà¯ "úî àì" :äøîà÷c àäå ,úééî àä ¨¦¨¨¨¥§¨§¨¨§¨Ÿ¥
íò dLôð úeîú"å ,àðåeëéî÷c àéä äøvì äìe÷ì÷ì§¦§¨©¨¨¦§¨¦©§¨§¨©§¨¦

ìtúî úøîBà úçà" .ïì òîLî÷ ,äøîà÷ "íézL §¦§¦¨¨§¨¨©§©¨©©¤¤¥
'åë:øæòìà éaø øîà !àLéøa øéàî éaø âBìôéìå ."§¦§©¦¥¦§¥¨¨©©¦¤§¨¨

éaøå .àéä ïBòîL éaøå äãeäé éaøå ,äéeðL ú÷Bìçîa§©£¤§¨§©¦§¨§©¦¦§¦§©¦
eléôà ¯ àäa ,øéàî éaø àîéz eléôà :øîà ïðçBé¨¨¨©£¦¥¨©¦¥¦§¨£¦
¯ äMà úeãòa "úî àì" ìëc ,äãBî øéàî éaø©¦¥¦¤§¨Ÿ¥§¥¦¨
øîBà ãòå "úî" øîBà ãò :ïðz .àéä äLçëä åàì̈©§¨¨¦§©¥¥¥§¥¥
àì" úøîBà äMàå "úî" úøîBà äMà ,"úî àì"Ÿ¥¦¨¤¤¥§¦¨¤¤Ÿ
¯ øæòìà éaøì àîìLa .àNpz àì Bæ éøä ¯ "úî¥£¥Ÿ¦¨¥¦§¨¨§©¦¤§¨¨

k àîúñøéàî éaø.àéL÷ !àéL÷ ïðçBé éaøì àlà , §¨¨§©¦¥¦¤¨§©¦¨¨©§¨©§¨
äðùî,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨

,dúaeúk ìBhúå ,àNpz ¯ "éìòa úî" :äøîàå äàáe¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦§¨¨
ìëàz ¯ ïäëì ìàøNé úa äúéä .äøeñà dúøöå§¨¨¨£¨¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©
ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ,äîeøúa¦§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥
äøeñà àäzL ãò ,äøéáò éãéî BúàéöBî Cøc Bæ¤¤¦¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨

.äîeøúa ìBëàlî äøeñàå àNpéìéì úî" :äøîà ¦¨¥©£¨¦¤¡¦§¨¨§¨¥¦
,dúaeúk ìBhúå ,àNpz ¯ "éîç úî Ck øçàå éìòa©£¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨¨
ìëàz ¯ ïäëì ìàøNé úa äúéä .äøeñà dúBîçå©£¨£¨¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©
ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ,äîeøúa¦§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥
äøeñà àäzL ãò ,äøéáò éãéî dàéöBî Cøc Bæ¤¤¦¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨

.äîeøúa ìBëàlî äøeñàå ,àNpéìàøîâ,àëéøöe ¦¨¥©£¨¦¤¡¦§¨§¦¨
,ïBôøè éaø øîà÷ àäa ¯ àúéén÷ Cä øîzéà éàc§¦¦§©¨©©§¨§¨¨¨©©¦©§
éléî àøòöc ,dúBîç ìáà ,dôeâc àøòöc íeMî¦§©£¨§¨£¨£¨§©£¨¦¥
øîzéà éàå .àáé÷ò éaøì déì éãBî àîéà ,àîìòc§¨§¨¥¨¥¥§©¦£¦¨§¦¦§©
àîéà Cäa ìáà ,àáé÷ò éaø øîà÷ àäa ¯ àäa§¨§¨¨¨©©¦£¦¨£¨§¨¥¨
øîà äãeäé áø øîà .àëéøö ,ïBôøè éaøì déì äãBî¤¥§©¦©§§¦¨£©©§¨£©
úî ,íiä úðéãîa ïa éì ïzéð" :àðéðz éîð ïðà óà ,ééaà øîà .ïBôøè éaøk äëìä :ìàeîL§¥£¨¨§©¦©§¨©©©¥©£©©¦¨¥¨¦©¦¥¦§¦©©¨¥

éðaCk øçàå,äéøáãì ïéLLBçå ,úðîàð dðéà ¯ "éða Ck øçàå éìòa" .úðîàð ¯ "éìòa §¦§©©¨©£¦¤¡¤¤©£¦§©©¨§¦¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨
,ïéLLBç ïéà äøö éøáãì àä ,ïéLLBçc àeä äéøáãì .úîaééúî àìå úöìBçådpéî òîL. §¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦§¨¤¨§§¦¨§¦§¥¨¨¥§¦§©¦¨
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רלכ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc zenai(iyiy meil)

m` okeúî úøîBà äMà,lradåd`a ezy` z` exizdy mcew ¦¨¤¤¥§
äMàe zxg`úî àì úøîBà,lrad,àNpú àì Bæ éøäd`ay oeiky ¦¨¤¤Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

ef ixd ,dpey`xd zecr it lr dy`d z` exizdy mcew dipy
.dit lr oixizn oi`e zygken zecr

àøîâ
ef ,zn `l zxne` zg`e ilra zn zxne` zg` ,dpyna epipy
.`ypz `l zn `l zxne`y dxvd eli`e `ypz zn zxne`y

rnyn :`xnbd dywnc dpynaàîòè`ypdl dxeq` dxvdy ©£¨
meynà÷ézLéà àä ,úî àì äøîàc`le dwzy m` la` - §¨§¨Ÿ¥¨¦§¦¨

,dipyd zecr z` dyigkdàNpzdzxv zecr it lr `id s` ¦¨¥
,dywe .zn zxne`y,dzøáçì äãéòî äøö ïéà àäepipyy itk ¨¥¨¨§¦¨©£¤§¨

lirl dpyna(.fiw):`xnbd zvxzn .,déì àëéøèöéà 'úî àì'Ÿ¥¦§§¦¨¥
dcirn dxv oi`y meyn dxeq`y heyt dwzyyk ok` ,xnelk
xy`k elit` `l` ,eprinydl `pzd jxved `l dfe ,dzxagl
dfa s`y eprinydl `pzd jxved 'zn `l' dxn`e dyigkd

c ,`ypdl dxeq`úééî àä àðéîà Czòc à÷ìñdler did oky ± ¨§¨©§¨£¦¨¨¨¦
,zn lrad zn`ay zrcei dxvd s` df ote`ay xnel jzrcaàäå§¨

àðåekéî÷c àéä äøöì dìe÷ì÷ì ,úî àì äøîà÷cdpeekzd ± §¨¨§¨Ÿ¥§©§¨§¨¨¦§¨¦©§¨
,obrzzy ick dzxv z` jka lwlwlìt íò éLôð úBîz'å'íézL §¨©§¦¦§¦§¦

(l fh mihtey),äøîà÷zlwlwn `id jkay it lr s` ,xnelk ¨¨§¨
`nye .dzxv lwlwl ick ok dcirn ,`ypdl lkez `ly dnvrl

.`ypdl dpxizp ef dxaq zngnïì òîLî÷eprinyd jkitl ± ¨©§©¨
.`ypdl dxeq` df ote`a s`y `pzd

:dpyna epipy'åë úî úøîBà úçàxi`n iax ,bxdp zxne` zg`e ©©¤¤¥
dcedi iax ,e`ypi `l el` ixd ef z` ef zeyigkne li`ed ,xne`
.e`ypi ,miiw lrad oi`y zecen efe efe li`ed ,mixne` oerny iaxe
zecr yigkdl zlren dxvd zecr xi`n iax zrcly ,x`eane

:`xnbd zl`ey .dzxagàLéøa øéàî éaø âBìôéìåiax welgie ± §¦§©¦¥¦§¥¨
zn zxne` zg` ,dpynd ly `yixa epipyy dn lr mb xi`n
`l 'zn `l' zxne`de `ypz 'zn' zxne`d ,zn `l zxne` zg`e
li`ed ,odipy z` xeq`l yi xi`n iax zrcl ixdy ,`ypz

.`ypz `l zn zxne`y ef mbe ,ef z` ef zeyigkne
:`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîàly `yixa epipyy oicd ok` ¨©©¦¤§¨¨

`ypz zn zxne`y efy dpyndå ,äéeðL ú÷Bìçîazhiyéaø §©£¤§¨§©¦
,àéä ïBòîL éaøå äãeäé,llk dzxv iabl zpn`p dpi`y mixaeqd §¨§©¦¦§¦

zn zxne`y ef elit`y xaeqe dfa mb wleg ezhiyl xi`n iax j`
yigkdl zpn`p dxve ,ef z` ef zeyigkny oeik ,`ypdl dxeq`

.dzxag
øéàî éaø àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøå`yixdy xnel xyt` - §©¦¨¨¨©£¦¥¨©¦¥¦

oky ,xi`n iax zhiyl s` zipypàäazxne` `idy df ote`a - §¨
zn `l zxne` dxvde znäãBî øéàî éaø eléôàdpi` dxvdy £¦©¦¥¦¤

meyn ,dze` xeq`l zpn`pìëczxin`äMà úeãòa 'úî àì' §¨Ÿ¥§¥¦¨
,`ypdl dze` xeq`làéä äLçëä åàìyigkdl zlren dpi` ± ¨©§¨¨¦

.zpn`p ,ilra zn dxn`y ef `l` ,zn dxn`y dpey`xd z`
:opgei iax ixac lr dywn `xnbdïðz,dpynd seqa epipy ±ãò §©¥

cg`úî øîBà,lradãòåcg`úî àì øîBàoke ,lradäMà ¥¥§¥¥Ÿ¥¦¨
yäMàå úî úøîBàzxg`.àNpú àì Bæ éøä ,úî àì úøîBà ¤¤¥§¦¨¤¤Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

mby ixd ,dxva s`e dy` lka xaecny dpynd oeyln rnyne
.zn dxn`y dzxag z` yigkdl zpn`p zn `l zxne`y dxv

àîìLaxacd oaen ±øæòìà éaøìepzpyna oey`xd oicdy xaeqd ¦§¨¨§©¦¤§¨¨
cinrdl xyt`y ,zwelgna iepyàîúñdpynd lyøéàî éaøk §¨¨§©¦¥¦

.`ypz `l okle dyigkdl dxvd zpn`py xaeqdïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
zpn`p dpi` zn `l zxne`d dxvy dcen xi`n iaxy xaeqd

,dyigkdlàéL÷y df oic ezhiyl oky ,dyw ±epi` `tiqa ©§¨
:`xnbd dwiqn .`pz mey zrcl ayiiznàéL÷dyw ok` ± ©§¨

.opgei iax ly exe`ia

äðùî
cirdl zeleqtd on zg` ly dzin zecra oecl dtiqen dpynd

:dnexza lek`ln dzxqe` m` ,d`py zngnäëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨
,éìòa úî äøîàå äàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéädnvr `id ¦©§¨¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©§¦

àNpz,`ypdl zxzen ±äøeñà dúøöå .dúaeúk ìBhúå`ypdl ¦¨¥§¦§¨¨§¨¨¨£¨
m`e .dzecr it lräúéädxvdìàøNé úad`eypd,ïäëì ¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥

e jiynzäîeøúa ìëàzzyyeg dpi`e ,miiw dlray zwfga Ÿ©¦§¨
zpn`p dpi` dxvdy myky .zn `l zxne`y dzxv zecrl

,dnexzn dlqetl zpn`p dpi` jk `ypdl dxizdléaø éøác¦§¥©¦
ãò äøéáò éãéî ezàéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¦¥£¥¨©

å àNpéì äøeñà àäzLmb,äîeøúa ìBëàlî äøeñàoeik ,xnelk ¤§¥£¨¦¨¥§£¨¦¤¡¦§¨
e` ,dlwlwl ick zny xwya dcird dzxv m` wtq o`k yiy
m` `l` dxiar yygn `vz `ly `vnp ,lrad zn zn`ay
dnexz lk`z `l mbe ,zn `ly yygn xg`l `ypz `l ok

.zny yygn
m` ,dzeng lr dcirnd dlka oicd okeøçàå éìòa (éì) úî äøîà̈§¨¥¦©§¦§©©

àNpz ,éîç úî Ck`idäøeñà dúBîçå ,dúaeúk ìBhúå.`ypdl ¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨¨©£¨£¨
m`eäúéädzengìàøNé úad`eypdäîeøúa ìëàz ,ïäëì ¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©¦§¨

,`xnegl s` dzlk ixacl zyyeg dpi`e miiw dlray zwfga
äøéáò éãéî dàéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¨¦¥£¥¨

.äîeøúa ìBëàlî äøeñàå ,àNpéì äøeñà àäzL ãò©¤§¥£¨¦¨¥©£¨¦¤¡¦§¨

àøîâ
mb zwelgnd z` zepyl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:dlk zecr oiprl mbe dxv zecr oiprlàëéøöe`pzd jxved ± §¦¨
,zewelgnd izy z` rinydlàúéén÷ Cä øîzéà éàcm`y - §¦¦§©©©©§¨

epiid ,dzxv zecra dpey`xd zwelgnd wx zxn`p dzid
mixne`àäadf ote`a `weec ±ïBôøè éaø øîà÷miyyeg oi`y §¨¨¨©©¦©§

dxvd z`py oky ,dnexza lek`l mb zxzene dxvd ixacl llk
c`n dlecb dipyldôeâc àøòöc íeMîlr sebd xrv dl yiy ± ¦§©£¨§¨

i`ce jkle ,dpnn yinyz lrad rpen dzxv zngny ,dci
dzecrl miyyeg oi`e ,xeqi`a `ypzy dlwlwl ick zxwyn

.dnexza xeq`l s`ìáàl dcirnd dlkéléî àøòöc ,dúBîç £¨£¨§©£¨¦¥
àîìòcdl znxeb dzeng oi`y ,jk lk dlecb dz`py oi`y - §¨§¨

mirx mixac dlral zxne`y ,mixaca xrv `l` sebd xrv
,xwyl dceygy i`ce df oi`e ,dilrdéì éãBî àîéàdcen `ny ± ¥¨¥¥

oetxh iaxàáé÷ò éaøì`dzy oiprl dlkd ixacl yegl yiy §©¦£¦¨
zepyl `pzd jxved jkl .dnexz zlik`a dxeq` dzeng

.dzengl dcirnd dlka mb mzwelgnàäa øîzéà éàåm`e - §¦¦§©§¨
epiid ,dzengl dcirnd dlk oiprl wx mzwelgn zxn`p dzid

`weec mixne`àáé÷ò éaø øîà÷ àäadlkd `ny yeygl yiy §¨¨¨©©¦£¦¨
oi`y oeik ,dit lr dnexza dzeng z` xeq`le zn` zxaec

,zxwyn i`ce dpi`e jk lk dlecb dz`pyCäa ìáàoiprl ± £¨§©
,sebd xrv zngn dlecb dz`pyy ,dxvdéì äãBî àîéàiax ¥¨¤¥

`aiwrïBôøè éaøì.dzecrl llk yeygl oi`e zxwyn i`cey §©¦©§
àëéøöizya ewlgpy eprinydl dpynd dkxved jkl - §¦¨

.zenewnd
:dkld wqt d`ian `xnbdäëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨

ïBôøè éaøk.dnexza zxzen dzxvy §©¦©§
:jkl reiq d`ian `xnbdàðéðz éîð ïðà óà ,éiaà øîàep` mb ± ¨©©©¥©£©©¥¨¦¨

dpyna ok epipy(a"r onwl)mid dpicnl dlra mr dkldy dy` ,
dy`d d`ae ,meail dwewf zwfga `id ixde oa dl did `le

,dxn`e,íiä úðéãîa ïa éì ïzéðdligz ,dxn`e dtiqedeéða úî ¦©¦¥¦§¦©©¨¥§¦
,éìòa Ck øçàå,meail dwewf `id oiicry `vnpeúðîàðzxzene §©©¨©§¦¤¡¤¤

zn dxn` m` la` .maiizdlCk øçàå éìòazn,éða`vnpe ©§¦§©©¨§¦
,meain dxeht `id dixaclyúðîàð dðéà,weyl `ypdl dxeq`e ¥¨¤¡¤¤

emewn lknäéøáãì ïéLLBç,mail dxqe`låoklàìå úöìBç §¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ
.úîaééúî`weecy herin rnyn 'dixacl' dpynd oeylne ¦§©¤¤

äéøáãìdnvrl dcirdy dy`d lyïéLLBçc àeä,xingdlàä ¦§¨¤¨§§¦¨
[la`±]äøö éøáãì,dlra zny dzxagl dcirndïéLLBç ïéà §¦§¥¨¨¥§¦

iax zrck dpynd dnzqy ixd .xingdl elit`e llk dzecrl
e ,oetxhdpéî òîL.oetxh iaxk dkldy §©¦¨
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miwxt dyelya` cenr giw sc ± iriax wxtzenai
àùðú àì åæ éøä úî àì äøîà äùàå úî äøîà äùàmcew dipy z`ae li`ed Ð

i`dl dl `pinwen `xnbae .dzxqe` dzxv ef dipy elit`e .dpey`x it lr dexiziy

inp dzxv :xn`c ,xi`n iaxk `nzq.dl `ygknàøîâäéì àëéøèöéà úî àìÐ

`wzy i`c ab lr s`copireny`l jixhvi` ,dzxag zecra `ypz `lc ol `hiyt

dygknc `kidednc .`ypz `l inp dl

`zrc `ilb `xrxrne `iz`c oeik :`nizc

ixervlcdpbrle ,`iz`w dxvl,`ypz `ly

jkld ,`carw "mizylt mr dytp zenz"e

.ol rnynw ,ixzyz `id elit`ú÷åìçîá
äéåðù.diepy dpey`x s` dpexg` zwelgna Ð

iax `l` ,`id lkd ixac `nzq `niz `lc

`l dxv :ixn`c ,`id oerny iaxe dcedi

.dygknàéä äùçëä åàì úî àìopaxc Ð

.`nwl depnidúî àì úøîåà äùàåelit` Ð

.rnyna dzxväðùîäúéäza dzxv Ð

.odkl l`xyiäîåøúá ìëàúzwfga Ð

,dzxv zecrl zyyeg dpi`e ,miiw dlray

zpn`p dpi` d`iydl zpn`p dpi`e li`ed

.dlqetläøåñà äúåîçådcirn dlk oi`y Ð

zn" `yixa dxn`c ab lr s`e .dzengl

zixkp `iede ,zelk cv dl rwtc ,"ilraÐ

:(a,fiw) lirl xn`ck ,`pnidn `l ikd elit`

.'ek ziin deng `le ziin dlra e`l `däúéä
.'ek odkl l`xyi za dzeng Ðàøîâàøòö

äôåâãi`ce `d ,dlran dl zrpen yinyz Ð

`idy elit`e .`ypzy dlwlwl ick `xwyn

z`yp.mizylt mr dytp zenz Ðäéì éãåî
àáé÷ò éáøìzipxwya dl opiwfgn `lc Ðilek

d`iydlc idpe .i`d`xnegl la` ,`pnidn `l

dnexz oiprl.yegiz Ðïá éì ïúéðdy` Ð

dzviyke ,mid zpicnl dlra mr dkldy

,meaii zwfga zcnere oa dl did `l o`kn

,mid zpicna oa il ozip :dxn`e z`aeipa zne

dwfgn dytp `wtn `lc ,ilra zn jk xg`e

maiil dkixv `id oiicry ,`ziinwzpn`p Ð

.maiizdl zxzeneúðîàð äðéà`ypdl Ð

dy`l opax depnid ikc .dvilg `la weylÐ

`wiicc ,depnid dlra`iwet`l la` ,`aqpne

main dytp.dil `ipqc oipnifc ,depnid `l Ð

äéøáãì ïðéùééçåm`e ,dwfgn dytp dwt`c Ð

dnaiil mai `a.zvlege ,dl opiway `l Ð

äéøáãì.rnyn `herin Ð
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,mzdc `yixc :inp i` .dl gkync oeik ,`tiqn iieyw`l dil `gipc :xnel yie !`hiyt `kd

dxezd on on`p cg` crc oeikiccd` iygkn i`e ,ixze ixzk ied Ð,dzey dzid `l Ð

`kd la`.`id opaxc `zpwz Ðúåùéçëîåe`ypi `l el` ixd ef z` efi`cec Ð

o`n `ki`e .mixacd zzn` erci `l ik ,xwy zexne` mdizy ile`e .zipxwy odn zg`

inp `ki`e ,`yixa bilt n"xc `xnba xn`c

ediizbelt hwp `lc `de .`ypz `le ,dygkd

`yixa.dcen `tiqac `pin` dedc meyn Ð

[a,fiw cenrl jiiy]

ìéàåämiiw oi`y zecen efe efela` Ð

`l dze` ,miiw zxne`e zygknd

.ediizeek `nwezin `yixc `ypz

àîòè'ek `wizyi` `d zn `l dxn`cÐ

"zn `l" `de ?wiic i`n :xn`z m`e

dygkny it lr s`y opireny`l dil jixhvi`

oeik ,`hiyt `dc xninl `kile !`ypz dzxv

dxv oi`ydzxagl dcirnjixhvi` `dc Ð

inp opgei iaxle .dlr xi`n iax biltc ,`aeh

epiax xne`e .`da dcen xi`n iaxc opirny`

zn `l zxne`y z`f xn`wn wiicc :wgvi`l Ð

zxne` zg` `l` ipzinl dil ied `lc ,`ypz

zn `l zxne` zg`e zn`prci `p`e ,`ypz Ð

zn `lc `iddc ,i`w zn zxne``cdziey Ð

.`xeqi`c dkizg dytpl

à÷ìñziin znin `d `pin` jzrcyi Ð

dzidy dnn xzei zny xnel epl

dwzy i`c ,zwzeyla` .dlewlwl `ira i`ce Ð

zn `l zxne`yk,ok zxne` d`py zngn Ð

zinc drci `l i`c .obrzzy dvex `idyÐ

mewn lkn :xn`z m`e .dlwlwl zwzey dzid

dzieyc oeik ,diixyinl `zrc `wlq ikid

elit`c :xnel yie ?`xeqi`c dkizg dytpl

dixacl `lzn` dpzpe dcen.zpn`p dpi` Ð

zy`" dxn`y dy`l (`,ak zeaezk) `inc `le

zpn`pc "ip` diept" dxn`e dxfge "ip` yi`

.dixacl `lzn` dpzpyk

ìëã`id dygkd e`l dy` zecra zn `lÐ

`l lkc :xn`w ikdc l`ei epiaxl d`xp

zn`ied `l `wec zexvae ,zg` zaa elit` Ð

`l aey zxne`y dzxve ,opax depnidc .dygkd

znzg` zaa cre cra la` .dpin`dl oi` ÐÐ

:lirl opixn`e .`ypz `l `tiqa oizipzna xn`

dexizd `l `d ,`ypil dexizde zn xne` cr

zg` zaa mdipy e`a `l` `ypil.`ypz `l Ð

`nrhe ,ixii` `wec zexvac yxtl yi ok lre

zn `lc,dzxv dzygkny dygkd ied `lc Ð

ef la` ,zxg`d `ypz jkle ,dpin`dl epl oi`e

bxdp zxne` efe zn zxne`i`ce `ied Ð

opi`e onvr xizdl ze`a odizyc oeik ,dygkd

zercei oi`e ,incca ixn`c ,odixac zepeekn

zn `l zxne` dy`e zn zxne` dy` :ipzwc ,`tiqn xity wiic `zyde .mixacd zezn`ikd e`l i`c ,qxhpewa yxitck rnyn zexv elit`e .`ypz `l ef ixd Ðepiid ?eprinyn dn Ð

!`nlrc cre crxfrl` iaxl `nlya xn`welkc ixii` opgei iaxc miyxtn epiid m` la` .'ek dyw opgei iaxl `l` ,zg` zaa elit` `ypz xn`c `yix` `bilte ,xi`n iaxk `nzq Ð

df xg` dfa epiid zn `l`wece .zg` zaa ixii` `zrny dlekc dpin rny `l` ,zg` zaa ixii`c xfrl` iaxl dcinrdl yi `nlr ilekl mbe ?opgei iaxl `tiqn dywn i`n ok m` Ð

.izyxitck ,dxva `l` `wec e`l dy` zecra "zn `l" lkc ,dxvaäùàzn `l zxne` dy`e zn zxne`zn` m`e ,cgi oi`ay `kid crd z` zygkn zg` dy`c opixn` i` Ð

ok `ed.ikd `ziixa iziine ,inp ikd oi`c dcedi iax `vn inlyexiae .ith `zeax dil iedc ,ikd ipzinl dil ded Ðàìà`iyw opgei iaxl.rnyn dzxva elit` "zxne` dy`"c Ð

i`w `l mzde .'ek 'z`nhp' zxne` dy` ,'z`nhp `l' xne` cg` cre ,'z`nhp' xne` cg` cr (a,`l dheq) "`piwy in" wxta opz ikdc ,ixii` `nlra miypa `nlc ?olpn :xn`z m`e

.ixii` zexvac irhinl `kil mzdc :xnel yie !dy` ipzw ikd elit`e ,zexv`úádnexza lk`z odkl l`xyidnexza inp i` ,opaxc dnexza `wec i` wgvi epiaxl `wtqn Ð

i`d ikae ,jytp dnn `xeqi` ciarc `cg `kd `ki` ,edin .oiliay ipy` dedc icin ,yi` zy` zwfg` dnwe`e ,dpin`dl oi` dzxv lre .`aqpine `wiicc dwfg` dnwe`c ,`ziixe`c

.(a,h) oileg zkqnae (a,a) dcp zkqn yixa rnynck ,dheqn opitli `l `peebóà`pipz inp op`dlrae `id dkldy dy`dc `yix iziin `lc `d Ðxzda ixiin `tiqc meyn `ny Ð

.dipin wiic ,oetxh iaxc dizlink ,weyl dnaiäéøáãìoiyyegc `ed`nlc ?dzxv ixacl `le oiyyeg dixacl ipzwc jdn oetxh iaxl `zriiq iziin ikidc :wgvi epiaxl dniz Ð

dnexza dlk`e dxv ixacl yegip `l eli` ,`aiwr iaxca la` ,llk dxiar `kil dxv ixacl yegip `l m`y oeik ,dcen `aiwr iax `kd`lc :wgvi epiax xne`e !i`cea dxiar `ki` Ð
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¯ "úî àì" :úøîBà äMàå ,"úî" :úøîBà äMà¦¨¤¤¥§¦¨¤¤Ÿ¥
.àNpz àì Bæ éøäàøîâàì" :äøîàc àîòè £¥Ÿ¦¨¥©£¨§¨§¨Ÿ

äãéòî äøö ïéà àä .àNpz ¯ à÷ézLéà àä ,"úî¥¨¦§¦¨¦¨¥¨¥¨¨§¦¨
.déì àëéøèöéà "úî àì" !dzøáçìCúòc à÷ìñ ©£¤§¨Ÿ¥¦§§¦¨¥¨§¨©£¨

àðéîà¯ "úî àì" :äøîà÷c àäå ,úééî àä ¨¦¨¨¨¥§¨§¨¨§¨Ÿ¥
íò dLôð úeîú"å ,àðåeëéî÷c àéä äøvì äìe÷ì÷ì§¦§¨©¨¨¦§¨¦©§¨§¨©§¨¦

ìtúî úøîBà úçà" .ïì òîLî÷ ,äøîà÷ "íézL §¦§¦¨¨§¨¨©§©¨©©¤¤¥
'åë:øæòìà éaø øîà !àLéøa øéàî éaø âBìôéìå ."§¦§©¦¥¦§¥¨¨©©¦¤§¨¨

éaøå .àéä ïBòîL éaøå äãeäé éaøå ,äéeðL ú÷Bìçîa§©£¤§¨§©¦§¨§©¦¦§¦§©¦
eléôà ¯ àäa ,øéàî éaø àîéz eléôà :øîà ïðçBé¨¨¨©£¦¥¨©¦¥¦§¨£¦
¯ äMà úeãòa "úî àì" ìëc ,äãBî øéàî éaø©¦¥¦¤§¨Ÿ¥§¥¦¨
øîBà ãòå "úî" øîBà ãò :ïðz .àéä äLçëä åàì̈©§¨¨¦§©¥¥¥§¥¥
àì" úøîBà äMàå "úî" úøîBà äMà ,"úî àì"Ÿ¥¦¨¤¤¥§¦¨¤¤Ÿ
¯ øæòìà éaøì àîìLa .àNpz àì Bæ éøä ¯ "úî¥£¥Ÿ¦¨¥¦§¨¨§©¦¤§¨¨

k àîúñøéàî éaø.àéL÷ !àéL÷ ïðçBé éaøì àlà , §¨¨§©¦¥¦¤¨§©¦¨¨©§¨©§¨
äðùî,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨

,dúaeúk ìBhúå ,àNpz ¯ "éìòa úî" :äøîàå äàáe¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦§¨¨
ìëàz ¯ ïäëì ìàøNé úa äúéä .äøeñà dúøöå§¨¨¨£¨¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©
ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ,äîeøúa¦§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥
äøeñà àäzL ãò ,äøéáò éãéî BúàéöBî Cøc Bæ¤¤¦¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨

.äîeøúa ìBëàlî äøeñàå àNpéìéì úî" :äøîà ¦¨¥©£¨¦¤¡¦§¨¨§¨¥¦
,dúaeúk ìBhúå ,àNpz ¯ "éîç úî Ck øçàå éìòa©£¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨¨
ìëàz ¯ ïäëì ìàøNé úa äúéä .äøeñà dúBîçå©£¨£¨¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©
ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ,äîeøúa¦§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥
äøeñà àäzL ãò ,äøéáò éãéî dàéöBî Cøc Bæ¤¤¦¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨

.äîeøúa ìBëàlî äøeñàå ,àNpéìàøîâ,àëéøöe ¦¨¥©£¨¦¤¡¦§¨§¦¨
,ïBôøè éaø øîà÷ àäa ¯ àúéén÷ Cä øîzéà éàc§¦¦§©¨©©§¨§¨¨¨©©¦©§
éléî àøòöc ,dúBîç ìáà ,dôeâc àøòöc íeMî¦§©£¨§¨£¨£¨§©£¨¦¥
øîzéà éàå .àáé÷ò éaøì déì éãBî àîéà ,àîìòc§¨§¨¥¨¥¥§©¦£¦¨§¦¦§©
àîéà Cäa ìáà ,àáé÷ò éaø øîà÷ àäa ¯ àäa§¨§¨¨¨©©¦£¦¨£¨§¨¥¨
øîà äãeäé áø øîà .àëéøö ,ïBôøè éaøì déì äãBî¤¥§©¦©§§¦¨£©©§¨£©
úî ,íiä úðéãîa ïa éì ïzéð" :àðéðz éîð ïðà óà ,ééaà øîà .ïBôøè éaøk äëìä :ìàeîL§¥£¨¨§©¦©§¨©©©¥©£©©¦¨¥¨¦©¦¥¦§¦©©¨¥

éðaCk øçàå,äéøáãì ïéLLBçå ,úðîàð dðéà ¯ "éða Ck øçàå éìòa" .úðîàð ¯ "éìòa §¦§©©¨©£¦¤¡¤¤©£¦§©©¨§¦¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨
,ïéLLBç ïéà äøö éøáãì àä ,ïéLLBçc àeä äéøáãì .úîaééúî àìå úöìBçådpéî òîL. §¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦§¨¤¨§§¦¨§¦§¥¨¨¥§¦§©¦¨
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äðùîúçà ìëì èâ ïúåð.olek z` `yil utg epi` m` Ðàøîâéðú÷ ùãé÷dgipnc oetxh iax xn`wc `ed mzd :xninl `ki`c Ðlra la` ,dyrn dyr `lc ,mdipiaÐ

beltilc ipzw `ldyrn da dyrc oeikc ,oetxh iaxdpibed`ia iyecwa dze`.olekl ozile ,dxiar icin envr `ivedl jixv Ðéðú÷ ìæâcar `xeqi`e li`edc Ðqipw Ð

edf i` rcei oi`e ,dyngn gwn gwl la` .`aiwr iax dildiqpwlc ipzw `l Ð.`aiwr iaxäéìò âéìô àî÷ àðúã ììëîla` .i`d ilek xeqi` `kilc ,ibilt gwle yciwa :xn`e Ð

lfbe lraa.dcen oetxh iax elit` Ðäàéáá ùãé÷ ùãé÷ éàîåyciw `pz :jixhvi` ediiexzc ,yciw irai` `le lfb ipzil :`niz `le .oetxh iax xht ikd elit`e ,dze` dpibc Ð

,`aiwr iaxc egk jricedl d`iaa`xeqi`c

ycwnc o`n` cibpn axc ,ciarw `ed opaxc

`ziixe`c `xeqi` o`k oi`e ,d`iaaelit` Ð

.qipw ikdäðùîéðá úî êë øçàå éìòá úî
weyl zxzen ipixde Ðzwfga ixdy ,zpn`p Ð

,d`vi weyl.xizdy dtd `ed xq`y dtde

úðîàð äðéà,el maiizdl Ðoiyyege,dixacl

`le ,dwfgn dytp dwt`c`ixzyin`la

`xeqi`c dkizg dytpl dzieyc ,dvilg

.`nlrnïá éì ïúéð,oa `la dkld `ide Ð

zwfgaemaiil dcizr.íáé éì ïúéðdkldy Ð

oi`y zwfga dkld `ide ,mid zpicna izeng

.mai dl'åë éîáé úî êë øçàå éìòá úîÐ

ediiexzcweyl dytp `ixyw,zpn`p Ð

dtdc ,dpey`xd dzwfga weyl zxzenexq`y

.xizdy dtd `edàøîâåúùàì èâ äëæîä
,dlawl gily dyry Ðdkifegily ici lr dl

.eiykrn yxbzzyíáé íå÷îá,g` el yiy Ð

`ede mai mewna `lyc .epnid dxhetl oeekzpe

dyxbl `acr dyxbin `lc ol `hiyt Ð

`l` .eipta `ly mc`l oiag oi`c ,dcil ribzy

.'ek dl `ed zekf opixn` in ,`kdïéùùåçå
äéøáãìd`via :"oiyyeg" ediiexza ipzwcn Ð

d`ae weyl [xzid] zwfgadwifgdednvr

aildnwe` opixn` `le "oiyyeg" ipzwe ,m

meyn `xwyn i`ce `dc ,`ypze dwfg`

dl opiwfgn `l `nl` ,dxn`w dil `ngxc

d`ae mail d`vei zwfga inp ipzwcne .dad`a

dwifgdezne oa il ozip" oebk ,weyl dnvr

,maiizz `le ,oiyyeg ipzwe "ipa jk xg`e ilra

dil `ipqc meyne `xwyn i`ce opixn` `le

dxn`w`nl` ,dil `ipq `lc oipnif `nl` Ð

i` ,ol `wtqn inp hb dkfn iabe .ol `wtqn

`ngxdilaegezekfe dil `ipq i` ,dl `ed

,dl `eduelgze.maiizz `leåã ïèmiteb Ð

.lra edc lk ,mipyàøáâ àðîùîåùãueb Ð

.dlnpkàéîø àúøç éá äéñøåëzwfgn Ð

d`qk zpzepe ,d`eypk dnvrzeaeyg lv`

.ux`d zexegàöôðãutpn ,dqe`n ezpne` Ð

.xnvàøáâ àñìå÷ã.dgtyn leqt uny Ð

éçôìèoexqg oi`e lw lk`n `edy ,miycr Ð

eny `xwi j` ,epnn zl`ey dpi` ,jk lk qik
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øîàdixacl oiyyege `pipz dilm`e Ð

znaiizn dpi`c i`d :xn`zmeyn Ð

:xnel yie !`xeqi`c dkizg dytpl dzieyc

zvleg ipzwcn wiicc,oicd oky rnync Ð

rnyn inp i` .uelgl miywan xn`w `lcn

.dixacl `lzn` dpzp elit` zvlegc
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ïøãäíåìù äùàä êìò
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äðùîBæ éà òãBé ïéàå íéLð Lîçî úçà Lcé÷¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥
ìëì èb ïúBð ¯ "Lcé÷ éúBà" :úøîBà úçà ìk ,Lcé÷¦¥¨©©¤¤¦¦¥¥¥§¨
éaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépîe ,úçàå úçà©©§©©©¦©§¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦
éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¦¥
ìæb .úçàå úçà ìëì äaeúëe èb ïziL ãò ,äøéáò£¥¨©¤¦¥¥§¨§¨©©§©©¨©
:øîBà ãçà ìk ,ìæb äæéàî òãBé ïéàå äMîçî ãçà¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¥¤¨©¨¤¨¥
éaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa äìéæb çépî ¯ "ìæb éúBà"¦¨©©¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦
éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¦¥

.ãçàå ãçà ìëì ílLiL ãò ,äøéáòàøîâ¯ "ìæb" ;éðú÷ àì ¯ "ìòa" ,éðú÷ ¯ "Lcé÷" £¥¨©¤§©¥§¨¤¨§¤¨¦¥¨¨¥¨©¨¨¨¥¨©
,àéðúc :øæòìà ïa ïBòîL éaø àìå àn÷ àpz àì ?ïéúéðúî épî ;éðú÷ àì ¯ "ç÷ì" ,éðú÷̈¨¥¨©¨¨¨¥©¦©§¦¦¨©¨©¨§¨©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨
íéLð Lîçî úçà LcéwL ìò àáé÷ò éaøå ïBôøè éaø e÷ìçð àì :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥Ÿ¤§§©¦©§§©¦£¦¨©¤¦¥©©¥¨¥¨¦
ïBôøè éaø ,ìòaL ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépnL ¯ Lcé÷ Bæéà òãBé Bðéàå§¥¥©¥¦¥¤©¦©§¨¥¥¤¦§©¥©©¤§§©¤¨©©¦©§
àì .úçàå úçà ìëì ílLiL ãò :øîBà àáé÷ò éaø ,÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépî :øîBà¥©¦©§¨¥¥¤¦§©¥©¦£¦¨¥©¤§©¥§¨©©§©©Ÿ

éða äMîçî çwî ç÷lL ìò àáé÷ò éaøå ïBôøè éaø e÷ìçðç÷ì ïäî äæéàî òãBé ïéàå íãà ¤§§©¦©§§©¦£¦¨©¤¨©¦¨¥£¦¨§¥¨¨§¥¥©¥¥¤¥¤¨©
çépî :ïBôøè éaø øîàL ,äMîçî ìæbL àlà e÷ìçð àì .÷lzñîe ïäéðéa çwî éîc çépnL ¯¤©¦©§¥¦¨¥¥¤¦§©¥Ÿ¤§§¤¨¤¨©¥£¦¨¤¨©©¦©§©¦©
éaø øîà÷cî .ãçàå ãçà ìëì äìéæb ílLiL ãò :øîBà àáé÷ò éaøå ,÷lzñîe íäéðéa äìéæb§¥¨¥¥¤¦§©¥§©¦£¦¨¥©¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨¦§¨¨©©¦
àpz éà ?épî .éâéìt øáñ àn÷ àpúc ììkî ¯ éâéìt àì "ç÷ì"å "Lcé÷"a øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨©¨§¦¦¦§¨§©¨©¨¨©§¦¦©¦¦©¨
éaø íìBòì !"ìæâ"å "ìòa" éðúéì ¯ øæòìà ïa ïBòîL éaø éà ,"ç÷ì"å "Lcé÷" éðúéì ¯ àn÷©¨¦§¥¦¥§¨©¦©¦¦§¤¤§¨¨¦§¥¨©§¨©§¨©¦
,àáé÷ò éaøc Bçk EòéãBäì ¯ "Lcé÷" àðz .äàéáa Lcé÷ ¯ "Lcé÷" éàîe ,øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨©¦¥¦¥§¦¨¨¨¦¥§¦£Ÿ§©¦£¦¨

cáb ìò óàc ,ïBôøè éaøc Bçk EòéãBäì ¯ "ìæb" àðz .ñéð÷ ¯ ãáò ïðaøc àøeqéàcìò óà §©©©§¦¨§©¨©£©¨¥¨¨¨©§¦£Ÿ§©¦©§§©©
áb.ñéð÷ àì ¯ ãáò àúééøBàc àøeqéàcäðùî,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä ©§¦¨§©§¨£©¨¨¥¨¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨

úî Ck øçàå éða úî" .úðîàð ¯ "éða úî Ck øçàå éìòa úî" :äøîàå úàáe ,íänò dðáe§¨¦¨¤¨§¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¦¤¡¤¤¥§¦§©©¨¥
"íiä úðéãîa ïa éì ïzéð" .úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå .úðîàð dðéà ¯ "éìòa©£¦¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦©¦¥¦§¦©©¨
úðîàð dðéà ¯ "éða úî Ck øçàå éìòa úî" ;úðîàð ¯ "éìòa úî Ck øçàå éða úî" :äøîàå§¨§¨¥§¦§©©¨¥©£¦¤¡¤¤¥©£¦§©©¨¥§¦¥¨¤¡¤¤
éìòa úî" :äøîà ,"íiä úðéãîa íáé éì ïzéð" ;úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦©¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©£¦
,íiä úðéãîì dîáéå dìòáe àéä äëìä ;úðîàð ¯ "éìòa Ck øçàå éîáé" ,"éîáé úî Ck øçàå§©©¨¥§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¤¡¤¤¨§¨¦©§¨¦¨¨¦§¦©©¨
úðîàð äMàä ïéàL ,úðîàð dðéà ¯ "éìòa Ck øçàå éîáé" ,"éîáé Ck øçàå éìòa úî" :äøîà̈§¨¥©£¦§©©¨§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¥¨¤¡¤¤¤¥¨¦¨¤¡¤¤
úî" øîBì ïîàð Léàä ïéàå ,Búéáì ñðkzL ,"dúBçà äúî" àìå ,àNpzL ,"éîáé úî" øîBì©¥§¨¦¤¦¨¥§Ÿ¥¨£¨¤¦¨¥§¥§¥¨¦¤¡¨©¥

.dúBçà àOiL ,"BzLà äúî" àìå ,BzLà íaéiL ,"éçààøîâ:ïîçð áøî àáø dépéî àòa ¨¦¤§©¥¦§§Ÿ¥¨¦§¤¦¨£¨§¨¦¥¨¨¥©©§¨
.åéðôa àlL íãàì ïéëæå ,dì àeä úeëæ ¯ déì àéðñc ïåék ?eäî íáé íB÷îa BzLàì èb äkæîä©§©¤¥§¦§¦§¨¨©¥¨§¨§¨¥§¨§¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
,déì øîà ?åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàå ,dì àeä áBç ¯ déì àîçøc ïéðîéæc ïåék :àîìc Bà¦§¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥¨§¥¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨£©¥
BzLàì èb äkæîä :àáøì àðéáø déì øîà .úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå :àðéðz̈¥¨§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤£©¥¨¦¨§¨¨©§©¤¥§¦§
éãò àôeâc àçéð àîìc Bà ,dì àeä úeëæ déãäa äèè÷ dì úéàc ïåék ?eäî äèè÷ íB÷îaó ¦§§¨¨©¥¨§¦¨§¨¨©£¥§¨¦§¨¦¨§¨¨¦

àðîLîeLc :øîà ééaà .eìîøà áúéîlî ec ïè áúéîì áè :Lé÷ì Léø øîàc ,òîL àz ?dì̈¨§©§¨©¥¨¦©§¥©©¦§¥©©§§©©¥¨©§§§¨¨
.áéúéúå àáa éôéña éø÷éz ¯ àøáb àöôðc :øîà àtt áø .dì eîø àúøç éa déñøek ¯ àøáb©§¨§¥¥¨¨¨§¨©©¨¨©§©§¨©§¨¦§¥§¥¥¨¨§¥¦
.ïäéìòáa úBìBúå úBpæî ïleëå :àðz .àøãé÷ì éçtìè àéòa àì ¯ àøáb àñìe÷c :øîBà éLà áø©©¦¥§§¨©§¨¨¨£¨©§§¥§¦§¨¨¨§¨§©§§©£¥¤
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יבמות. האשה שלום - פרק חמשה עשר דף קיח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc zenai(iyiy meil)

äðùî
wlgp mda mitqep mipte` epzpyn d`ian ,zncewd dpynd ab`
:'dxiar icin `iven jxc ef oi`' orhe oetxh iax lr `aiwr iax

,Lcé÷ Bæ éà òãBé ïéàå ,íéLð Lîçî úçà Lcé÷eúçà ìkodnúøîBà ¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥¨©©¤¤
,Lcé÷ éúBà,olek z` `yil utg epi` m`,úçàå úçà ìëì èb ïúBð ¦¦¥¥¥§¨©©§©©

çépîeincäaeúkzg`àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa ©¦©§¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨
äøéáò éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBàlfb wtq lyèb ïziL ãò ¥¥¤¤¦¦¥£¥¨©¤¦¥¥

.úçàå úçà ìëì äaeúëe§¨§¨©©§©©
m` ,olfba okeäMîçî ãçà ìæbmiyp`äæéàî òãBé ïéàåmdn,ìæb ¨©¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¥¤¨©

eéaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa äìéæb çépî ,ìæb éúBà øîBà ãçà ìk̈¤¨¥¦¨©©¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦
äøéáò éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøèwtq ly ©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¦¥£¥¨

lfb.ãçàå ãçà ìëì ílLiL ãò©¤§©¥§¨¤¨§¤¨

àøîâ
:`xnbd zwiicn .dpynd zipyp `pz dfi`k zxxan `xnbdLcé÷¦¥

ìòa ,éðz÷,éðz÷ àìiaxe oetxh iax ewlgpy `yixa epipy ,xnelk ¨¨¥¨©Ÿ¨¨¥
'lra'y ote`a eli`e ,miyp yngn zg` 'yciw'y ote`a `aiwr
rnyne ,ewlgpy epipy `l miyp yngn zg` [d`iaa yciw]
,oiyeciw myl yngn zg` 'lra'ay xaeq epzpyn ly `pzdy
oeiky ,zg` lkl mlyiy cr eaeign xhtp epi`y oetxh iax dcen
minkg eze` eqpw ,d`ia iyeciwa dze` dpibe dyrn da dyry
.lfb zxiar icin envr `ivedle daezkd aeg odn zg` lkl ozil

:jtidl `xnbd zwiicn dpynd ly `tiqa okeéðz÷ ìæbdpynd ± ¨©¨¨¥
eli`e ,dyngn cg` 'lfb' ly ote`a mzwelgn z` `tiqa dhwp

ç÷ì[dpw-]éðz÷ àìcg`n 'gwl'y ote` dpynd dhwp `l - ¨©Ÿ¨¨¥
lfba `weecy rnyne ,gwnd z` dpw inn xkef epi`e dyngn
epi` dxiar xare li`edy xaeqe oetxh iax lr `aiwr iax wleg
gwn ly ote`a la` ,cg`e cg` lkl mlyiy cr eaeign xhtp
inc gipny oetxh iaxl `aiwr iax dcen ,xeqi` xar `l eay

:`xnbd zl`ey .wlzqne odipia gwndïéúéðúî épî`pzd edin - ©¦©§¦¦
,epzpyn dpyyøæòìà ïa ïBòîL éaø àìå àn÷ àpz àìewlgpy Ÿ©¨©¨§Ÿ©¦¦§¤¤§¨¨

.`aiwr iaxe oetxh iax zwelgn xe`iaa oldl `ziixaa,àéðúc§©§¨
ìò àáé÷ò éaøå ïBôøè éaø e÷ìçð àì ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥Ÿ¤§§©¦©§§©¦£¦¨©

in,Lcé÷ Bæéà òãBé Bðéàå íéLð Lîçî úçà LcéwLdf ote`aylkd ¤¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥
micen÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépnLdze` dpib `le li`ed ¤©¦©§¨¥¥¤¦§©¥

,d`ia iyeciwaìò ,e÷ìçð äî ìòinìòaLmyl miyp yngn zg` ©¨¤§§©¤¨©
y ,`id efi` rcei epi`e oiyeciwäaeúk çépî ,øîBà ïBôøè éaø©¦©§¥©¦©§¨

,÷lzñîe ïäéðéae,øîBà àáé÷ò éaøezaeg ici `vei epi`ílLiL ãò ¥¥¤¦§©¥©¦£¦¨¥©¤§©¥
,úçàå úçà ìëìdze` dpibe dyrn da dyry df ote`y meyn §¨©©§©©

,`tiqa oke .xzei xeng ,d`ia iyeciwaéaøå ïBôøè éaø e÷ìçð àìŸ¤§§©¦©§§©¦
çwî ç÷lL ìò àáé÷òcg`níãà éða äMîçî,el mliy `leïéàå £¦¨©¤¨©¦¨¥£¦¨§¥¨¨§¥

,÷lzñîe ïäéðéa çwî éîc çépnL ,ç÷ì ïäî äæéàî òãBés`y epiide ¥©¥¥¤¥¤¨©¤©¦©§¥¦¨¥¥¤¦§©¥
.dxiar xar `le li`ed edeqpw `ly dfa dcen `aiwr iaxàìŸ

àlà e÷ìçðote`aìæbLcg`nL ,äMîçîdfaçépî ïBôøè éaø øîà ¤§§¤¨¤¨©¥£¦¨¤¨©©¦©§©¦©
,øîBà àáé÷ò éaøå ,÷lzñîe ïäéðéa äìéæbepi` dxiar xary oeik §¥¨¥¥¤¦§©¥§©¦£¦¨¥

eaeign xhtp.ãçàå ãçà ìëì äìéæb ílLiL ãòwiicl yi dpde ©¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨
éâéìt àì ç÷ìå Lcé÷a øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷cîewlgp `ly ± ¦§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨©Ÿ§¦¥

`l el` mipte`ay oeik 'gwl'e 'yciw'a `aiwr iaxe oetxh iax
,leer mey dyrììkîdfn rnyn -àn÷ àpúciax lr wlg ¦§¨§©¨©¨

e xfrl` oa oernyøáñcéâéìtewlgp `aiwr iaxe oetxh iaxy ± ¨©§¦¥
oetxh iax xaeq dfae ,leer mey dyr `ly 'gwl'e 'yciw'a `weec

yiax dcen 'lfb'e 'lra'a la` .cg`e cg` lkl ozil aiig oi`
,dywi dzrne .cg` lkl mlyl jixvy `aiwr iaxl oetxhépî± ©¦

,epzpyn ly `pzd edinç÷ìå Lcé÷ éðúéì ,àn÷ àpz éàdid - ¦©¨©¨¦§¥¦¥§¨©
ixdy ,lfba `le gwle yciwa wx zwelgnd z` zepyl jixv

e ,cg`e cg` lkl mlyny lfba oetxh iax dcen ezhiyléà¦
k epzpynìæâå ìòa éðúéì ,øæòìà ïa ïBòîL éaøzepyl jixv did - ©¦¦§¤¤§¨¨¦§¥¨©§¨©

ezhiyl ixdy ,'yciw'a `le 'lfb'e 'lra' ly ote`a mzwelgn z`
oi` i`pb dyrn da dyr `ly oeiky `aiwr iax dcen 'yciw'a

.zg`e zg` lkl ozil jixv
:`xnbd zvxzníìBòìk epzpynøæòìà ïa ïBòîL éaøxaeqd §¨©¦¦§¤¤§¨¨

,lfbe lraa wx ewlgp `aiwr iaxe oetxh iaxyéàîedpynd zpeek ©
Lcé÷,miyp yngn zg`,äàéáa Lcé÷.dze` dpib jkay ¦¥¦¥§¦¨

epiide ,d`iaa yciwa epzpyn ecinrdy xg`n :`xnbd zx`an
ekxved recn ok m` ,dxiar xary meyn eaiigl mrhd dfa s`y

.d`iaa yciwa mbe lfba mb mzwelgn zepyl'Lcé÷' àðzepy ± ¨¨¦¥
yciwy ote`a mzwelgnd`iaaóàc ,àáé÷ò éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦£¦¨§©
ãáò ïðaøc àøeqéàc áb ìòopaxc xeqi` lr wx xary it lr s`y ± ©©§¦¨§©¨¨£©

,d`iaa ycwl exq`yñéð÷lkl ozil aiigy `aiwr iax eze` ¨¦
oke ,dxiar icin z`vl ick zg`e zg`àðzly ote`a mzwelgn ¨¨

ãáò àúééøBàc àøeqéàc áb ìò óàc ,ïBôøè éaøc Bçk EòéãBäì 'ìæb'¨©§¦£Ÿ§©¦©§§©©©§¦¨§¨§¨£©
'lefbz `l' ly dxez xeqi` lr xary ±(bi hi `xwie)mewn lkn ,àìŸ

ñéð÷mdipia dlifb gipny xaq `l` ,cg` lkl mlyiy oetxh iax ¨¦
.wlzqne

äðùî
dlra zzin lr cirdl dy`d zpn`p mipte` el`a dpc epzpyn

:meain jka xhtdl e` aiigzdldìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨
úàáe ,íänò dðáe íiä úðéãîìmynéìòa úî äøîàådligzøçàå ¦§¦©©¨§¨¦¨¤¨§¨§¨¥©§¦§©©

éða úî Ck,mail dwewf ipi`e weyl `ypdl zxzen ipixde,úðîàð ¨¥§¦¤¡¤¤
zxzen zwfga dzide oa dl did mid zpicnl d`viyky oeiky
xnel zpn`p ,dpa zny zxne`y dzr s` ,dlra zeniykl weyl
la` .weyl zxzeny dzwfga `id ixde dlra zzin xg` zny

dxn` m`éìòa úî Ck øçàå éða úî,mail dwewf ipixdedðéà ¥§¦§©©¨¥©§¦¥¨
úðîàðdy` zecra minkg epin`d `ly ,meail dnvr xizdl ¤¡¤¤

.mail xeqi` zwfgn dnvr `ivedlemewn lknäéøáãì ïéLLBç§¦¦§¨¤¨
f `idy zxne`y oeik ,uelgzy cr weyl dxqe`l,meail dwew

åjkl.úîaééúî àìå úöìBç §¤¤§Ÿ¦§©¤¤
dxn`e ,meail dwewfe mipa dl oi`y zwfga dzidïa éì ïzéð¦©¦¥

,íiä úðéãîadtiqedeéða úî ,äøîàådligz,éìòa úî Ck øçàå ¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨¥©§¦
,meail ip` dwewf oiicreúðîàðs`y oeik ,maiizdl zxzene ¤¡¤¤

dxn` m` la` .meail dwewfy zwfga dzid dligzaéìòa úî¥©§¦
dligzéða úî Ck øçàå,meain dxeht ipixdeúðîàð dðéàxehtl §©©¨¥§¦¥¨¤¡¤¤

zwfga dzid mid zpicnl d`viyky oeiky ,meaid on dnvr
dnvr riwtdl zpn`p dpi` ,dlra zeniykl meail dwewf

.ef dwfgnemewn lknäéøáãì ïéLLBç,mail dxeq`yåoklúöìBç §¦¦§¨¤¨§¤¤
.úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤

dwewf dpi`e [mai] g` dlral oi`y zwfga dziddxn`e ,meail
,íiä úðéãîa íáé éì ïzéð,mid zpicna g` ilral clep ,xnelk ¦©¦¨¨¦§¦©©¨

e dtiqedeéìòa úî äøîàdligz,éîáé úî Ck øçàåzn dxn` e` ¨§¨¥©§¦§©©¨¥§¨¦
,éìòa Ck øçàå éîáé`id mipte`d ipyaúðîàð`ypidl dl xzene §¨¦§©©¨©§¦¤¡¤¤

,meail dwewf dpi`y zwfga dzid d`viy dryay oeiky ,weyl
dxn` xaky s`e .ef dwfga x`ydl maid zny xnel zpn`p
,dxehte zny xnele siqedl zpn`p ,meaia zaiige mai dl clepy

.xizdy dtd `ed xq`y dtdy
e ,meail dwewfe [mai] g` dlral yiy zwfga dzidàéä äëìä̈§¨¦

,íiä úðéãîì dîáéå dìòáedxfgykeéîáé Ck øçàå éìòa úî äøîà ©§¨¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©§¦§©©¨§¨¦
zn dxn` e`,éìòa Ck øçàå éîáéxizdl d`a mipte`d ipyae §¨¦§©©¨©§¦

,mai dl oi`y zxne`y jka weyl dnvrúðîàð dðéà`ivedl ¥¨¤¡¤¤
,weyl dxeq`e ,mail dwewf zwfgn dnvrúðîàð äMàä ïéàL¤¥¨¦¨¤¡¤¤

éîáé úî øîBìickàNpzL,weylåmbàìxnel dy` zpn`p ©¥§¨¦¤¦¨¥§Ÿ
ydúBçà äúîickBúéáì ñðkzL,el `ypidlåokïîàð Léàä ïéà ¥¨£¨¤¦¨¥§¥§¥¨¦¤¡¨

éçà úî øîBìickíaéiLz`å ,BzLàokàìy xnel edepin`däúî ©¥¨¦¤§©¥¦§§Ÿ¥¨
BzLàick elyàOiLz`.dúBçà ¦§¤¦¨£¨

àøîâ
:epzpynn edehyty wtq d`ian `xnbddépéî àòa[l`y±]àáø §¨¦¥¨¨
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רלז
miwxt dyelyaa cenr giw sc ± iriax wxtzenai

äðùîúçà ìëì èâ ïúåð.olek z` `yil utg epi` m` Ðàøîâéðú÷ ùãé÷dgipnc oetxh iax xn`wc `ed mzd :xninl `ki`c Ðlra la` ,dyrn dyr `lc ,mdipiaÐ

beltilc ipzw `ldyrn da dyrc oeikc ,oetxh iaxdpibed`ia iyecwa dze`.olekl ozile ,dxiar icin envr `ivedl jixv Ðéðú÷ ìæâcar `xeqi`e li`edc Ðqipw Ð

edf i` rcei oi`e ,dyngn gwn gwl la` .`aiwr iax dildiqpwlc ipzw `l Ð.`aiwr iaxäéìò âéìô àî÷ àðúã ììëîla` .i`d ilek xeqi` `kilc ,ibilt gwle yciwa :xn`e Ð

lfbe lraa.dcen oetxh iax elit` Ðäàéáá ùãé÷ ùãé÷ éàîåyciw `pz :jixhvi` ediiexzc ,yciw irai` `le lfb ipzil :`niz `le .oetxh iax xht ikd elit`e ,dze` dpibc Ð

,`aiwr iaxc egk jricedl d`iaa`xeqi`c

ycwnc o`n` cibpn axc ,ciarw `ed opaxc

`ziixe`c `xeqi` o`k oi`e ,d`iaaelit` Ð

.qipw ikdäðùîéðá úî êë øçàå éìòá úî
weyl zxzen ipixde Ðzwfga ixdy ,zpn`p Ð

,d`vi weyl.xizdy dtd `ed xq`y dtde

úðîàð äðéà,el maiizdl Ðoiyyege,dixacl

`le ,dwfgn dytp dwt`c`ixzyin`la

`xeqi`c dkizg dytpl dzieyc ,dvilg

.`nlrnïá éì ïúéð,oa `la dkld `ide Ð

zwfgaemaiil dcizr.íáé éì ïúéðdkldy Ð

oi`y zwfga dkld `ide ,mid zpicna izeng

.mai dl'åë éîáé úî êë øçàå éìòá úîÐ

ediiexzcweyl dytp `ixyw,zpn`p Ð

dtdc ,dpey`xd dzwfga weyl zxzenexq`y

.xizdy dtd `edàøîâåúùàì èâ äëæîä
,dlawl gily dyry Ðdkifegily ici lr dl

.eiykrn yxbzzyíáé íå÷îá,g` el yiy Ð

`ede mai mewna `lyc .epnid dxhetl oeekzpe

dyxbl `acr dyxbin `lc ol `hiyt Ð

`l` .eipta `ly mc`l oiag oi`c ,dcil ribzy

.'ek dl `ed zekf opixn` in ,`kdïéùùåçå
äéøáãìd`via :"oiyyeg" ediiexza ipzwcn Ð

d`ae weyl [xzid] zwfgadwifgdednvr

aildnwe` opixn` `le "oiyyeg" ipzwe ,m

meyn `xwyn i`ce `dc ,`ypze dwfg`

dl opiwfgn `l `nl` ,dxn`w dil `ngxc

d`ae mail d`vei zwfga inp ipzwcne .dad`a

dwifgdezne oa il ozip" oebk ,weyl dnvr

,maiizz `le ,oiyyeg ipzwe "ipa jk xg`e ilra

dil `ipqc meyne `xwyn i`ce opixn` `le

dxn`w`nl` ,dil `ipq `lc oipnif `nl` Ð

i` ,ol `wtqn inp hb dkfn iabe .ol `wtqn

`ngxdilaegezekfe dil `ipq i` ,dl `ed

,dl `eduelgze.maiizz `leåã ïèmiteb Ð

.lra edc lk ,mipyàøáâ àðîùîåùãueb Ð

.dlnpkàéîø àúøç éá äéñøåëzwfgn Ð

d`qk zpzepe ,d`eypk dnvrzeaeyg lv`

.ux`d zexegàöôðãutpn ,dqe`n ezpne` Ð

.xnvàøáâ àñìå÷ã.dgtyn leqt uny Ð

éçôìèoexqg oi`e lw lk`n `edy ,miycr Ð

eny `xwi j` ,epnn zl`ey dpi` ,jk lk qik

.dilr
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øîàdixacl oiyyege `pipz dilm`e Ð

znaiizn dpi`c i`d :xn`zmeyn Ð

:xnel yie !`xeqi`c dkizg dytpl dzieyc

zvleg ipzwcn wiicc,oicd oky rnync Ð

rnyn inp i` .uelgl miywan xn`w `lcn

.dixacl `lzn` dpzp elit` zvlegc

àñìå÷ã.aexk iqlw xken

ïøãäíåìù äùàä êìò

1
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5

6

7

äðùîBæ éà òãBé ïéàå íéLð Lîçî úçà Lcé÷¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥
ìëì èb ïúBð ¯ "Lcé÷ éúBà" :úøîBà úçà ìk ,Lcé÷¦¥¨©©¤¤¦¦¥¥¥§¨
éaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépîe ,úçàå úçà©©§©©©¦©§¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦
éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¦¥
ìæb .úçàå úçà ìëì äaeúëe èb ïziL ãò ,äøéáò£¥¨©¤¦¥¥§¨§¨©©§©©¨©
:øîBà ãçà ìk ,ìæb äæéàî òãBé ïéàå äMîçî ãçà¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¥¤¨©¨¤¨¥
éaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa äìéæb çépî ¯ "ìæb éúBà"¦¨©©¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦
éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¦¥

.ãçàå ãçà ìëì ílLiL ãò ,äøéáòàøîâ¯ "ìæb" ;éðú÷ àì ¯ "ìòa" ,éðú÷ ¯ "Lcé÷" £¥¨©¤§©¥§¨¤¨§¤¨¦¥¨¨¥¨©¨¨¨¥¨©
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íéLð Lîçî úçà LcéwL ìò àáé÷ò éaøå ïBôøè éaø e÷ìçð àì :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥Ÿ¤§§©¦©§§©¦£¦¨©¤¦¥©©¥¨¥¨¦
ïBôøè éaø ,ìòaL ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépnL ¯ Lcé÷ Bæéà òãBé Bðéàå§¥¥©¥¦¥¤©¦©§¨¥¥¤¦§©¥©©¤§§©¤¨©©¦©§
àì .úçàå úçà ìëì ílLiL ãò :øîBà àáé÷ò éaø ,÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépî :øîBà¥©¦©§¨¥¥¤¦§©¥©¦£¦¨¥©¤§©¥§¨©©§©©Ÿ

éða äMîçî çwî ç÷lL ìò àáé÷ò éaøå ïBôøè éaø e÷ìçðç÷ì ïäî äæéàî òãBé ïéàå íãà ¤§§©¦©§§©¦£¦¨©¤¨©¦¨¥£¦¨§¥¨¨§¥¥©¥¥¤¥¤¨©
çépî :ïBôøè éaø øîàL ,äMîçî ìæbL àlà e÷ìçð àì .÷lzñîe ïäéðéa çwî éîc çépnL ¯¤©¦©§¥¦¨¥¥¤¦§©¥Ÿ¤§§¤¨¤¨©¥£¦¨¤¨©©¦©§©¦©
éaø øîà÷cî .ãçàå ãçà ìëì äìéæb ílLiL ãò :øîBà àáé÷ò éaøå ,÷lzñîe íäéðéa äìéæb§¥¨¥¥¤¦§©¥§©¦£¦¨¥©¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨¦§¨¨©©¦
àpz éà ?épî .éâéìt øáñ àn÷ àpúc ììkî ¯ éâéìt àì "ç÷ì"å "Lcé÷"a øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨©¨§¦¦¦§¨§©¨©¨¨©§¦¦©¦¦©¨
éaø íìBòì !"ìæâ"å "ìòa" éðúéì ¯ øæòìà ïa ïBòîL éaø éà ,"ç÷ì"å "Lcé÷" éðúéì ¯ àn÷©¨¦§¥¦¥§¨©¦©¦¦§¤¤§¨¨¦§¥¨©§¨©§¨©¦
,àáé÷ò éaøc Bçk EòéãBäì ¯ "Lcé÷" àðz .äàéáa Lcé÷ ¯ "Lcé÷" éàîe ,øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨©¦¥¦¥§¦¨¨¨¦¥§¦£Ÿ§©¦£¦¨

cáb ìò óàc ,ïBôøè éaøc Bçk EòéãBäì ¯ "ìæb" àðz .ñéð÷ ¯ ãáò ïðaøc àøeqéàcìò óà §©©©§¦¨§©¨©£©¨¥¨¨¨©§¦£Ÿ§©¦©§§©©
áb.ñéð÷ àì ¯ ãáò àúééøBàc àøeqéàcäðùî,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä ©§¦¨§©§¨£©¨¨¥¨¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨

úî Ck øçàå éða úî" .úðîàð ¯ "éða úî Ck øçàå éìòa úî" :äøîàå úàáe ,íänò dðáe§¨¦¨¤¨§¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¦¤¡¤¤¥§¦§©©¨¥
"íiä úðéãîa ïa éì ïzéð" .úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå .úðîàð dðéà ¯ "éìòa©£¦¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦©¦¥¦§¦©©¨
úðîàð dðéà ¯ "éða úî Ck øçàå éìòa úî" ;úðîàð ¯ "éìòa úî Ck øçàå éða úî" :äøîàå§¨§¨¥§¦§©©¨¥©£¦¤¡¤¤¥©£¦§©©¨¥§¦¥¨¤¡¤¤
éìòa úî" :äøîà ,"íiä úðéãîa íáé éì ïzéð" ;úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦©¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©£¦
,íiä úðéãîì dîáéå dìòáe àéä äëìä ;úðîàð ¯ "éìòa Ck øçàå éîáé" ,"éîáé úî Ck øçàå§©©¨¥§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¤¡¤¤¨§¨¦©§¨¦¨¨¦§¦©©¨
úðîàð äMàä ïéàL ,úðîàð dðéà ¯ "éìòa Ck øçàå éîáé" ,"éîáé Ck øçàå éìòa úî" :äøîà̈§¨¥©£¦§©©¨§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¥¨¤¡¤¤¤¥¨¦¨¤¡¤¤
úî" øîBì ïîàð Léàä ïéàå ,Búéáì ñðkzL ,"dúBçà äúî" àìå ,àNpzL ,"éîáé úî" øîBì©¥§¨¦¤¦¨¥§Ÿ¥¨£¨¤¦¨¥§¥§¥¨¦¤¡¨©¥

.dúBçà àOiL ,"BzLà äúî" àìå ,BzLà íaéiL ,"éçààøîâ:ïîçð áøî àáø dépéî àòa ¨¦¤§©¥¦§§Ÿ¥¨¦§¤¦¨£¨§¨¦¥¨¨¥©©§¨
.åéðôa àlL íãàì ïéëæå ,dì àeä úeëæ ¯ déì àéðñc ïåék ?eäî íáé íB÷îa BzLàì èb äkæîä©§©¤¥§¦§¦§¨¨©¥¨§¨§¨¥§¨§¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
,déì øîà ?åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàå ,dì àeä áBç ¯ déì àîçøc ïéðîéæc ïåék :àîìc Bà¦§¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥¨§¥¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨£©¥
BzLàì èb äkæîä :àáøì àðéáø déì øîà .úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå :àðéðz̈¥¨§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤£©¥¨¦¨§¨¨©§©¤¥§¦§
éãò àôeâc àçéð àîìc Bà ,dì àeä úeëæ déãäa äèè÷ dì úéàc ïåék ?eäî äèè÷ íB÷îaó ¦§§¨¨©¥¨§¦¨§¨¨©£¥§¨¦§¨¦¨§¨¨¦

àðîLîeLc :øîà ééaà .eìîøà áúéîlî ec ïè áúéîì áè :Lé÷ì Léø øîàc ,òîL àz ?dì̈¨§©§¨©¥¨¦©§¥©©¦§¥©©§§©©¥¨©§§§¨¨
.áéúéúå àáa éôéña éø÷éz ¯ àøáb àöôðc :øîà àtt áø .dì eîø àúøç éa déñøek ¯ àøáb©§¨§¥¥¨¨¨§¨©©¨¨©§©§¨©§¨¦§¥§¥¥¨¨§¥¦
.ïäéìòáa úBìBúå úBpæî ïleëå :àðz .àøãé÷ì éçtìè àéòa àì ¯ àøáb àñìe÷c :øîBà éLà áø©©¦¥§§¨©§¨¨¨£¨©§§¥§¦§¨¨¨§¨§©§§©£¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc zenai(iyiy meil)

äðùî
wlgp mda mitqep mipte` epzpyn d`ian ,zncewd dpynd ab`
:'dxiar icin `iven jxc ef oi`' orhe oetxh iax lr `aiwr iax

,Lcé÷ Bæ éà òãBé ïéàå ,íéLð Lîçî úçà Lcé÷eúçà ìkodnúøîBà ¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥¨©©¤¤
,Lcé÷ éúBà,olek z` `yil utg epi` m`,úçàå úçà ìëì èb ïúBð ¦¦¥¥¥§¨©©§©©

çépîeincäaeúkzg`àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa ©¦©§¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨
äøéáò éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBàlfb wtq lyèb ïziL ãò ¥¥¤¤¦¦¥£¥¨©¤¦¥¥

.úçàå úçà ìëì äaeúëe§¨§¨©©§©©
m` ,olfba okeäMîçî ãçà ìæbmiyp`äæéàî òãBé ïéàåmdn,ìæb ¨©¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¥¤¨©

eéaø éøác ,÷lzñîe ïäéðéa äìéæb çépî ,ìæb éúBà øîBà ãçà ìk̈¤¨¥¦¨©©¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦
äøéáò éãéî àéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøèwtq ly ©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¦¥£¥¨

lfb.ãçàå ãçà ìëì ílLiL ãò©¤§©¥§¨¤¨§¤¨

àøîâ
:`xnbd zwiicn .dpynd zipyp `pz dfi`k zxxan `xnbdLcé÷¦¥

ìòa ,éðz÷,éðz÷ àìiaxe oetxh iax ewlgpy `yixa epipy ,xnelk ¨¨¥¨©Ÿ¨¨¥
'lra'y ote`a eli`e ,miyp yngn zg` 'yciw'y ote`a `aiwr
rnyne ,ewlgpy epipy `l miyp yngn zg` [d`iaa yciw]
,oiyeciw myl yngn zg` 'lra'ay xaeq epzpyn ly `pzdy
oeiky ,zg` lkl mlyiy cr eaeign xhtp epi`y oetxh iax dcen
minkg eze` eqpw ,d`ia iyeciwa dze` dpibe dyrn da dyry
.lfb zxiar icin envr `ivedle daezkd aeg odn zg` lkl ozil

:jtidl `xnbd zwiicn dpynd ly `tiqa okeéðz÷ ìæbdpynd ± ¨©¨¨¥
eli`e ,dyngn cg` 'lfb' ly ote`a mzwelgn z` `tiqa dhwp

ç÷ì[dpw-]éðz÷ àìcg`n 'gwl'y ote` dpynd dhwp `l - ¨©Ÿ¨¨¥
lfba `weecy rnyne ,gwnd z` dpw inn xkef epi`e dyngn
epi` dxiar xare li`edy xaeqe oetxh iax lr `aiwr iax wleg
gwn ly ote`a la` ,cg`e cg` lkl mlyiy cr eaeign xhtp
inc gipny oetxh iaxl `aiwr iax dcen ,xeqi` xar `l eay

:`xnbd zl`ey .wlzqne odipia gwndïéúéðúî épî`pzd edin - ©¦©§¦¦
,epzpyn dpyyøæòìà ïa ïBòîL éaø àìå àn÷ àpz àìewlgpy Ÿ©¨©¨§Ÿ©¦¦§¤¤§¨¨

.`aiwr iaxe oetxh iax zwelgn xe`iaa oldl `ziixaa,àéðúc§©§¨
ìò àáé÷ò éaøå ïBôøè éaø e÷ìçð àì ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥Ÿ¤§§©¦©§§©¦£¦¨©

in,Lcé÷ Bæéà òãBé Bðéàå íéLð Lîçî úçà LcéwLdf ote`aylkd ¤¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥
micen÷lzñîe ïäéðéa äaeúk çépnLdze` dpib `le li`ed ¤©¦©§¨¥¥¤¦§©¥

,d`ia iyeciwaìò ,e÷ìçð äî ìòinìòaLmyl miyp yngn zg` ©¨¤§§©¤¨©
y ,`id efi` rcei epi`e oiyeciwäaeúk çépî ,øîBà ïBôøè éaø©¦©§¥©¦©§¨

,÷lzñîe ïäéðéae,øîBà àáé÷ò éaøezaeg ici `vei epi`ílLiL ãò ¥¥¤¦§©¥©¦£¦¨¥©¤§©¥
,úçàå úçà ìëìdze` dpibe dyrn da dyry df ote`y meyn §¨©©§©©

,`tiqa oke .xzei xeng ,d`ia iyeciwaéaøå ïBôøè éaø e÷ìçð àìŸ¤§§©¦©§§©¦
çwî ç÷lL ìò àáé÷òcg`níãà éða äMîçî,el mliy `leïéàå £¦¨©¤¨©¦¨¥£¦¨§¥¨¨§¥

,÷lzñîe ïäéðéa çwî éîc çépnL ,ç÷ì ïäî äæéàî òãBés`y epiide ¥©¥¥¤¥¤¨©¤©¦©§¥¦¨¥¥¤¦§©¥
.dxiar xar `le li`ed edeqpw `ly dfa dcen `aiwr iaxàìŸ

àlà e÷ìçðote`aìæbLcg`nL ,äMîçîdfaçépî ïBôøè éaø øîà ¤§§¤¨¤¨©¥£¦¨¤¨©©¦©§©¦©
,øîBà àáé÷ò éaøå ,÷lzñîe ïäéðéa äìéæbepi` dxiar xary oeik §¥¨¥¥¤¦§©¥§©¦£¦¨¥

eaeign xhtp.ãçàå ãçà ìëì äìéæb ílLiL ãòwiicl yi dpde ©¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨
éâéìt àì ç÷ìå Lcé÷a øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷cîewlgp `ly ± ¦§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨©Ÿ§¦¥

`l el` mipte`ay oeik 'gwl'e 'yciw'a `aiwr iaxe oetxh iax
,leer mey dyrììkîdfn rnyn -àn÷ àpúciax lr wlg ¦§¨§©¨©¨

e xfrl` oa oernyøáñcéâéìtewlgp `aiwr iaxe oetxh iaxy ± ¨©§¦¥
oetxh iax xaeq dfae ,leer mey dyr `ly 'gwl'e 'yciw'a `weec

yiax dcen 'lfb'e 'lra'a la` .cg`e cg` lkl ozil aiig oi`
,dywi dzrne .cg` lkl mlyl jixvy `aiwr iaxl oetxhépî± ©¦

,epzpyn ly `pzd edinç÷ìå Lcé÷ éðúéì ,àn÷ àpz éàdid - ¦©¨©¨¦§¥¦¥§¨©
ixdy ,lfba `le gwle yciwa wx zwelgnd z` zepyl jixv

e ,cg`e cg` lkl mlyny lfba oetxh iax dcen ezhiyléà¦
k epzpynìæâå ìòa éðúéì ,øæòìà ïa ïBòîL éaøzepyl jixv did - ©¦¦§¤¤§¨¨¦§¥¨©§¨©

ezhiyl ixdy ,'yciw'a `le 'lfb'e 'lra' ly ote`a mzwelgn z`
oi` i`pb dyrn da dyr `ly oeiky `aiwr iax dcen 'yciw'a

.zg`e zg` lkl ozil jixv
:`xnbd zvxzníìBòìk epzpynøæòìà ïa ïBòîL éaøxaeqd §¨©¦¦§¤¤§¨¨

,lfbe lraa wx ewlgp `aiwr iaxe oetxh iaxyéàîedpynd zpeek ©
Lcé÷,miyp yngn zg`,äàéáa Lcé÷.dze` dpib jkay ¦¥¦¥§¦¨

epiide ,d`iaa yciwa epzpyn ecinrdy xg`n :`xnbd zx`an
ekxved recn ok m` ,dxiar xary meyn eaiigl mrhd dfa s`y

.d`iaa yciwa mbe lfba mb mzwelgn zepyl'Lcé÷' àðzepy ± ¨¨¦¥
yciwy ote`a mzwelgnd`iaaóàc ,àáé÷ò éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦£¦¨§©
ãáò ïðaøc àøeqéàc áb ìòopaxc xeqi` lr wx xary it lr s`y ± ©©§¦¨§©¨¨£©

,d`iaa ycwl exq`yñéð÷lkl ozil aiigy `aiwr iax eze` ¨¦
oke ,dxiar icin z`vl ick zg`e zg`àðzly ote`a mzwelgn ¨¨

ãáò àúééøBàc àøeqéàc áb ìò óàc ,ïBôøè éaøc Bçk EòéãBäì 'ìæb'¨©§¦£Ÿ§©¦©§§©©©§¦¨§¨§¨£©
'lefbz `l' ly dxez xeqi` lr xary ±(bi hi `xwie)mewn lkn ,àìŸ

ñéð÷mdipia dlifb gipny xaq `l` ,cg` lkl mlyiy oetxh iax ¨¦
.wlzqne

äðùî
dlra zzin lr cirdl dy`d zpn`p mipte` el`a dpc epzpyn

:meain jka xhtdl e` aiigzdldìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨
úàáe ,íänò dðáe íiä úðéãîìmynéìòa úî äøîàådligzøçàå ¦§¦©©¨§¨¦¨¤¨§¨§¨¥©§¦§©©

éða úî Ck,mail dwewf ipi`e weyl `ypdl zxzen ipixde,úðîàð ¨¥§¦¤¡¤¤
zxzen zwfga dzide oa dl did mid zpicnl d`viyky oeiky
xnel zpn`p ,dpa zny zxne`y dzr s` ,dlra zeniykl weyl
la` .weyl zxzeny dzwfga `id ixde dlra zzin xg` zny

dxn` m`éìòa úî Ck øçàå éða úî,mail dwewf ipixdedðéà ¥§¦§©©¨¥©§¦¥¨
úðîàðdy` zecra minkg epin`d `ly ,meail dnvr xizdl ¤¡¤¤

.mail xeqi` zwfgn dnvr `ivedlemewn lknäéøáãì ïéLLBç§¦¦§¨¤¨
f `idy zxne`y oeik ,uelgzy cr weyl dxqe`l,meail dwew

åjkl.úîaééúî àìå úöìBç §¤¤§Ÿ¦§©¤¤
dxn`e ,meail dwewfe mipa dl oi`y zwfga dzidïa éì ïzéð¦©¦¥

,íiä úðéãîadtiqedeéða úî ,äøîàådligz,éìòa úî Ck øçàå ¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨¥©§¦
,meail ip` dwewf oiicreúðîàðs`y oeik ,maiizdl zxzene ¤¡¤¤

dxn` m` la` .meail dwewfy zwfga dzid dligzaéìòa úî¥©§¦
dligzéða úî Ck øçàå,meain dxeht ipixdeúðîàð dðéàxehtl §©©¨¥§¦¥¨¤¡¤¤

zwfga dzid mid zpicnl d`viyky oeiky ,meaid on dnvr
dnvr riwtdl zpn`p dpi` ,dlra zeniykl meail dwewf

.ef dwfgnemewn lknäéøáãì ïéLLBç,mail dxeq`yåoklúöìBç §¦¦§¨¤¨§¤¤
.úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤

dwewf dpi`e [mai] g` dlral oi`y zwfga dziddxn`e ,meail
,íiä úðéãîa íáé éì ïzéð,mid zpicna g` ilral clep ,xnelk ¦©¦¨¨¦§¦©©¨

e dtiqedeéìòa úî äøîàdligz,éîáé úî Ck øçàåzn dxn` e` ¨§¨¥©§¦§©©¨¥§¨¦
,éìòa Ck øçàå éîáé`id mipte`d ipyaúðîàð`ypidl dl xzene §¨¦§©©¨©§¦¤¡¤¤

,meail dwewf dpi`y zwfga dzid d`viy dryay oeiky ,weyl
dxn` xaky s`e .ef dwfga x`ydl maid zny xnel zpn`p
,dxehte zny xnele siqedl zpn`p ,meaia zaiige mai dl clepy

.xizdy dtd `ed xq`y dtdy
e ,meail dwewfe [mai] g` dlral yiy zwfga dzidàéä äëìä̈§¨¦

,íiä úðéãîì dîáéå dìòáedxfgykeéîáé Ck øçàå éìòa úî äøîà ©§¨¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©§¦§©©¨§¨¦
zn dxn` e`,éìòa Ck øçàå éîáéxizdl d`a mipte`d ipyae §¨¦§©©¨©§¦

,mai dl oi`y zxne`y jka weyl dnvrúðîàð dðéà`ivedl ¥¨¤¡¤¤
,weyl dxeq`e ,mail dwewf zwfgn dnvrúðîàð äMàä ïéàL¤¥¨¦¨¤¡¤¤

éîáé úî øîBìickàNpzL,weylåmbàìxnel dy` zpn`p ©¥§¨¦¤¦¨¥§Ÿ
ydúBçà äúîickBúéáì ñðkzL,el `ypidlåokïîàð Léàä ïéà ¥¨£¨¤¦¨¥§¥§¥¨¦¤¡¨

éçà úî øîBìickíaéiLz`å ,BzLàokàìy xnel edepin`däúî ©¥¨¦¤§©¥¦§§Ÿ¥¨
BzLàick elyàOiLz`.dúBçà ¦§¤¦¨£¨

àøîâ
:epzpynn edehyty wtq d`ian `xnbddépéî àòa[l`y±]àáø §¨¦¥¨¨
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המשך בעמוד ער



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zenai(ycew zay meil)

àøúá äùàä ¯ øùò äùù ÷øô

äðùî
mid zpicnl dlra jldy dy` ly dpic z` zx`an epzpyn
,mid zpicna oa el clepy oiyyeg m` ,zne ,mipa el eidy `la

:maiizdln dxhety,íiä úðéãîì dúøöå dìòa CìäL äMàä̈¦¨¤¨©©§¨§¨¨¨¦§¦©©¨
,mipa el eid `l `viykeeàáemicréìòa úî dì eøîàåCzpicna ¨§¨§¨¥©£¦

ef ixd ,midàNpú àì,weylåokíaééúú àì,dlra ig`lòãzL ãò Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥©¤¥©
xexiaa,dúøö àéä úøaeòî ànL,maiizdl dxeq` ezy` ,xnelk ¤¨§¤¤¦¨¨¨

ezy`y `vnpe ,mid zpicna oa lral dclie dzxv dxarzp `ny
.'mipa el yiy g` zy`' oick eig`l dxeq`e meail dwewf dpi`
`la my zn `ny oiyyeg oky ,weyl `ypidl ezy` dxeq` oke

.meail `id dwewfe ,mipa
oi`e ,znd lral mig` o`k eid `ly ote`a ,oecl dpynd dtiqen

:mid zpicna mai clepy oiyyeg m` ,'mai' o`kdì äúéädy`l ¨§¨¨
mipa `la dlra znyúBîç,mid zpicnaúLLBç dðéà`ny ¨¥¨¤¤

el dwewf `id ixde g` dlral yiy `vnpe xkf oa dzeng dcli
m` mle` .weyl `ypidl zxzen `l` ,meailäúöédzeng ¨§¨

`idykäàéìî,[zxaern-]úLLBçoa dzengl clep `ny dlkd §¥¨¤¤
.xacd xxaziy cr weyl `ypidl dxeq`e ,meail dwewfe xkféaø©¦

úLLBç dðéà ,øîBà òLBäé`l` ,xkf oa dzeng dcli `ny §ª©¥¥¨¤¤
.weyl `ypidl zxzen

àøîâ
zxaern `ny rczy cr maiizz `le `ypz `l :dpyna epipy

:dpynd oeyl z` `xnbd zx`an .dzxv `id'dúøö àéä' éàî- ©¦¨¨¨
.'dzxv `id' oeyld xezia eprinydl d`a dpynd dnà÷ àä̈¨

ïì òîLîc ,eprinydl `a `pzd ±ïðéLééçc àeä äøö àäì- ©§©¨§¨¨¨§©§¦©
miyyeg ep` mid zpicnl dlra mr dkldy ef dxvl `weecy

,`id zxaern `nyìáàdpi` ef dxvy micr it lr xxazp m` £¨
,zxaernïðéLééç àì éúéøçà äøöì` -dlra `yp `ny oiyyeg oi §¨¨©£¦¦Ÿ©§¦©

ezy` ixd `l` ,zxaern `id `nye mid zpicna ztqep dy`
.mipa el oi`y g` zy` oick maiizdl zxzen

e`ae mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`d :dpyna epipy
jilra zn dl exn`e'åëå íaééúú àìå àNpú àì`ny rczy cr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥

:`xnbd zxxan .dzxv `id zxaernàì éîeaé àîìLaoaen ± ¦§¨¨©¥Ÿ
,maiizdl dxeq` recn xacdàøaòéî àîìãcyeygl yiy ± §¦§¨¦©§¨
,dlran dzxv dxarzp `nyåmaiizz xy`ky `vnpäòât÷- §¨¨§¨

`id zrbetaxeqi`àlà .àúééøBàc çà úLày epipyy dnàì §¥¤¨§¨§¨¤¨Ÿ
àNpú,weyléànàdzxv oi`y yygd meyn m` ,dxeq` recn ± ¦¨¥©©

,meail dwewf `id ixde zxaernCläzkll yi ixd ±áBø øçà ©¥©©
,úBãìBéå úBøaòúî íéLð áBøå ,íéLðdzxv s`y xnel yie ¨¦§¨¦¦§©§§§

`ypidl zxzene meai zwifn dxhtp epiptly efe ,dclie dxarzp
,weyl `ypidl dilr dxq` dpyndy xg`ne .weylàîéì`ny - ¥¨

zhiya epzpyny xn`pàèeòéîì Lééçc ,àéä øéàî éaøyyegy ± ©¦¥¦¦§¨¥§¦¨
herinl miyyegy oeik weyl `ypidl dilr exq` okle ,herinl

.zecleie zexarzn opi`y miyp
:xg` ote`a `xnbd zx`anïðaø àîéz eléôàxn`z m` elit` ± £¦¥¨©¨¨

,xi`n iax lr miwlegd minkg zhiya `id epzpynyéìæà ék¦¨§¥
àaeø øúa ïðaø,aexd xg` zewitqa minkg mikled izni` - ©¨¨¨©¨

aïn÷ déúéàc àaeø,ze`ivna epiptl epyiy aexa -ïBâkly aex ¨§¦¥©¨§
,'úBieðç òLz'xya zexkeny zeiepg ryz xira yi m` ,xnelk ¥©£

uegn xya zkizg d`vnpe ,dtixh xya zxken zg`e xyk
.xzen xyade epiptly zeiepgd aex xg` mikled ,zeiepglåok §

aéøãäðñ.mipiicd aex zrxkd it lr mikled [oixcdpq-] ©§¤§¥
,epiptl aexd el` mipte`ayìáàaïn÷ déúéìc àaeøoi`yk - £¨¨§¥¥©¨

df oi`y 'zecleie zexarzn mleray miyp aex' oebk ,epiptl aexd
,mlera mixwnd aexa rahd `ed oky `l` ,epiptl miiwd aexàìŸ

àaeø øúa ïðaø éìæàdf aex xg` mikled oi`y micen minkg mb ± ¨§¥©¨¨¨©¨
.herinl miyyeg `l`

:df xe`ia dgece `xnbd dywnéøäåa meai oiprl epivnïè÷ ©£¥¨¨
àéä ïn÷ àúéìc àaeøc ,äpè÷e,epiptl epi` aexd df oecipay ± §©¨§¨§¥¨©¨¦

àaeø øúa ïðaø éìæàåixg` dfa minkg mikled mewn lkne ± §¨§¥©¨¨¨©¨
.aexdàéðúcmai ,`ziixaaå ïè÷dnaiàìå ïéöìBç àì äpè÷ §©§¨¨¨§§©¨Ÿ§¦§Ÿ

Bì eøîà ,øéàî éaø éøác ,ïéîaééîminkgzøîà äôé ,øéàî éaøì §©§¦¦§¥©¦¥¦¨§§©¦¥¦¨¤¨©§¨
ïéöìBç ïéàLokyäLøta áéúk 'Léà'xn`py dvilg lydk mixac) ¤¥§¦¦§¦©¨¨¨

(fdxhet 'yi`' eyxce ,'ebe FYnai z` zgwl Wi`d uRgi `l m`e'§¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§
.ohw `le dvilgaåokïðéLwî[miyiwn±],Léàì äMàxn`py §©§¦©¦¨§¦

dphw dnai s`y cnll 'dxrXd FYnai dzlre' weqt eze`a§¨§¨§¦§©©§¨
.ezvilga zxhtp dpi` lecb mai iptl dltpyäî àlàdíòh ¤¨©©©

dphwe ohwy xne` dz`y,ïéîaééî ïéàoiprl ehrnzp `l ixd ¥§©§¦
.meaiíäì øîà,xi`n iaxïè÷miyyegy oeik ,maiin epi`ànL ¨©¨¤¨¨¤¨

ohwd lcbiykàöné`edyñéøñrxf miwdle ciledl ie`x epi`e ¦¨¥¨¦
e .eig`läpè÷,znaiizn dpi`ànLlcbzyklúéðBìéà àönz §©¨¤¨¦¨¥©§¦

,meai zevna mpi` zipelii`e qixqe ,zcll die`x dpi`yeàöîðå§¦§§
äåøòa íéòâBt.meai zevn mewna `ly g` zy` xeqi` lyåeli` §¦§¤§¨§

ïðaøe xi`n iax lr miwlegéøáñxnel yiyíépè÷c àaeø øúa ìéæ ©¨¨¨§¥¦¨©¨¦§©¦
,mleray miphwd aex xg` jld ±eäðéð éñéøñ åàì íépè÷ áøå± §Ÿ§©¦¨§¦¥¦§

mixne` oke .meail miie`xe ,miqixq mpi`øúa ìéæxg` jld ±áBø ¦¨©
eäðéð úéðBìéà åàì úBpè÷ áøå ,úBpè÷ohw jkle .meail zeie`x ode §©§Ÿ§©¨©§¦¦§

e` qixq e`vni `ny miyyeg mpi`e maiil mileki dphwe
mpi`y aexd xg` mikled minkg zrcly x`ean ixd .zipelii`
`ed jky `l` epiptl epi` df aexy it lr s` ,zeipelii`e miqixq
zkll yi minkg zrcl epzpyn oecipa s` df itle ,mlera rahd
`ypidl dnaid z` xizdle ,zecleie zexarzny miyp aex xg`
lr ,weyl `ypidl dy`d z` zxqe` epzpyny dfne .weyl

,minkg zhiya dpi` jgxkàzøåeçî àlàitk xexae xeegn - ¤¨§©©§¨
,dligza epxn`yàéä øéàî éaø ïéúéðúîyeygl yiy xaeqd ©§¦¦©¦¥¦¦

.zelitny miyp herinl
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaly `yixd z` zcnrd cvik - §©¦§¨

,dpyndøéàî éaøkok m` ,herinl yyegdàîéàx`ae xen` ± §©¦¥¦¥¨
d z`dì äúéä ,àôéñmipa `la dlra zny dy`lúBîçzpicna ¥¨¨§¨¨¨
,midúLLBç dðéàoa dzeng dcli `nydlral yiy `vnpe xkf ¥¨¤¤

m`e .weyl `ypidl zxzen `l` ,meail el dwewf `id ixde g`
,dywi xi`n iax zhiyk epzpyn ok`éànàyeygl oi` recn ± ©©

l yi ixd ,xkf dcli dzengyíéLð áBøå ,íéLð áBø øçà Clä©¥©©¨¦§¨¦
,úBãìBéå úBøaòúîwxeúBìétî èeòéî,odizecleåmpn`ìk ¦§©§§§¦©¦§¨

úBãìBiä`niiw ipa zecleäöçîzecleiäöçîe íéøëæzeclei ©§¤¡¨§¨¦¤¡¨
,úBá÷ðxnel epl yieCBîñ[sxvz-]àèeòéîmiypúBìétîc §¥§¦¨§©¦
äöçîìzecleiydéì eåäå ,úBá÷ðdàèeòéî íéøëæ,zecled lkn §¤¡¨§¥§¨¥§¨¦¦¨

oiicr j` .dawp zeclei e` zelitn e` miypd aex ixdyLeçéìå± §¥
iax zrck ,mai dl yie xkf dzeng dcliy herinl yegl epl did

.weyl `ypidl dilr xeq`le ,xi`n
:`xnbd zvxzn÷eMì ä÷fçéàc ïåék àîìcxaky oeik `ny - ¦§¨¥¨§¦©§¨©

zpicnl dzeng d`viy drya ixdy ,weyl xzid zwfga dzid
,mai did `l midLééç àìherinl xi`n iax yyg `l jkl ± Ÿ¨¥

.dwfg cbp 'mixkf zeclei'y
wnd ly oecipa mb ,ok m` :`xnbd dyàLéømr lrad jldy ¥¨

,dzxv dcli `ny maiizz `ly `ed oicdy mid zpicnl dxvd
oeik ixd ,maiizz `l recníeaééì ÷fçéàcdy`d dzid xaky ± §¦©©§¦

,mipa `la mid zpicnl dlra jldy drya meail dwewf zwfga
íaééz.maiizdl zxzen `dz ± §©¥

:`xnbd zvxzn,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàaàLéøekldy ¨©©©§¨¨©©¨©£©¥¨
,mid zpicna oa el clep ok` m` ,mid zpicnl dzxve dlra

`vnp dy`d maizz xy`kca zrbetúøk øeqéàg` zy` ly §¦¨¥
xacd zxneg zngn jkitle ,devn mewna `lyeLLç`ny ¨§

a ok oi`y dn .dwfgd lr eknq `le dzxv dxarzp,àôéñelit` ¥¨
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המשך בעמוד רמד

miwxt dyelya` cenr hiw sc ± iriax wxtzenai
äðùîàùðú àì 'åë äìòá êìäù äùàä.dlra `vi mipa `lae li`ed Ðàìå

íáééúú`ypz `l i`n` :jixt `xnbae .dzxv dcli `ny Ð?`ypze uelgz

.jytp dnnäúøö àéä.`xnba yxtn Ðäì äúéäúåîçd`viyke .mid zpicna Ð`l

efl mai oi`e ,oa dl didlirl opiyiigc ab lr s` .mai dl ozip `ny zyyeg dpi` Ð

dxv dcli `nydclic dn lkc `ed mzd Ð

dawp oia xkf oia dxv.main `dl dl witn Ð

la`,zeng`l dcli inp i`cwiwfjdl dl

opiyiig `l i`d ileke ,xkf dcli ok m` `l`

dcli `nyxkfe.didäàéìî äúöédzvi Ð

.zxaern dzengúùùåç.did xkf `ny Ð

úùùåç äðéà,dlitd `ny xninl `ki`c Ð

dlitd `l xnel cenlz`e.dzid dawp `ny Ð

àøîâéúéøçà äøöìoi`y micr e`a m` Ð

zxaern dzxvdy` `ny zyyeg dpi` Ð

.mail zxzene ,`yp zxg`ùééç øéàî éáø
àèåòéîìoileg) "oihgey lkd" wxta Ðiab (`,e

e`vny mze` meyn mizek lk lr xfby ,mizek

mifixb xda dpei zenceegzyde.dlòùú
úåéåðçmy) `ipzc Ð`vnpae :(`,dvjld Ð

zeiepgc oeikc .aexd xg`oi`ex ep`e ,od epiptl

.dhegy xya zexken oaexyéøãäðñåmipy Ð

ol `niiwc ,oiaiign xyr cg`e oikfn xyr

i`kfcoixcdpq),oikfn aexe li`edc ,(`,nonwe

.edpipïî÷ àúéìãlifipc ,`kd oebk Ðaex xza

.mleray miypäì äúéä àôéñ àîéàúåîç
úùùåç äðéài`n` Ð?inp idpmixkfc

aex xg` jld edin ,lif`e yxtnck ,`herin

zexarzn miyp aexc oeike ,miyp`kil Ð

cg `l` ,`herinc `herin mixkfa xninl

herine zecleie zexarzn miyp aexc ,`herin

.yegile `herin mixkf edl eede :opiqxb ikd .'ek

åùùç úøë øåñéàã.dzxv dxarzp `ny Ðàì
åùùç,dzeng dxarzp `ny Ðdnwe`e

.dwfg`åàì øåñéà éì äîopira `l in Ð

opiyiigc ikid ik ,e`l xeqi` wtql yginl

zxk xeqi` wtql?e`l `witqc icin `d

zxkl :`nipc ,xzend xaca `id opaxc dwgxd

xaca dwgxd ciar `l e`ll ,dwgxd ciar

ynn `ziixe`c `xeqi` `ny `kdc ,xzend

.ciarw
àùéø
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äùàäzyyeg d`iln dzvizeawpc `aexl riiqnc dwfg `ki`c ab lr s` Ð

zelitne.d`iln dzviy ,dwfg dil rxzi`c ,zyyeg Ðìáàdxvl

opiyiig `l izixg`dxvdy dil rnyn "dzxv `idc" .wiic "dzxv `idc" oeyl xezidn Ð

.`yp m` zxg` dxv rnyn `le ,zxaern dnvr

éàîà'ek miyp aex xg` jld:xn`z m`e Ð

ozip :(a,giw) oiwxit jci`a lirl opzc

,ipa zn jk xg`e ilra zn ,mid zpicna oa il

oiicr :xnel dleki dzidy ebna zpn`p dpi` dnl

zexarzny miyp aex` opiknqe ,miiw ipa

micr ipy yiy oebk ixiinc :xnel yie ?zecleie

dleki dpi` `zydc ,ezn mdipyy mixne`y

.miiw ipa oiicr xneléáø`id xi`n:z"`e Ð

xza opax ilf` ike ?opaxk inp dl iwen `l i`n`

`aexilzc la` ,dyrna ilz `lca epiid Ð

dyrna`peeb i`dkc .`aex xza opilf` `l Ð

:xnel yie !(`,k) zexekac iyily wxta ipyn

oi` :inp i` .`iepiy `edd dil zilc ,daxk `kdc

mc`y ,`a `ed `linn `l` ,dyrna ilz aeyg

.ezy`l wwfp

ïåâë'ek oixcdpqe zeiepg ryzikid :dniz Ð

miax ixg`" :aizkde ?xi`n iax bilt

xi`n iax ibiltc ogky` `kid :cere ?"zehdl

`l` ibiltc ogky` `l `d ?zeiepg ryza opaxe

zeiepg ryz hwp `wec e`l `nye !dphwe ohwa

oilega ibiltc `herin oebk `l` ,oixcdpqe

.(a,n) dxf dcear zkqnae (`,`i)

àúøååçî`id xi`n iax oizipznyiigc Ð

ol `niiw `l op` edin .`herinl

oizipznc `nzq iz`c ab lr s` .xi`n iaxk

xi`n iaxk`herinl yiigc `da Ðelit`] Ð

`nw wxta xn`cn ,dizeek ol `niiw `l [ikd

?`xyia lik` ikid xi`n iaxe :(a,`i) oilegc

gweld" wxtac :dywe .opilk` xity op`c rnyn

oaxk opgei iax wiqt (`,ck zexeka) "dnda

on dwipn dnda gwela xn`c ,l`ilnb oa oerny

,dixg` jexk dpayk dxekad on dxehtc ixkpd

la` .dcli ok m` `l` `ngxn `lc meyn

aexc ab lr s` ,`xhtin `l algc `nrhn

zeclei ok m` `l` zealeg oi` zenda`nl` Ð

icda dwfg `kilc ab lr s` ,herinl opiyiig

`ly zwfga dnda iwe` zxn` i`c .`herin

dcliyecw oi`y zwfga cled cnrd ,daxc` Ð©¥

iaxc :xnel yie !en` irna oileg didy ,dxekaa

`ngxn `lc `da `l` dizeek wiqt `l opgei

depi`xy `kidl dpin `wtpe ,dcli ok m` `l`

dcil mcew alg dl didy`xhtin `l `iddc Ð

xaq l`ilnb oa oerny oaxc xyt`e ,alg mrhn

xi`n iax xfbck ,mewn eze` eh` zenewn x`y xfb `lc (a,n dxf dcear) "minlvd lk" wxt yixa `herinl yiig `lc l`ilnb oa oerny oax zgkync ,xity iz` `zyde .xhet alg

'ek mizek ma ewifgdy zevn lk :l`ilnb oa oerny oax inp xn`we .mzdcg`c meync ,di`x `iadl oi` mizekn ,edine .mizek zhigyn lik` inp opgei iaxe .herinl yiig `l `nl` Ð

opgei iax xn`c `de .xi`n iaxc opaxk inp opgei iax xaqc rnyn 'ek me`yre l`yil zrc oda oi` mixac ipy iab (`,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta la` .miryx mlek wifgdl oi` ryx

xi`n iaxk `nzqe ,iwiipe` zia zepiabe qiixen ihernl :(a,hl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt seqaoax`c `de .(a,n dxf dcear) "minlvd lk" yixa zwelgn jk xg`e mzq ied mzd Ð

ddy `l `d ,ltp epi` mc`a mei miyly ddyy lk :l`ilnb oa oernys` ,dizeek mzd ol `niiwe (`,elw zay) "dlinc xfril` iax" wxta ix` elk` e` bbd on ltp elit` ,ied `witq Ð

`aex xza opilf` `le ,mzd xq` dndaa mini dpeny jez oke .miltp mpi` aexc ab lraexd lr jenql evx `le ,miyly jez zna dvilg dekixvde .dexra lwdl `ai `ly meyn mzd Ð

dvilg `la weyl dxizdlol `niiwc ,mzd lwdl yi ikd e`lac :cere .dexra lwdl `ai `ly ,xeht zelia` oiprl mb jkle .lewlwe frl icil `aie ,zne wdity mlerd exn`i `ly Ð

`d `l i`c .mc` eh` dnda exfbc ,dndaa ok enk exq`e .la`a lwind ixack dkldm`e .zne wditl aexw `diy ,dlega xizdl `ai `ny ,`ixaa dndaa exq` inp i` .`d `niiw `l Ð

elit` ,dxezd on herinl xi`n iax yiig `l i` ,edine !lahc dwfg `ki`c cere ,oixyrn oi`y ux`d mr herin `ki`c oeik ?i`nc dl zgkyn ikid ,herinl yiigc xi`n iaxle :xn`z

opaxcn `l` ,dicda dwfg `ki`c `kidwfged `ed m`c ,herinl `peeb i`d ik opiyiig `lc :xnel yie .xity iz` ded Ðxi`n iax xfb mizek iabc ab lr s` ?ewfged in l`xyi lk Ð

(`,e) oilegc `nw wxta xn`ck ,elwlwzpy herin meyn mlek lr.l`xyik zevna oixdfp oi`e ,od zg` dne`c mizek ip`y Ðàùéømaiizz meaiil dwfgi`c`zyd jzrc `wlqc Ð

aex icda ipdn weyl dwfgc enk.maiizze ,zelitnc herin icda meaiil dwfg ipdn inp ikd Ð
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zenai(ycew zay meil)

àøúá äùàä ¯ øùò äùù ÷øô

äðùî
mid zpicnl dlra jldy dy` ly dpic z` zx`an epzpyn
,mid zpicna oa el clepy oiyyeg m` ,zne ,mipa el eidy `la

:maiizdln dxhety,íiä úðéãîì dúøöå dìòa CìäL äMàä̈¦¨¤¨©©§¨§¨¨¨¦§¦©©¨
,mipa el eid `l `viykeeàáemicréìòa úî dì eøîàåCzpicna ¨§¨§¨¥©£¦

ef ixd ,midàNpú àì,weylåokíaééúú àì,dlra ig`lòãzL ãò Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥©¤¥©
xexiaa,dúøö àéä úøaeòî ànL,maiizdl dxeq` ezy` ,xnelk ¤¨§¤¤¦¨¨¨

ezy`y `vnpe ,mid zpicna oa lral dclie dzxv dxarzp `ny
.'mipa el yiy g` zy`' oick eig`l dxeq`e meail dwewf dpi`
`la my zn `ny oiyyeg oky ,weyl `ypidl ezy` dxeq` oke

.meail `id dwewfe ,mipa
oi`e ,znd lral mig` o`k eid `ly ote`a ,oecl dpynd dtiqen

:mid zpicna mai clepy oiyyeg m` ,'mai' o`kdì äúéädy`l ¨§¨¨
mipa `la dlra znyúBîç,mid zpicnaúLLBç dðéà`ny ¨¥¨¤¤

el dwewf `id ixde g` dlral yiy `vnpe xkf oa dzeng dcli
m` mle` .weyl `ypidl zxzen `l` ,meailäúöédzeng ¨§¨

`idykäàéìî,[zxaern-]úLLBçoa dzengl clep `ny dlkd §¥¨¤¤
.xacd xxaziy cr weyl `ypidl dxeq`e ,meail dwewfe xkféaø©¦

úLLBç dðéà ,øîBà òLBäé`l` ,xkf oa dzeng dcli `ny §ª©¥¥¨¤¤
.weyl `ypidl zxzen

àøîâ
zxaern `ny rczy cr maiizz `le `ypz `l :dpyna epipy

:dpynd oeyl z` `xnbd zx`an .dzxv `id'dúøö àéä' éàî- ©¦¨¨¨
.'dzxv `id' oeyld xezia eprinydl d`a dpynd dnà÷ àä̈¨

ïì òîLîc ,eprinydl `a `pzd ±ïðéLééçc àeä äøö àäì- ©§©¨§¨¨¨§©§¦©
miyyeg ep` mid zpicnl dlra mr dkldy ef dxvl `weecy

,`id zxaern `nyìáàdpi` ef dxvy micr it lr xxazp m` £¨
,zxaernïðéLééç àì éúéøçà äøöì` -dlra `yp `ny oiyyeg oi §¨¨©£¦¦Ÿ©§¦©

ezy` ixd `l` ,zxaern `id `nye mid zpicna ztqep dy`
.mipa el oi`y g` zy` oick maiizdl zxzen

e`ae mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`d :dpyna epipy
jilra zn dl exn`e'åëå íaééúú àìå àNpú àì`ny rczy cr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥

:`xnbd zxxan .dzxv `id zxaernàì éîeaé àîìLaoaen ± ¦§¨¨©¥Ÿ
,maiizdl dxeq` recn xacdàøaòéî àîìãcyeygl yiy ± §¦§¨¦©§¨
,dlran dzxv dxarzp `nyåmaiizz xy`ky `vnpäòât÷- §¨¨§¨

`id zrbetaxeqi`àlà .àúééøBàc çà úLày epipyy dnàì §¥¤¨§¨§¨¤¨Ÿ
àNpú,weyléànàdzxv oi`y yygd meyn m` ,dxeq` recn ± ¦¨¥©©

,meail dwewf `id ixde zxaernCläzkll yi ixd ±áBø øçà ©¥©©
,úBãìBéå úBøaòúî íéLð áBøå ,íéLðdzxv s`y xnel yie ¨¦§¨¦¦§©§§§

`ypidl zxzene meai zwifn dxhtp epiptly efe ,dclie dxarzp
,weyl `ypidl dilr dxq` dpyndy xg`ne .weylàîéì`ny - ¥¨

zhiya epzpyny xn`pàèeòéîì Lééçc ,àéä øéàî éaøyyegy ± ©¦¥¦¦§¨¥§¦¨
herinl miyyegy oeik weyl `ypidl dilr exq` okle ,herinl

.zecleie zexarzn opi`y miyp
:xg` ote`a `xnbd zx`anïðaø àîéz eléôàxn`z m` elit` ± £¦¥¨©¨¨

,xi`n iax lr miwlegd minkg zhiya `id epzpynyéìæà ék¦¨§¥
àaeø øúa ïðaø,aexd xg` zewitqa minkg mikled izni` - ©¨¨¨©¨

aïn÷ déúéàc àaeø,ze`ivna epiptl epyiy aexa -ïBâkly aex ¨§¦¥©¨§
,'úBieðç òLz'xya zexkeny zeiepg ryz xira yi m` ,xnelk ¥©£

uegn xya zkizg d`vnpe ,dtixh xya zxken zg`e xyk
.xzen xyade epiptly zeiepgd aex xg` mikled ,zeiepglåok §

aéøãäðñ.mipiicd aex zrxkd it lr mikled [oixcdpq-] ©§¤§¥
,epiptl aexd el` mipte`ayìáàaïn÷ déúéìc àaeøoi`yk - £¨¨§¥¥©¨

df oi`y 'zecleie zexarzn mleray miyp aex' oebk ,epiptl aexd
,mlera mixwnd aexa rahd `ed oky `l` ,epiptl miiwd aexàìŸ

àaeø øúa ïðaø éìæàdf aex xg` mikled oi`y micen minkg mb ± ¨§¥©¨¨¨©¨
.herinl miyyeg `l`

:df xe`ia dgece `xnbd dywnéøäåa meai oiprl epivnïè÷ ©£¥¨¨
àéä ïn÷ àúéìc àaeøc ,äpè÷e,epiptl epi` aexd df oecipay ± §©¨§¨§¥¨©¨¦

àaeø øúa ïðaø éìæàåixg` dfa minkg mikled mewn lkne ± §¨§¥©¨¨¨©¨
.aexdàéðúcmai ,`ziixaaå ïè÷dnaiàìå ïéöìBç àì äpè÷ §©§¨¨¨§§©¨Ÿ§¦§Ÿ

Bì eøîà ,øéàî éaø éøác ,ïéîaééîminkgzøîà äôé ,øéàî éaøì §©§¦¦§¥©¦¥¦¨§§©¦¥¦¨¤¨©§¨
ïéöìBç ïéàLokyäLøta áéúk 'Léà'xn`py dvilg lydk mixac) ¤¥§¦¦§¦©¨¨¨

(fdxhet 'yi`' eyxce ,'ebe FYnai z` zgwl Wi`d uRgi `l m`e'§¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§
.ohw `le dvilgaåokïðéLwî[miyiwn±],Léàì äMàxn`py §©§¦©¦¨§¦

dphw dnai s`y cnll 'dxrXd FYnai dzlre' weqt eze`a§¨§¨§¦§©©§¨
.ezvilga zxhtp dpi` lecb mai iptl dltpyäî àlàdíòh ¤¨©©©

dphwe ohwy xne` dz`y,ïéîaééî ïéàoiprl ehrnzp `l ixd ¥§©§¦
.meaiíäì øîà,xi`n iaxïè÷miyyegy oeik ,maiin epi`ànL ¨©¨¤¨¨¤¨

ohwd lcbiykàöné`edyñéøñrxf miwdle ciledl ie`x epi`e ¦¨¥¨¦
e .eig`läpè÷,znaiizn dpi`ànLlcbzyklúéðBìéà àönz §©¨¤¨¦¨¥©§¦

,meai zevna mpi` zipelii`e qixqe ,zcll die`x dpi`yeàöîðå§¦§§
äåøòa íéòâBt.meai zevn mewna `ly g` zy` xeqi` lyåeli` §¦§¤§¨§

ïðaøe xi`n iax lr miwlegéøáñxnel yiyíépè÷c àaeø øúa ìéæ ©¨¨¨§¥¦¨©¨¦§©¦
,mleray miphwd aex xg` jld ±eäðéð éñéøñ åàì íépè÷ áøå± §Ÿ§©¦¨§¦¥¦§

mixne` oke .meail miie`xe ,miqixq mpi`øúa ìéæxg` jld ±áBø ¦¨©
eäðéð úéðBìéà åàì úBpè÷ áøå ,úBpè÷ohw jkle .meail zeie`x ode §©§Ÿ§©¨©§¦¦§

e` qixq e`vni `ny miyyeg mpi`e maiil mileki dphwe
mpi`y aexd xg` mikled minkg zrcly x`ean ixd .zipelii`
`ed jky `l` epiptl epi` df aexy it lr s` ,zeipelii`e miqixq
zkll yi minkg zrcl epzpyn oecipa s` df itle ,mlera rahd
`ypidl dnaid z` xizdle ,zecleie zexarzny miyp aex xg`
lr ,weyl `ypidl dy`d z` zxqe` epzpyny dfne .weyl

,minkg zhiya dpi` jgxkàzøåeçî àlàitk xexae xeegn - ¤¨§©©§¨
,dligza epxn`yàéä øéàî éaø ïéúéðúîyeygl yiy xaeqd ©§¦¦©¦¥¦¦

.zelitny miyp herinl
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaly `yixd z` zcnrd cvik - §©¦§¨

,dpyndøéàî éaøkok m` ,herinl yyegdàîéàx`ae xen` ± §©¦¥¦¥¨
d z`dì äúéä ,àôéñmipa `la dlra zny dy`lúBîçzpicna ¥¨¨§¨¨¨
,midúLLBç dðéàoa dzeng dcli `nydlral yiy `vnpe xkf ¥¨¤¤

m`e .weyl `ypidl zxzen `l` ,meail el dwewf `id ixde g`
,dywi xi`n iax zhiyk epzpyn ok`éànàyeygl oi` recn ± ©©

l yi ixd ,xkf dcli dzengyíéLð áBøå ,íéLð áBø øçà Clä©¥©©¨¦§¨¦
,úBãìBéå úBøaòúîwxeúBìétî èeòéî,odizecleåmpn`ìk ¦§©§§§¦©¦§¨

úBãìBiä`niiw ipa zecleäöçîzecleiäöçîe íéøëæzeclei ©§¤¡¨§¨¦¤¡¨
,úBá÷ðxnel epl yieCBîñ[sxvz-]àèeòéîmiypúBìétîc §¥§¦¨§©¦
äöçîìzecleiydéì eåäå ,úBá÷ðdàèeòéî íéøëæ,zecled lkn §¤¡¨§¥§¨¥§¨¦¦¨

oiicr j` .dawp zeclei e` zelitn e` miypd aex ixdyLeçéìå± §¥
iax zrck ,mai dl yie xkf dzeng dcliy herinl yegl epl did

.weyl `ypidl dilr xeq`le ,xi`n
:`xnbd zvxzn÷eMì ä÷fçéàc ïåék àîìcxaky oeik `ny - ¦§¨¥¨§¦©§¨©

zpicnl dzeng d`viy drya ixdy ,weyl xzid zwfga dzid
,mai did `l midLééç àìherinl xi`n iax yyg `l jkl ± Ÿ¨¥

.dwfg cbp 'mixkf zeclei'y
wnd ly oecipa mb ,ok m` :`xnbd dyàLéømr lrad jldy ¥¨

,dzxv dcli `ny maiizz `ly `ed oicdy mid zpicnl dxvd
oeik ixd ,maiizz `l recníeaééì ÷fçéàcdy`d dzid xaky ± §¦©©§¦

,mipa `la mid zpicnl dlra jldy drya meail dwewf zwfga
íaééz.maiizdl zxzen `dz ± §©¥

:`xnbd zvxzn,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàaàLéøekldy ¨©©©§¨¨©©¨©£©¥¨
,mid zpicna oa el clep ok` m` ,mid zpicnl dzxve dlra

`vnp dy`d maizz xy`kca zrbetúøk øeqéàg` zy` ly §¦¨¥
xacd zxneg zngn jkitle ,devn mewna `lyeLLç`ny ¨§

a ok oi`y dn .dwfgd lr eknq `le dzxv dxarzp,àôéñelit` ¥¨
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miwxt dyelya` cenr hiw sc ± iriax wxtzenai
äðùîàùðú àì 'åë äìòá êìäù äùàä.dlra `vi mipa `lae li`ed Ðàìå

íáééúú`ypz `l i`n` :jixt `xnbae .dzxv dcli `ny Ð?`ypze uelgz

.jytp dnnäúøö àéä.`xnba yxtn Ðäì äúéäúåîçd`viyke .mid zpicna Ð`l

efl mai oi`e ,oa dl didlirl opiyiigc ab lr s` .mai dl ozip `ny zyyeg dpi` Ð

dxv dcli `nydclic dn lkc `ed mzd Ð

dawp oia xkf oia dxv.main `dl dl witn Ð

la`,zeng`l dcli inp i`cwiwfjdl dl

opiyiig `l i`d ileke ,xkf dcli ok m` `l`

dcli `nyxkfe.didäàéìî äúöédzvi Ð

.zxaern dzengúùùåç.did xkf `ny Ð

úùùåç äðéà,dlitd `ny xninl `ki`c Ð

dlitd `l xnel cenlz`e.dzid dawp `ny Ð

àøîâéúéøçà äøöìoi`y micr e`a m` Ð

zxaern dzxvdy` `ny zyyeg dpi` Ð

.mail zxzene ,`yp zxg`ùééç øéàî éáø
àèåòéîìoileg) "oihgey lkd" wxta Ðiab (`,e

e`vny mze` meyn mizek lk lr xfby ,mizek

mifixb xda dpei zenceegzyde.dlòùú
úåéåðçmy) `ipzc Ð`vnpae :(`,dvjld Ð

zeiepgc oeikc .aexd xg`oi`ex ep`e ,od epiptl

.dhegy xya zexken oaexyéøãäðñåmipy Ð

ol `niiwc ,oiaiign xyr cg`e oikfn xyr

i`kfcoixcdpq),oikfn aexe li`edc ,(`,nonwe

.edpipïî÷ àúéìãlifipc ,`kd oebk Ðaex xza

.mleray miypäì äúéä àôéñ àîéàúåîç
úùùåç äðéài`n` Ð?inp idpmixkfc

aex xg` jld edin ,lif`e yxtnck ,`herin

zexarzn miyp aexc oeike ,miyp`kil Ð

cg `l` ,`herinc `herin mixkfa xninl

herine zecleie zexarzn miyp aexc ,`herin

.yegile `herin mixkf edl eede :opiqxb ikd .'ek

åùùç úøë øåñéàã.dzxv dxarzp `ny Ðàì
åùùç,dzeng dxarzp `ny Ðdnwe`e

.dwfg`åàì øåñéà éì äîopira `l in Ð

opiyiigc ikid ik ,e`l xeqi` wtql yginl

zxk xeqi` wtql?e`l `witqc icin `d

zxkl :`nipc ,xzend xaca `id opaxc dwgxd

xaca dwgxd ciar `l e`ll ,dwgxd ciar

ynn `ziixe`c `xeqi` `ny `kdc ,xzend

.ciarw
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äùàäzyyeg d`iln dzvizeawpc `aexl riiqnc dwfg `ki`c ab lr s` Ð

zelitne.d`iln dzviy ,dwfg dil rxzi`c ,zyyeg Ðìáàdxvl

opiyiig `l izixg`dxvdy dil rnyn "dzxv `idc" .wiic "dzxv `idc" oeyl xezidn Ð

.`yp m` zxg` dxv rnyn `le ,zxaern dnvr

éàîà'ek miyp aex xg` jld:xn`z m`e Ð

ozip :(a,giw) oiwxit jci`a lirl opzc

,ipa zn jk xg`e ilra zn ,mid zpicna oa il

oiicr :xnel dleki dzidy ebna zpn`p dpi` dnl

zexarzny miyp aex` opiknqe ,miiw ipa

micr ipy yiy oebk ixiinc :xnel yie ?zecleie

dleki dpi` `zydc ,ezn mdipyy mixne`y

.miiw ipa oiicr xneléáø`id xi`n:z"`e Ð

xza opax ilf` ike ?opaxk inp dl iwen `l i`n`

`aexilzc la` ,dyrna ilz `lca epiid Ð

dyrna`peeb i`dkc .`aex xza opilf` `l Ð

:xnel yie !(`,k) zexekac iyily wxta ipyn

oi` :inp i` .`iepiy `edd dil zilc ,daxk `kdc

mc`y ,`a `ed `linn `l` ,dyrna ilz aeyg

.ezy`l wwfp

ïåâë'ek oixcdpqe zeiepg ryzikid :dniz Ð

miax ixg`" :aizkde ?xi`n iax bilt

xi`n iax ibiltc ogky` `kid :cere ?"zehdl

`l` ibiltc ogky` `l `d ?zeiepg ryza opaxe

zeiepg ryz hwp `wec e`l `nye !dphwe ohwa

oilega ibiltc `herin oebk `l` ,oixcdpqe

.(a,n) dxf dcear zkqnae (`,`i)

àúøååçî`id xi`n iax oizipznyiigc Ð

ol `niiw `l op` edin .`herinl

oizipznc `nzq iz`c ab lr s` .xi`n iaxk

xi`n iaxk`herinl yiigc `da Ðelit`] Ð

`nw wxta xn`cn ,dizeek ol `niiw `l [ikd

?`xyia lik` ikid xi`n iaxe :(a,`i) oilegc

gweld" wxtac :dywe .opilk` xity op`c rnyn

oaxk opgei iax wiqt (`,ck zexeka) "dnda

on dwipn dnda gwela xn`c ,l`ilnb oa oerny

,dixg` jexk dpayk dxekad on dxehtc ixkpd

la` .dcli ok m` `l` `ngxn `lc meyn

aexc ab lr s` ,`xhtin `l algc `nrhn

zeclei ok m` `l` zealeg oi` zenda`nl` Ð

icda dwfg `kilc ab lr s` ,herinl opiyiig

`ly zwfga dnda iwe` zxn` i`c .`herin

dcliyecw oi`y zwfga cled cnrd ,daxc` Ð©¥

iaxc :xnel yie !en` irna oileg didy ,dxekaa

`ngxn `lc `da `l` dizeek wiqt `l opgei

depi`xy `kidl dpin `wtpe ,dcli ok m` `l`

dcil mcew alg dl didy`xhtin `l `iddc Ð

xaq l`ilnb oa oerny oaxc xyt`e ,alg mrhn

xi`n iax xfbck ,mewn eze` eh` zenewn x`y xfb `lc (a,n dxf dcear) "minlvd lk" wxt yixa `herinl yiig `lc l`ilnb oa oerny oax zgkync ,xity iz` `zyde .xhet alg

'ek mizek ma ewifgdy zevn lk :l`ilnb oa oerny oax inp xn`we .mzdcg`c meync ,di`x `iadl oi` mizekn ,edine .mizek zhigyn lik` inp opgei iaxe .herinl yiig `l `nl` Ð

opgei iax xn`c `de .xi`n iaxc opaxk inp opgei iax xaqc rnyn 'ek me`yre l`yil zrc oda oi` mixac ipy iab (`,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta la` .miryx mlek wifgdl oi` ryx

xi`n iaxk `nzqe ,iwiipe` zia zepiabe qiixen ihernl :(a,hl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt seqaoax`c `de .(a,n dxf dcear) "minlvd lk" yixa zwelgn jk xg`e mzq ied mzd Ð

ddy `l `d ,ltp epi` mc`a mei miyly ddyy lk :l`ilnb oa oernys` ,dizeek mzd ol `niiwe (`,elw zay) "dlinc xfril` iax" wxta ix` elk` e` bbd on ltp elit` ,ied `witq Ð

`aex xza opilf` `le ,mzd xq` dndaa mini dpeny jez oke .miltp mpi` aexc ab lraexd lr jenql evx `le ,miyly jez zna dvilg dekixvde .dexra lwdl `ai `ly meyn mzd Ð

dvilg `la weyl dxizdlol `niiwc ,mzd lwdl yi ikd e`lac :cere .dexra lwdl `ai `ly ,xeht zelia` oiprl mb jkle .lewlwe frl icil `aie ,zne wdity mlerd exn`i `ly Ð

`d `l i`c .mc` eh` dnda exfbc ,dndaa ok enk exq`e .la`a lwind ixack dkldm`e .zne wditl aexw `diy ,dlega xizdl `ai `ny ,`ixaa dndaa exq` inp i` .`d `niiw `l Ð

elit` ,dxezd on herinl xi`n iax yiig `l i` ,edine !lahc dwfg `ki`c cere ,oixyrn oi`y ux`d mr herin `ki`c oeik ?i`nc dl zgkyn ikid ,herinl yiigc xi`n iaxle :xn`z

opaxcn `l` ,dicda dwfg `ki`c `kidwfged `ed m`c ,herinl `peeb i`d ik opiyiig `lc :xnel yie .xity iz` ded Ðxi`n iax xfb mizek iabc ab lr s` ?ewfged in l`xyi lk Ð

(`,e) oilegc `nw wxta xn`ck ,elwlwzpy herin meyn mlek lr.l`xyik zevna oixdfp oi`e ,od zg` dne`c mizek ip`y Ðàùéømaiizz meaiil dwfgi`c`zyd jzrc `wlqc Ð

aex icda ipdn weyl dwfgc enk.maiizze ,zelitnc herin icda meaiil dwfg ipdn inp ikd Ð
dwfge
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רמ
miwxt dyelyaa cenr hiw sc ± iriax wxtzenai

ä÷æç àùéøzexarzn miyp aexc .wey xzidl dl iziin `aexe ,meaiil dl iziin Ð

dzxv dcli ixde ,zecleiedxhtpe.`id mblifipc `aex ik sicr `l dwfge,dxza`

,maiizz `l jkldweyle.`herinl yiigc xi`n iaxk ,`l inp÷åùì ä÷æç àôéñÐ

dzeng dxarzp inp i`c .weyl `aexe ,dzviyk dlgz dzid mai `la ixdy`ny Ð

,zeawpe miltp mixaer aexc ,ltp e` dzid dawp

dvgnc ,lirl opixn`ckicleeczeawp iniiw

miltp mixaer herine ,eed`niiwc mixkf eed Ð

dwfg `ki` inp `kde .zeclee iabl `herin

rxnc aexlinp`yygleed mixkfc ,`herinc

.`herinc `herin edlíìåòìå:dinza Ð

.weyl `ypze ,jytp dnn uelgzäîöòì
äùìù,miycg dyly oiznz dnvr liaya Ð

,miycg dyly oizndl zekixv miypd lkc

yginl `kilc .mid zpicna zn dlra elit`e

`id zxaern `nyinp zipelii`e dpwf `dc Ð

opixn`ck ,miycg dyly oizndl zekixv

zenai) "ulegd"adkld :(a,anzekixv olek Ð

.oizndläòùú äúøáçì,dzxag liaya Ð

dzxv `id zxaern `nyoizndl dkixv Ð

dvlg elit`y .miycg dryz`ypz `l Ð

,`id zxaern dzxag `ny ,dryz jeza

`l` efl zxhet dvilg oi`e ,`niiw ly clede

.xhet cleecleedexie`l `viy cr xhet epi`

.mlerdíìåòì äúøáçìdzxiag liaya Ð

rczy cr ,mlerl oizndl dkixvdl yi m`

.e`l m` cleeõåìçúådnn dryz xg`l Ð

dzxv dcli m` .`ypze ,jytpdxhtp ixd Ð

e`l m`e ,clea.dzxhet dzvilg ixd Ð

æåøë äëéøöî,dvelg dzid `ly fixkdl Ð

.dpedkl zxzeneéìòá úî êë øçàå éðá úîÐ

.dlgzak mail dwewf ipixdeúðîàðdna Ð

`le .ilra jk xg`e oey`x ipa zn :dxn`y

.dxn`w mail `ngxc meyn `nlc opiyiig

`nrh i`ndzid meaii zwfgae li`ed Ð

:dxn`yk maid lr dnvr xq` dite ,zcner

mail dnvr xizdl leki dtd `ede ,oa il ozip

.oey`x ipa zn :xneleúðîàð äðéà`ypdl Ð

opiyiige .dzvi meaii zwfgae li`ed ,weyl

,"oa il ozip" dxn`w dil `ipqc meyn `nlc

,maiil dxeq`e od zn` `ny dixacl oiyyege

.zvlegeúøîà÷ãë,el dwewf dzid `lc Ð

.dpedkl zxzene ,melk dzvilg oi`eäùåøâá
dlqty ,xg` yi`n xak dyexb dzidy Ð

.zinler dpedkléðàilrae ipae Ðep`agp

jkld .cirdle `al epnr yi` oi`e dxrna

.icdq iz` `nlc yginl `kiläðùîéúù
úåîáé.mig` ipy iyp Ðäøåñà åæweyl Ð

`ed ig `nyc ,dnai `edy ef ly dlra iptn

zn zxne` ezy`y it lr s`e .el dwewfezpn`p dpi` Ð`ypzy dznai`,dit lr

.dcirdl zepn`p oi`y miyp yngn zg` `idy ,dzxag lr dcirn dnai oi`yíéãò åæì
.dlra zny Ðäøåñà íéãò äì ùéù åæmicrc ,`ed ig `nyc ,dnai iptn ,`ypil Ð

epd` i`ndl?.ilra zn xnel `pnidn inp `id `dúøúåî íéãò äì ïéàù åæå.zny micr yi ixdy ,opiyiig `l inp dnai liayae .zn `edy dxn` `dc ,weyl Ðåæìå íéðá åæì
íéðá ïéà.'ek zxzen mipa dl yiy z` ,efl `le efl `l micr oi`e Ðåîáééúðoinai ipy o`k mdl didy Ð.enaiizpeilra zn dxn`y dy`dydkxved `l meaii oiprlc ,maiizz Ð

z`fdzecrl.ef ly`yix`e.mipa `le micr `l mdl oi`y ,i`wåúîåïéîáéäàùðäì úåøåñàoiicr `ny .ef ly oey`xd dlra iptn efe ,ef ly oey`xd dlra iptn ef .weyl Ð

odizy e`ypy it lr s`e .miig mdoinailmdilra ezny zwfgae`ypiyk eiykr la` ,zepn`p onvr lv` Ðweyl`vnp Ðdzecref lr ef zecirn zenai oi`e ,efl liren ef ly

.xzid cvïéîáéì åøúåäå ìéàåä`l ez ,mdilra ezny zwfga Ðoxqzinyegipc.md oiig `nylàøîâúåøúåî ïäéúù.dzxag icra efe dipa iptn ef ,meaii zwif o`k oi`y Ð

äúøáçì äãéòî äøöelqtp `l zexv cv iptne ,edpip zexv zenai izy `dc Ðcirdln.efl ef
éáåñðéàì
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ä÷æçå`aexn sicr `lzexarzn miyp aexn sicr elit`c ,sicr `lc jixv ded `l Ð

zecleie,xne` zn`d `l` .herinl yiig xi`n iaxc ,yegl yi mewn lkn Ð

.`aexn sicr `lcêåîñ`blte `blt dil dede dwfgl `herinwxtac :xn`z m`e Ð

:opixn` ,dqird cva `vnpy wepiz iab (`,et oileg) "mcd ieqk" wxtae (`,t) oiyecwc `xza

,dxdh zwfgl oigthn oi`c `herin jenq

xn`w `kde .dqirl oixdhne ,`aex dil rxzi`e

:miig epiax xne`e !opixngne `blte `blt iedc

ewitq iede ,l`yil zrc ea oi`y xac ied wepizc

dil rxzi` ikdle ,cigid zeyxa elit`e xedh

.`aexàôéñedl eed weyl `aexe weyl dwfg

`herin mixkf`l `herinc `herinle `herinc

opiyiigikid ,ok m` :opgl` epiax ax"d dywd Ð

iax lr (a,k) zexekac iyily wxta dpin jixt

yiig `l `kde ,`herinl yiigc ryedi

,`herinc `herin `ki` `kd `de ,`herinl

dil rxzi` d`ln dzvic :uxize !yiig `l ikdle

`l ikd elit`e ,dirna xaer dl yiy oeik ,dwfg

oeik ,herin enk dil aiyge ,ryedi iax yiig

:dywd cere .d`ln dz`ivia xq` `nw `pzc

d`ln dzvi xn`c ryedi iaxc `nw `pzc

dwfg `kilc ab lr s` ,herinl opiyiige ,zyyeg

dzxve dlra jldy dy`d iab ,`yixae ,dicda

:uxize !herin icda dwfg ira ,mid zpicnl

hwpc `de .herin icda dwfg ira `l i`cec

`herin icda dwfg `yixa opiracopira `l Ð

f`c ,aexl `zriiqn dwfg `dz `ly `l` ikd

zpiab iab oeir jixve .herinc herin herind ied

aexc meyn xi`n iax dil xq`c iwiipe` zia

.xird dze` ly dxf dcearl mihgyp milbr

iaxc ,inp herin elit` ,aex `ixi` i`n :jixte

aexc oeik ?`iyew i`ne .herinl yiig xi`n

,xzid zwfga algc dwfge ,mihgyp oi` milbr

.`kd xn`ck `aex dil rxzi` ok m`

úà'eke dxeq` micr dl yiyepiaxl dniz Ð

opirny` `nye ?ol rnyn `w i`n :wgvi

.`d eh` `d opixq` `lc

éàîdxv xaqwc meyn xfrl` iaxc `nrh

'ek dzxagl dcirnepiaxl dniz Ð

`wxit jci`a xfrl` iax bilt `l i`n` :wgvi

ueg dcirdl mipn`p lkd iab (`,fiw zenai)

iax i`e ?dznaie dzxv aiygwe ,'ek dzengn

dxv `aqpi`c xzal ixii` xfrl`mewn lkn Ð

ing zn jk xg`e ilra znc `idd iab ibltilÐ

oeik ,xq` `l xfrl` iaxe dxeq` dzenge ,`ypz

,inc `lc :wgvi epiaxl d`xpe !dlkd z`ypy

lr cirdl d`a dnaid e` dxvdy i`ce lirlc

dzxagiaxl elit` zpn`p zeidl dl oi` Ð

cirdl dpeekzn dpi` zg` lk ,`kd la` .xfrl`

lr cirdl dpeekzn oi`y oeik ,dzxv lr zpn`p `linne ,dnvr lr `l` dzxag lr

.dzxag
oi`
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.øéàî éaø Lééç àì àèeòéîc àèeòéîe ,àèeòéîc§¦¨¦¨§¦¨¨¨¥©¦¥¦

'åëå íaééúz àìå àNpz àì":éøéòæ øîà ?íìBòìe ," Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥§¨¨©§¥¦
ìL ¯ dîöòìúöìBçå ,äòLz ¯ dzøáçì ,íéLãç äL §©§¨§¨¢¨¦©£¤§¨¦§¨§¤¤

ìL ¯ dîöòì :øîà àðéðç éaø .CLôp änî,äL ¦©©§¨©¦£¦¨¨©§©§¨§¨
ïéáà øa ééaà !CLôp änî õBìçúå .íìBòì ¯ dzøáçì©£¤§¨§¨§©£¦©©§¨©©¥©¨¦
àäé ànL äøéæb :eäééåøz éøîà ïéáà øa àðéðç éaøå§©¦£¦¨©¨¦¨§¦©§©§§¥¨¤¨§¥
.äpeäëì æBøk dëéøöî äzà àöîðå ,àîéi÷ ïa ãìå̈¨¤©¨¨§¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
éåä àìå äöéìça éåäc àkéà àîìc !dëøöéìå§¦§§¨¦§¨¦¨§¨¥©£¦¨§¨¨¥
ïa éì ïzéð" :ïðz .ïäëì äöeìç eøL÷ :éøîàå ,äæøëäa©©§¨¨§¨§¦¨¨£¨§Ÿ¥§©¦©¦¥
¯ "éìòa Ck øçàå éða úî" :äøîàå "íiä úðéãîa¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨©£¦
,úðîàð dðéà ¯ "éða Ck øçàå éìòa úî" ,úðîàð¤¡¤¤¥©£¦§©©¨§¦¥¨¤¡¤¤
Leçéìå .úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤§¥

úà àîìcäzà àöîðå ,äøîà÷ãk éøîàå íéãò e ¦§¨¨¥¦§¨§¦¦§¨¨§¨§¦§¨©¨
áø .äLeøâa :àtt áø øîà !äpeäëì æBøk dëéøöî©§¦¨¨¦§¨¨©©©¨¦§¨©
àeäå éðà" :äøîàa :øîà àðeä áøc déøa àéiç¦¨§¥§©¨¨©§¨§¨£¦§

."äøòîa eðàaçðäðùî:úøîBà Bæ ,úBîáé ézL ©§¥¦§¨¨§¥§¨¤¤
éðtî äøeñà Bæ ¯ "éìòa úî" :úøîBà Bæå "éìòa úî"¥©£¦§¤¤¥©£¦£¨¦§¥
íéãò Bæì .Bæ ìL dìòa éðtî äøeñà Bæå ,Bæ ìL dìòa©§¨¤§£¨¦§¥©§¨¤¨¥¦
ïéàL úàå ,äøeñà ¯ íéãò dì LiL úà ,íéãò ïéà Bæìå§¨¥¥¦¤¤¥¨¥¦£¨§¤¤¥
LiL úà ,íéða ïéà Bæìå íéða Bæì .úøzeî ¯ íéãò dì̈¥¦¤¤¨¨¦§¨¥¨¦¤¤¥
.äøeñà ¯ íéða dì ïéàL úàå ,úøzeî ¯ íéða dì̈¨¦¤¤§¤¤¥¨¨¦£¨

.àNpäì úBøeñà ¯ ïéîáéä eúîe eîaééúðøæòìà éaø ¦§©§¥©§¨¦£§¦¨¥©¦¤§¨¨
.íãà ìëì eøzeä ¯ ïéîáéì eøzeäå ìéàBä :øîBà¥¦§§©§¨¦§§¨¨¨

àøîâíéða àìå íéãò àì Bæìå íéðáe íéãò Bæì :àðz̈¨¨¥¦¨¦§¨Ÿ¥¦§Ÿ¨¦
ïéøeñà ¯ ïéîáéä eúîe eîaééúð" .úBøzeî ïäézL ¯§¥¤¨¦§©§¥©§¨¦£¦
¯ ïéîáéì eøzeäå ìéàBä :øîBà øæòìà éaø ."àNpäì§¦¨¥©¦¤§¨¨¥¦§§©§¨¦
,øæòìà éaøc àîòè éàî :àáø éòa .íãà ìëì eøzeä§§¨¨¨¨¥¨¨©©£¨§©¦¤§¨¨
íeMî àîìc Bà ,dzøáçì äãéòî äøö øáñ÷c íeMî¦§¨¨©¨¨§¦¨©£¤§¨¦§¨¦

dpéî à÷ôð éàîì ?dLôð àì÷ì÷î àì àéäc¯ §¦¨§©§§¨©§¨§©¨§¨¦¨
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יבמות. האשה בתרא - פרק ששה עשר דף קיט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zenai(ycew zay meil)

meyn ,dyw `le ,herinl yyegd xi`n iaxk epzpyn ok` mlerl
ayàLéøoiyyeg m` mipce mid zpicnl dzxve dlra ekldy ¥¨

xg` zkll yi cg` cvn ,meain dze` xehtiy cle dxvl clepy
ä÷æçdwewf dy`dy,íeaééìzpicnl dlra jldy dryay oeik £¨¨§¦

,mipa `la did mideipy cvn÷eMì àaeøaex xg` zkll yi ± ¨©
,mid zpicna dcli dzxvy dxend zecleie zexarzn miyp

,weyl `ypidl zxzene meaid zwifn `id dxhtpeåixdàì ä÷æç §£¨¨Ÿ
éãòàaeø ék ó,epnn drexb `l` aexk daeyg dpi` dwfg -éúééàå ¨¦¦¨§©§¦

ä÷æçì CBîñ úBìétîc àèeòéîmiypd herin z` `iaz xy`ke ± ¦¨§©¦§©£¨¨
el oi`y dwfgl edtxvze ,meail dwewf `idy cnlnd zelitnd

,aexd eze`k milewy cgi mdipy ,meail dwewf `ide mipaäåäå§£¨
àbìôe àbìt déìnpe ±oky ,dvgn lr dvgnk oecip xacdy `v ¥©§¨©§¨

dwfge herin ecbpke ,meaia dxqe`le weyl dxizdl aex o`k yi
okle ,meaia daiigle weyl dxqe`líaééúú àìå àNpú àìcr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥

.meaid zwif drwtp `ny ,`l e` dzxv dcli m` xexiaa rczy
a mle`àôéñdcli mid zpicnl d`viy dzeng m` `ed oecipdy ¥¨

mb o`k yi ,[mai] 'xkf' oaä÷æç`ypidl zxzene mai dl oi`y £¨¨
,÷eMì,mai dl did `l mid zpicnl dzeng d`viy onfa ixdy ©
àaeøå`ypidl zxzen `idy cnlnd aex mbe ±,÷eMìixdy §¨©

ipa mixkf mpi` zecle aex ixd my dzeng dxarzp m` elit`
cvde ,[miltp herine zeawp dvgny lirl x`eank] `niiw

,xkf dcli dzeng m` wx `ed weyl dxqe`lådf cv cbpy oeik §
,dwfg mbe aex mb yiàèeòéîc àèeòéî íéøëæ déì éåäyygd ± ¨¥¥§¨¦¦¨§¦¨

,herin ly herin aygp xkf dcli `nyelàì àèeòéîc àèeòéî¦¨§¦¨Ÿ
.øéàî éaø Lééçdy`d z` oixizn dpynd ly `tiqa jkitl ¨¥©¦¥¦

.weyl `ypidl
zne ,mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`d :dpyna epipy

,dlra'åëå íaééúú àìå àNpú àì`id zxaern `ny rczy cr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥
:`xnbd zl`ey .dzxvíìBòìedxeq` didz mlerl ike - §¨

,jytp dnn weyl zxzene zvleg dpi` recn ,weyl `ypidl
`l m`e ,dvilgd `la mb zxzen `id ixd dzxv dcli m` ixdy

.dvilgd zngn zxzen `dz dcli
:`xnbd daiyn,éøéòæ øîà,mlerl `ypidl dxeq` dpi` ok` ¨©§¦¦

`l`ìjxevdîöòoizndl dkixvìLíéLãç äL,dlra zzinn §©§¨§¨¢¨¦
`ypidln oizndl dkixvy dlra zny dy` lka oicd `ed oky
m` xkip `di jkay ,dlra zzinn miycg dyly exariy cr
oizndle jiyndl dkixv cere ,zny mcew dlran dxarzp

dzøáçìcr dzxv epiidäòLzdxarzp `ny ,ezzinn miycg ©£¤§¨¦§¨
`ypidl dxizne meain dxhet epi` xaerde ,mid zpicna dzxv

,xaer yiyk dxhet dpi` dvilgd oke ,cleeiy cråokn xg`l §
úöìBçweyl `ypidl zxzene,CLôð änîdzid dzxv m` oky ¤¤¦¨©§¨

zxaern dzid `l dzxv m`e ,dxhte clep xak xaerd ,zxaern
.dlired ef dzvilg ,dlitdy e`

:zwlegd drcì ,øîà àðéðç éaøjxevdîöòzxaern m` rcil ©¦£¦¨¨©§©§¨
oizndl dkixv ,oey`xd dlran `idìLäLixacke ,miycg §¨

j` ,ixirfdzøáçìdxeq` ,dzxv dxarzp `ny wtqd zngn ± ©£¤§¨
`ypidl e` maiizdlíìBòìm` xxaze rczy cre` dzxv dcli §¨

.`l
:`pipg iax zrc lr `xnbd ddnzõBìçúåmiycg dryz xg`l §©£

weyl `ypidl zxzen didze.CLôð änî:`xnbd daiynøa éiaà ¦¨©§¨©©¥©
eäééåøz éøîà ïéáà øa àðéðç éaøå ïéáàmrhd ,[mdipy exn`-] £¦§©¦£¦¨©£¦¨§¥©§©§

,miyceg dryz xg`l elit` uelgl minkg exq`yànL äøéæb§¥¨¤¨
àäédzxvl,àîéi÷ ïa ãìå,jxevl `ly dzid dzvilgy xxazie §¥¨¨¤©¨¨

äpeäëì æBøk dëéøöî äzà àöîðådpi`y oic zia zfxkd - §¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
rczy cr uelgz `ly exfb okle ,odkl `ypidl zxzene 'dvelg'

.dvilgl dwewf `ide oa dlral oi`y ze`cea
:`xnbd zl`eydëøöéìårecne ,jka dne fexk dkixv `dze ± §¦§§¨

:`xnbd daiyn .dfxkd jxhvzy yyg meyn uelgl dexq`

eyygäæøëäa éåä àìå äöéìça éåäc àkéà àîìcipa eidi `ny - ¦§¨¦¨§¨¥©£¦¨§Ÿ¨¥§©§¨¨
zxzen `idy dfxkda migkep eidi `le ,dvilg zrya mc`

,dpedklåodkl z`yip dze` e`xi xy`kéøîàipa mze` exn`i ± §¨§¥
mc`eøL÷[exizd±],ïäëì äöeìç,dpedkl dvelg xizdl e`eaie ¨¨£¨§Ÿ¥

.uelgz `ly opax exfb okle
:`pipg iaxe iia` ly mxe`ia lr dywn `xnbdïðzlirl dpyna §©

(:giw),mipa mdl eid `le mid zpicnl dlra mr dkldy dy`d ,
dxn`e d`ae ,meail dwewf zwfga zcner `id ixdeïa éì ïzéð¦©¦¥

,íiä úðéãîadtiqedeäøîàådligzyCk øçàå éða úîznéìòa ¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨©§¦
`id ixd ,meail ip` dwewfeúðîàðla` .maiizdl dnvr xizdl ¤¡¤¤

dxn` m`Ck øçàå éìòa úîznéða,meain ip` dxehtedðéà ¥©§¦§©©¨§¦¥¨
úðîàð`ypidl dxeq`e ,meail dwewf zwfgn dnvr `ivedl ¤¡¤¤
.weylemewn lknäéøáãì ïéLLBçxg` dpa zny `ed zn` `ny §¦¦§¨¤¨

,meain dxehte ,dlra zzinåokl.úîaééúî àìå úöìBçdzrne §¤¤§Ÿ¦§©¤¤
,uelgl dl exizd ji` ,dywéøîàå íéãò eúà àîìc Leçéìå§¥¦§¨¨¥¦§¨§¥

äøîà÷ãkdixack ecirie micr e`eai `ny o`k s` yeygp - ¦§¨¨§¨
,dvilgl dwewf dpi`e ,dpa zn jk xg`e dlra zn dligzy

æBøk dëéøöî äzà àöîðådxizdl,äpeäëìmixizny okzi cvike §¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
.uelgl dwewf ok` `idy ze`cea mirceiy iptl uelgl dl

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzwqer ef dpynadzidy dy` ¨©©¨¨§
äLeøâxak `id jk meyne ,zny dfl z`ypy mcew xg` yi`n §¨

fexk jxhvzy yyg oi`e ,dvilgd `la s` dpedkl dleqt
.dpedkl dxizdl

:sqep uexiz,øîà àðeä áøc déøa àéiç áøzwqer ef dpynaote` ©¦¨§¥§©¨¨©§
y,äøòîa eðàaçð àeäå éðà äøîàep`agp ilrae ipae ip` ,xnelk ¨§¨£¦§¤§¥¦§¨¨

e`eaiy yyg oi` jkle ,epzi` yi` did `le ,ezn mye dxrna
dvilgdy mlerl xxazi `ly `vnpe ,dixack cirdl micr

.dpedkl fexk dkixvye jxevl `ly dzid

äðùî
lirl dpyna epipy(.fiw)cirdl zepn`p opi`y miyp yng mpyiy

oz`py zngn xwy cirdl zelelry oeik ,dlra zny dy`l
[maid] dlra ig` zny dl cirdl zepn`p opi` ok enke ,ef dy`l
zg` ly zecr ipte` dnka dpc epzpyn .meain dxhetl ick

:oey`x ote` .[dlra ig` zy` epiid 'dnai'] el` miyp yngnézL§¥
úBîáé,mipa mdl oi`e mig` ipyl ze`eypd miyp izy ±Bæzg` - §¨

miypdnéìòa úî úøîBà`ypidl ipexizdeåmbBædipyd -úøîBà ¤¤¥©§¦§¤¤
éìòa úîixd ,`ypidl ipexizdeäøeñà Bæweyl `ypidléðtî ¥©§¦£¨¦§¥

Bæ ìL dìòa,dly maid epiidåmbBæ ìL dìòa éðtî äøeñà Bæ ©§¨¤§£¨¦§¥©§¨¤
zny zpn`pe dcirn odn zg` lky s` xnelk ,dly maid `edy

lkn ,dlradxhetl zny xnel zpn`p dpi` dzxag itlk mewn
ipyy miyyeg df oiprle ,dzxagl dcirn dnai oi`y ,meaid on
dxeq`e mail dwewf miypdn zg` lke miig [minaid] milrad

.weyl
:odilra ezny zecirnd zenai izy oze`a ipy ote`Bæìmb yi ¨

íéãòdlra znyíéãò ïéà Bæìå,zn dlrayíéãò dì LiL úà ¥¦§¨¥¥¦¤¤¥¨¥¦
dlra zny dixackäøeñàyegl dkixvy oeik ,weyl `ypidl £¨

,ig dnai `nyíéãò dì ïéàL úàådlra zny dixacl miriiqnd §¤¤¥¨¥¦
úøzeîdlra zny micr yi dzxagl ixdy ,weyl `ypidl ¤¤

.meail dwewf dpi`y `vnpe ,[maid]
micr oi`y odilra zen lr zecirnd zenai izya iyily ote`

m` :odn zg` s`lBæìyiíéða,dlraníéða ïéà Bæìå,dlranúà ¨¨¦§¨¥¨¦¤
úøzeî íéða dì LiLdpi` ig maid m` s`y ,weyl `ypidl ¤¥¨¨¦¤¤

,mipa el yiy meyn el dwewfúàåzxg`d dy`d,íéða dì ïéàL §¤¤¥¨¨¦
äøeñà.weyl `ypidl £¨

micr oi`y odilra zen lr zecirnd zenai izya iriax ote`
:mig` ipy milral yie ,mipa mdl oi`e ,odn zg` s`leîaééúð¦§©§

mixzepd mig`d ipylåjk xg`ïéîáéä eúî,mipa ila md mb §¥©§¨¦
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רמי
miwxt dyelyaa cenr hiw sc ± iriax wxtzenai

ä÷æç àùéøzexarzn miyp aexc .wey xzidl dl iziin `aexe ,meaiil dl iziin Ð

dzxv dcli ixde ,zecleiedxhtpe.`id mblifipc `aex ik sicr `l dwfge,dxza`

,maiizz `l jkldweyle.`herinl yiigc xi`n iaxk ,`l inp÷åùì ä÷æç àôéñÐ

dzeng dxarzp inp i`c .weyl `aexe ,dzviyk dlgz dzid mai `la ixdy`ny Ð

,zeawpe miltp mixaer aexc ,ltp e` dzid dawp

dvgnc ,lirl opixn`ckicleeczeawp iniiw

miltp mixaer herine ,eed`niiwc mixkf eed Ð

dwfg `ki` inp `kde .zeclee iabl `herin

rxnc aexlinp`yygleed mixkfc ,`herinc

.`herinc `herin edlíìåòìå:dinza Ð

.weyl `ypze ,jytp dnn uelgzäîöòì
äùìù,miycg dyly oiznz dnvr liaya Ð

,miycg dyly oizndl zekixv miypd lkc

yginl `kilc .mid zpicna zn dlra elit`e

`id zxaern `nyinp zipelii`e dpwf `dc Ð

opixn`ck ,miycg dyly oizndl zekixv

zenai) "ulegd"adkld :(a,anzekixv olek Ð

.oizndläòùú äúøáçì,dzxag liaya Ð

dzxv `id zxaern `nyoizndl dkixv Ð

dvlg elit`y .miycg dryz`ypz `l Ð

,`id zxaern dzxag `ny ,dryz jeza

`l` efl zxhet dvilg oi`e ,`niiw ly clede

.xhet cleecleedexie`l `viy cr xhet epi`

.mlerdíìåòì äúøáçìdzxiag liaya Ð

rczy cr ,mlerl oizndl dkixvdl yi m`

.e`l m` cleeõåìçúådnn dryz xg`l Ð

dzxv dcli m` .`ypze ,jytpdxhtp ixd Ð

e`l m`e ,clea.dzxhet dzvilg ixd Ð

æåøë äëéøöî,dvelg dzid `ly fixkdl Ð

.dpedkl zxzeneéìòá úî êë øçàå éðá úîÐ

.dlgzak mail dwewf ipixdeúðîàðdna Ð

`le .ilra jk xg`e oey`x ipa zn :dxn`y

.dxn`w mail `ngxc meyn `nlc opiyiig

`nrh i`ndzid meaii zwfgae li`ed Ð

:dxn`yk maid lr dnvr xq` dite ,zcner

mail dnvr xizdl leki dtd `ede ,oa il ozip

.oey`x ipa zn :xneleúðîàð äðéà`ypdl Ð

opiyiige .dzvi meaii zwfgae li`ed ,weyl

,"oa il ozip" dxn`w dil `ipqc meyn `nlc

,maiil dxeq`e od zn` `ny dixacl oiyyege

.zvlegeúøîà÷ãë,el dwewf dzid `lc Ð

.dpedkl zxzene ,melk dzvilg oi`eäùåøâá
dlqty ,xg` yi`n xak dyexb dzidy Ð

.zinler dpedkléðàilrae ipae Ðep`agp

jkld .cirdle `al epnr yi` oi`e dxrna

.icdq iz` `nlc yginl `kiläðùîéúù
úåîáé.mig` ipy iyp Ðäøåñà åæweyl Ð

`ed ig `nyc ,dnai `edy ef ly dlra iptn

zn zxne` ezy`y it lr s`e .el dwewfezpn`p dpi` Ð`ypzy dznai`,dit lr

.dcirdl zepn`p oi`y miyp yngn zg` `idy ,dzxag lr dcirn dnai oi`yíéãò åæì
.dlra zny Ðäøåñà íéãò äì ùéù åæmicrc ,`ed ig `nyc ,dnai iptn ,`ypil Ð

epd` i`ndl?.ilra zn xnel `pnidn inp `id `dúøúåî íéãò äì ïéàù åæå.zny micr yi ixdy ,opiyiig `l inp dnai liayae .zn `edy dxn` `dc ,weyl Ðåæìå íéðá åæì
íéðá ïéà.'ek zxzen mipa dl yiy z` ,efl `le efl `l micr oi`e Ðåîáééúðoinai ipy o`k mdl didy Ð.enaiizpeilra zn dxn`y dy`dydkxved `l meaii oiprlc ,maiizz Ð

z`fdzecrl.ef ly`yix`e.mipa `le micr `l mdl oi`y ,i`wåúîåïéîáéäàùðäì úåøåñàoiicr `ny .ef ly oey`xd dlra iptn efe ,ef ly oey`xd dlra iptn ef .weyl Ð

odizy e`ypy it lr s`e .miig mdoinailmdilra ezny zwfgae`ypiyk eiykr la` ,zepn`p onvr lv` Ðweyl`vnp Ðdzecref lr ef zecirn zenai oi`e ,efl liren ef ly

.xzid cvïéîáéì åøúåäå ìéàåä`l ez ,mdilra ezny zwfga Ðoxqzinyegipc.md oiig `nylàøîâúåøúåî ïäéúù.dzxag icra efe dipa iptn ef ,meaii zwif o`k oi`y Ð

äúøáçì äãéòî äøöelqtp `l zexv cv iptne ,edpip zexv zenai izy `dc Ðcirdln.efl ef
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ä÷æçå`aexn sicr `lzexarzn miyp aexn sicr elit`c ,sicr `lc jixv ded `l Ð

zecleie,xne` zn`d `l` .herinl yiig xi`n iaxc ,yegl yi mewn lkn Ð

.`aexn sicr `lcêåîñ`blte `blt dil dede dwfgl `herinwxtac :xn`z m`e Ð

:opixn` ,dqird cva `vnpy wepiz iab (`,et oileg) "mcd ieqk" wxtae (`,t) oiyecwc `xza

,dxdh zwfgl oigthn oi`c `herin jenq

xn`w `kde .dqirl oixdhne ,`aex dil rxzi`e

:miig epiax xne`e !opixngne `blte `blt iedc

ewitq iede ,l`yil zrc ea oi`y xac ied wepizc

dil rxzi` ikdle ,cigid zeyxa elit`e xedh

.`aexàôéñedl eed weyl `aexe weyl dwfg

`herin mixkf`l `herinc `herinle `herinc

opiyiigikid ,ok m` :opgl` epiax ax"d dywd Ð

iax lr (a,k) zexekac iyily wxta dpin jixt

yiig `l `kde ,`herinl yiigc ryedi

,`herinc `herin `ki` `kd `de ,`herinl

dil rxzi` d`ln dzvic :uxize !yiig `l ikdle

`l ikd elit`e ,dirna xaer dl yiy oeik ,dwfg

oeik ,herin enk dil aiyge ,ryedi iax yiig

:dywd cere .d`ln dz`ivia xq` `nw `pzc

d`ln dzvi xn`c ryedi iaxc `nw `pzc

dwfg `kilc ab lr s` ,herinl opiyiige ,zyyeg

dzxve dlra jldy dy`d iab ,`yixae ,dicda

:uxize !herin icda dwfg ira ,mid zpicnl

hwpc `de .herin icda dwfg ira `l i`cec

`herin icda dwfg `yixa opiracopira `l Ð

f`c ,aexl `zriiqn dwfg `dz `ly `l` ikd

zpiab iab oeir jixve .herinc herin herind ied

aexc meyn xi`n iax dil xq`c iwiipe` zia

.xird dze` ly dxf dcearl mihgyp milbr

iaxc ,inp herin elit` ,aex `ixi` i`n :jixte

aexc oeik ?`iyew i`ne .herinl yiig xi`n

,xzid zwfga algc dwfge ,mihgyp oi` milbr

.`kd xn`ck `aex dil rxzi` ok m`

úà'eke dxeq` micr dl yiyepiaxl dniz Ð

opirny` `nye ?ol rnyn `w i`n :wgvi

.`d eh` `d opixq` `lc

éàîdxv xaqwc meyn xfrl` iaxc `nrh

'ek dzxagl dcirnepiaxl dniz Ð

`wxit jci`a xfrl` iax bilt `l i`n` :wgvi

ueg dcirdl mipn`p lkd iab (`,fiw zenai)

iax i`e ?dznaie dzxv aiygwe ,'ek dzengn

dxv `aqpi`c xzal ixii` xfrl`mewn lkn Ð

ing zn jk xg`e ilra znc `idd iab ibltilÐ

oeik ,xq` `l xfrl` iaxe dxeq` dzenge ,`ypz

,inc `lc :wgvi epiaxl d`xpe !dlkd z`ypy

lr cirdl d`a dnaid e` dxvdy i`ce lirlc

dzxagiaxl elit` zpn`p zeidl dl oi` Ð

cirdl dpeekzn dpi` zg` lk ,`kd la` .xfrl`

lr cirdl dpeekzn oi`y oeik ,dzxv lr zpn`p `linne ,dnvr lr `l` dzxag lr

.dzxag
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éãò àì ä÷æçå ,÷eMì àaeøå íeaééì ä÷æç àLéøék ó ¥¨£¨¨§¦§¨©©£¨¨¨¨¦¦
äåäå ¯ ä÷æçì CBîñ ,úBìétîc àèeòéî éúééàå .àaeø¨§©§¥¦¨§©¦§©£¨¨©£¨
àôéñ .íaééúz àìå àNpz àì ¯ àbìôe àbìt déì¥©§¨©§¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥¥¨
àèeòéî íéøëæ déì éåäå ,÷eMì àaeøå ÷eMì ä÷æç£¨¨©§¨©§¨¥¥§¨¦¦¨
.øéàî éaø Lééç àì àèeòéîc àèeòéîe ,àèeòéîc§¦¨¦¨§¦¨¨¨¥©¦¥¦

'åëå íaééúz àìå àNpz àì":éøéòæ øîà ?íìBòìe ," Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥§¨¨©§¥¦
ìL ¯ dîöòìúöìBçå ,äòLz ¯ dzøáçì ,íéLãç äL §©§¨§¨¢¨¦©£¤§¨¦§¨§¤¤

ìL ¯ dîöòì :øîà àðéðç éaø .CLôp änî,äL ¦©©§¨©¦£¦¨¨©§©§¨§¨
ïéáà øa ééaà !CLôp änî õBìçúå .íìBòì ¯ dzøáçì©£¤§¨§¨§©£¦©©§¨©©¥©¨¦
àäé ànL äøéæb :eäééåøz éøîà ïéáà øa àðéðç éaøå§©¦£¦¨©¨¦¨§¦©§©§§¥¨¤¨§¥
.äpeäëì æBøk dëéøöî äzà àöîðå ,àîéi÷ ïa ãìå̈¨¤©¨¨§¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
éåä àìå äöéìça éåäc àkéà àîìc !dëøöéìå§¦§§¨¦§¨¦¨§¨¥©£¦¨§¨¨¥
ïa éì ïzéð" :ïðz .ïäëì äöeìç eøL÷ :éøîàå ,äæøëäa©©§¨¨§¨§¦¨¨£¨§Ÿ¥§©¦©¦¥
¯ "éìòa Ck øçàå éða úî" :äøîàå "íiä úðéãîa¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨©£¦
,úðîàð dðéà ¯ "éða Ck øçàå éìòa úî" ,úðîàð¤¡¤¤¥©£¦§©©¨§¦¥¨¤¡¤¤
Leçéìå .úîaééúî àìå úöìBçå ,äéøáãì ïéLLBçå§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤§¥

úà àîìcäzà àöîðå ,äøîà÷ãk éøîàå íéãò e ¦§¨¨¥¦§¨§¦¦§¨¨§¨§¦§¨©¨
áø .äLeøâa :àtt áø øîà !äpeäëì æBøk dëéøöî©§¦¨¨¦§¨¨©©©¨¦§¨©
àeäå éðà" :äøîàa :øîà àðeä áøc déøa àéiç¦¨§¥§©¨¨©§¨§¨£¦§

."äøòîa eðàaçðäðùî:úøîBà Bæ ,úBîáé ézL ©§¥¦§¨¨§¥§¨¤¤
éðtî äøeñà Bæ ¯ "éìòa úî" :úøîBà Bæå "éìòa úî"¥©£¦§¤¤¥©£¦£¨¦§¥
íéãò Bæì .Bæ ìL dìòa éðtî äøeñà Bæå ,Bæ ìL dìòa©§¨¤§£¨¦§¥©§¨¤¨¥¦
ïéàL úàå ,äøeñà ¯ íéãò dì LiL úà ,íéãò ïéà Bæìå§¨¥¥¦¤¤¥¨¥¦£¨§¤¤¥
LiL úà ,íéða ïéà Bæìå íéða Bæì .úøzeî ¯ íéãò dì̈¥¦¤¤¨¨¦§¨¥¨¦¤¤¥
.äøeñà ¯ íéða dì ïéàL úàå ,úøzeî ¯ íéða dì̈¨¦¤¤§¤¤¥¨¨¦£¨

.àNpäì úBøeñà ¯ ïéîáéä eúîe eîaééúðøæòìà éaø ¦§©§¥©§¨¦£§¦¨¥©¦¤§¨¨
.íãà ìëì eøzeä ¯ ïéîáéì eøzeäå ìéàBä :øîBà¥¦§§©§¨¦§§¨¨¨

àøîâíéða àìå íéãò àì Bæìå íéðáe íéãò Bæì :àðz̈¨¨¥¦¨¦§¨Ÿ¥¦§Ÿ¨¦
ïéøeñà ¯ ïéîáéä eúîe eîaééúð" .úBøzeî ïäézL ¯§¥¤¨¦§©§¥©§¨¦£¦
¯ ïéîáéì eøzeäå ìéàBä :øîBà øæòìà éaø ."àNpäì§¦¨¥©¦¤§¨¨¥¦§§©§¨¦
,øæòìà éaøc àîòè éàî :àáø éòa .íãà ìëì eøzeä§§¨¨¨¨¥¨¨©©£¨§©¦¤§¨¨
íeMî àîìc Bà ,dzøáçì äãéòî äøö øáñ÷c íeMî¦§¨¨©¨¨§¦¨©£¤§¨¦§¨¦

dpéî à÷ôð éàîì ?dLôð àì÷ì÷î àì àéäc¯ §¦¨§©§§¨©§¨§©¨§¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zenai(ycew zay meil)

meyn ,dyw `le ,herinl yyegd xi`n iaxk epzpyn ok` mlerl
ayàLéøoiyyeg m` mipce mid zpicnl dzxve dlra ekldy ¥¨

xg` zkll yi cg` cvn ,meain dze` xehtiy cle dxvl clepy
ä÷æçdwewf dy`dy,íeaééìzpicnl dlra jldy dryay oeik £¨¨§¦

,mipa `la did mideipy cvn÷eMì àaeøaex xg` zkll yi ± ¨©
,mid zpicna dcli dzxvy dxend zecleie zexarzn miyp

,weyl `ypidl zxzene meaid zwifn `id dxhtpeåixdàì ä÷æç §£¨¨Ÿ
éãòàaeø ék ó,epnn drexb `l` aexk daeyg dpi` dwfg -éúééàå ¨¦¦¨§©§¦

ä÷æçì CBîñ úBìétîc àèeòéîmiypd herin z` `iaz xy`ke ± ¦¨§©¦§©£¨¨
el oi`y dwfgl edtxvze ,meail dwewf `idy cnlnd zelitnd

,aexd eze`k milewy cgi mdipy ,meail dwewf `ide mipaäåäå§£¨
àbìôe àbìt déìnpe ±oky ,dvgn lr dvgnk oecip xacdy `v ¥©§¨©§¨

dwfge herin ecbpke ,meaia dxqe`le weyl dxizdl aex o`k yi
okle ,meaia daiigle weyl dxqe`líaééúú àìå àNpú àìcr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥

.meaid zwif drwtp `ny ,`l e` dzxv dcli m` xexiaa rczy
a mle`àôéñdcli mid zpicnl d`viy dzeng m` `ed oecipdy ¥¨

mb o`k yi ,[mai] 'xkf' oaä÷æç`ypidl zxzene mai dl oi`y £¨¨
,÷eMì,mai dl did `l mid zpicnl dzeng d`viy onfa ixdy ©
àaeøå`ypidl zxzen `idy cnlnd aex mbe ±,÷eMìixdy §¨©

ipa mixkf mpi` zecle aex ixd my dzeng dxarzp m` elit`
cvde ,[miltp herine zeawp dvgny lirl x`eank] `niiw

,xkf dcli dzeng m` wx `ed weyl dxqe`lådf cv cbpy oeik §
,dwfg mbe aex mb yiàèeòéîc àèeòéî íéøëæ déì éåäyygd ± ¨¥¥§¨¦¦¨§¦¨

,herin ly herin aygp xkf dcli `nyelàì àèeòéîc àèeòéî¦¨§¦¨Ÿ
.øéàî éaø Lééçdy`d z` oixizn dpynd ly `tiqa jkitl ¨¥©¦¥¦

.weyl `ypidl
zne ,mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`d :dpyna epipy

,dlra'åëå íaééúú àìå àNpú àì`id zxaern `ny rczy cr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥
:`xnbd zl`ey .dzxvíìBòìedxeq` didz mlerl ike - §¨

,jytp dnn weyl zxzene zvleg dpi` recn ,weyl `ypidl
`l m`e ,dvilgd `la mb zxzen `id ixd dzxv dcli m` ixdy

.dvilgd zngn zxzen `dz dcli
:`xnbd daiyn,éøéòæ øîà,mlerl `ypidl dxeq` dpi` ok` ¨©§¦¦

`l`ìjxevdîöòoizndl dkixvìLíéLãç äL,dlra zzinn §©§¨§¨¢¨¦
`ypidln oizndl dkixvy dlra zny dy` lka oicd `ed oky
m` xkip `di jkay ,dlra zzinn miycg dyly exariy cr
oizndle jiyndl dkixv cere ,zny mcew dlran dxarzp

dzøáçìcr dzxv epiidäòLzdxarzp `ny ,ezzinn miycg ©£¤§¨¦§¨
`ypidl dxizne meain dxhet epi` xaerde ,mid zpicna dzxv

,xaer yiyk dxhet dpi` dvilgd oke ,cleeiy cråokn xg`l §
úöìBçweyl `ypidl zxzene,CLôð änîdzid dzxv m` oky ¤¤¦¨©§¨

zxaern dzid `l dzxv m`e ,dxhte clep xak xaerd ,zxaern
.dlired ef dzvilg ,dlitdy e`

:zwlegd drcì ,øîà àðéðç éaøjxevdîöòzxaern m` rcil ©¦£¦¨¨©§©§¨
oizndl dkixv ,oey`xd dlran `idìLäLixacke ,miycg §¨

j` ,ixirfdzøáçìdxeq` ,dzxv dxarzp `ny wtqd zngn ± ©£¤§¨
`ypidl e` maiizdlíìBòìm` xxaze rczy cre` dzxv dcli §¨

.`l
:`pipg iax zrc lr `xnbd ddnzõBìçúåmiycg dryz xg`l §©£

weyl `ypidl zxzen didze.CLôð änî:`xnbd daiynøa éiaà ¦¨©§¨©©¥©
eäééåøz éøîà ïéáà øa àðéðç éaøå ïéáàmrhd ,[mdipy exn`-] £¦§©¦£¦¨©£¦¨§¥©§©§

,miyceg dryz xg`l elit` uelgl minkg exq`yànL äøéæb§¥¨¤¨
àäédzxvl,àîéi÷ ïa ãìå,jxevl `ly dzid dzvilgy xxazie §¥¨¨¤©¨¨

äpeäëì æBøk dëéøöî äzà àöîðådpi`y oic zia zfxkd - §¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
rczy cr uelgz `ly exfb okle ,odkl `ypidl zxzene 'dvelg'

.dvilgl dwewf `ide oa dlral oi`y ze`cea
:`xnbd zl`eydëøöéìårecne ,jka dne fexk dkixv `dze ± §¦§§¨

:`xnbd daiyn .dfxkd jxhvzy yyg meyn uelgl dexq`

eyygäæøëäa éåä àìå äöéìça éåäc àkéà àîìcipa eidi `ny - ¦§¨¦¨§¨¥©£¦¨§Ÿ¨¥§©§¨¨
zxzen `idy dfxkda migkep eidi `le ,dvilg zrya mc`

,dpedklåodkl z`yip dze` e`xi xy`kéøîàipa mze` exn`i ± §¨§¥
mc`eøL÷[exizd±],ïäëì äöeìç,dpedkl dvelg xizdl e`eaie ¨¨£¨§Ÿ¥

.uelgz `ly opax exfb okle
:`pipg iaxe iia` ly mxe`ia lr dywn `xnbdïðzlirl dpyna §©

(:giw),mipa mdl eid `le mid zpicnl dlra mr dkldy dy`d ,
dxn`e d`ae ,meail dwewf zwfga zcner `id ixdeïa éì ïzéð¦©¦¥

,íiä úðéãîadtiqedeäøîàådligzyCk øçàå éða úîznéìòa ¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨©§¦
`id ixd ,meail ip` dwewfeúðîàðla` .maiizdl dnvr xizdl ¤¡¤¤

dxn` m`Ck øçàå éìòa úîznéða,meain ip` dxehtedðéà ¥©§¦§©©¨§¦¥¨
úðîàð`ypidl dxeq`e ,meail dwewf zwfgn dnvr `ivedl ¤¡¤¤
.weylemewn lknäéøáãì ïéLLBçxg` dpa zny `ed zn` `ny §¦¦§¨¤¨

,meain dxehte ,dlra zzinåokl.úîaééúî àìå úöìBçdzrne §¤¤§Ÿ¦§©¤¤
,uelgl dl exizd ji` ,dywéøîàå íéãò eúà àîìc Leçéìå§¥¦§¨¨¥¦§¨§¥

äøîà÷ãkdixack ecirie micr e`eai `ny o`k s` yeygp - ¦§¨¨§¨
,dvilgl dwewf dpi`e ,dpa zn jk xg`e dlra zn dligzy

æBøk dëéøöî äzà àöîðådxizdl,äpeäëìmixizny okzi cvike §¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
.uelgl dwewf ok` `idy ze`cea mirceiy iptl uelgl dl

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzwqer ef dpynadzidy dy` ¨©©¨¨§
äLeøâxak `id jk meyne ,zny dfl z`ypy mcew xg` yi`n §¨

fexk jxhvzy yyg oi`e ,dvilgd `la s` dpedkl dleqt
.dpedkl dxizdl

:sqep uexiz,øîà àðeä áøc déøa àéiç áøzwqer ef dpynaote` ©¦¨§¥§©¨¨©§
y,äøòîa eðàaçð àeäå éðà äøîàep`agp ilrae ipae ip` ,xnelk ¨§¨£¦§¤§¥¦§¨¨

e`eaiy yyg oi` jkle ,epzi` yi` did `le ,ezn mye dxrna
dvilgdy mlerl xxazi `ly `vnpe ,dixack cirdl micr

.dpedkl fexk dkixvye jxevl `ly dzid

äðùî
lirl dpyna epipy(.fiw)cirdl zepn`p opi`y miyp yng mpyiy

oz`py zngn xwy cirdl zelelry oeik ,dlra zny dy`l
[maid] dlra ig` zny dl cirdl zepn`p opi` ok enke ,ef dy`l
zg` ly zecr ipte` dnka dpc epzpyn .meain dxhetl ick

:oey`x ote` .[dlra ig` zy` epiid 'dnai'] el` miyp yngnézL§¥
úBîáé,mipa mdl oi`e mig` ipyl ze`eypd miyp izy ±Bæzg` - §¨

miypdnéìòa úî úøîBà`ypidl ipexizdeåmbBædipyd -úøîBà ¤¤¥©§¦§¤¤
éìòa úîixd ,`ypidl ipexizdeäøeñà Bæweyl `ypidléðtî ¥©§¦£¨¦§¥

Bæ ìL dìòa,dly maid epiidåmbBæ ìL dìòa éðtî äøeñà Bæ ©§¨¤§£¨¦§¥©§¨¤
zny zpn`pe dcirn odn zg` lky s` xnelk ,dly maid `edy

lkn ,dlradxhetl zny xnel zpn`p dpi` dzxag itlk mewn
ipyy miyyeg df oiprle ,dzxagl dcirn dnai oi`y ,meaid on
dxeq`e mail dwewf miypdn zg` lke miig [minaid] milrad

.weyl
:odilra ezny zecirnd zenai izy oze`a ipy ote`Bæìmb yi ¨

íéãòdlra znyíéãò ïéà Bæìå,zn dlrayíéãò dì LiL úà ¥¦§¨¥¥¦¤¤¥¨¥¦
dlra zny dixackäøeñàyegl dkixvy oeik ,weyl `ypidl £¨

,ig dnai `nyíéãò dì ïéàL úàådlra zny dixacl miriiqnd §¤¤¥¨¥¦
úøzeîdlra zny micr yi dzxagl ixdy ,weyl `ypidl ¤¤

.meail dwewf dpi`y `vnpe ,[maid]
micr oi`y odilra zen lr zecirnd zenai izya iyily ote`

m` :odn zg` s`lBæìyiíéða,dlraníéða ïéà Bæìå,dlranúà ¨¨¦§¨¥¨¦¤
úøzeî íéða dì LiLdpi` ig maid m` s`y ,weyl `ypidl ¤¥¨¨¦¤¤

,mipa el yiy meyn el dwewfúàåzxg`d dy`d,íéða dì ïéàL §¤¤¥¨¨¦
äøeñà.weyl `ypidl £¨

micr oi`y odilra zen lr zecirnd zenai izya iriax ote`
:mig` ipy milral yie ,mipa mdl oi`e ,odn zg` s`leîaééúð¦§©§

mixzepd mig`d ipylåjk xg`ïéîáéä eúî,mipa ila md mb §¥©§¨¦
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רמב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc zenai(ipy meil)

.áBè íBéa äøBäè äîäaî íé÷ðBiL eðééä ïéâäBð:`xnbd dywnéëéä £¦¨¦¤§¦¦§¥¨§¨§¥¦
éîc,xaecn dna ±äðkñ àkéàc éàrecn ,dpkq yiy ote`a m` - ¨¥¦§¦¨©¨¨

`ld ,miwpei eid aeh meia `weecéîð úaLa eléôàjixv did £¦§©¨©¥
.dxezd lk dgec ytp gewity oeik ,wepil mdl xizdléàåote`a §¦

àkéìc[oi`y-],äðkñok m`áBè íBéa eléôàzeidl jixv,øeñà §¥¨©¨¨£¦§¨
zaya enk.

:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` le`y `a` ly epic jxved `l ± Ÿ§¦¨
ote`aàøòö àkéàc,wpii `l m` xrv el yiy -øáñ÷å`a` §¦¨©§¨§¨¨©

wpeiy oeiky le`y,àeä ãé øçàìk ÷øôîzk`ln z` xnelk §¨¥¦§©©¨
`idy dailg jxck `le eita wpei oky ,iepiya dyer `ed 'wxtn'
,opaxcn `l` dxeq` dpi` iepiya ziyrpd dk`ln lke ,micia

a ,jkläìé÷ñ øeqéàc úaLdyerdy jka xeng exeqi`y - ©¨§¦§¦¨
,dliwq aiig cifna zaya dk`lneøæbeaïðaøzaya wepil `ly ¨§©¨¨

la` .iepiya dk`ln `idy s`åàì øeqéàc áBè íBédyerdy ± §¦¨
oi` ,dliwqa epi`e dyrz `l xeqi`a wx xaer aeh meia dk`ln

e ,zay lyk xeng exeqi`ïðaø déa eøæb àìiepiya wepil xeq`l Ÿ¨§¥©¨¨
.xrv yiyk

oic ziay zelap lke` ohw oipra di`x `iadl zxfeg `xnbd
:eyixtdl mieevn,òîL àzoiprl dxeza xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

mivxy zlik` xeqi`(an `i `xwie),'íä õ÷L ék íeìëàú àì'weqte ŸŸ§¦¤¤¥
miyxec okle ,mivxya mixeqi` dnk eazkp xak ixdy xzein df

xn`p eli`k minkg ea,'íeìéëàz àì'epiideìò íéìBãbä øéäæäì Ÿ©£¦§©§¦©§¦©
íépèwäxidfdl milecbd lr lhenyelk`i `ly miphwd z` ©§©¦

:`xnbd dgiken .mivxyåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
eìëàú àì eäì øîàcuxy lke` ohwd z` d`exd lr daegy - §¨©§ŸŸ§

.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny gken ixde ,jk lr exidfdl
:`xnbd dgecàì`l` ,meyixtiy `ziixad zpeek oi` -àìc Ÿ§Ÿ

íéãéa [eäì] (äéì) etñéì.micia mivxy miphwd z` elik`i `ly - ¦§§§¨©¦
.myixtdl mieevn oic zia oi`y okzi mnvrn milke` m` j`

:dnec di`x d`ian `xnbd,òîL àziabl xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©
mc zlik` xeqi`(ai fi `xwie),'íc ìëàú àì íkî Lôð ìk'weqte ¨¤¤¦¤ŸŸ©¨

okle ,mc zlik`a mixeqi` dnk exn`p xak ixdy xzein df
epcnll aezkd `ay miyxecíépèwä ìò íéìBãbä øéäæäì`ly §©§¦©§¦©©§©¦

:`xnbd dgiken .mc elk`iåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
eìëàú àì eäì éøîàcmiphwd z` xidfdl mikixv milecbdy - §¨§¥§ŸŸ§

.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny gken ixd ,mc elk`i `ly
:`xnbd dgecàì`l` ,jkn meyixtiy `ziixad zpeek oi` -àìc Ÿ§Ÿ

eäì etñéìmc miphwd z` elik`i `ly -.íéãéa ¦§§§¨©¦
:di`x cer d`ian `xnbd,òîL àziabl xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

znl `nhidl mipdkd xeqi`(` `k `xwie)øBîà'ipA mipdMd l` ¡¤©Ÿ£¦§¥
oxd`zøîàåly oeyld zelitkne ,'eiOrA `OHi `l Wtpl mdl` ©£Ÿ§¨©§¨£¥¤§¤¤Ÿ¦©¨§©¨

minkg miyxec ,'zxn`e' 'xen`'íépèwä ìò íéìBãb øéäæäì`ly §©§¦§¦©©§©¦
:`xnbd dgiken .znl e`nhiåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨

enhéz àì eäì øîàcon miphwd z` yixtdl lecbd lr daegy - §¨©§Ÿ¦©
.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny ixd ,d`nehd

:`xnbd dgecàìeyixtiy dxezd zpeek oi`y ,o`kn di`x oi` - Ÿ
`l` ,`nhidln miphwd z`eäì enèéì àìce`nhi `ly - §Ÿ¦©§

miphwd z` milecbd.íéãéa§¨©¦
milecb xidfdl zenec zeyxc ylya jxevd z` zx`an `xnbd

:miphwd lréëéøöemiphw lik`dl oi`y micenild zyly ± §¦¥
i` oky ,ekxved 'mipdk z`neh'ne 'mc'ne 'mivwy'n micia xeqi`

.dfn df mcnll xyt`ïðéòîLà éàcxeqi`a wx z`f,íéö÷Lepiid §¦©§§¦©§¨¦
,micia mlik`dl xeq` mivwy `weecy mixne`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zenai(oey`x meil)

oa opgei iax zecrn egikedy minkg ixac jynda la` .yi`d
zyxbzny dyxgzpy dy`n di`x e`iad ,mzhiyk `cbceb
.zyxbzn dpi`y xaqe ixep oa opgei iax mdilr wlgp dfay ,hba

:dpyna epipy'åëå ïðçBé éaø ãéòäd`iydy zyxgd lr `cbceb oa ¥¦©¦¨¨
:ef zecrn zcnlpd dkld d`ian `xnbd .hba d`vei `idy dia`

àãbãeb ïa ïðçBé éaø ìL Búeãòî ,àáø øîàm`y micnl ep`îàø ¨©¨¨¥¥¤©¦¨¨¤§§¨¨©
íéãòìezy` ipta `lyïúBð éðàL äæ èb eàødfa ezrc dlbe ,dl ¨¥¦§¥¤¤£¦¥

xfge ,hb zxeza dl zzl ezpeekydì øîàåzgwtd ezy`l §¨©¨
hbd zpizp zrya,äæ áBç øèL éñðk,dhib edfy dl riced `le ¦§¦§©¤

,aeg xhy zxeza hbd z` dlaiw dy`dy s`.úLøBâî Bæ éøä£¥§¤¤
,z`f micnl oipnedzòc ïðéòa àì àãbãeb ïa ïðçBé éaø øîà àì éî¦Ÿ¨©©¦¨¨¤§§¨Ÿ¨¦¨©§¨

oiyeciw dycwzpa s`y `cbceb oa opgei iax xn` `l ike ±
xn` ixdy ,oiyexibd lr dy`d zrc z` jixv oi` mixenb
dycwzpy s` lr ,hba z`vei dzephwa dia` d`iydy zyxgy

,mixenb oiyeciwa dia` ici lrdzòc ïðéòa àì éîð àëäo`k s` - ¨¨©¥Ÿ¨¦¨©§¨
ixd ,aeg xhy `edy dxaqy ,zrc `la hbd z` dlawy zgwt

.dzrc z` jixv oi`y meyn ,zyxebn `id
:`xnbd zl`eyàèéLtopgei iax itl oicd `ed jky heyt ixd - §¦¨

`ax `a dne ,oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi`y `cbceb oa

:`xnbd zayiin .eprinydlàîéúc eäîxn`z `ny ±dì øîàcî ©§¥¨¦§¨©¨
déìha éìeha äæ áBç øèL éñðk,aeg xhy dfy dl xn`y oeiky ± ¦§¦§©¤©¥©§¥

jkl ,oiyexib myl hbd zpizp z` jka lhia `ed ixdòîLî à÷̈©§©
ïìc oeik ,oiyexib myl zaygp hbd zpizpy `ax eprinyd ±éà ¨¦

déìhác àúéàmyl hbd zpizp z` lhal ezpeek dzid ok` m`y - ¦¨§©§¥
,ezxin`a oiyexibeäì øîà÷ äåä íéãòìmicrl ok xnel el did - §¥¦£¨¨¨©§

,oiyexib myl `ly hbd z` ozepydéìha àì íéãòì øîà àìcîe¦§Ÿ¨©¨¥¦Ÿ©§¥
éãéî àìåezpeek oi`y rnyn micrd ipta ok xn` `ly jkne ± §Ÿ¦¦

.xyk hbde ,oiyexib myl hbd zpizp z` lhaléëä øîà÷c éàäå§©§¨¨©¨¥
df ixd' dl xn` `le 'df aeg xhy iqpk' dy`l xn`y dne -

wx `ed ,'jhibdì øîà÷c àeä àôeqék úîçîyiiazny iptn - ¥£©¦¨§¨¨©¨
.hb dfy oiaz `ly ef oeyla dl xn` okl dyxbny dn lr dpnn
seqae ,mixeqi`n ohw yixtdl jixv m` oecl zxaer `xnbd

:dyrn d`ian `xnbd dligz .epzpynn di`x d`ian `ibeqdáø©
àLøãî éác éçzôî déì eñëøéà àðñéa øa ÷çöéel eca`p - ¦§¨©¦§¨¦©§¥©§§¥§¥¦§§¨

yxcnd zia ly zegztndàúaLa ,íéaøä úeLøadid oecipde ± ¦§¨©¦§©§¨
zeyxn qipkdle miaxd zeyxa zen` 'c lhlhl xeq`y zaya

.cigid zeyxl miaxdúãt éaøc dén÷ì àúà,oicd dn el`yl £¨§©¥§©¦§¨
.xzid jxca m`iadle mytgl cvikdéì øîà,zct iaxìéæ ¨©¥¦
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד שבט, הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע נשיא ישראל.

...כיון שכותב שעבר רוב ימיו בשדה החינוך העברי השלם, בטח למותר להדגיש אשר החינוך 

זמנו כל ימי חיי האדם, כי בשני הקצוות גם יחד, אפילו הנמצא ר"ל בעומק תחת יש בידו וביכולתו 

וכן בקצה השני  וברגעא חדא,  ולפעמים כביטוי הזהר בשעתא חדא  על הקצה,  להשתנות מן הקצה 

ועל המחנך  יותר, כיון שהטוב הוא אין סופי,  ועוד  יותר  אפילו זה שעלה עומק רום יש בידו ללמוד 

בכיוון  והזדמנות  אפשריות  על  לנצל  המשמר  על  תמיד  לעמוד  עצמו  את  גם  מחנך  הוא  וכן  אחרים 

האמור או גם ליצור הזדמנויות אלו, וע"פ הנראה במוחש צדק מאמר הידוע, הרבה למדתי מרבותי 

ומתלמידי יותר מכולם, הרי ההשתדלות ]ב[חינוכם של אחרים להראותם ולנחותם הדרך העולה בית 

א-ל, מלמדת ומוסיפה בתוצאות הטובות בחינוכו של המחנך והשתלמותו. 

מלנצל  וכלל  כלל  פוטרו  זה  אין  אשר..  לעורר,  אם  כי  ח"ו  מוסר  להטפת  כוונתי  שאין  מובן 

כשרונותיו ככל האפשרי לקרב לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים על ידי לימוד תורתנו תורת 

וכן  בגשמיות  לבריאותו  להמצטרך  יתברך  השם  בברכות  יוסיף  בודאי  זה  שגם  מצותי'  וקיום  חיים 

בהמצטרך לב"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

שאינן  כיון  להשיגן,  ואפשר  בדפוס  יצאו  כותב  אודותן  שלו  הרצאות  אם  לדעת  אתענין  נ.ב. 

בהספרי' שלי.



רמג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc zenai(ipy meil)

.áBè íBéa äøBäè äîäaî íé÷ðBiL eðééä ïéâäBð:`xnbd dywnéëéä £¦¨¦¤§¦¦§¥¨§¨§¥¦
éîc,xaecn dna ±äðkñ àkéàc éàrecn ,dpkq yiy ote`a m` - ¨¥¦§¦¨©¨¨

`ld ,miwpei eid aeh meia `weecéîð úaLa eléôàjixv did £¦§©¨©¥
.dxezd lk dgec ytp gewity oeik ,wepil mdl xizdléàåote`a §¦

àkéìc[oi`y-],äðkñok m`áBè íBéa eléôàzeidl jixv,øeñà §¥¨©¨¨£¦§¨
zaya enk.

:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` le`y `a` ly epic jxved `l ± Ÿ§¦¨
ote`aàøòö àkéàc,wpii `l m` xrv el yiy -øáñ÷å`a` §¦¨©§¨§¨¨©

wpeiy oeiky le`y,àeä ãé øçàìk ÷øôîzk`ln z` xnelk §¨¥¦§©©¨
`idy dailg jxck `le eita wpei oky ,iepiya dyer `ed 'wxtn'
,opaxcn `l` dxeq` dpi` iepiya ziyrpd dk`ln lke ,micia

a ,jkläìé÷ñ øeqéàc úaLdyerdy jka xeng exeqi`y - ©¨§¦§¦¨
,dliwq aiig cifna zaya dk`lneøæbeaïðaøzaya wepil `ly ¨§©¨¨

la` .iepiya dk`ln `idy s`åàì øeqéàc áBè íBédyerdy ± §¦¨
oi` ,dliwqa epi`e dyrz `l xeqi`a wx xaer aeh meia dk`ln

e ,zay lyk xeng exeqi`ïðaø déa eøæb àìiepiya wepil xeq`l Ÿ¨§¥©¨¨
.xrv yiyk

oic ziay zelap lke` ohw oipra di`x `iadl zxfeg `xnbd
:eyixtdl mieevn,òîL àzoiprl dxeza xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

mivxy zlik` xeqi`(an `i `xwie),'íä õ÷L ék íeìëàú àì'weqte ŸŸ§¦¤¤¥
miyxec okle ,mivxya mixeqi` dnk eazkp xak ixdy xzein df

xn`p eli`k minkg ea,'íeìéëàz àì'epiideìò íéìBãbä øéäæäì Ÿ©£¦§©§¦©§¦©
íépèwäxidfdl milecbd lr lhenyelk`i `ly miphwd z` ©§©¦

:`xnbd dgiken .mivxyåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
eìëàú àì eäì øîàcuxy lke` ohwd z` d`exd lr daegy - §¨©§ŸŸ§

.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny gken ixde ,jk lr exidfdl
:`xnbd dgecàì`l` ,meyixtiy `ziixad zpeek oi` -àìc Ÿ§Ÿ

íéãéa [eäì] (äéì) etñéì.micia mivxy miphwd z` elik`i `ly - ¦§§§¨©¦
.myixtdl mieevn oic zia oi`y okzi mnvrn milke` m` j`

:dnec di`x d`ian `xnbd,òîL àziabl xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©
mc zlik` xeqi`(ai fi `xwie),'íc ìëàú àì íkî Lôð ìk'weqte ¨¤¤¦¤ŸŸ©¨

okle ,mc zlik`a mixeqi` dnk exn`p xak ixdy xzein df
epcnll aezkd `ay miyxecíépèwä ìò íéìBãbä øéäæäì`ly §©§¦©§¦©©§©¦

:`xnbd dgiken .mc elk`iåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
eìëàú àì eäì éøîàcmiphwd z` xidfdl mikixv milecbdy - §¨§¥§ŸŸ§

.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny gken ixd ,mc elk`i `ly
:`xnbd dgecàì`l` ,jkn meyixtiy `ziixad zpeek oi` -àìc Ÿ§Ÿ

eäì etñéìmc miphwd z` elik`i `ly -.íéãéa ¦§§§¨©¦
:di`x cer d`ian `xnbd,òîL àziabl xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

znl `nhidl mipdkd xeqi`(` `k `xwie)øBîà'ipA mipdMd l` ¡¤©Ÿ£¦§¥
oxd`zøîàåly oeyld zelitkne ,'eiOrA `OHi `l Wtpl mdl` ©£Ÿ§¨©§¨£¥¤§¤¤Ÿ¦©¨§©¨

minkg miyxec ,'zxn`e' 'xen`'íépèwä ìò íéìBãb øéäæäì`ly §©§¦§¦©©§©¦
:`xnbd dgiken .znl e`nhiåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨

enhéz àì eäì øîàcon miphwd z` yixtdl lecbd lr daegy - §¨©§Ÿ¦©
.xeqi`n ohwd z` yixtdl mieevny ixd ,d`nehd

:`xnbd dgecàìeyixtiy dxezd zpeek oi`y ,o`kn di`x oi` - Ÿ
`l` ,`nhidln miphwd z`eäì enèéì àìce`nhi `ly - §Ÿ¦©§

miphwd z` milecbd.íéãéa§¨©¦
milecb xidfdl zenec zeyxc ylya jxevd z` zx`an `xnbd

:miphwd lréëéøöemiphw lik`dl oi`y micenild zyly ± §¦¥
i` oky ,ekxved 'mipdk z`neh'ne 'mc'ne 'mivwy'n micia xeqi`

.dfn df mcnll xyt`ïðéòîLà éàcxeqi`a wx z`f,íéö÷Lepiid §¦©§§¦©§¨¦
,micia mlik`dl xeq` mivwy `weecy mixne`
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' א "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc zenai(oey`x meil)

oa opgei iax zecrn egikedy minkg ixac jynda la` .yi`d
zyxbzny dyxgzpy dy`n di`x e`iad ,mzhiyk `cbceb
.zyxbzn dpi`y xaqe ixep oa opgei iax mdilr wlgp dfay ,hba

:dpyna epipy'åëå ïðçBé éaø ãéòäd`iydy zyxgd lr `cbceb oa ¥¦©¦¨¨
:ef zecrn zcnlpd dkld d`ian `xnbd .hba d`vei `idy dia`

àãbãeb ïa ïðçBé éaø ìL Búeãòî ,àáø øîàm`y micnl ep`îàø ¨©¨¨¥¥¤©¦¨¨¤§§¨¨©
íéãòìezy` ipta `lyïúBð éðàL äæ èb eàødfa ezrc dlbe ,dl ¨¥¦§¥¤¤£¦¥

xfge ,hb zxeza dl zzl ezpeekydì øîàåzgwtd ezy`l §¨©¨
hbd zpizp zrya,äæ áBç øèL éñðk,dhib edfy dl riced `le ¦§¦§©¤

,aeg xhy zxeza hbd z` dlaiw dy`dy s`.úLøBâî Bæ éøä£¥§¤¤
,z`f micnl oipnedzòc ïðéòa àì àãbãeb ïa ïðçBé éaø øîà àì éî¦Ÿ¨©©¦¨¨¤§§¨Ÿ¨¦¨©§¨

oiyeciw dycwzpa s`y `cbceb oa opgei iax xn` `l ike ±
xn` ixdy ,oiyexibd lr dy`d zrc z` jixv oi` mixenb
dycwzpy s` lr ,hba z`vei dzephwa dia` d`iydy zyxgy

,mixenb oiyeciwa dia` ici lrdzòc ïðéòa àì éîð àëäo`k s` - ¨¨©¥Ÿ¨¦¨©§¨
ixd ,aeg xhy `edy dxaqy ,zrc `la hbd z` dlawy zgwt

.dzrc z` jixv oi`y meyn ,zyxebn `id
:`xnbd zl`eyàèéLtopgei iax itl oicd `ed jky heyt ixd - §¦¨

`ax `a dne ,oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi`y `cbceb oa

:`xnbd zayiin .eprinydlàîéúc eäîxn`z `ny ±dì øîàcî ©§¥¨¦§¨©¨
déìha éìeha äæ áBç øèL éñðk,aeg xhy dfy dl xn`y oeiky ± ¦§¦§©¤©¥©§¥

jkl ,oiyexib myl hbd zpizp z` jka lhia `ed ixdòîLî à÷̈©§©
ïìc oeik ,oiyexib myl zaygp hbd zpizpy `ax eprinyd ±éà ¨¦

déìhác àúéàmyl hbd zpizp z` lhal ezpeek dzid ok` m`y - ¦¨§©§¥
,ezxin`a oiyexibeäì øîà÷ äåä íéãòìmicrl ok xnel el did - §¥¦£¨¨¨©§

,oiyexib myl `ly hbd z` ozepydéìha àì íéãòì øîà àìcîe¦§Ÿ¨©¨¥¦Ÿ©§¥
éãéî àìåezpeek oi`y rnyn micrd ipta ok xn` `ly jkne ± §Ÿ¦¦

.xyk hbde ,oiyexib myl hbd zpizp z` lhaléëä øîà÷c éàäå§©§¨¨©¨¥
df ixd' dl xn` `le 'df aeg xhy iqpk' dy`l xn`y dne -

wx `ed ,'jhibdì øîà÷c àeä àôeqék úîçîyiiazny iptn - ¥£©¦¨§¨¨©¨
.hb dfy oiaz `ly ef oeyla dl xn` okl dyxbny dn lr dpnn
seqae ,mixeqi`n ohw yixtdl jixv m` oecl zxaer `xnbd

:dyrn d`ian `xnbd dligz .epzpynn di`x d`ian `ibeqdáø©
àLøãî éác éçzôî déì eñëøéà àðñéa øa ÷çöéel eca`p - ¦§¨©¦§¨¦©§¥©§§¥§¥¦§§¨

yxcnd zia ly zegztndàúaLa ,íéaøä úeLøadid oecipde ± ¦§¨©¦§©§¨
zeyxn qipkdle miaxd zeyxa zen` 'c lhlhl xeq`y zaya

.cigid zeyxl miaxdúãt éaøc dén÷ì àúà,oicd dn el`yl £¨§©¥§©¦§¨
.xzid jxca m`iadle mytgl cvikdéì øîà,zct iaxìéæ ¨©¥¦
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... במענה לשאלותיו מאז: א( בלקו"ת בהביאור דולא תשבית באות ד': יש בתורה דברים שלא 

נתנו להתלבש למטה בחכ' ושכל כלל וכמו יוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר כו' - למה תפס דוקא 

דבר זה.

- י"ל דזהו אותו הענין ממש, דויקנהו )קנין שהתורה מעידה על תקפו( פוטיפר ליוסף ובכ"ז לא 

נתלבש יוסף שם כלל ולא בלבלוהו עניני מצרים כלל )ראה תו"ח ס"פ ויחי(.

באו  כגיגית  הר  עליהם  שכפה  שע"י  סע"ד(:  )צח,  השני  לבסומי  איניש  חייב  ד"ה  בתו"א  ב( 

להקדמת נעשה לנשמע, ובמדרש תנחומא ובתוס' )שבת פח, רע"א( מוכח דהקדמת נעשה לנשמע הי' 

קודם כפיית ההר.

מדרשות חלוקות הן. וכמש"כ בתו"א כן הוא במדרש תהלים א, ד. ובמכילתא דרשב"י.



רמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zenai(ipy meil)

äðùî
:dlra zen lr cirdl zpn`p dy` mipte` el`a zx`an epzpyn

,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàädide,dðéáì Bðéa íBìL ¨¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨¨¥§¥¨
dy dhhw lr epl reci `l ,xnelk,mdipia dziådid okíBìL §¨

íìBòa.dngln onf df oi`y -äàáemynàNpz ,éìòa úî äøîàå ¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¦¨¥
`id dwewfe mipa dlral oi`y ote`a oke .xg`l `ypdl zxzen ±

dxn`e ,meailíaééúz ,éìòa úî.dlra ig`l maiizdl zxzen ± ¥©§¦¦§©¥
did m` j`dðéáì Bðéa íBìL,íìBòa äîçìîådidy e`Bðéa äèè÷ ¨¥§¥¨§¦§¨¨¨¨§¨¨¥

úðîàð dðéà ,éìòa úî äøîàå äúàáe ,íìBòa íBìLå dðéáìdxeq`e §¥¨§¨¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¥¨¤¡¤¤
dvex dhhwd zngny yeygl yi el` mipte`ay .`ypdl
zngny e` ,dlra lr dnvr xeq`z jkae `ypdl dexiziy

.dlra zny dxaqe dpeinca dzrh dnglnd,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
íìBòìdy`dúðîàð dðéà,dlra zzin lräúàa ïk íà àlà §¨¥¨¤¡¤¤¤¨¦¥¨¨

Bì eøîà .ïéòeø÷ äéãâáe äëBa,minkgBæ úçàå Bæ úçàoia - ¨§¨¤¨§¦¨§©©§©©
,dz`xd `ly oiae el` mipniq dz`xdyàNpz`ypdl zxzen - ¦¨¥

.dzecr it lr

àøîâ
melye dpial epia mely' did m`y dpynd ly `yixa epipy

p 'mlerajixv recn :`xnbd zx`an .ilra zn xnel zpn`
mzqa `ed jk `ld ,mlera melye dpial epia mely didy zepyl

`l` .mely yiyàðzdidy dpynd ly `yixa epy ±Bðéa íBìL' ¨¨¨¥
éðúéîì éòa÷c íeMî ,'dðéáìly ote`d z` `tiqa zepyl evxy - §¥¨¦§¨¨¥§¦§¥

,äðéáì Bðéa äèè÷okeàðzdpynd ly `yixa,'íìBòa íBìL' §¨¨¥§¥¨¨¨¨¨¨
éðúéîì éòa÷c íeMîly ote`d z` `tiqa zepyl dvxy ±äîçìî' ¦§¨¨¥§¦§¥¦§¨¨

,'íìBòaj` .jxev `ll s` jetdd ote`d z` `yixa epy okle ¨¨
melye mdipia melyy reci oi`yk s` zpn`p dy`d zn`a
.mlera melye mdipia melyy migipn ep` mzqd on oky ,mlera
xnel dnglna zpn`p dy`d oi`y mrhd z` zx`an `xnbd

:ilra znäîçìîc àîòè éàî ,àáø øîàdpi` dngln zryay ± ¨©¨¨©©§¨§¦§¨¨
,ilra zn xnel zpn`péîããa äøîàc íeMîmiyyegy meyn ± ¦§¨§¨¦§¨¥

dipira dz`x `ly elit`e ,zrc ocne`e oeincn ok zxne`y
zny[äøáñc],dnvrlèéìt àeä ìeèwéàc éðä ìëa àzòc à÷ìñ §¨§¨¨§¨©§¨§¨¨¥§¦§¨¥

weec ebxdpy el` lkny zrcd lr dlri ike -.levip `ed `
elit`e,øîBì àöîéz íàydðéáì Bðéa íBìLc ïåék`ly xnel yi ¦¦§¨©¥¨§¨¥§¥¨

`l` ,dlra zny oeincn cirzàéæçc ãò àøèðcr oiznz ± ¨§¨©§¨§¨
c yegl yi mewn lkn .zn ok`y d`xzyàøéâa déì eçîc ïéðîéæ¦§¦§¨¥§¦¨

àçîeøa Bà,axga e` ,uga edekdy minrt ±àøáñådnvrl §§¨§¨§¨
yúî éàcå,ef dknnåc zn `l zn`ay xyt`éøzîñ ãáòc àkéà ©©¥§¦¨§¨¥©§¨¥

äéçådpi` okle ,`txzne dknl zyeagz miyery mipte` yi ± §¨¥
.dnglna zn xnel zpn`p

:ilra zn xnel zpn`p 'oearx' onfa m` `ax zrc d`ian `xnbd
,éîããa äøîà àìc ,äîçìîk Bðéà ïBáòø ,øîéîì àáø øáñ,xnelk ¨©¨¨§¥©§¨¥§¦§¨¨§Ÿ¨§¨¦§¨¥

miyyeg oi` ,ilra zn dxn`e dy`d d`ae mlera arx did m`
dz`x jky zpn`p `l` ,zrcd ocne`e oeinc zngn ok zxne`y

.`ypdl zxzene zny
:ea xfg `axäîçìîk àeä éøä ïBáòø ,àáø øîà øãäonfa s`y £©£©¨¨§¨£¥§¦§¨¨

enk ,zrcd ocne`e oeinc zngn ok zxne`y yegl yi oearx
.oldlc dyrna didy itk ,dngln zrya miyyegyàéääc§©¦

àáøc dén÷ì úúàcdidy mewnn `ax iptl d`a zg` dy`y ± ©£¨§©¥§¨¨
e ,arx ea.áòøa úî éìòa ,déì äøîàzngn ok zxne`y `ax yyg ¨§¨¥©§¦¥¨¨¨

dz`x m` dixac jezn yetzle dzeqpl dvxe ,dzrc ocne`
,zn eze`éLôð záæéLc zãáò øétL ,dì øîàCziyr dti - ¨©¨©¦£©§§§¥¥§§©§¦

,jnvr z` zlvde zgxae ig oiicr didy s` jlra z` zgpdy
ikeééç äåä déì z÷áLc àúéôôðc àzøet àeääác Czòc à÷ìñ- ¨§¨©§¦¦§©§¨¦§¨¦¨¦§©§§¥£¨¨¥

did elv` zx`ydy dtepnd gnwd hrnay jzrca dlri ike
l x`ydl leki.zeigééç àì àðååb éàä éëc òãé éîð øî ,déì äøîà̈§¨¥©©¥¨©§¦©©§¨Ÿ¨¥

lki `l gnw hrn el x`ypy df ote`ay rcei xn mby ip` d`ex ±
zny dz`x `l ok`y dixac jezn `ax cnle .zeigl jiyndl
okle ,zn i`cey dxaq dpeinca `l` ,dligz dxn`y itk dlra
df dyrn iptne .dixac lr jenql epl oi`e ,dlra zny dxn`
zny xnel dceyg dy`d oearx onfay xaqe eixacn `ax ea xfg

.zpn`p dpi`e ,dngln zrya dceygy enk ,dpeinc it lr
:dnglnn xzei xingdl yi oearxay `ax wiqn aeyøîà øãä£©¨©

,äîçìnî äòéøb ïBáòø ,àáørexb epic oearx zry ,xnelk ¨¨§¨§¦¨¦¦§¨¨
,dnglnneléàczryaàeä äîçìna éìòa úî äøîà ék ,äîçìî §¦¦§¨¨¦¨§¨¥©§¦©¦§¨¨

àðîéäî àìcdpi` dnvr dnglna zny zxne`y ote`a `weec - §Ÿ§¥§¨
,zpn`pàðîéäî Búhî ìò úî àädkedy dxn` m` la` - ¨¥©¦¨§¥§¨

.zpn`p `id ixd ezhn lr zne ezial aye dnglnaéab eléàå§¦©¥
ïBáòø,zpn`p dpi` ezhin lr zny dxn`y ote`a elit`ãò §¨©

.åézøá÷e úî äøîàc§¨§¨¥§©§¦
:oeincn dcirn dy`dy oiyyeg mday mitqep mipte`úìBtî©¤

,äîçìîk àeä éøägex `ay e` lrad lr ziad ltp m` ,xnelk £¥§¦§¨¨
zn dlray zxne`e dy`d d`ae ,xird iza lk litn dide dxrq

yegl yi ,ef zletnaéîããa äøîàcoeinc zngn ok zxne`y ± §¨§¨¦§¨¥
.zpn`p dpi` jkle ,z`f dz`x `le ,zletna zny zrc ocn`e

íéaø÷òå íéLçð çeléLmiygp daxd e`ae dpicn zkn dzid - ¦©§¨¦§©§©¦
,miygpd on ilra zn dy`d dxn`e ,miaxwre,äîçìîk ïä éøä£¥¥§¦§¨¨

yeygl yiyéîããa äøîàc.zpn`p dpi`e ,zny dz`x `leøác §¨§¨¦§¨¥¤¤
,xira dtibn dzid -dì éøîàmixne` yi -äîçìîk àeä éøä ¨§¥¨£¥§¦§¨¨

,zpn`p dpi`edì éøîàå,mixne` yie -äîçìîk Bðéà.zpn`pe §¨§¥¨¥§¦§¨¨
:`xnbd zx`an,äîçìîk àeä éøä dì éøîàs`y iptn ,mnrh ¨§¥¨£¥§¦§¨¨

yegl yi dfaéîããa éøîàc`ly elit` dtibna zny dncny - §¨§¥¦§¨¥
.zny dz`x,äîçìîk Bðéà dì éøîàåyeygl oi`y mnrh §¨§¥¨¥§¦§¨¨

meyn ,z`f dz`x i`ce `l` ,zny dpeinc it lr zxne`ycm` §
dz`x `léLðéà éøîàcà éëîñdn lr zkneq dy`d dzid ± ¨§¥©§¨§¥¦§¥

,mixne` miyp`yìéæà àì éðL àìa Lðéàå àðúBî äåä ïéðL áL- ©§¦£¨¨¨§¦¥§Ÿ§¥Ÿ¨¦
dzid `l okle ,epnf mcew zn `l yi`e ,dtbn dzid mipy ray

.zpn`p zny zxne` m`e ,ynn d`xzy cr dcirn
.dnglna ilra zn xnel zpn`p dpi` dy`d ,dpyna epipy

:`xnbd zwtzqn,íìBòa äîçìî àéä ä÷éæçä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¡¦¨¦¦§¨¨¨¨
,dit lr `l` mlera dngln yiy epl rcep `l m` ,xnelkeäî©

,dlra zen lr cirdl zpn`p m`d ,oicdïðéøîà éîep` m`d - ¦©§¦©
oky ,dpin`dl dxaq yi df ote`ay mixne`ì dl äîøwL ©¨§©¥

,dnglna dlra zny cirdle
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב

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

lkn ,meail el dwewf `ide ,dzengn [mai] g` dlral clep m`
zxk zaiig dpi` weyl di`eyipa mewnc`edåàì øeqéà,cala §¦¨

jkitleLLç àìdwfgd lr eknq `l` ,dzeng dxarzp `ny Ÿ¨§
.weyl zxzeny

:df xe`ia dgec `axéãkî ,àáø øîà[ixd-]àäå àúééøBàc àä ¨©¨¨¦§¦¨§¨§¨§¨
àúééøBàcdnai xeqi`e g` zy` xeqi` epiid el` mixeqi` ipy ± §¨§¨

,dxezd on mdipy weyl,åàì øeqéà él äî úøk øeqéà él äîike ©¦¦¨¥©¦¦¨
egl mikixv ep` oi`wtql miyyeg ep`y myk e`l xeqi` wtql y

xingdl epl yi e`l xeqi` `edy `tiqa s` ok m`e ,zxk xeqi`
.maiizdl dxqe`le

wx dwfgd lr jneq xi`n iax recn xg` ote`a yxtn `ax
:`tiqa `le `yixa,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת בודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zenai(iriax meil)

.'didy dyrn'dàáé÷ò ïa àéððç éaøåoirka `weec exfby xaeqd §©¦£©§¨¤£¦¨
,'didy dyrn'dìlä úéák øîàcminkg zpwzy mixaeqd §¨©§¥¦¥

dyrn'ke dpicn dze`a zny dcirna `l` dpi` dy`l oin`dl
.'didy

:efa ef zeielz opi` zewelgndy dgec `xnbdïðaø Cì éøîà̈§¥¨©¨¨
,mipte`d lka z`hg ina exfby mixaeqdïðéøîàc ïðàep` ± £©§©§¦©

xeaql mileki,ìlä úéák óàokyíúä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ©§¥¦¥©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥¨¨
,didy dyrnd oirk wx dy`l oin`dl epwizy epzpyna my ±

íeMî àlàoeik `ed dy`d zepn`pl mrhdyàúúøéîcd`xiy - ¤¨¦§¦©§¨
xazqn okle ,dfne dfn `vzy jka ciqtze dxwiyy dlbziy

`weecyàúúøéî áBø÷ íB÷îadze` eyigki `ny d`xi `id - §¨¨¦©§¨
zny dcirnd la` ,miyp`àúúøéî àì ÷Bçø íB÷îadpi` - §¨¨Ÿ¦©§¨

eze`n mi`ad miyp` o`k miievn oi` ixdy xwyl jk lk d`xi
la` .dpicn dze`a `l` zpn`p didzy epwiz `l okle ,mewn

àëädxifbd ixd ,z`hg in xiardl xeqi` zxifb oiprl o`k ± ¨¨
ok m`e ,d`neh lrn exiardy dyrnd zngn dpwzpïcøé él äî©¦©§¥

,úBøäð øàL él äîe`nhiy yegl yi mdipyae ,mdipia lcad oi` ©¦§¨§¨
.z`hgd ly xt`de mind

okeéøîàc àðà ,Cì øîà àáé÷ò ïa àéððç éaøz` xne` ip` ± ©¦£©§¨¤£¦¨¨©¨£¨§©§¦
,didy dyrnd enke ocxia `l` exfb `ly izhiy,éànL úéáì óà©§¥©©

okyíúä éànL úéa éøîà÷ àì ïàk ãòzpn`py epzpyna my ± ©¨Ÿ¨¨§¥¥©©¨¨
,dpicnl dpicnn elit` dlra zny dy`íeMî àlàmrhy ¤¨¦

jka `ed dy`d zepn`pàáñpéîe à÷ééc éäéàcahid zwiicny - §¦¦¨§¨¦©§¨
ok m`e ,z`yipy mcew dlra zny xxaläî áBø÷ íB÷î él äî©¦¨¨©

,÷Bçø íB÷î él.oipr lka zniiw '`aqpine `wiic' ly dwfgd ixd ¦¨¨

la`àëäd`nehl yeygl mrh oi` ixd ,z`hg in oiprl o`k ± ¨¨
`l` mind ipt lr dxarda,äéäL äNòî íeMîxeaq ip` okle ¦©£¤¤¨¨

`weecy,ïðaø øeæb ,äNòî äåäc äðéôñáe ïcøiala`úBøäð øàLa ©©§¥¦§¦¨©£¨©£¤¨©¨¨¦§¨§¨
.ïðaø øeæb àì äNòî äåä àìc§Ÿ£¨©£¤Ÿ¨©¨¨

`ly exfb ezngny dyrn eze` edn zx`an `xnbdin xiardl
:xdpd iab lr z`hg xt`e z`hgéàîeze` edn ±äéäL äNòî ©©£¤¤¨¨

,`ziixaa xkfedyäéäL íãàa äNòî ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©©£¤¨¨¨¤¨¨
únä ïî úéfk àöîðå ,äðéôñáe ïcøia úàhç øôàå úàhç éî øéáòî©£¦¥©¨§¥¤©¨§©§¥¦§¦¨§¦§¨©©¦¦©¥

,äðéôñ ìL úéò÷øwa áeçzxt`de z`hg ind ly ilkd lid`de ¨©©§¨¦¤§¦¨
,jka elqtpe mind e`nhpe ,znd lrn z`hgäòL dúBàaexfb §¨¨¨

eeøîàaey ,df ote`a dlwz epicil d`ay oeik minkgàOé àì ¨§Ÿ¦¨
.äðéôñáe ïcøia íøéáòéå úàhç øôàå úàhç éî íãà̈¨¥©¨§¥¤©¨§©£¦¥©©§¥¦§¦¨

äðùî
dn oiprl lld ziae i`ny zia oia ztqep zwelgn d`ian dpynd

:ilra zn zxne`d dy` zpn`p,íéøîBà éànL úéadxn`y dy` ¥©©§¦
,ilra zndúaeúk ìBhúå ,àNpzdaeby dpnl`zdy dy` oick ¦¨¥§¦§¨¨

e .dlra iqkpn dzaezkìBhú àìå àNpz ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦¦¨¥§Ÿ¦
,dúaeúkdpi` j` ,dzecr it lr `ypidl `id zxzen ,xnelk §¨¨

.oenn odn `iveze miyxeid on daezk lehizy oiprl zny zpn`p
éànL úéa íäì eøîày xg` ,lld zialäøeîç äåøò ízøzä ¨§¨¤¥©©¦©§¤¤§¨£¨
,dy`d zepn`p zngnåikìwä ïBîî øézð àì`ly recne ,dit lr §Ÿ©¦¨©©

.daezk zlihp oiprl dpin`pìlä úéa íäì eøîà,i`ny zial ¨§¨¤¥¦¥
eðéöî̈¦
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רמכ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zenai(ipy meil)

äðùî
:dlra zen lr cirdl zpn`p dy` mipte` el`a zx`an epzpyn

,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàädide,dðéáì Bðéa íBìL ¨¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨¨¥§¥¨
dy dhhw lr epl reci `l ,xnelk,mdipia dziådid okíBìL §¨

íìBòa.dngln onf df oi`y -äàáemynàNpz ,éìòa úî äøîàå ¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¦¨¥
`id dwewfe mipa dlral oi`y ote`a oke .xg`l `ypdl zxzen ±

dxn`e ,meailíaééúz ,éìòa úî.dlra ig`l maiizdl zxzen ± ¥©§¦¦§©¥
did m` j`dðéáì Bðéa íBìL,íìBòa äîçìîådidy e`Bðéa äèè÷ ¨¥§¥¨§¦§¨¨¨¨§¨¨¥

úðîàð dðéà ,éìòa úî äøîàå äúàáe ,íìBòa íBìLå dðéáìdxeq`e §¥¨§¨¨¨¨¨§¨§¨¥©§¦¥¨¤¡¤¤
dvex dhhwd zngny yeygl yi el` mipte`ay .`ypdl
zngny e` ,dlra lr dnvr xeq`z jkae `ypdl dexiziy

.dlra zny dxaqe dpeinca dzrh dnglnd,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
íìBòìdy`dúðîàð dðéà,dlra zzin lräúàa ïk íà àlà §¨¥¨¤¡¤¤¤¨¦¥¨¨

Bì eøîà .ïéòeø÷ äéãâáe äëBa,minkgBæ úçàå Bæ úçàoia - ¨§¨¤¨§¦¨§©©§©©
,dz`xd `ly oiae el` mipniq dz`xdyàNpz`ypdl zxzen - ¦¨¥

.dzecr it lr

àøîâ
melye dpial epia mely' did m`y dpynd ly `yixa epipy

p 'mlerajixv recn :`xnbd zx`an .ilra zn xnel zpn`
mzqa `ed jk `ld ,mlera melye dpial epia mely didy zepyl

`l` .mely yiyàðzdidy dpynd ly `yixa epy ±Bðéa íBìL' ¨¨¨¥
éðúéîì éòa÷c íeMî ,'dðéáìly ote`d z` `tiqa zepyl evxy - §¥¨¦§¨¨¥§¦§¥

,äðéáì Bðéa äèè÷okeàðzdpynd ly `yixa,'íìBòa íBìL' §¨¨¥§¥¨¨¨¨¨¨
éðúéîì éòa÷c íeMîly ote`d z` `tiqa zepyl dvxy ±äîçìî' ¦§¨¨¥§¦§¥¦§¨¨

,'íìBòaj` .jxev `ll s` jetdd ote`d z` `yixa epy okle ¨¨
melye mdipia melyy reci oi`yk s` zpn`p dy`d zn`a
.mlera melye mdipia melyy migipn ep` mzqd on oky ,mlera
xnel dnglna zpn`p dy`d oi`y mrhd z` zx`an `xnbd

:ilra znäîçìîc àîòè éàî ,àáø øîàdpi` dngln zryay ± ¨©¨¨©©§¨§¦§¨¨
,ilra zn xnel zpn`péîããa äøîàc íeMîmiyyegy meyn ± ¦§¨§¨¦§¨¥

dipira dz`x `ly elit`e ,zrc ocne`e oeincn ok zxne`y
zny[äøáñc],dnvrlèéìt àeä ìeèwéàc éðä ìëa àzòc à÷ìñ §¨§¨¨§¨©§¨§¨¨¥§¦§¨¥

weec ebxdpy el` lkny zrcd lr dlri ike -.levip `ed `
elit`e,øîBì àöîéz íàydðéáì Bðéa íBìLc ïåék`ly xnel yi ¦¦§¨©¥¨§¨¥§¥¨

`l` ,dlra zny oeincn cirzàéæçc ãò àøèðcr oiznz ± ¨§¨©§¨§¨
c yegl yi mewn lkn .zn ok`y d`xzyàøéâa déì eçîc ïéðîéæ¦§¦§¨¥§¦¨

àçîeøa Bà,axga e` ,uga edekdy minrt ±àøáñådnvrl §§¨§¨§¨
yúî éàcå,ef dknnåc zn `l zn`ay xyt`éøzîñ ãáòc àkéà ©©¥§¦¨§¨¥©§¨¥

äéçådpi` okle ,`txzne dknl zyeagz miyery mipte` yi ± §¨¥
.dnglna zn xnel zpn`p

:ilra zn xnel zpn`p 'oearx' onfa m` `ax zrc d`ian `xnbd
,éîããa äøîà àìc ,äîçìîk Bðéà ïBáòø ,øîéîì àáø øáñ,xnelk ¨©¨¨§¥©§¨¥§¦§¨¨§Ÿ¨§¨¦§¨¥

miyyeg oi` ,ilra zn dxn`e dy`d d`ae mlera arx did m`
dz`x jky zpn`p `l` ,zrcd ocne`e oeinc zngn ok zxne`y

.`ypdl zxzene zny
:ea xfg `axäîçìîk àeä éøä ïBáòø ,àáø øîà øãäonfa s`y £©£©¨¨§¨£¥§¦§¨¨

enk ,zrcd ocne`e oeinc zngn ok zxne`y yegl yi oearx
.oldlc dyrna didy itk ,dngln zrya miyyegyàéääc§©¦

àáøc dén÷ì úúàcdidy mewnn `ax iptl d`a zg` dy`y ± ©£¨§©¥§¨¨
e ,arx ea.áòøa úî éìòa ,déì äøîàzngn ok zxne`y `ax yyg ¨§¨¥©§¦¥¨¨¨

dz`x m` dixac jezn yetzle dzeqpl dvxe ,dzrc ocne`
,zn eze`éLôð záæéLc zãáò øétL ,dì øîàCziyr dti - ¨©¨©¦£©§§§¥¥§§©§¦

,jnvr z` zlvde zgxae ig oiicr didy s` jlra z` zgpdy
ikeééç äåä déì z÷áLc àúéôôðc àzøet àeääác Czòc à÷ìñ- ¨§¨©§¦¦§©§¨¦§¨¦¨¦§©§§¥£¨¨¥

did elv` zx`ydy dtepnd gnwd hrnay jzrca dlri ike
l x`ydl leki.zeigééç àì àðååb éàä éëc òãé éîð øî ,déì äøîà̈§¨¥©©¥¨©§¦©©§¨Ÿ¨¥

lki `l gnw hrn el x`ypy df ote`ay rcei xn mby ip` d`ex ±
zny dz`x `l ok`y dixac jezn `ax cnle .zeigl jiyndl
okle ,zn i`cey dxaq dpeinca `l` ,dligz dxn`y itk dlra
df dyrn iptne .dixac lr jenql epl oi`e ,dlra zny dxn`
zny xnel dceyg dy`d oearx onfay xaqe eixacn `ax ea xfg

.zpn`p dpi`e ,dngln zrya dceygy enk ,dpeinc it lr
:dnglnn xzei xingdl yi oearxay `ax wiqn aeyøîà øãä£©¨©

,äîçìnî äòéøb ïBáòø ,àáørexb epic oearx zry ,xnelk ¨¨§¨§¦¨¦¦§¨¨
,dnglnneléàczryaàeä äîçìna éìòa úî äøîà ék ,äîçìî §¦¦§¨¨¦¨§¨¥©§¦©¦§¨¨

àðîéäî àìcdpi` dnvr dnglna zny zxne`y ote`a `weec - §Ÿ§¥§¨
,zpn`pàðîéäî Búhî ìò úî àädkedy dxn` m` la` - ¨¥©¦¨§¥§¨

.zpn`p `id ixd ezhn lr zne ezial aye dnglnaéab eléàå§¦©¥
ïBáòø,zpn`p dpi` ezhin lr zny dxn`y ote`a elit`ãò §¨©

.åézøá÷e úî äøîàc§¨§¨¥§©§¦
:oeincn dcirn dy`dy oiyyeg mday mitqep mipte`úìBtî©¤

,äîçìîk àeä éøägex `ay e` lrad lr ziad ltp m` ,xnelk £¥§¦§¨¨
zn dlray zxne`e dy`d d`ae ,xird iza lk litn dide dxrq

yegl yi ,ef zletnaéîããa äøîàcoeinc zngn ok zxne`y ± §¨§¨¦§¨¥
.zpn`p dpi` jkle ,z`f dz`x `le ,zletna zny zrc ocn`e

íéaø÷òå íéLçð çeléLmiygp daxd e`ae dpicn zkn dzid - ¦©§¨¦§©§©¦
,miygpd on ilra zn dy`d dxn`e ,miaxwre,äîçìîk ïä éøä£¥¥§¦§¨¨

yeygl yiyéîããa äøîàc.zpn`p dpi`e ,zny dz`x `leøác §¨§¨¦§¨¥¤¤
,xira dtibn dzid -dì éøîàmixne` yi -äîçìîk àeä éøä ¨§¥¨£¥§¦§¨¨

,zpn`p dpi`edì éøîàå,mixne` yie -äîçìîk Bðéà.zpn`pe §¨§¥¨¥§¦§¨¨
:`xnbd zx`an,äîçìîk àeä éøä dì éøîàs`y iptn ,mnrh ¨§¥¨£¥§¦§¨¨

yegl yi dfaéîããa éøîàc`ly elit` dtibna zny dncny - §¨§¥¦§¨¥
.zny dz`x,äîçìîk Bðéà dì éøîàåyeygl oi`y mnrh §¨§¥¨¥§¦§¨¨

meyn ,z`f dz`x i`ce `l` ,zny dpeinc it lr zxne`ycm` §
dz`x `léLðéà éøîàcà éëîñdn lr zkneq dy`d dzid ± ¨§¥©§¨§¥¦§¥

,mixne` miyp`yìéæà àì éðL àìa Lðéàå àðúBî äåä ïéðL áL- ©§¦£¨¨¨§¦¥§Ÿ§¥Ÿ¨¦
dzid `l okle ,epnf mcew zn `l yi`e ,dtbn dzid mipy ray

.zpn`p zny zxne` m`e ,ynn d`xzy cr dcirn
.dnglna ilra zn xnel zpn`p dpi` dy`d ,dpyna epipy

:`xnbd zwtzqn,íìBòa äîçìî àéä ä÷éæçä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¡¦¨¦¦§¨¨¨¨
,dit lr `l` mlera dngln yiy epl rcep `l m` ,xnelkeäî©

,dlra zen lr cirdl zpn`p m`d ,oicdïðéøîà éîep` m`d - ¦©§¦©
oky ,dpin`dl dxaq yi df ote`ay mixne`ì dl äîøwL ©¨§©¥

,dnglna dlra zny cirdle
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zenai(ycew zay meil)

lkn ,meail el dwewf `ide ,dzengn [mai] g` dlral clep m`
zxk zaiig dpi` weyl di`eyipa mewnc`edåàì øeqéà,cala §¦¨

jkitleLLç àìdwfgd lr eknq `l` ,dzeng dxarzp `ny Ÿ¨§
.weyl zxzeny

:df xe`ia dgec `axéãkî ,àáø øîà[ixd-]àäå àúééøBàc àä ¨©¨¨¦§¦¨§¨§¨§¨
àúééøBàcdnai xeqi`e g` zy` xeqi` epiid el` mixeqi` ipy ± §¨§¨

,dxezd on mdipy weyl,åàì øeqéà él äî úøk øeqéà él äîike ©¦¦¨¥©¦¦¨
egl mikixv ep` oi`wtql miyyeg ep`y myk e`l xeqi` wtql y

xingdl epl yi e`l xeqi` `edy `tiqa s` ok m`e ,zxk xeqi`
.maiizdl dxqe`le

wx dwfgd lr jneq xi`n iax recn xg` ote`a yxtn `ax
:`tiqa `le `yixa,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zenai(iriax meil)

.'didy dyrn'dàáé÷ò ïa àéððç éaøåoirka `weec exfby xaeqd §©¦£©§¨¤£¦¨
,'didy dyrn'dìlä úéák øîàcminkg zpwzy mixaeqd §¨©§¥¦¥

dyrn'ke dpicn dze`a zny dcirna `l` dpi` dy`l oin`dl
.'didy

:efa ef zeielz opi` zewelgndy dgec `xnbdïðaø Cì éøîà̈§¥¨©¨¨
,mipte`d lka z`hg ina exfby mixaeqdïðéøîàc ïðàep` ± £©§©§¦©

xeaql mileki,ìlä úéák óàokyíúä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ©§¥¦¥©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥¨¨
,didy dyrnd oirk wx dy`l oin`dl epwizy epzpyna my ±

íeMî àlàoeik `ed dy`d zepn`pl mrhdyàúúøéîcd`xiy - ¤¨¦§¦©§¨
xazqn okle ,dfne dfn `vzy jka ciqtze dxwiyy dlbziy

`weecyàúúøéî áBø÷ íB÷îadze` eyigki `ny d`xi `id - §¨¨¦©§¨
zny dcirnd la` ,miyp`àúúøéî àì ÷Bçø íB÷îadpi` - §¨¨Ÿ¦©§¨

eze`n mi`ad miyp` o`k miievn oi` ixdy xwyl jk lk d`xi
la` .dpicn dze`a `l` zpn`p didzy epwiz `l okle ,mewn

àëädxifbd ixd ,z`hg in xiardl xeqi` zxifb oiprl o`k ± ¨¨
ok m`e ,d`neh lrn exiardy dyrnd zngn dpwzpïcøé él äî©¦©§¥

,úBøäð øàL él äîe`nhiy yegl yi mdipyae ,mdipia lcad oi` ©¦§¨§¨
.z`hgd ly xt`de mind

okeéøîàc àðà ,Cì øîà àáé÷ò ïa àéððç éaøz` xne` ip` ± ©¦£©§¨¤£¦¨¨©¨£¨§©§¦
,didy dyrnd enke ocxia `l` exfb `ly izhiy,éànL úéáì óà©§¥©©

okyíúä éànL úéa éøîà÷ àì ïàk ãòzpn`py epzpyna my ± ©¨Ÿ¨¨§¥¥©©¨¨
,dpicnl dpicnn elit` dlra zny dy`íeMî àlàmrhy ¤¨¦

jka `ed dy`d zepn`pàáñpéîe à÷ééc éäéàcahid zwiicny - §¦¦¨§¨¦©§¨
ok m`e ,z`yipy mcew dlra zny xxaläî áBø÷ íB÷î él äî©¦¨¨©

,÷Bçø íB÷î él.oipr lka zniiw '`aqpine `wiic' ly dwfgd ixd ¦¨¨

la`àëäd`nehl yeygl mrh oi` ixd ,z`hg in oiprl o`k ± ¨¨
`l` mind ipt lr dxarda,äéäL äNòî íeMîxeaq ip` okle ¦©£¤¤¨¨

`weecy,ïðaø øeæb ,äNòî äåäc äðéôñáe ïcøiala`úBøäð øàLa ©©§¥¦§¦¨©£¨©£¤¨©¨¨¦§¨§¨
.ïðaø øeæb àì äNòî äåä àìc§Ÿ£¨©£¤Ÿ¨©¨¨

`ly exfb ezngny dyrn eze` edn zx`an `xnbdin xiardl
:xdpd iab lr z`hg xt`e z`hgéàîeze` edn ±äéäL äNòî ©©£¤¤¨¨

,`ziixaa xkfedyäéäL íãàa äNòî ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©©£¤¨¨¨¤¨¨
únä ïî úéfk àöîðå ,äðéôñáe ïcøia úàhç øôàå úàhç éî øéáòî©£¦¥©¨§¥¤©¨§©§¥¦§¦¨§¦§¨©©¦¦©¥

,äðéôñ ìL úéò÷øwa áeçzxt`de z`hg ind ly ilkd lid`de ¨©©§¨¦¤§¦¨
,jka elqtpe mind e`nhpe ,znd lrn z`hgäòL dúBàaexfb §¨¨¨

eeøîàaey ,df ote`a dlwz epicil d`ay oeik minkgàOé àì ¨§Ÿ¦¨
.äðéôñáe ïcøia íøéáòéå úàhç øôàå úàhç éî íãà̈¨¥©¨§¥¤©¨§©£¦¥©©§¥¦§¦¨

äðùî
dn oiprl lld ziae i`ny zia oia ztqep zwelgn d`ian dpynd

:ilra zn zxne`d dy` zpn`p,íéøîBà éànL úéadxn`y dy` ¥©©§¦
,ilra zndúaeúk ìBhúå ,àNpzdaeby dpnl`zdy dy` oick ¦¨¥§¦§¨¨

e .dlra iqkpn dzaezkìBhú àìå àNpz ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦¦¨¥§Ÿ¦
,dúaeúkdpi` j` ,dzecr it lr `ypidl `id zxzen ,xnelk §¨¨

.oenn odn `iveze miyxeid on daezk lehizy oiprl zny zpn`p
éànL úéa íäì eøîày xg` ,lld zialäøeîç äåøò ízøzä ¨§¨¤¥©©¦©§¤¤§¨£¨
,dy`d zepn`p zngnåikìwä ïBîî øézð àì`ly recne ,dit lr §Ÿ©¦¨©©

.daezk zlihp oiprl dpin`pìlä úéa íäì eøîà,i`ny zial ¨§¨¤¥¦¥
eðéöî̈¦
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב בן ציון שי'

שלום וברכה!

והוא  יעויין ריש הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן  בועז שליט"א.  בנו ברוך  ...ובמ"ש אודות 

ע"פ הגהות הרמ"א יו"ד סי' רמ"ה ומיוסד על המדרש תנחומא שתיכף בעבור שלש שנים יש ללמד את 

התינוק גם בענינים שבכתב נוסף על מה שמלמדו בעל פה משיתחיל לדבר וכמרז"ל הידוע.

ובזה סרה בפשיטות הקושיא בביאורי הגר"א שם ס"ק י"ט, איני מבין שיחתו וכו'.

במ"ש אודות הוו"ח כו'... איזה ספרים להורות לו ללמדם, הרי כיון שהכירו פנים אל פנים 

בודאי יכול לשער בהתאם לזה ולהורות לו, וכפי הנראה ממכתב הנ"ל, יקבל הוראותיו בחפץ לב. ויה"ר 

שיצליח גם בזה אף שהנ"ל נמצא בריחוק מקום נוסף על השתדלותו ויגיעתו בהנמצאים בקירוב אליו 

ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה להרבות הסייעתא דשמיא בהנוגע לעצמו במילי 

דשמיא ובמילי דארעא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



רמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zenai(ycew zay meil)

úBøeñàodizyàNpäì`ny yeygl dkixv zg` lky ,weyl £§¦¨¥
.el maiizdl dwewfe ig dzxag ly mcewd dlraøæòìà éaø©¦¤§¨¨

å ìéàBä ,øîBàxakeøzeä`ypidl ozecr it lr miyp oze`ïéîáéì ¥¦§§©§¨¦
,ezn mipey`xd odilray zwfgaeøzeäzecr dze` it lr dzr §

`ypidl,íãà ìëìoiicr mipey`xd milrady yeygl epl oi`e §¨¨¨
.miig

àøîâ
:sqep dxwna dpcy `ziixa d`ian `xnbdàðzizy ,`ziixaa ¨¨

,odilra ezny ecirdy zenaiBæìyiíéãòdlra znyådl yi ¨¥¦§
íéðá,znd dlranBæìåoi`íéãò àì,zny dixack eciriyàìå ¨¦§¨Ÿ¥¦§Ÿ
íéðá,dlranúBøzeî ïäézLmpi` odizyy ,weyl `ypidl ¨¦§¥¤¨

dwewf dpi` dlran mipa dl yiy oeikn dpey`xd ,meail zewewf
icry meyn meain dxeht dipyde .ig maid m` elit` meail

.maid zny ecird dzxag
:dpynd ly `tiqa epipyeîaééúðmixzepd mig`l miypdeúîåmb ¦§©§§¥

ïéîáéäodizy ixd ,mipa `laàNpäì ïéøeñà.weyløæòìà éaø ©§¨¦£¦§¦¨¥©¦¤§¨¨
eøzeäå ìéàBä ,øîBà`ypidl miyp oze`íãà ìëì eøzeä ïéîáéì ¥¦§§©§¨¦§§¨¨¨

mipey`xd odilray yeygl zekixv opi`e .minaid zzin xg`l
.miig

:ef zwelgna dpc `xnbdøæòìà éaøc àîòè éàî ,àáø éòaxiznd ¨¥¨¨©©£¨§©¦¤§¨¨
m`d ,weyl `ypidl miypd izyläãéòî äøö øáñ÷c íeMî¦§¨¨©¨¨§¦¨

zpn`peìz` xizddzøáçmeyn dzecra zxwyny oiyyeg oi`e §£¤§¨
.dzxagl lwlwl dvexyàîìc Bàenrh `ny ±àì àéäc íeMî ¦§¨¦§¦Ÿ

dLôð àì÷ì÷îmewna elit` dnvr lwlwz `l dnaidy ± §©§§¨©§¨
ly oexg`d ote`a jkle .dzecra dzxag z` wifdl dvexy
`le dlra zny dzecr it lr dnaizpy mi`ex ep`y dpynd
dzecry yegl epl oi` ,[dlral xq`il] jka lwlwzzy dyyg
iabl s` zpn`pe ,dzxag z` lwlwl ef zecra dzpeeke xwy

.dzxag
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìipy oia dkldl lcadd dn ± §©©§¨¦¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת בודש עמ' ב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc zenai(iyily meil)

,minkg iptl inyaìò äMàä ïéàéOnL ìàéìîb ïaøî éðìae÷î Ck̈§©§¦¥©¨©§¦¥¤©¦¦¨¦¨©
.ãçà ãò ét,dnglna on`p cg` cry eixacn di`x oi` dzrne ¦¥¤¨

`ed recn xiaqdl wx dzid zeqiibd zxkfda ezpeek lk oky
.l`ilnb oaxn laiwy dn lr cirdl `a `l envr

on`p cg` cry heytl xg` mewnn di`x d`ian `xnbd
:dnglna,òîL àz,`ziixaa epipyíéîëç éãéîìz éðLa äNòî ¨§©©£¤¦§¥©§¦¥£¨¦

äòáèå ,äðéôqa éàîéñ ïa éñBé àaà íò ïéàa eéäL,dpitqd dze` ¤¨¨¦¦©¨¥¤¦©©§¦¨§¨§¨
éaø àéOäåz`ét ìò ïäéúBLðly zecríéLðmiyp`d lr ecirdy §¦¦©¦§¥¤©¦¨¦

elrdy e`x `le ,driahd z` wx e`xy xaecn dxe`kle .erahy
.mind on miyp`d z`eîc äîçìîk íéî àäåzriah ixde - §¨©¦§¦§¨¨¨

crdy yegl yi mdipyay ,dngln onfl dnec mia miyp`d
,zny ynn d`x `ly s` ,lrad zny incca xne`íéLðå§¨¦

zecirndeléôàod m`eîc ãçà ãòk ,äàî`vnpe ,[zeaygp-] £¦¥¨§¥¤¨¨
,lrad zzin lr cg` cr ly zecrk zaygp miypd ly ozecry

éðz÷åiaxy `ziixaa x`ean mewn lkne ±àéOälr odizeyp z` §¨¨¥¦¦
.dngln onfa mb on`p cg` cry ixd .miypd zecr it

:zl`eye `xnbd dgecàøañúålr eknqy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨
el` min ixde ,mind on melrdy e`xy exn` `ly elit` miypd

,eäðéð óBñ íäì ïéàL íéîepi` driahd z` d`exe my cnerdy ©¦¤¥¨¤¦§
`vi m` ze`xl leki epi` `linne mind seq z` ze`xl leki

ewnn,xg` måa rahy iny `ed oicdBzLà óBñ íäì ïéàL íéî §©¦¤¥¨¤¦§
äøeñàitl ,rahy ecird mixyk micr ipy m` s` ,weyl `ypdl £¨

.xg` mewnn dlr `l` zn `l mc` eze` `ny yeygl yiy
.efk zecr it lr `ypdl dy`d z` xizd iaxy okzi cvike

àlà,gxkdaéîc éëéä,`ziixad zwqer ote` dfi`a ±éøîàc ¤¨¥¦¨¥§¨§¥
ïn÷ eäðé÷qàmindn zetebd z` elrd ,miypd mixne`y oebk ± ©§¦§©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ציון  בן  יעקב  מו"ה  וכו'  מדות  בעל  פעלים  רב  אי"א  וו"ח  מהרה"ג  הנני  שואל  לזמן  מזמן 

הרוח,  אודות מצב  אליו  כן מה שכותב  גם  והודיעני  ופעולותיו,  יורקעוויטש מהנעשה אתו  שליט"א 

יותר נכון אודות נפילת הרוח שלו ומה שכותב כבודו להרה"ג הנ"ל בהנוגע למצבו ברוחניות.

ישראל, אשר  נשיא  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  פתגם  דא  בכגון  ידוע  וכבר 

האיסור דלשון הרע הוא לא רק בהנוגע לזולתו אלא גם בהנוגע לעצמו שהוא אסור ג"כ, וכבר ידוע 

אם  ובפרט  אמת  כשאומרים  אפילו  הוא  שלה"ר  רע  שם  ומוציא  דלה"ר  בהחילוק  הרמב"ם  בדברי 

מגזימים, ועוד יותר מהגזמה. 

ועוד והוא העיקר ע"פ המבואר בכמה מקומות בדא"ח, אשר בכדי שהגרעין הנזרע בארץ יצמיח 

תבואה ואילן עושה פרי צריך להיות רקבון מתחלה, היינו ביטול מציאותו הקודמת שאז מצמיח יותר 

וביותר, אבל במה דברים אמורים שרקבון זה ברכה בו, כשנעשה הוא בארץ הראוי' לזריעה ולצמיחה 

ומרקיב  על השולחן  גרעין  וכו' אבל כשמניח  ולצמיחה ומשקים אותה  לזריעה  ומכשיר את האדמה 

אותו, הרי לא לבד שאין כל תועלת וצמיחה אלא אדרבה מפסיד גם את הגרעין. ועד"ז הוא החילוק 

בין עצבות למרירות וכמובן ממה שנתבאר בתניא. והבחינה בזה לבלי להטעות את עצמו ולדעת מהות 

בעניני  בפעולה  רוח מביאה לתוספת  ונמיכת הרוח, הם התוצאות הבאות, שבאם הנמיכות  הרקבון 

יהדות הנה זה רקבון מצמיח כ"פ בערך הגרעין ואם גורם חלישות ועאכו"כ ביטול פעולות הנ"ל, הרי 

זה מסוג השני. והנמשל מובן ומוכרח הוא לקבוע זמן בלימוד תורת החסידות, קביעות בזמן וקביעות 

בנפש ואז סוכ"ס יגיע לקיום הציווי עבדו את ד' בשמחה. 

בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל.



רמז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zenai(ycew zay meil)

úBøeñàodizyàNpäì`ny yeygl dkixv zg` lky ,weyl £§¦¨¥
.el maiizdl dwewfe ig dzxag ly mcewd dlraøæòìà éaø©¦¤§¨¨

å ìéàBä ,øîBàxakeøzeä`ypidl ozecr it lr miyp oze`ïéîáéì ¥¦§§©§¨¦
,ezn mipey`xd odilray zwfgaeøzeäzecr dze` it lr dzr §

`ypidl,íãà ìëìoiicr mipey`xd milrady yeygl epl oi`e §¨¨¨
.miig

àøîâ
:sqep dxwna dpcy `ziixa d`ian `xnbdàðzizy ,`ziixaa ¨¨

,odilra ezny ecirdy zenaiBæìyiíéãòdlra znyådl yi ¨¥¦§
íéðá,znd dlranBæìåoi`íéãò àì,zny dixack eciriyàìå ¨¦§¨Ÿ¥¦§Ÿ
íéðá,dlranúBøzeî ïäézLmpi` odizyy ,weyl `ypidl ¨¦§¥¤¨

dwewf dpi` dlran mipa dl yiy oeikn dpey`xd ,meail zewewf
icry meyn meain dxeht dipyde .ig maid m` elit` meail

.maid zny ecird dzxag
:dpynd ly `tiqa epipyeîaééúðmixzepd mig`l miypdeúîåmb ¦§©§§¥

ïéîáéäodizy ixd ,mipa `laàNpäì ïéøeñà.weyløæòìà éaø ©§¨¦£¦§¦¨¥©¦¤§¨¨
eøzeäå ìéàBä ,øîBà`ypidl miyp oze`íãà ìëì eøzeä ïéîáéì ¥¦§§©§¨¦§§¨¨¨

mipey`xd odilray yeygl zekixv opi`e .minaid zzin xg`l
.miig

:ef zwelgna dpc `xnbdøæòìà éaøc àîòè éàî ,àáø éòaxiznd ¨¥¨¨©©£¨§©¦¤§¨¨
m`d ,weyl `ypidl miypd izyläãéòî äøö øáñ÷c íeMî¦§¨¨©¨¨§¦¨

zpn`peìz` xizddzøáçmeyn dzecra zxwyny oiyyeg oi`e §£¤§¨
.dzxagl lwlwl dvexyàîìc Bàenrh `ny ±àì àéäc íeMî ¦§¨¦§¦Ÿ

dLôð àì÷ì÷îmewna elit` dnvr lwlwz `l dnaidy ± §©§§¨©§¨
ly oexg`d ote`a jkle .dzecra dzxag z` wifdl dvexy
`le dlra zny dzecr it lr dnaizpy mi`ex ep`y dpynd
dzecry yegl epl oi` ,[dlral xq`il] jka lwlwzzy dyyg
iabl s` zpn`pe ,dzxag z` lwlwl ef zecra dzpeeke xwy

.dzxag
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìipy oia dkldl lcadd dn ± §©©§¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc zenai(iyily meil)

,minkg iptl inyaìò äMàä ïéàéOnL ìàéìîb ïaøî éðìae÷î Ck̈§©§¦¥©¨©§¦¥¤©¦¦¨¦¨©
.ãçà ãò ét,dnglna on`p cg` cry eixacn di`x oi` dzrne ¦¥¤¨

`ed recn xiaqdl wx dzid zeqiibd zxkfda ezpeek lk oky
.l`ilnb oaxn laiwy dn lr cirdl `a `l envr

on`p cg` cry heytl xg` mewnn di`x d`ian `xnbd
:dnglna,òîL àz,`ziixaa epipyíéîëç éãéîìz éðLa äNòî ¨§©©£¤¦§¥©§¦¥£¨¦

äòáèå ,äðéôqa éàîéñ ïa éñBé àaà íò ïéàa eéäL,dpitqd dze` ¤¨¨¦¦©¨¥¤¦©©§¦¨§¨§¨
éaø àéOäåz`ét ìò ïäéúBLðly zecríéLðmiyp`d lr ecirdy §¦¦©¦§¥¤©¦¨¦

elrdy e`x `le ,driahd z` wx e`xy xaecn dxe`kle .erahy
.mind on miyp`d z`eîc äîçìîk íéî àäåzriah ixde - §¨©¦§¦§¨¨¨

crdy yegl yi mdipyay ,dngln onfl dnec mia miyp`d
,zny ynn d`x `ly s` ,lrad zny incca xne`íéLðå§¨¦

zecirndeléôàod m`eîc ãçà ãòk ,äàî`vnpe ,[zeaygp-] £¦¥¨§¥¤¨¨
,lrad zzin lr cg` cr ly zecrk zaygp miypd ly ozecry

éðz÷åiaxy `ziixaa x`ean mewn lkne ±àéOälr odizeyp z` §¨¨¥¦¦
.dngln onfa mb on`p cg` cry ixd .miypd zecr it

:zl`eye `xnbd dgecàøañúålr eknqy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨
el` min ixde ,mind on melrdy e`xy exn` `ly elit` miypd

,eäðéð óBñ íäì ïéàL íéîepi` driahd z` d`exe my cnerdy ©¦¤¥¨¤¦§
`vi m` ze`xl leki epi` `linne mind seq z` ze`xl leki

ewnn,xg` måa rahy iny `ed oicdBzLà óBñ íäì ïéàL íéî §©¦¤¥¨¤¦§
äøeñàitl ,rahy ecird mixyk micr ipy m` s` ,weyl `ypdl £¨

.xg` mewnn dlr `l` zn `l mc` eze` `ny yeygl yiy
.efk zecr it lr `ypdl dy`d z` xizd iaxy okzi cvike

àlà,gxkdaéîc éëéä,`ziixad zwqer ote` dfi`a ±éøîàc ¤¨¥¦¨¥§¨§¥
ïn÷ eäðé÷qàmindn zetebd z` elrd ,miypd mixne`y oebk ± ©§¦§©¨

,epipta

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

המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תשט"ז

ברוקלין.

 ועד כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת שלשת הפרטי-כל מז' י"ג וי"ט טבת, ונהניתי על מה שמשתדלים לקשר עוד 

יותר הכפר דעד עתה והכפר החדש, מתאים למה שכתבתי מאז שלדעתי עליהם להשתדל בכל עוז שיהי' 

כל שטח זה ברשותם. ובודאי יש לנצל כל החלקות שבו אם לדירה או לזריעה וכיו"ב, ומובן ג"כ שזהו 

דורש השתדלות להרבות תושבי הכפר, אשר גם על זה עוררתי זה כו"כ, וגם כתבתי שלדעתי זהו נוגע 

הן בגשמיות והן ברוחניות וד"ל...  

ד( לפלא שאין מזכירים אודות הכנות ליום ההילולא יו"ד שבט, ובטח נעשים הענינים בפועל, 

ואפשר כדאי הי' שיהי' איזה ממונים לכגון דא, שיכולים היו להיכון לעבודתם בעוד מועד, וכמו בהנוגע 

לפורים כו' וכו'. 

ה( כן שמעתי אשר בכ"מ מנצלים הזדמנות כאלו גם לענינים של פרנסה ע"י שמכינים גם מקום 

מכירה מיוחד למשקאות מיני מזונות וכו', נוסף על מקום פרסום וגם מכירה של עניני דפוס השייכים 

לאנ"ש. והרי אפשר שאם הי' מקום לינה בכפר מתאים - גם זה יכול הי' לשמש מקור פרנסה. 

ו( והנקודה העיקרית בזה, מכבר באה העת להביט על הכפר לא כעל מקום קבוץ כו"כ יחידים 

ותו לא מידי, אלא גם כמו על צבור, וצבור שהשפעה לו גם על החוץ, ולכן דרוש וגם מוכרח לספק צרכי-

הצבור גם בהנוגע להשפעתו על החוץ, היינו לא רק בית הכנסת וכו' אלא מקום אש"ל להמבקרים, 

מקום נתינת ידיעות על חב"ד ואנ"ש הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל, הן בהוה והן בעבר כו' וכו' ויש להרבות 

בזה כמה נקודות, שבהתבוננות קלה יעמדו עליהן. 

ועוה"פ הנני מוסיף אף שלדידי לא זהו העיקר אשר כל זה יכול להיות ענין של פרנסה בכבוד, 

ופרנסה גשמית ורוחנית גם יחד.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.

בהתאם לשיטתי הנ"ל, כתבתי לישיבת תו"ת דלוד שלדעתי, נכון וביותר שבנין מרכזי דתו"ת 

- צריך להקימו בכפר חב"ד. אבל מובן שבכדי לאפשר זה על הכפר להקציב לזה שטח  שיש לבנותו 

מספיק וגם מרווח ובמקום המתאים.



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.åïéâäBð Lé[ckLéå úBöç øçà úaL áøò íebøz ãçàå àø÷î íéðL äLøtä ìk øîâì íäì òeãiä íòhî ¥£¦¦©©©¨©¨¤¦§Ÿ¨©¨¨¨§©¦¦§¨§¤¨©§¤¤©¨©©£§¥
ììk ÷éñôäì àlLå äìôzä øçà úéøçL úaL áøò dlk øîâì ïébäBð[dkãçàå àø÷î íéðL òöîàa £¦¦§Ÿª¨¤¤©¨©£¦©©©§¦¨§¤Ÿ§©§¦§¨§¤§©§©¦¦§¨§¤¨

ìáà epàø÷é íebøz Bì äéäiLk Ck øçàå íéîòt 'á àø÷î àø÷é íebøz Bì ïéà íàå øeaãa elôà íebøz©§£¦§¦§¦¥©§¦§¨¦§¨§¨¦§©©¨§¤¦§¤©§¦§¨¤£¨

`zax `zkld
ïéâäåð ùé [ãë הפרשה להעביר חב"ד מנהג -

חצות 40לכתחילה  אחר .41בערבֿשבתֿקודש
ììë ÷éñôäì [äë שלא זו לדיעה לחוש יש לכתחילה -

כלל  שאיֿאפשר 42להפסיק במקום אך ,43-
מתחילת 44מפסיקים  שוב להתחיל צריך ואין ,

.45הפרשה 

zetqede mipeiv
שהמצוה 40) מדגיש ב'תרעה אגרת ח"ט קודש באגרות

בשבת, זה עושים באונס ורק בעש"ק, הסדרה להעביר היא
מעבירים  החורף בשבתות ובפרט הדחק בשעת רק ועפי"ז
לעיל  וראה התפילה, קודם בש"ק או שבת, בליל הפרשה
שפעמים  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק הנהגת ס"ד על הערות
(בלא  העייפות מחמת ה' ביום הסדרה העברת שהתחיל

בעש"ק). שוב להתחיל
על  הערות לעיל (הובאו מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק דברי גם
דהיינו  י"ל בבוקר בש"ק הסדרה להעברת בנוגע ס"ה)

בדיעבד,
מעביר  היה אדמו"ר כ"ק שכמ"פ שהעידו למה בנוגע ועד"ז
היה  ולפעמים הסעודה, לאחר שבתֿקודש בליל הסדרה

שחרית. תפילת קודם שבתֿקודש ביום מסיימה
בעש"ק  שחל הולדתו ליום בנוגע התמימים לא' ביחידות
הסדרה  את תעביר כד): עמ' הוספות תשכ"ד קודש (שיחות
יום  של זו בשבת (היינו לשבת זאת תשאיר ואל ביום,
תורה  בשיעורי להוסיף הענין משום וזאת עכ"פ הולדתו

זה). בענין אחרות ביחידויות שמשמע כפי ההולדת ביום
בשלימותה 41) הסדרה להעביר חב"ד נשיאי מנהג

(שהוא  חצות אחר בעש"ק בנתיים) דיבור (ללא וכהלכתה
ע' חכ"ד לקו"ש (ראה בפועל, לרבים המנהג וכן העיקר,
שאף  ז'לא) אגרת חי"ח קודש באגרות גם (נדפס 342
הב', אומרים כיש לנהוג יש הפסיקה כללי פי על שלכאורה

כך)), המנהג אין מכלֿמקום
(בלקו"ש  ימים לב' הסדרה העברת לחלק נוהגים היו כן
התחילו  ולכך ו)), (ס"ק במג"א לכך מקור מובא הנ"ל
העבירו  בבוקר ובש"ק שישי, בליל מהסדרה חלק בהעברת
דוקא  השבת יום בבוקר הפרשה לגמור כדי משביעי שוב
פרשיותיו  להשלים נחשב כך שדוקא הסימן סוף הב"ח (ע"פ

הציבור). עם
השיחות  (מספר טבת ד' יום היום בלוח אדמו"ר כ"ק וז"ל
מקרא  "שנים לומר נהגו חב"ד נשיאי :(27 עמוד תש"ב
אור  בערב, חמישי ביום שנים או אחד קטע תרגום" ואחד
מתחילים  שוב היו חצות אחר ששי ביום ששי; ליום
שבת  ההפטורה; עם מתחילתה הפרשה כל את להעביר

משביעי. שוב להעביר נהגו התפלה, לפני בבוקר
וכ"ק  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק מנהג הקודמת הערה וראה

לעיתים. הצמחֿצדק אדמו"ר
קוצר 42) ומחמת להפסיק, בלא הסדרה להעביר הרגיל

כולה  שיאמרה מוטב בעש"ק, להשלימה יספיק לא הזמן
לאומרה  מקפיד (ואם התפילה קודם הש"ק ביום הפסק ללא
יתחיל  ולמחרת עכ"פ, בעש"ק אחת פרשה יאמר בעש"ק

מהתחלה). שוב
הזמן.43) קוצר או הפרשה, אריכות מחמת

יצר' 'אשר יאמר צרכיו עשה שאם כתב טו ס"ק ובכה"ח
יצטרך  שמא או ישכח פן הקריאה, סוף עד ימתין ולא מיד

לנקביו. שוב
כלל 44) להפסיק שלא לחוש היה נשיאנו רבותינו מנהג

שהפסיקו  פעמים אמנם טבת), ד' יום מהיום לעיל (כמובא
אחר. בזמן הסדרה והשלימו

לועש"ק, אור מתחיל הסדרה: מעביר היה הצמחֿצדק
שנד, ע' היומן (רשימת ש"ק בבוקר ומסיים ו', ביום ממשיך
רק  או כולה את ו' ביום אומר שהיה כאן הכוונה אם וצ"ע
אדמו"ר  כ"ק הנהגת על ס"ד על הערה לעיל וראה חלקה),

מוהרש"ב.
(45˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ ‰¯„Ò‰ ˙¯·Ú‰· ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÈÏÂ„‚ ˙Â‚‰‰Ó:

שנים  קריאת לענין מזכיר היה גרונם שמואל ר' המשפיע
בשער  בתניא הזקן אדמו"ר דברי את תרגום ואחד מקרא
וכח  חיות המשכת היא אות כל יב: פרק והאמונה היחוד
עוד  תיבה... להיות הרבה אותיות וכשנצטרפו פרטי, מיוחד
כללית. וחיות עליון כוח המשכת כולנה, על העולה זאת
אור  לו יש הפסק, בלי הסדרה כל את שקורא שמי ומבאר
האור  לו חסר באמצע, מפסיק אם אבל כולנה, על העולה

גורדון). יוחנן ר' הרה"ח (רשימות הכללי
ר' והרה"ח שהרה"ג הנ"ל) הרש"ג (של בשמו הובא עוד
אדמו"ר  כ"ק אצל החסידים מגדולי (מקורעניץ ז"ל אברהם
מקרא  שנים כנהוג, הסדרה, את מעביר היה הצמחֿצדק),
איזו  אותו לשאול שבאו אירע אם ש"ק. בערב תרגום ואחד
עוד  ומתחיל חוזר היה - באמצע להפסיק ונאלץ שאלה
תעד). עמ' פרלוב סיפורים (לקוטי הפרשה מתחילת הפעם
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`zax `zkld
úçà äùøô [åë בסוף להפסיק יש להפסיק; הנוהגים -

פתוחה 46פרשה  או סתומה פרשה והיינו ,47.
øãñä ìò [æë ואחרֿכך מגיה: השלחן בקונטרס -
הכל  על .48תרגום

øãñä ìò [çë הסדר על שמו"ת הפרשה להעביר יש -
הקדים  אם בדיעבד אבל המאוחר, להקדים בלא

יצא  - .49המאוחר

zetqede mipeiv
על 46) (הערות לעיל מובא וכן שוע"ר, מלשון משמע כן

מוהרש"ב  אדמו"ר כ"ק הנהגת היומן מרשימת ס"ד)
הפרשיות. בין רק להפסיק

'פרשה'47) שפירשו יש אמנם ג. סעיף לעיל משמע כן
עמ' תתקסג גליון וביאורים (הערות כו' שני ראשון דהיינו
אומרים  שהיו דלעיל מ'היוםֿיום' לדבר זכר והביאו ,154

בשבת), 'שביעי'
פוסק  אפשר ויש עניין סיום שהוא מקום שבכל שכתבו ים

בין  להפסיק דבריהם על סומכים הצורך ובמקום להפסיק.
עניין. סיום בו שיש במקום או העליות

ובדפוסים 48) הכל', על 'מקרא נכתב הראשונים בדפוסים
לתקן  ובמקום בסדר אינה שהגרסא הרגישו יותר מאוחרים
'על  המילים את שינו ל'תרגום', ולשנותה 'מקרא' המילה

הסדר'. 'על או הסדר' 'מכל וכתבו הכל'

למקרא, התרגום קריאת להסמיך צריך שאין היא והכוונה
הכל  על תרגום יקרא ואח"כ שירצה, כמה מקרא קורא אלא
היא  מוכרחת זו וגירסא כבר, שקרא המקרא כל על היינו -
נזכר  לא הרי שלפנינו ובגרסא לבד, מקרא לקרות א"א דהא

השלחן). (קונטרס התרגום קריאת כלל
בסדה"י 49) כ' ה: ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן קצות

בא"ר, והביאו המאוחר, פסוק יקדים ולא הסדר על שיקרא
או  פסוק הקדים אם בדיעבד אבל לכתחלה דהיינו ומסתבר
הצבור, עם פרשיותיו להשלים דהחיוב יצא, מאוחרת פרשה
תיבה  הש"צ דילג שאם עצמו מהצבור יותר חמור יהי' לא
פסוקים  ג' וקורין ספרֿתורה מוציאין התורה בקריאת אחת
כמבואר  הסדר ולהשלים שדלג ממקום להתחיל צריך ואין
באופן  שיוצא שמו"ת בקריאת נמי והואֿהדין כ' רפ"ב בסי'

זה.

•
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משתשב ‚ השבת את עליה לחלל יולדת נקראת מאימתי
משעה  או ויורד שותת שהדם משעה או המשבר על
להלוך  כח בה שאין בזרועותיה אותה נושאות שחברותיה
לכל  השבת עליה מחללים אלו מכל אחד שנראה כיון
לקרות  אבל עיכוב בלי כאן לעשותן אפשר אשר צרכיה
מותר  ועיכוב שהות הצריך דבר שהוא למקום ממקום חכמה
ליזהר  וטוב בספק אפילו קצת שמרגשת משעה לכן מקודם
שלא  כדי שבת מערב הכל יזמין ט' לחדש האשה שכשתגיע

שבת: לחלל יצטרכו

מפני „ ודאי כמסוכנת חשובה היא הראשונים ימים ג' כל
עליה  מחללים לפיכך היא ומרוסקת מתפרקים שאיבריה
אלא  לחילול צריכה איני אומרת אפילו השבת את
ולא  חכמה בהן אין אפילו שצריכה אומרות שחברותיה
בחול  לחיה שעושים שהדברים צרכיה כל לה עושין רופא
אנו  אדם בני שאר מאכל אוכלת ואפילו לכל הם ידועים
שאר  או צונן תאכל ואם לשעתה מרגשת שאין אומרים
אבל  סכנה לידי יביאוה אותם אוכלת המסוכנת שאין דברים
שומעים  לחילול צריכה שאינה אומרים רופא או חכמה אם
יום  בכל חמין להן עושין שאין יש יולדות הרבה כי להם
של  חמין בשבת שאוכלות מקומות בקצת עכשיו נוהגים וכן

אתמול:

מחללין ‰ אין צריכה איני אמרה שבעה סוף ועד משלשה

בחזקת  שאינה לפי שצריכה אומרות חברותיה אפילו
בחול  לה לעשות חברותיה שרגילות דברים לאותן מסוכנת
או  שחכמה כן אם אלא לערב עד להמתין שיכולה ואפשר
כמ"ש  חולים בשאר גם מחללין שאז שצריכה אומרים רופא

שכ"ח. בסי'

אינה  שהיא בסתם אבל צריכה איני אומרת כשהיא זה וכל
אם  אבל מחללין יודעות אינן וחברותיה כלום אומרת
כן  אם אלא מחללין אין צריכה שאינה אומרות חברותיה
אומרים  רופאים מאה אפילו שאז אני צריכה אומרת היא
שיתבאר  וכמו נפשו מרת יודע לב כי מחללין צריכה שאינה

חולים. שאר לענין תרי"ח בסי'

עליה  מחללין אין אני צריכה אמרה אפילו ואילך ז' ומסוף
צרכיו א  שכל סכנה בו שאין כחולה יום ל' עד היא הרי לא

לכך  צריכה היא שאם מדורה מלענין חוץ נכרי ע"י נעשים
ל' כל לה היא סכנה שהצינה מפני ישראל ע"י לה עושים
להתחמם  אחרים מותרים ואם תמוז בתקופת ואפילו יום

רע"ו: בסי' נתבאר זו מדורה כנגד

Â'בד ילדה אם אלא לעת מעת אותם מונין אין אלו ימים
הוא  שבת ליל תחלת כשמגיע הרי לערב סמוך בשבת
עד  לעת מעת ג' כלו שלא אע"פ ללידתה רביעי יום כבר

ושלשים: שבעה לענין וכן בשבת לערב סמוך
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`zax `zkld
ïéâäåð ùé [ãë הפרשה להעביר חב"ד מנהג -

חצות 40לכתחילה  אחר .41בערבֿשבתֿקודש
ììë ÷éñôäì [äë שלא זו לדיעה לחוש יש לכתחילה -

כלל  שאיֿאפשר 42להפסיק במקום אך ,43-
מתחילת 44מפסיקים  שוב להתחיל צריך ואין ,

.45הפרשה 

zetqede mipeiv
שהמצוה 40) מדגיש ב'תרעה אגרת ח"ט קודש באגרות

בשבת, זה עושים באונס ורק בעש"ק, הסדרה להעביר היא
מעבירים  החורף בשבתות ובפרט הדחק בשעת רק ועפי"ז
לעיל  וראה התפילה, קודם בש"ק או שבת, בליל הפרשה
שפעמים  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק הנהגת ס"ד על הערות
(בלא  העייפות מחמת ה' ביום הסדרה העברת שהתחיל

בעש"ק). שוב להתחיל
על  הערות לעיל (הובאו מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק דברי גם
דהיינו  י"ל בבוקר בש"ק הסדרה להעברת בנוגע ס"ה)

בדיעבד,
מעביר  היה אדמו"ר כ"ק שכמ"פ שהעידו למה בנוגע ועד"ז
היה  ולפעמים הסעודה, לאחר שבתֿקודש בליל הסדרה

שחרית. תפילת קודם שבתֿקודש ביום מסיימה
בעש"ק  שחל הולדתו ליום בנוגע התמימים לא' ביחידות
הסדרה  את תעביר כד): עמ' הוספות תשכ"ד קודש (שיחות
יום  של זו בשבת (היינו לשבת זאת תשאיר ואל ביום,
תורה  בשיעורי להוסיף הענין משום וזאת עכ"פ הולדתו

זה). בענין אחרות ביחידויות שמשמע כפי ההולדת ביום
בשלימותה 41) הסדרה להעביר חב"ד נשיאי מנהג

(שהוא  חצות אחר בעש"ק בנתיים) דיבור (ללא וכהלכתה
ע' חכ"ד לקו"ש (ראה בפועל, לרבים המנהג וכן העיקר,
שאף  ז'לא) אגרת חי"ח קודש באגרות גם (נדפס 342
הב', אומרים כיש לנהוג יש הפסיקה כללי פי על שלכאורה

כך)), המנהג אין מכלֿמקום
(בלקו"ש  ימים לב' הסדרה העברת לחלק נוהגים היו כן
התחילו  ולכך ו)), (ס"ק במג"א לכך מקור מובא הנ"ל
העבירו  בבוקר ובש"ק שישי, בליל מהסדרה חלק בהעברת
דוקא  השבת יום בבוקר הפרשה לגמור כדי משביעי שוב
פרשיותיו  להשלים נחשב כך שדוקא הסימן סוף הב"ח (ע"פ

הציבור). עם
השיחות  (מספר טבת ד' יום היום בלוח אדמו"ר כ"ק וז"ל
מקרא  "שנים לומר נהגו חב"ד נשיאי :(27 עמוד תש"ב
אור  בערב, חמישי ביום שנים או אחד קטע תרגום" ואחד
מתחילים  שוב היו חצות אחר ששי ביום ששי; ליום
שבת  ההפטורה; עם מתחילתה הפרשה כל את להעביר

משביעי. שוב להעביר נהגו התפלה, לפני בבוקר
וכ"ק  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק מנהג הקודמת הערה וראה

לעיתים. הצמחֿצדק אדמו"ר
קוצר 42) ומחמת להפסיק, בלא הסדרה להעביר הרגיל

כולה  שיאמרה מוטב בעש"ק, להשלימה יספיק לא הזמן
לאומרה  מקפיד (ואם התפילה קודם הש"ק ביום הפסק ללא
יתחיל  ולמחרת עכ"פ, בעש"ק אחת פרשה יאמר בעש"ק

מהתחלה). שוב
הזמן.43) קוצר או הפרשה, אריכות מחמת

יצר' 'אשר יאמר צרכיו עשה שאם כתב טו ס"ק ובכה"ח
יצטרך  שמא או ישכח פן הקריאה, סוף עד ימתין ולא מיד

לנקביו. שוב
כלל 44) להפסיק שלא לחוש היה נשיאנו רבותינו מנהג

שהפסיקו  פעמים אמנם טבת), ד' יום מהיום לעיל (כמובא
אחר. בזמן הסדרה והשלימו

לועש"ק, אור מתחיל הסדרה: מעביר היה הצמחֿצדק
שנד, ע' היומן (רשימת ש"ק בבוקר ומסיים ו', ביום ממשיך
רק  או כולה את ו' ביום אומר שהיה כאן הכוונה אם וצ"ע
אדמו"ר  כ"ק הנהגת על ס"ד על הערה לעיל וראה חלקה),

מוהרש"ב.
(45˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ ‰¯„Ò‰ ˙¯·Ú‰· ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÈÏÂ„‚ ˙Â‚‰‰Ó:

שנים  קריאת לענין מזכיר היה גרונם שמואל ר' המשפיע
בשער  בתניא הזקן אדמו"ר דברי את תרגום ואחד מקרא
וכח  חיות המשכת היא אות כל יב: פרק והאמונה היחוד
עוד  תיבה... להיות הרבה אותיות וכשנצטרפו פרטי, מיוחד
כללית. וחיות עליון כוח המשכת כולנה, על העולה זאת
אור  לו יש הפסק, בלי הסדרה כל את שקורא שמי ומבאר
האור  לו חסר באמצע, מפסיק אם אבל כולנה, על העולה

גורדון). יוחנן ר' הרה"ח (רשימות הכללי
ר' והרה"ח שהרה"ג הנ"ל) הרש"ג (של בשמו הובא עוד
אדמו"ר  כ"ק אצל החסידים מגדולי (מקורעניץ ז"ל אברהם
מקרא  שנים כנהוג, הסדרה, את מעביר היה הצמחֿצדק),
איזו  אותו לשאול שבאו אירע אם ש"ק. בערב תרגום ואחד
עוד  ומתחיל חוזר היה - באמצע להפסיק ונאלץ שאלה
תעד). עמ' פרלוב סיפורים (לקוטי הפרשה מתחילת הפעם
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ו  סעיף סוף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

`zax `zkld
úçà äùøô [åë בסוף להפסיק יש להפסיק; הנוהגים -

פתוחה 46פרשה  או סתומה פרשה והיינו ,47.
øãñä ìò [æë ואחרֿכך מגיה: השלחן בקונטרס -
הכל  על .48תרגום

øãñä ìò [çë הסדר על שמו"ת הפרשה להעביר יש -
הקדים  אם בדיעבד אבל המאוחר, להקדים בלא

יצא  - .49המאוחר

zetqede mipeiv
על 46) (הערות לעיל מובא וכן שוע"ר, מלשון משמע כן

מוהרש"ב  אדמו"ר כ"ק הנהגת היומן מרשימת ס"ד)
הפרשיות. בין רק להפסיק

'פרשה'47) שפירשו יש אמנם ג. סעיף לעיל משמע כן
עמ' תתקסג גליון וביאורים (הערות כו' שני ראשון דהיינו
אומרים  שהיו דלעיל מ'היוםֿיום' לדבר זכר והביאו ,154

בשבת), 'שביעי'
פוסק  אפשר ויש עניין סיום שהוא מקום שבכל שכתבו ים

בין  להפסיק דבריהם על סומכים הצורך ובמקום להפסיק.
עניין. סיום בו שיש במקום או העליות

ובדפוסים 48) הכל', על 'מקרא נכתב הראשונים בדפוסים
לתקן  ובמקום בסדר אינה שהגרסא הרגישו יותר מאוחרים
'על  המילים את שינו ל'תרגום', ולשנותה 'מקרא' המילה

הסדר'. 'על או הסדר' 'מכל וכתבו הכל'

למקרא, התרגום קריאת להסמיך צריך שאין היא והכוונה
הכל  על תרגום יקרא ואח"כ שירצה, כמה מקרא קורא אלא
היא  מוכרחת זו וגירסא כבר, שקרא המקרא כל על היינו -
נזכר  לא הרי שלפנינו ובגרסא לבד, מקרא לקרות א"א דהא

השלחן). (קונטרס התרגום קריאת כלל
בסדה"י 49) כ' ה: ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן קצות

בא"ר, והביאו המאוחר, פסוק יקדים ולא הסדר על שיקרא
או  פסוק הקדים אם בדיעבד אבל לכתחלה דהיינו ומסתבר
הצבור, עם פרשיותיו להשלים דהחיוב יצא, מאוחרת פרשה
תיבה  הש"צ דילג שאם עצמו מהצבור יותר חמור יהי' לא
פסוקים  ג' וקורין ספרֿתורה מוציאין התורה בקריאת אחת
כמבואר  הסדר ולהשלים שדלג ממקום להתחיל צריך ואין
באופן  שיוצא שמו"ת בקריאת נמי והואֿהדין כ' רפ"ב בסי'

זה.

•
zay zekld - jexr ogley

משתשב ‚ השבת את עליה לחלל יולדת נקראת מאימתי
משעה  או ויורד שותת שהדם משעה או המשבר על
להלוך  כח בה שאין בזרועותיה אותה נושאות שחברותיה
לכל  השבת עליה מחללים אלו מכל אחד שנראה כיון
לקרות  אבל עיכוב בלי כאן לעשותן אפשר אשר צרכיה
מותר  ועיכוב שהות הצריך דבר שהוא למקום ממקום חכמה
ליזהר  וטוב בספק אפילו קצת שמרגשת משעה לכן מקודם
שלא  כדי שבת מערב הכל יזמין ט' לחדש האשה שכשתגיע

שבת: לחלל יצטרכו

מפני „ ודאי כמסוכנת חשובה היא הראשונים ימים ג' כל
עליה  מחללים לפיכך היא ומרוסקת מתפרקים שאיבריה
אלא  לחילול צריכה איני אומרת אפילו השבת את
ולא  חכמה בהן אין אפילו שצריכה אומרות שחברותיה
בחול  לחיה שעושים שהדברים צרכיה כל לה עושין רופא
אנו  אדם בני שאר מאכל אוכלת ואפילו לכל הם ידועים
שאר  או צונן תאכל ואם לשעתה מרגשת שאין אומרים
אבל  סכנה לידי יביאוה אותם אוכלת המסוכנת שאין דברים
שומעים  לחילול צריכה שאינה אומרים רופא או חכמה אם
יום  בכל חמין להן עושין שאין יש יולדות הרבה כי להם
של  חמין בשבת שאוכלות מקומות בקצת עכשיו נוהגים וכן

אתמול:

מחללין ‰ אין צריכה איני אמרה שבעה סוף ועד משלשה

בחזקת  שאינה לפי שצריכה אומרות חברותיה אפילו
בחול  לה לעשות חברותיה שרגילות דברים לאותן מסוכנת
או  שחכמה כן אם אלא לערב עד להמתין שיכולה ואפשר
כמ"ש  חולים בשאר גם מחללין שאז שצריכה אומרים רופא

שכ"ח. בסי'

אינה  שהיא בסתם אבל צריכה איני אומרת כשהיא זה וכל
אם  אבל מחללין יודעות אינן וחברותיה כלום אומרת
כן  אם אלא מחללין אין צריכה שאינה אומרות חברותיה
אומרים  רופאים מאה אפילו שאז אני צריכה אומרת היא
שיתבאר  וכמו נפשו מרת יודע לב כי מחללין צריכה שאינה

חולים. שאר לענין תרי"ח בסי'

עליה  מחללין אין אני צריכה אמרה אפילו ואילך ז' ומסוף
צרכיו א  שכל סכנה בו שאין כחולה יום ל' עד היא הרי לא

לכך  צריכה היא שאם מדורה מלענין חוץ נכרי ע"י נעשים
ל' כל לה היא סכנה שהצינה מפני ישראל ע"י לה עושים
להתחמם  אחרים מותרים ואם תמוז בתקופת ואפילו יום

רע"ו: בסי' נתבאר זו מדורה כנגד

Â'בד ילדה אם אלא לעת מעת אותם מונין אין אלו ימים
הוא  שבת ליל תחלת כשמגיע הרי לערב סמוך בשבת
עד  לעת מעת ג' כלו שלא אע"פ ללידתה רביעי יום כבר

ושלשים: שבעה לענין וכן בשבת לערב סמוך
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Ê אפילו בשבת סכין מביאין ומתה המשבר על היושבת
שמא  הולד ומוציאין בטנה את וקורעין הרבים רשות דרך
מכל  לאמו קודם מת הוא הפעמים שרוב ואע"פ חי ימצא
יוכל  ולפעמים הרוב אחר הולכין אין נפש בפיקוח מקום
חזקת  לו היה לא זה שעובר ואע"פ אמו מיתת אחר לחיות
חזקת  לו שהיה מי על כמו מספק עליו מחללין מעולם חיות

חיות.

אנו  שאין מפני בחול אפילו עכשיו כן נוהגין שאין ומה
כי  לחיות לולד שאפשר כך כל בקרוב האם במיתת בקיאין
להמתין  וצריכים ימיתוה בטנה יקרעו ואם נתעלפה שמא

הולד: מת ודאי כך ובתוך

Á אותו מרחיצין צרכיו כל לו עושין בשבת שנולד הולד
כדי  השליא את וטומנין הבשר שיתקשה אותו ומולחין
לו  יש אלו דברים שכל הטבור את וחותכים הולד שיחם
מלאכה  בהם שאין וכיון לו אותם יעשו לא אם מהם צער

חכמים. התירו תורה של

או  לט' שנולד דהיינו קיימא של בולד אמורים דברים במה
נולד  אבל שבעל) אחר בעלה ממנה שפירש (כגון בודאי לז'
בדברים  בין עליו מחללין אין ח' בן ספק ז' בן ספק או לח'
לפקח  כגון לו סכנה במניעתו שיש בדברים אפילו בין אלו
בודאי  שאז וצפרניו שערו גמרו כן אם אלא הגל את עליו
גמרו  אחרי אמו ממעי לצאת שנשתהה אלא לז' נגמר
בעלה  ממנה שפירש כגון ח' בן ודאי הוא אפילו ולפיכך
אותו  ומלין דבר לכל ודאי ז' כבן דינו הרי שבעל אחר
כברייתן  שלימין צפרניו ואין לקוי שערו היה אם אבל בשבת

ה  ואפילו אפילו דבר לכל ח' בן כודאי דינו ח' בן ספק וא
היה  שלא עובר על אפילו מספק שמחללין נפש פיקוח לענין
חדשיו  לו כלו שמא שחוששים לפי מעולם חיות חזקת לו
גמרו  שלא בו רואין שאנו זה אבל וצפרניו שערו כבר וגמרו
הט' חדש עד נגמר היה שלא ח' בן שהוא הוא לודאי קרוב

הוא. ונפל זמנו קודם לצאת ומיהר

ולכן  האבן את לטלטל שאסור כמו אסור לטלטלו ואפילו
בן  אם נפשך ממה נמול אומרים ואין בשבת אותו מלין אין
חילול  כאן אין הוא ח' בן ואם שבת דוחה מילתו הרי הוא ז'
שכיון  בעלמא בשר כמחתך הוא שהרי זו במילה שבת
טלטול  להתיר חכמים רצו לא ח' בן שהוא לודאי שקרוב

כלום. מילתו שאין לודאי שקרוב במקום מילתו בשביל

וכל  ז' בן שהוא שאפשר שכיון ואומרים זה על חולקין ויש
ולכן  וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על אף נפל אינו ז' בן
ממה  בשבת אותו מלין וכן בשבת לטלטלו כלל איסור אין
בדבר  בין הכל לדברי שבת עליו מחללין אין אבל נפשך
לעשות  שהתירו בדברים בין במניעתו לו סכנה בו שיש
מלאכה  בהם שאין פי על אף צערו משום הולדו ביום לולד

תורה. של

אין  כי לח' נולד אפילו ולד כל עכשיו מלין זו סברא ולפי
מתעברת  שהאשה פעמים כי העיבור בחדשי בקיאין אנו
ואפשר  אח"כ עד מתעברת אינה ופעמים לטבילתה בסמוך
אותו  מלין וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על ואף ז' בן שהוא

בשבת. לטלטלו מותר וכן

המיקל  ולכן המיקל אחר הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין
מילה  לענין אבל הפסיד לא האחרונה כסברא בטלטול
האוסרים  לדברי לחוש וטוב עדיף תעשה ואל שב בשבת
שלא  בשבת במילתו איסור יש בטלטולו איסור שאין ואף
לפי  אף בשבת הטבור בחתיכת איסור שיש כמו לצורך

שנתבאר): כמו האחרונה סברא

Ë אמו הרי הכל לדברי בטלטול שאסור ודאי ח' בן אפילו
היא  וכן שמצערה החלב צער מפני ומניקתו עליו שוחה
שכיון  אותה המצער החלב בידה להוציא יכולה בעצמה
מדברי  אלא מפרק משום בו אין לאיבוד הולך הזה שהחלב

גזרו: לא צערה ומשום סופרים

גֿט  סעיפים בשבת יולדת דיני של סימן ב חלק
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הקב"ה  של ועצמותו למהותו

.åäî äééìòä ïéðò êà
עצמה  מצד שהנשמה בארוכה שנתבאר לאחרי
יש  - "שמו" בחינת אלא להשיג לה אפשר אי
על  רק אלי' מגיעה שהיא העלי' ענין מהו לבאר

לגוף. ירידתה ידי

àåä øëùä ìåá÷ ø÷éòã òãåð äðäã ,ïéáäì íâå
ïúî òãå ì"æø øîàîëå ,íéúîä úééçú ïîæá
ùåøéôä íàù ,àáì ãéúòì íé÷éãö ìù ïøëù

ïãò-ïâä àìä ,ãéúòì ïåùì åäî ïãò-ïâä ìò
.óåâä ïî íúàöá úåîùðì äúò íâ åðùé

åäæù éôì ,íéúîä úééçú ìò éà÷ éàãåá àìà
àìà åðéà ïãò ïâå ,úåîùðä úééìòå øëùä ø÷éò

.'ééçúä ãò äòù éôì

éø÷éòä øëù ìåáé÷ äîì ,ïéáäì êéøö äæ íâå
.à÷ååã íéôåâá åéäéùë úåîùðäì àåä

בתחיית  הוא השכר קבלת שעיקר - זה דבר
ביאור, צריך - דוקא בגופים לנשמות היינו המתים,
הוא  והמצוות התורה קיום על העיקרי השכר שהרי
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לנשמת  המגיע אלקי תענוג דהיינו רוחני, שכר
גשמי  בגוף מלובשת כשהנשמה ולכאורה, האדם,
באותה  השכינה מזיו וליהנות להשיג לה אפשר אי
עדן  בגן למעלה היא כאשר ומדריגה מעלה
עין  הסומא ישיג שלא ד"כמו החומר, מן מופשטת
ישיגו  לא כן הקולות, שמע החרש ולא הצבעים
התענוג  [של וענינו כו' הנפשיות התענוגים הגופות
ית' הבורא באמיתת שמשיגים מה הוא הנפשי]

תמידי". בתענוג הם ובזה

יהי' הנשמה שכר שעיקר יתכן כיצד וא"כ
השכר  ניתן לא ולמה גשמי, בגוף מלובשת כשהיא
הגוף? מחומר מופשטת עדן, בגן כשהיא לנשמה

àåä ä"á óåñ ïéàã øäæá ù"î ô"ò ïéðòä êà
.ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ

שהקב"ה  הוא, הזהר בדברי הפשוט הפירוש
העולמות. כל את ומקיף וסובב העולמות כל מלא

ב"ממלא" הכוונה שאין ופשוט מובן אך
פירושו  דממלא (לאמר, מקום בבחינת ו"סובב"
שאינו  פירושו וסובב העולמות, בתוך שנמצא
"כי  - מלמעלה) עליהם מקיף רק אלא בתוכם נמצא
דבר  כלומר, ברוחניות", מקום בחינת כלל שייך לא
שהוא  עליו לומר שנוכל מקום בגדר אינו רוחני

המקום; סביב ובין המקום בתוך בין נמצא

ומתגלה  נמשך שהקב"ה הזהר, כוונת אלא
"ממלא" הנקראים אופנים, בשני לנבראים

באורך  להלן שיבואר כפי .ו"סובב",

äòôùä øãâá åðéà 'úé åúåîöò äðä éë ,ùåøéô
.ììë

עלמין" כל "ממלא דהן להקדים, יש כל קודם
עצמותו  על תוארים אינם עלמין" כל "סובב והן
אל  ויחס "השפעה" משמעם שניהם כי יתברך,
באופן  עכ"פ או "ממלא" של באופן (אם העולמות
בגדר  אינו יתברך עצמותו ואילו - "סובב") של
כשיש  אלא יתכן לא "השפעה" גדר כי "השפעה",
הוא  שאליו המשפיע, מן נפרד שהוא "מקבל"
שום  אין הקב"ה של עצמותו מצד ואילו משפיע,

מלבדו. מציאות

øéàîä úåéçä ìò åðééä óåñ ïéà øåà ùåøéô ïëìå
åîë àåäù ,úåîìåòä úåéçäì 'úé åðîî êùîðå

.ùîùä éáâì ùîùä åéæ åîë ,ãáì äøàäå åéæ

כן  כשמו אשר סוף", אין "אור התואר וגם
לעצמותו  תואר אינו מוגבל, בלתי שהוא הוא,

" שנקרא מאחר כי שהוא אור יתברך, סוף", אין
שזהו  לומר א"א והשפעה, "התפשטות" של ענין

השפעה. בגדר שאינו ית' לעצמותו תואר

לחיות  היא סוף" אין ב"אור הכוונה אלא
העולמות, את להחיות כדי יתברך ממנו המתפשטת
האלקית  החיות בין היחס כי "אור", ונקראת
השמש, לגבי השמש אור כמשל הוא ית' לעצמותו
הארה  אלא ואינו השמש כדור מגוף כלום בו שאין

בלבד. חיצונית

.éîùâ ìùî åäæù àìà
גילוי  אופן על גשמי משל הוא השמש אור

ית'. מאתו הנמשך החיות

àåä 'úé åúåîöòù éôì éë åðééä ,ìùîä ùåøéôå
äæéà úðéçá ïë ìò , íééç ìëìëîå íééçä äéçî
úà äéçî àåä ãáì äøàäå åéæ úîâåã åðîî éåìéâ

.ïúåà äåäîå úåîìåòä
בא  השמש וזיו מאור סוף" אין ל"אור המשל

גם רק מעלת לתאר שהוא חסרונו, רק [ולא האור
להחיות  האור של שביכולתו דזה בלבד"], "הארה
"מעין  הוא שהאור לפי הוא העולמות כל את
ידי  על מתגלות המאור שתכונות פירוש, המאור",
כדור  שגוף דהיות השמש, אור וכמשל אורו,
השמש  אור גם כן על בעצם, בהירי הוא השמש

בהיר. אור הוא

את  בו יש סוף" אין ש"אור דזה למעלה, וכך
מתגלה  שבו לפי הוא העולמות, את להחיות הכח
הוא  שהקב"ה שזה עצמו), (הקב"ה ה"מאור"
ידי  על מתגלה חיים") (ו"מכלכל חיים" "מחי'

בלבד).אורו  והארה זיו רק שהוא (אף

úåéçäù ,óåâä úà äéçî äîùðäù äî î"ãò
ïî íééç ïäù ,óåâä éøáéà ç"îøá ùáåìîä
ïæåàá äòéîùä çëå ïéòá äéàøä çë ,äîùðä
àìà ,ùîî äîùðä úåîöòî ÷ìç äæ ïéà ,'åë

.äîùðäî äøàäå éåìâ úðéçá àåäù
שבכוחה "הארה" שיש לדבר, -להחיות משל

שבדברי  החיונית, הנפש [היינו הנשמה מחיות
הגוף, אברי פרטי כל את המחי' "נשמה"] נק' חז"ל
שבוודאי  - וכו' באוזן השמיעה כח בעין הראי' כח
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Ê אפילו בשבת סכין מביאין ומתה המשבר על היושבת
שמא  הולד ומוציאין בטנה את וקורעין הרבים רשות דרך
מכל  לאמו קודם מת הוא הפעמים שרוב ואע"פ חי ימצא
יוכל  ולפעמים הרוב אחר הולכין אין נפש בפיקוח מקום
חזקת  לו היה לא זה שעובר ואע"פ אמו מיתת אחר לחיות
חזקת  לו שהיה מי על כמו מספק עליו מחללין מעולם חיות

חיות.

אנו  שאין מפני בחול אפילו עכשיו כן נוהגין שאין ומה
כי  לחיות לולד שאפשר כך כל בקרוב האם במיתת בקיאין
להמתין  וצריכים ימיתוה בטנה יקרעו ואם נתעלפה שמא

הולד: מת ודאי כך ובתוך

Á אותו מרחיצין צרכיו כל לו עושין בשבת שנולד הולד
כדי  השליא את וטומנין הבשר שיתקשה אותו ומולחין
לו  יש אלו דברים שכל הטבור את וחותכים הולד שיחם
מלאכה  בהם שאין וכיון לו אותם יעשו לא אם מהם צער

חכמים. התירו תורה של

או  לט' שנולד דהיינו קיימא של בולד אמורים דברים במה
נולד  אבל שבעל) אחר בעלה ממנה שפירש (כגון בודאי לז'
בדברים  בין עליו מחללין אין ח' בן ספק ז' בן ספק או לח'
לפקח  כגון לו סכנה במניעתו שיש בדברים אפילו בין אלו
בודאי  שאז וצפרניו שערו גמרו כן אם אלא הגל את עליו
גמרו  אחרי אמו ממעי לצאת שנשתהה אלא לז' נגמר
בעלה  ממנה שפירש כגון ח' בן ודאי הוא אפילו ולפיכך
אותו  ומלין דבר לכל ודאי ז' כבן דינו הרי שבעל אחר
כברייתן  שלימין צפרניו ואין לקוי שערו היה אם אבל בשבת

ה  ואפילו אפילו דבר לכל ח' בן כודאי דינו ח' בן ספק וא
היה  שלא עובר על אפילו מספק שמחללין נפש פיקוח לענין
חדשיו  לו כלו שמא שחוששים לפי מעולם חיות חזקת לו
גמרו  שלא בו רואין שאנו זה אבל וצפרניו שערו כבר וגמרו
הט' חדש עד נגמר היה שלא ח' בן שהוא הוא לודאי קרוב

הוא. ונפל זמנו קודם לצאת ומיהר

ולכן  האבן את לטלטל שאסור כמו אסור לטלטלו ואפילו
בן  אם נפשך ממה נמול אומרים ואין בשבת אותו מלין אין
חילול  כאן אין הוא ח' בן ואם שבת דוחה מילתו הרי הוא ז'
שכיון  בעלמא בשר כמחתך הוא שהרי זו במילה שבת
טלטול  להתיר חכמים רצו לא ח' בן שהוא לודאי שקרוב

כלום. מילתו שאין לודאי שקרוב במקום מילתו בשביל

וכל  ז' בן שהוא שאפשר שכיון ואומרים זה על חולקין ויש
ולכן  וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על אף נפל אינו ז' בן
ממה  בשבת אותו מלין וכן בשבת לטלטלו כלל איסור אין
בדבר  בין הכל לדברי שבת עליו מחללין אין אבל נפשך
לעשות  שהתירו בדברים בין במניעתו לו סכנה בו שיש
מלאכה  בהם שאין פי על אף צערו משום הולדו ביום לולד

תורה. של

אין  כי לח' נולד אפילו ולד כל עכשיו מלין זו סברא ולפי
מתעברת  שהאשה פעמים כי העיבור בחדשי בקיאין אנו
ואפשר  אח"כ עד מתעברת אינה ופעמים לטבילתה בסמוך
אותו  מלין וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על ואף ז' בן שהוא

בשבת. לטלטלו מותר וכן

המיקל  ולכן המיקל אחר הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין
מילה  לענין אבל הפסיד לא האחרונה כסברא בטלטול
האוסרים  לדברי לחוש וטוב עדיף תעשה ואל שב בשבת
שלא  בשבת במילתו איסור יש בטלטולו איסור שאין ואף
לפי  אף בשבת הטבור בחתיכת איסור שיש כמו לצורך

שנתבאר): כמו האחרונה סברא

Ë אמו הרי הכל לדברי בטלטול שאסור ודאי ח' בן אפילו
היא  וכן שמצערה החלב צער מפני ומניקתו עליו שוחה
שכיון  אותה המצער החלב בידה להוציא יכולה בעצמה
מדברי  אלא מפרק משום בו אין לאיבוד הולך הזה שהחלב

גזרו: לא צערה ומשום סופרים

גֿט  סעיפים בשבת יולדת דיני של סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: סוף"תוכןתוכןתוכןתוכן אין "אור התואר בין ההבדל

הקב"ה  של ועצמותו למהותו

.åäî äééìòä ïéðò êà
עצמה  מצד שהנשמה בארוכה שנתבאר לאחרי
יש  - "שמו" בחינת אלא להשיג לה אפשר אי
על  רק אלי' מגיעה שהיא העלי' ענין מהו לבאר

לגוף. ירידתה ידי

àåä øëùä ìåá÷ ø÷éòã òãåð äðäã ,ïéáäì íâå
ïúî òãå ì"æø øîàîëå ,íéúîä úééçú ïîæá
ùåøéôä íàù ,àáì ãéúòì íé÷éãö ìù ïøëù

ïãò-ïâä àìä ,ãéúòì ïåùì åäî ïãò-ïâä ìò
.óåâä ïî íúàöá úåîùðì äúò íâ åðùé

åäæù éôì ,íéúîä úééçú ìò éà÷ éàãåá àìà
àìà åðéà ïãò ïâå ,úåîùðä úééìòå øëùä ø÷éò

.'ééçúä ãò äòù éôì

éø÷éòä øëù ìåáé÷ äîì ,ïéáäì êéøö äæ íâå
.à÷ååã íéôåâá åéäéùë úåîùðäì àåä

בתחיית  הוא השכר קבלת שעיקר - זה דבר
ביאור, צריך - דוקא בגופים לנשמות היינו המתים,
הוא  והמצוות התורה קיום על העיקרי השכר שהרי
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לנשמת  המגיע אלקי תענוג דהיינו רוחני, שכר
גשמי  בגוף מלובשת כשהנשמה ולכאורה, האדם,
באותה  השכינה מזיו וליהנות להשיג לה אפשר אי
עדן  בגן למעלה היא כאשר ומדריגה מעלה
עין  הסומא ישיג שלא ד"כמו החומר, מן מופשטת
ישיגו  לא כן הקולות, שמע החרש ולא הצבעים
התענוג  [של וענינו כו' הנפשיות התענוגים הגופות
ית' הבורא באמיתת שמשיגים מה הוא הנפשי]

תמידי". בתענוג הם ובזה

יהי' הנשמה שכר שעיקר יתכן כיצד וא"כ
השכר  ניתן לא ולמה גשמי, בגוף מלובשת כשהיא
הגוף? מחומר מופשטת עדן, בגן כשהיא לנשמה

àåä ä"á óåñ ïéàã øäæá ù"î ô"ò ïéðòä êà
.ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ

שהקב"ה  הוא, הזהר בדברי הפשוט הפירוש
העולמות. כל את ומקיף וסובב העולמות כל מלא

ב"ממלא" הכוונה שאין ופשוט מובן אך
פירושו  דממלא (לאמר, מקום בבחינת ו"סובב"
שאינו  פירושו וסובב העולמות, בתוך שנמצא
"כי  - מלמעלה) עליהם מקיף רק אלא בתוכם נמצא
דבר  כלומר, ברוחניות", מקום בחינת כלל שייך לא
שהוא  עליו לומר שנוכל מקום בגדר אינו רוחני

המקום; סביב ובין המקום בתוך בין נמצא

ומתגלה  נמשך שהקב"ה הזהר, כוונת אלא
"ממלא" הנקראים אופנים, בשני לנבראים

באורך  להלן שיבואר כפי .ו"סובב",

äòôùä øãâá åðéà 'úé åúåîöò äðä éë ,ùåøéô
.ììë

עלמין" כל "ממלא דהן להקדים, יש כל קודם
עצמותו  על תוארים אינם עלמין" כל "סובב והן
אל  ויחס "השפעה" משמעם שניהם כי יתברך,
באופן  עכ"פ או "ממלא" של באופן (אם העולמות
בגדר  אינו יתברך עצמותו ואילו - "סובב") של
כשיש  אלא יתכן לא "השפעה" גדר כי "השפעה",
הוא  שאליו המשפיע, מן נפרד שהוא "מקבל"
שום  אין הקב"ה של עצמותו מצד ואילו משפיע,

מלבדו. מציאות

øéàîä úåéçä ìò åðééä óåñ ïéà øåà ùåøéô ïëìå
åîë àåäù ,úåîìåòä úåéçäì 'úé åðîî êùîðå

.ùîùä éáâì ùîùä åéæ åîë ,ãáì äøàäå åéæ

כן  כשמו אשר סוף", אין "אור התואר וגם
לעצמותו  תואר אינו מוגבל, בלתי שהוא הוא,

" שנקרא מאחר כי שהוא אור יתברך, סוף", אין
שזהו  לומר א"א והשפעה, "התפשטות" של ענין

השפעה. בגדר שאינו ית' לעצמותו תואר

לחיות  היא סוף" אין ב"אור הכוונה אלא
העולמות, את להחיות כדי יתברך ממנו המתפשטת
האלקית  החיות בין היחס כי "אור", ונקראת
השמש, לגבי השמש אור כמשל הוא ית' לעצמותו
הארה  אלא ואינו השמש כדור מגוף כלום בו שאין

בלבד. חיצונית

.éîùâ ìùî åäæù àìà
גילוי  אופן על גשמי משל הוא השמש אור

ית'. מאתו הנמשך החיות

àåä 'úé åúåîöòù éôì éë åðééä ,ìùîä ùåøéôå
äæéà úðéçá ïë ìò , íééç ìëìëîå íééçä äéçî
úà äéçî àåä ãáì äøàäå åéæ úîâåã åðîî éåìéâ

.ïúåà äåäîå úåîìåòä
בא  השמש וזיו מאור סוף" אין ל"אור המשל

גם רק מעלת לתאר שהוא חסרונו, רק [ולא האור
להחיות  האור של שביכולתו דזה בלבד"], "הארה
"מעין  הוא שהאור לפי הוא העולמות כל את
ידי  על מתגלות המאור שתכונות פירוש, המאור",
כדור  שגוף דהיות השמש, אור וכמשל אורו,
השמש  אור גם כן על בעצם, בהירי הוא השמש

בהיר. אור הוא

את  בו יש סוף" אין ש"אור דזה למעלה, וכך
מתגלה  שבו לפי הוא העולמות, את להחיות הכח
הוא  שהקב"ה שזה עצמו), (הקב"ה ה"מאור"
ידי  על מתגלה חיים") (ו"מכלכל חיים" "מחי'

בלבד).אורו  והארה זיו רק שהוא (אף

úåéçäù ,óåâä úà äéçî äîùðäù äî î"ãò
ïî íééç ïäù ,óåâä éøáéà ç"îøá ùáåìîä
ïæåàá äòéîùä çëå ïéòá äéàøä çë ,äîùðä
àìà ,ùîî äîùðä úåîöòî ÷ìç äæ ïéà ,'åë

.äîùðäî äøàäå éåìâ úðéçá àåäù
שבכוחה "הארה" שיש לדבר, -להחיות משל

שבדברי  החיונית, הנפש [היינו הנשמה מחיות
הגוף, אברי פרטי כל את המחי' "נשמה"] נק' חז"ל
שבוודאי  - וכו' באוזן השמיעה כח בעין הראי' כח
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הנשמה  שהרי הנשמה, מעצם חלק זו חיות אין
לכוחות  התחלקות מגדר למעלה היא עצמה
הארה  אלא אינה הגוף חיות אלא פרטיים,

מהנשמה. והתפשטות

ïë ìò ,íééç çåø úîùð äîöòá àéäù éôì éë
úåéçå ,óåâä úà äéçî àéä óåâá äúåùáìúäá
äøàä úðéçá åîë àåä äðîî éç óåâäù äæ

.ùîî äúåîöòî ïéàå äðîî
הנשמה  ו"התפשטות" הארה של שבכוחה זה
לפי  הוא בלבד) הארה שהיא (אף הגוף את להחיות
שמהות  כשם ולפיכך, המאור", כעין ש"אור

" היא עצמה חיים הנשמה "אור"רוח גם כן על ,"
בתוך  שבהתפשטותה חיים, של ענין הוא הנשמה

ממנה. חי הגוף הגוף, אברי

ית' שעצמותו דלפי למעלה, בנמשל גם וכך
הארה  גם לפיכך חיים, ומכלכל חיים מחי' הוא

העולמות. את ומחי' מהווה ממנו בלבד

ë"â äúåîöò ô"ëò úùáìúî äîùðäù àìà
úåéçäì äðîî úåéçå äøàä êùîð æàå óåâä êåú
äúåîöòá úìòôúî ïëìå ,óåâä éøáéà ç"îø

.óåâä éø÷îî ë"â
אברי  את המחי' הנשמה אור משל שאין אלא
העולמות) את המחי' ה' (אור לנמשל דומה הגוף

גם הרי וגוף, שבנשמה לפי הנשמה עצם -
הגוף) אברי לפרטי התחלקות מגדר (שלמעלה

יורדת שהיא היינו הגוף, בתוך ומתלבשת נמצאת

בו. ומוגדרת הגוף בתוך

למעלה  הוא הנשמה שעצם אע"פ כלומר:
ו  בעצמהמהתחלקות מתפשטת היא בפרטי אין

בהתאם  פרטי ואבר אבר כל להחיות הגוף אברי
הנשמה צריכה מכלֿמקום - ותכונתו להמצא למזגו

הגוף עכ"פ שנמצאת בתוך השמש כמו (ולא
לארץ). אורה מתפשט ומשם בשמים

ונמצאת  בגוף מתלבשת שהנשמה לאחרי ורק
הנשמה") משכן עיקר הוא ש"שם במוח, (היינו בו

אזי ומחי'אורה - הגוף אברי פרטי לכל מתפשט
עניינו. לפי ואבר אבר כל

הגוף  הרי הגוף, בתוך נמצאת שהנשמה ומאחר
דומה  שאינו ופשוט (כמובן הנשמה את מגביל
כשהיא  מצבה לגבי למעלה שהיא כפי הנשמה מצב

דרגא  לאותה להגיע לה אפשר שאי בגוף, מלובשת
הגוף). והסתר העלם מחמת באלקות, דביקות של

"נתפסת  שהנשמה שמאחר מצינו, זה מטעם
שינויים  ומקבלת "מתפעלת היא לפיכך הגוף", תוך
או  קרירות או מהכאות וצערו הגוף משינויי
הוא  הגוף כאשר כלומר, וכיוצא", האש חמימות
ואין  הנשמה את גם מבלבל זה הרי צער של במצב
כמו  [דלא כדבעי ה' בעבודת אז לעסוק יכולה היא
בשמש  שינוי שום פועל השמש אור שאין השמש

עצמה].

ìòôúî åðéàù ,ïë åðéà äìòîì ìùîðäá ìáà
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúàå ,úåîìåòäî
äàååùäá ìëä ,'åë íìåòä àøáðùî àåä äúà

.éúéðù àì 'éåä éðà ù"îëå ,úçà
אתר  לית (כי מקום בכל נמצא שהקב"ה אף
שום  עושים העולמות אין מכלֿמקום מיני'), פנוי
"אתה  התפלה נוסח פירוש שזהו יתברך, בו שינוי
משנברא  הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא
שינוי, שום בלי ממש, הוא "פירוש - העולם"
אינם  העולמות כי שניתי", לא ה' אני כדכתיב

יתברך. בו שינוי שום פועלים

åðéàå ìãáåîå ùåã÷ 'úé àåäù éôì åðééäå
.úåîìåòäá ñôúðå ùáìúî

בעולמות  נמצא שהקב"ה שזה לפי והטעם,
שהיא  הגוף, בתוך המתלבשת הנשמה כמו אינו
יתברך  הוא אלא - כנ"ל בו ומוגדרת "נתפסת"
(אע"פ  העולם מן והבדלתו ברוממותו נשאר
"השפעה" של גדר שום בלי העולם), בתוך שנמצא

לעולמות.

àìà úåùáìúä úðéçá êééù àì øåàäá åìéôàå
.'åë íéîåöîö äîë øçà

למעלה  הוא אורו גם יתברך אצלו ובאמת,
לעיל  שנתבאר וכמו לעולמות, שייכות מגדר
קדוש  הגדול" "שמו דגם קדוש", "ושמך בפירוש
ממנו  דהארה" "הארה ורק העולמות, מן ומובדל
בעולמות  מתפשטת שמו) של ("הוד" ית'

ועצומים. רבים צמצומים ע"י להחיותם,

úåîìåòä ìëù úåéçäù ïáåéù ïëù-ìë ë"àå
åðéà 'úé åðîî íéåäúîå íééç íéðåúçúå íéðåéìò

.ãáì äøàä éåìéâ ÷ø å"ç åúåîöò
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שהחיות  וק"ו במכ"ש יובן זה מכל אשר
והנבראים  העולמות כל בתוך המתפשטת האלקית

אלא אינה דאם הארה להחיותם בלבד. חיצונית
אלא אינה הגוף באברי המתפשטת הארה החיות

מתלבשת  הנשמה עצם שגם (אע"פ הנשמה מעצם
שעצמותו  - כביכול למעלה כ"ש בגוף), ונתפסת
כלל, "השפעה" בגדר אינו הקב"ה של ומהותו
רק  (שהוא אורו ואף בעולמות, כלל נתפס ואינו
שוודאי  - בעולמות נתפס אינו ית') ממנו הארה

רק (שהוא - והארה שהחיות -זיו מאורו)
אלא  אינה והנבראים העולמות בתוך המתפשטת

חיצונית. הארה

.'åë íééç ìëìëî íééçä äéçî '÷ð 'úé àåä ïëìå
חיים", "מחי' נקרא שהקב"ה הלשון דיוק זהו
את  להחיות שצריכים דמשמע חיים", "מכלכל וכן

להחיות החיים  שייך מה "חיים" הם אם ולכאו' ,
אותם?

היא ב"חיים" הכוונה הקב"ה לאורו אלא של
והקב"ה  ונבראים, עולמות להחיות הכח בו שיש

הוא "המקור עצמו אלה "חיים" (בחינת מחי'של
מעצמותו  אינה העולמות שחיות ללמדנו, ה)חיים",

בלבד. חיצונית הארה רק אלא ית'
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בב'‰Â‰(ד) ישנו ושוב רצוא שבחי' למעלה מבואר
הוא  והענין וסובב דממלא מדרגות
וכמ"ש  ברו"ש יום בכל שירה אומרים דהמלאכים
מן  היוצא כלהב הבזק כמראה ושוב רצוא והחיות
ואור  שכח לפי כו' ויוצא וחוזר ונכנס שיוצא החרסים
כח  לשון שהוא אלקים משם תוכם בתוך נכנס האלקי
בם  אדני כמ"ש אדנ"י שם וכן בנפעל הפועל כח כמו

יכול שלא ומצד כידוע האור כו' להכיל השגתם כלי
ונמשך  וחוזר רצוא בבחי' הכלי מן האור יוצא האלקי
ממלא  דבחי' אלקי וחיות שאור לפי בהם ומתישב האור
ומסתלק  וחוזר בהן שנמשך דוקא כזה באופן ונמשך בא
גם  ע"כ כדוגמתו בפעולתו יפעול פועל וכל כו'
ושוב  רצוא והחיות נאמר הקודש וחיות במלאכים
שא"א  מחמת העליון מאור בא אינו השוב ובחי' כידוע
ואח"כ  ולהכיל שאת יוכל מאשר אדרבה רק להכיל
ונכנס  שחוזר היוצא הלהב כמשל לצאת האור חוזר
היינו  כנפיהן תרפינה בעמדם שנא' (ואע"פ כו' וחוזר

עוד  לעלות כח בהם אין בהם העליון האור גלוי מפני
כנפיהן  תרפינה וע"כ בתוכם מקבלים אלא רצוא בבחי'
אלא  ואינו בטול בבחי' שנעשה המלך לפני הבא כמו
הוא  הרצוא דבחי' ונמצא כו' פניו אור לקבל עומד
הוא  השוב ובחי' כו' הכלי יכיל שלא העליון לאור
בטול  בבחי' שהוא רק בהם שמתישב העליון מאור
הוי"ה  בשם רו"ש בבחי' הוא וכן כו' במציאות
כעבודה  והוא כ"ע סובב שנק' אלקים משם שלמעלה
עבודתו  וכל דוקא בהוי"ה והאמין ביה דכתיב דאברהם
סובב  דבחי' הוי"ה בשם אמיתית ודביקות באהב' היה
הוא  סובב שבחי' ומפני דוקא לפני התהלך וכמ"ש דוק'
בחי' באהבתו היה ע"כ כנ"ל מהשתלשלות למעלה
להכיל  הכלי יכול לא כי כו' לגמרי הכלי מן לצאת רצוא
ויוצא  האהבה אור לגבול תוכל ולא דסובב לאור
ברו"ש  כנ"ל בכלי ומתישב דסובב האור וחוזר מנרתקו
מאשר  הוא השוב שבחי' דממל' אלקים בשם דמלאכים

וד"ל: כו' לצאת וחוזר ונכנס חוזר העליון האור

mixetd xry
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‰Ê·Â והיינו רש"מ עושין אין נק' והא"ש דפ' יובן
שמע  בפ' כמו מאדך ובכל בה נאמר שלא משום
מניעה  שום ובלי גבול בלי הוא מאדך בכל ענין כי

התגלות  ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר שום ובלי בעולם
רצון  בנפשו האדם שמעורר ע"י כי למטה, סוכ"ע
שום  ובלי בעולם מניעה שום ובלי גבול בלי לאלקות
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הנשמה  שהרי הנשמה, מעצם חלק זו חיות אין
לכוחות  התחלקות מגדר למעלה היא עצמה
הארה  אלא אינה הגוף חיות אלא פרטיים,

מהנשמה. והתפשטות

ïë ìò ,íééç çåø úîùð äîöòá àéäù éôì éë
úåéçå ,óåâä úà äéçî àéä óåâá äúåùáìúäá
äøàä úðéçá åîë àåä äðîî éç óåâäù äæ

.ùîî äúåîöòî ïéàå äðîî
הנשמה  ו"התפשטות" הארה של שבכוחה זה
לפי  הוא בלבד) הארה שהיא (אף הגוף את להחיות
שמהות  כשם ולפיכך, המאור", כעין ש"אור

" היא עצמה חיים הנשמה "אור"רוח גם כן על ,"
בתוך  שבהתפשטותה חיים, של ענין הוא הנשמה

ממנה. חי הגוף הגוף, אברי

ית' שעצמותו דלפי למעלה, בנמשל גם וכך
הארה  גם לפיכך חיים, ומכלכל חיים מחי' הוא

העולמות. את ומחי' מהווה ממנו בלבד

ë"â äúåîöò ô"ëò úùáìúî äîùðäù àìà
úåéçäì äðîî úåéçå äøàä êùîð æàå óåâä êåú
äúåîöòá úìòôúî ïëìå ,óåâä éøáéà ç"îø

.óåâä éø÷îî ë"â
אברי  את המחי' הנשמה אור משל שאין אלא
העולמות) את המחי' ה' (אור לנמשל דומה הגוף

גם הרי וגוף, שבנשמה לפי הנשמה עצם -
הגוף) אברי לפרטי התחלקות מגדר (שלמעלה

יורדת שהיא היינו הגוף, בתוך ומתלבשת נמצאת

בו. ומוגדרת הגוף בתוך

למעלה  הוא הנשמה שעצם אע"פ כלומר:
ו  בעצמהמהתחלקות מתפשטת היא בפרטי אין

בהתאם  פרטי ואבר אבר כל להחיות הגוף אברי
הנשמה צריכה מכלֿמקום - ותכונתו להמצא למזגו

הגוף עכ"פ שנמצאת בתוך השמש כמו (ולא
לארץ). אורה מתפשט ומשם בשמים

ונמצאת  בגוף מתלבשת שהנשמה לאחרי ורק
הנשמה") משכן עיקר הוא ש"שם במוח, (היינו בו

אזי ומחי'אורה - הגוף אברי פרטי לכל מתפשט
עניינו. לפי ואבר אבר כל

הגוף  הרי הגוף, בתוך נמצאת שהנשמה ומאחר
דומה  שאינו ופשוט (כמובן הנשמה את מגביל
כשהיא  מצבה לגבי למעלה שהיא כפי הנשמה מצב

דרגא  לאותה להגיע לה אפשר שאי בגוף, מלובשת
הגוף). והסתר העלם מחמת באלקות, דביקות של

"נתפסת  שהנשמה שמאחר מצינו, זה מטעם
שינויים  ומקבלת "מתפעלת היא לפיכך הגוף", תוך
או  קרירות או מהכאות וצערו הגוף משינויי
הוא  הגוף כאשר כלומר, וכיוצא", האש חמימות
ואין  הנשמה את גם מבלבל זה הרי צער של במצב
כמו  [דלא כדבעי ה' בעבודת אז לעסוק יכולה היא
בשמש  שינוי שום פועל השמש אור שאין השמש

עצמה].

ìòôúî åðéàù ,ïë åðéà äìòîì ìùîðäá ìáà
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúàå ,úåîìåòäî
äàååùäá ìëä ,'åë íìåòä àøáðùî àåä äúà

.éúéðù àì 'éåä éðà ù"îëå ,úçà
אתר  לית (כי מקום בכל נמצא שהקב"ה אף
שום  עושים העולמות אין מכלֿמקום מיני'), פנוי
"אתה  התפלה נוסח פירוש שזהו יתברך, בו שינוי
משנברא  הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא
שינוי, שום בלי ממש, הוא "פירוש - העולם"
אינם  העולמות כי שניתי", לא ה' אני כדכתיב

יתברך. בו שינוי שום פועלים

åðéàå ìãáåîå ùåã÷ 'úé àåäù éôì åðééäå
.úåîìåòäá ñôúðå ùáìúî

בעולמות  נמצא שהקב"ה שזה לפי והטעם,
שהיא  הגוף, בתוך המתלבשת הנשמה כמו אינו
יתברך  הוא אלא - כנ"ל בו ומוגדרת "נתפסת"
(אע"פ  העולם מן והבדלתו ברוממותו נשאר
"השפעה" של גדר שום בלי העולם), בתוך שנמצא

לעולמות.

àìà úåùáìúä úðéçá êééù àì øåàäá åìéôàå
.'åë íéîåöîö äîë øçà

למעלה  הוא אורו גם יתברך אצלו ובאמת,
לעיל  שנתבאר וכמו לעולמות, שייכות מגדר
קדוש  הגדול" "שמו דגם קדוש", "ושמך בפירוש
ממנו  דהארה" "הארה ורק העולמות, מן ומובדל
בעולמות  מתפשטת שמו) של ("הוד" ית'

ועצומים. רבים צמצומים ע"י להחיותם,

úåîìåòä ìëù úåéçäù ïáåéù ïëù-ìë ë"àå
åðéà 'úé åðîî íéåäúîå íééç íéðåúçúå íéðåéìò

.ãáì äøàä éåìéâ ÷ø å"ç åúåîöò
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שהחיות  וק"ו במכ"ש יובן זה מכל אשר
והנבראים  העולמות כל בתוך המתפשטת האלקית

אלא אינה דאם הארה להחיותם בלבד. חיצונית
אלא אינה הגוף באברי המתפשטת הארה החיות

מתלבשת  הנשמה עצם שגם (אע"פ הנשמה מעצם
שעצמותו  - כביכול למעלה כ"ש בגוף), ונתפסת
כלל, "השפעה" בגדר אינו הקב"ה של ומהותו
רק  (שהוא אורו ואף בעולמות, כלל נתפס ואינו
שוודאי  - בעולמות נתפס אינו ית') ממנו הארה

רק (שהוא - והארה שהחיות -זיו מאורו)
אלא  אינה והנבראים העולמות בתוך המתפשטת

חיצונית. הארה

.'åë íééç ìëìëî íééçä äéçî '÷ð 'úé àåä ïëìå
חיים", "מחי' נקרא שהקב"ה הלשון דיוק זהו
את  להחיות שצריכים דמשמע חיים", "מכלכל וכן

להחיות החיים  שייך מה "חיים" הם אם ולכאו' ,
אותם?

היא ב"חיים" הכוונה הקב"ה לאורו אלא של
והקב"ה  ונבראים, עולמות להחיות הכח בו שיש

הוא "המקור עצמו אלה "חיים" (בחינת מחי'של
מעצמותו  אינה העולמות שחיות ללמדנו, ה)חיים",

בלבד. חיצונית הארה רק אלא ית'

g wxt exnyz izezay z` d"c
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dxe` ixry

בב'‰Â‰(ד) ישנו ושוב רצוא שבחי' למעלה מבואר
הוא  והענין וסובב דממלא מדרגות
וכמ"ש  ברו"ש יום בכל שירה אומרים דהמלאכים
מן  היוצא כלהב הבזק כמראה ושוב רצוא והחיות
ואור  שכח לפי כו' ויוצא וחוזר ונכנס שיוצא החרסים
כח  לשון שהוא אלקים משם תוכם בתוך נכנס האלקי
בם  אדני כמ"ש אדנ"י שם וכן בנפעל הפועל כח כמו

יכול שלא ומצד כידוע האור כו' להכיל השגתם כלי
ונמשך  וחוזר רצוא בבחי' הכלי מן האור יוצא האלקי
ממלא  דבחי' אלקי וחיות שאור לפי בהם ומתישב האור
ומסתלק  וחוזר בהן שנמשך דוקא כזה באופן ונמשך בא
גם  ע"כ כדוגמתו בפעולתו יפעול פועל וכל כו'
ושוב  רצוא והחיות נאמר הקודש וחיות במלאכים
שא"א  מחמת העליון מאור בא אינו השוב ובחי' כידוע
ואח"כ  ולהכיל שאת יוכל מאשר אדרבה רק להכיל
ונכנס  שחוזר היוצא הלהב כמשל לצאת האור חוזר
היינו  כנפיהן תרפינה בעמדם שנא' (ואע"פ כו' וחוזר

עוד  לעלות כח בהם אין בהם העליון האור גלוי מפני
כנפיהן  תרפינה וע"כ בתוכם מקבלים אלא רצוא בבחי'
אלא  ואינו בטול בבחי' שנעשה המלך לפני הבא כמו
הוא  הרצוא דבחי' ונמצא כו' פניו אור לקבל עומד
הוא  השוב ובחי' כו' הכלי יכיל שלא העליון לאור
בטול  בבחי' שהוא רק בהם שמתישב העליון מאור
הוי"ה  בשם רו"ש בבחי' הוא וכן כו' במציאות
כעבודה  והוא כ"ע סובב שנק' אלקים משם שלמעלה
עבודתו  וכל דוקא בהוי"ה והאמין ביה דכתיב דאברהם
סובב  דבחי' הוי"ה בשם אמיתית ודביקות באהב' היה
הוא  סובב שבחי' ומפני דוקא לפני התהלך וכמ"ש דוק'
בחי' באהבתו היה ע"כ כנ"ל מהשתלשלות למעלה
להכיל  הכלי יכול לא כי כו' לגמרי הכלי מן לצאת רצוא
ויוצא  האהבה אור לגבול תוכל ולא דסובב לאור
ברו"ש  כנ"ל בכלי ומתישב דסובב האור וחוזר מנרתקו
מאשר  הוא השוב שבחי' דממל' אלקים בשם דמלאכים

וד"ל: כו' לצאת וחוזר ונכנס חוזר העליון האור

mixetd xry
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â והיינו רש"מ עושין אין נק' והא"ש דפ' יובן
שמע  בפ' כמו מאדך ובכל בה נאמר שלא משום
מניעה  שום ובלי גבול בלי הוא מאדך בכל ענין כי

התגלות  ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר שום ובלי בעולם
רצון  בנפשו האדם שמעורר ע"י כי למטה, סוכ"ע
שום  ובלי בעולם מניעה שום ובלי גבול בלי לאלקות
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כי  למטה, סוכ"ע התגלות ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר
גבול  בלי לאלקות רצון בנפשו האדם שמעורר ע"י
הלב  ופנימיות תוכיות ובתוך בעולם מניעה שום ובלי
אור  ג"כ מלמעלה ממשיך עי"ז ממש דליבא ורעותא
אבל  ממכ"ע, בבחי' למטה שיאיר גבול שבלי הסוכ"ע
גדולה  אהבה ג"כ שהיא הגם נפשך דבכל אהבה
יש  הרי א"כ מאדך בכל נאמר שלא כיון אבל לאלקות
סוכ"ע  בחי' נמשך אין אזי מניעה וקצת להאהבה גבול

יובן  ובזה מקיף. בדרך רק כ"א האדם בפנימיות
אל  תשמעו כתיב והא"ש בפ' הרי דלכאורה התירוץ
סוכ"ע  בחי' ממשיכים המצות ע"י הרי וא"כ מצותי
מאדך, בכל מדריגות בין ההפרש מהו וא"כ בממכ"ע
ממש  בפנימיות נמשך אינו מאדך בכל דבלא הענין רק
נמשך  גבול שבלי מאדך בכל ע"י אבל מקיף בדרך כ"א
בפנימית  סוכ"ע בחי' שנמשך ממש, פנימיות בבחי'

האדם.
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Â‰ÊÂ שחשב אחר פי' אחר, ולא הוא אני שאמרו
ושליח  שרף מלאך שהוא דבי"ע הפרטי' כל
ע"י  ולא עצמו אני זהו כי הגם פי' ה' אני עוד אמר
כאורה  וכחשכה לרחם שמדותי ושליח, ממוצע שום
בבחי' נמשך שכאשר הוא, אני מ"מ כפי"ן, בשני
אחר  ולא אז כנ"ל, הוא שנק' בינה בחי' הוא הוא,
בבחי' נמשך כי להיות יניקה שום נמשך שלא

דאו"א. פנימיות
Â‡ הוא הוא, הלוי ועבד ע"פ בזהר כמ"ש הוא אני י"ל

קו  בינה מבחי' הלוים עבודת וע"י עתיקא, דא

בנש"י, רק שייך שזהו הוא מבחי' ממשיכי' השמאל
מ"מ  כאורה כחשיכה אני בחי' מצד כי הגם ולכן
שממציאות  שבבינה עתיק התגלות בחי' הוא להיותו
אחר  ולא להיות נמשך הנמצאים, כל נמצאו עצמותו
ביצ"מ  נעשה כ"ז אמנם כלל. בסט"א נמשך שאינו
ה' ויוציאנו שז"ע דא"א, לזרועות הלבישו שאו"א
התגלות  מבחי' גם ולכן במ"א, כמ"ש ממצרי' אלקינו
בפנימיות, נמשך כי להיות לקבל יכולי' אינן עתיק
שקיבל  העורף אותיות פרעה מצרים בגלות משא"כ

דא"א. אחורי' מבחי' יניקה

mixvn ux`a izxare
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את בהם שפתח הקושיות את לתרץ נ"ע הרבי  חוזר כאן
לבני המטות ראשי  אל משה "וידבר הפסוק  על המאמר
הקשה זה ועל כו '". ה' צוה אשר הדבר זה לאמר ישראל
ועוד כו '". הדבר זה תחלה שמקדים ההקדמה  "מהו
דוקא המטות  לראשי נדרים פ' נאמרה מה "מפני הקשה
נדרים פ' נשתנה ומה ישראל לכל נאמרה  התורה והלא

כו '". המטות לראשי  דוקא שנאמרה
äøîàð íéøãð úùøôù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå

úåèîä éùàøìישראל לכל äáולא øîàðå הלשוןäæ
øîàîëå äðéáá íä íéøãðã òåãé äðäã ,'åë øáãä23

לשבועה, נדר בין  ההבדל לגבי  åìàëחכמים , øãåðä ìë

,êìîä ééçá øãåð,עצמו ב"מלך" תופסת  ששבועה היינו
פי על וידוע המלך". ב"חיי תופסים נדרים ואילו 

שענין  העניינים ïéôðàהואêìîפנימיות øéòæ úðéçá
אנפין, מזעיר ששרשן  שהמצוות  כידוע המידות , היינו

דמלכא ", אברין "רמ"ח  äðéá,נקראות úðéçá êìîä ééçå
מהבינה, ששרשם אנפין, לזעיר שנמשכים החיים כלומר

המלך", "בחיי  הנדר מקום øãðäוזה  úà øéúîä íëçå
.'åë äîëç úðéçáî åäæ להתיר ניתן החכמה שבכח היינו

הבינה. את ולהעלות
úçú íä íééîùâä íéøáãä ìë äðäã àåä ïéðòäå

äâåðù ,äâð úôéì÷ úìùîîאך קליפה, אמנם  היא
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ואילך.23. א תתנב, ד) (כרך ויצא התורה אור ואילך. א'שכו ע' מטות התורה אור א. רנה, ג', חלק זוהר וראה מטות. פר' ספרי
ואילך. תלה עמ' סוף ב' חלק תרל"ג המאמרים ספר
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ממוצעת  äáùקליפה áåèä ãöîå òøå áåè áøåòî
úììëðנוגה äáùקליפת òøä ãöîå äùåã÷á íéîòôì

'åë úåàîèä úåôéì÷ 'âá íéîòôì úììëð24,רע שהם
úàø÷ðגמור  ïë ìòåנוגה áøçäקליפת èäì

úëôäúîä25òãåðë 'åë26.יכולה נוגה שקליפת כיון
לרע. ולפעמים  לטוב לפעמים להתהפך

åîëå òøå áåè íéáøåòî íééîùâä íéøáãä ìë ïëå
øøáúîלדוגמא íéîù íùì åìëåàùë éîùâä ìëàîä

éñåîå åáù áåèä õåöéðääãåáòå äøåúä ÷ñòá úåéç åì ó
åîëåרבא ïéç÷ô,27מאמר  àçéøå àøîçוריח (יין  -

המוח) את ãòå28øùéáפוקחין àðìéëà àìãàøåúã à
,'åë éàúòã àðéìö àì שור בשר אכלתי  שלא  (שעד -

שבנוגה הטוב  החלק וזה דעתי) צלולה  היתה לא
ה' לעבודת ולשמשו לקדושה, לעלות שיכול שבמאכל,

שמים. לשם אכילתו ידי úåàìîìעל åìëåàùë êôéäìå
øîàîëå åúåà íùâîå äáòî àåä éøä åùôð úååàú29

.'åë àùéá àðéæ 'éñéøë 'éìîממיני הוא הכרס "מילוי  –
(רש "י). הרעים" חטאים

äãåáòä àåä äæáå ו שבנוגה הטוב את úåçãìלהוציא
äöøé àìù åùôðá ìåòôéù éãé ìò äâåðã òøä úà
íùì äðååëä éãé ìòå ,'åë íãà éðá éâåðòúá âðòúäì

.'åë áåèä õåöéðä úà øøáî íéîù
äìôúá äìçú àéä äãåáòäå אפשר אי כלומר –

רק מהנוגה  הטוב בירור של העבודה  את להתחיל
בענייני וההתעסקות  עצמם הגשמיים לדברים כשניגשים

בתפילה , לכן קודם עוד אלא ïéðòהעולם, àåäù
äáäà úðéçáì àá äæ éãé ìòù úå÷ìàá úåððåáúää
úå÷ìàá àåä åðåöøå åöôç úéìëúù úå÷ìàì áåøé÷å

,'åë íìåòä úåéøîåçå úåéîùâá äöøé àìåכשהוא ואז
בהם, ירצה לא  הוא הרי  העולם, לענייני éðéðòáניגש íâå

íäá çøëåî àåäù íìåòäאת ברא שהקב"ה  זה  מצד
בגוף כנשמה íùìהאדם  äðååëáå çøëää ãöî ÷ø äéäé

äâåðã òøä úééçã äùòð äæ éãé ìòå ,'åë íéîù כלומר
מהדבר  להתענג רצון áåèäחוסר õåöéðä úàìòäå

.'åë äùåã÷á ììëðù,בלבד שמים לשם שכוונתו ידי  על
הגשמי שהתענוג  החול, בימי  וזה נפשו. לתענוג ולא
החול בימות להימנע יש ולכן האלקי , מהתענוג  מרחיק

הגשמיים. בדברים  מלהתענג 
äùåã÷á ììëð äâåðã òøä íâù ïôåà ùé íðîàשהרי

מצוה שיש זמנים  ויש הגשמי , התענוג  הוא שבנוגה הרע
התענוג , íðåøëæ-בעצם åðéúåáø åøîàù úáùá åîëå

äëøáì30íâù àåäå ,äéúùå äìéëàá åâðòì äåöî
åðéàù úáùá äùåã÷ä úâéøãîá àåä éîùâä âåðòúä

,'åë é÷ìà âåðòú åîë íà éë éîùâ âåðòúבשבת שהרי 
החו  ועצם העולמות " "עליית העולםיש של הגשמי מר

ואין 31מתעלה שבמאכל, התענוג לעצם לכוון יכול ולכן ,
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ז:24. פרק תניא dbxcnnראה jynpe rtyp lkl xy`k lkde
dbep ztilw z`xwpd ziriax dtilw `idy `xg` `xhqe zetilway zipyd
axern aeh hrn wx rx elekk eaex diyrd mler `xwpd dfd mleray
[lirl y"nk l`xyiay zindad ytpay zeaeh zecn ze`a dpnny] dkeza
zbxcne zpiga oiae ixnbl ze`nhd zetilw yly oia zrvenn dpiga `ide
g"ra y"nk] ze`nhd zetilw ylya zllkp `idy minrt okle dyecwd
zbxcne zpigaa dlere zllkp `idy minrte[xdfd mya c"t yix h"n xry
llkpe dlere xaebe rxdn xxazp da axernd aehdyk epiidc dyecwd
aigxdl myean oii dzeye `xezc `piny `xya lke`d n"c oebk dyecwa
miiwl ick liaya e` 'ek `gixe `xng `ax xn`ck ezxezle 'dl ezrc
dbep ztilwn rtyp didy oiide xyad zeig xxazp if` h"ie zay bpr zevn
ezrc gwtl `zegicac `zlin xne`d oke .oaxwke dlerk 'dl dlere
dyry enke dgnya zeidl mikixvy ezceare ezxezle 'dl eal gnyle
j` .opax igcae dlgz `zegicac `zlin mdiptl xn`y eicinlzl `ax
`edy zindad eytpe eteb ze`z z`lnl oii i`aeqe xya illefa `edy in
dpd de`zd zcn epnny day mirxd zeceqi rax`n mind ceqi zpiga
ylyay xenb rxa dry itl llkpe eaxway oiide xyad zeig cxei df i"r
aeyi xy` cr dry itl dakxne yeal odl dyrp etebe ze`nhd zetilw
jkl xyk oiie xzid xya didy itl ik ezxezle 'd zcearl xefgie mc`d
xnelk xzene xzid oeyl edfy 'd zcearl eaeya enr zelrle xefgl mileki
wx 'dl zelrle xefgl lkei `ly mipevigd icia xeq`e xeyw epi`y
.onwl y"nk xawd heaigl sebd jixv ok lre seba x`yp epnn eniyxdy

כד.25. ג, בראשית

תשפח.26. עמ' חקת פ' במדבר התורה אור לדוגמא ראה
א. רנ, בשלח, פ' א', חלק שמות חיים תורת

ז',27. פרק בתניא שהובאה הגירסא פי על ב. עו, יומא
בדא"ח. מקומות ובכמה

א.28. עב, קמא בבא

א.29. לב, ברכות

רמ"ב.30. סימן ערוך, שולחן

צ:31. עמ' אש, תבערו לא מצוות מצוותיך דרך enkeראה
iptly minia `priit xtka r"p epiaxe epixen ly yecwd eitn izrnyy
dnk w"tn eprnyy zaya dlik`d oipr lr b"rwz zaha ezewlzqd

p raeyl lke` wicv t"r minrtxxal leg lyk dpi` zayc dlik`dy eyt
'evevip xxal l"x (d"k b"i ilyn) xqgz miryx ohae y"nk mixexia
`l` xeq` xxea zaya la` mphan mrla `ivedl miryx 'wpd zetilwdn
bperd i"r l"x eytp raeyl lke` wicv `xwc 'iyix y"nk `id dlik`d
oeilrd beprza llkpe lk`nd dler f`e oeilrd beprz jiynn dlik`a
d`lrd jxc `l` l"pk xeq` dfy rxn aeh xexia jxca df oi`e q"``c
oey`x xexia '` mixexia ipin 'a yiy rcepke xzei dlrnl aehd milrny
c"n exxan o"n 'wpd xxapd aehdy ipy xexia 'a ,rxdn aehd cixtdl

,'ek zayc dlik` `ed 'a xexia c"re d`lrd oipr `ede
miaxern mdy miinyb milk`n `id dlik`dy xg`n f` epnn izl`ye
lega epnn milke`y '` dndae d`eazn xyade mgld eze` ixdy x"eh
p"wn 'yxye x"eh miaxern f"deray mixacd lky recik x"eh miaxerny
`l` rxd on aehd mixxan oi` zayay xnel okzi ji` k"` `"wla y"nk
,'ek xxazny gxkda ok m`e lk`na 'idy rxa dyrp dn k"`c aehd milrn
dbepay rxd on dbepay aehd cxtp zaya ik epi` dfy ipaiyde
mda yaelne dbepn mikynpd miinyb mixac lka oke dlrnl zay axrn
mb zaya la` x"eh zaxern dbepdy enk x"eh miaxern legae dbepd
gkd 'einipta dyrp dfe) aehwx mix`ype dbepc rxd cxtzn mdn
`eaa milk`nd lk ok m`e (d`exd oirl uegan xkip oi` jkitle lk`nay
zelrdl `ed dlik`d zpeek `l` xexial v"` okle aeh wx miyrp zay

.'ek dlrn dlrnl aehd



רנכ c"ag i`iyp epizeax zxezn

כי  למטה, סוכ"ע התגלות ג"כ ממשיך שעי"ז הסתר
גבול  בלי לאלקות רצון בנפשו האדם שמעורר ע"י
הלב  ופנימיות תוכיות ובתוך בעולם מניעה שום ובלי
אור  ג"כ מלמעלה ממשיך עי"ז ממש דליבא ורעותא
אבל  ממכ"ע, בבחי' למטה שיאיר גבול שבלי הסוכ"ע
גדולה  אהבה ג"כ שהיא הגם נפשך דבכל אהבה
יש  הרי א"כ מאדך בכל נאמר שלא כיון אבל לאלקות
סוכ"ע  בחי' נמשך אין אזי מניעה וקצת להאהבה גבול

יובן  ובזה מקיף. בדרך רק כ"א האדם בפנימיות
אל  תשמעו כתיב והא"ש בפ' הרי דלכאורה התירוץ
סוכ"ע  בחי' ממשיכים המצות ע"י הרי וא"כ מצותי
מאדך, בכל מדריגות בין ההפרש מהו וא"כ בממכ"ע
ממש  בפנימיות נמשך אינו מאדך בכל דבלא הענין רק
נמשך  גבול שבלי מאדך בכל ע"י אבל מקיף בדרך כ"א
בפנימית  סוכ"ע בחי' שנמשך ממש, פנימיות בבחי'

האדם.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ שחשב אחר פי' אחר, ולא הוא אני שאמרו
ושליח  שרף מלאך שהוא דבי"ע הפרטי' כל
ע"י  ולא עצמו אני זהו כי הגם פי' ה' אני עוד אמר
כאורה  וכחשכה לרחם שמדותי ושליח, ממוצע שום
בבחי' נמשך שכאשר הוא, אני מ"מ כפי"ן, בשני
אחר  ולא אז כנ"ל, הוא שנק' בינה בחי' הוא הוא,
בבחי' נמשך כי להיות יניקה שום נמשך שלא

דאו"א. פנימיות
Â‡ הוא הוא, הלוי ועבד ע"פ בזהר כמ"ש הוא אני י"ל

קו  בינה מבחי' הלוים עבודת וע"י עתיקא, דא

בנש"י, רק שייך שזהו הוא מבחי' ממשיכי' השמאל
מ"מ  כאורה כחשיכה אני בחי' מצד כי הגם ולכן
שממציאות  שבבינה עתיק התגלות בחי' הוא להיותו
אחר  ולא להיות נמשך הנמצאים, כל נמצאו עצמותו
ביצ"מ  נעשה כ"ז אמנם כלל. בסט"א נמשך שאינו
ה' ויוציאנו שז"ע דא"א, לזרועות הלבישו שאו"א
התגלות  מבחי' גם ולכן במ"א, כמ"ש ממצרי' אלקינו
בפנימיות, נמשך כי להיות לקבל יכולי' אינן עתיק
שקיבל  העורף אותיות פרעה מצרים בגלות משא"כ

דא"א. אחורי' מבחי' יניקה

mixvn ux`a izxare

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

את בהם שפתח הקושיות את לתרץ נ"ע הרבי  חוזר כאן
לבני המטות ראשי  אל משה "וידבר הפסוק  על המאמר
הקשה זה ועל כו '". ה' צוה אשר הדבר זה לאמר ישראל
ועוד כו '". הדבר זה תחלה שמקדים ההקדמה  "מהו
דוקא המטות  לראשי נדרים פ' נאמרה מה "מפני הקשה
נדרים פ' נשתנה ומה ישראל לכל נאמרה  התורה והלא

כו '". המטות לראשי  דוקא שנאמרה
äøîàð íéøãð úùøôù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå

úåèîä éùàøìישראל לכל äáולא øîàðå הלשוןäæ
øîàîëå äðéáá íä íéøãðã òåãé äðäã ,'åë øáãä23

לשבועה, נדר בין  ההבדל לגבי  åìàëחכמים , øãåðä ìë

,êìîä ééçá øãåð,עצמו ב"מלך" תופסת  ששבועה היינו
פי על וידוע המלך". ב"חיי תופסים נדרים ואילו 

שענין  העניינים ïéôðàהואêìîפנימיות øéòæ úðéçá
אנפין, מזעיר ששרשן  שהמצוות  כידוע המידות , היינו

דמלכא ", אברין "רמ"ח  äðéá,נקראות úðéçá êìîä ééçå
מהבינה, ששרשם אנפין, לזעיר שנמשכים החיים כלומר

המלך", "בחיי  הנדר מקום øãðäוזה  úà øéúîä íëçå
.'åë äîëç úðéçáî åäæ להתיר ניתן החכמה שבכח היינו

הבינה. את ולהעלות
úçú íä íééîùâä íéøáãä ìë äðäã àåä ïéðòäå

äâåðù ,äâð úôéì÷ úìùîîאך קליפה, אמנם  היא
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ואילך.23. א תתנב, ד) (כרך ויצא התורה אור ואילך. א'שכו ע' מטות התורה אור א. רנה, ג', חלק זוהר וראה מטות. פר' ספרי
ואילך. תלה עמ' סוף ב' חלק תרל"ג המאמרים ספר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממוצעת  äáùקליפה áåèä ãöîå òøå áåè áøåòî
úììëðנוגה äáùקליפת òøä ãöîå äùåã÷á íéîòôì

'åë úåàîèä úåôéì÷ 'âá íéîòôì úììëð24,רע שהם
úàø÷ðגמור  ïë ìòåנוגה áøçäקליפת èäì

úëôäúîä25òãåðë 'åë26.יכולה נוגה שקליפת כיון
לרע. ולפעמים  לטוב לפעמים להתהפך

åîëå òøå áåè íéáøåòî íééîùâä íéøáãä ìë ïëå
øøáúîלדוגמא íéîù íùì åìëåàùë éîùâä ìëàîä

éñåîå åáù áåèä õåöéðääãåáòå äøåúä ÷ñòá úåéç åì ó
åîëåרבא ïéç÷ô,27מאמר  àçéøå àøîçוריח (יין  -

המוח) את ãòå28øùéáפוקחין àðìéëà àìãàøåúã à
,'åë éàúòã àðéìö àì שור בשר אכלתי  שלא  (שעד -

שבנוגה הטוב  החלק וזה דעתי) צלולה  היתה לא
ה' לעבודת ולשמשו לקדושה, לעלות שיכול שבמאכל,

שמים. לשם אכילתו ידי úåàìîìעל åìëåàùë êôéäìå
øîàîëå åúåà íùâîå äáòî àåä éøä åùôð úååàú29

.'åë àùéá àðéæ 'éñéøë 'éìîממיני הוא הכרס "מילוי  –
(רש "י). הרעים" חטאים

äãåáòä àåä äæáå ו שבנוגה הטוב את úåçãìלהוציא
äöøé àìù åùôðá ìåòôéù éãé ìò äâåðã òøä úà
íùì äðååëä éãé ìòå ,'åë íãà éðá éâåðòúá âðòúäì

.'åë áåèä õåöéðä úà øøáî íéîù
äìôúá äìçú àéä äãåáòäå אפשר אי כלומר –

רק מהנוגה  הטוב בירור של העבודה  את להתחיל
בענייני וההתעסקות  עצמם הגשמיים לדברים כשניגשים

בתפילה , לכן קודם עוד אלא ïéðòהעולם, àåäù
äáäà úðéçáì àá äæ éãé ìòù úå÷ìàá úåððåáúää
úå÷ìàá àåä åðåöøå åöôç úéìëúù úå÷ìàì áåøé÷å

,'åë íìåòä úåéøîåçå úåéîùâá äöøé àìåכשהוא ואז
בהם, ירצה לא  הוא הרי  העולם, לענייני éðéðòáניגש íâå

íäá çøëåî àåäù íìåòäאת ברא שהקב"ה  זה  מצד
בגוף כנשמה íùìהאדם  äðååëáå çøëää ãöî ÷ø äéäé

äâåðã òøä úééçã äùòð äæ éãé ìòå ,'åë íéîù כלומר
מהדבר  להתענג רצון áåèäחוסר õåöéðä úàìòäå

.'åë äùåã÷á ììëðù,בלבד שמים לשם שכוונתו ידי  על
הגשמי שהתענוג  החול, בימי  וזה נפשו. לתענוג ולא
החול בימות להימנע יש ולכן האלקי , מהתענוג  מרחיק

הגשמיים. בדברים  מלהתענג 
äùåã÷á ììëð äâåðã òøä íâù ïôåà ùé íðîàשהרי

מצוה שיש זמנים  ויש הגשמי , התענוג  הוא שבנוגה הרע
התענוג , íðåøëæ-בעצם åðéúåáø åøîàù úáùá åîëå

äëøáì30íâù àåäå ,äéúùå äìéëàá åâðòì äåöî
åðéàù úáùá äùåã÷ä úâéøãîá àåä éîùâä âåðòúä

,'åë é÷ìà âåðòú åîë íà éë éîùâ âåðòúבשבת שהרי 
החו  ועצם העולמות " "עליית העולםיש של הגשמי מר

ואין 31מתעלה שבמאכל, התענוג לעצם לכוון יכול ולכן ,
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ז:24. פרק תניא dbxcnnראה jynpe rtyp lkl xy`k lkde
dbep ztilw z`xwpd ziriax dtilw `idy `xg` `xhqe zetilway zipyd
axern aeh hrn wx rx elekk eaex diyrd mler `xwpd dfd mleray
[lirl y"nk l`xyiay zindad ytpay zeaeh zecn ze`a dpnny] dkeza
zbxcne zpiga oiae ixnbl ze`nhd zetilw yly oia zrvenn dpiga `ide
g"ra y"nk] ze`nhd zetilw ylya zllkp `idy minrt okle dyecwd
zbxcne zpigaa dlere zllkp `idy minrte[xdfd mya c"t yix h"n xry
llkpe dlere xaebe rxdn xxazp da axernd aehdyk epiidc dyecwd
aigxdl myean oii dzeye `xezc `piny `xya lke`d n"c oebk dyecwa
miiwl ick liaya e` 'ek `gixe `xng `ax xn`ck ezxezle 'dl ezrc
dbep ztilwn rtyp didy oiide xyad zeig xxazp if` h"ie zay bpr zevn
ezrc gwtl `zegicac `zlin xne`d oke .oaxwke dlerk 'dl dlere
dyry enke dgnya zeidl mikixvy ezceare ezxezle 'dl eal gnyle
j` .opax igcae dlgz `zegicac `zlin mdiptl xn`y eicinlzl `ax
`edy zindad eytpe eteb ze`z z`lnl oii i`aeqe xya illefa `edy in
dpd de`zd zcn epnny day mirxd zeceqi rax`n mind ceqi zpiga
ylyay xenb rxa dry itl llkpe eaxway oiide xyad zeig cxei df i"r
aeyi xy` cr dry itl dakxne yeal odl dyrp etebe ze`nhd zetilw
jkl xyk oiie xzid xya didy itl ik ezxezle 'd zcearl xefgie mc`d
xnelk xzene xzid oeyl edfy 'd zcearl eaeya enr zelrle xefgl mileki
wx 'dl zelrle xefgl lkei `ly mipevigd icia xeq`e xeyw epi`y
.onwl y"nk xawd heaigl sebd jixv ok lre seba x`yp epnn eniyxdy

כד.25. ג, בראשית

תשפח.26. עמ' חקת פ' במדבר התורה אור לדוגמא ראה
א. רנ, בשלח, פ' א', חלק שמות חיים תורת

ז',27. פרק בתניא שהובאה הגירסא פי על ב. עו, יומא
בדא"ח. מקומות ובכמה

א.28. עב, קמא בבא

א.29. לב, ברכות

רמ"ב.30. סימן ערוך, שולחן

צ:31. עמ' אש, תבערו לא מצוות מצוותיך דרך enkeראה
iptly minia `priit xtka r"p epiaxe epixen ly yecwd eitn izrnyy
dnk w"tn eprnyy zaya dlik`d oipr lr b"rwz zaha ezewlzqd

p raeyl lke` wicv t"r minrtxxal leg lyk dpi` zayc dlik`dy eyt
'evevip xxal l"x (d"k b"i ilyn) xqgz miryx ohae y"nk mixexia
`l` xeq` xxea zaya la` mphan mrla `ivedl miryx 'wpd zetilwdn
bperd i"r l"x eytp raeyl lke` wicv `xwc 'iyix y"nk `id dlik`d
oeilrd beprza llkpe lk`nd dler f`e oeilrd beprz jiynn dlik`a
d`lrd jxc `l` l"pk xeq` dfy rxn aeh xexia jxca df oi`e q"``c
oey`x xexia '` mixexia ipin 'a yiy rcepke xzei dlrnl aehd milrny
c"n exxan o"n 'wpd xxapd aehdy ipy xexia 'a ,rxdn aehd cixtdl

,'ek zayc dlik` `ed 'a xexia c"re d`lrd oipr `ede
miaxern mdy miinyb milk`n `id dlik`dy xg`n f` epnn izl`ye
lega epnn milke`y '` dndae d`eazn xyade mgld eze` ixdy x"eh
p"wn 'yxye x"eh miaxern f"deray mixacd lky recik x"eh miaxerny
`l` rxd on aehd mixxan oi` zayay xnel okzi ji` k"` `"wla y"nk
,'ek xxazny gxkda ok m`e lk`na 'idy rxa dyrp dn k"`c aehd milrn
dbepay rxd on dbepay aehd cxtp zaya ik epi` dfy ipaiyde
mda yaelne dbepn mikynpd miinyb mixac lka oke dlrnl zay axrn
mb zaya la` x"eh zaxern dbepdy enk x"eh miaxern legae dbepd
gkd 'einipta dyrp dfe) aehwx mix`ype dbepc rxd cxtzn mdn
`eaa milk`nd lk ok m`e (d`exd oirl uegan xkip oi` jkitle lk`nay
zelrdl `ed dlik`d zpeek `l` xexial v"` okle aeh wx miyrp zay

.'ek dlrn dlrnl aehd
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אותו , מגשם òøäùזה àëôäúàä ïéðò àåäåשהוא
הגשמי åë'.התענוג  é÷ìà âåðòú äùòðå áåèì êôäð

àåä úåçãì íéëéøöù ìéòì øëæðä øåøéáä ïôåà äðäã
àåä éîùâä âåðòúäùë åðééäå úåàéöîá åðùé òøäùë
íéëéøöå ìéòì øëæðë 'åë íùâî äæ éøä úéîùâ äåàúá

,'åë äæá âðòúé àìù åðééäå åúåçãìשל העבודה והיא
בגלל ודווקא הגשמי , בתענוג  מעוניין שלא החול, ימי 
האלקית בחיות לו  מוסיף המאכל  הרי  בו , מעוניין  שלא
שבמאכל) בתענוג  דוקא נמצא האלוקי שהניצוץ (כידוע
.'åë òøä úà òéðëîå äôåëù àéôëúà úðéçáá åäæå
ממנה, נהנה וכשהאדם הגשמית, התאוה  את יש כלומר,

ועל מאלוקות, אותו ומרחיק האדם את מגשם זה הרי 
רוצה שלא היינו אותו , ולדחות אתכפייא לעשות יש כן
לאלוקות, ממנו שמקבל מה רק הגשמי , מהדבר להנות

שבו. התענוג ולא  האכילה עצם וזה
åðééä áåèì êôäð òøäù àëôäúà úðéçáá ìáà
àåä äáøãà ììë úåéîùâ äåàú íåù åá ïéà âåðòúäáù

.'åë äùåã÷ì êôäð òøä éøä é÷ìà âåðòúהאדם בשבת
את לענג המצוה בגלל שבמאכל, בתענוג  מעוניין
קדושת את מבטא שבשבת התענוג  כן אם השבת.
שייכות שבמאכל עצמו  לתענוג  יש כן ואם השבת,

לאלוקות.
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והוא  מקיף. בדרך הקטורת, מסממני הי"א סממן זכה, לבונה מדרגת – הסט"א חיות
דמסאבותא  כתרין לעשר דקדושה חיות להמשיך ממוצע

ÌÓ‡ ּולעּמת אחרא ּדסטרא החּיּות הּוא מאין זה לפי »¿»ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
א ּדוקא, הּקדּׁשה מּצד הּוא חּיּות ּכל ּדהרי ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֻזה,
אֹותּיֹות  ּדהינּו זּכה, לבֹונה ׁשהּוא עׂשר האחד מּבחינה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָזהּו
והינּו ה', כ"ז [אֹותּיֹות] הּוא ּד"זּכה" מּקיף, ּבדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָהמחּיים

מּקיף (27)כ"ז ּבדר ׁשּמחּיים אֹותּיֹות ּדיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַאֹותּיֹות,
מּקיף, ּבדר ּפֹועל ּדהּׁשם הּׁשמֹות, הׁשּבעת ענין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא
העֹומד  זּכה ּדלבֹונה מהּמּקיף הּוא אחרא ּדסטרא חּיּות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוכן
הּסטרא  ׁשל ּדחּיּותם והינּו מתערב, ואינֹו מּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליהם
חזק  "ּכי המרּגלים ׁשּטענּו וזהּו מהּמּקיף, הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחרא

מהּמּקיף, הּוא חּיּותם ׁשּקּבלת ׁשראּו מּפני כּו', ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא"
צּלם  "סר להם אמר וכלב ּכּידּוע, ּתקף לֹו יׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּמּקיף
הּנֹותנת  ּדהיא להם ׁשאמר והינּו אּתנּו", וה' ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעליהם
חּיּות  להם ׁשאין והינּו מהּמּקיף, רק הּוא ׁשחּיּותם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּדמאחר
ּכן  אם לבד, מהּמּקיף הּוא חּיּותם ּכל אם ּכי עצמם ְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָמּצד
זה  ּומּקיף מּמילא, מתּבּטלים הם הרי מעליהם צּלם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּסר
ׁשהּוא  אּלא עדין, טֹוב ׁשהּוא עדין, זּכה היא הרי ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדלבֹונה

ח  הארת נמׁש ידֹו ּדעל ּדקדּׁשה ממּצע, ספירֹות מעׂשר ּיּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
ּדמסאבּותא. ּכתרין לעׂשר יניקה ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָלהיֹות
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מאסרו, אחרי שבועיים בסיון, כ"ט הרביעי, ביום
סולובקי  לאיי ולגירוש לגולה להישלח הרבי היה צריך

שנה. עשר של לתקופה
כתב  והרבי לנינגרד, רחבי בכל התפשטה הידיעה
הכלא  לבית זה ביום לבוא משפחתו לבני

ממנו. להיפרד ה"שפאלרקי"
לברר  וניסו הכלא לבית באה המשפחה כל
אולם  הרבי. את יוציאו ולהיכן מתי הכלא, במשרד

תשובה. כל קבלו לא

לראות  לכלא, מסביב  רב  קהל התאסף בינתיים
קרון  אל להעבירו מהכלא שיוציאוהו שעה הרבי את

ממנו. להיפרד כדי הנוסעים,
פישקובה  הגב' בינתיים שפעלה ידעו לא בלנינגרד
הועד  למשלחת הודיעה פישקובה הגב' במוסקבה.
לה  הבטיח והוא מנזשינסקי עם נפגשה כי המוסקבאי

סולובקי. לאיי הגירוש דין גזר ביצוע את יעכב כי
הלנינגרדית  לג.פ.או. הוראה כבר שלח מנזשינסקי

הגירוש. את לעכב
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בשעה  הלנינגרדית בג.פ.או. נתקבלה זו הוראה
בהכנות  עסקה שהיא בעת ממש, האחרונה

האסירים. קרון אל הרבי את להעביר האחרונות
ליד  עמדו הרב  והקהל המשפחה שבני זמן באותו

"שפ  הכלא הרבי בית ממקורבי אחד שלח לרקה",
ברכבת  ישולח הרבי כי המוסקבאי לועד מברק

בערב . שבע בשעה לסולובקי היוצאת
למי  רבה, במבוכה הועד אנשי את הביא המברק
פישקובה, הגב' אל משלחת הלכה מיד להאמין?
אלא  כאן אין כי הבטיחה והיא המצב, את לברר
לאיי  בכלל ישולח ולא היום ישולח לא הרבי טעות,

סולובקי.
חדשה. בשורה זו היתה

בוטלה. – סולובקי לאיי הגירוש גזירת
שהיתה  שעה אותה – שעה? באותה אירע ומה
היתה  זו לחקירה. נקרא הוא הרבי, את לשלוח נועדת

היאסרו. מיום השלישית החקירה
ניהל  הפה כבד לולאוו הצ'קיסט הותיק, מיודענו

החקירה. את
שהרבי  טענות אותן ושוב שאלות אותן ושוב
חזר, לולאוו כן. לפני פעמים עשרות עליהן נשאל
חדשות, ושאלות טענות עליהם והוסיף ושילש שנה

וסבל. צער לרבי לגרום השתדל נקם שנאת ומתוך
הראה  ושם הכתיבה שולחן אל לגשת נקרא הרבי

כתוב: היה עליה רשמית תעודה לולאוו לו
!dixia dzin המלב בהוספת המלים על מתוח קו

(לא). "ניעט"
שניה: כתובת – זו לכתובת מתחת

!iwaeleq zelb dpy xyr בהוספת מתוח קו ושוב

(לא). "ניעט" המלה
שלישית: כתובת ומתחתיה

!dnexhqewl zelb zepy yly
הוסיף: ולולאוו

ויסורים  סבל הרבה מאד, שם קשה יהיה מצבך
להציל  אתה יכול קוסטרומה. בעיר שם לך מוכנים
בועידת  להשתתף תסכים אם ממצוקות נפשך את
הקהילה  של יזמתה לפי היהודיות הקהילות
חוזר  שאתה הודעה פרסם – "ליר"ה" – הלנינגרדית

לחפשי. תצא ומיד לועידה, הסכם מהתנגדותך, בך
ia xfeg ippi`e hxgzn ippi` בתקיפות הרבי ענה –

ביותר  הכבדים בעונשים עלי לאיים אתם יכולים –
יכולים  והחלטתי, דעתי את לשנות עלי תשפיעו ולא

בכך. רצונכם אם לסיביר לשלחני אף אתם
לקוסטרומה. גלות שנות שלוש היה: הדין גזר

הג.פ.או. וראש זעם, מרוב רתח לולאוו

ברבי. להתנקם חיפשו והם כעס – מסינג הלנינגרדית
רצו  בשבת.הם לשם אותו לשלוח

בשבת. יסע שלא והכריז מחה, הרבי

פישקובה. הגב' – אחת דרך ונשארה
הגב' אל משלחת שוב שלח המוסקבאי הועד
השם  חילול של פירושה לה שהסבירו פישקובה
למנוע  ביכלתה אשר כל לעשות הבטיחה והיא לרבי,

הדבר. את
ראש  עם דחוף באופן נפגשה פישקובה גב'
הענין. את בפניו והציעה ריקוב הסובייטית הממשלה
הכל־רוסית  הג.פ.או. ראש אל ריקוב טלפן בנוכחותה
שבת. לאחרי הנסיעה את לדחות ובקשו מנזשינסקי

הסכים. ומנזשינסקי
zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi
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תרפ"ג  אלול י"ד א' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח המפורסם הרב ידידי כבוד

שי' ליב יהודא שמרי' מוה"ר

וברכה. שלום

על  הוא מחכה כי שי' ריבלין ממר גלוי מכתב קבלתי

בעדי  יבחר כי בטעל"ג והודעתיו קאלאברי, אתרוגי קבלת

מקום  מאיזה יודע אינני אנכי הדסים. וי"ג לולב א' אתרוג

אשר  בזה, כבו' את בקשתי ע"כ אשר האתרוגים, יקבל

בזה  דבריי למלאות הנני ובזה בשרשו. הדבר ידע בטח

אשר  אחרי טוב, היותר לבחור כבו' נא ישתדל אשר ולבקש

הלולב  וכן ברור, על הם, קאלאברי אתרוגי כי ידע בטח

וייטיב  מחירם, כמה בטע"ג להודיעני וייטיב וההדסים,

ציר  עם לשלחם וייטיב פאקין), איין (גוט היטב לחבשם

בזה. בקשתי ואכפול שלחם. מתי להודיעני כן ע"ח. מיוחד

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

בקשתי  גודל קאלאברי אתרוגים ב' לקבל אפשר אם

בזה.
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אותו , מגשם òøäùזה àëôäúàä ïéðò àåäåשהוא
הגשמי åë'.התענוג  é÷ìà âåðòú äùòðå áåèì êôäð

àåä úåçãì íéëéøöù ìéòì øëæðä øåøéáä ïôåà äðäã
àåä éîùâä âåðòúäùë åðééäå úåàéöîá åðùé òøäùë
íéëéøöå ìéòì øëæðë 'åë íùâî äæ éøä úéîùâ äåàúá

,'åë äæá âðòúé àìù åðééäå åúåçãìשל העבודה והיא
בגלל ודווקא הגשמי , בתענוג  מעוניין שלא החול, ימי 
האלקית בחיות לו  מוסיף המאכל  הרי  בו , מעוניין  שלא
שבמאכל) בתענוג  דוקא נמצא האלוקי שהניצוץ (כידוע
.'åë òøä úà òéðëîå äôåëù àéôëúà úðéçáá åäæå
ממנה, נהנה וכשהאדם הגשמית, התאוה  את יש כלומר,

ועל מאלוקות, אותו ומרחיק האדם את מגשם זה הרי 
רוצה שלא היינו אותו , ולדחות אתכפייא לעשות יש כן
לאלוקות, ממנו שמקבל מה רק הגשמי , מהדבר להנות

שבו. התענוג ולא  האכילה עצם וזה
åðééä áåèì êôäð òøäù àëôäúà úðéçáá ìáà
àåä äáøãà ììë úåéîùâ äåàú íåù åá ïéà âåðòúäáù

.'åë äùåã÷ì êôäð òøä éøä é÷ìà âåðòúהאדם בשבת
את לענג המצוה בגלל שבמאכל, בתענוג  מעוניין
קדושת את מבטא שבשבת התענוג  כן אם השבת.
שייכות שבמאכל עצמו  לתענוג  יש כן ואם השבת,

לאלוקות.
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והוא  מקיף. בדרך הקטורת, מסממני הי"א סממן זכה, לבונה מדרגת – הסט"א חיות
דמסאבותא  כתרין לעשר דקדושה חיות להמשיך ממוצע

ÌÓ‡ ּולעּמת אחרא ּדסטרא החּיּות הּוא מאין זה לפי »¿»ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
א ּדוקא, הּקדּׁשה מּצד הּוא חּיּות ּכל ּדהרי ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֻזה,
אֹותּיֹות  ּדהינּו זּכה, לבֹונה ׁשהּוא עׂשר האחד מּבחינה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָזהּו
והינּו ה', כ"ז [אֹותּיֹות] הּוא ּד"זּכה" מּקיף, ּבדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָהמחּיים

מּקיף (27)כ"ז ּבדר ׁשּמחּיים אֹותּיֹות ּדיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַאֹותּיֹות,
מּקיף, ּבדר ּפֹועל ּדהּׁשם הּׁשמֹות, הׁשּבעת ענין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא
העֹומד  זּכה ּדלבֹונה מהּמּקיף הּוא אחרא ּדסטרא חּיּות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוכן
הּסטרא  ׁשל ּדחּיּותם והינּו מתערב, ואינֹו מּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליהם
חזק  "ּכי המרּגלים ׁשּטענּו וזהּו מהּמּקיף, הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחרא

מהּמּקיף, הּוא חּיּותם ׁשּקּבלת ׁשראּו מּפני כּו', ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא"
צּלם  "סר להם אמר וכלב ּכּידּוע, ּתקף לֹו יׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּמּקיף
הּנֹותנת  ּדהיא להם ׁשאמר והינּו אּתנּו", וה' ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעליהם
חּיּות  להם ׁשאין והינּו מהּמּקיף, רק הּוא ׁשחּיּותם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּדמאחר
ּכן  אם לבד, מהּמּקיף הּוא חּיּותם ּכל אם ּכי עצמם ְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָמּצד
זה  ּומּקיף מּמילא, מתּבּטלים הם הרי מעליהם צּלם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּסר
ׁשהּוא  אּלא עדין, טֹוב ׁשהּוא עדין, זּכה היא הרי ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדלבֹונה

ח  הארת נמׁש ידֹו ּדעל ּדקדּׁשה ממּצע, ספירֹות מעׂשר ּיּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
ּדמסאבּותא. ּכתרין לעׂשר יניקה ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָלהיֹות
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מאסרו, אחרי שבועיים בסיון, כ"ט הרביעי, ביום
סולובקי  לאיי ולגירוש לגולה להישלח הרבי היה צריך

שנה. עשר של לתקופה
כתב  והרבי לנינגרד, רחבי בכל התפשטה הידיעה
הכלא  לבית זה ביום לבוא משפחתו לבני

ממנו. להיפרד ה"שפאלרקי"
לברר  וניסו הכלא לבית באה המשפחה כל
אולם  הרבי. את יוציאו ולהיכן מתי הכלא, במשרד

תשובה. כל קבלו לא

לראות  לכלא, מסביב  רב  קהל התאסף בינתיים
קרון  אל להעבירו מהכלא שיוציאוהו שעה הרבי את

ממנו. להיפרד כדי הנוסעים,
פישקובה  הגב' בינתיים שפעלה ידעו לא בלנינגרד
הועד  למשלחת הודיעה פישקובה הגב' במוסקבה.
לה  הבטיח והוא מנזשינסקי עם נפגשה כי המוסקבאי

סולובקי. לאיי הגירוש דין גזר ביצוע את יעכב כי
הלנינגרדית  לג.פ.או. הוראה כבר שלח מנזשינסקי

הגירוש. את לעכב
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בשעה  הלנינגרדית בג.פ.או. נתקבלה זו הוראה
בהכנות  עסקה שהיא בעת ממש, האחרונה

האסירים. קרון אל הרבי את להעביר האחרונות
ליד  עמדו הרב  והקהל המשפחה שבני זמן באותו

"שפ  הכלא הרבי בית ממקורבי אחד שלח לרקה",
ברכבת  ישולח הרבי כי המוסקבאי לועד מברק

בערב . שבע בשעה לסולובקי היוצאת
למי  רבה, במבוכה הועד אנשי את הביא המברק
פישקובה, הגב' אל משלחת הלכה מיד להאמין?
אלא  כאן אין כי הבטיחה והיא המצב, את לברר
לאיי  בכלל ישולח ולא היום ישולח לא הרבי טעות,

סולובקי.
חדשה. בשורה זו היתה

בוטלה. – סולובקי לאיי הגירוש גזירת
שהיתה  שעה אותה – שעה? באותה אירע ומה
היתה  זו לחקירה. נקרא הוא הרבי, את לשלוח נועדת

היאסרו. מיום השלישית החקירה
ניהל  הפה כבד לולאוו הצ'קיסט הותיק, מיודענו

החקירה. את
שהרבי  טענות אותן ושוב שאלות אותן ושוב
חזר, לולאוו כן. לפני פעמים עשרות עליהן נשאל
חדשות, ושאלות טענות עליהם והוסיף ושילש שנה

וסבל. צער לרבי לגרום השתדל נקם שנאת ומתוך
הראה  ושם הכתיבה שולחן אל לגשת נקרא הרבי

כתוב: היה עליה רשמית תעודה לולאוו לו
!dixia dzin המלב בהוספת המלים על מתוח קו

(לא). "ניעט"
שניה: כתובת – זו לכתובת מתחת

!iwaeleq zelb dpy xyr בהוספת מתוח קו ושוב

(לא). "ניעט" המלה
שלישית: כתובת ומתחתיה

!dnexhqewl zelb zepy yly
הוסיף: ולולאוו

ויסורים  סבל הרבה מאד, שם קשה יהיה מצבך
להציל  אתה יכול קוסטרומה. בעיר שם לך מוכנים
בועידת  להשתתף תסכים אם ממצוקות נפשך את
הקהילה  של יזמתה לפי היהודיות הקהילות
חוזר  שאתה הודעה פרסם – "ליר"ה" – הלנינגרדית

לחפשי. תצא ומיד לועידה, הסכם מהתנגדותך, בך
ia xfeg ippi`e hxgzn ippi` בתקיפות הרבי ענה –

ביותר  הכבדים בעונשים עלי לאיים אתם יכולים –
יכולים  והחלטתי, דעתי את לשנות עלי תשפיעו ולא

בכך. רצונכם אם לסיביר לשלחני אף אתם
לקוסטרומה. גלות שנות שלוש היה: הדין גזר

הג.פ.או. וראש זעם, מרוב רתח לולאוו

ברבי. להתנקם חיפשו והם כעס – מסינג הלנינגרדית
רצו  בשבת.הם לשם אותו לשלוח

בשבת. יסע שלא והכריז מחה, הרבי

פישקובה. הגב' – אחת דרך ונשארה
הגב' אל משלחת שוב שלח המוסקבאי הועד
השם  חילול של פירושה לה שהסבירו פישקובה
למנוע  ביכלתה אשר כל לעשות הבטיחה והיא לרבי,

הדבר. את
ראש  עם דחוף באופן נפגשה פישקובה גב'
הענין. את בפניו והציעה ריקוב הסובייטית הממשלה
הכל־רוסית  הג.פ.או. ראש אל ריקוב טלפן בנוכחותה
שבת. לאחרי הנסיעה את לדחות ובקשו מנזשינסקי

הסכים. ומנזשינסקי
zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi

•

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

ycew zexb`

תרפ"ג  אלול י"ד א' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח המפורסם הרב ידידי כבוד

שי' ליב יהודא שמרי' מוה"ר

וברכה. שלום

על  הוא מחכה כי שי' ריבלין ממר גלוי מכתב קבלתי

בעדי  יבחר כי בטעל"ג והודעתיו קאלאברי, אתרוגי קבלת

מקום  מאיזה יודע אינני אנכי הדסים. וי"ג לולב א' אתרוג

אשר  בזה, כבו' את בקשתי ע"כ אשר האתרוגים, יקבל

בזה  דבריי למלאות הנני ובזה בשרשו. הדבר ידע בטח

אשר  אחרי טוב, היותר לבחור כבו' נא ישתדל אשר ולבקש

הלולב  וכן ברור, על הם, קאלאברי אתרוגי כי ידע בטח

וייטיב  מחירם, כמה בטע"ג להודיעני וייטיב וההדסים,

ציר  עם לשלחם וייטיב פאקין), איין (גוט היטב לחבשם

בזה. בקשתי ואכפול שלחם. מתי להודיעני כן ע"ח. מיוחד

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

בקשתי  גודל קאלאברי אתרוגים ב' לקבל אפשר אם

בזה.
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:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø: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 ÌÈÈÚÂ ,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 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

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤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

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,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

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−

iriax - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ
ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ

íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´
CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

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

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efráãéïeæbøé íénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®

ìt éáLé æçà ìéç:úLåèéôelà eìäáð æà ¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´
éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬

:ïrðëæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz §¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©

÷ eæ-ír øáré:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´
áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤



רנט iyily ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´

ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´
äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈

:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤
õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîèéék Bnr óñBé úBîör-úà äLî çwiå ¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á
ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
äfî éúîör-úà íúéìräå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−

:íëzàëäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå ¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−
:øaãnäàëïðr ãenra íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ

íäì øéàäì Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®
:äìéìå íîBé úëììáëïðrä ãenr Léîé-àì ¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBéô(éåì) ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éðaïéa úøéçä é §¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìrâíä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå ©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−
:øaãnä íäéìr øâñ õøàaã-áì-úà éz÷fçå ¨®̈¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«

-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø: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 ÌÈÈÚÂ ,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 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

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤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

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,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

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−

iriax - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ
ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ

íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´
CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

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

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efráãéïeæbøé íénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®

ìt éáLé æçà ìéç:úLåèéôelà eìäáð æà ¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´
éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬

:ïrðëæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz §¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©

÷ eæ-ír øáré:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´
áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤



iyyרס ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
:íiä CBúa äLaiáôëäàéápä íéøî çwzå ©©¨−̈§¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈

íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ
:úìçîáe íétúa äéøçààëíéøî íäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈

äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬
:íiáñáëóeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½

ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiåíéîé-úL ©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²
:íéî eàöî-àìå øaãnaâëàìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ

ì eìëéïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬
:äøî dîL-àø÷ãëäLî-ìr írä eðliå ¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬
:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåeäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³

íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©®̈¦¨´
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íNåëøîàiå ¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á

éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìr íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". הּׁשיטה 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

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®
õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîááéúëåðéìéåéø÷-éða úãr-ìk eðBliå ¦§¨«¦©¦¹¨£©¯§¥«
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNéâeøîàiå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸

ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ

eðìëàa øNaä øéñ-ìr eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬
øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´

:árøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfäñ ©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
ãíçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤

BîBéa íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½
àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì:ääéäå §©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ

äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìr äðLîåäLî øîàiå ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ

ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà ïøäàå§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýéæø÷áe §Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤

íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà íúéàøe§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
ék äî eðçðå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−

:eðéìrçáøra íëì ýåýé úúa äLî øîàiå ¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤
ýåýé rîLa raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNä¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ
eðçðå åéìr íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨®̈§©´§

:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äîèøîàiå ½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«©³Ÿ¤
ìàøNé éða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½

:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ééäéå ¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©§¦À
eðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−

:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

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

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦
ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaørä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤

k ízrãéå:íëéýìà ýåýé éðà éâéáørá éäéå ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤

iriay - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ
:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©®̈

øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ
:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©´Ÿ¤¤À

epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½
íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙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

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧



רסי iyy ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
:íiä CBúa äLaiáôëäàéápä íéøî çwzå ©©¨−̈§¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈

íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ
:úìçîáe íétúa äéøçààëíéøî íäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈

äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬
:íiáñáëóeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½

ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiåíéîé-úL ©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²
:íéî eàöî-àìå øaãnaâëàìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ

ì eìëéïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬
:äøî dîL-àø÷ãëäLî-ìr írä eðliå ¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬
:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåeäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³

íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©®̈¦¨´
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íNåëøîàiå ¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á

éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìr íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". הּׁשיטה 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

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®
õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîááéúëåðéìéåéø÷-éða úãr-ìk eðBliå ¦§¨«¦©¦¹¨£©¯§¥«
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNéâeøîàiå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸

ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ

eðìëàa øNaä øéñ-ìr eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬
øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´

:árøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfäñ ©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
ãíçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤

BîBéa íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½
àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì:ääéäå §©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ

äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìr äðLîåäLî øîàiå ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ

ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà ïøäàå§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýéæø÷áe §Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤

íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà íúéàøe§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
ék äî eðçðå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−

:eðéìrçáøra íëì ýåýé úúa äLî øîàiå ¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤
ýåýé rîLa raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNä¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ
eðçðå åéìr íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨®̈§©´§

:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äîèøîàiå ½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«©³Ÿ¤
ìàøNé éða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½

:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ééäéå ¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©§¦À
eðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−

:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

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

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦
ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaørä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤

k ízrãéå:íëéýìà ýåýé éðà éâéáørá éäéå ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤

iriay - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ
:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©®̈

øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ
:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©´Ÿ¤¤À

epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½
íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙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

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧



xihtnרסב - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨®̈©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®
ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàìôçàáiå ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliå ÷ìîrèøîàiå £¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤

íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé-ìà äLî¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî ÷ìîra©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬

:éãéa íéýìûäéBì-øîà øLàk rLBäé Nriå ¨«¡Ÿ¦−§¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ
eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì äLî¤½§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−

:ärábä LàøàéBãé äLî íéøé øLàk äéäå ¬Ÿ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNé øáâå§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

áéåézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈
øeçå ïøäàå äéìr áLiåãçà äfî åéãéá eëîz ©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ

:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçà äfîe¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
âéìçiåBnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−

:áøç-éôìôãéúàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ
äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa ïBøkæ¦¨Æ©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

-úà*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèïáiå ¤¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLîæèøîàiå ¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤

øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî dé ñk-ìr ãé-ék¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øcttt «Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` bi 'mei meid')

ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. מנתֿלעׂשֹות 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

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤

*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèäLî ïáiå ¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæîæèãé-ék øîàiå ¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ

:øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî dé ñk-ìrttt ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ
.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

.(äøéöá) øëæ éðùáå (ìåâñá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåàù åðéâäðî (*¤¤¥¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì çìùá úùøôì äøèôä

ú"åîùìå

ä ã ÷øô íéèôåùá

ããúLà äàéáð äMà äøBáãe§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤
úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬

:àéäääøîz-úçz úáLBé àéäå ©¦«§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤
øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´
ìàøNé éða äéìà eìriå íéøôà¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−

:ètLnìåéìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå ©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®
äeö-àìä åéìà øîàzå|øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû ýåýé ©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´

éðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz̈½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬
:ïeìáææéìà ézëLîeàáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E §ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´

:Eãéa eäézúðe BðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáéçäéìà øîàéå ¨¦½§¤¦§−§¤£®§©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ
:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øaèCnr Cìà Cìä øîàzå ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈

`xenl iy
(ã,úBãétì úLàúLà äúéäL ,øçà Leøt .Lc÷nì úBìéút äNBò äúéäL ¥¤©¦¤¨§¨¨§¦©¦§¨¥©¥¤¨§¨¥¤

,íòðéáà ïa ÷øa äéä dìòa íML ,øçà Leøt .Là ãétìk äéNòîa äæéøæe ìéç©¦§¦¨§©£¤¨§©¦¥¥©¥¤¥©§¨¨¨¨¨¤£¦Ÿ©

tì" àø÷ðåáBø÷ ïéðò àeäL "úBãé §¦§¨©¦¤¦§¨¨

."÷øa"ì,äèôLì äìéâø äúéä.ètL §¨¨Ÿ§¨¨§¨§¦¨¦§Ÿ

(ä,øîzàlL ìéáLáe .øîz ïìéà Ÿ¤¦©¨¨¦§¦¤Ÿ

äéìà íéàaä íéLðàä íò ãçéúz¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦¥¤¨

.íL dúáéLé äòá÷ ,ètLîì(å §¦§¨¨§¨§¦¨¨¨

,éìzôð Lãwîúìçða øLà Lãwî ¦¤¤©§¨¦¦¨¥£¤§©£©

.éìzôð èáL,øBáz øäa zëLîe ¥¤©§¨¦¨©§¨§©¨
àBáì íúBzôì ìàøNé éða úBaì CLî§Ÿ¦§¥¦§¨¥§©¨¨

ék ,àøñéña íçläì øBáz øäa Enò¦§§©¨§¦¨¥§¦§¨¦

.áøä Bìéçî eãçt ãàî(æézëLîe §Ÿ¨£¥¥¨©¨©§¦
éìà,ïBLé÷ ìçð ìà EBaìa ïzà ¥¤¤©©¦¤¥§¦

.ïBLé÷ ìçð ìà úëìì(çéëìz íà ¨¤¤¤©©¦¦¥§¦
,énò.äîçìnä ìà(è,ñôà.÷ø ¦¦¤©¦§¨¨¤¤©

mixn zxhr
ãúBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeãétìk äéNòîa äæéøæ ,ìéç úLà §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦

Lààéää úra ìûøNé-úà äèôL àéääæéøæe äàéáð äúéäL øeáòa ¥¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«©£¤¨§¨§¦¨§¦¨

äéNòîa:ä-úçz úáLBé àéäå §©£¤¨§Â¦Â¤̧¤©«©
øîzíéàaä íéLðàä íò ãçéúz ìáì ¹Ÿ¤§©¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

äúéä ãéîúå ,ètLîì äéìàäøBác ¥¤¨§¦§¨§¨¦¨§¨§À̈
øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´

äéìà eìriå íéøôàíB÷nä ìà ¤§®̈¦©©«£¬¥¤²¨¤©¨

àeää:ètLnì ìàøNé éða ©§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«
å-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤

øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤
àìä åéìàúîàaäeö-|ýåýé ¥¹̈£«Ÿ¤¡¤¦¨´§Ÿ̈´

zëLîe Cì ìûøNé-éýìûúBaì ¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ¦

íçläì Enò àáì íúBzôì ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©¨¨Ÿ¦§§¦¨¥

àøñéñaøBáz øäaeãçt ãàî ék §¦§¨§©´¨½¦§Ÿ¨£
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ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. מנתֿלעׂשֹות 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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dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שני ו' שבט

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במ"ש אודות... אשר לא נגע ולא פגע, ידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' חזקה לתעמולה שאינה 

חוזרת ריקם, ובודאי אם עדיין לא ניכר בחוץ אבל בודאי שנגע ופגע, וזה עצמו מגדיל השתדלותו של 

הנ"ל לכסות ולהעלים שלא יראה החוצה בכדי שלא ימשיכוהו עי"ז עוד יותר ויותר למקום שם הוא 

שייך באמת, ומזה הוראה אשר אף כי באופן דיפלומטי )מפני יראתו של הנ"ל האמורה( יש לעוררו 

מזמן לזמן ומה טוב בעקיפין ומן הצד, וק"ל, על עניני התורה ומצות וגם עניני חסידות.

ברשל"צ,  אשר  תמימים,  "אחי  לטובת  האפשרי  ככל  משתדל  עד"ז  מזכיר  שאינו  אף  בודאי 

ויה"ר אשר גם בזה תהי' הצלחה מופלגה ועוד יותר מאשר עד עתה.

בברכה לבשו"ט תכה"י.
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6:466:469:059:069:369:3710:3610:3618:1518:1818:3918:4117:5918:51תאילנד, 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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רעי לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח 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
6:376:348:388:379:139:1210:0810:0817:0917:1517:3717:4216:5417:52באר שבע )ח(

6:396:368:388:379:149:1310:0810:0817:0917:1417:3317:3916:4317:50חיפה )ח(

6:366:338:368:369:129:1110:0610:0617:1217:1717:3417:3916:3617:50ירושלים )ח(

6:396:368:388:389:149:1310:0810:0817:0917:1417:3517:4116:5317:51תל אביב )ח(

7:327:259:018:599:479:4410:3510:3416:4216:5217:1917:2716:3217:41אוסטריה, וינה )ח(

6:256:329:139:189:5710:0111:1011:1320:4020:3621:1021:0520:1821:18אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:297:239:029:009:479:4510:3610:3516:5016:5917:2517:3316:3917:47אוקראינה, אודסה )ח(

7:066:588:358:339:219:1810:0910:0816:1716:2616:5317:0216:0717:16אוקראינה, דונייצק )ח(

7:187:118:468:449:339:3010:2110:1916:2716:3617:0317:1216:1717:26אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:507:429:139:1010:029:5810:4810:4716:4616:5617:2417:3416:3717:48אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:437:359:069:039:559:5110:4110:3916:3816:4817:1617:2616:2817:40אוקראינה, קייב )ח(

7:527:469:289:2610:1210:0911:0111:0017:2217:3017:5418:0217:1118:15איטליה, מילאנו )ח(

6:226:248:528:549:229:2410:2510:2618:3018:3118:5318:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:076:138:538:589:349:3810:4610:4920:0620:0220:3520:3019:4520:42ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:436:509:309:3610:1810:2211:3211:3621:1221:0621:4521:3920:4921:53ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:197:159:089:069:479:4510:3910:3817:1917:2617:4917:5617:0618:07ארה״ב, בולטימור )ח(

7:127:078:588:569:389:3610:2910:2917:0517:1217:3617:4316:5317:55ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:127:078:588:579:399:3710:3010:2917:0517:1217:3617:4316:5317:55ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:527:479:359:3310:1710:1411:0711:0617:3717:4518:0918:1717:2518:29ארה״ב, דטרויט )ח(

7:157:129:189:179:529:5210:4810:4717:5417:5918:2018:2517:4018:35ארה״ב, האוסטון )ח(

6:536:508:508:509:279:2610:2110:2017:1617:2217:4417:5017:0318:00ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:059:159:159:489:4810:4510:4517:5918:0418:2518:2917:4518:39ארה״ב, מיאמי )ח(

7:097:048:548:539:359:3310:2610:2516:5917:0617:3117:3816:4717:50ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:107:048:538:529:349:3210:2510:2416:5617:0417:2917:3616:4517:48ארה״ב, שיקגו )ח(

6:186:218:578:599:299:3110:3610:3819:1219:1119:3619:3518:5319:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:308:229:509:4810:4010:3711:2711:2517:2017:3017:5918:0917:1018:23בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:298:219:509:4810:4010:3711:2611:2417:2117:3218:0018:1017:1218:24בלגיה, בריסל )ח(

5:405:458:238:268:589:0010:0610:0819:0219:0019:2319:2118:4219:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:305:348:128:158:468:499:549:5718:4418:4219:1019:0818:2419:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:497:419:099:069:599:5510:4510:4316:3916:4917:1617:2616:3217:41בריטניה, לונדון )ח(

8:057:569:189:1510:1110:0710:5610:5416:3716:4917:1917:3016:3217:45בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:597:509:159:1210:0710:0310:5210:5016:4116:5217:2017:3016:3217:45גרמניה, ברלין )ח(

8:098:019:339:3010:2110:1811:0811:0617:0717:1717:4517:5416:5718:08גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:365:418:208:238:568:5910:0510:0719:0919:0719:2919:2718:4919:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:139:299:2910:0110:0110:5910:5918:2718:3118:5218:5518:1219:05הודו, מומבאי )ח(

7:107:089:259:259:569:5610:5410:5518:2418:2818:4918:5218:0919:01הודו, פונה )ח(

7:197:128:508:479:359:3310:2410:2216:3416:4317:0917:1816:2317:31הונגריה, בודפשט )ח(

7:187:129:039:019:439:4110:3410:3317:0817:1517:4017:4716:5617:59טורקיה, איסטנבול )ח(

7:357:319:269:2510:0410:0310:5710:5617:4017:4718:1018:1617:2718:28יוון, אתונה )ח(

7:387:329:109:089:569:5310:4410:4316:5617:0517:3117:4016:4617:53מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח 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
7:127:119:269:279:589:5810:5610:5618:2418:2818:4918:5218:0919:02מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:135:228:018:088:559:0010:1210:1620:0920:0320:4620:3919:4620:54ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:546:518:598:589:339:3210:2910:2817:3817:4318:0518:0917:2418:19נפאל, קטמנדו )ח(

7:157:169:449:4510:1410:1511:1611:1719:1919:2019:4219:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:287:198:458:429:369:3210:2210:1916:0916:2016:5017:0016:0117:15פולין, ורשא )ח(

6:006:038:378:399:089:1010:1410:1518:4118:4019:0519:0418:2319:14פרו, לימה )ח(

8:108:049:469:4410:3010:2711:1911:1817:3617:4518:1018:1917:2518:31צרפת, ליאון )ח(

8:308:239:579:5510:4510:4211:3211:3017:3817:4818:1318:2217:2818:36צרפת, פריז )ח(

6:126:128:388:399:089:0910:1010:1118:0618:0718:2918:3117:4918:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:417:359:219:1910:0410:0110:5410:5317:2217:3017:5218:0017:1018:12קנדה, טורונטו )ח(

7:237:178:598:579:439:4010:3210:3116:5217:0017:2517:3316:4117:46קנדה, מונטריאול )ח(

6:496:458:448:449:219:2010:1510:1417:0717:1317:3517:4116:5417:52קפריסין, לרנקה )ח(

8:598:4910:0710:0311:0210:5711:4511:4317:1917:3118:0218:1317:1118:29רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:368:269:409:3710:3710:3311:2011:1816:5217:0417:3317:4416:4418:01רוסיה, מוסקבה )ח(

7:557:499:279:2510:1310:1011:0110:5917:1217:2117:4817:5617:0118:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:007:549:329:2910:1710:1511:0611:0417:2117:3017:5218:0017:1018:14שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:059:069:369:3710:3610:3618:1518:1818:3918:4117:5918:51תאילנד, 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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