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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§©§§¨«¦

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
ז – מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון 

השפעה מלמעלה לתחתון ביותר

בפסוק "מקימי מעפר דל" נאמר "עפר" ביחס ל"דל", ו"אשפות" ביחס ל"אביון". 
והענין בזה, "אביון" הוא למטה מ"דל"1: "דל" הוא מי שאין לו מאומה. ו"אביון" הוא 
)לא רק מי שאין לו מאומה, אלא שהוא( "תאב לכל דבר"2. וענינם בספירות3: "דל" הוא בחי' 
נאמר  ה"דל"  לגבי  "ולכן  כלום"5.  מגרמה  לה  "דלית  המלכות  בחי'  הוא  ו"אביון"  היסוד4, 
"עפר", ולגבי ה"אביון" שהוא למטה מ"דל" נאמר "אשפות", שהיא מדריגה תחתונה עוד 

יותר. 
כדי שמלמעלה יהי' הענין ד"מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון", צריך להיות שגם 
למטה תהי' עבודה באופן כזה, שהאדם יתן צדקה גם לאנשים שהם בבחי' תחתונה ביותר, 

בחי' "אביונים", כמ"ש6 "פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד"7.

1( ראה ויק"ר פל"ד, ו.
2( פרש"י משפטים כג, ו. ראה טו, ד. תצא כד, יד. וראה גם לקמן "תהלות מנחם" קטז, ו. 

3( ראה ביאוה"ז לאדמו"ר האמצעי נד, ג. ולאדמו"ר הצ"צ ח"ב ע' תתלב ואילך.
4( וראה ספר הליקוטים ערך יסוד )ע' תתסג ואילך( שהטעם שיסוד נקרא "דל", כי הוא יתום מאמו. עיי"ש. 

5( זח"א קפא, א. רמט, ב. ח"ב ריח, ב. ע"ח שער ו )שער העקודים( פ"ה.
6( תהלים קיב, ט. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.

7( מד"ה רני ושמחי בת ציון ה'תשכ"ז.



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

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
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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¤§¨§¨§§¨©§§§¨
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
ז – מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון 

השפעה מלמעלה לתחתון ביותר

בפסוק "מקימי מעפר דל" נאמר "עפר" ביחס ל"דל", ו"אשפות" ביחס ל"אביון". 
והענין בזה, "אביון" הוא למטה מ"דל"1: "דל" הוא מי שאין לו מאומה. ו"אביון" הוא 
)לא רק מי שאין לו מאומה, אלא שהוא( "תאב לכל דבר"2. וענינם בספירות3: "דל" הוא בחי' 
נאמר  ה"דל"  לגבי  "ולכן  כלום"5.  מגרמה  לה  "דלית  המלכות  בחי'  הוא  ו"אביון"  היסוד4, 
"עפר", ולגבי ה"אביון" שהוא למטה מ"דל" נאמר "אשפות", שהיא מדריגה תחתונה עוד 

יותר. 
כדי שמלמעלה יהי' הענין ד"מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון", צריך להיות שגם 
למטה תהי' עבודה באופן כזה, שהאדם יתן צדקה גם לאנשים שהם בבחי' תחתונה ביותר, 

בחי' "אביונים", כמ"ש6 "פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד"7.

1( ראה ויק"ר פל"ד, ו.
2( פרש"י משפטים כג, ו. ראה טו, ד. תצא כד, יד. וראה גם לקמן "תהלות מנחם" קטז, ו. 

3( ראה ביאוה"ז לאדמו"ר האמצעי נד, ג. ולאדמו"ר הצ"צ ח"ב ע' תתלב ואילך.
4( וראה ספר הליקוטים ערך יסוד )ע' תתסג ואילך( שהטעם שיסוד נקרא "דל", כי הוא יתום מאמו. עיי"ש. 

5( זח"א קפא, א. רמט, ב. ח"ב ריח, ב. ע"ח שער ו )שער העקודים( פ"ה.
6( תהלים קיב, ט. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.

7( מד"ה רני ושמחי בת ציון ה'תשכ"ז.
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LbiÂ'גֹו יהּודה דפרׁשת 1אליו ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְֵַַָָָָָָ

נאמר  עליו 2וּיּגׁש ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ליֹוסף  עליו ּוכתֹוב אחד עץ ּולקח גֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָליהּודה

והיּו אחד לעץ ל אחד אל אחד אתם וקרב ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹגֹו'

ההפטֹורה  ׁשל הּׁשּיכּות ולכאֹורה .ּביד ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָלאחדים

חּבּור  הּוא ּדׁשניהם ׁשהּתֹוכן ּבזה היא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלּפרׁשה

יהּודה  ּבהּגׁשת ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. ְְְְְֲִִֵַַָָָָָיהּודה

יֹותר  נעלה היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻליֹוסף

אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָמיהּודה,

נאמר  ּובהפטֹורה יהּודה, מל3ּכֹולל ּדוד ועבדי ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אֹור' ּב'ּתֹורה [וכּמבֹואר הּוא 4עליהם. ּדיֹוסף , ְְְְֲֵֵֶַָָ

ולכן  מלכּות, הּוא  ויהּודה זעירֿאנּפין ְְְְְִִֵֵַַָָ[יסֹוד]

ּבסדר  ּכי מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף ְְְְִִֵֵֶַַָָָעכׁשיו

מהּמלכּות  למעלה הּוא זעירֿאנּפין ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

למלכּות. מׁשּפיע  הּוא זעירֿאנּפין מּזֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ[ויתירה

ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוזהּו

הּׁשפע  ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִֶֶַַָָֹֻּבי

ׁשאז  לבֹוא, ּולעתיד (אדני)]. הּצּדיק ְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּיֹוסף

מּׁשֹורׁש למעלה ׁשהּוא הּמלכּות, ׁשֹורׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָיתּגּלה

מל ּדוד עבדי יהיה אז לכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזעירֿאנּפין,

מל ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם].

מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָעליהם

ּדיהּודה  הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש

ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא יֹוסף. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלגּבי

יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף הּמעלה הּוא יהּודה ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָאליו

ּדיהּודה הּמעלה sqFiּובהפטֹורה iAbl. ְֲִַַַָָָָ§©¥¥
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ב  לאור יצא (*`"ypz ± zah 'd qxhpew גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש, פ' ש"ק "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל ybieלעיני 't w"yr,

`"ypz'd zpy."1(.(ויגש) פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ה'תשל"ו )4שם, זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). רטו ע' טבת מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1¯Ó‡ LbiÂ ˙L¯Ù„ ‰¯BËÙ‰·e ,2 «ƒ«≈»¿»»«¿»¿»»««ƒ«∆¡«

ליחזקאל: ‚B'הנבואה ‰„e‰ÈÏ ÂÈÏÚ ·˙Îe „Á‡ ıÚ EÏ Á«̃¿≈∆»¿…»»ƒ»
Ï‡ „Á‡ Ì˙‡ ·¯˜Â 'B‚ ÛÒBÈÏ ÂÈÏÚ ·B˙Îe „Á‡ ıÚ Á˜Ïe¿«≈∆»¿»»¿≈¿»«…»∆»∆
˙eÎiM‰ ‰¯B‡ÎÏÂ .E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â „Á‡ ıÚÏ EÏ „Á‡∆»¿¿≈∆»¿»«¬»ƒ¿»∆¿ƒ¿»««»

‡È‰ ‰L¯tÏ ‰¯BËÙ‰‰ ÏL∆»«¿»«»»»ƒ
‡e‰ Ì‰ÈLc ÔÎBz‰L ‰Êa»∆∆«∆ƒ¿≈∆
Ï·‡ .ÛÒBÈÂ ‰„e‰È ¯eaÁƒ¿»¿≈¬»

,˙eiË¯Ùa בין ישנו גדול הבדל ƒ¿»ƒ
מכיון  ההפטרה, לתוכן הפרשה תוכן

ÛÒBÈÏש  ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈
‰È‰ ÛÒBiL Lb„Ó (‰L¯ta)«»»»À¿»∆≈»»
„ÚÂ ,‰„e‰ÈÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»¿«
Ïk ÏÚ CÏÓ ‰È‰ ÛÒBiL∆≈»»∆∆«»
,‰„e‰È ÏÏBk ,ÂÈÁ‡∆»≈¿»

¯Ó‡ ‰¯BËÙ‰·e3 לבוא שלעתיד »«¿»∆¡«
„Âc È„·ÚÂ(יהודה CÏÓ(משבט ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
] .Ì‰ÈÏÚ יוסף בין במעלה והשינוי ¬≈∆

בספירות  דרגתם לפי הוא ויהודה

B˙a¯‰הרוחניות  ¯‡B·nÎÂ]¿«¿»¿»
¯B‡4[„BÒÈ] ‡e‰ ÛÒBÈc ,¿≈¿

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ[המידות [=ששת ¿≈«¿ƒ
˙eÎÏÓ ‡e‰ ‰„e‰ÈÂ המקבלת ƒ»«¿

מהמידות  ÂÈLÎÚשפע ÔÎÏÂ ,¿»≈«¿»
,‰„e‰ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛÒBÈ≈¿«¿»ƒ»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa Èk הסדר) ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
בעולם) ‰e‡הקבוע ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,¿≈«¿ƒ

‰¯È˙ÈÂ] ˙eÎÏn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿ƒ≈»
ÚÈtLÓ ‡e‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,BfÓƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ«
ÂÈÏ‡ LbiÂ e‰ÊÂ .˙eÎÏÓÏ¿«¿¿∆«ƒ«≈»
,È„‡ Èa ¯Ó‡ÈÂ ‰„e‰È¿»«…∆ƒ¬…ƒ

Le¯Ùc הפנימיÈa‡e‰ È„‡ ¿≈ƒ¬…ƒ
ÚÙM‰ CLÓÈ (Èa) ‰„e‰ÈaL∆ƒ»ƒÀ¿»«∆«

.[(È„‡) ˜Ècv‰ ÛÒBiÓ אך ƒ≈««ƒ¬…ƒ
היא  המלכות לגבי במידות זו מעלה

אך  הספירות. בהתגלות שהם כפי

משורש  גבוה המלכות שורש בשרשם,

Ê‡Lהמידות ,‡B·ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ»∆»
,˙eÎÏn‰ L¯BL ‰lb˙Èƒ¿«∆∆««¿
Œ¯ÈÚÊ L¯BMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ∆¿≈
È„·Ú ‰È‰È Ê‡ ÔÎÏ ,ÔÈt‡«¿ƒ»≈»ƒ¿∆«¿ƒ

.[Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc מדברת יוסף) (מעלת שפרשתנו לבאר אפשר אםֿכן, »ƒ∆∆¬≈∆
שמדברת  יהודה) (מעלת ההפטרה זאת לעומת יוסף), (מעלת כיום המצב על

Ì‰ÈÏÚלעתידֿלבוא. CÏÓ „Âc È„·ÚÂ ˜eÒt‰ ÌbL ‰fÓ Ï·‡¬»ƒ∆∆««»¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂaL ,ÚÓLÓ ,LbiÂ ˙L¯Ù„ ‰¯BËÙ‰a ‡e‰»«¿»¿»»««ƒ««¿«∆¿«ƒ«≈»¿»

‰ÏÚn‰שבפרשתינו  Ìb dLÈ∆¿»«««¬»
‡l‡ .ÛÒBÈ Èa‚Ï ‰„e‰Ècƒ»¿«≈≈∆»
LbiÂa Èel‚a Lb„nL ‰fL∆∆∆À¿»¿ƒ¿«ƒ«
‰ÏÚn‰ ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»««¬»
,‰„e‰È Èa‚Ï ÛÒBÈc¿≈¿«≈¿»

‰¯BËÙ‰·e בגילוי מודגש »«¿»
.ÛÒBÈ Èa‚Ï ‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰««¬»ƒ»¿«≈≈
כיצד  יותר יתבאר המאמר בהמשך

גם  בהעלם ישנה ליוסף יהודה בהגשת

ויתירה  שוים, (ששניהם יהודה מעלת

מיוסף). למעלה שיהודה ויתבאר מזו

"דעת  על גם מרמזים ויוסף שיהודה

(יהודה). תחתון" ו"דעת (יוסף) עליון"

ברכות  שבסוף ישראל' 'גאל ברכת

 ֿ שמונה ותפילת (יוסף) שמע קריאת

ותפלה  (יוסף) תורה (יהודה). עשרה

המעלה  לבאר ויאריך (יהודה).

לגבי  ושבתפילה תפילה לגבי שבתורה

תורה.

ÔÂ˙Á˙ ˙Ú„'Â 'ÔÂÈÏÚ ˙Ú„'.'˙Ú„

ÔÂÈÏÚ בעיני שהיא כפי הידיעה -

ולמטה  יש למעלה - (הקב"ה) העליון

ואפס, אין הם העולמות כל ִַאין.

הקב"ה. היא האמיתית „Ú˙והמציאות

ÔÂ˙Á˙ בעיני שהיא כפי הידיעה -

- בכלל) והנבראים (האדם, התחתון

רק  שרואה כיון אין, ולמעלה יש למטה

והנבראים. העולם מציאות את

ישנה  הקב"ה אצל שגם [ומבואר,

בדרגות  שהיא תחתון', 'דעת כביכול

הנבראים  את להחיות היורדות

וההסתכלות  הידיעה ששם ('מלכות'),

שהנבראים  כפי היא הנבראים על

יש]. מציאות עצמם, את רואים

תחתון' ב'דעת שגם היא והתכלית

העליון'. 'דעת תורגש
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה
 מפתח  כללי

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

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

, ויגששבת פרשת ' כו גש אליו יהודהויה "מאמר ד  )ג

ה  ......................................................  ה"כשת'ה

טז  ................ א"שנת'ה, ויגשפרשת  שבתשיחת   )ד

  ויגשפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

הכ ..............................................  הכרך ) ק"בלה(

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

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

לג ...............  ויגשפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לד  .............  ויגשפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

סא  ................  ויגש פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סב  ......................................  ויגשפרשת לשבוע  

עד  ...............  ויגשפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פ   ...............  ויגשפרשת לשבוע ם פרקים ליו' ג –  )יג

בק  ............  ויגשפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

יחק  ..............  ויגשפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

הכק  ................................   אפרק  משלי, הכפרק  במלכים 

  כליםמסכת  –משניות   )יז

זכק  .................................................  ביאור קהתי

לדק  ......... ................................   מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

ולק  ..............................................  פדד דף ע חעמדף 

  :ד"ינו נשיאי חבמתורת רבות

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

הסק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

וסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

זסק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

טסק  ............................................ ר האמצעי"אדמו

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

עק  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

עק  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

אעק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כז

עבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

בעק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

עגק  ...................... ................................   צ"ר מוהריי"אדמו

עדק  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

קפא  .............................  סדר הדלקת נרות חנוכה  )לא

פבק  .......................  ויגשפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

פגק  .......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג

,ybie zyxt zay .c"qa
*d"kyz'd

LbiÂ'גֹו יהּודה דפרׁשת 1אליו ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְֵַַָָָָָָ

נאמר  עליו 2וּיּגׁש ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ליֹוסף  עליו ּוכתֹוב אחד עץ ּולקח גֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָליהּודה

והיּו אחד לעץ ל אחד אל אחד אתם וקרב ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹגֹו'

ההפטֹורה  ׁשל הּׁשּיכּות ולכאֹורה .ּביד ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָלאחדים

חּבּור  הּוא ּדׁשניהם ׁשהּתֹוכן ּבזה היא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלּפרׁשה

יהּודה  ּבהּגׁשת ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. ְְְְְֲִִֵַַָָָָָיהּודה

יֹותר  נעלה היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻליֹוסף

אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָמיהּודה,

נאמר  ּובהפטֹורה יהּודה, מל3ּכֹולל ּדוד ועבדי ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אֹור' ּב'ּתֹורה [וכּמבֹואר הּוא 4עליהם. ּדיֹוסף , ְְְְֲֵֵֶַָָ

ולכן  מלכּות, הּוא  ויהּודה זעירֿאנּפין ְְְְְִִֵֵַַָָ[יסֹוד]

ּבסדר  ּכי מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף ְְְְִִֵֵֶַַָָָעכׁשיו

מהּמלכּות  למעלה הּוא זעירֿאנּפין ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

למלכּות. מׁשּפיע  הּוא זעירֿאנּפין מּזֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ[ויתירה

ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוזהּו

הּׁשפע  ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִֶֶַַָָֹֻּבי

ׁשאז  לבֹוא, ּולעתיד (אדני)]. הּצּדיק ְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּיֹוסף

מּׁשֹורׁש למעלה ׁשהּוא הּמלכּות, ׁשֹורׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָיתּגּלה

מל ּדוד עבדי יהיה אז לכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזעירֿאנּפין,

מל ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם].

מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָעליהם

ּדיהּודה  הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש

ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא יֹוסף. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלגּבי

יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף הּמעלה הּוא יהּודה ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָאליו

ּדיהּודה הּמעלה sqFiּובהפטֹורה iAbl. ְֲִַַַָָָָ§©¥¥
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ב  לאור יצא (*`"ypz ± zah 'd qxhpew גלוי באופן נצח" "דידן בו (היום טבת ה' הבהיר יום ויגש, פ' ש"ק "לקראת ,

. ליובאוויטש). שבספריית נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט (בבית העמים כל ybieלעיני 't w"yr,

`"ypz'd zpy."1(.(ויגש) פרשתנו טזֿיז.)2ריש לז, כד.)3יחזקאל ה'תשל"ו )4שם, זה ד"ה גם וראה אֿב. מד, פרשתנו

וש"נ. ואילך). רטו ע' טבת מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1¯Ó‡ LbiÂ ˙L¯Ù„ ‰¯BËÙ‰·e ,2 «ƒ«≈»¿»»«¿»¿»»««ƒ«∆¡«

ליחזקאל: ‚B'הנבואה ‰„e‰ÈÏ ÂÈÏÚ ·˙Îe „Á‡ ıÚ EÏ Á«̃¿≈∆»¿…»»ƒ»
Ï‡ „Á‡ Ì˙‡ ·¯˜Â 'B‚ ÛÒBÈÏ ÂÈÏÚ ·B˙Îe „Á‡ ıÚ Á˜Ïe¿«≈∆»¿»»¿≈¿»«…»∆»∆
˙eÎiM‰ ‰¯B‡ÎÏÂ .E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â „Á‡ ıÚÏ EÏ „Á‡∆»¿¿≈∆»¿»«¬»ƒ¿»∆¿ƒ¿»««»

‡È‰ ‰L¯tÏ ‰¯BËÙ‰‰ ÏL∆»«¿»«»»»ƒ
‡e‰ Ì‰ÈLc ÔÎBz‰L ‰Êa»∆∆«∆ƒ¿≈∆
Ï·‡ .ÛÒBÈÂ ‰„e‰È ¯eaÁƒ¿»¿≈¬»

,˙eiË¯Ùa בין ישנו גדול הבדל ƒ¿»ƒ
מכיון  ההפטרה, לתוכן הפרשה תוכן

ÛÒBÈÏש  ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈
‰È‰ ÛÒBiL Lb„Ó (‰L¯ta)«»»»À¿»∆≈»»
„ÚÂ ,‰„e‰ÈÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»¿«
Ïk ÏÚ CÏÓ ‰È‰ ÛÒBiL∆≈»»∆∆«»
,‰„e‰È ÏÏBk ,ÂÈÁ‡∆»≈¿»

¯Ó‡ ‰¯BËÙ‰·e3 לבוא שלעתיד »«¿»∆¡«
„Âc È„·ÚÂ(יהודה CÏÓ(משבט ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
] .Ì‰ÈÏÚ יוסף בין במעלה והשינוי ¬≈∆

בספירות  דרגתם לפי הוא ויהודה

B˙a¯‰הרוחניות  ¯‡B·nÎÂ]¿«¿»¿»
¯B‡4[„BÒÈ] ‡e‰ ÛÒBÈc ,¿≈¿

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ[המידות [=ששת ¿≈«¿ƒ
˙eÎÏÓ ‡e‰ ‰„e‰ÈÂ המקבלת ƒ»«¿

מהמידות  ÂÈLÎÚשפע ÔÎÏÂ ,¿»≈«¿»
,‰„e‰ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛÒBÈ≈¿«¿»ƒ»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa Èk הסדר) ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
בעולם) ‰e‡הקבוע ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,¿≈«¿ƒ

‰¯È˙ÈÂ] ˙eÎÏn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿ƒ≈»
ÚÈtLÓ ‡e‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,BfÓƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ«
ÂÈÏ‡ LbiÂ e‰ÊÂ .˙eÎÏÓÏ¿«¿¿∆«ƒ«≈»
,È„‡ Èa ¯Ó‡ÈÂ ‰„e‰È¿»«…∆ƒ¬…ƒ

Le¯Ùc הפנימיÈa‡e‰ È„‡ ¿≈ƒ¬…ƒ
ÚÙM‰ CLÓÈ (Èa) ‰„e‰ÈaL∆ƒ»ƒÀ¿»«∆«

.[(È„‡) ˜Ècv‰ ÛÒBiÓ אך ƒ≈««ƒ¬…ƒ
היא  המלכות לגבי במידות זו מעלה

אך  הספירות. בהתגלות שהם כפי

משורש  גבוה המלכות שורש בשרשם,

Ê‡Lהמידות ,‡B·ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ»∆»
,˙eÎÏn‰ L¯BL ‰lb˙Èƒ¿«∆∆««¿
Œ¯ÈÚÊ L¯BMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ∆¿≈
È„·Ú ‰È‰È Ê‡ ÔÎÏ ,ÔÈt‡«¿ƒ»≈»ƒ¿∆«¿ƒ

.[Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc מדברת יוסף) (מעלת שפרשתנו לבאר אפשר אםֿכן, »ƒ∆∆¬≈∆
שמדברת  יהודה) (מעלת ההפטרה זאת לעומת יוסף), (מעלת כיום המצב על

Ì‰ÈÏÚלעתידֿלבוא. CÏÓ „Âc È„·ÚÂ ˜eÒt‰ ÌbL ‰fÓ Ï·‡¬»ƒ∆∆««»¿«¿ƒ»ƒ∆∆¬≈∆
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂaL ,ÚÓLÓ ,LbiÂ ˙L¯Ù„ ‰¯BËÙ‰a ‡e‰»«¿»¿»»««ƒ««¿«∆¿«ƒ«≈»¿»

‰ÏÚn‰שבפרשתינו  Ìb dLÈ∆¿»«««¬»
‡l‡ .ÛÒBÈ Èa‚Ï ‰„e‰Ècƒ»¿«≈≈∆»
LbiÂa Èel‚a Lb„nL ‰fL∆∆∆À¿»¿ƒ¿«ƒ«
‰ÏÚn‰ ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡≈»¿»««¬»
,‰„e‰È Èa‚Ï ÛÒBÈc¿≈¿«≈¿»

‰¯BËÙ‰·e בגילוי מודגש »«¿»
.ÛÒBÈ Èa‚Ï ‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰««¬»ƒ»¿«≈≈
כיצד  יותר יתבאר המאמר בהמשך

גם  בהעלם ישנה ליוסף יהודה בהגשת

ויתירה  שוים, (ששניהם יהודה מעלת

מיוסף). למעלה שיהודה ויתבאר מזו

"דעת  על גם מרמזים ויוסף שיהודה

(יהודה). תחתון" ו"דעת (יוסף) עליון"

ברכות  שבסוף ישראל' 'גאל ברכת

 ֿ שמונה ותפילת (יוסף) שמע קריאת

ותפלה  (יוסף) תורה (יהודה). עשרה

המעלה  לבאר ויאריך (יהודה).

לגבי  ושבתפילה תפילה לגבי שבתורה

תורה.

ÔÂ˙Á˙ ˙Ú„'Â 'ÔÂÈÏÚ ˙Ú„'.'˙Ú„

ÔÂÈÏÚ בעיני שהיא כפי הידיעה -

ולמטה  יש למעלה - (הקב"ה) העליון

ואפס, אין הם העולמות כל ִַאין.

הקב"ה. היא האמיתית „Ú˙והמציאות

ÔÂ˙Á˙ בעיני שהיא כפי הידיעה -

- בכלל) והנבראים (האדם, התחתון

רק  שרואה כיון אין, ולמעלה יש למטה

והנבראים. העולם מציאות את

ישנה  הקב"ה אצל שגם [ומבואר,

בדרגות  שהיא תחתון', 'דעת כביכול

הנבראים  את להחיות היורדות

וההסתכלות  הידיעה ששם ('מלכות'),

שהנבראים  כפי היא הנבראים על

יש]. מציאות עצמם, את רואים

תחתון' ב'דעת שגם היא והתכלית

העליון'. 'דעת תורגש
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eb'ו dcedi eil` ybie

ה'ּצמח LÈÂב) ּבדרּוׁשי הּמבֹואר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אליו 5צדק' וּיּגׁש ֿ ּתיבֹות ׁשּסֹופי ּדזה , ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

הּוא הּוא deW6יהּודה יהּודה אליו וּיּגׁש ענין ּכי , ְָ¨¤ְְִִִֵַַָָָ

ׁשניהם  (יֹוסף) ּוזעירֿאנּפין (יהּודה) ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמלכּות

מה  עלּֿדר הּוא ׁשוה ּדענין ּומבאר, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשוים.

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּכתּוב 7ּׁשּכתּוב לעׂשֹות 8ּבפרּוׁש ְְֲִֵֵֶַַָָָ

והּיחּוד  החּבּור הּוא יׁשר ּדענין ה', ּבעיני ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּיׁשר

ויחּודא  עּלאה יחּודא ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּדדעת

אחד  למהוי ּבׁשוה), הם (ׁשּׁשניהם ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּתּתאה

עצמם,9ּבאחד  מּצד ּׁשהם ּכמֹו ויהּודה ּדיֹוסף . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

(זעירֿאנּפין), ּדּביֹוסף הפכים. ׁשני (ּכמֹו) ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָהם

הּוא  למּטה, מלמעלה עליֹון 10ׁשהּוא ּדעת ְְְְִֶֶַַַַָָ

(מלכּות), ּוביהּודה אין, ּולמּטה יׁש ְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

הּוא  למעלה, מּלמּטה ּתחּתֹון 10ׁשהּוא ּדעת ְְְְִֶַַַַַָָ

אליו  וּיּגׁש וענין אין, ּולמעלה יׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמּטה

ּתחּתֹון. ודעת עליֹון ּדדעת החּבּור הּוא ְְְְְִֶַַַַַַָיהּודה

רז"ל  ׁשאמרּו אליו 11[וזהּו וּיּגׁש הּפסּוק על ְְִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּדענין  ׁשלֹום, לׁשֹון אּלא וּיּגׁש אין ְְְִִֵֶַַַָָָָיהּודה,

ודעת  עליֹון ּדדעת החּבּור הּוא ְְְִֶַַַַַַָהּׁשלֹום

ּׁשּכתּוב 12ּתחּתֹון  מה ועלּֿדר ּבני 13]. ונקּבצּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָ

ּדעכׁשו  אחד, ראׁש להם וׂשמּו יחּדו יׂשראל ּובני ּדבני 14יהּודה העבֹודה , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

למעל  מּלמּטה היא [עׂשרת יהּודה יׂשראל ּדבני והעבֹודה ּתחּתֹון, ּדעת ה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּולעתידֿלבא  עליֹון, ּדעת למּטה, מּלמעלה היא ליֹוסף] ׁשּׁשּיכים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשבטים

ּבאחד. אחד למהוי יחד, ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָיתחּברּו

‰fÓe ּדהּגׁשת הענין ׁשּבגּלּוי, ענינים. ׁשני ליֹוסף, יהּודה ׁשּבהּגׁשת מּובן, ƒ∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמׁשּפיע, הּוא זעירֿאנּפין) (יסֹוד ׁשיֹוסף לפי הּוא ליֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָיהּודה

ׁשּימׁש אדני, ּבי ּובּקׁש ליֹוסף יהּודה נּגׁש ולכן הּמקּבל, הּוא (מלכּות) ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻויהּודה

ליֹוסף, יהּודה ּבהּגׁשת ענין ועֹוד הּצּדיק. מּיֹוסף הּׁשפע ֿ fOxOWּבֹו ּבהּסֹופי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ¤§ª¨ְֵַ

ּדעת  (זעירֿאנּפין, ּדיֹוסף והּיחּוד החּבּור ׁשהּוא יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּתיבֹות

ּתהיה  ׁשהּמלכּות לעתידֿלבא, ׁשּיהיה ּתחּתֹון) ּדעת (מלכּות, ויהּודה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעליֹון)

העלּיה  ּגם מרּמז יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש לֹומר, יׁש זה ּפי ועל הזעירֿאנּפין. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכמֹו

חיל  אׁשת (מזעירֿאנּפין, למעלה ּתהיה ׁשמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדמלכּות
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ב.)5 שמט, פרשתנו עה"פ.)6אוה"ת הטורים ואילך.)7בעל ד כג, ראה יט.)8פ' יג, קלה,)9ראה ח"ב – הזהר לשון

בפנים).)10סע"א. לקמן (נעתק 14 שבהערה במדבר לקו"ת פרשתנו.)11ראה ריש א.)12יל"ש שמט, שם אוה"ת

ב.)13 ב, ב).)14הושע (שמט, שם באוה"ת הובא – ד) ז, שם (וראה ואילך ג ו, במדבר לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÈLe¯„a ¯‡B·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·5‰Êc , ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»ƒ¿≈«∆«∆∆¿∆

‰ÂL ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ˙B·ÈzŒÈÙBqL6 אלי ˘[=ויגÂ ∆≈≈«ƒ«≈»¿»»≈
(e‰È„‰)]‰יהוד  ˙eÎÏn‰L ‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ÔÈÚ Èk ,ƒƒ¿»«ƒ«≈»¿»∆««¿¿»

‡e‰ ‰ÂL ÔÈÚc ,¯‡·Óe .ÌÈÂL Ì‰ÈL (ÛÒBÈ) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe¿≈«¿ƒ≈¿≈∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»»∆
ÈËewÏ'a ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»¿ƒ≈

'‰¯Bz7·e˙k‰ Le¯Ùa8 »¿≈«»
,'‰ ÈÈÚa ¯Li‰ ˙BNÚÏ«¬«»»¿≈≈
¯eaÁ‰ ‡e‰ ¯LÈ ÔÈÚc¿ƒ¿»»»«ƒ
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c „eÁi‰Â¿«ƒ¿««∆¿¿««
‡„eÁÈÂ ‰‡lÚ ‡„eÁÈ ,ÔBzÁz«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ»

‰‡zz.תחתון ויחוד עליון [=יחוד «»»
ה'] אחדות בידיעת אופנים ב'

ÈÂ‰ÓÏ ,(‰ÂLa Ì‰ Ì‰ÈML)∆¿≈∆≈¿»∆¿∆¡≈
„Á‡a „Á‡.בשוה שוה [=להיות ∆»¿∆»

כמו  ירגיש התחתון שגם כדלהלן,

9BÓkהעליון] ‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc .¿≈ƒ»¿
(BÓk) Ì‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰M∆≈ƒ««¿»≈¿
Œ¯ÈÚÊ) ÛÒBÈac .ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ∆¿≈¿≈

‡e‰L ,(ÔÈt‡ ענין את מסמל «¿ƒ∆
hÓÏ‰,הידיעה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
‡e‰10‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿∆¿«¿»

‰„e‰È·e ,ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ≈¿«»«ƒƒ»
‡e‰L ,(˙eÎÏÓ) את מסמל «¿∆

הנבראים  של «»¿hÓlÓƒ‰הידיעה
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ10ÔBzÁz ˙Úc ¿«¿»«««¿

,ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe LÈ ‰hÓlL∆¿«»≈¿«¿»«ƒ
‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«ƒ«≈»¿»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c ¯eaÁ‰«ƒ¿««∆¿¿««

ÔBzÁz תורגש תחתון' ב'דעת שגם «¿
עליון' e¯Ó‡L'דעת e‰ÊÂ] .¿∆∆»¿

Ï"Ê¯11ÂÈÏ‡ LbiÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ««««»«ƒ«≈»
ÔBLÏ ‡l‡ LbiÂ ÔÈ‡ ‰„e‰È¿»≈«ƒ«∆»»
‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚc ,ÌBÏL»¿ƒ¿««»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c ¯eaÁ‰«ƒ¿««∆¿¿««

ÔBzÁz12‰Ó C¯cŒÏÚÂ .[ «¿¿«∆∆«
·e˙kM13 לעתידֿלבוא בנבואה ∆»

È·e ‰„e‰È Èa eˆa˜Â¿ƒ¿¿¿≈¿»¿≈
Ï‡¯NÈ[השבטים ÂcÁÈ[=עשרת ƒ¿»≈«¿»

,„Á‡ L‡¯ Ì‰Ï eÓNÂ¿»»∆…∆»
ÂLÎÚc14È·c ‰„B·Ú‰ , ¿«¿»»¬»ƒ¿≈

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰„e‰È¿»ƒƒ¿«»¿«¿»
È·c ‰„B·Ú‰Â ,ÔBzÁz ˙Úc«««¿¿»¬»ƒ¿≈

‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ [ÛÒBÈÏ ÌÈÎiML ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ] Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆∆«¿»ƒ∆«»ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
„Á‡ ÈÂ‰ÓÏ ,„ÁÈ e¯aÁ˙È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe ,ÔBÈÏÚ ˙Úc ,‰hÓÏ¿«»««∆¿¿»ƒ»…ƒ¿«¿««¿∆¡≈∆»

.„Á‡a¿∆»
,Èel‚aL .ÌÈÈÚ ÈL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰aL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿«»«¿»¿≈¿≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒ
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»«¿»¿≈
Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ) ÛÒBÈL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈¿¿≈
‰„e‰ÈÂ ÚÈtLn‰ ‡e‰ (ÔÈt‡«¿ƒ««¿ƒ«ƒ»
ÔÎÏÂ ,Ïa˜n‰ ‡e‰ (˙eÎÏÓ)«¿«¿«≈¿»≈
Èa Lw·e ÛÒBÈÏ ‰„e‰È Lbƒ«¿»¿≈ƒ≈ƒ
ÚÙM‰ Ba CLÓiL ,È„‡¬…ƒ∆À¿»«∆«

˜Ècv‰ ÛÒBiÓ מודגשת שבזה ƒ≈««ƒ
יוסף  Lb‰a˙מעלת ÔÈÚ „BÚÂ .¿ƒ¿»¿«»«

Ên¯nL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»
ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙B·ÈzŒÈÙBq‰a¿«≈≈¿«ƒ«≈»
„eÁi‰Â ¯eaÁ‰ ‡e‰L ,‰„e‰È¿»∆«ƒ¿«ƒ
˙Úc ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ) ÛÒBÈc¿≈¿≈«¿ƒ««
˙Úc ,˙eÎÏÓ) ‰„e‰ÈÂ (ÔBÈÏÚ∆¿ƒ»«¿««
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL (ÔBzÁz«¿∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

˙eÎÏn‰L ו בשווה È‰z‰תתרומם ∆««¿ƒ¿∆
‰Ê Èt ÏÚÂ .ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ‰ BÓk¿«¿≈«¿ƒ¿«ƒ∆
ÂÈÏ‡ LbiÂaL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆¿«ƒ«≈»

Ên¯Ó ‰„e‰È שהמלכות רק לא ¿»¿À»
אלא  למידות, בשוה »Ìbתהי'

˙eÎÏÓc ‰iÏÚ‰ נוספת עליה »¬ƒ»¿«¿
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,ויתרה  ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ˙eÎÏÓL∆«¿ƒ¿∆¿«¿»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÓ)ÏÈÁ ˙L‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ
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d"kyz'd ,ybie t"y

ּבעלה  ּדׁשניהם 15עטרת מהענין ּגם ׁשּלמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ִָׁשוים.

LÈÂ ּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו ׁשהּגׁשת 16לֹומר, ¿≈ְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ּגאּלה  סמיכת ענין הּוא ליֹוסף ְְְְְִִֵַָָָֻיהּודה

ּותפּלה  יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת היא [ּדגאּלה ְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלתפּלה

יהּודה  מלכּות, ּבחינת רז"ל 17היא ּדמּלׁשֹון .[18 ְְְְְִִִַַַַָ

ּתפּלה  סמיכת (ולא לתפּלה ּגאּלה ְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻסמיכת

נסמכת  ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֻֻלגאּלה),

מּובן  לתפּלה, הּוא 91(נּגׁשת) ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

הּוא  ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומּזה

ּבהּגׁשת  ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻענין

ּדיהּודה  הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ליֹוסף ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיהּודה

יֹוסף. ְֵֵַלגּבי

אדמֹו"ר Ô·eÈÂג) ּׁשּכתב מה ּבהק ּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

 ֿ ּבדּבּור נׁשמתֹוֿעדן ְְִִֵֶָ(מהורש"ב)

זה  ּבי 21הּמתחיל ּתחלה הקּדים ׁשּיהּודה ּדזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

נא  ידּבר להתחיל צרי היה (ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹאדני

ּפסּוק  קדימת ּכענין הּוא גֹו') אדנ-י 22עבּד ְְְְְֲִִַַָָָֹ

ּבין  הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשפתי

ּבּגמרא  ּכדאיתא לתפּלה, ּדתּקינּו23ּגאּלה ּכיון , ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻ

ארכּתא  ּכתפּלה  ּתפּתח, ׂשפתי אדנ-י לממר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹרּבנן

ּפתח  ׂשפתי ּפירׁש: ּתפּתח, ׂשפתי אדנ-י הּפסּוק על ּבּתרּגּום והּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּדמּיא].

ּדרּוׁשים  ּבכּמה ּומבאר (וגם 24ּבאֹוריתא. ּותפּלה ּדתֹורה הענין הּמבארים ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

הּנ"ל  ׁשהּתפּלה 25ּבּדרּוׁש היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת זה ׁשּבפסּוק ּדהּבּקׁשה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּדכמֹו ּבאֹוריתא). ּתפּתח, ׂשפתי (אדנ-י תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ּתהלת יּגיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ(ּופי

ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', ּדבר היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ,26ׁשּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּקֹורא  אחר ּכעֹונה הּוא יּגיד 27והאדם ּדּופי ּבאֹופן ּתהיה הּתפּלה ּגם כן ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ד.)15 יב, ב).)16משלי (רה, פרשתנו ריש ואילך).)17ח"א יג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

תשצד  ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ב.)18ואילך). ט, שם ב. ד, 17.)19ברכות בהערה בהנסמן דזה )20ראה מזה גם וכמובן

שם  לברכות  בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי הוא לתפלה גאולה לסמוך שצריך

ס"ב. סקי"א תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע הסומך). זה ואילך.)21ד"ה סז ע' תרנ"ח סה"מ – יז.)22תרנ"ח נא, תהלים

שם.)23 קצז).)24ברכות (ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם וראה תמג. ע' שם תלא. ע' תרכ"ז רפה. ע' תרכ"ו סה"מ

עו.)25 ע' שם סח. ע' שם תרנ"ח כא.)26סה"מ נט, השלישי )27ישעי' בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו תו"א ראה

.11 הערה שם ובהנסמן ואילך), רצט ס"ע סיון מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ב ה'תשכ"ט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚa ˙¯ËÚ15(הראש (ֿשמעל וכתר עטרה תהיה מלכות, - חיל' [=אשת ¬∆∆«¿»

המידות] ששת - Lל'בעלה' היא , זו ÔÈÚ‰Óמעלה Ìb ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»«≈»ƒ¿»
.ÌÈÂL Ì‰ÈLcƒ¿≈∆»ƒ

‡˙È‡c ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ[מובא=]¯‰fa16‰„e‰È ˙Lb‰L ¿≈«¿∆«¿ƒ»«…«∆«»«¿»
‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿À»

‰lÙ˙Ï ברכת מסמיכים (בתפילה ƒ¿ƒ»
שמונהֿעשרה) לתפילת ישראל גאל

,„BÒÈ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰l‡‚c]ƒ¿À»ƒ¿ƒ«¿
˙ÈÁa ‡È‰ ‰lÙ˙e ,ÛÒBÈ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ«

‰„e‰È ,˙eÎÏÓ17ÔBLlÓc .[ «¿¿»¿ƒ¿
Ï"Ê¯18‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ««¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»

,(‰l‡‚Ï ‰lÙz ˙ÎÈÓÒ ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿À»
‰l‡‚e dÓB˜Óa ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿À»
,‰lÙ˙Ï (˙Lb) ˙ÎÓÒƒ¿∆∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

Ô·eÓ19‡e‰ ¯wÚ‰L ,20 »∆»ƒ»
‰lÙz‰ שהגאולה - יהודה מעלת - «¿ƒ»

אליו  נסמכת ÓB‡L¯(יוסף) ‰fÓe .ƒ∆∆≈
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰L ¯‰fa«…«∆«»«¿»¿≈

העליון) הוא יוסף ÔÈÚ(שבה ‡e‰ƒ¿»
‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ שבה) ¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»

העליון) ÌbLיהודה ,ÚÓLÓ ,«¿»∆«
dLÈ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈∆¿»
‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰ (ÌÏÚ‰a)¿∆¿≈««¬»ƒ»

.ÛÒBÈ Èa‚Ï שהגשת שנתבאר אחרי ¿«≈≈
את  גם בהעלם כוללת ליוסף יהודה

לדרגת  בשווה להיות יהודה של עלייתו

יתבאר  מיוסף, למעלה ועוד יוסף

- אדוני" "בי מיוסף יהודה שבקשת

גם  נמצאת - יוסף מעלת בו שתומשך

לפ  שפתי בבקשה "אד' התפילה ני

שגם  היא זו בקשה שתוכן תפתח"

תיכנס  האדם) של (דיבורו בתפילה

הקב"ה). של (דיבורו התורה מעלת

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«
(·"˘¯Â‰Ó) ¯"BÓ„‡ ·˙kM∆»««¿
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ««¿ƒ

‰Ê21ÌÈc˜‰ ‰„e‰iL ‰Êc , ∆¿∆∆¿»ƒ¿ƒ

‡ ¯a„È ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc) È„‡ Èa ‰ÏÁz¿ƒ»ƒ¬…ƒ¿ƒ¿»»»»ƒ¿«¿ƒ¿«∆»
˜eÒt ˙ÓÈ„˜ ÔÈÚk ‡e‰ ('B‚ Ec·Ú22ÁzÙz È˙ÙN È-„‡ «¿¿¿ƒ¿»¿ƒ«»¬…»¿»«ƒ¿»
ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰Ê ÔÈ‡L] ‰lÙz‰ Ì„B˜ ברכת‰lÙ˙Ï ‰l‡b שהרי ∆«¿ƒ»∆≈∆∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»

שמונהֿעשרה  לתפילת ישראל' 'גאל ברכת בין כלל להפסיק È‡„k˙‡אין ,ƒ¿ƒ»
‡¯Óba23Ôa¯ eÈw˙c ÔÂÈk , «¿»»≈»¿«ƒ«»»
¯ÓÈÓÏ(חכמים) שתיקנו [=כיון ¿≈«

ÁzÙz,לומר] È˙ÙN È-„‡¬…»¿»«ƒ¿»
‡iÓc ‡zÎ¯‡ ‰lÙ˙k דומה=] ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»«¿»

חלק  זה נעשה ארוכה. לתפילה

שמונהֿעשרה] p‰Â‰מתפילת .[¿ƒ≈
È-„‡ ˜eÒt‰ ÏÚ Ìeb¯za««¿««»¬…»
È˙ÙN ,L¯Èt ,ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»ƒ≈¿»«

‡˙È¯B‡a Á˙t שפתי [=פתח ¿«¿«¿»ַ

ÌÈLe¯cבתורה] ‰nÎa ¯‡·Óe .¿…»¿«»¿ƒ
חסידות] 24ÌÈ¯‡·n‰«¿»¬ƒ[=מאמרי

Ì‚Â) ‰lÙ˙e ‰¯B˙c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿ƒ»¿«
Ï"p‰ Le¯ca25‰Lwa‰c ,( «¿««¿««»»

˙ÏÁ˙‰aL ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆∆¿«¿»«
ÈÙe) ‰lÙz‰L ,‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ∆«¿ƒ»ƒ
BÓk ‰È‰z (E˙Ï‰z „ÈbÈ«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆¿
,ÁzÙz È˙ÙN È-„‡) ‰¯B˙»¬…»¿»«ƒ¿»
,‰¯BzaL BÓÎc .(‡˙È¯B‡a¿«¿»ƒ¿∆«»
‡È‰ „ÓBÏ Ì„‡‰L ‰¯Bz‰«»∆»»»≈ƒ

È¯·c ,'‰ ¯·c(הקב"ה (של ¿«¿»«
EÈÙa ÈzÓN ¯L‡26Ì„‡‰Â , ¬∆«¿ƒ¿ƒ¿»»»

‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ‡e‰ אדם ¿∆«««≈
אחר  (חוזר) כעונה הוא תורה הלומד

- הקב"ה - 27Ìbהקורא ÔÎ BÓk ,¿≈«
ÈÙec ÔÙB‡a ‰È‰z ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿∆¿∆¿ƒ
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ז 'eb dcedi eil` ybie

ה'ּצמח LÈÂב) ּבדרּוׁשי הּמבֹואר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אליו 5צדק' וּיּגׁש ֿ ּתיבֹות ׁשּסֹופי ּדזה , ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

הּוא הּוא deW6יהּודה יהּודה אליו וּיּגׁש ענין ּכי , ְָ¨¤ְְִִִֵַַָָָ

ׁשניהם  (יֹוסף) ּוזעירֿאנּפין (יהּודה) ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמלכּות

מה  עלּֿדר הּוא ׁשוה ּדענין ּומבאר, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשוים.

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּכתּוב 7ּׁשּכתּוב לעׂשֹות 8ּבפרּוׁש ְְֲִֵֵֶַַָָָ

והּיחּוד  החּבּור הּוא יׁשר ּדענין ה', ּבעיני ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּיׁשר

ויחּודא  עּלאה יחּודא ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּדדעת

אחד  למהוי ּבׁשוה), הם (ׁשּׁשניהם ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּתּתאה

עצמם,9ּבאחד  מּצד ּׁשהם ּכמֹו ויהּודה ּדיֹוסף . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

(זעירֿאנּפין), ּדּביֹוסף הפכים. ׁשני (ּכמֹו) ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָהם

הּוא  למּטה, מלמעלה עליֹון 10ׁשהּוא ּדעת ְְְְִֶֶַַַַָָ

(מלכּות), ּוביהּודה אין, ּולמּטה יׁש ְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

הּוא  למעלה, מּלמּטה ּתחּתֹון 10ׁשהּוא ּדעת ְְְְִֶַַַַַָָ

אליו  וּיּגׁש וענין אין, ּולמעלה יׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמּטה

ּתחּתֹון. ודעת עליֹון ּדדעת החּבּור הּוא ְְְְְִֶַַַַַַָיהּודה

רז"ל  ׁשאמרּו אליו 11[וזהּו וּיּגׁש הּפסּוק על ְְִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּדענין  ׁשלֹום, לׁשֹון אּלא וּיּגׁש אין ְְְִִֵֶַַַָָָָיהּודה,

ודעת  עליֹון ּדדעת החּבּור הּוא ְְְִֶַַַַַַָהּׁשלֹום

ּׁשּכתּוב 12ּתחּתֹון  מה ועלּֿדר ּבני 13]. ונקּבצּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָ

ּדעכׁשו  אחד, ראׁש להם וׂשמּו יחּדו יׂשראל ּובני ּדבני 14יהּודה העבֹודה , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

למעל  מּלמּטה היא [עׂשרת יהּודה יׂשראל ּדבני והעבֹודה ּתחּתֹון, ּדעת ה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּולעתידֿלבא  עליֹון, ּדעת למּטה, מּלמעלה היא ליֹוסף] ׁשּׁשּיכים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשבטים

ּבאחד. אחד למהוי יחד, ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָיתחּברּו

‰fÓe ּדהּגׁשת הענין ׁשּבגּלּוי, ענינים. ׁשני ליֹוסף, יהּודה ׁשּבהּגׁשת מּובן, ƒ∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמׁשּפיע, הּוא זעירֿאנּפין) (יסֹוד ׁשיֹוסף לפי הּוא ליֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָיהּודה

ׁשּימׁש אדני, ּבי ּובּקׁש ליֹוסף יהּודה נּגׁש ולכן הּמקּבל, הּוא (מלכּות) ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻויהּודה

ליֹוסף, יהּודה ּבהּגׁשת ענין ועֹוד הּצּדיק. מּיֹוסף הּׁשפע ֿ fOxOWּבֹו ּבהּסֹופי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ¤§ª¨ְֵַ

ּדעת  (זעירֿאנּפין, ּדיֹוסף והּיחּוד החּבּור ׁשהּוא יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּתיבֹות

ּתהיה  ׁשהּמלכּות לעתידֿלבא, ׁשּיהיה ּתחּתֹון) ּדעת (מלכּות, ויהּודה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעליֹון)

העלּיה  ּגם מרּמז יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש לֹומר, יׁש זה ּפי ועל הזעירֿאנּפין. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכמֹו

חיל  אׁשת (מזעירֿאנּפין, למעלה ּתהיה ׁשמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדמלכּות

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

ב.)5 שמט, פרשתנו עה"פ.)6אוה"ת הטורים ואילך.)7בעל ד כג, ראה יט.)8פ' יג, קלה,)9ראה ח"ב – הזהר לשון

בפנים).)10סע"א. לקמן (נעתק 14 שבהערה במדבר לקו"ת פרשתנו.)11ראה ריש א.)12יל"ש שמט, שם אוה"ת

ב.)13 ב, ב).)14הושע (שמט, שם באוה"ת הובא – ד) ז, שם (וראה ואילך ג ו, במדבר לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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ּבעלה  ּדׁשניהם 15עטרת מהענין ּגם ׁשּלמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ִָׁשוים.

LÈÂ ּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו ׁשהּגׁשת 16לֹומר, ¿≈ְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ּגאּלה  סמיכת ענין הּוא ליֹוסף ְְְְְִִֵַָָָֻיהּודה

ּותפּלה  יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת היא [ּדגאּלה ְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלתפּלה

יהּודה  מלכּות, ּבחינת רז"ל 17היא ּדמּלׁשֹון .[18 ְְְְְִִִַַַַָ

ּתפּלה  סמיכת (ולא לתפּלה ּגאּלה ְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻסמיכת

נסמכת  ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֻֻלגאּלה),

מּובן  לתפּלה, הּוא 91(נּגׁשת) ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

הּוא  ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומּזה

ּבהּגׁשת  ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻענין

ּדיהּודה  הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ליֹוסף ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיהּודה

יֹוסף. ְֵֵַלגּבי

אדמֹו"ר Ô·eÈÂג) ּׁשּכתב מה ּבהק ּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

 ֿ ּבדּבּור נׁשמתֹוֿעדן ְְִִֵֶָ(מהורש"ב)

זה  ּבי 21הּמתחיל ּתחלה הקּדים ׁשּיהּודה ּדזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

נא  ידּבר להתחיל צרי היה (ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹאדני

ּפסּוק  קדימת ּכענין הּוא גֹו') אדנ-י 22עבּד ְְְְְֲִִַַָָָֹ

ּבין  הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשפתי

ּבּגמרא  ּכדאיתא לתפּלה, ּדתּקינּו23ּגאּלה ּכיון , ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻ

ארכּתא  ּכתפּלה  ּתפּתח, ׂשפתי אדנ-י לממר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹרּבנן

ּפתח  ׂשפתי ּפירׁש: ּתפּתח, ׂשפתי אדנ-י הּפסּוק על ּבּתרּגּום והּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּדמּיא].

ּדרּוׁשים  ּבכּמה ּומבאר (וגם 24ּבאֹוריתא. ּותפּלה ּדתֹורה הענין הּמבארים ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

הּנ"ל  ׁשהּתפּלה 25ּבּדרּוׁש היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת זה ׁשּבפסּוק ּדהּבּקׁשה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּדכמֹו ּבאֹוריתא). ּתפּתח, ׂשפתי (אדנ-י תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ּתהלת יּגיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ(ּופי

ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', ּדבר היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ,26ׁשּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּקֹורא  אחר ּכעֹונה הּוא יּגיד 27והאדם ּדּופי ּבאֹופן ּתהיה הּתפּלה ּגם כן ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

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

ד.)15 יב, ב).)16משלי (רה, פרשתנו ריש ואילך).)17ח"א יג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

תשצד  ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ב.)18ואילך). ט, שם ב. ד, 17.)19ברכות בהערה בהנסמן דזה )20ראה מזה גם וכמובן

שם  לברכות  בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי הוא לתפלה גאולה לסמוך שצריך
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eb'ח dcedi eil` ybie

LzldYּתמׁש ׁשעלֿידּה ּתהיה האדם ׁשּתפּלת , §¦¨¤ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשל  ּתפּלתֹו ,ּתהּלת המׁשכה) מּלׁשֹון ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ(יּגיד

ַָָהּקּב"ה.

הּנ"ל מ ‰Â‰ד) ּבּדרּוׁשים ׁשּתֹורה 28באר , ¿ƒ≈ְְִֶַַַָָֹ

הענינים  ׁשני ּדגמת הם ְְְְִִִֵֵַָָָֻּותפּלה

אין  עד  מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּדלמעלה

למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּתכלית.

ּותפּלה  ּתכלית, אין עד ּדלמּטה הענין ּדגמת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻהיא

הענין  ּדגמת היא למעלה מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשהיא

הּידּוע  ועלּֿפי קץ. אין עד ׁשאֹור 29ּדלמעלה ּדזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

(הּׁשֹורׁש ּתכלית אין עד למּטה הּוא ְְִֵֵֶַַַַָאיןֿסֹוף

ׁשהּוא  והּגּלּוי, ההתּפּׁשטּות ענין הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָּדתֹורה)

ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ּומתּגּלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָמתּפּׁשט

הּוא  קץ אין עד למעלה הּוא איןֿסֹוף ׁשאֹור ְְְֵֵֵֶֶַַָוזה

מעלה  למעלה ּבעצמּותֹו ונכלל ׁשּמתעלה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּכמֹו

מּתֹורה. למעלה היא ׁשּתפּלה מּובן, קץ, אין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָעד

ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹוהּבּקׁשה

ּתהיה למעלה מּלמּטה ׁשהיא ׁשּבּתפּלה mBהיא, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ©
לּמטה. מּלמעלה ּדתֹורה, ְְְְֲִַַַַָָָָהּמעלה

ÔÈÚ‰Âהיא ּדתפּלה מבּקׁשmc`dWהּוא, ¿»ƒ¿»ְִִִָ¤¨¨¨ְֵַ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה וגם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָּומתּפּלל,

הּמּטה, ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּבּקׁשתֹו, את ממּלא ׁשהּקּב"ה זה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּתפּלה,

ּתכסֹוף  ידי ּבּתפּלה 30למעׂשה לעמֹוד ׁשּצרי זה על ּדמהּטעמים לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּובפחד  ּביראה ּבאימה רּבֹו לפני (ּתפּלה)31ּכעבד הּמּטה ׁשעבֹודת זה ּכי הּוא, , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּבעבֹודת  לפי (ּבעּקר) הּוא ּבּקׁשתֹו את למּלאת הרצֹון את למעלה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמעֹוררת

הּיׁש ּדבּטּול הּמעלה יׁשנּה ּגדֹול 32הּמּטה ּבבּטּול היא ׁשהּתפּלה ּכל ולכן, , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבּקׁשתֹו את למּלאת למעלה יֹותר מעֹוררת היא היא 33יֹותר, ׁשּתפּלה וזהּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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ובהנסמן )28 ס"ג, ואילך) קפ ס"ע ניסן מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ה'תשי"ד עומד העולם ג"ד על ד"ה ראה

.15 בהערה ובכ"מ.)29שם קפח. ע' תרס"ו טו.)30המשך יד, איוב – הכתוב ה )31לשון פ"ד תפלה הל' "ה.רמב"ם

צה. סו"ס תפלה הל' או"ח (ודאדה"ז) הוא )32טושו"ע התפלה ידי שעל מ"ן דהעלאת תלב, ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

הוא זה וענין – המדברת דצפור כהמשל שבזה, החידוש yidמפני lehiaa.(ב כ, – במדבר ס"פ סה"מ )33(לקו"ת ראה

ברכות  וראה דמרכבה. בביטול בטלים שהם לפי היא האבות דתפלת שהמעלה עה) (ע' שם תרנ"ח תמג) (ע' שם תרכ"ז

לפני  "כעבד שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם שם) ותרנ"ח תרכ"ז בסה"מ (הובא סע"ב לד,

המלך".

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÈbÈ) CLÓz d„ÈŒÏÚL ‰È‰z Ì„‡‰ ˙lÙzL ,E˙Ï‰z „ÈbÈ«ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ«»»»ƒ¿∆∆«»»À¿««ƒ

.‰"aw‰ ÏL B˙lÙz ,E˙l‰z (‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓƒ¿«¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»∆«»»
.˙ÈÏÎ˙ ÔÈ‡ „Ú ‰ËÓ ‰ËÓÏÂ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛÂÒŒÔÈ‡ ¯Â‡ ÔÈÚ

האלוקי, שבאור השלימות מבארים אלו הזוהר ËÓ‰דברי ‰ËÓÏ שנמשך -

הגשמיים, הנבראים את להחיות למטה

גם  להחיות מטה למטה שנמשך ועד

הטומאה). (כוחות הקליפות את

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ העולמות שגם -

עד  מעלה למעלה אצילות - העליונים

עצמותו  לגבי ערך להם אין - קץ אין

יתברך.

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó ‰‰Â („¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
Ï"p‰28Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯BzL , ««∆»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙Ó‚cÀ¿«¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿«»
‰¯B˙c .˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ«»«≈«¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ של חכמתו לומד שהאדם ¿«»
לשכלו  ומורידה ‰È‡הקב"ה ,ƒ

ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
‡È‰L ‰lÙ˙e ,˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
האֿל  בגדלות האדם מתבונן שבתפילה

מעצמו  ויוצא מתעלה È‰ƒ‡ובזה
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»«≈

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ .ı˜29‰Êc ≈¿«ƒ«»«¿∆
‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈¿«»
L¯BM‰) ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ«∆
ÔÈÚ ‡e‰ (‰¯B˙c¿»ƒ¿«
‡e‰L ,Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ∆
‰hÓ ‰hÓÏ ‰lb˙Óe ËMt˙Óƒ¿«≈ƒ¿«∆¿«»«»
Œ¯B‡L ‰ÊÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ¿∆∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«¿»«≈
ÏÏÎÂ ‰ÏÚ˙nL BÓk ‡e‰ ı≈̃¿∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»«¿»«
‡È‰ ‰lÙzL ,Ô·eÓ ,ı˜ ÔÈ‡≈≈»∆¿ƒ»ƒ

‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ שיתבאר .כמו ¿«¿»ƒ»

È-„‡ ‰Lwa‰Â,‡È‰ E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ¿««»»¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ
,‰¯B˙c ‰ÏÚn‰ Ìb ‰È‰z ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰L ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¿«¿»ƒ¿∆«««¬»¿»

.‰ËnÏ ‰ÏÚÓlÓ להלן תתבאר תפילה על שבתורה שהתפילה והמעלה ƒ¿«¿»¿«»
באדם, כלל תלויה אינה התורה זאת לעומת התחתון, האדם במעשה תלוי'

את  ממשיך שלו התורה ובלימוד

שהיא. כמו למטה התורה

‡È‰ ‰lÙ˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,Ïlt˙Óe Lw·Ó Ì„‡‰L∆»»»¿«≈ƒ¿«≈¿«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלהÈ„ÈŒÏÚL ««¿»»∆«¿≈
‡lÓÓ ‰"aw‰L ‰Ê ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆∆«»»¿«≈
„vÓ ‡È‰ ,B˙Lwa ˙‡∆«»»ƒƒ«
,‰hn‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»

ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ הקב"ה=] ¿«¬≈»∆ƒ¿
האדם] למעשה 30LÈÂנכסף .¿≈

‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,¯ÓBÏ«∆¿«¿»ƒ«∆
„·Úk ‰lÙza „BÓÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬«¿ƒ»¿∆∆
‰‡¯Èa ‰ÓÈ‡a Ba¯ ÈÙÏƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»

„ÁÙ·e31‰Ê Èk ,‡e‰ , ¿««ƒ∆
(‰lÙz) ‰hn‰ ˙„B·ÚL∆¬«««»¿ƒ»
ÔBˆ¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓÏ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆¿«¿»∆»»
‡e‰ B˙Lwa ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆«»»
˙„B·ÚaL ÈÙÏ (¯wÚa)¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
Ïeh·c ‰ÏÚn‰ dLÈ ‰hn‰««»∆¿»««¬»¿ƒ

Li‰32‰lÙz‰L Ïk ,ÔÎÏÂ , «≈¿»≈»∆«¿ƒ»
‡È‰ ,¯˙BÈ ÏB„b Ïeh·a ‡È‰ƒ¿ƒ»≈ƒ
˙‡lÓÏ ‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆≈¿«¿»¿«…

B˙Lwa ˙‡33‰lÙzL e‰ÊÂ . ∆«»»¿∆∆¿ƒ»
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d"kyz'd ,ybie t"y

ּדתפּלה  הּבּקׁשה ּכי למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָהעלאה

(ּבאֹופן ּבבּטּול ּדענין carCהיא הּמבּקׁש), ְְִִֶ§¤¤ְְְִֵַַָ

מּלמּטה  העלאה מּמציאּותֹו, ׁשּיֹוצא הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּבּטּול

לפני  ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ּדבר היא ותֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלמעלה.

עלֿידי  ׁשּנעׂשית והּפעּלה ּדהאדם], הּתֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעסק

 ֿ ואֹורֿאין ׁשהּתֹורה היא ּדהאדם הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעסק

מּזֹו, ויתרה לאדם. נמׁשכים ּבּה הּמלּבׁש ְְִִִִֵַָָָָָָָֻסֹוף

ּבּה הּמלּבׁש ואֹורֿאיןֿסֹוף הּתֹורה המׁשכת ְְְֵֶַַַַַָָָָֻׁשּגם

mc`A ׁשהאדם עלֿידי (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ¨¨¨ְֵֵֶַַָָָָָֹ

נמׁשכת  ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל

ׁשהּוא  ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְִִִַַַָָָָּבמציאּותֹו,

LÈÂׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְִֶֶַַַַָָָ

לזה  היא ּתכלית אין עד דלמּטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהענין

sFqÎoi`ÎxF`W,ּתכלית אין עד למּטה הּוא ¤¥ְְִֵַַַָ

נמׁשכת  הּקּב"ה ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

ׁשהּׁשּיכּות  ּבּתפּלה, הּוא כן ּכמֹו מּטה, ְְְִֵֶַַַַַָָָָלמּטה

רק  (לא היא קץ אין עד ּדלמעלה להענין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּדתפּלה

העלאה היא ׁשהּתפ ּלה ּגם)mc`dCמּפני אּלא , ְְֲִִִֵֶַַָָָ§¨¨¨ֶַָ

ּדזה sFqÎoi`ÎxF`Wלזה קץ. אין עד למעלה הּוא ְֶ¤¥ְְְֵֵֶַַָ

למלאת  חדׁש רצֹון מתעֹורר הּתפּלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשעלֿידי

אינֹו הּתֹורה חכמת ּכׁשעלּֿפי [ּגם הּמתּפּלל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבקׁשת

לזה] נעׂשה 34ראּוי הּתפּלה ׁשעלֿידי לפי הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּגם  ּולמעלה מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ׁשהּוא ׁשּלמעלה, ּבאֹור ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעלּיה

את 34מהּתֹורה  למּלאת חדׁש הרצֹון נמׁש ּומּׁשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

 ֿ ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה יתרֹון יׁש כן ׁשאףֿעלּֿפי אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקׁשתֹו.

לכן  הּמּטה, עבֹודת היא ׁשּתפּלה ּכיון הּתפּלה, ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ּתפּלה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָידי

ּבּקׁשת  (מּלּוי העֹולם לעניני ּבנֹוגע היא הּתפּלה ׁשעלֿידי מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָּגם

אּלא וההמׁשכה WxFXWהּמתּפּלל), קץ. אין עד מעלה מּלמעלה היא ההמׁשכה ְִֵֶַַָ¤¤ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

המׁשכת היא עצמּה, מּצד מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא לאחרי `zEwlּדתֹורה, ׁשּגם . ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ¡Ÿְֲֵֶַַ

ׁשּלמעלה  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו היא אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הּנבראים. ְִִִֵֶַָמּׂשכל
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ערב )34 ס"ע אייר מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ה ה'תשכ"ב גו' טוב מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

.29 הערה שם ובהנסמן ואילך),

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰ ‰lÙ˙c ‰Lwa‰ Èk ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ»ƒ
‡ˆBiL ‡e‰ Ïeha‰ ÔÈÚc ,(Lw·n‰ „·Úc ÔÙB‡a) Ïeh·a¿ƒ¿∆¿∆∆«¿«≈¿ƒ¿»«ƒ∆≈

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ האדם פעולת היא זה וכל ƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
שלמעלה. הדרגות את מעורר שבזה בתפילתו העצמית ישותו «¿B˙Â¯‰לבטל

Ìb BLiL] ÌM‰ ¯·c ‡È‰ƒ¿««≈∆∆¿«
,[Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏƒ¿≈≈∆«»¿»»»
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰lÚt‰Â¿«¿À»∆«¬≈«¿≈
‡È‰ Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»¿»»»ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Â ‰¯Bz‰L∆«»¿≈

da LaÏn‰ ו יורדיםÌÈÎLÓ «¿À»»ƒ¿»ƒ
ÌbL ,BfÓ ‰¯˙ÈÂ .Ì„‡Ï»»»ƒ≈»ƒ∆«
ŒÔÈ‡Œ¯B‡Â ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿≈
Ì„‡a da LaÏn‰ ÛBÒ«¿À»»»»»

,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ŒÏÚ ‡Ï) ‡e‰ »≈«»…«
,BÏÎN ˙‡ Ïh·Ó Ì„‡‰L È„È¿≈∆»»»¿«≈∆ƒ¿

(‰a¯c‡ ‡l‡ תורה לימוד לשם ∆»«¿«»
בשכלו  להשתמש הוא זקוק כראוי

˙LaÏ˙Óe ˙ÎLÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆ƒ¿«∆∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»¿∆
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

.‰hÓÏ שמעלת יבהיר ולהלן ¿«»
רק  אינה - העלאה תנועת - התפילה

˙Ó‚Â„·,"קץ אין עד מעלה "למעלה

תנועה  מעוררים התפילה עלֿידי אלא

זו  תנועה האלוקי, באור גם העלאה של

וביחד  קץ", אין עד מעלה ש"למעלה

התורה  בלימוד מעלה ישנה זה עם

גם  האלקות בהמשכת תפילה לגבי

למטה.

,‰¯BzaL BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿∆«»
ÔÈÚ‰Ï dlL ˙eÎiM‰««»∆»¿»ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ƒ¿«»«≈«¿ƒƒ
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏ¿∆∆≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰L∆«»∆ƒ»¿»
˙ÎLÓ ‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»ƒ¿∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ האדם של ,לשכלו ¿«»«»
,‰lÙza ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿ƒ»
ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙c ˙eÎiM‰L∆««»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»
‡Ï) ‡È‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»«≈≈ƒ…
‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ

Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰ שבתפילתו «¬»»¿»»»
ומתעלה  ישותו Ìb)מבטל ‡l‡ ,∆»«

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏעצמו Êc‰האור .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¿∆∆≈¿«¿»«≈≈¿∆
¯¯BÚ˙Ó ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL למעלה˙L˜a ˙‡ÏÓÏ L„Á ÔBˆ¯ ∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈»»»¿«…«»«

[‰ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ ÈtŒÏÚLk Ìb] Ïlt˙n‰34 «ƒ¿«≈«¿∆«ƒ»¿««»≈»»∆
,‰ÏÚÓlL ¯B‡a ‰iÏÚ ‰NÚ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆¬ƒ»»∆¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ‰lÚ˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«∆¿«¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«

‰¯Bz‰Ó34‰ÏÚÓÏ „Ú , ≈«»«¿«¿»
ÌMÓe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈ƒ»
˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ¯‰ CLÓƒ¿«»»»»¿«…
Èt ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa ˙‡∆«»»∆»∆««ƒ
‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙È LÈ ÔÎ≈≈ƒ¿««¿»»¿»
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï¿«≈««¿»»∆«¿≈
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c .‰lÙz¿ƒ»¿««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»ƒ
Ìb ÔÎÏ ,‰hn‰ ˙„B·Ú¬«««»»≈«

‰‰È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ ««¿»»ƒ¿«¿»∆«¿≈
ÈÈÚÏ Ú‚Ba ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿¿≈
˙Lwa ÈelÓ) ÌÏBÚ‰»»ƒ«»«
L¯BML ‡l‡ ,(Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈∆»∆∆
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰Â .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ«¿»»

dÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓ ואינה ƒ¿«¿»ƒ««¿»
האדם תלויה  ‰È‡במעשה ,ƒ

È¯Á‡Ï ÌbL .˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…∆«¿«¬≈
‰hÓÏ ‰„¯È ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿«»
‡È‰ ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»∆¿«¿»

.ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎOÓ הבא בסעיף ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ
המעלה  ביאור בתוספת לבאר ימשיך
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ט 'eb dcedi eil` ybie

LzldYּתמׁש ׁשעלֿידּה ּתהיה האדם ׁשּתפּלת , §¦¨¤ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשל  ּתפּלתֹו ,ּתהּלת המׁשכה) מּלׁשֹון ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ(יּגיד

ַָָהּקּב"ה.

הּנ"ל מ ‰Â‰ד) ּבּדרּוׁשים ׁשּתֹורה 28באר , ¿ƒ≈ְְִֶַַַָָֹ

הענינים  ׁשני ּדגמת הם ְְְְִִִֵֵַָָָֻּותפּלה

אין  עד  מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּדלמעלה

למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּתכלית.

ּותפּלה  ּתכלית, אין עד ּדלמּטה הענין ּדגמת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻהיא

הענין  ּדגמת היא למעלה מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשהיא

הּידּוע  ועלּֿפי קץ. אין עד ׁשאֹור 29ּדלמעלה ּדזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

(הּׁשֹורׁש ּתכלית אין עד למּטה הּוא ְְִֵֵֶַַַַָאיןֿסֹוף

ׁשהּוא  והּגּלּוי, ההתּפּׁשטּות ענין הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָּדתֹורה)

ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ּומתּגּלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָמתּפּׁשט

הּוא  קץ אין עד למעלה הּוא איןֿסֹוף ׁשאֹור ְְְֵֵֵֶֶַַָוזה

מעלה  למעלה ּבעצמּותֹו ונכלל ׁשּמתעלה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּכמֹו

מּתֹורה. למעלה היא ׁשּתפּלה מּובן, קץ, אין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָעד

ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹוהּבּקׁשה

ּתהיה למעלה מּלמּטה ׁשהיא ׁשּבּתפּלה mBהיא, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ©
לּמטה. מּלמעלה ּדתֹורה, ְְְְֲִַַַַָָָָהּמעלה

ÔÈÚ‰Âהיא ּדתפּלה מבּקׁשmc`dWהּוא, ¿»ƒ¿»ְִִִָ¤¨¨¨ְֵַ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה וגם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָּומתּפּלל,

הּמּטה, ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּבּקׁשתֹו, את ממּלא ׁשהּקּב"ה זה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּתפּלה,

ּתכסֹוף  ידי ּבּתפּלה 30למעׂשה לעמֹוד ׁשּצרי זה על ּדמהּטעמים לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּובפחד  ּביראה ּבאימה רּבֹו לפני (ּתפּלה)31ּכעבד הּמּטה ׁשעבֹודת זה ּכי הּוא, , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּבעבֹודת  לפי (ּבעּקר) הּוא ּבּקׁשתֹו את למּלאת הרצֹון את למעלה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמעֹוררת

הּיׁש ּדבּטּול הּמעלה יׁשנּה ּגדֹול 32הּמּטה ּבבּטּול היא ׁשהּתפּלה ּכל ולכן, , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבּקׁשתֹו את למּלאת למעלה יֹותר מעֹוררת היא היא 33יֹותר, ׁשּתפּלה וזהּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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ובהנסמן )28 ס"ג, ואילך) קפ ס"ע ניסן מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ה'תשי"ד עומד העולם ג"ד על ד"ה ראה

.15 בהערה ובכ"מ.)29שם קפח. ע' תרס"ו טו.)30המשך יד, איוב – הכתוב ה )31לשון פ"ד תפלה הל' "ה.רמב"ם

צה. סו"ס תפלה הל' או"ח (ודאדה"ז) הוא )32טושו"ע התפלה ידי שעל מ"ן דהעלאת תלב, ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

הוא זה וענין – המדברת דצפור כהמשל שבזה, החידוש yidמפני lehiaa.(ב כ, – במדבר ס"פ סה"מ )33(לקו"ת ראה

ברכות  וראה דמרכבה. בביטול בטלים שהם לפי היא האבות דתפלת שהמעלה עה) (ע' שם תרנ"ח תמג) (ע' שם תרכ"ז

לפני  "כעבד שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם שם) ותרנ"ח תרכ"ז בסה"מ (הובא סע"ב לד,

המלך".

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÈbÈ) CLÓz d„ÈŒÏÚL ‰È‰z Ì„‡‰ ˙lÙzL ,E˙Ï‰z „ÈbÈ«ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ«»»»ƒ¿∆∆«»»À¿««ƒ

.‰"aw‰ ÏL B˙lÙz ,E˙l‰z (‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓƒ¿«¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»∆«»»
.˙ÈÏÎ˙ ÔÈ‡ „Ú ‰ËÓ ‰ËÓÏÂ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛÂÒŒÔÈ‡ ¯Â‡ ÔÈÚ

האלוקי, שבאור השלימות מבארים אלו הזוהר ËÓ‰דברי ‰ËÓÏ שנמשך -

הגשמיים, הנבראים את להחיות למטה

גם  להחיות מטה למטה שנמשך ועד

הטומאה). (כוחות הקליפות את

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ העולמות שגם -

עד  מעלה למעלה אצילות - העליונים

עצמותו  לגבי ערך להם אין - קץ אין

יתברך.

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó ‰‰Â („¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
Ï"p‰28Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯BzL , ««∆»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙Ó‚cÀ¿«¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿«»
‰¯B˙c .˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ«»«≈«¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ של חכמתו לומד שהאדם ¿«»
לשכלו  ומורידה ‰È‡הקב"ה ,ƒ

ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
‡È‰L ‰lÙ˙e ,˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
האֿל  בגדלות האדם מתבונן שבתפילה

מעצמו  ויוצא מתעלה È‰ƒ‡ובזה
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»«≈

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ .ı˜29‰Êc ≈¿«ƒ«»«¿∆
‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈¿«»
L¯BM‰) ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ«∆
ÔÈÚ ‡e‰ (‰¯B˙c¿»ƒ¿«
‡e‰L ,Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ∆
‰hÓ ‰hÓÏ ‰lb˙Óe ËMt˙Óƒ¿«≈ƒ¿«∆¿«»«»
Œ¯B‡L ‰ÊÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ¿∆∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«¿»«≈
ÏÏÎÂ ‰ÏÚ˙nL BÓk ‡e‰ ı≈̃¿∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»«¿»«
‡È‰ ‰lÙzL ,Ô·eÓ ,ı˜ ÔÈ‡≈≈»∆¿ƒ»ƒ

‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ שיתבאר .כמו ¿«¿»ƒ»

È-„‡ ‰Lwa‰Â,‡È‰ E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ¿««»»¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ
,‰¯B˙c ‰ÏÚn‰ Ìb ‰È‰z ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰L ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¿«¿»ƒ¿∆«««¬»¿»

.‰ËnÏ ‰ÏÚÓlÓ להלן תתבאר תפילה על שבתורה שהתפילה והמעלה ƒ¿«¿»¿«»
באדם, כלל תלויה אינה התורה זאת לעומת התחתון, האדם במעשה תלוי'

את  ממשיך שלו התורה ובלימוד

שהיא. כמו למטה התורה

‡È‰ ‰lÙ˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,Ïlt˙Óe Lw·Ó Ì„‡‰L∆»»»¿«≈ƒ¿«≈¿«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלהÈ„ÈŒÏÚL ««¿»»∆«¿≈
‡lÓÓ ‰"aw‰L ‰Ê ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆∆«»»¿«≈
„vÓ ‡È‰ ,B˙Lwa ˙‡∆«»»ƒƒ«
,‰hn‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»

ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ הקב"ה=] ¿«¬≈»∆ƒ¿
האדם] למעשה 30LÈÂנכסף .¿≈

‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,¯ÓBÏ«∆¿«¿»ƒ«∆
„·Úk ‰lÙza „BÓÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬«¿ƒ»¿∆∆
‰‡¯Èa ‰ÓÈ‡a Ba¯ ÈÙÏƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»

„ÁÙ·e31‰Ê Èk ,‡e‰ , ¿««ƒ∆
(‰lÙz) ‰hn‰ ˙„B·ÚL∆¬«««»¿ƒ»
ÔBˆ¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓÏ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆¿«¿»∆»»
‡e‰ B˙Lwa ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆«»»
˙„B·ÚaL ÈÙÏ (¯wÚa)¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
Ïeh·c ‰ÏÚn‰ dLÈ ‰hn‰««»∆¿»««¬»¿ƒ

Li‰32‰lÙz‰L Ïk ,ÔÎÏÂ , «≈¿»≈»∆«¿ƒ»
‡È‰ ,¯˙BÈ ÏB„b Ïeh·a ‡È‰ƒ¿ƒ»≈ƒ
˙‡lÓÏ ‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆≈¿«¿»¿«…

B˙Lwa ˙‡33‰lÙzL e‰ÊÂ . ∆«»»¿∆∆¿ƒ»
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d"kyz'd ,ybie t"y

ּדתפּלה  הּבּקׁשה ּכי למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָהעלאה

(ּבאֹופן ּבבּטּול ּדענין carCהיא הּמבּקׁש), ְְִִֶ§¤¤ְְְִֵַַָ

מּלמּטה  העלאה מּמציאּותֹו, ׁשּיֹוצא הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהּבּטּול

לפני  ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ּדבר היא ותֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלמעלה.

עלֿידי  ׁשּנעׂשית והּפעּלה ּדהאדם], הּתֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעסק

 ֿ ואֹורֿאין ׁשהּתֹורה היא ּדהאדם הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעסק

מּזֹו, ויתרה לאדם. נמׁשכים ּבּה הּמלּבׁש ְְִִִִֵַָָָָָָָֻסֹוף

ּבּה הּמלּבׁש ואֹורֿאיןֿסֹוף הּתֹורה המׁשכת ְְְֵֶַַַַַָָָָֻׁשּגם

mc`A ׁשהאדם עלֿידי (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ¨¨¨ְֵֵֶַַָָָָָֹ

נמׁשכת  ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל

ׁשהּוא  ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְִִִַַַָָָָּבמציאּותֹו,

LÈÂׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְִֶֶַַַַָָָ

לזה  היא ּתכלית אין עד דלמּטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהענין

sFqÎoi`ÎxF`W,ּתכלית אין עד למּטה הּוא ¤¥ְְִֵַַַָ

נמׁשכת  הּקּב"ה ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

ׁשהּׁשּיכּות  ּבּתפּלה, הּוא כן ּכמֹו מּטה, ְְְִֵֶַַַַַָָָָלמּטה

רק  (לא היא קץ אין עד ּדלמעלה להענין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּדתפּלה

העלאה היא ׁשהּתפ ּלה ּגם)mc`dCמּפני אּלא , ְְֲִִִֵֶַַָָָ§¨¨¨ֶַָ

ּדזה sFqÎoi`ÎxF`Wלזה קץ. אין עד למעלה הּוא ְֶ¤¥ְְְֵֵֶַַָ

למלאת  חדׁש רצֹון מתעֹורר הּתפּלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשעלֿידי

אינֹו הּתֹורה חכמת ּכׁשעלּֿפי [ּגם הּמתּפּלל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבקׁשת

לזה] נעׂשה 34ראּוי הּתפּלה ׁשעלֿידי לפי הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּגם  ּולמעלה מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ׁשהּוא ׁשּלמעלה, ּבאֹור ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעלּיה

את 34מהּתֹורה  למּלאת חדׁש הרצֹון נמׁש ּומּׁשם קץ, אין עד מעלה למעלה עד , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

 ֿ ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה יתרֹון יׁש כן ׁשאףֿעלּֿפי אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקׁשתֹו.

לכן  הּמּטה, עבֹודת היא ׁשּתפּלה ּכיון הּתפּלה, ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ּתפּלה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָידי

ּבּקׁשת  (מּלּוי העֹולם לעניני ּבנֹוגע היא הּתפּלה ׁשעלֿידי מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָּגם

אּלא וההמׁשכה WxFXWהּמתּפּלל), קץ. אין עד מעלה מּלמעלה היא ההמׁשכה ְִֵֶַַָ¤¤ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

המׁשכת היא עצמּה, מּצד מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא לאחרי `zEwlּדתֹורה, ׁשּגם . ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ¡Ÿְֲֵֶַַ

ׁשּלמעלה  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו היא אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הּנבראים. ְִִִֵֶַָמּׂשכל
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ערב )34 ס"ע אייר מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ה ה'תשכ"ב גו' טוב מה הנה לדוד המעלות שיר ד"ה ראה

.29 הערה שם ובהנסמן ואילך),

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰ ‰lÙ˙c ‰Lwa‰ Èk ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ»ƒ
‡ˆBiL ‡e‰ Ïeha‰ ÔÈÚc ,(Lw·n‰ „·Úc ÔÙB‡a) Ïeh·a¿ƒ¿∆¿∆∆«¿«≈¿ƒ¿»«ƒ∆≈

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ האדם פעולת היא זה וכל ƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
שלמעלה. הדרגות את מעורר שבזה בתפילתו העצמית ישותו «¿B˙Â¯‰לבטל

Ìb BLiL] ÌM‰ ¯·c ‡È‰ƒ¿««≈∆∆¿«
,[Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏƒ¿≈≈∆«»¿»»»
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰lÚt‰Â¿«¿À»∆«¬≈«¿≈
‡È‰ Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»¿»»»ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Â ‰¯Bz‰L∆«»¿≈

da LaÏn‰ ו יורדיםÌÈÎLÓ «¿À»»ƒ¿»ƒ
ÌbL ,BfÓ ‰¯˙ÈÂ .Ì„‡Ï»»»ƒ≈»ƒ∆«
ŒÔÈ‡Œ¯B‡Â ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿≈
Ì„‡a da LaÏn‰ ÛBÒ«¿À»»»»»

,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ŒÏÚ ‡Ï) ‡e‰ »≈«»…«
,BÏÎN ˙‡ Ïh·Ó Ì„‡‰L È„È¿≈∆»»»¿«≈∆ƒ¿

(‰a¯c‡ ‡l‡ תורה לימוד לשם ∆»«¿«»
בשכלו  להשתמש הוא זקוק כראוי

˙LaÏ˙Óe ˙ÎLÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆ƒ¿«∆∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»¿∆
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

.‰hÓÏ שמעלת יבהיר ולהלן ¿«»
רק  אינה - העלאה תנועת - התפילה

˙Ó‚Â„·,"קץ אין עד מעלה "למעלה

תנועה  מעוררים התפילה עלֿידי אלא

זו  תנועה האלוקי, באור גם העלאה של

וביחד  קץ", אין עד מעלה ש"למעלה

התורה  בלימוד מעלה ישנה זה עם

גם  האלקות בהמשכת תפילה לגבי

למטה.

,‰¯BzaL BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿∆«»
ÔÈÚ‰Ï dlL ˙eÎiM‰««»∆»¿»ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ƒ¿«»«≈«¿ƒƒ
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏ¿∆∆≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰L∆«»∆ƒ»¿»
˙ÎLÓ ‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»ƒ¿∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ האדם של ,לשכלו ¿«»«»
,‰lÙza ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿ƒ»
ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙c ˙eÎiM‰L∆««»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»
‡Ï) ‡È‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»«≈≈ƒ…
‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ

Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰ שבתפילתו «¬»»¿»»»
ומתעלה  ישותו Ìb)מבטל ‡l‡ ,∆»«

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏעצמו Êc‰האור .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¿∆∆≈¿«¿»«≈≈¿∆
¯¯BÚ˙Ó ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL למעלה˙L˜a ˙‡ÏÓÏ L„Á ÔBˆ¯ ∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈»»»¿«…«»«

[‰ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ ÈtŒÏÚLk Ìb] Ïlt˙n‰34 «ƒ¿«≈«¿∆«ƒ»¿««»≈»»∆
,‰ÏÚÓlL ¯B‡a ‰iÏÚ ‰NÚ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆¬ƒ»»∆¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ‰lÚ˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«∆¿«¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«

‰¯Bz‰Ó34‰ÏÚÓÏ „Ú , ≈«»«¿«¿»
ÌMÓe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈ƒ»
˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ¯‰ CLÓƒ¿«»»»»¿«…
Èt ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa ˙‡∆«»»∆»∆««ƒ
‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙È LÈ ÔÎ≈≈ƒ¿««¿»»¿»
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï¿«≈««¿»»∆«¿≈
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c .‰lÙz¿ƒ»¿««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»ƒ
Ìb ÔÎÏ ,‰hn‰ ˙„B·Ú¬«««»»≈«

‰‰È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ ««¿»»ƒ¿«¿»∆«¿≈
ÈÈÚÏ Ú‚Ba ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿¿≈
˙Lwa ÈelÓ) ÌÏBÚ‰»»ƒ«»«
L¯BML ‡l‡ ,(Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈∆»∆∆
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰Â .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ«¿»»

dÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓ ואינה ƒ¿«¿»ƒ««¿»
האדם תלויה  ‰È‡במעשה ,ƒ

È¯Á‡Ï ÌbL .˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…∆«¿«¬≈
‰hÓÏ ‰„¯È ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿«»
‡È‰ ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»∆¿«¿»

.ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎOÓ הבא בסעיף ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ
המעלה  ביאור בתוספת לבאר ימשיך
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ּפי e‡·e¯ה) על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵַַָָָ

ּבמאמר  צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב 35מה ְֲֶֶֶֶַַַַַָָ

רז"ל  ׁשאמרּו הענין להבין 36דּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

אין  עד למעלה הּוא ּברּוֿהּוא ְְֵֵֶַַָָׁשאֹורֿאיןֿסֹוף

(ׁשּבֹו הּזה [ׁשהּביכל ּתכלית אין עד ּולמּטה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָקץ

ׁשנים  ּכּמה מׁש היה הּנ"ל) מאמר ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָנמצא

האחרֹון  ּובּזמן והּגיע 37ּבׁשביה, מהּׁשביה נפדה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָ

ענינים  ּכּמה יׁשנם זה ׁשּבדרּוׁש ּולהעיר, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלכאן.

הּכתּוב  ּבפרּוׁש הּנ"ל] ּבּדרּוׁשים חנֹו38ׁשאינם ְְֲִֵֵֶַַַַָָ

מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ּגם דרּכֹו ּפי על ְְִִִִֶַַַַַַַָָֹלנער

להתעּלֹות  צרי מזקין ּכׁשהאדם ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּדלכאֹורה

ּומהי  יֹותר, נעלית ׁשּגם 39למדרגה הּמעלה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּכׁשהיה  אֹותֹו ׁשחּנכּו מהּדר יסּור לא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשיזקין

חּלּוק  יׁש אנֹוׁשי  ּדּבׂשכל  ּבּמאמר, ּומבאר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָנער,

ּבנערּותֹו מּׂשיג ׁשהאדם הּׂשכל ּבין ועצּום ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּגדֹול

ּומּכלֿׁשּכן  ּבגדלּותֹו מּׂשיג ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָלּׂשכל

החּלּוק  אלקּות, ׁשהיא ּבּתֹורה אבל ְְֱֲִִִֶַַָָֹּבזקנּותֹו.

הּׂשכל  ּבהׂשגת רק הּוא לזקנּותֹו נערּותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבין

ּבּתֹורה  אבל הּתֹורה, מלּבׁשת ׁשּבּה האדם ְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשל

ּבין  חּלּוק אין הּנבראים, מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעצמּה,

ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו הּדר מן יסּור לא ּכׁשיזקין ּגם ולכן הּזקן, לׂשכל הּנער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכל

ּדכתיב  ּבּמאמר, ּומֹוסיף ׁשּביצירה 40נער. מט"ט הּוא נער זקנּתי, ּגם הייתי נער ְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָ

הרּבה  נעלית היא ׁשּבאצילּות הּתֹורה ּדחכמת ּבאצילּות, עלּיתֹו הּוא זקנּתי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָוגם

ּבאצילּות  ויתעּלה ּכׁשיזקין ּגם ואףֿעלּֿפיֿכן, ׁשּביצירה. הּתֹורה מחכמת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיֹותר

ּתענּוג  היא הּתֹורה עצם ּכי ּביצירה, נער ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו מהּדר יסּור ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלא

ׁשעׁשּועים  גו' אצלֹו (ואהיה ּדהעצמּות ּגם 41העצמי ׁשּלמעלה ּדוקא), אצלֹו , ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עּקר  (ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה זה לענין ּובנֹוגע ּדאצילּות. חכמה הּקּב"ה, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמחכמתֹו

להּׂשגה  אנֹוׁשי) ּדׂשכל ההׂשגה (וגם ּדיצירה ההׂשגה ּבין חּלּוק אין ְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה)

ֲִַּדאצילּות.
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קכח.)35 ע' שם ראה – ואילך. קי ע' ענינים באוה"ת ב).)36נדפס מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו זה.)37ז"ח מאמר אמירת שנת – תשכ"ה ו.)38בשנת כב, ב).)39משלי (עה, קטן חינוך תניא ראה

אמרו.)40 (מט"ט) העולם שר שם) ובתוס' ב טז, (יבמות וארז"ל כה. לז, תהלים – הכתוב ל.)41לשון ח, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(עונג  התורה של והעצמית העיקרית מעלתה שלגבי תפלה, לגבי שבתורה

בשווה, היא האצילות שבעולם וההשגה שלנו שבעולם ההשגה ְַָהעצמּות)

בלימוד  כמו אופן באותו האלוקי האור בשכלנו תופסים אנו התורה ובלימוד

האצילות. בעולם התורה
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d"kyz'd ,ybie t"y

היא  ּתפּלה ׁשעלֿידי למּטה ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּתפּלה.

 ֿ ׁשעל אּלא) למּטה, נמׁש עצמֹו ׁשהאלקּות ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֹ(לא

העֹולם. ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָידי

ׁשּגם  אלקּות, המׁשכת היא ּדתֹורה, ְְְְֱִֶַַַַַָָָָֹוההמׁשכה

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו היא למּטה ירידתּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָלאחרי

ׁשּנמׁשכת  ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות מּזֹו, ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויתירה

הּלֹומד, האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה

אנֹוׁשי  ּדׂשכל ההׂשגה ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינּה

ּד לּגּבּה.וההׂשגה מּמׁש ּבׁשוה הם אצילּות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדתֹורה LÈÂו) ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְִִֶַַַַָָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּדתפּלה ההמׁשכה ְְְְִִֵֵַַַַָָָלגּבי

עלּֿדרֿזה  אלקּות, ּגּלּוי ּבֹו ׁשּנמׁש ְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹלּמּטה,

לגּבי  ּתפּלה ׁשעלֿידי ׁשּבהמׁשכה ּבּיּתרֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא

לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה WxFXWההמׁשכה ְְְֶַַָָָָָ¤¤ְַַָָ

מהׁשּתלׁשלּות, מּלמעלה הּוא ּתפּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשעלֿידי

ּבנֹוגע  ּגם ה ּוא ּתפּלה ֿ ידי ׁשעל ּבהמׁשכה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיּתרֹון

dHOl ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ׁשעלֿידי , ©©¨ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּׁשנים  ּולבר החֹולים לרּפאת .42ׁשלמּטה, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנּוי  נעׂשה ּתפּלה [ׁשעלֿידי זה ּדענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּולהֹוסיף,

ּדמבֹואר  הּוא, והענין ּתפּלה. ּבכל הּוא ְְְְְְִִִַָָָָָָלמּטה]

צדק' ּדה'ּצמח הּנ"ל ׁשאיתא 43ּבּדרּוׁש ּדזה , ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכתיב 44ּבגמרא  (ּדוקא) צּבּור לא 45ׁשּבתפּלת ּכּביר א-ל ׁשהיא 46הן ימאס, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לעֹולם  ּומקּבלת הּבּקׁשה 47רצ ּויה ממּלא ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

את  ממּלא הּקּב"ה יחיד, ּבתפּלת ׁשּגם והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּדתפּלת

ּבכל  ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ׁשאנׁשי מּזה [וכדמּוכח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקׁשתֹו

ׁשּבתפּלת  אּלא לבּטלה]. ּברכה חסֿוׁשלֹום ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ּובוּדאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹום,

צּבּור  ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה הּבּקׁשה) (מּלּוי ׁשההׁשּפעה אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיחיד,

ּדרּוׁשים  ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא ׁשההׁשּפעה ׁשּבתפּלת 48היא מבֹואר ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּנ"ל  ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ולא למעלה ּתּׁשאר ׁשההׁשּפעה אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻיחיד

אּלא  למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ׁשההׁשּפעה מבֹואר צדק' ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדה'ּצמח

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

א).)42 (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א קכב.)43תניא ע' שם ענינים רע"א.)44אוה"ת ח, ה.)45ברכות לו, איוב

שם.)46 לברכות מהרש"א חדא"ג ועיין ימאס. לא אל הן כ: ח, ובאיוב ולא. ובפסוק: שם. בגמרא אדה"ז )47כ"ה לשון

רסנ"ב. השחר ברכות הל' או"ח עה.)48בשו"ע ע' שם תרנ"ח תמג. ע' שם תלה. ע' שם תרכ"ז רפה. ע' שם תרכ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.‰lÙz‡Ï) ‡È‰ ‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰c ¿ƒ»¿««¿»»¿«»∆«¿≈¿ƒ»ƒ…

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚL (‡l‡ ,‰hÓÏ CLÓ BÓˆÚ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…«¿ƒ¿«¿«»∆»∆«¿≈««¿»»
(תפילה) המטה מעבודת כתוצאה ÈÈÚaמלמעלה ÈepL ‰NÚ«¬»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌbL ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ,‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰Â .ÌÏBÚ‰»»¿««¿»»¿»ƒ«¿»«¡…∆«
‡È‰ ‰hÓÏ d˙„È¯È È¯Á‡Ï¿«¬≈¿ƒ»»¿«»ƒ
‰¯È˙ÈÂ .‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»ƒ≈»
‰¯BzaL ˙e˜Ï‡‰L ,BfÓƒ∆»¡…∆«»
˙LaÏ˙Óe ‰hÓÏ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆¿«»ƒ¿«∆∆
,„ÓBl‰ Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»«≈

ÔÈÓÏÚ ¯„‚a dÈ‡[עולמות=], ≈»¿∆∆»¿ƒ
ÈLB‡ ÏÎNc ‰‚N‰‰ ,ÔÎlL∆»≈««»»¿≈∆¡ƒ
‰ÂLa Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ‰‚N‰‰Â¿««»»«¬ƒ≈¿»∆

.dabÏ LnÓ רואים אנו ובזה «»¿«»
בירידתה  שגם התורה של מעלתה

מצד  הנה האדם, להשגת למטה

חילוק  אין התורה של העצמית מעלתה

שבעולם  להשגה אנושי שכל השגת בין

לבאר האצילות. יעבור הבא בסעיף

קודמים  בסעיפים שביאר למה בנוסף

שפועלת  תורה לגבי שבתפלה המעלה

בעולם. שינוי

ÔB¯˙i‰L BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«ƒ¿∆«ƒ¿
Èa‚Ï ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰a««¿»»¿»¿«≈
Ú‚Ba ‡e‰ ‰lÙ˙c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ»¿≈«
Èelb Ba CLÓpL ,‰hnÏ««»∆ƒ¿«ƒ

˙e˜Ï‡ יורדת שהיא כפי התורה שזו ¡…
הנברא  ‰e‡להשגת ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,«∆∆∆

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰aL ÔB¯zia«ƒ»∆««¿»»∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰lÙz¿ƒ»¿«≈««¿»»
L¯BML ‰ÊÏ ÛÒB„ ,‰¯B˙c¿»¿»»∆∆∆
‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a ÔB¯zi‰«ƒ»««¿»»∆«¿≈
,‰hnÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿≈«««»
ÈepL ‰NÚ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆ƒ
˙‡t¯Ï ,‰hÓÏL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿«»¿«…

ÌÈM‰ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰42. «ƒ¿»≈«»ƒ
È„ÈŒÏÚL] ‰Ê ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿ƒ¿»∆∆«¿≈
[‰hÓÏ ÈepL ‰NÚ ‰lÙz¿ƒ»«¬∆ƒ¿«»
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .‰lÙz ÏÎa ‡e‰¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»

'˜„ˆ ÁÓv'‰c Ï"p‰ Le¯ca ¯‡B·Óc43‡˙È‡L ‰Êc , ƒ¿»«¿««¿«∆«∆∆¿∆∆ƒ»
ˆÓ‚a44¯‡[=מובא] ˙lÙ˙aL·È˙k (‡˜Âc) ¯ea45Ï-‡ Ô‰ ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«ƒ«¿»¿ƒ≈≈

‡Ï ¯Èak46ÌÏBÚÏ ˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¯ ‡È‰L ,Ò‡ÓÈ47‰ek‰ , «ƒ…ƒ¿»∆ƒ¿»¿À∆∆¿»««»»
‡e‰ ,¯eaˆ ˙lÙ˙c ‰Lwa‰ ‡lÓÓ ‰"aw‰L ‰Êc ,‡È‰ ‰Êa»∆ƒ¿∆∆«»»¿«≈««»»ƒ¿ƒ«ƒ

Èel‚a Ìb של ישועתו בגלוי שרואים «¿ƒ
ÌbLכדלהלן ,הקב"ה  ,eÈÈ‰Â .¿«¿∆«

‡lÓÓ ‰"aw‰ ,„ÈÁÈ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ«»ƒ«»»¿«≈
‰fÓ ÁÎeÓ„ÎÂ] B˙Lwa ˙‡∆«»»¿ƒ¿»ƒ∆
ewz ‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡L∆«¿≈¿∆∆«¿»ƒ¿
,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿»
‰È‰zL ewz ‡lL È‡cÂ·e¿««∆…ƒ¿∆ƒ¿∆
‰Ïh·Ï ‰Î¯a ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿»»¿«»»
בקשתו  ממלא היה לא הקב"ה שאילו

לבטלה  ברכה חסֿושלום זו ].הייתה
¯LÙ‡ ,„ÈÁÈ ˙lÙ˙aL ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿»
(‰Lwa‰ ÈelÓ) ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ««»»
‰ÏÚn‰Â ,ÌÏÚ‰a ‰È‰zƒ¿∆¿∆¿≈¿««¬»
‡È‰ ¯eaˆ ˙lÙ˙cƒ¿ƒ«ƒƒ
.ÈeÏba ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ

ÌÈLe¯c ‰nÎaL ,¯ÈÚ‰Ïe48 ¿»ƒ∆¿«»¿ƒ
¯LÙ‡ „ÈÁÈ ˙lÙ˙aL ¯‡B·Ó¿»∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿»
‰ÏÚÓÏ ¯‡Mz ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ»≈¿«¿»

עליונים  ˙CLÓבעולמות ‡ÏÂ¿…À¿»
Ï"p‰ Le¯c·e ,‰hÓÏ¿«»«¿««
¯‡B·Ó '˜„ˆ ÁÓv'‰c¿«∆«∆∆¿»
˙lÙ˙a Ìb) ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»«ƒ¿ƒ«

‰hÓÏ ˙ÎLÓ („ÈÁÈ לעולם »ƒƒ¿∆∆¿«»
È‰zL‰הזה  ¯LÙ‡L ‡l‡ ,∆»∆∆¿»∆ƒ¿∆
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יי 'eb dcedi eil` ybie

ּפי e‡·e¯ה) על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵַַָָָ

ּבמאמר  צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב 35מה ְֲֶֶֶֶַַַַַָָ

רז"ל  ׁשאמרּו הענין להבין 36דּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

אין  עד למעלה הּוא ּברּוֿהּוא ְְֵֵֶַַָָׁשאֹורֿאיןֿסֹוף

(ׁשּבֹו הּזה [ׁשהּביכל ּתכלית אין עד ּולמּטה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָקץ

ׁשנים  ּכּמה מׁש היה הּנ"ל) מאמר ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָנמצא

האחרֹון  ּובּזמן והּגיע 37ּבׁשביה, מהּׁשביה נפדה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָ

ענינים  ּכּמה יׁשנם זה ׁשּבדרּוׁש ּולהעיר, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלכאן.

הּכתּוב  ּבפרּוׁש הּנ"ל] ּבּדרּוׁשים חנֹו38ׁשאינם ְְֲִֵֵֶַַַַָָ

מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ּגם דרּכֹו ּפי על ְְִִִִֶַַַַַַַָָֹלנער

להתעּלֹות  צרי מזקין ּכׁשהאדם ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּדלכאֹורה

ּומהי  יֹותר, נעלית ׁשּגם 39למדרגה הּמעלה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּכׁשהיה  אֹותֹו ׁשחּנכּו מהּדר יסּור לא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשיזקין

חּלּוק  יׁש אנֹוׁשי  ּדּבׂשכל  ּבּמאמר, ּומבאר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָנער,

ּבנערּותֹו מּׂשיג ׁשהאדם הּׂשכל ּבין ועצּום ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּגדֹול

ּומּכלֿׁשּכן  ּבגדלּותֹו מּׂשיג ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָלּׂשכל

החּלּוק  אלקּות, ׁשהיא ּבּתֹורה אבל ְְֱֲִִִֶַַָָֹּבזקנּותֹו.

הּׂשכל  ּבהׂשגת רק הּוא לזקנּותֹו נערּותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבין

ּבּתֹורה  אבל הּתֹורה, מלּבׁשת ׁשּבּה האדם ְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשל

ּבין  חּלּוק אין הּנבראים, מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעצמּה,

ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו הּדר מן יסּור לא ּכׁשיזקין ּגם ולכן הּזקן, לׂשכל הּנער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכל

ּדכתיב  ּבּמאמר, ּומֹוסיף ׁשּביצירה 40נער. מט"ט הּוא נער זקנּתי, ּגם הייתי נער ְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָ

הרּבה  נעלית היא ׁשּבאצילּות הּתֹורה ּדחכמת ּבאצילּות, עלּיתֹו הּוא זקנּתי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָוגם

ּבאצילּות  ויתעּלה ּכׁשיזקין ּגם ואףֿעלּֿפיֿכן, ׁשּביצירה. הּתֹורה מחכמת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיֹותר

ּתענּוג  היא הּתֹורה עצם ּכי ּביצירה, נער ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו מהּדר יסּור ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלא

ׁשעׁשּועים  גו' אצלֹו (ואהיה ּדהעצמּות ּגם 41העצמי ׁשּלמעלה ּדוקא), אצלֹו , ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עּקר  (ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה זה לענין ּובנֹוגע ּדאצילּות. חכמה הּקּב"ה, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמחכמתֹו

להּׂשגה  אנֹוׁשי) ּדׂשכל ההׂשגה (וגם ּדיצירה ההׂשגה ּבין חּלּוק אין ְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה)

ֲִַּדאצילּות.

ÏÚÂ ׁשעלֿידי ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה הּיתרֹון יֹותר עֹוד יּובן ּֿפיֿזה ¿«ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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קכח.)35 ע' שם ראה – ואילך. קי ע' ענינים באוה"ת ב).)36נדפס מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו זה.)37ז"ח מאמר אמירת שנת – תשכ"ה ו.)38בשנת כב, ב).)39משלי (עה, קטן חינוך תניא ראה

אמרו.)40 (מט"ט) העולם שר שם) ובתוס' ב טז, (יבמות וארז"ל כה. לז, תהלים – הכתוב ל.)41לשון ח, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(עונג  התורה של והעצמית העיקרית מעלתה שלגבי תפלה, לגבי שבתורה

בשווה, היא האצילות שבעולם וההשגה שלנו שבעולם ההשגה ְַָהעצמּות)

בלימוד  כמו אופן באותו האלוקי האור בשכלנו תופסים אנו התורה ובלימוד

האצילות. בעולם התורה

˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
·˙kM ‰Ó Èt ÏÚ Ô·eÈ ,¯˙BÈ≈»«ƒ«∆»«

¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓv'‰35 «∆«∆∆¿«¬»
ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„ƒ««¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L36ŒÔÈ‡ ¯B‡L ∆»¿««∆≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ»¿«¿»
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú«≈≈¿«»«≈

ÏÎÈa‰L] ˙ÈÏÎz[כתבֿיד [=כרך «¿ƒ∆«ƒ¿
¯Ó‡Ó ‡ˆÓ BaL) ‰f‰«∆∆ƒ¿»«¬»
ÌÈL ‰nk CLÓ ‰È‰ (Ï"p‰««»»∆∆«»»ƒ

ÔB¯Á‡‰ ÔÓf·e ,‰È·La37 ¿ƒ¿»«¿«»«¬
.Ô‡ÎÏ ÚÈb‰Â ‰È·M‰Ó ‰„Ùƒ¿»≈«ƒ¿»¿ƒƒ«¿»
ÌLÈ ‰Ê Le¯„aL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆ƒ¿∆∆¿»
ÌÈLe¯ca ÌÈ‡L ÌÈÈÚ ‰nk«»ƒ¿»ƒ∆≈»«¿ƒ

·e˙k‰ Le¯Ùa [Ï"p‰38CBÁ ««¿≈«»¬
ÔÈ˜ÊÈ Èk Ìb Bk¯„ Èt ÏÚ ¯ÚÏ««««ƒ«¿«ƒ«¿ƒ
‰¯B‡ÎÏc ,‰pnÓ ¯eÒÈ ‡Ï…»ƒ∆»¿ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ˜ÊÓ Ì„‡‰Lk¿∆»»»«¿ƒ»ƒ
˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¿≈»«¬≈

È‰Óe ,¯˙BÈ39ÌbL ‰ÏÚn‰ ≈«ƒ««¬»∆«
C¯c‰Ó ¯eÒÈ ‡Ï ÔÈ˜ÊÈLk¿∆«¿ƒ…»≈«∆∆
?¯Ú ‰È‰Lk B˙B‡ eÎpÁL∆ƒ¿¿∆»»««

¯‡·Óe'צדק Ó‡na¯,ה'צמח ¿»≈««¬»
ÏB„b ˜elÁ LÈ ÈLB‡ ÏÎNac∆¿≈∆¡ƒ≈ƒ»
Ì„‡‰L ÏÎO‰ ÔÈa ÌeˆÚÂ¿»≈«≈∆∆»»»
‡e‰L ÏÎOÏ B˙e¯Úa ‚ÈOÓ«ƒ¿«¬«≈∆∆
ÔkLŒÏkÓe B˙eÏ„‚a ‚ÈOÓ«ƒ¿«¿ƒ»∆≈
‡È‰L ‰¯Bza Ï·‡ .B˙e˜Êa¿ƒ¿¬»«»∆ƒ
B˙e¯Ú ÔÈaL ˜elÁ‰ ,˙e˜Ï‡¡…«ƒ∆≈«¬
˙‚N‰a ˜¯ ‡e‰ B˙e˜ÊÏ¿ƒ¿«¿«»«
daL Ì„‡‰ ÏL ÏÎO‰«≈∆∆»»»∆»
‰¯Bza Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ˙LaÏÓ¿À∆∆«»¬»«»
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ,dÓˆÚ«¿»∆ƒ»¿»∆
ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰«»»∆¿«¿»ƒ≈∆
ÏÎN ÔÈa ˜elÁ ÔÈ‡ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈ƒ≈≈∆
Ìb ÔÎÏÂ ,Ô˜f‰ ÏÎNÏ ¯Úp‰«««¿≈∆«»≈¿»≈«

ÛÈÒBÓe .¯Ú B˙BÈ‰a e‰„nÏL C¯c‰ ÔÓ ¯eÒÈ ‡Ï ÔÈ˜ÊÈLk¿∆«¿ƒ…»ƒ«∆∆∆ƒ¿Àƒ¿««ƒ
·È˙Îc ,¯Ó‡na40Èz˜Ê Ìb È˙ÈÈ‰ ¯Ú של שרו חז"ל: שאמרו ««¬»ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»«¿ƒָ

אמרו  (מט"ט) Lעולם Ë"ËÓ ‡e‰ ¯Ú ה ·מקומו, ÈˆÈ¯‰עולם ««∆ƒ»
הפסוק: ÓÎÁc˙והמשך ,˙eÏÈˆ‡a B˙iÏÚ ‡e‰ Èz˜Ê Ì‚Â¿«»«¿ƒ¬ƒ»«¬ƒ¿»¿«

‡È‰ ˙eÏÈˆ‡aL ‰¯Bz‰«»∆«¬ƒƒ
˙ÓÎÁÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ˙ÈÏÚ«¬≈«¿≈≈≈»¿«
ŒÏÚŒÛ‡Â .‰¯ÈˆÈaL ‰¯Bz‰«»∆ƒƒ»¿««
‰lÚ˙ÈÂ ÔÈ˜ÊÈLk Ìb ,ÔÎŒÈtƒ≈«¿∆«¿ƒ¿ƒ¿«∆
C¯c‰Ó ¯eÒÈ ‡Ï ˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ…»≈«∆∆
¯Ú B˙BÈ‰a e‰„nÏL∆ƒ¿Àƒ¿««
‡È‰ ‰¯Bz‰ ÌˆÚ Èk ,‰¯ÈˆÈaƒƒ»ƒ∆∆«»ƒ

) ˙eÓˆÚ‰c ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz כמו «¬»«¿ƒ¿»«¿
התורה  מעלת המבאר בפסוק שכתוב

'Â‚ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â»∆¿∆∆¿
ÌÈÚeLÚL41BÏˆ‡ (בעצמו), «¬ƒ∆¿
L ,(‡˜Âc הוא זה ÏÚÓl‰תענוג «¿»∆¿«¿»

,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁÓ Ìb«≈»¿»∆«»»
Ú‚B·e .˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒ¿≈«

‰Ê ÔÈÚÏ(העונג)‰¯BzaL ¿ƒ¿»∆∆«»
ÔÈ‡ (‰¯Bz‰ ¯wÚ ‡e‰L)∆ƒ»«»≈
‰¯ÈˆÈc ‰‚N‰‰ ÔÈa ˜elÁƒ≈««»»ƒƒ»
(ÈLB‡ ÏÎNc ‰‚N‰‰ Ì‚Â)¿«««»»¿≈∆¡ƒ

.˙eÏÈˆ‡c ‰‚N‰Ï««»»«¬ƒ
¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙i‰«ƒ¿««¿»»¿»
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d"kyz'd ,ybie t"y

היא  ּתפּלה ׁשעלֿידי למּטה ּדההמׁשכה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּתפּלה.

 ֿ ׁשעל אּלא) למּטה, נמׁש עצמֹו ׁשהאלקּות ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֹ(לא

העֹולם. ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָידי

ׁשּגם  אלקּות, המׁשכת היא ּדתֹורה, ְְְְֱִֶַַַַַָָָָֹוההמׁשכה

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו היא למּטה ירידתּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָלאחרי

ׁשּנמׁשכת  ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות מּזֹו, ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויתירה

הּלֹומד, האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה

אנֹוׁשי  ּדׂשכל ההׂשגה ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינּה

ּד לּגּבּה.וההׂשגה מּמׁש ּבׁשוה הם אצילּות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדתֹורה LÈÂו) ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְִִֶַַַַָָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּדתפּלה ההמׁשכה ְְְְִִֵֵַַַַָָָלגּבי

עלּֿדרֿזה  אלקּות, ּגּלּוי ּבֹו ׁשּנמׁש ְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹלּמּטה,

לגּבי  ּתפּלה ׁשעלֿידי ׁשּבהמׁשכה ּבּיּתרֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא

לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה WxFXWההמׁשכה ְְְֶַַָָָָָ¤¤ְַַָָ

מהׁשּתלׁשלּות, מּלמעלה הּוא ּתפּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשעלֿידי

ּבנֹוגע  ּגם ה ּוא ּתפּלה ֿ ידי ׁשעל ּבהמׁשכה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיּתרֹון

dHOl ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ׁשעלֿידי , ©©¨ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּׁשנים  ּולבר החֹולים לרּפאת .42ׁשלמּטה, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנּוי  נעׂשה ּתפּלה [ׁשעלֿידי זה ּדענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּולהֹוסיף,

ּדמבֹואר  הּוא, והענין ּתפּלה. ּבכל הּוא ְְְְְְִִִַָָָָָָלמּטה]

צדק' ּדה'ּצמח הּנ"ל ׁשאיתא 43ּבּדרּוׁש ּדזה , ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכתיב 44ּבגמרא  (ּדוקא) צּבּור לא 45ׁשּבתפּלת ּכּביר א-ל ׁשהיא 46הן ימאס, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לעֹולם  ּומקּבלת הּבּקׁשה 47רצ ּויה ממּלא ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

את  ממּלא הּקּב"ה יחיד, ּבתפּלת ׁשּגם והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּדתפּלת

ּבכל  ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ׁשאנׁשי מּזה [וכדמּוכח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקׁשתֹו

ׁשּבתפּלת  אּלא לבּטלה]. ּברכה חסֿוׁשלֹום ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ּובוּדאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹום,

צּבּור  ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה הּבּקׁשה) (מּלּוי ׁשההׁשּפעה אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיחיד,

ּדרּוׁשים  ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא ׁשההׁשּפעה ׁשּבתפּלת 48היא מבֹואר ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּנ"ל  ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ולא למעלה ּתּׁשאר ׁשההׁשּפעה אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻיחיד

אּלא  למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ׁשההׁשּפעה מבֹואר צדק' ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדה'ּצמח
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א).)42 (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א קכב.)43תניא ע' שם ענינים רע"א.)44אוה"ת ח, ה.)45ברכות לו, איוב

שם.)46 לברכות מהרש"א חדא"ג ועיין ימאס. לא אל הן כ: ח, ובאיוב ולא. ובפסוק: שם. בגמרא אדה"ז )47כ"ה לשון

רסנ"ב. השחר ברכות הל' או"ח עה.)48בשו"ע ע' שם תרנ"ח תמג. ע' שם תלה. ע' שם תרכ"ז רפה. ע' שם תרכ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.‰lÙz‡Ï) ‡È‰ ‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰c ¿ƒ»¿««¿»»¿«»∆«¿≈¿ƒ»ƒ…

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚL (‡l‡ ,‰hÓÏ CLÓ BÓˆÚ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…«¿ƒ¿«¿«»∆»∆«¿≈««¿»»
(תפילה) המטה מעבודת כתוצאה ÈÈÚaמלמעלה ÈepL ‰NÚ«¬»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌbL ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ,‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰Â .ÌÏBÚ‰»»¿««¿»»¿»ƒ«¿»«¡…∆«
‡È‰ ‰hÓÏ d˙„È¯È È¯Á‡Ï¿«¬≈¿ƒ»»¿«»ƒ
‰¯È˙ÈÂ .‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»ƒ≈»
‰¯BzaL ˙e˜Ï‡‰L ,BfÓƒ∆»¡…∆«»
˙LaÏ˙Óe ‰hÓÏ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆¿«»ƒ¿«∆∆
,„ÓBl‰ Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»«≈

ÔÈÓÏÚ ¯„‚a dÈ‡[עולמות=], ≈»¿∆∆»¿ƒ
ÈLB‡ ÏÎNc ‰‚N‰‰ ,ÔÎlL∆»≈««»»¿≈∆¡ƒ
‰ÂLa Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ‰‚N‰‰Â¿««»»«¬ƒ≈¿»∆

.dabÏ LnÓ רואים אנו ובזה «»¿«»
בירידתה  שגם התורה של מעלתה

מצד  הנה האדם, להשגת למטה

חילוק  אין התורה של העצמית מעלתה

שבעולם  להשגה אנושי שכל השגת בין

לבאר האצילות. יעבור הבא בסעיף

קודמים  בסעיפים שביאר למה בנוסף

שפועלת  תורה לגבי שבתפלה המעלה

בעולם. שינוי

ÔB¯˙i‰L BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«ƒ¿∆«ƒ¿
Èa‚Ï ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰a««¿»»¿»¿«≈
Ú‚Ba ‡e‰ ‰lÙ˙c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ»¿≈«
Èelb Ba CLÓpL ,‰hnÏ««»∆ƒ¿«ƒ

˙e˜Ï‡ יורדת שהיא כפי התורה שזו ¡…
הנברא  ‰e‡להשגת ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,«∆∆∆

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰aL ÔB¯zia«ƒ»∆««¿»»∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰lÙz¿ƒ»¿«≈««¿»»
L¯BML ‰ÊÏ ÛÒB„ ,‰¯B˙c¿»¿»»∆∆∆
‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a ÔB¯zi‰«ƒ»««¿»»∆«¿≈
,‰hnÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿≈«««»
ÈepL ‰NÚ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆ƒ
˙‡t¯Ï ,‰hÓÏL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿«»¿«…

ÌÈM‰ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰42. «ƒ¿»≈«»ƒ
È„ÈŒÏÚL] ‰Ê ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿ƒ¿»∆∆«¿≈
[‰hÓÏ ÈepL ‰NÚ ‰lÙz¿ƒ»«¬∆ƒ¿«»
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .‰lÙz ÏÎa ‡e‰¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»

'˜„ˆ ÁÓv'‰c Ï"p‰ Le¯ca ¯‡B·Óc43‡˙È‡L ‰Êc , ƒ¿»«¿««¿«∆«∆∆¿∆∆ƒ»
ˆÓ‚a44¯‡[=מובא] ˙lÙ˙aL·È˙k (‡˜Âc) ¯ea45Ï-‡ Ô‰ ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«ƒ«¿»¿ƒ≈≈

‡Ï ¯Èak46ÌÏBÚÏ ˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¯ ‡È‰L ,Ò‡ÓÈ47‰ek‰ , «ƒ…ƒ¿»∆ƒ¿»¿À∆∆¿»««»»
‡e‰ ,¯eaˆ ˙lÙ˙c ‰Lwa‰ ‡lÓÓ ‰"aw‰L ‰Êc ,‡È‰ ‰Êa»∆ƒ¿∆∆«»»¿«≈««»»ƒ¿ƒ«ƒ

Èel‚a Ìb של ישועתו בגלוי שרואים «¿ƒ
ÌbLכדלהלן ,הקב"ה  ,eÈÈ‰Â .¿«¿∆«

‡lÓÓ ‰"aw‰ ,„ÈÁÈ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ«»ƒ«»»¿«≈
‰fÓ ÁÎeÓ„ÎÂ] B˙Lwa ˙‡∆«»»¿ƒ¿»ƒ∆
ewz ‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡L∆«¿≈¿∆∆«¿»ƒ¿
,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿»
‰È‰zL ewz ‡lL È‡cÂ·e¿««∆…ƒ¿∆ƒ¿∆
‰Ïh·Ï ‰Î¯a ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿»»¿«»»
בקשתו  ממלא היה לא הקב"ה שאילו

לבטלה  ברכה חסֿושלום זו ].הייתה
¯LÙ‡ ,„ÈÁÈ ˙lÙ˙aL ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿»
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eb'יב dcedi eil` ybie

ּדכיון  לֹומר, ויׁש ּבהעלם. ׁשּתהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשאפׁשר

למּטה  ההׁשּפעה ׁשּתׁשּפע היא ּדתפּלה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻּדהּבקׁשה

ּגם  לכן, הּׁשנים), ּולבר החֹולים ְְִִֵֵַַַַָָָֹ(לרּפאת

אבל  ׁשּבּקׁש, ההׁשּפעה לֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּממׁשיכים

היא  ּתפּלתֹו למּטה, נמׁשכת אינּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָההׁשּפעה

ּגם  ּתפּלה, ׁשּבכל מּוכח, ּומּזה לבּטלה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּברכה

אּלא  למּטה ההׁשּפעה נמׁשכת יחיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבתפּלת

ּבהעלם. ׁשּתהיה ְְְְִֵֶֶֶֶֶָׁשאפׁשר

CÈLÓÓe המׁשכת ׁשּלפעמים ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

רּבּוי  מּפני הּוא ּבהעלם היא ְְְִִִֵֵֶֶַַהּׁשפע

הּוא  ׁשהּׁשפע ּדזה והיינּו, הּמבּדילים . ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּמסכים

ההמׁשכה  אֹופן מּצד לא הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֹּבהעלם

ׁשלמעלה  ּדהעלם ּבּדרגא היא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשההמׁשכה

הּמסכים 49מּגּלּוי  מּצד הּוא ׁשההעלם אּלא, ,( ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

סגּור, ּבכלי מּתנה נתינת ּובדגמת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֻהּמעלימים.

ׁשּמּצד  אּלא ּבּכלי, ּבׁשלמּות היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהמּתנה

ּבּגלּוי. אֹותּה לקחת אפׁשר אי ּדהּכלי ְְְְִִֶַַַַָָָָָָהּמס

עלֿידי  ׁשּנמׁשכּו ׁשההׁשּפעֹות ּבּמאמר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּומֹוסיף

ּבהעלם  ּבׁשלימּות ׁשּיׁשנם רק לא הּתפּלֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכל

ּכל  ּדכׁשיתעֹוררּו ּבּגלּוי. ּגם יהיּו סֹוף ׁשּסֹוף ְְְְְִִִִֶֶֶַָָאּלא

ּדכל  ההמׁשכֹות ּכל אז יתּגּלּו הּמסכים, ּכל ויּבּטלּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָיׂשראל

הּדֹורֹות. ּכל ׁשּבמׁש ְְִֶֶֶַַָהּתפּלֹות

מהׁשּתלׁשלּות CÈ¯ˆÂז) ׁשּלמעלה אֹור נמׁש ּתפּלה ׁשעלֿידי ּדהּטעם להבין, ¿»ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשנים) ּולבר החֹולים (לרּפאת ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעל

מּצד oiawpהּוא oin z`lrdd ׁשּבּתפּלה 42ׁשּבּתפּלה נקבין מים העלאת ּדענין , ִַ©©£¨©©¦ª§¦ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשעלֿידי מבֹואר ּובּמאמר ּובבּטּול, ּבּכּונה היא ּכׁשהּתפּלה לכאֹורה lMהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ¨
ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ּבהעלם). ׁשהּוא (אּלא ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבתפּלתֹו), מכּון ּכׁשאינֹו (ּגם מתּפּלל ׁשּיׂשראל ּכעֹומד FzEIniptAּדּבעת הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ¦§¦¦ְֵ

מים  העלאת היא ּדיׂשראל ּתפּלה ּכל ולכן, ּבהעלם. ׁשּזהּו אּלא ,הּמל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפני

הּנבראים. את לׁשּנֹות מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ּוממׁשכת ׁשּמעֹוררת ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנקבין

נקבין  מים העלאת ׁשעלֿידי הּבּקׁשה) (מיּלּוי למּטה והּׁשּנּוי ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא

מיּלּוי  יֹותר, ּבגּלּוי הם ׁשּבתפּלה והּבּטּול ׁשהּכּונה וכל ּבהעלם. הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

יֹותר. ּבגּלּוי הּוא ְִֵַַָָהּבּקׁשה
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מצד )49 הוא שההעלם שמבאר שלאחרי שם, אוה"ת וראה לבטלה. ברכה דשמו"ע הברכות היו – זה באופן הי' דבאם

" אומר ח"ו".oklהמסכים, שוא תפילת נק' אין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓBÏ LÈÂ .ÌÏÚ‰a יורדת תפילה שבכל צדק' ה'צמח שמבאר לכך הטעם ¿∆¿≈¿≈«

למטה  עד ÚtLzLההמשכה ‡È‰ ‰lÙ˙c ‰L˜a‰c ÔÂÈÎc ,¿≈»¿««»»ƒ¿ƒ»ƒ∆À¿«
Ìb ,ÔÎÏ ,(ÌÈM‰ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡t¯Ï) ‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»¿«…«ƒ¿»≈«»ƒ»≈«
dÈ‡ ‰ÚtL‰‰ Ï·‡ LwaL ‰ÚtL‰‰ BÏ ÌÈÎÈLÓnLk¿∆«¿ƒƒ««¿»»∆ƒ≈¬»««¿»»≈»

‡È‰ B˙lÙz ,‰hÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»¿ƒ»ƒ
,ÁÎeÓ ‰fÓe ,‰Ïh·Ï ‰Î¯a¿»»¿«»»ƒ∆»

Ìb ,‰lÙz ÏÎaL„ÈÁÈ ˙lÙ˙a ∆¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»ƒ
‡l‡ ‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««¿»»¿«»∆»

.ÌÏÚ‰a ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿∆¿≈
CÈLÓÓe'צדק Ó‡na¯,ה'צמח «¿ƒ««¬»

˙ÎLÓ‰ ÌÈÓÚÙlL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»ƒ«¿»«
ÚÙM‰ למטה‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡È‰ «∆«ƒ¿∆¿≈

ÌÈÎÒn‰ Èea¯ ÈtÓƒ¿≈ƒ«»»ƒ
‰Êc ,eÈÈ‰Â .ÌÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ¿«¿¿∆
‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÚÙM‰L∆«∆«¿∆¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡ „vÓ ‡Ï…ƒ«∆««¿»»
‡‚¯ca ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L)∆««¿»»ƒ¿«¿»
ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏL ÌÏÚ‰c¿∆¿≈∆¿«¿»ƒƒ
יכולה  שאינה רוחנית המשכה [=שזוהי

49ÌÏÚ‰‰Lלהתגלות] ,‡l‡ ,(∆»∆«∆¿≈
ÌÈÎÒn‰ „vÓ ‡e‰ƒ««»»ƒ

ÌÈÓÈÏÚn‰ עד יורדת וההמשכה ««¿ƒƒ
גילוי  מונע חיצוני דבר אולם למטה,

zÓ‰ההמשכה  ˙È˙ ˙Ó‚„·e .¿À¿«¿ƒ««»»
‡È‰ ‰zÓ‰L ,¯e‚Ò ÈÏÎaƒ¿ƒ»∆««»»ƒ
„vnL ‡l‡ ,ÈÏka ˙eÓÏLaƒ¿≈«¿ƒ∆»∆ƒ«

ÈÏk‰c CÒn‰ חיצוני גורם --È‡ «»»¿«¿ƒƒ
.ÈeÏba d˙B‡ ˙Á˜Ï ¯LÙ‡∆¿»»««»¿»
˙BÚtL‰‰L ,¯Ó‡na ÛÈÒBÓeƒ««¬»∆««¿»
,˙BlÙz‰ Ïk È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL∆ƒ¿¿«¿≈»«¿ƒ
˙eÓÈÏLa ÌLiL ˜¯ ‡Ï…«∆∆¿»ƒ¿≈
eÈ‰È ÛBÒ ÛBqL ‡l‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ¿
Ïk e¯¯BÚ˙ÈLÎc .ÈeÏba Ìb«¿ƒƒ¿∆ƒ¿¿»
‰ÓÏL ‰·eL˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿≈»
elb˙È ,ÌÈÎÒn‰ Ïk eÏhaÈÂƒ»¿»«»»ƒƒ¿«
ÏÎc ˙BÎLÓ‰‰ Ïk Ê‡»»««¿»¿»
Ïk CLÓaL ˙BlÙz‰«¿ƒ∆¿∆∆»

.˙B¯Bc‰ שבתפלה זה, מכל נתבאר «
רק  לא גדולה מעלה אנו רואים

בהמשכה  גם אלא למעלה בההעלאה

כאשר  שאפילו יתבאר ולהלן למטה.

וממשיך  מעורר בתפלתו מכוון אינו

למטה. אור

¯B‡ CLÓ ‰lÙz È„ÈŒÏÚL ÌÚh‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒ¿«««∆«¿≈¿ƒ»ƒ¿»
ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ B„ÈŒÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«»«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ
ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ (ÌÈM‰ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡t¯Ï)¿«…«ƒ¿»≈«»ƒƒ«««¬»««ƒ

‰lÙzaL ÔÈ·˜42ÔÈ·˜ ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ÔÈÚc [=התעוררות , À¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»««ƒÀ¿ƒ
האדם] ‰e‡המטה, ‰lÙzaL∆«¿ƒ»

‡È‰ ‰lÙz‰Lk ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿∆«¿ƒ»ƒ
¯Ó‡n·e ,Ïeh··e ‰eka¿«»»¿ƒ««¬»
‰lÙz Ïk È„ÈŒÏÚL ¯‡B·Ó¿»∆«¿≈»¿ƒ»
‡l‡) ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ∆»

(ÌÏÚ‰a ‡e‰L לא הרי ולכאורה, ∆¿∆¿≈
נר  ביטול תמיד הרגשת במתפלל ?אה

˙Úac ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆∆¿≈
BÈ‡Lk Ìb) Ïlt˙Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿∆≈

,(B˙lÙ˙a ÔeÎÓהרי ¿«≈ƒ¿ƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚk ‡e‰ B˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈
.ÌÏÚ‰a e‰fL ‡l‡ ,CÏn‰«∆∆∆»∆∆¿∆¿≈
‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰lÙz Ïk ,ÔÎÏÂ¿»≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ
˙¯¯BÚnL ÔÈ·˜ ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒÀ¿ƒ∆¿∆∆
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓÓe«¿∆∆»∆¿«¿»
˙‡ ˙BpLÏ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«∆
‰ÎLÓ‰‰L ‡l‡ .ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆»∆««¿»»
ÈelÈÓ) ‰hÓÏ ÈepM‰Â¿«ƒ¿«»ƒ
˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL (‰Lwa‰««»»∆«¿≈«¬»«
.ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰Ê ÔÈ·˜ ÌÈÓ«ƒÀ¿ƒ∆¿∆¿≈
Ïeha‰Â ‰ek‰L ÏÎÂ¿»∆««»»¿«ƒ
,¯˙BÈ Èel‚a Ì‰ ‰lÙ˙aL∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ≈
Èel‚a ‡e‰ ‰Lwa‰ ÈelÈÓƒ««»»¿ƒ
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מה 43ּבּמאמר CÈLÓÓeח) יּובן ׁשעלּֿפיֿזה , «¿ƒֲִֶֶַַַָָָ

ּבּגמרא  רּבי 50ּדאיתא ׁשּכׁשׁשמע ְְְִִֶֶַַַָָָָ

ּדגמת  הם ּובניו חּיא ׁשרּבי הּנביא ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמאלּיהּו

אמר  הּתיבה, לפני רּבי אֹותם העמיד ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָהאבֹות,

ואתא  הּגׁשם מֹוריד  זיקא, ונׁשיב הרּוח ְְִִִִֶֶַַַָָָָָמׁשיב

רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמטרא,

היּו ּובניו חּיא ּדרּבי להבין, וצרי ְְְְִִִִַָָָָָָָָעלמא.

ההמׁשכה  ואףֿעלּֿפיֿכן  יֹום, ּבכל ְְְְְִִִֵַַַַַָָָמתּפּללים

מיטרא, אתא זיקא, (נׁשיב ּתפּלתם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָׁשעלֿידי

רּבי  אֹותם ּכׁשהעמיד ּדוקא היתה עלמא) ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָרגׁש

 ֿ ּדעל לֹומר, אפׁשר היה ולכאֹורה הּתיבה. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלפני

צּבּור, ׁשלּוחי והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָידי

היא  צּבּור ּותפּלת הּצּבּור, ּכח ּבתפּלתם ְְִִִִִִַַַָָָָֹהיה

מס  ּכׁשּיׁשנם ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת כים,רצּויה ְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּבגּלּוי  היא אינֹו51ההמׁשכה זה ּבאּור אבל . ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשהּׁשליחֿצּבּור  ּגם צּבּור, ּתפּלת ּגם ּכי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָמסּפיק,

לפעֹול ּבכֹוחּה אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם iENbAהּוא ְְְִֵֵָָָָ§¦
ּדתחית  הּׁשּנּוי ּובפרט ּבּבריאה, ּגדֹול ְְְִִִִִִַַַָָָׁשּנּוי

ּומבאר  הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמתים,

ּדכלל  צּבּור ׁשלּוחי ונעׂשּו הּתיבה לפני רּבי אֹותם ׁשהעמיד ּדעלֿידי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּמאמר,

ׁשהיּו ׁשהּצּבּור לזה ּדנֹוסף הּמסכים. את ּתפּלתם) (עלֿידי ׁשברּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,

ׁשם  היּו ׁשּלא אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה מאד, התעֹוררּו ּכּלם ּתפּלתם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּבׁשעת

היתה  ׁשּתפּלתם מּכיון ּתפּלתם, עלֿידי ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹולא

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם י ׂשראל, ּדכל צּבּור ׁשלּוחי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּבתֹור

LÈÂׁשעלֿידי ּבזה, הּבאּור ועׂשה iAxWלֹומר הּתיבה לפני אֹותם העמיד ¿≈ְֵֵֶֶַַַָ¤©¦ְְֱִִֵֵֶַָָָָ

על  (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל יׂשראל, ּדכל צּבּור לׁשלּוחי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותם

הענין) מּכל ּכלל ידעּו ׁשּלא ּבׁשעת 52אּלּו ׁשהיּו הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

 ֿ (הּׁשלּוחי עצמם ּובניו חּיא רּבי אחרי ּומּכלֿׁשּכן ּובניו, חּיא רּבי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּתפּלת

רּבי  ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ּדהּצּבּור ההתעֹוררּות ולכן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצּבּור),

הּמסכים. ּבטלּו ועלֿידיֿזה יׂשראל, ּכל על ּבפנימּיּות ּפעלּו ּובניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָחּיא
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ב.)50 פה, גדולה )51ב"מ לתפלה צריך יותר גדולה היא שהבקשה וכל דרגות, חילוקי כו"כ יש ציבור בתפלת שגם אלא

ס"ט. סנ"ג השחר ברכות הל' או"ח אדה"ז שו"ע (ראה נשמעת שתפלתו וכו' זקן יהי' ציבור שהשליח וגם ),p"yeיותר,

האבות. דוגמת שהם ובניו ר"ח יהי' שהש"ץ צריך הי' הגם )52ולכן וש"נ), ב. קו, (כתובות עליהן מתנה ב"ד לב וע"ד

מזה. כלל יודעים שאין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡na CÈLÓÓe (Á43‡˙È‡c ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚL , «¿ƒ««¬»∆«ƒ∆»»¿ƒ»

‡¯Óba50Èa¯ ÚÓLLkL(הנשיא יהודה ‰È·p‡(רבי e‰iÏ‡Ó «¿»»∆¿∆»««ƒ≈≈ƒ»«»ƒ
˙B·‡‰ ˙Ó‚c Ì‰ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯L במרום נשמעת ,שתפילתן ∆«ƒƒ»»»≈À¿«»»
¯Ó‡ ,‰·Èz‰ ÈÙÏ Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰(חייא ‰¯Áe(ר' ·ÈLÓ ∆¡ƒ»«ƒƒ¿≈«≈»»««ƒ»«

‡˜ÈÊ ·ÈLÂ[רוח ,[=נשבה ¿»ƒƒ»
‡¯ËÓ ‡˙‡Â ÌLb‰ „È¯BÓƒ«∆∆¿»»ƒ¿»

גשם] ÓÈÓÏ¯[=בא ÈhÓ Èk ,ƒ»≈¿≈«
לומר] בא ‰ÌÈ˙n[=כאשר ‰iÁÓ¿«∆«≈ƒ

‡ÓÏÚ L‚¯[העולם .[=נזדעזע »«»¿»
ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ»»»
ŒÛ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó eÈ‰»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈««¿»»∆«¿≈
‡˙‡ ,‡˜ÈÊ ·ÈL) Ì˙lÙz¿ƒ»»»ƒƒ»»»
‰˙È‰ (‡ÓÏÚ L‚¯ ,‡¯ËÈÓƒ¿»»«»¿»»¿»
Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰Lk ‡˜Âc«¿»¿∆∆¡ƒ»«ƒ
‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ?‰·Èz‰ ÈÙÏƒ¿≈«≈»¿ƒ¿»»»
È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿«¿≈

‰Â ‰·Èz‰ ÈÙÏ eÏlt˙‰LeÈ ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈«≈»¿»
Ì˙lÙ˙a ‰È‰ ,¯eaˆ ÈÁeÏL¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»»
¯eaˆ ˙lÙ˙e ,¯eav‰ ÁBk««ƒ¿ƒ«ƒ
,ÌÏBÚÏ ˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¯ ‡È‰ƒ¿»¿À∆∆¿»

c כאמורÌÈÎÒÓ ÌLiLk Ì‚ ¿«¿∆∆¿»»»ƒ
תפילת  השפע, המשכת על המסתירים

אלו  מסכים מבטלת הציבור

Èel‚aו  ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰51Ï·‡ . ««¿»»ƒ¿ƒ¬»
Ìb Èk ,˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰Ê ¯e‡a≈∆≈«¿ƒƒ«
ŒÁÈÏM‰Lk Ìb ,¯eaˆ ˙lÙz¿ƒ«ƒ«¿∆«»ƒ«
,¯˙BÈa ÏB„b Ì„‡ ‡e‰ ¯eaƒ̂»»»¿≈
Èel‚a ÏBÚÙÏ dÁBÎa ÔÈ‡≈¿»ƒ¿¿ƒ
Ë¯Ù·e ,‰‡È¯aa ÏB„b ÈepLƒ»«¿ƒ»ƒ¿»
,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙c ÈepM‰«ƒƒ¿ƒ««≈ƒ
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈÎÒÓ ÌLiLk¿∆∆¿»»»ƒ««¿ƒƒ
המיוחד  מהו ביאור, צריך כן ואם

רבי  שהעמידם תפילה באותה דווקא

Ó‡na¯,להתפלל  ¯‡·Óe ?¿»≈««¬»
Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆∆¡ƒ»«ƒ

ישראל) כלל של נשיא ≈¿ÈÙÏƒ(שהיה
¯eaˆ ÈÁeÏL eNÚÂ ‰·Èz‰«≈»¿«¬¿≈ƒ
È„ÈŒÏÚ) e¯·L ,Ï‡¯NÈ ÏÏÎcƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿≈

ÌÈÎÒn‰ ˙‡ (Ì˙lÙz באופן ¿ƒ»»∆«»»ƒ

גדול  כה שינוי Ì˙lÙzשניכר ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰L ‰ÊÏ ÛÒBc .¿«»∆∆«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»»
ÌÈÎÒn‰ Ìb ‰p‰ ,„‡Ó e¯¯BÚ˙‰ Ìlk שהסתירוel‡ „vÓ À»ƒ¿¿¿…ƒ≈««»»ƒƒ«≈

È„ÈŒÏÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ e¯·L ,e¯¯BÚ˙ ‡ÏÂ ÌL eÈ‰ ‡lL∆…»»¿…ƒ¿¿»¿«ƒƒ»»»«¿≈
ÏÎc ¯eaˆ ÈÁeÏL ¯B˙a ‰˙È‰ Ì˙lÙzL ÔÂÈkÓ ,Ì˙lÙz¿ƒ»»ƒ≈»∆¿ƒ»»»¿»¿¿≈ƒ¿»
‡lL el‡ ÏL Ìb ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆≈∆…

.e¯¯BÚ˙ƒ¿¿
ŒÏÚL ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈¿∆∆«
ÈÙÏ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰ Èa¯L È„È¿≈∆«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿≈
ÈÁeÏLÏ Ì˙B‡ ‰NÚÂ ‰·Èz‰«≈»¿»»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÚt ,Ï‡¯NÈ ÏÎc ¯eaƒ̂¿»ƒ¿»≈»«∆
el‡ ÏÚ Ìb) Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»≈««≈
ÏkÓ ÏÏk eÚ„È ‡lL∆…»¿¿»ƒ»

(ÔÈÚ‰52È¯Á‡ ÌÈ¯¯‚ eÈ‰iL »ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈
˙lÙz ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«
ÔkLŒÏkÓe ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»»»ƒ»∆≈
ÌÓˆÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ È¯Á‡«¬≈«ƒƒ»»»«¿»
,ÔÎÏÂ ,(¯eaˆŒÈÁeÏM‰)«¿≈ƒ¿»≈
eÈ‰L ¯eav‰c ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿¿«ƒ∆»
ÏL Ì˙lÙ˙e ,‰lÙz‰ ˙ÚMaƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»»∆
eÏÚt ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»»»»¬
,Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»≈
.ÌÈÎÒn‰ eÏËa ‰Ê È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¿«»»ƒ
בפרטיות  וֿח בסעיפים שביאר אחרי

שינוי  (הפועלת התפילה מעלת

לבאר  חוזר למטה), בעולם והמשכה

שבתפ  אופן מעלת שישנו גם תהיה ילה

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



יג 'eb dcedi eil` ybie

ּדכיון  לֹומר, ויׁש ּבהעלם. ׁשּתהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשאפׁשר

למּטה  ההׁשּפעה ׁשּתׁשּפע היא ּדתפּלה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻּדהּבקׁשה

ּגם  לכן, הּׁשנים), ּולבר החֹולים ְְִִֵֵַַַַָָָֹ(לרּפאת

אבל  ׁשּבּקׁש, ההׁשּפעה לֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּממׁשיכים

היא  ּתפּלתֹו למּטה, נמׁשכת אינּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָההׁשּפעה

ּגם  ּתפּלה, ׁשּבכל מּוכח, ּומּזה לבּטלה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּברכה

אּלא  למּטה ההׁשּפעה נמׁשכת יחיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבתפּלת

ּבהעלם. ׁשּתהיה ְְְְִֵֶֶֶֶֶָׁשאפׁשר

CÈLÓÓe המׁשכת ׁשּלפעמים ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

רּבּוי  מּפני הּוא ּבהעלם היא ְְְִִִֵֵֶֶַַהּׁשפע

הּוא  ׁשהּׁשפע ּדזה והיינּו, הּמבּדילים . ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּמסכים

ההמׁשכה  אֹופן מּצד לא הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֹּבהעלם

ׁשלמעלה  ּדהעלם ּבּדרגא היא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשההמׁשכה

הּמסכים 49מּגּלּוי  מּצד הּוא ׁשההעלם אּלא, ,( ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

סגּור, ּבכלי מּתנה נתינת ּובדגמת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֻהּמעלימים.

ׁשּמּצד  אּלא ּבּכלי, ּבׁשלמּות היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהמּתנה

ּבּגלּוי. אֹותּה לקחת אפׁשר אי ּדהּכלי ְְְְִִֶַַַַָָָָָָהּמס

עלֿידי  ׁשּנמׁשכּו ׁשההׁשּפעֹות ּבּמאמר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּומֹוסיף

ּבהעלם  ּבׁשלימּות ׁשּיׁשנם רק לא הּתפּלֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכל

ּכל  ּדכׁשיתעֹוררּו ּבּגלּוי. ּגם יהיּו סֹוף ׁשּסֹוף ְְְְְִִִִֶֶֶַָָאּלא

ּדכל  ההמׁשכֹות ּכל אז יתּגּלּו הּמסכים, ּכל ויּבּטלּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָיׂשראל

הּדֹורֹות. ּכל ׁשּבמׁש ְְִֶֶֶַַָהּתפּלֹות

מהׁשּתלׁשלּות CÈ¯ˆÂז) ׁשּלמעלה אֹור נמׁש ּתפּלה ׁשעלֿידי ּדהּטעם להבין, ¿»ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשנים) ּולבר החֹולים (לרּפאת ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעל

מּצד oiawpהּוא oin z`lrdd ׁשּבּתפּלה 42ׁשּבּתפּלה נקבין מים העלאת ּדענין , ִַ©©£¨©©¦ª§¦ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשעלֿידי מבֹואר ּובּמאמר ּובבּטּול, ּבּכּונה היא ּכׁשהּתפּלה לכאֹורה lMהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ¨
ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ּבהעלם). ׁשהּוא (אּלא ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבתפּלתֹו), מכּון ּכׁשאינֹו (ּגם מתּפּלל ׁשּיׂשראל ּכעֹומד FzEIniptAּדּבעת הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ¦§¦¦ְֵ

מים  העלאת היא ּדיׂשראל ּתפּלה ּכל ולכן, ּבהעלם. ׁשּזהּו אּלא ,הּמל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפני

הּנבראים. את לׁשּנֹות מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ּוממׁשכת ׁשּמעֹוררת ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנקבין

נקבין  מים העלאת ׁשעלֿידי הּבּקׁשה) (מיּלּוי למּטה והּׁשּנּוי ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא

מיּלּוי  יֹותר, ּבגּלּוי הם ׁשּבתפּלה והּבּטּול ׁשהּכּונה וכל ּבהעלם. הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

יֹותר. ּבגּלּוי הּוא ְִֵַַָָהּבּקׁשה
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מצד )49 הוא שההעלם שמבאר שלאחרי שם, אוה"ת וראה לבטלה. ברכה דשמו"ע הברכות היו – זה באופן הי' דבאם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓBÏ LÈÂ .ÌÏÚ‰a יורדת תפילה שבכל צדק' ה'צמח שמבאר לכך הטעם ¿∆¿≈¿≈«

למטה  עד ÚtLzLההמשכה ‡È‰ ‰lÙ˙c ‰L˜a‰c ÔÂÈÎc ,¿≈»¿««»»ƒ¿ƒ»ƒ∆À¿«
Ìb ,ÔÎÏ ,(ÌÈM‰ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡t¯Ï) ‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»¿«…«ƒ¿»≈«»ƒ»≈«
dÈ‡ ‰ÚtL‰‰ Ï·‡ LwaL ‰ÚtL‰‰ BÏ ÌÈÎÈLÓnLk¿∆«¿ƒƒ««¿»»∆ƒ≈¬»««¿»»≈»

‡È‰ B˙lÙz ,‰hÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»¿ƒ»ƒ
,ÁÎeÓ ‰fÓe ,‰Ïh·Ï ‰Î¯a¿»»¿«»»ƒ∆»

Ìb ,‰lÙz ÏÎaL„ÈÁÈ ˙lÙ˙a ∆¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»ƒ
‡l‡ ‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««¿»»¿«»∆»

.ÌÏÚ‰a ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿∆¿≈
CÈLÓÓe'צדק Ó‡na¯,ה'צמח «¿ƒ««¬»

˙ÎLÓ‰ ÌÈÓÚÙlL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»ƒ«¿»«
ÚÙM‰ למטה‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡È‰ «∆«ƒ¿∆¿≈

ÌÈÎÒn‰ Èea¯ ÈtÓƒ¿≈ƒ«»»ƒ
‰Êc ,eÈÈ‰Â .ÌÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ¿«¿¿∆
‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÚÙM‰L∆«∆«¿∆¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡ „vÓ ‡Ï…ƒ«∆««¿»»
‡‚¯ca ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L)∆««¿»»ƒ¿«¿»
ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏL ÌÏÚ‰c¿∆¿≈∆¿«¿»ƒƒ
יכולה  שאינה רוחנית המשכה [=שזוהי

49ÌÏÚ‰‰Lלהתגלות] ,‡l‡ ,(∆»∆«∆¿≈
ÌÈÎÒn‰ „vÓ ‡e‰ƒ««»»ƒ

ÌÈÓÈÏÚn‰ עד יורדת וההמשכה ««¿ƒƒ
גילוי  מונע חיצוני דבר אולם למטה,

zÓ‰ההמשכה  ˙È˙ ˙Ó‚„·e .¿À¿«¿ƒ««»»
‡È‰ ‰zÓ‰L ,¯e‚Ò ÈÏÎaƒ¿ƒ»∆««»»ƒ
„vnL ‡l‡ ,ÈÏka ˙eÓÏLaƒ¿≈«¿ƒ∆»∆ƒ«

ÈÏk‰c CÒn‰ חיצוני גורם --È‡ «»»¿«¿ƒƒ
.ÈeÏba d˙B‡ ˙Á˜Ï ¯LÙ‡∆¿»»««»¿»
˙BÚtL‰‰L ,¯Ó‡na ÛÈÒBÓeƒ««¬»∆««¿»
,˙BlÙz‰ Ïk È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL∆ƒ¿¿«¿≈»«¿ƒ
˙eÓÈÏLa ÌLiL ˜¯ ‡Ï…«∆∆¿»ƒ¿≈
eÈ‰È ÛBÒ ÛBqL ‡l‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ¿
Ïk e¯¯BÚ˙ÈLÎc .ÈeÏba Ìb«¿ƒƒ¿∆ƒ¿¿»
‰ÓÏL ‰·eL˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿≈»
elb˙È ,ÌÈÎÒn‰ Ïk eÏhaÈÂƒ»¿»«»»ƒƒ¿«
ÏÎc ˙BÎLÓ‰‰ Ïk Ê‡»»««¿»¿»
Ïk CLÓaL ˙BlÙz‰«¿ƒ∆¿∆∆»

.˙B¯Bc‰ שבתפלה זה, מכל נתבאר «
רק  לא גדולה מעלה אנו רואים

בהמשכה  גם אלא למעלה בההעלאה

כאשר  שאפילו יתבאר ולהלן למטה.

וממשיך  מעורר בתפלתו מכוון אינו

למטה. אור

¯B‡ CLÓ ‰lÙz È„ÈŒÏÚL ÌÚh‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒ¿«««∆«¿≈¿ƒ»ƒ¿»
ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ B„ÈŒÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«»«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ
ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ (ÌÈM‰ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡t¯Ï)¿«…«ƒ¿»≈«»ƒƒ«««¬»««ƒ

‰lÙzaL ÔÈ·˜42ÔÈ·˜ ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ÔÈÚc [=התעוררות , À¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»««ƒÀ¿ƒ
האדם] ‰e‡המטה, ‰lÙzaL∆«¿ƒ»

‡È‰ ‰lÙz‰Lk ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿∆«¿ƒ»ƒ
¯Ó‡n·e ,Ïeh··e ‰eka¿«»»¿ƒ««¬»
‰lÙz Ïk È„ÈŒÏÚL ¯‡B·Ó¿»∆«¿≈»¿ƒ»
‡l‡) ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ∆»

(ÌÏÚ‰a ‡e‰L לא הרי ולכאורה, ∆¿∆¿≈
נר  ביטול תמיד הרגשת במתפלל ?אה

˙Úac ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆∆¿≈
BÈ‡Lk Ìb) Ïlt˙Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿∆≈

,(B˙lÙ˙a ÔeÎÓהרי ¿«≈ƒ¿ƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚk ‡e‰ B˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈
.ÌÏÚ‰a e‰fL ‡l‡ ,CÏn‰«∆∆∆»∆∆¿∆¿≈
‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰lÙz Ïk ,ÔÎÏÂ¿»≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ
˙¯¯BÚnL ÔÈ·˜ ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒÀ¿ƒ∆¿∆∆
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓÓe«¿∆∆»∆¿«¿»
˙‡ ˙BpLÏ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«∆
‰ÎLÓ‰‰L ‡l‡ .ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆»∆««¿»»
ÈelÈÓ) ‰hÓÏ ÈepM‰Â¿«ƒ¿«»ƒ
˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL (‰Lwa‰««»»∆«¿≈«¬»«
.ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰Ê ÔÈ·˜ ÌÈÓ«ƒÀ¿ƒ∆¿∆¿≈
Ïeha‰Â ‰ek‰L ÏÎÂ¿»∆««»»¿«ƒ
,¯˙BÈ Èel‚a Ì‰ ‰lÙ˙aL∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ≈
Èel‚a ‡e‰ ‰Lwa‰ ÈelÈÓƒ««»»¿ƒ
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מה 43ּבּמאמר CÈLÓÓeח) יּובן ׁשעלּֿפיֿזה , «¿ƒֲִֶֶַַַָָָ

ּבּגמרא  רּבי 50ּדאיתא ׁשּכׁשׁשמע ְְְִִֶֶַַַָָָָ

ּדגמת  הם ּובניו חּיא ׁשרּבי הּנביא ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמאלּיהּו

אמר  הּתיבה, לפני רּבי אֹותם העמיד ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָהאבֹות,

ואתא  הּגׁשם מֹוריד  זיקא, ונׁשיב הרּוח ְְִִִִֶֶַַַָָָָָמׁשיב

רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמטרא,

היּו ּובניו חּיא ּדרּבי להבין, וצרי ְְְְִִִִַָָָָָָָָעלמא.

ההמׁשכה  ואףֿעלּֿפיֿכן  יֹום, ּבכל ְְְְְִִִֵַַַַַָָָמתּפּללים

מיטרא, אתא זיקא, (נׁשיב ּתפּלתם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָׁשעלֿידי

רּבי  אֹותם ּכׁשהעמיד ּדוקא היתה עלמא) ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָרגׁש

 ֿ ּדעל לֹומר, אפׁשר היה ולכאֹורה הּתיבה. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלפני

צּבּור, ׁשלּוחי והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָידי

היא  צּבּור ּותפּלת הּצּבּור, ּכח ּבתפּלתם ְְִִִִִִַַַָָָָֹהיה

מס  ּכׁשּיׁשנם ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת כים,רצּויה ְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּבגּלּוי  היא אינֹו51ההמׁשכה זה ּבאּור אבל . ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשהּׁשליחֿצּבּור  ּגם צּבּור, ּתפּלת ּגם ּכי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָמסּפיק,

לפעֹול ּבכֹוחּה אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם iENbAהּוא ְְְִֵֵָָָָ§¦
ּדתחית  הּׁשּנּוי ּובפרט ּבּבריאה, ּגדֹול ְְְִִִִִִַַַָָָׁשּנּוי

ּומבאר  הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמתים,

ּדכלל  צּבּור ׁשלּוחי ונעׂשּו הּתיבה לפני רּבי אֹותם ׁשהעמיד ּדעלֿידי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּמאמר,

ׁשהיּו ׁשהּצּבּור לזה ּדנֹוסף הּמסכים. את ּתפּלתם) (עלֿידי ׁשברּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,

ׁשם  היּו ׁשּלא אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה מאד, התעֹוררּו ּכּלם ּתפּלתם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּבׁשעת

היתה  ׁשּתפּלתם מּכיון ּתפּלתם, עלֿידי ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹולא

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם י ׂשראל, ּדכל צּבּור ׁשלּוחי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּבתֹור

LÈÂׁשעלֿידי ּבזה, הּבאּור ועׂשה iAxWלֹומר הּתיבה לפני אֹותם העמיד ¿≈ְֵֵֶֶַַַָ¤©¦ְְֱִִֵֵֶַָָָָ

על  (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל יׂשראל, ּדכל צּבּור לׁשלּוחי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותם

הענין) מּכל ּכלל ידעּו ׁשּלא ּבׁשעת 52אּלּו ׁשהיּו הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

 ֿ (הּׁשלּוחי עצמם ּובניו חּיא רּבי אחרי ּומּכלֿׁשּכן ּובניו, חּיא רּבי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּתפּלת

רּבי  ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ּדהּצּבּור ההתעֹוררּות ולכן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצּבּור),

הּמסכים. ּבטלּו ועלֿידיֿזה יׂשראל, ּכל על ּבפנימּיּות ּפעלּו ּובניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָחּיא
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ב.)50 פה, גדולה )51ב"מ לתפלה צריך יותר גדולה היא שהבקשה וכל דרגות, חילוקי כו"כ יש ציבור בתפלת שגם אלא

ס"ט. סנ"ג השחר ברכות הל' או"ח אדה"ז שו"ע (ראה נשמעת שתפלתו וכו' זקן יהי' ציבור שהשליח וגם ),p"yeיותר,

האבות. דוגמת שהם ובניו ר"ח יהי' שהש"ץ צריך הי' הגם )52ולכן וש"נ), ב. קו, (כתובות עליהן מתנה ב"ד לב וע"ד

מזה. כלל יודעים שאין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡na CÈLÓÓe (Á43‡˙È‡c ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚL , «¿ƒ««¬»∆«ƒ∆»»¿ƒ»

‡¯Óba50Èa¯ ÚÓLLkL(הנשיא יהודה ‰È·p‡(רבי e‰iÏ‡Ó «¿»»∆¿∆»««ƒ≈≈ƒ»«»ƒ
˙B·‡‰ ˙Ó‚c Ì‰ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯L במרום נשמעת ,שתפילתן ∆«ƒƒ»»»≈À¿«»»
¯Ó‡ ,‰·Èz‰ ÈÙÏ Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰(חייא ‰¯Áe(ר' ·ÈLÓ ∆¡ƒ»«ƒƒ¿≈«≈»»««ƒ»«

‡˜ÈÊ ·ÈLÂ[רוח ,[=נשבה ¿»ƒƒ»
‡¯ËÓ ‡˙‡Â ÌLb‰ „È¯BÓƒ«∆∆¿»»ƒ¿»

גשם] ÓÈÓÏ¯[=בא ÈhÓ Èk ,ƒ»≈¿≈«
לומר] בא ‰ÌÈ˙n[=כאשר ‰iÁÓ¿«∆«≈ƒ

‡ÓÏÚ L‚¯[העולם .[=נזדעזע »«»¿»
ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ»»»
ŒÛ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó eÈ‰»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈««¿»»∆«¿≈
‡˙‡ ,‡˜ÈÊ ·ÈL) Ì˙lÙz¿ƒ»»»ƒƒ»»»
‰˙È‰ (‡ÓÏÚ L‚¯ ,‡¯ËÈÓƒ¿»»«»¿»»¿»
Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰Lk ‡˜Âc«¿»¿∆∆¡ƒ»«ƒ
‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ?‰·Èz‰ ÈÙÏƒ¿≈«≈»¿ƒ¿»»»
È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿«¿≈

‰Â ‰·Èz‰ ÈÙÏ eÏlt˙‰LeÈ ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈«≈»¿»
Ì˙lÙ˙a ‰È‰ ,¯eaˆ ÈÁeÏL¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»»
¯eaˆ ˙lÙ˙e ,¯eav‰ ÁBk««ƒ¿ƒ«ƒ
,ÌÏBÚÏ ˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¯ ‡È‰ƒ¿»¿À∆∆¿»

c כאמורÌÈÎÒÓ ÌLiLk Ì‚ ¿«¿∆∆¿»»»ƒ
תפילת  השפע, המשכת על המסתירים

אלו  מסכים מבטלת הציבור

Èel‚aו  ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰51Ï·‡ . ««¿»»ƒ¿ƒ¬»
Ìb Èk ,˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰Ê ¯e‡a≈∆≈«¿ƒƒ«
ŒÁÈÏM‰Lk Ìb ,¯eaˆ ˙lÙz¿ƒ«ƒ«¿∆«»ƒ«
,¯˙BÈa ÏB„b Ì„‡ ‡e‰ ¯eaƒ̂»»»¿≈
Èel‚a ÏBÚÙÏ dÁBÎa ÔÈ‡≈¿»ƒ¿¿ƒ
Ë¯Ù·e ,‰‡È¯aa ÏB„b ÈepLƒ»«¿ƒ»ƒ¿»
,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙c ÈepM‰«ƒƒ¿ƒ««≈ƒ
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈÎÒÓ ÌLiLk¿∆∆¿»»»ƒ««¿ƒƒ
המיוחד  מהו ביאור, צריך כן ואם

רבי  שהעמידם תפילה באותה דווקא

Ó‡na¯,להתפלל  ¯‡·Óe ?¿»≈««¬»
Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆∆¡ƒ»«ƒ

ישראל) כלל של נשיא ≈¿ÈÙÏƒ(שהיה
¯eaˆ ÈÁeÏL eNÚÂ ‰·Èz‰«≈»¿«¬¿≈ƒ
È„ÈŒÏÚ) e¯·L ,Ï‡¯NÈ ÏÏÎcƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿≈

ÌÈÎÒn‰ ˙‡ (Ì˙lÙz באופן ¿ƒ»»∆«»»ƒ

גדול  כה שינוי Ì˙lÙzשניכר ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰L ‰ÊÏ ÛÒBc .¿«»∆∆«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»»
ÌÈÎÒn‰ Ìb ‰p‰ ,„‡Ó e¯¯BÚ˙‰ Ìlk שהסתירוel‡ „vÓ À»ƒ¿¿¿…ƒ≈««»»ƒƒ«≈

È„ÈŒÏÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ e¯·L ,e¯¯BÚ˙ ‡ÏÂ ÌL eÈ‰ ‡lL∆…»»¿…ƒ¿¿»¿«ƒƒ»»»«¿≈
ÏÎc ¯eaˆ ÈÁeÏL ¯B˙a ‰˙È‰ Ì˙lÙzL ÔÂÈkÓ ,Ì˙lÙz¿ƒ»»ƒ≈»∆¿ƒ»»»¿»¿¿≈ƒ¿»
‡lL el‡ ÏL Ìb ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆≈∆…

.e¯¯BÚ˙ƒ¿¿
ŒÏÚL ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈¿∆∆«
ÈÙÏ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰ Èa¯L È„È¿≈∆«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿≈
ÈÁeÏLÏ Ì˙B‡ ‰NÚÂ ‰·Èz‰«≈»¿»»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÚt ,Ï‡¯NÈ ÏÎc ¯eaƒ̂¿»ƒ¿»≈»«∆
el‡ ÏÚ Ìb) Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»≈««≈
ÏkÓ ÏÏk eÚ„È ‡lL∆…»¿¿»ƒ»

(ÔÈÚ‰52È¯Á‡ ÌÈ¯¯‚ eÈ‰iL »ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈
˙lÙz ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«
ÔkLŒÏkÓe ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»»»ƒ»∆≈
ÌÓˆÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ È¯Á‡«¬≈«ƒƒ»»»«¿»
,ÔÎÏÂ ,(¯eaˆŒÈÁeÏM‰)«¿≈ƒ¿»≈
eÈ‰L ¯eav‰c ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿¿«ƒ∆»
ÏL Ì˙lÙ˙e ,‰lÙz‰ ˙ÚMaƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»»∆
eÏÚt ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»»»»¬
,Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»≈
.ÌÈÎÒn‰ eÏËa ‰Ê È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¿«»»ƒ
בפרטיות  וֿח בסעיפים שביאר אחרי

שינוי  (הפועלת התפילה מעלת

לבאר  חוזר למטה), בעולם והמשכה

שבתפ  אופן מעלת שישנו גם תהיה ילה
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eb'יד dcedi eil` ybie

ּדהמׁשכת ‰Â‰ט) ד) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר זה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

 ֿ ׁשעל מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַַָָהאֹור

ּבעניני  ׁשּנּוי נעׂשה ׁשעלֿידֹו היא ּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָידי

הּוא  למּטה ), נמׁש עצמֹו ׁשהאֹור (ולא ְְְְִֶַַָָָָָֹהעֹולם

ּכׁשהּתפּלה  אבל עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּבתפּלה

לֹומר, יׁש הּתֹורה, ענין ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהיא

ׁש יׁשנם זֹו, ּתפּלה ׁשעלֿידי ּתי ׁשּבהמׁשכה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מעלה  למעלה הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש ְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָהּמעלֹות.

הינּו, למּטה. נמׁש עצמֹו וׁשהאֹור קץ, אין ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָעד

מתרּפא  (ׁשהחֹולה ּבעֹולם ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדּבהּׁשּנּוי

ּבעֹולם  הּׁשּנּוי רק לא ּבגּלּוי נרּגׁש ּבזה) ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוכּיֹוצא

האלקי  האֹור ּגם אּלא מההמׁשכה) ְֱִֵֶַַַַָָָָָָָֹ(הּתֹוצאה

הּׁשּנּוי. נעׂשה ֲִֶַַַָָׁשעלֿידֹו

LÈÂ(ג (סעיף לעיל הּמבֹואר עם זה לקׁשר ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַָ

יּגיד  ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשהּבּקׁשה

היא  ׁשמֹונהֿעׂשרה ּתפּלת ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּתהלת

ּתמׁש ׁשעלֿידּה ּבאֹופן ּתהיה האדם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּתפּלת

היא  ּדכׁשהּתפּלה הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ,ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּתהּלת

הּמעלה  הּמעלֹות. ׁשּתי ּבּה יׁשנם זה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

מעלה  למעלה [ׁשּמּגעת הּמּטה עבֹודת – ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָּדתפּלה

המׁשכה – ּדתֹורה והּמעלה ּתכסֹוף], ידי למעׂשה קץ, אין .dlrnNnעד ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¦§©§¨
הענינים ּדׁשני החּבּור ׁשּגםzcFarAועלֿידי mc`dהּתפּלה, zWTA היא ְְְְִִִִֵֵַַָָ©£©ְִֶַַָ©¨©¨¨¨ִ

ּגם זה, עלֿידי ,ּתהּלת יּגיד דּופי יׁשנם dkWndAּבאֹופן הּתפּלה ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ©©§¨¨ְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשּנּוי נעׂשה ׁשעלֿידּה הענינים. ׁשני הּוא dHOA(ּדגמת) ּבּמּטה וׁשהּׁשיּנּוי , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ©©¨ְִֶַַַָ

ּבֹו ׁשּנרּגׁש iwl`dּבאֹופן xF`d.הּׁשּנּוי נעׂשה ׁשעלֿידֹו ְְִֶֶַ¨¨¡Ÿ¦ֲִֶַַַָָ

הּדעֹות,ÏÚÂיו"ד) ּדׁשּתי לחּבּור יהּודה אליו ּדוּיּגׁש הּׁשיכּות לבאר יׁש ּפיֿזה ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

הם  ּותפּלה ּדתֹורה הענינים ׁשני ּכי ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעת

למּטה  מּלמעלה היא ׁשּתֹורה לזה דנֹוסף ּתחּתֹון. ודעת עליֹון ּדעת ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעלּֿדר

ּתחּתֹון  ודעת למּטה מּלמעלה הּוא עליֹון (ּדדעת למעלה מּלמּטה היא ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָּותפּלה

למעלה  מּלמּטה ׁשהּוא 53הּוא ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו נמׁשכת ׁשהּתֹורה זה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבכדי  מּכלֿמקֹום לּתֹורה, ּבאיןֿערֹו הּוא האדם ׁשּׂשכל (דהגם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמציאּותֹו

אז  וגם מּמציאּותֹו) לצאת צרי אינֹו ׁשּלֹומד הּתֹורה ויּׂשיג יבין האדם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשׂשכל
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ס"ב.)53 לעיל ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יהודה  ובקשת התפילה, קודם תפתח' שפתי 'אד' בקשת תוכן (שזוהי התורה

אדוני'). 'בי

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰c („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ê ‰‰Â (Ë¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«¿»«»
B„ÈŒÏÚL ‡È‰ ‰lÙz È„ÈŒÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«¿≈¿ƒ»ƒ∆«»

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ¿¿≈»»
CLÓ BÓˆÚ ¯B‡‰L ‡ÏÂ)¿…∆»«¿ƒ¿»

‰hÓÏ(התורה ‰e‡(מעלת ,( ¿«»
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰Lk Ï·‡ .dÓˆÚ«¿»¬»¿∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÚ Ìb da LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈ ,‰¯Bz‰«»≈«
‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰aL∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ»

.˙BÏÚn‰ ÈzL ÌLÈ ,BÊ.א ∆¿»¿≈««¬
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ L¯BML∆∆««¿»»
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈≈

התפלה) Â(מעלת B‡‰L¯ב., ¿∆»
‰hÓÏ CLÓ BÓˆÚ מעלת) «¿ƒ¿»¿«»

ÈepM‰acהתורה) ,eÈ‰ .«¿∆¿«ƒ
‰ÏBÁ‰L) ÌÏBÚa ‰NÚpL∆«¬»»»∆«∆
Lb¯ (‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‡t¯˙Óƒ¿«≈¿«≈»∆ƒ¿«
ÌÏBÚa ÈepM‰ ˜¯ ‡Ï Èel‚a¿ƒ…««ƒ»»
‡l‡ (‰ÎLÓ‰‰Ó ‰‡ˆBz‰)«»»≈««¿»»∆»

ŒÏÚLנרגש È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ Ìb«»»¡…ƒ∆«
.ÈepM‰ ‰NÚ B„È בלימוד כמו »«¬»«ƒ

האלוקי  האור למטה שנרגש תורה

.שבתורה 
¯‡B·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯L˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»
‰Lwa‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆««»»
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ÌÈÈÚ‰ ÈLc ¯eaÁ‰ È„È¿≈«ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

‰lÙz‰ ˙„B·Úa עצמהbL ,ÈÙe„ ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙Lwa Ì «¬««¿ƒ»∆««»«»»»ƒ¿∆¿ƒ
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הּׁשם  ּדבר למּטה 54היא הּתֹורה ׁשהמׁשכת הינּו , ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָ

הּתֹורה  ענין מּצד אּלא הּמּטה ּגדרי ּכפי לא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהיא

מקֹום), ּבכל נמׁשכת היא גבּול ּבלי ְְְְְִִִִֶֶֶָָָ(ׁשּלהיֹותּה

ּתֹופסים  הּנבראים אין ּדתֹורה ׁשּבהמׁשכה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמֹורה

אין. ּו)למטה יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמקֹום

הּמעלה  מּצד היא ּדתפּלה ׁשההמׁשכה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוזה

זה  וכן ּתכס ֹוף), ידי (למעׂשה הּמּטה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָּדעבֹודת

את  לׁשנֹות הּוא זֹו המׁשכה ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָׁשענינּה

ּתֹופס  הּמּטה זֹו ׁשּבהמׁשכה מֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּנבראים,

ועלֿידי  יׁש. ׁשּלּמּטה ּתחּתֹון ּדעת – ְְְְֵֵֶַַַַַָָמקֹום

קדימת  ּכענין ׁשהּוא אדני, ּבי יהּודה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹּבקׁשת

ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה קֹודם ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּפסּוק

(ּתפּלת ׁשּלֹו ׁשל mc`dׁשהּתפּלה ּתפּלתֹו ּתמׁש ׁשעלֿידּה ּבאֹופן היתה ( ְְִִֶֶַַָ¨¨¨ְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּמּטה, ׁשּנּוי לעׂשֹות הּוא ׁשענינּה ּתפּלתֹו, ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ההמׁשכה ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש ׁשהיה ּבאֹופן (ׁשּלמעלה dlrnNnהיתה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ¦§©§¨ְְֶַָ

הּדעֹות. ׁשּתי חּבּור ְְְְִִֵֵֵַַמהׁשּתלׁשלּות),

ÏÚÂ היא [ּדתֹורה מּתֹורה למעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ּותפּלה כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּדגמת

יׁש אלקּות, המׁשכת הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ּדתֹורה ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהּיתרֹון

היא לֹומ  הּתפּלה ּדתֹורה, הּמעלה ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתחּתֹון  ּדכׁשדעת ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת ה ּוא ועלּֿדרֿזה מּתֹורה. ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָלמעלה

עליֹון. מדעת למעלה הּוא אזי עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

(ּכּנ"ל  ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, בזעירֿאנּפין הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַועלּֿדרֿזה

הּוא  ׁשוים), (ׁשניהם הזעירֿאנּפין ּכמֹו נעׂשית ׁשהּמלכּות ּדעלֿידי ב), ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָסעיף

ּבחּבּור  ולכן הזעירֿאנּפין. מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה המלכּות דׁשרׁש לּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהקּדמה

ׁשּיהיה  ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדׁשּתי

ּבעלה. עטרת חיל אׁשת מזעירֿאנּפין, למעלה ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעתיד
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‰hn‰ È¯„b ÈÙk ‡Ï ‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰L eÈ‰«¿∆«¿»««»¿«»ƒ…¿ƒƒ¿≈««»
˙ÎLÓ ‡È‰ Ïe·‚ ÈÏa d˙BÈ‰lL) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ „vÓ ‡l‡∆»ƒ«ƒ¿»«»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌÈ‡¯·p‰ ÔÈ‡ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰aL ‰¯BÓ ,(ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆∆««¿»»¿»≈«ƒ¿»ƒ

Y ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz כמו‰ËÓÏ(Â LÈ ‰ÏÚÓl)L ÔBÈÏÚ ˙Úc ¿ƒ»««∆¿∆¿«¿»≈¿¿«»
‰lÙ˙c ‰ÎLÓ‰‰L ‰ÊÂ .ÔÈ‡«ƒ¿∆∆««¿»»ƒ¿ƒ»
˙„B·Úc ‰ÏÚn‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ«««¬»«¬«
EÈ„È ‰NÚÓÏ) ‰hn‰««»¿«¬≈»∆
ÏL dÈÚL ‰Ê ÔÎÂ ,(ÛBÒÎzƒ¿¿≈∆∆ƒ¿»»∆
˙‡ ˙BLÏ ‡e‰ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«∆
‰ÎLÓ‰aL ‰¯BÓ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆∆¿«¿»»
˙Úc Y ÌB˜Ó ÒÙBz ‰hn‰ BÊ««»≈»««

ÔBzÁzÈ„ÈŒÏÚÂ .LÈ ‰hnlL «¿∆¿«»≈¿«¿≈
,È-„‡ Èa ‰„e‰È ˙L˜a«»«¿»ƒ¬…»
˜eÒt ˙ÓÈ„˜ ÔÈÚk ‡e‰L∆¿ƒ¿»¿ƒ«»
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È-„‡¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
Ï"pk) ‰lÙz‰ Ì„B˜ E˙Ï‰z¿ƒ»∆∆«¿ƒ»««
BlL ‰lÙz‰L ,(‚ ÛÈÚÒ¿ƒ∆«¿ƒ»∆
ÔÙB‡a ‰˙È‰ (Ì„‡‰ ˙lÙz)¿ƒ«»»»»¿»¿∆
ÏL B˙lÙz CLÓz d„ÈŒÏÚL∆«»»À¿»¿ƒ»∆
ŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ,‰"aw‰«»»«««¿»»∆«
‡e‰ dÈÚL ,B˙lÙz È„È¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»»
‰˙È‰ ,‰hna ÈepL ˙BNÚÏ«¬ƒ««»»¿»
Èel‚a da Lb¯ ‰È‰L ÔÙB‡a¿∆∆»»ƒ¿«»¿ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»
,(˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

.˙BÚc‰ ÈzL ¯eaÁƒ¿≈«≈
ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙzL („∆¿ƒ»ƒ¿«¿»
˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c] ‰¯BzÓƒ»¿»ƒÀ¿«
'eÎ ‰hÓ ‰hÓlc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚c ‰lÙ˙e¿ƒ»À¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰¯B˙c ÔB¯˙i‰Â ,['eÎ ‰ÏÚÓ«¿»¿«ƒ¿¿»
‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ‰lÙz Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»∆««¿»»
,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰¯B˙c¿»«¿»«¡…
‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ
‰ÏÚn‰ Ìb da LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»«««¬»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ ,‰¯B˙c¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿»

,ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .‰¯BzÓƒ»¿«∆∆∆¿««∆¿¿«««¿
˙Ú„c Èelb‰ Ìb Ba ¯È‡nL ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„LÎcƒ¿∆«««¿¿∆∆≈ƒ««ƒ¿««
‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔBÈÏÚ ˙Ú„Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿¬«¿«¿»ƒ««∆¿¿«∆∆∆
Ï"pk) ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc Ì‰L ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ·ƒ¿≈«¿ƒ«¿∆≈««∆¿¿«««¿««
˙eÎÏn‰L È„ÈŒÏÚc ,(· ÛÈÚÒ¿ƒ¿«¿≈∆««¿
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ‰ BÓk ˙ÈNÚ«¬≈¿«¿≈«¿ƒ
‰Óc˜‰ ‡e‰ ,(ÌÈÂL Ì‰ÈL)¿≈∆»ƒ«¿»»

Ï- לעתידֿלבוא Èelb‰«ƒגילוי
‰ÏÚÓlL ˙eÎÏÓ‰ L¯L„¿…∆««¿∆¿«¿»
ÔÎÏÂ .ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ‰ L¯BMÓƒ∆«¿≈«¿ƒ¿»≈

˙BÚc‰ ÈzLc ¯eaÁa דעת - «ƒƒ¿≈«≈
- תחתון ודעת ‡ÂÈÏעליון LbiÂaL∆¿«ƒ«≈»

‰ÈÏÚ‰ Ìb ÌÏÚ‰a LÈ ‰„e‰È¿»≈¿∆¿≈«»¬ƒ»
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ˙eÎÏÓc¿«¿∆ƒ¿∆¿»ƒ»…
‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ¿∆¿«¿»
ÏÈÁ ˙L‡ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÓƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ

.‰ÏÚa ˙¯ËÚ¬∆∆«¿»
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טו 'eb dcedi eil` ybie

ּדהמׁשכת ‰Â‰ט) ד) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר זה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

 ֿ ׁשעל מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַַָָהאֹור

ּבעניני  ׁשּנּוי נעׂשה ׁשעלֿידֹו היא ּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָידי

הּוא  למּטה ), נמׁש עצמֹו ׁשהאֹור (ולא ְְְְִֶַַָָָָָֹהעֹולם

ּכׁשהּתפּלה  אבל עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּבתפּלה

לֹומר, יׁש הּתֹורה, ענין ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהיא

ׁש יׁשנם זֹו, ּתפּלה ׁשעלֿידי ּתי ׁשּבהמׁשכה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מעלה  למעלה הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש ְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָהּמעלֹות.

הינּו, למּטה. נמׁש עצמֹו וׁשהאֹור קץ, אין ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָעד

מתרּפא  (ׁשהחֹולה ּבעֹולם ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדּבהּׁשּנּוי

ּבעֹולם  הּׁשּנּוי רק לא ּבגּלּוי נרּגׁש ּבזה) ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוכּיֹוצא

האלקי  האֹור ּגם אּלא מההמׁשכה) ְֱִֵֶַַַַָָָָָָָֹ(הּתֹוצאה

הּׁשּנּוי. נעׂשה ֲִֶַַַָָׁשעלֿידֹו

LÈÂ(ג (סעיף לעיל הּמבֹואר עם זה לקׁשר ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַָ

יּגיד  ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשהּבּקׁשה

היא  ׁשמֹונהֿעׂשרה ּתפּלת ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּתהלת

ּתמׁש ׁשעלֿידּה ּבאֹופן ּתהיה האדם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּתפּלת

היא  ּדכׁשהּתפּלה הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ,ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּתהּלת

הּמעלה  הּמעלֹות. ׁשּתי ּבּה יׁשנם זה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

מעלה  למעלה [ׁשּמּגעת הּמּטה עבֹודת – ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָּדתפּלה

המׁשכה – ּדתֹורה והּמעלה ּתכסֹוף], ידי למעׂשה קץ, אין .dlrnNnעד ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¦§©§¨
הענינים ּדׁשני החּבּור ׁשּגםzcFarAועלֿידי mc`dהּתפּלה, zWTA היא ְְְְִִִִֵֵַַָָ©£©ְִֶַַָ©¨©¨¨¨ִ

ּגם זה, עלֿידי ,ּתהּלת יּגיד דּופי יׁשנם dkWndAּבאֹופן הּתפּלה ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ©©§¨¨ְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשּנּוי נעׂשה ׁשעלֿידּה הענינים. ׁשני הּוא dHOA(ּדגמת) ּבּמּטה וׁשהּׁשיּנּוי , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ©©¨ְִֶַַַָ

ּבֹו ׁשּנרּגׁש iwl`dּבאֹופן xF`d.הּׁשּנּוי נעׂשה ׁשעלֿידֹו ְְִֶֶַ¨¨¡Ÿ¦ֲִֶַַַָָ

הּדעֹות,ÏÚÂיו"ד) ּדׁשּתי לחּבּור יהּודה אליו ּדוּיּגׁש הּׁשיכּות לבאר יׁש ּפיֿזה ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

הם  ּותפּלה ּדתֹורה הענינים ׁשני ּכי ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעת

למּטה  מּלמעלה היא ׁשּתֹורה לזה דנֹוסף ּתחּתֹון. ודעת עליֹון ּדעת ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעלּֿדר

ּתחּתֹון  ודעת למּטה מּלמעלה הּוא עליֹון (ּדדעת למעלה מּלמּטה היא ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָּותפּלה

למעלה  מּלמּטה ׁשהּוא 53הּוא ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו נמׁשכת ׁשהּתֹורה זה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבכדי  מּכלֿמקֹום לּתֹורה, ּבאיןֿערֹו הּוא האדם ׁשּׂשכל (דהגם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמציאּותֹו

אז  וגם מּמציאּותֹו) לצאת צרי אינֹו ׁשּלֹומד הּתֹורה ויּׂשיג יבין האדם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשׂשכל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יהודה  ובקשת התפילה, קודם תפתח' שפתי 'אד' בקשת תוכן (שזוהי התורה

אדוני'). 'בי

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰c („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ê ‰‰Â (Ë¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«¿»«»
B„ÈŒÏÚL ‡È‰ ‰lÙz È„ÈŒÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«¿≈¿ƒ»ƒ∆«»

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ¿¿≈»»
CLÓ BÓˆÚ ¯B‡‰L ‡ÏÂ)¿…∆»«¿ƒ¿»

‰hÓÏ(התורה ‰e‡(מעלת ,( ¿«»
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰Lk Ï·‡ .dÓˆÚ«¿»¬»¿∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÚ Ìb da LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈ ,‰¯Bz‰«»≈«
‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰aL∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ»

.˙BÏÚn‰ ÈzL ÌLÈ ,BÊ.א ∆¿»¿≈««¬
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ L¯BML∆∆««¿»»
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈≈

התפלה) Â(מעלת B‡‰L¯ב., ¿∆»
‰hÓÏ CLÓ BÓˆÚ מעלת) «¿ƒ¿»¿«»

ÈepM‰acהתורה) ,eÈ‰ .«¿∆¿«ƒ
‰ÏBÁ‰L) ÌÏBÚa ‰NÚpL∆«¬»»»∆«∆
Lb¯ (‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‡t¯˙Óƒ¿«≈¿«≈»∆ƒ¿«
ÌÏBÚa ÈepM‰ ˜¯ ‡Ï Èel‚a¿ƒ…««ƒ»»
‡l‡ (‰ÎLÓ‰‰Ó ‰‡ˆBz‰)«»»≈««¿»»∆»

ŒÏÚLנרגש È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ Ìb«»»¡…ƒ∆«
.ÈepM‰ ‰NÚ B„È בלימוד כמו »«¬»«ƒ

האלוקי  האור למטה שנרגש תורה

.שבתורה 
¯‡B·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯L˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»
‰Lwa‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆««»»
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È-„‡¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
˙lÙz ˙lÁ˙aL E˙Ï‰z¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«
˙lÙzL ‡È‰ ‰¯NÚŒ‰BÓL¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ«
d„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a ‰È‰z Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿∆∆«»»
ÏL B˙lÙz ,E˙l‰z CLÓÀ̇¿»¿ƒ»∆¿ƒ»∆
‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,‰"aw‰«»»ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ
ÈzL da ÌLÈ ‰Ê ÔÙB‡a¿∆∆∆¿»»¿≈

.˙BÏÚn‰.א‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ ««¬««¬»ƒ¿ƒ»
˙ÚbnL] ‰hn‰ ˙„B·Ú Y¬«««»∆«««
,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈≈

Â ,[ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ.ב- ¿«¬≈»∆ƒ¿¿
‰ÎLÓ‰ Y ‰¯B˙c ‰ÏÚn‰««¬»¿»«¿»»

‰ÏÚÓlÓ שהוא כפי האלוקי שהאור ƒ¿«¿»
למטה  ומתגלה יורד ŒÏÚÂלמעלה .¿«

ÌÈÈÚ‰ ÈLc ¯eaÁ‰ È„È¿≈«ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

‰lÙz‰ ˙„B·Úa עצמהbL ,ÈÙe„ ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙Lwa Ì «¬««¿ƒ»∆««»«»»»ƒ¿∆¿ƒ
‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a Ìb ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,E˙l‰z „ÈbÈ«ƒ¿ƒ»∆«¿≈∆«««¿»»∆«¿≈«¿ƒ»
‰hna ÈepL ‰NÚ d„ÈŒÏÚL .ÌÈÈÚ‰ ÈL (˙Ó‚c) ÌLÈ∆¿»À¿«¿≈»ƒ¿»ƒ∆«»»«¬»ƒ««»

‰‡B¯כבתפילה  Ba Lb¯pL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰hna ÈepÈM‰LÂ ,¿∆«ƒ««»¿∆∆ƒ¿«»
‰NÚ B„ÈŒÏÚL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«»«¬»

ÈepM‰ כבתורה. «ƒ
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈¿»≈
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙eÎÈM‰««»¿«ƒ«≈»¿»

˙BÚc‰ ÈzLc ¯eaÁÏ שנתבארו) «ƒƒ¿≈«≈
ב') ÔBÈÏÚבסעיף ˙Úc יוסף , - ««∆¿

ÔBzÁz ˙Ú„Â יהודה -ÈL Èk , ¿«««¿ƒ¿≈
Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc C¯cŒÏÚ«∆∆««∆¿¿««
‰¯BzL ‰ÊÏ ÛÒB„ .ÔBzÁz«¿¿»¿∆∆»
‰lÙ˙e ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»¿«»¿ƒ»
˙Ú„c) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«»¿«¿»¿««
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ÔBÈÏÚ∆¿ƒ¿«¿»¿«»
‰hÓlÓ ‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„Â¿«««¿ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ53‰¯Bz‰L ‰Ê ,( ¿«¿»∆∆«»
Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿ƒ¿∆»»»
Ì‚‰„) B˙e‡ÈˆÓa ‡e‰L BÓk¿∆ƒ¿ƒ«¬«
ŒÔÈ‡a ‡e‰ Ì„‡‰ ÏÎOL∆≈∆»»»¿≈
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯BzÏ CB¯Ú¬«»ƒ»»
ÔÈ·È Ì„‡‰ ÏÎNL È„Îaƒ¿≈∆≈∆»»»»ƒ
BÈ‡ „ÓBlL ‰¯Bz‰ ‚ÈOÈÂ¿«ƒ«»∆≈≈
Ì‚Â (B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ CÈ¯»̂ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«

‡È‰ Ê‡(התורה)ÌM‰ ¯·c54, »ƒ¿««≈
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הּׁשם  ּדבר למּטה 54היא הּתֹורה ׁשהמׁשכת הינּו , ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָ

הּתֹורה  ענין מּצד אּלא הּמּטה ּגדרי ּכפי לא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהיא

מקֹום), ּבכל נמׁשכת היא גבּול ּבלי ְְְְְִִִִֶֶֶָָָ(ׁשּלהיֹותּה

ּתֹופסים  הּנבראים אין ּדתֹורה ׁשּבהמׁשכה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמֹורה

אין. ּו)למטה יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמקֹום

הּמעלה  מּצד היא ּדתפּלה ׁשההמׁשכה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוזה

זה  וכן ּתכס ֹוף), ידי (למעׂשה הּמּטה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָּדעבֹודת

את  לׁשנֹות הּוא זֹו המׁשכה ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָׁשענינּה

ּתֹופס  הּמּטה זֹו ׁשּבהמׁשכה מֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּנבראים,

ועלֿידי  יׁש. ׁשּלּמּטה ּתחּתֹון ּדעת – ְְְְֵֵֶַַַַַָָמקֹום

קדימת  ּכענין ׁשהּוא אדני, ּבי יהּודה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹּבקׁשת

ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה קֹודם ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּפסּוק

(ּתפּלת ׁשּלֹו ׁשל mc`dׁשהּתפּלה ּתפּלתֹו ּתמׁש ׁשעלֿידּה ּבאֹופן היתה ( ְְִִֶֶַַָ¨¨¨ְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּמּטה, ׁשּנּוי לעׂשֹות הּוא ׁשענינּה ּתפּלתֹו, ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ההמׁשכה ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש ׁשהיה ּבאֹופן (ׁשּלמעלה dlrnNnהיתה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ¦§©§¨ְְֶַָ

הּדעֹות. ׁשּתי חּבּור ְְְְִִֵֵֵַַמהׁשּתלׁשלּות),

ÏÚÂ היא [ּדתֹורה מּתֹורה למעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ּותפּלה כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּדגמת

יׁש אלקּות, המׁשכת הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ּדתֹורה ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהּיתרֹון

היא לֹומ  הּתפּלה ּדתֹורה, הּמעלה ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתחּתֹון  ּדכׁשדעת ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת ה ּוא ועלּֿדרֿזה מּתֹורה. ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָלמעלה

עליֹון. מדעת למעלה הּוא אזי עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

(ּכּנ"ל  ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, בזעירֿאנּפין הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַועלּֿדרֿזה

הּוא  ׁשוים), (ׁשניהם הזעירֿאנּפין ּכמֹו נעׂשית ׁשהּמלכּות ּדעלֿידי ב), ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָסעיף

ּבחּבּור  ולכן הזעירֿאנּפין. מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה המלכּות דׁשרׁש לּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהקּדמה

ׁשּיהיה  ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדׁשּתי

ּבעלה. עטרת חיל אׁשת מזעירֿאנּפין, למעלה ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעתיד
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טז

.`"ypz'd *zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn .c"qa
יהודה"‡ אליו ד"ויגש הענין בתוכן .

(פירושים) מצבים ג' ישנם פרשתנו) (שבהתחלת
שונים:

שהיה  כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב א)
dcediב  ly ezaygn) יוסף אל ש"התודע iptlבגשתו

אחיו" אל "1יוסף הוא שיוסף – (ux`d ipec`"2,
הארץ" על את 3"השליט איש ירים לא ש"בלעדיך ,

גו'" רגלו ואת של4ידו באֿכחו ,drxt מלך ,
בכיפה" "מושל שהיה העולם (כסיום 5דאומות

בעיני  אתה "חשוב כפרעה", כמוך "כי הכתוב
בשבטים"6כמלך" "מלך היותו (עם ויהודה ,(7(

eil` wewf אדוני בי ויאמר יהודה אליו "ויגש שלכן ,
דברי  "יכנסו אדוני", באזני דבר עבדך נא ידבר

(כמסופר 6באזניך" בנימין את לשחרר שיסכים –
הכתובים). בהמשך

שהוא  כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ב)
xac ly ezzin`l("אחיו אל יוסף ש"התודע (לאחרי

הוא הארץ" ש"אדוני –wicvd sqei.

על  הנה [ובפרט "כי ז"ל חכמינו דרשת ֿפי
נועדו  ויוסף"8המלכים יהודה זה באחד 9.. "אחד ,

ויוסף"10יגשו  יהודה יהודה"11זה אליו ש"ויגש –
ישראל, מלכי של והתאחדות פגישה ענין הוא

נועדו" באופן 12"המלכים האחדות לשלימות ועד ,
ביניהם". יבוא לא ורוח יגשו באחד ש"אחד

– הפרשה) וחותם (סיום בהפטרה יותר ומודגש
ישראל  ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח
וכל  גו' ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו
והיו  אחד אל אחד אותם וקרב חבריו ישראל בני

בידך" ].13לאחדים

על  שרומז כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ג)
ב  הענינים dlrnlרוחניות myxy בזהר כדאיתא –14

גאולה  סמיכת ענין הוא יהודה" אליו ש"ויגש
(גאולה, דיסוד ההמשכה על שרומז לתפילה,
של  בחינתו (תפילה, למלכות יוסף) של בחינתו

חסידות  בדרושי בארוכה כמבואר ועד 15יהודה), ,
– התפילה הו"ע יהודה" אליו ש"ויגש להפירוש

לתפילה" ד"ויגש16"הגשה ובאופן ,eil` עלֿפי ,"
אליו" קראנו "בכל שכתוב "אליו 17מה ולא 18,

.19למדותיו"

הידוע  אחד 20ועלֿפי בענין הפירושים שכל
דג' והשייכות הקשר לבאר יש לזה, זה שייכים
לבאר  – ועיקר ועוד הנ"ל, פירושיםֿמצבים

כדלקמן. האדם, בעבודת וההוראה הלימוד

מ"ויגש · וההוראה שהלימוד – ובהקדמה .
שהיה  כפי (פירוש) מהמצב גם הוא יהודה" אליו

zaygndcediב  ly e(אלא הצדיק, ליוסף (לא שניגש
ux`dל" ipec`:"

ל"אדוני  יהודה דגישת שהמצב אףֿעלֿפי
עליו  ולפעול להשפיע (שצריכים בענין 21הארץ"
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49 (בבית  העמים כל לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו היום (*
שבספריית  נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט

ליובאוויטש.
א.1) מה, פרשתנו
לג.2) ל. מב, מקץ
ו.3) מב, שם
מד.4) מא, שם
א.5) ו, ח"ב זהר ה. יד, בשלח מכילתא ראה
עה"פ.6) פרש"י
כח.7) מו , פרשתנו  (באבער) אגדה מדרש יז. פפ"ד, ב"ר ראה

ט. מט, ויחי פרש"י יו"ד. דאסת"ר פתיחתא
ה.8) מח, תהלים
ריש 9) זהר בארוכה וראה ב). (פצ"ג, פרשתנו ריש ב"ר

ואילך). א (רו, פרשתנו
ח.10) מא, איוב
ג.11) פרשתנו (באבער) תנחומא שם. ב"ר
אתקריבו 12) מלך ויוסף מלך איהו "יהודה שם: הזהר ובלשון

"דיוסף  ב): (שם, הענין ובהמשך בדא". דא ואתאחידו בדא דא
דאתקריבו  דלהון דקורבא בגין .. מלך איהו יהודה  צדיק איהו
גרם  .. שבטין לכלהו שלמא גרם לעלמא, טבין כמה גרם כחדא

"כיון  א): (רח, הענין ובסיום דילי'". רוחא דאתקיים ליעקב
וחידו  בעלמא שלמא אסגיאו כדין כחדא ויהודה יוסף דאתקריבו

ותתא". לעילא אתוסף
ואילך.13) טו לז, יחזקאל
ב).14) (ר"ה, פרשתנו ריש
יהודה15) הגשת ענין ד"ה ד"ה יג. ע ' תרכ"ט בסה "מ ליוסף

תפז  ע' שם קיט. ע' תרס"ו המשך רט . ע' תרמ"ג בסה"מ ויגש
תשכ"ה  הנ"ל ד"ה ואילך. תשצד ס"ע ח"ב תער"ב המשך ואילך.

ועוד. תנש"א). טבת ה' (קונטרס
תפלה.16) אלא ויגש אין ח: וירא ובתנחומא ו. פצ"ג, ב"ר

א. שמט, פרשתנו אוה"ת וראה
ז.17) ד, ואתחנן
פ"ב.18) ריש לב שער בפרדס הובא – ספרי
א).19) תתקפב, ה') (כרך א. (שמט, פרשתנו ריש אוה"ת

ועוד. ואילך. עב ס"ע תרכ"ז סה"מ
ובכ"מ.20) .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
"מכאן 21) אפך", יחר ("ואל קשות אליו לדבר צורך שיש ועד

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

מצד אלא אינו ישראל) של לטובתם Î`wdשנוגע
`zrcÎ`wlqהתברר ולאחריֿזה יהודה, oi`yשל

ok avnd ד"ויגש ש(גם)המצב כיון מכלֿמקום –
של  הקאֿסלקאֿדעתא מצד שהוא כפי יהודה" אליו

dxezaיהודה azkp ֿ מ"תורת חלק זה הרי ,zn`,"
מלשון zigvpותורה (תורה הוראה גם שהיא ,
zigvpe)22הוראה  zizin`.הדורות כל סוף עד

הרגצ'ובי  שכתב מה הטעם 23וכידוע בביאור
משה  בשבועת להתפיס זמן 24שאפשר שלאחרי אף

xizd שבועתו הדבר 25משה בתורה שכתוב "דכל –
דהשבועה  "כיון שהיה", מה רק ולא נצחי, הוי
השבועה  וכאילו נמשך דבר הוה בתורה, כתובה

תמיד". ישנה

לאחרי  שגם – בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
שהיה  כפי יהודה" אליו ד"ויגש שהמצב שנתברר
 ֿ קאֿסלקא אלא אינו יהודה של מחשבתו מצד

האמיתי  המצב לפי שאינו חלק 26דעתא זה הרי ,
dxezaענין ובמילא, ,igvpe izin` לימוד בו שיש ,

הדורות. כל סוף עד ונתינתֿכח והוראה

ש  אלא עוד מ"ויגש xwirולא וההוראה הלימוד
מצד  שהיה כפי להמצב ביחס הוא יהודה" אליו
בהמשך  מדובר זה שעל יהודה, של מחשבתו
אליו  "ויגש התיבות (לאחרי והפרשה הפסוק
תוכן  אודות הסיפור אריכות כל שהרי – יהודה")
עלֿפי  רק שייך הארץ" ל"אדוני יהודה של דבריו

`zrcÎ`wlqÎ`wd.יהודה של

הענין:‚ וביאור .
שגם  – ויגש דפרשת ההוראה ונקודת תוכן
ל"אדוני  שזקוק ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר

בני 21הארץ" לטובת שנוגע בענין לפעול כדי
אליו  ד"ויגש ומצב המעמד (בדוגמת ישראל
הרי  שבכללות יהודה), של מחשבתו מצד יהודה"

דזמן ומצב המעמד ישראל zelbd27זה שבני
 ֿ אורח לנהל כדי המדינה מלכות לחסדי זקוקים
היא  האמת הרי – הרחבה מתוך יהודי חיים

הוא הארץ" לאחרי sqeiש"אדוני שנתגלה (כפי
ישראל  כל על דקאי אחיו"), אל יוסף ש"התודע

יוסף  ע"ש הגלות 28שנקראים בזמן שגם היינו, ,
icedi29הואa"dra העולם שהנהגת לפעול בעולם
.epevxkתהי'

יהודה" אליו ד"ויגש הענין מצד הוא לזה והכח
עם  ("יהודה") מישראל דכאו"א והחיבור ההגשה –

d"awd"מעמד 30("אליו ובכל זמן בכל שלכן, ,(
יהודי הולך d"awdומצב ly egka על פועל ועי"ז ,

("אד  המדינה שכחה מלכות – כפשוטו) הארץ" וני
מצד אלא d"awdאינו ly ezekln31 מלכים "הממליך ,
המלוכה" ה'"32ולו ביד ושרים מלכים "לב ,33–

ישראל  של ורצונם הקב"ה של כרצונו .34להתנהג
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כיון  פרשתנו), ריש פרש"י – קשות" אליו שדיבר למד אתה
מנגד. של במצב ה"ה מצרים שמצד

ב.22) נג, ח"ג זהר וראה ח. יט, לתהלים רד"ק
סי"ב.23) פ"ה צפונות מפענח וראה ג. סז, מהדו"ת צפע"נ

וש"נ.
ה"ב.24) סוף פ"א שם ירושלמי במשנה. א יו"ד, נדרים
א.25) סה, נדרים
אלא 26) אמיתי, ענין הי' שבשעתו בלבד זו לא כלומר:

היתה  שבשעתה משה, (כבשבועת הדבר נתבטל זמן שלאחרי
אלא  השבועה), הותרה זמן שלאחרי אלא התוקף, בכל שבועה
קס"ד  אם, כי האמת, כפי הי' לא בשעתו שגם – מזה יתירה

יהודה. של במחשבת

ומצב 27) למעמד דמיון יש הגלות בענין שגם לומר ויש
את  ערב עבדך "כי הענין בהמשך כמ"ש – יהודה" אליו ד"ויגש

"להיות ובפרש"י),dcepnהנער", לב מד, (פרשתנו עולמות" בב'
ענין לו גרמה הנידוי שהיו zelbשלשקבלת שנה מ' אותן "כל –

יהודה של עצמותיו היו במדבר נידוי oilblebnישראל מפני בארון
ד"אע"פ  א*), צב, מב"ק – ז לג, ברכה (פרש"י עליו" שקיבל
קללת  ע"ב) ריש (יא, מכות במסכת לן נפקא התנאי, שנתקיים

שם). ב"ק (פרש"י באה" היא תנאי על אפילו חכם
ישראל 28) "כל יוסף", כצאן "נוהג ב) פ, (תהלים כמ"ש

הרעב" בימי וכלכלם פירנסם שהוא לפי יוסף, שם על נקראים
ואילך). 252 ע' חכ"ה לקו"ש וראה שם. (פרש"י

בין 29) יהודים קרויין היו יהודה מלכי עם שגלו אותן "כל
ה). א, אסתר (פרש"י הם" אחר משבט ואפילו הגויים

עם 30) והחיבור ההגשה רק לא היינו, למדותיו", ולא "אליו
מקום  "בכל כמארז"ל גלות, של ענין שייך שבזה "שכינה", בחי'
(זח"א  בגלותא" "שכינתא א), כט, (מגילה עמהם" שכינה שגלו
ממש  ית' ועצמותו מהותו עם והחיבור ההגשה אלא ב), קכ,

גלות. של מגדר שלמעלה
סדר 31) דכל ומקור שורש היא המלכות שמדת להעיר,

פנ"ב). (תניא עולמים" כל מלכות "מלכותך כמ"ש ההשתלשלות,
ויוהכ"פ.32) דר"ה מוסף בתפלת מאמינים "וכל פיוט
חי"ג 33) לקו"ש ראה עה"פ. משלי מדרש א. כא, משלי ע"פ

.1 הערה 285 ע'
כולא 34) וקוב"ה ש"ישראל מזה וק"ו במכ"ש – אחד רצון

א). עג, זח"ג (ראה חד"

:(a ,fn) "eig` dvwne" weqtd lr epzyxta i"yxta mb fnexne (*
miylgd md mzeny dyn ltky mze`y epivn eply zilaa `xnba"
zeylg meyn ltked `l eny ltkedy dcedie ,drxt iptl `iad oz`e
i`n .. ltki`c `ed 'izlinl" ± "w"aa `zi`ck xaca yi mrh `l`
oze` lk ,dcedil z`fe xtqn eizn idie zeni l`e oae`x igi aizkc

ax`oilblebn dcedi ly eizenvr eid xacna l`xyi eidy dpy mir
,eiptl xn` ,mingx ywae dyn `ay cr ,(l"pk ,iecipd iptn) oex`a

."'ek dcedi lew 'd rny cin ,dcedi dceiy oae`xl mxb in ,r"yax



יז

.`"ypz'd *zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn .c"qa
יהודה"‡ אליו ד"ויגש הענין בתוכן .

(פירושים) מצבים ג' ישנם פרשתנו) (שבהתחלת
שונים:

שהיה  כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב א)
dcediב  ly ezaygn) יוסף אל ש"התודע iptlבגשתו

אחיו" אל "1יוסף הוא שיוסף – (ux`d ipec`"2,
הארץ" על את 3"השליט איש ירים לא ש"בלעדיך ,

גו'" רגלו ואת של4ידו באֿכחו ,drxt מלך ,
בכיפה" "מושל שהיה העולם (כסיום 5דאומות

בעיני  אתה "חשוב כפרעה", כמוך "כי הכתוב
בשבטים"6כמלך" "מלך היותו (עם ויהודה ,(7(

eil` wewf אדוני בי ויאמר יהודה אליו "ויגש שלכן ,
דברי  "יכנסו אדוני", באזני דבר עבדך נא ידבר

(כמסופר 6באזניך" בנימין את לשחרר שיסכים –
הכתובים). בהמשך

שהוא  כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ב)
xac ly ezzin`l("אחיו אל יוסף ש"התודע (לאחרי

הוא הארץ" ש"אדוני –wicvd sqei.

על  הנה [ובפרט "כי ז"ל חכמינו דרשת ֿפי
נועדו  ויוסף"8המלכים יהודה זה באחד 9.. "אחד ,

ויוסף"10יגשו  יהודה יהודה"11זה אליו ש"ויגש –
ישראל, מלכי של והתאחדות פגישה ענין הוא

נועדו" באופן 12"המלכים האחדות לשלימות ועד ,
ביניהם". יבוא לא ורוח יגשו באחד ש"אחד

– הפרשה) וחותם (סיום בהפטרה יותר ומודגש
ישראל  ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח
וכל  גו' ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו
והיו  אחד אל אחד אותם וקרב חבריו ישראל בני

בידך" ].13לאחדים

על  שרומז כפי יהודה" אליו ד"ויגש המצב ג)
ב  הענינים dlrnlרוחניות myxy בזהר כדאיתא –14

גאולה  סמיכת ענין הוא יהודה" אליו ש"ויגש
(גאולה, דיסוד ההמשכה על שרומז לתפילה,
של  בחינתו (תפילה, למלכות יוסף) של בחינתו

חסידות  בדרושי בארוכה כמבואר ועד 15יהודה), ,
– התפילה הו"ע יהודה" אליו ש"ויגש להפירוש

לתפילה" ד"ויגש16"הגשה ובאופן ,eil` עלֿפי ,"
אליו" קראנו "בכל שכתוב "אליו 17מה ולא 18,

.19למדותיו"

הידוע  אחד 20ועלֿפי בענין הפירושים שכל
דג' והשייכות הקשר לבאר יש לזה, זה שייכים
לבאר  – ועיקר ועוד הנ"ל, פירושיםֿמצבים

כדלקמן. האדם, בעבודת וההוראה הלימוד

מ"ויגש · וההוראה שהלימוד – ובהקדמה .
שהיה  כפי (פירוש) מהמצב גם הוא יהודה" אליו

zaygndcediב  ly e(אלא הצדיק, ליוסף (לא שניגש
ux`dל" ipec`:"

ל"אדוני  יהודה דגישת שהמצב אףֿעלֿפי
עליו  ולפעול להשפיע (שצריכים בענין 21הארץ"
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49 (בבית  העמים כל לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו היום (*
שבספריית  נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט

ליובאוויטש.
א.1) מה, פרשתנו
לג.2) ל. מב, מקץ
ו.3) מב, שם
מד.4) מא, שם
א.5) ו, ח"ב זהר ה. יד, בשלח מכילתא ראה
עה"פ.6) פרש"י
כח.7) מו , פרשתנו  (באבער) אגדה מדרש יז. פפ"ד, ב"ר ראה

ט. מט, ויחי פרש"י יו"ד. דאסת"ר פתיחתא
ה.8) מח, תהלים
ריש 9) זהר בארוכה וראה ב). (פצ"ג, פרשתנו ריש ב"ר

ואילך). א (רו, פרשתנו
ח.10) מא, איוב
ג.11) פרשתנו (באבער) תנחומא שם. ב"ר
אתקריבו 12) מלך ויוסף מלך איהו "יהודה שם: הזהר ובלשון

"דיוסף  ב): (שם, הענין ובהמשך בדא". דא ואתאחידו בדא דא
דאתקריבו  דלהון דקורבא בגין .. מלך איהו יהודה  צדיק איהו
גרם  .. שבטין לכלהו שלמא גרם לעלמא, טבין כמה גרם כחדא

"כיון  א): (רח, הענין ובסיום דילי'". רוחא דאתקיים ליעקב
וחידו  בעלמא שלמא אסגיאו כדין כחדא ויהודה יוסף דאתקריבו

ותתא". לעילא אתוסף
ואילך.13) טו לז, יחזקאל
ב).14) (ר"ה, פרשתנו ריש
יהודה15) הגשת ענין ד"ה ד"ה יג. ע ' תרכ"ט בסה "מ ליוסף

תפז  ע' שם קיט. ע' תרס"ו המשך רט . ע' תרמ"ג בסה"מ ויגש
תשכ"ה  הנ"ל ד"ה ואילך. תשצד ס"ע ח"ב תער"ב המשך ואילך.

ועוד. תנש"א). טבת ה' (קונטרס
תפלה.16) אלא ויגש אין ח: וירא ובתנחומא ו. פצ"ג, ב"ר

א. שמט, פרשתנו אוה"ת וראה
ז.17) ד, ואתחנן
פ"ב.18) ריש לב שער בפרדס הובא – ספרי
א).19) תתקפב, ה') (כרך א. (שמט, פרשתנו ריש אוה"ת

ועוד. ואילך. עב ס"ע תרכ"ז סה"מ
ובכ"מ.20) .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
"מכאן 21) אפך", יחר ("ואל קשות אליו לדבר צורך שיש ועד

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

מצד אלא אינו ישראל) של לטובתם Î`wdשנוגע
`zrcÎ`wlqהתברר ולאחריֿזה יהודה, oi`yשל

ok avnd ד"ויגש ש(גם)המצב כיון מכלֿמקום –
של  הקאֿסלקאֿדעתא מצד שהוא כפי יהודה" אליו

dxezaיהודה azkp ֿ מ"תורת חלק זה הרי ,zn`,"
מלשון zigvpותורה (תורה הוראה גם שהיא ,
zigvpe)22הוראה  zizin`.הדורות כל סוף עד

הרגצ'ובי  שכתב מה הטעם 23וכידוע בביאור
משה  בשבועת להתפיס זמן 24שאפשר שלאחרי אף

xizd שבועתו הדבר 25משה בתורה שכתוב "דכל –
דהשבועה  "כיון שהיה", מה רק ולא נצחי, הוי
השבועה  וכאילו נמשך דבר הוה בתורה, כתובה

תמיד". ישנה

לאחרי  שגם – בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
שהיה  כפי יהודה" אליו ד"ויגש שהמצב שנתברר
 ֿ קאֿסלקא אלא אינו יהודה של מחשבתו מצד

האמיתי  המצב לפי שאינו חלק 26דעתא זה הרי ,
dxezaענין ובמילא, ,igvpe izin` לימוד בו שיש ,

הדורות. כל סוף עד ונתינתֿכח והוראה

ש  אלא עוד מ"ויגש xwirולא וההוראה הלימוד
מצד  שהיה כפי להמצב ביחס הוא יהודה" אליו
בהמשך  מדובר זה שעל יהודה, של מחשבתו
אליו  "ויגש התיבות (לאחרי והפרשה הפסוק
תוכן  אודות הסיפור אריכות כל שהרי – יהודה")
עלֿפי  רק שייך הארץ" ל"אדוני יהודה של דבריו

`zrcÎ`wlqÎ`wd.יהודה של

הענין:‚ וביאור .
שגם  – ויגש דפרשת ההוראה ונקודת תוכן
ל"אדוני  שזקוק ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר

בני 21הארץ" לטובת שנוגע בענין לפעול כדי
אליו  ד"ויגש ומצב המעמד (בדוגמת ישראל
הרי  שבכללות יהודה), של מחשבתו מצד יהודה"

דזמן ומצב המעמד ישראל zelbd27זה שבני
 ֿ אורח לנהל כדי המדינה מלכות לחסדי זקוקים
היא  האמת הרי – הרחבה מתוך יהודי חיים

הוא הארץ" לאחרי sqeiש"אדוני שנתגלה (כפי
ישראל  כל על דקאי אחיו"), אל יוסף ש"התודע

יוסף  ע"ש הגלות 28שנקראים בזמן שגם היינו, ,
icedi29הואa"dra העולם שהנהגת לפעול בעולם
.epevxkתהי'

יהודה" אליו ד"ויגש הענין מצד הוא לזה והכח
עם  ("יהודה") מישראל דכאו"א והחיבור ההגשה –

d"awd"מעמד 30("אליו ובכל זמן בכל שלכן, ,(
יהודי הולך d"awdומצב ly egka על פועל ועי"ז ,

("אד  המדינה שכחה מלכות – כפשוטו) הארץ" וני
מצד אלא d"awdאינו ly ezekln31 מלכים "הממליך ,
המלוכה" ה'"32ולו ביד ושרים מלכים "לב ,33–

ישראל  של ורצונם הקב"ה של כרצונו .34להתנהג
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כיון  פרשתנו), ריש פרש"י – קשות" אליו שדיבר למד אתה
מנגד. של במצב ה"ה מצרים שמצד

ב.22) נג, ח"ג זהר וראה ח. יט, לתהלים רד"ק
סי"ב.23) פ"ה צפונות מפענח וראה ג. סז, מהדו"ת צפע"נ

וש"נ.
ה"ב.24) סוף פ"א שם ירושלמי במשנה. א יו"ד, נדרים
א.25) סה, נדרים
אלא 26) אמיתי, ענין הי' שבשעתו בלבד זו לא כלומר:

היתה  שבשעתה משה, (כבשבועת הדבר נתבטל זמן שלאחרי
אלא  השבועה), הותרה זמן שלאחרי אלא התוקף, בכל שבועה
קס"ד  אם, כי האמת, כפי הי' לא בשעתו שגם – מזה יתירה

יהודה. של במחשבת

ומצב 27) למעמד דמיון יש הגלות בענין שגם לומר ויש
את  ערב עבדך "כי הענין בהמשך כמ"ש – יהודה" אליו ד"ויגש

"להיות ובפרש"י),dcepnהנער", לב מד, (פרשתנו עולמות" בב'
ענין לו גרמה הנידוי שהיו zelbשלשקבלת שנה מ' אותן "כל –

יהודה של עצמותיו היו במדבר נידוי oilblebnישראל מפני בארון
ד"אע"פ  א*), צב, מב"ק – ז לג, ברכה (פרש"י עליו" שקיבל
קללת  ע"ב) ריש (יא, מכות במסכת לן נפקא התנאי, שנתקיים

שם). ב"ק (פרש"י באה" היא תנאי על אפילו חכם
ישראל 28) "כל יוסף", כצאן "נוהג ב) פ, (תהלים כמ"ש

הרעב" בימי וכלכלם פירנסם שהוא לפי יוסף, שם על נקראים
ואילך). 252 ע' חכ"ה לקו"ש וראה שם. (פרש"י

בין 29) יהודים קרויין היו יהודה מלכי עם שגלו אותן "כל
ה). א, אסתר (פרש"י הם" אחר משבט ואפילו הגויים

עם 30) והחיבור ההגשה רק לא היינו, למדותיו", ולא "אליו
מקום  "בכל כמארז"ל גלות, של ענין שייך שבזה "שכינה", בחי'
(זח"א  בגלותא" "שכינתא א), כט, (מגילה עמהם" שכינה שגלו
ממש  ית' ועצמותו מהותו עם והחיבור ההגשה אלא ב), קכ,

גלות. של מגדר שלמעלה
סדר 31) דכל ומקור שורש היא המלכות שמדת להעיר,

פנ"ב). (תניא עולמים" כל מלכות "מלכותך כמ"ש ההשתלשלות,
ויוהכ"פ.32) דר"ה מוסף בתפלת מאמינים "וכל פיוט
חי"ג 33) לקו"ש ראה עה"פ. משלי מדרש א. כא, משלי ע"פ

.1 הערה 285 ע'
כולא 34) וקוב"ה ש"ישראל מזה וק"ו במכ"ש – אחד רצון

א). עג, זח"ג (ראה חד"

:(a ,fn) "eig` dvwne" weqtd lr epzyxta i"yxta mb fnexne (*
miylgd md mzeny dyn ltky mze`y epivn eply zilaa `xnba"
zeylg meyn ltked `l eny ltkedy dcedie ,drxt iptl `iad oz`e
i`n .. ltki`c `ed 'izlinl" ± "w"aa `zi`ck xaca yi mrh `l`
oze` lk ,dcedil z`fe xtqn eizn idie zeni l`e oae`x igi aizkc

ax`oilblebn dcedi ly eizenvr eid xacna l`xyi eidy dpy mir
,eiptl xn` ,mingx ywae dyn `ay cr ,(l"pk ,iecipd iptn) oex`a

."'ek dcedi lew 'd rny cin ,dcedi dceiy oae`xl mxb in ,r"yax



ypz'd"`יח zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

דג' והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
(כנ"ל  יהודה" אליו ד"ויגש הפירושיםֿמצבים
(פירושֿמצב  גלות של ומצב במעמד שגם – ס"א)
 ֿ (פירוש יוסף הוא הארץ" ש"אדוני מתגלה הא')
הקב"ה  עם והחיבור ההגשה בכח הב') מצב

הג'). (פירושֿמצב

הוא „ יהודי הגלות בזמן (שגם זה וענין .
דפרשת  הש"ק ביום ביותר מודגש בעולם) בעה"ב
יהודה" אליו ד"ויגש הקריאה על שנוסף – ויגש
שבת  במנחת וגם וחמישי בשני גם שקורין
סופה, ועד מתחילתה הפרשה כל קורין שלפנ"ז,

ויחי: פרשת התחלת (במנחה) וגם
הפרשה  ליוסף 35בהמשך אמר שפרעה מסופר

בתיכם  ואת אביכם את קחו גו' אחיך אל "אמור
ואכלו  מצרים ארץ טוב את לכם ואתנה אלי ובואו
לכם  מצרים ארץ כל טוב כי גו' הארץ חלב את
מסופר  הש"ק) דיום (בשיעור הפרשה ובסוף הוא",

הי' אחיו lretaשכן ואת אביו את יוסף "ויושב –
גו' הארץ במיטב מצרים בארץ אחוזה להם ויתן

פרעה" צוה הפרשה 36כאשר וחותם לסיום ועד ,
גושן  בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב – ממש
לזה  ובהמשך מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו

ויחי  פרשת בארץ 37(בהתחלת יעקב "ויחי – (
יעקב  חי מצרים שבארץ שנה", עשרה שבע מצרים

שנותיו" בגימטריא 38"מבחר שנה" עשרה "שבע ,
ימיו 39טוב  כל "כאילו נחשב זה שבגלל ועד ,

.40בטובה"

נמצאים  ישראל בני כאשר שגם – הענין ונקודת
המלכיות  ש"כל הגלות ומצב בזמן מצרים, בארץ

מצרים" שם על נקראו אומר41(גלויות) ,drxt

ש" בכיפה", ed`ה"מושל mkl mixvn ux` lk aeh,"
" ישראל לבני נותנים שלו הציווי `dfegועלֿפי

מצרים ux`dבארץ ahina"ד ובאופן ,"ayie ישראל
בשלוה  – אמיתית בארץ 42(ישיבה מצרים בארץ (

"לשון  בה", ש"ויאחזו אלא עוד ולא גושן",
dfeg`"43לשון" גם לומר יש ואולי ,dfig`"44

של  בתוקף היא שה"אחיזה" – אמת [ושניהם
"45"אחוזה" וירבו ש"ויפרו ועד ,[c`n"46,

ממדידה  שלמעלה ומצב מעמד על מורה ש"מאד"
מעמד 47והגבלה  מצרים בארץ גם נעשה שאז –

שנקרא  מישראל ואחד אחד (כל יעקב ד"ויחי ומצב
יעקב  של חיים 48בשמו שנה", עשרה שבע ..(

טוב) בגימטריא שנה (י"ז ,mzzin`lטובים
חיים" "תורת בתורה, שחדורים [חיים ,49ברוחניות

נאמר  עליהם טוב 50ומצוותיה ו"אין בהם", "וחי
ת  יחד.51ורה"אלא גם ובגשמיות [
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ואילך.35) יז מה,
יא.36) מז,
הפסק,37) ביניהם שאין באופן ויגש פרשת לסוף שסמוכה

הפסק –libxdאפילו התורה פרשיות בכל לפרשה פרשה בין
סתומה זו ר"פ lkn"פרשה ופרש"י (ב"ר שבתורה" פרשיות

(שמתחילה  פתוחה פרשה אצל חז"ל תקנו הסדרים ש"כל ויחי),
ריוח  לאחרי שורה באותה (שמתחילה סתומה או בפ"ע) בשורה
הפסוקים  ככל ריוח שום בו אין ויחי סדר רק אותיות), ט' כשיעור
לקמן  וראה בפרש"י). וגו"א רא"ם בב"ר. מהרז"ו (פי' והתיבות"

.88 הערה
הועתק 38) שעג. ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

טבת. יח יום" ב"היום
ויחי.39) ר"פ להאריז"ל הליקוטים וספר תורה לקוטי
ויחי.40) ר"פ החיים אור קיז. רמז ויצא יל"ש פ"ה. תדבא"ר
ד.41) פט"ז, ב"ר

ס"ט.42) זו  שנה וישב ש"פ שיחת וראה ב. לז, וישב פרש"י
עה"פ.43) פרש"י
רש"י.44) דפוסי בכמה ("אחיזה") וכ"ה פי"ז. תדשא מדרש

ואילך. 405 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה וראה
ד"שדה45) המעלה ובדוגמת "שדה`dfegע"ד לגבי "dpwn."
"ויפרו 46) התיבות על רק (לא קאי "מאד" שתיבת לומר, ויש

שלפנ"ז. הענינים פרטי על גם אלא) וירבו",
יב)47) (מז, לפנ"ז במ"ש גם מרומז זה שענין לומר, ויש

לפי  לחם אביו בית כל ואת אחיו ואת אביו את יוסף "ויכלכל
shd אכילתם משיעור יותר להם ליתן צריך לפרר שדרכם שכיון ,"

לפרש"י  ושפ"ח רא"ם ב). יו"ד, פסחים (וראה עה"פ  טוב (לקח
וכל  אחיו ואת אביו את גם שכלכל בזה הפירוש די"ל – עה"פ)

) אביו להםmilecbdבית שנתן עי"ז הטף"**, "לפי (*itkn xzei
mdl jxhvnd(אכילתם משיעור יותר ל"טף" שנותנים (כמו ***

והגבלה. ממדידה למעלה –
מכל 48) כלולה .. יעקב) (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק וראה

עולם". ועד מעולם שבישראל הנשמות
"כי 49) וכמ"ש העמידה. תפילת שבסוף שלום" "שים ברכת

מז). לב, (האזינו חייכם" הוא
ה.50) יח, אחרי
ג.51) פ"ו, אבות

xzei mdl ozil gxkda ,xxtl mkxcy oeik ± miphwl rbepa k"`yn (*
xeriy ick mdl x`yi xexitd ixg`l mby ick) mzlik` xeriyn

.(jk lk) yecig dfa oi`e ,(dlik`
,"mzia ipa lkl jixvd itl ,shd itl" i"yx oeyl wznei f"tre (**
`l) "mzia ipa lkl" ozpy `l` ± "shd xear mb jixvd itl" `le

."shd(l dpizpd xeriy) itl" ("sh"dl wx
xy`le mklk`le dcyd rxfl mkl 'idi" ± mixvndl k"`yn (***
xeriyd itk "mkthl" ± (ck ,fn epzyxt) "mkthl lek`le mkizaa
xeriyd itk "mkizaa xy`le mklk`l"e ,(xxtl milibxy) mdly
xy`"a mllek epi`e ,r"ta "mkthle" aezkd hxtn okle) mdly

.("mkizaa

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

ד"ויחי  ומצב במעמד כשנמצאים גם אמנם,
שלמעלה  לאופן ועד אמיתיים, חיים יעקב",
שנמצאים  זמן כל הרי – "מאד" והגבלה, ממדידה

mixvn,"ixwir"בארץ ikd oiprd xqg שאליו
ומצב  במעמד להיות – ישראל בני כל משתוקקים
גם  שלכן, אביהם". שולחן על הסמוכים ד"בנים
ובגשמיות, ברוחניות להם המצטרך כל להם כשיש

" הגלות, לצער בערך זה נחשב mipa52elbyבמה
mdia` ogley lrn ויחי" ויחי, מפרשת ולכן, ...!?"

באים  שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב
ענין עם שקשורה שמות (וספר) dle`bdלפרשת

הגאולה  "על 53(ספר ישראל", בני שמות "ואלה ,(
l`xyiשם zle`b"כאן ושמעון 54נזכרו "ראובן ,

ושמעון ראובן .oiwlq"55נחתין

בזמן  (שגם ויגש דפרשת שהתוכן לומר, ויש
כל  על הבית' 'בעל יהודי נעשה הגלות ומצב

ומצב לזמן רק (לא ונוגע שייך שגם zelbdהעולם) ,
mixvn ux`a"יעקב ד"ויחי ומצב מעמד יהיה

גם אלא) שהמעמד dle`bl56לאמיתתו, היינו, ,
בה  ויאחזו גו' מצרים בארץ ישראל ד"וישב ומצב

מאד  וירבו שבע ויפרו מצרים בארץ יעקב "ויחי ,"
(ובעיקר) גם הוא שנה", dle`blעשרה dpkd,

כדלקמן.

חסידות ‰ בדרושי המבואר בהקדם ויובן .57

יוסף  שבין שהחילוק יהודה", אליו "ויגש בענין
(יוסף) צומח שבין החילוק עלֿדרך הוא ליהודה
ולכן  (יהודה), וארץ (יוסף) שמים (יהודה), לדומם
ניגש  ארץ) (דומם, שיהודה יהודה", אליו "ויגש
הזה  בזמן לסדר בהתאם שמים), (צומח, ליוסף

לארץ  קדמו שמים מדומם, למעלה הוא ;58שצומח
למעלה  להיות יהודה יתעלה לעתידֿלבוא אבל

בהפטרה  שכתוב (כמו יוסף אני 59מבחינת "הנה
עץ  את עליו אותם ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח

dcediועבדי שתתגלה cecגו' כיון עליהם"), מלך
מצד והארץ הדומם שבמחשבה myxyמעלת –

"סוף  לשמים, קדמה במחשבה 60ארץ מעשה
.61תחלה"

שהחילוק  – האדם בעבודת יוסף 62וענינם בין
תלמוד  שבין החילוק ובדוגמת עלֿדרך הוא ויהודה
"תלמוד  הזה שבזמן (יהודה), ומעשה (יוסף)

למעלה 63גדול" הוא שיוסף יהודה", אליו ("ויגש
גדול" "מעשה יהיה ולעתידֿלבוא 64מיהודה),

מיוסף). למעלה להיות יתעלה (שיהודה

מעלתdyrndומעלת תלמוד, (עולם ux`dלגבי
diyrd מעלת – הרוחניים) (עולמות שמים לגבי (

מרומזת  – לעתידֿלבוא שתתגלה יוסף על יהודה
יצרתיו65בפסוק  eiziyr"בראתיו s`"66:

עולמות  ג' הם – עשיתיו יצרתיו בראתיו
לבושי  ג' – באדם ודוגמתם בריאהֿיצירהֿעשיה.

ומעשה. (תלמוד) דיבור מחשבה הנפש,

רק (לא הוא העשיה שעולם dhnlוכיון
גם) אלא jxraבמדריגה, `ly הבריאה לעולם

עולם  מהֿשאיןֿכן לזה, זה בערך שהם והיצירה,
דיבור  במחשבה כמו לגמרי, לנפרד שנראה העשיה
במדריגה, למטה רק (לא הוא שהמעשה ומעשה,
בערך  שהם ודיבור, למחשבה בערך שלא גם) אלא
לבוש  הוא המעשה מהֿשאיןֿכן לזה, זה ושייכים

יצרתיו "בראתיו נאמר לכן – עשיתיו",`sהנפרד
עלwiqtd"אף מורה שההפסק jxrdהענין", wegix

דיבור  לגבי ודמעשה ובריאה, יצירה לגבי דעשיה
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סע"א.52) ג, ברכות
פקודי.53) ס"פ רמב"ן
ה.54) פ"א, שמו"ר
ה.55) פל"ב, ויק"ר
כמ"ש 56) יהודה", אליו ד"ויגש הענין שלימות יהי' שאז

חבריו  ישראל ושבטי גו' יוסף עץ את לוקח אני "הנה בהפטורה
אחד  ומלך .. אחד לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו אותם ונתתי
לז, (יחזקאל לעולם" להם נשיא עבדי ודוד .. למלך לכולם יהי'

ואילך). יט
ע'57) ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי פרשתנו. ריש ותו"ח תו"א

יח  ע' תרכ"ט בסה"מ ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ואילך. קמב
ואילך. ריב ע' תרמ"ד בסה"מ ויגש ד"ה ואילך.

א.58) יב, חגיגה
כד.59) שם, יט. לז, יחזקאל

דודי".60) "לכה פיוט ע"פ
סמיכת 61) שמהלשון – לתפלה גאולה לסמיכת בנוגע ועד"ז

במקומה  היא שתפלה לגאולה), תפלה (ולא לתפלה גאולה
התפלה  הו"ע שהעיקר משמע, לתפלה, (נגשת) נסמכת וגאולה

ס"ב. זו שנה טבת ה' קונטרס ראה – (יהודה)
ע'62) תרל"ד בסה"מ ויגש ד"ה פרשתנו. ריש אוה"ת ראה

שבהערה  ותרמ"ד תרכ"ט סה"מ ואילך. קיט ע' תרע"ח ואילך. פו
.57

ס"ג.63) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. מ, קידושין
וראה 64) שיז. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי .62 בהערה מאמרים

ואילך. 263 ע' חכ"ה לקו"ש
ז.65) מג, ישעי'
תו"א )66 ואילך). א (סז, בלק ר"פ לקו"ת ראה – לקמן בהבא

תרנ"ח  ואילך. רעט ע' תר"ן סה"מ ואילך. סע"ב צה, אסתר מגלת
ואילך. א רמא, ח"א קונטרסים סה"מ .122 ע' השי"ת ריב. ע'
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דג' והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
(כנ"ל  יהודה" אליו ד"ויגש הפירושיםֿמצבים
(פירושֿמצב  גלות של ומצב במעמד שגם – ס"א)
 ֿ (פירוש יוסף הוא הארץ" ש"אדוני מתגלה הא')
הקב"ה  עם והחיבור ההגשה בכח הב') מצב

הג'). (פירושֿמצב

הוא „ יהודי הגלות בזמן (שגם זה וענין .
דפרשת  הש"ק ביום ביותר מודגש בעולם) בעה"ב
יהודה" אליו ד"ויגש הקריאה על שנוסף – ויגש
שבת  במנחת וגם וחמישי בשני גם שקורין
סופה, ועד מתחילתה הפרשה כל קורין שלפנ"ז,

ויחי: פרשת התחלת (במנחה) וגם
הפרשה  ליוסף 35בהמשך אמר שפרעה מסופר

בתיכם  ואת אביכם את קחו גו' אחיך אל "אמור
ואכלו  מצרים ארץ טוב את לכם ואתנה אלי ובואו
לכם  מצרים ארץ כל טוב כי גו' הארץ חלב את
מסופר  הש"ק) דיום (בשיעור הפרשה ובסוף הוא",

הי' אחיו lretaשכן ואת אביו את יוסף "ויושב –
גו' הארץ במיטב מצרים בארץ אחוזה להם ויתן

פרעה" צוה הפרשה 36כאשר וחותם לסיום ועד ,
גושן  בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב – ממש
לזה  ובהמשך מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו

ויחי  פרשת בארץ 37(בהתחלת יעקב "ויחי – (
יעקב  חי מצרים שבארץ שנה", עשרה שבע מצרים

שנותיו" בגימטריא 38"מבחר שנה" עשרה "שבע ,
ימיו 39טוב  כל "כאילו נחשב זה שבגלל ועד ,

.40בטובה"

נמצאים  ישראל בני כאשר שגם – הענין ונקודת
המלכיות  ש"כל הגלות ומצב בזמן מצרים, בארץ

מצרים" שם על נקראו אומר41(גלויות) ,drxt

ש" בכיפה", ed`ה"מושל mkl mixvn ux` lk aeh,"
" ישראל לבני נותנים שלו הציווי `dfegועלֿפי

מצרים ux`dבארץ ahina"ד ובאופן ,"ayie ישראל
בשלוה  – אמיתית בארץ 42(ישיבה מצרים בארץ (

"לשון  בה", ש"ויאחזו אלא עוד ולא גושן",
dfeg`"43לשון" גם לומר יש ואולי ,dfig`"44

של  בתוקף היא שה"אחיזה" – אמת [ושניהם
"45"אחוזה" וירבו ש"ויפרו ועד ,[c`n"46,

ממדידה  שלמעלה ומצב מעמד על מורה ש"מאד"
מעמד 47והגבלה  מצרים בארץ גם נעשה שאז –

שנקרא  מישראל ואחד אחד (כל יעקב ד"ויחי ומצב
יעקב  של חיים 48בשמו שנה", עשרה שבע ..(

טוב) בגימטריא שנה (י"ז ,mzzin`lטובים
חיים" "תורת בתורה, שחדורים [חיים ,49ברוחניות

נאמר  עליהם טוב 50ומצוותיה ו"אין בהם", "וחי
ת  יחד.51ורה"אלא גם ובגשמיות [
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ואילך.35) יז מה,
יא.36) מז,
הפסק,37) ביניהם שאין באופן ויגש פרשת לסוף שסמוכה

הפסק –libxdאפילו התורה פרשיות בכל לפרשה פרשה בין
סתומה זו ר"פ lkn"פרשה ופרש"י (ב"ר שבתורה" פרשיות

(שמתחילה  פתוחה פרשה אצל חז"ל תקנו הסדרים ש"כל ויחי),
ריוח  לאחרי שורה באותה (שמתחילה סתומה או בפ"ע) בשורה
הפסוקים  ככל ריוח שום בו אין ויחי סדר רק אותיות), ט' כשיעור
לקמן  וראה בפרש"י). וגו"א רא"ם בב"ר. מהרז"ו (פי' והתיבות"

.88 הערה
הועתק 38) שעג. ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

טבת. יח יום" ב"היום
ויחי.39) ר"פ להאריז"ל הליקוטים וספר תורה לקוטי
ויחי.40) ר"פ החיים אור קיז. רמז ויצא יל"ש פ"ה. תדבא"ר
ד.41) פט"ז, ב"ר

ס"ט.42) זו  שנה וישב ש"פ שיחת וראה ב. לז, וישב פרש"י
עה"פ.43) פרש"י
רש"י.44) דפוסי בכמה ("אחיזה") וכ"ה פי"ז. תדשא מדרש

ואילך. 405 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה וראה
ד"שדה45) המעלה ובדוגמת "שדה`dfegע"ד לגבי "dpwn."
"ויפרו 46) התיבות על רק (לא קאי "מאד" שתיבת לומר, ויש

שלפנ"ז. הענינים פרטי על גם אלא) וירבו",
יב)47) (מז, לפנ"ז במ"ש גם מרומז זה שענין לומר, ויש

לפי  לחם אביו בית כל ואת אחיו ואת אביו את יוסף "ויכלכל
shd אכילתם משיעור יותר להם ליתן צריך לפרר שדרכם שכיון ,"

לפרש"י  ושפ"ח רא"ם ב). יו"ד, פסחים (וראה עה"פ  טוב (לקח
וכל  אחיו ואת אביו את גם שכלכל בזה הפירוש די"ל – עה"פ)

) אביו להםmilecbdבית שנתן עי"ז הטף"**, "לפי (*itkn xzei
mdl jxhvnd(אכילתם משיעור יותר ל"טף" שנותנים (כמו ***

והגבלה. ממדידה למעלה –
מכל 48) כלולה .. יעקב) (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק וראה

עולם". ועד מעולם שבישראל הנשמות
"כי 49) וכמ"ש העמידה. תפילת שבסוף שלום" "שים ברכת

מז). לב, (האזינו חייכם" הוא
ה.50) יח, אחרי
ג.51) פ"ו, אבות

xzei mdl ozil gxkda ,xxtl mkxcy oeik ± miphwl rbepa k"`yn (*
xeriy ick mdl x`yi xexitd ixg`l mby ick) mzlik` xeriyn

.(jk lk) yecig dfa oi`e ,(dlik`
,"mzia ipa lkl jixvd itl ,shd itl" i"yx oeyl wznei f"tre (**
`l) "mzia ipa lkl" ozpy `l` ± "shd xear mb jixvd itl" `le

."shd(l dpizpd xeriy) itl" ("sh"dl wx
xy`le mklk`le dcyd rxfl mkl 'idi" ± mixvndl k"`yn (***
xeriyd itk "mkthl" ± (ck ,fn epzyxt) "mkthl lek`le mkizaa
xeriyd itk "mkizaa xy`le mklk`l"e ,(xxtl milibxy) mdly
xy`"a mllek epi`e ,r"ta "mkthle" aezkd hxtn okle) mdly

.("mkizaa

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

ד"ויחי  ומצב במעמד כשנמצאים גם אמנם,
שלמעלה  לאופן ועד אמיתיים, חיים יעקב",
שנמצאים  זמן כל הרי – "מאד" והגבלה, ממדידה

mixvn,"ixwir"בארץ ikd oiprd xqg שאליו
ומצב  במעמד להיות – ישראל בני כל משתוקקים
גם  שלכן, אביהם". שולחן על הסמוכים ד"בנים
ובגשמיות, ברוחניות להם המצטרך כל להם כשיש

" הגלות, לצער בערך זה נחשב mipa52elbyבמה
mdia` ogley lrn ויחי" ויחי, מפרשת ולכן, ...!?"

באים  שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב
ענין עם שקשורה שמות (וספר) dle`bdלפרשת

הגאולה  "על 53(ספר ישראל", בני שמות "ואלה ,(
l`xyiשם zle`b"כאן ושמעון 54נזכרו "ראובן ,

ושמעון ראובן .oiwlq"55נחתין

בזמן  (שגם ויגש דפרשת שהתוכן לומר, ויש
כל  על הבית' 'בעל יהודי נעשה הגלות ומצב

ומצב לזמן רק (לא ונוגע שייך שגם zelbdהעולם) ,
mixvn ux`a"יעקב ד"ויחי ומצב מעמד יהיה

גם אלא) שהמעמד dle`bl56לאמיתתו, היינו, ,
בה  ויאחזו גו' מצרים בארץ ישראל ד"וישב ומצב

מאד  וירבו שבע ויפרו מצרים בארץ יעקב "ויחי ,"
(ובעיקר) גם הוא שנה", dle`blעשרה dpkd,

כדלקמן.

חסידות ‰ בדרושי המבואר בהקדם ויובן .57

יוסף  שבין שהחילוק יהודה", אליו "ויגש בענין
(יוסף) צומח שבין החילוק עלֿדרך הוא ליהודה
ולכן  (יהודה), וארץ (יוסף) שמים (יהודה), לדומם
ניגש  ארץ) (דומם, שיהודה יהודה", אליו "ויגש
הזה  בזמן לסדר בהתאם שמים), (צומח, ליוסף

לארץ  קדמו שמים מדומם, למעלה הוא ;58שצומח
למעלה  להיות יהודה יתעלה לעתידֿלבוא אבל

בהפטרה  שכתוב (כמו יוסף אני 59מבחינת "הנה
עץ  את עליו אותם ונתתי גו' יוסף עץ את לוקח

dcediועבדי שתתגלה cecגו' כיון עליהם"), מלך
מצד והארץ הדומם שבמחשבה myxyמעלת –

"סוף  לשמים, קדמה במחשבה 60ארץ מעשה
.61תחלה"

שהחילוק  – האדם בעבודת יוסף 62וענינם בין
תלמוד  שבין החילוק ובדוגמת עלֿדרך הוא ויהודה
"תלמוד  הזה שבזמן (יהודה), ומעשה (יוסף)

למעלה 63גדול" הוא שיוסף יהודה", אליו ("ויגש
גדול" "מעשה יהיה ולעתידֿלבוא 64מיהודה),

מיוסף). למעלה להיות יתעלה (שיהודה

מעלתdyrndומעלת תלמוד, (עולם ux`dלגבי
diyrd מעלת – הרוחניים) (עולמות שמים לגבי (

מרומזת  – לעתידֿלבוא שתתגלה יוסף על יהודה
יצרתיו65בפסוק  eiziyr"בראתיו s`"66:

עולמות  ג' הם – עשיתיו יצרתיו בראתיו
לבושי  ג' – באדם ודוגמתם בריאהֿיצירהֿעשיה.

ומעשה. (תלמוד) דיבור מחשבה הנפש,

רק (לא הוא העשיה שעולם dhnlוכיון
גם) אלא jxraבמדריגה, `ly הבריאה לעולם

עולם  מהֿשאיןֿכן לזה, זה בערך שהם והיצירה,
דיבור  במחשבה כמו לגמרי, לנפרד שנראה העשיה
במדריגה, למטה רק (לא הוא שהמעשה ומעשה,
בערך  שהם ודיבור, למחשבה בערך שלא גם) אלא
לבוש  הוא המעשה מהֿשאיןֿכן לזה, זה ושייכים

יצרתיו "בראתיו נאמר לכן – עשיתיו",`sהנפרד
עלwiqtd"אף מורה שההפסק jxrdהענין", wegix

דיבור  לגבי ודמעשה ובריאה, יצירה לגבי דעשיה
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סע"א.52) ג, ברכות
פקודי.53) ס"פ רמב"ן
ה.54) פ"א, שמו"ר
ה.55) פל"ב, ויק"ר
כמ"ש 56) יהודה", אליו ד"ויגש הענין שלימות יהי' שאז

חבריו  ישראל ושבטי גו' יוסף עץ את לוקח אני "הנה בהפטורה
אחד  ומלך .. אחד לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו אותם ונתתי
לז, (יחזקאל לעולם" להם נשיא עבדי ודוד .. למלך לכולם יהי'

ואילך). יט
ע'57) ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי פרשתנו. ריש ותו"ח תו"א

יח  ע' תרכ"ט בסה"מ ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ואילך. קמב
ואילך. ריב ע' תרמ"ד בסה"מ ויגש ד"ה ואילך.

א.58) יב, חגיגה
כד.59) שם, יט. לז, יחזקאל

דודי".60) "לכה פיוט ע"פ
סמיכת 61) שמהלשון – לתפלה גאולה לסמיכת בנוגע ועד"ז

במקומה  היא שתפלה לגאולה), תפלה (ולא לתפלה גאולה
התפלה  הו"ע שהעיקר משמע, לתפלה, (נגשת) נסמכת וגאולה

ס"ב. זו שנה טבת ה' קונטרס ראה – (יהודה)
ע'62) תרל"ד בסה"מ ויגש ד"ה פרשתנו. ריש אוה"ת ראה

שבהערה  ותרמ"ד תרכ"ט סה"מ ואילך. קיט ע' תרע"ח ואילך. פו
.57

ס"ג.63) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. מ, קידושין
וראה 64) שיז. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי .62 בהערה מאמרים

ואילך. 263 ע' חכ"ה לקו"ש
ז.65) מג, ישעי'
תו"א )66 ואילך). א (סז, בלק ר"פ לקו"ת ראה – לקמן בהבא

תרנ"ח  ואילך. רעט ע' תר"ן סה"מ ואילך. סע"ב צה, אסתר מגלת
ואילך. א רמא, ח"א קונטרסים סה"מ .122 ע' השי"ת ריב. ע'
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הקוין  שג' ה"א, דאות בציור גם וכמרומז ומחשבה.
ולג' בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות לג' רומזים שבה
השמאלי  שקו – ומעשה דיבור דמחשבה הלבושים
המעשה, כח העשיה, עולם על שרומז ה"א, דאות

wqtp על שרומזים והימני) (העליון הקוין מב'
ודיבור. מחשבה ויצירה, בריאה

לשון הוא "אף" – (כפשטות ieaixולאידך
כאן, מפורש שאינו דבר עוד "לרבות הכתוב),

שב" היינו, מהם", ונעלה גבוה `sוהוא..
רביעית בחינה נרמזת zilrp(עשיתיו)" xzeid67 גם)

בעולם  ומתגלה שנמשכת יצרתיו") מ"בראתיו
diyrd(לעשיתיו נסמך זה שריבוי עשיתיו", ("אף
היא 68דוקא  ההשתלשלות סדר כל שבריאת כיון ,

עולם בשביל diyrdבשביל גופא העשיה ובעולם ,
ב  lretaהעבודה dyrn69 רבינו שמבאר כפי –

אינו 70הזקן  העולמות.. השתלשלות ש"תכלית
הוא התכלית אלא העליונים.. עולמות mlerבשביל

oezgzd dfd נחת להיות יתברך ברצונו עלה שכך ,
סטראֿאחרא  אתכפיא כד יתברך לפניו רוח
במקום  ה'.. אור שיאיר לנהורא, חשוכא ואתהפך
כולו  הזה עולם כל של והסטראֿאחרא החושך
מהארתו  החושך מן אור ויתרון עז ויתר שאת ביתר
לו  להיות הקב"ה "נתאווה העליונים", בעולמות

בתחתונים" .71דירה

Â:הגלות ענין בכללות גם מודגש זה  וענין .
למטה  בירידה יותר עוד ניתוסף הגלות בזמן
והחומרי  הגשמי הזה "עולם – העשיה שבעולם
ממנו  למטה תחתון שאין במדריגה התחתון ממש..

ומכופל" כפול וחושך יתברך אורו הסתר 72בענין

ומכופל" כפול וחושך יתברך אורו ש"הסתר כיון –
יותר. עוד ומתגבר הולך

בשלימות  יותר עוד וניתוסף הולך ולאידך,
דירה  לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה כוונת
ממנו, למטה תחתון שאין בתחתון בתחתונים,
זמן  כל ועבודתינו "מעשינו עלֿידי בעיקר שנעשה

הגלות" .73משך

ב' מודגשים הגלות שבענין – דלעיל ובסגנון
ד" גודל `sהקצוות על שמורה ההפסק עשיתיו",

הרביעית: דבחינה והריבוי למטה, הירידה

במדרש  דכתיב s`a"לקו74איתא אני 75, אף
ומתנחמין בקרי. עמם דכתיב s`aאלך גם 76, ואף

בזה  וההסברה וגו'". אויביהם בארץ בהיותם 77זאת

הוא בעצמו אף ש"תיבת –aeh `l"אף")
ג' סטראֿאחרא, בחינת שהוא פתחו 78לגריעותא),

בחינה  המרבה הוא "אף.. ולאידך, כו'". באף
את  שמבררים עלֿידי נעלה.. היותר הרביעית
הבירור  שעלֿידי היינו, שבעשיה", האף בחינת
לנהורא, חשוכא ואתהפכא סטראֿאחרא דאתכפיא
למעליותא). ("אף" הרביעית דבחינה הגילוי נעשה

האדם  בעבודת שכתוב 77וענינו כמו "אף 79–
שלמדתי "תורה לי", עמדה נתקיימה s`aחכמתי

שתלמוד 80בי" מה אלא החכמה מן יתקיים "שלא ,
כו'" עמל את 81בטורח שמייגע העול ש"עלֿידי ,

מודגשת  שבזה – הבהמית" נפש מברר עצמו
התורה  שבלימוד כפיה) (מלשון המעשה מעלת

עצמו.

Ê(ד (סעיף לעיל האמור לבאר יש עלֿפיֿזה .
גו' מצרים בארץ ישראל ד"וישב ומצב שהמעמד
בארץ  יעקב "ויחי מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו

הוא שנה", עשרה שבע dle`blמצרים dpkd:
השעבוד  לקושי ועד שעבוד, של באופן בגלות
ישראל  דבני ההתקשרות תוקף בעיקר מודגש –
עומדים  הגלות, דשעבוד הקושי שלמרות להקב"ה,

בשלימות. ומצוות התורה קיום על התוקף  בכל
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64 על 67) מורה הענין") הפסיק ("אף שההפסק לומר יש ועפ"ז
בחי' ומתגלה נמשכת העשי' שבעולם – למעליותא הערך  ריחוק

יותר jxraנעלית `ly.והבריאה היצירה שבעולם להגילויים
השמאלי 68) הקו ע"י שדוקא – ה"א דאות בציור ודוגמתו

ולא  ה', אות תמונת נעשה ממנו שלמעלה הקוין מב' ונפסק הקצר
על  שמורה ה', אות דלות, מלשון ד', מאות שנעשה אלא עוד

ואילך). סע"ב רמא, שם קונטרסים (סה"מ הקב"ה
המעשה 69) בשביל היא ודיבור דמחשבה שהתכלית ועד

ואילך). סע"א רמב, שם קונטרסים (סה"מ בפועל
פל"ו.70) תניא
ועוד.71) טז. נשא תנחומא ע"פ שם. תניא
שם.72) תניא
רפל"ז.73) תניא

נז.74) פ"א, איכ"ר
מא.75) כו, בחוקותי
מד.76) שם,
ד.77) סט, בלק לקו"ת
ובמדרש 78) (באבער) אגדה מדרש ע"פ – שם בלקו"ת כ"ה

ב: פי"ט, ובב"ר ג. א, בראשית טוב .`draxלקח
ט.79) ב, קהלת
קצת.80) לשון בשינוי שם עה"פ ובקה"ר שם. בלקו"ת כ"ה

הי"ב. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם גם וראה
ספ"ה.81) אבות להרמב"ם המשניות פירוש

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

zkitd הכוונה תכלית (שזוהי הגלות חושך
שהגלות  לנהורא, חשוכא לאתהפכא – דהגלות
במעמד  (בעיקר) מודגשת לגאולה) יהפך עצמו
הגלות  בזמן שגם – ויגש כבפרשת גלות של ומצב

יהודי ziad'נעשה lra' אדוני" העולם, על
ש 82הארץ" ופועל ,drxt בכיפה אומר 83(המושל (

מצרים ארץ כל ed`ש"טוב mkl ישראל ובני ,"
"אחוזה ux`dמקבלים ahina"ד ובאופן ,"da efg`ie

וירבו "c`nויפרו ,"igie שבע מצרים בארץ יעקב
כך, שנותיו), מבחר טוב, (בגימטריא שנה" עשרה
מעל  (גלו מצרים בארץ שנמצאים העובדה שמלבד
כזה  במצב – דבר להם חסר לא אביהם) שולחן

znbeceמודגשת oirn הגלות בזמן הגלות הפיכת
עצמו.

מהווה הגלות בזמן זה מצב להפיכת dpkdולכן
שאז  – והשלימה האמיתית הגאולה עלֿידי הגלות

שכל ובגלוי בפועל "אף"84הגלות xvinיראו ,
שיתוסף בשביל אלא אינו agxndלגריעותא,

שכתוב  כמו יֿה 85דהגאולה, קראתי המיצר "מן
"אף" יֿה", במרחב ענני דוקא) (ועלֿידיֿזה
הזה  שעולם הרביעית, דבחינה הריבוי למעליותא,

נעשה דירהdxicהתחתון יתברך, daigxny86לו

אדם  של דעתו (העליון).87(כביכול)

Á לכך מהטעמים גם שזהו לומר, ויש .
ד  ומצב (שגם שהמעמד מצרים" בארץ יעקב "ויחי

העולם, על הבית' 'בעל יהודי נעשה הגלות בזמן
ממלכות  וסיוע עזר מקבל ולכן הארץ", "אדוני

הוא") לכם מצרים ארץ כל ש"טוב באופן המדינה
ביותר dfמודגש epxeca:

הגלות  של האחרון דור הוא זה שדורנו כיון
ההכנה  בו מודגשת הגאולה, של הראשון ודור
בזמן  זה מעין 'טעימה' עלֿידי הגלות להפיכת

שבסמיכות – מעמד seqlהגלות נעשה הגלות
מצרים" בארץ יעקב ד"ויחי והולך 88ומצב ,

הגלות  להפיכת יותר שמתקרבים ככל וניתוסף
והשלימה. האמיתית בגאולה

שבדורנו, ליוסף בשייכות – יותר ובפרטיות
הורד  כש"יוסף – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
חסד  של במלכות התחתון, כדור לחצי מצרימה"
מלכות  מצד כו' רדיפות של ומצב המעמד (היפך

ההם), בימים ההיא המדינה

– הסתלקותו לאחרי עוז וביתר שאת וביתר
ד" ומצב המעמד נשאר אז כמאמר igieשגם יעקב",

ז"ל  זרעו 90"יעקב 89רבותינו מה מת.. לא אבינו
אף  בכולהו 91בחיים ש"אשתכח ועד בחיים", הוא

המעשה) העולם בזה (גם ideiganעלמין xizi"92,

ש"נתן  שנה, דארבעים השלימות לאחרי ובפרט
לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת לב ,93לכם

"נפלאות  ושנת (תש"נ) "נסים" בשנת ובמיוחד
הנסים  במוחש שראינו כפי – (נ"א) אראנו"
בנוגע  ובמיוחד כולל האחרונה, בתקופה והנפלאות
("מעצמתֿעל") ההיא המדינה דמלכות להיחס
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א),82) לט, (וישב מצרימה" הורד כש"יוסף – בזה וההתחלה
"ויוסף ב) פפ"ו, (ב"ר במדרש ,oeyakמצרימה,cxedכדאיתא

הואcxieהמד"א כי .. ים עד (נתבאר dcexמים הנהר" עבר בכל
ואילך). 194 ע' חכ"ה בלקו"ש בארוכה

"מושל 83) נעשה שלא – דור שבכל בכיפה" ה"מושל ועד"ז
כמארז"ל  במלכותו, שנמצאים ישראל של בזכותם אלא בכיפה"
ועד  העולם מסוף שולטה ישראל על ששלטה ולשון אומה "כל
מלכין  "כל ה), יד, בשלח (מכילא ישראל" של כבודן בשביל סופו
דכד  .. דישראל בגינייהו אלא בשולטניהון אתתקפו לא דעלמא
(זח"ב  דעלמא" עמין דשאר כל על מתתקפי מיד בגלותהון ישראל

א). ו,
אביהם"84) שולחן מעל ש"גלו העובדה שבעצם המיצר

מידי. לא ותו מזה), גדול מיצר לך (שאין
ה.85) קיח, תהלים
האדם 86) למדת ביחס גדולה בהרחבה היא ש"דירה" ולהעיר,

בהאדם  אמיתית הרחבה ופועלת בערך), שלא ועד מלבוש (יותר
כביכול). העליון לאדם בנוגע (ועד"ז

ב.87) נז, ברכות

לבאר88) יש סתומה dnizqdועפ"ז זו ("פרשה ויחי דפרשת
שם)) ופרש"י (ב"ר ממנו" ונסתם הקץ את לגלות יעקב שביקש ..

`zeilrnl ל"וישב מצרים" בארץ יעקב ד"ויחי שהסמיכות –
בה  ויאחזו גושן בארץ מצרים בארץ מאד"ישראל וירבו ויפרו

הענין  תוקף יותר מדגישה לפרשה), פרשה בין כלל הפסק (ללא
הגלות. זמן בסוף הגלות הפיכת מעין דטעימת

הגלות  שבסוף נרמז מ"מ, הקץ, שנסתם אף יותר: ובעומק
בה  ויאחזו גו' ישראל ד"וישב ומצב מעמד יהי' להקץ) (בסמיכות
מעין  שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי מאד וירבו ויפרו

שבהקץ. הגלות הפיכת
ואילך.89) סי"א תשמ"ז טבת ה' שיחת גם וראה ב. ה, תענית
הכתוב 90) ובלשון יוסף". – יעקב תולדות "אלה ועד"ז

יוסף  של שמדתו ולהעיר, חי". יוסף "עוד – כו) מה, (פרשתנו
ועוד). קטז. ע' לתהלים אור) (יהל (אוה"ת חי שנקרא יסוד

לגריעותא 91) "אף" הקצוות: ב' על שמורה – דייקא "אף"
אלקינו" בית "כשריפת (שהיא ההסתלקות שבענין הירידה –
עוד  שניתוסף – למעליותא "אף" זה, עם וביחד ב)), יח, (ר"ה

" בחיים", ש"זרעו עי"ז מבחיוהי".xiziיותר
לקו"ש 92) גם וראה וביאורו. זך סימן אגה"ק ב. עא, ח"ג זהר

.481 ע' חכ"ה
ב.93) ה, ע"ז ובפרש"י. ג כט, תבוא



כי `"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

הקוין  שג' ה"א, דאות בציור גם וכמרומז ומחשבה.
ולג' בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות לג' רומזים שבה
השמאלי  שקו – ומעשה דיבור דמחשבה הלבושים
המעשה, כח העשיה, עולם על שרומז ה"א, דאות

wqtp על שרומזים והימני) (העליון הקוין מב'
ודיבור. מחשבה ויצירה, בריאה

לשון הוא "אף" – (כפשטות ieaixולאידך
כאן, מפורש שאינו דבר עוד "לרבות הכתוב),

שב" היינו, מהם", ונעלה גבוה `sוהוא..
רביעית בחינה נרמזת zilrp(עשיתיו)" xzeid67 גם)

בעולם  ומתגלה שנמשכת יצרתיו") מ"בראתיו
diyrd(לעשיתיו נסמך זה שריבוי עשיתיו", ("אף
היא 68דוקא  ההשתלשלות סדר כל שבריאת כיון ,

עולם בשביל diyrdבשביל גופא העשיה ובעולם ,
ב  lretaהעבודה dyrn69 רבינו שמבאר כפי –

אינו 70הזקן  העולמות.. השתלשלות ש"תכלית
הוא התכלית אלא העליונים.. עולמות mlerבשביל

oezgzd dfd נחת להיות יתברך ברצונו עלה שכך ,
סטראֿאחרא  אתכפיא כד יתברך לפניו רוח
במקום  ה'.. אור שיאיר לנהורא, חשוכא ואתהפך
כולו  הזה עולם כל של והסטראֿאחרא החושך
מהארתו  החושך מן אור ויתרון עז ויתר שאת ביתר
לו  להיות הקב"ה "נתאווה העליונים", בעולמות

בתחתונים" .71דירה

Â:הגלות ענין בכללות גם מודגש זה  וענין .
למטה  בירידה יותר עוד ניתוסף הגלות בזמן
והחומרי  הגשמי הזה "עולם – העשיה שבעולם
ממנו  למטה תחתון שאין במדריגה התחתון ממש..

ומכופל" כפול וחושך יתברך אורו הסתר 72בענין

ומכופל" כפול וחושך יתברך אורו ש"הסתר כיון –
יותר. עוד ומתגבר הולך

בשלימות  יותר עוד וניתוסף הולך ולאידך,
דירה  לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה כוונת
ממנו, למטה תחתון שאין בתחתון בתחתונים,
זמן  כל ועבודתינו "מעשינו עלֿידי בעיקר שנעשה

הגלות" .73משך

ב' מודגשים הגלות שבענין – דלעיל ובסגנון
ד" גודל `sהקצוות על שמורה ההפסק עשיתיו",

הרביעית: דבחינה והריבוי למטה, הירידה

במדרש  דכתיב s`a"לקו74איתא אני 75, אף
ומתנחמין בקרי. עמם דכתיב s`aאלך גם 76, ואף

בזה  וההסברה וגו'". אויביהם בארץ בהיותם 77זאת

הוא בעצמו אף ש"תיבת –aeh `l"אף")
ג' סטראֿאחרא, בחינת שהוא פתחו 78לגריעותא),

בחינה  המרבה הוא "אף.. ולאידך, כו'". באף
את  שמבררים עלֿידי נעלה.. היותר הרביעית
הבירור  שעלֿידי היינו, שבעשיה", האף בחינת
לנהורא, חשוכא ואתהפכא סטראֿאחרא דאתכפיא
למעליותא). ("אף" הרביעית דבחינה הגילוי נעשה

האדם  בעבודת שכתוב 77וענינו כמו "אף 79–
שלמדתי "תורה לי", עמדה נתקיימה s`aחכמתי

שתלמוד 80בי" מה אלא החכמה מן יתקיים "שלא ,
כו'" עמל את 81בטורח שמייגע העול ש"עלֿידי ,

מודגשת  שבזה – הבהמית" נפש מברר עצמו
התורה  שבלימוד כפיה) (מלשון המעשה מעלת

עצמו.

Ê(ד (סעיף לעיל האמור לבאר יש עלֿפיֿזה .
גו' מצרים בארץ ישראל ד"וישב ומצב שהמעמד
בארץ  יעקב "ויחי מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו

הוא שנה", עשרה שבע dle`blמצרים dpkd:
השעבוד  לקושי ועד שעבוד, של באופן בגלות
ישראל  דבני ההתקשרות תוקף בעיקר מודגש –
עומדים  הגלות, דשעבוד הקושי שלמרות להקב"ה,

בשלימות. ומצוות התורה קיום על התוקף  בכל
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64 על 67) מורה הענין") הפסיק ("אף שההפסק לומר יש ועפ"ז
בחי' ומתגלה נמשכת העשי' שבעולם – למעליותא הערך  ריחוק

יותר jxraנעלית `ly.והבריאה היצירה שבעולם להגילויים
השמאלי 68) הקו ע"י שדוקא – ה"א דאות בציור ודוגמתו

ולא  ה', אות תמונת נעשה ממנו שלמעלה הקוין מב' ונפסק הקצר
על  שמורה ה', אות דלות, מלשון ד', מאות שנעשה אלא עוד

ואילך). סע"ב רמא, שם קונטרסים (סה"מ הקב"ה
המעשה 69) בשביל היא ודיבור דמחשבה שהתכלית ועד

ואילך). סע"א רמב, שם קונטרסים (סה"מ בפועל
פל"ו.70) תניא
ועוד.71) טז. נשא תנחומא ע"פ שם. תניא
שם.72) תניא
רפל"ז.73) תניא

נז.74) פ"א, איכ"ר
מא.75) כו, בחוקותי
מד.76) שם,
ד.77) סט, בלק לקו"ת
ובמדרש 78) (באבער) אגדה מדרש ע"פ – שם בלקו"ת כ"ה

ב: פי"ט, ובב"ר ג. א, בראשית טוב .`draxלקח
ט.79) ב, קהלת
קצת.80) לשון בשינוי שם עה"פ ובקה"ר שם. בלקו"ת כ"ה

הי"ב. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם גם וראה
ספ"ה.81) אבות להרמב"ם המשניות פירוש

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

zkitd הכוונה תכלית (שזוהי הגלות חושך
שהגלות  לנהורא, חשוכא לאתהפכא – דהגלות
במעמד  (בעיקר) מודגשת לגאולה) יהפך עצמו
הגלות  בזמן שגם – ויגש כבפרשת גלות של ומצב

יהודי ziad'נעשה lra' אדוני" העולם, על
ש 82הארץ" ופועל ,drxt בכיפה אומר 83(המושל (

מצרים ארץ כל ed`ש"טוב mkl ישראל ובני ,"
"אחוזה ux`dמקבלים ahina"ד ובאופן ,"da efg`ie

וירבו "c`nויפרו ,"igie שבע מצרים בארץ יעקב
כך, שנותיו), מבחר טוב, (בגימטריא שנה" עשרה
מעל  (גלו מצרים בארץ שנמצאים העובדה שמלבד
כזה  במצב – דבר להם חסר לא אביהם) שולחן

znbeceמודגשת oirn הגלות בזמן הגלות הפיכת
עצמו.

מהווה הגלות בזמן זה מצב להפיכת dpkdולכן
שאז  – והשלימה האמיתית הגאולה עלֿידי הגלות

שכל ובגלוי בפועל "אף"84הגלות xvinיראו ,
שיתוסף בשביל אלא אינו agxndלגריעותא,

שכתוב  כמו יֿה 85דהגאולה, קראתי המיצר "מן
"אף" יֿה", במרחב ענני דוקא) (ועלֿידיֿזה
הזה  שעולם הרביעית, דבחינה הריבוי למעליותא,

נעשה דירהdxicהתחתון יתברך, daigxny86לו

אדם  של דעתו (העליון).87(כביכול)

Á לכך מהטעמים גם שזהו לומר, ויש .
ד  ומצב (שגם שהמעמד מצרים" בארץ יעקב "ויחי

העולם, על הבית' 'בעל יהודי נעשה הגלות בזמן
ממלכות  וסיוע עזר מקבל ולכן הארץ", "אדוני

הוא") לכם מצרים ארץ כל ש"טוב באופן המדינה
ביותר dfמודגש epxeca:

הגלות  של האחרון דור הוא זה שדורנו כיון
ההכנה  בו מודגשת הגאולה, של הראשון ודור
בזמן  זה מעין 'טעימה' עלֿידי הגלות להפיכת

שבסמיכות – מעמד seqlהגלות נעשה הגלות
מצרים" בארץ יעקב ד"ויחי והולך 88ומצב ,

הגלות  להפיכת יותר שמתקרבים ככל וניתוסף
והשלימה. האמיתית בגאולה

שבדורנו, ליוסף בשייכות – יותר ובפרטיות
הורד  כש"יוסף – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
חסד  של במלכות התחתון, כדור לחצי מצרימה"
מלכות  מצד כו' רדיפות של ומצב המעמד (היפך

ההם), בימים ההיא המדינה

– הסתלקותו לאחרי עוז וביתר שאת וביתר
ד" ומצב המעמד נשאר אז כמאמר igieשגם יעקב",

ז"ל  זרעו 90"יעקב 89רבותינו מה מת.. לא אבינו
אף  בכולהו 91בחיים ש"אשתכח ועד בחיים", הוא

המעשה) העולם בזה (גם ideiganעלמין xizi"92,

ש"נתן  שנה, דארבעים השלימות לאחרי ובפרט
לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת לב ,93לכם

"נפלאות  ושנת (תש"נ) "נסים" בשנת ובמיוחד
הנסים  במוחש שראינו כפי – (נ"א) אראנו"
בנוגע  ובמיוחד כולל האחרונה, בתקופה והנפלאות
("מעצמתֿעל") ההיא המדינה דמלכות להיחס
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א),82) לט, (וישב מצרימה" הורד כש"יוסף – בזה וההתחלה
"ויוסף ב) פפ"ו, (ב"ר במדרש ,oeyakמצרימה,cxedכדאיתא

הואcxieהמד"א כי .. ים עד (נתבאר dcexמים הנהר" עבר בכל
ואילך). 194 ע' חכ"ה בלקו"ש בארוכה

"מושל 83) נעשה שלא – דור שבכל בכיפה" ה"מושל ועד"ז
כמארז"ל  במלכותו, שנמצאים ישראל של בזכותם אלא בכיפה"
ועד  העולם מסוף שולטה ישראל על ששלטה ולשון אומה "כל
מלכין  "כל ה), יד, בשלח (מכילא ישראל" של כבודן בשביל סופו
דכד  .. דישראל בגינייהו אלא בשולטניהון אתתקפו לא דעלמא
(זח"ב  דעלמא" עמין דשאר כל על מתתקפי מיד בגלותהון ישראל

א). ו,
אביהם"84) שולחן מעל ש"גלו העובדה שבעצם המיצר

מידי. לא ותו מזה), גדול מיצר לך (שאין
ה.85) קיח, תהלים
האדם 86) למדת ביחס גדולה בהרחבה היא ש"דירה" ולהעיר,

בהאדם  אמיתית הרחבה ופועלת בערך), שלא ועד מלבוש (יותר
כביכול). העליון לאדם בנוגע (ועד"ז

ב.87) נז, ברכות

לבאר88) יש סתומה dnizqdועפ"ז זו ("פרשה ויחי דפרשת
שם)) ופרש"י (ב"ר ממנו" ונסתם הקץ את לגלות יעקב שביקש ..

`zeilrnl ל"וישב מצרים" בארץ יעקב ד"ויחי שהסמיכות –
בה  ויאחזו גושן בארץ מצרים בארץ מאד"ישראל וירבו ויפרו

הענין  תוקף יותר מדגישה לפרשה), פרשה בין כלל הפסק (ללא
הגלות. זמן בסוף הגלות הפיכת מעין דטעימת

הגלות  שבסוף נרמז מ"מ, הקץ, שנסתם אף יותר: ובעומק
בה  ויאחזו גו' ישראל ד"וישב ומצב מעמד יהי' להקץ) (בסמיכות
מעין  שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי מאד וירבו ויפרו

שבהקץ. הגלות הפיכת
ואילך.89) סי"א תשמ"ז טבת ה' שיחת גם וראה ב. ה, תענית
הכתוב 90) ובלשון יוסף". – יעקב תולדות "אלה ועד"ז

יוסף  של שמדתו ולהעיר, חי". יוסף "עוד – כו) מה, (פרשתנו
ועוד). קטז. ע' לתהלים אור) (יהל (אוה"ת חי שנקרא יסוד

לגריעותא 91) "אף" הקצוות: ב' על שמורה – דייקא "אף"
אלקינו" בית "כשריפת (שהיא ההסתלקות שבענין הירידה –
עוד  שניתוסף – למעליותא "אף" זה, עם וביחד ב)), יח, (ר"ה

" בחיים", ש"זרעו עי"ז מבחיוהי".xiziיותר
לקו"ש 92) גם וראה וביאורו. זך סימן אגה"ק ב. עא, ח"ג זהר

.481 ע' חכ"ה
ב.93) ה, ע"ז ובפרש"י. ג כט, תבוא



ypz'd"`כב zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

להיו  ישראל לבני ולסייע ולעזור במעמד לאפשר ת
המרחב, אל המיצר מן לצאת הרחבה, של ומצב
הגלות  (ברגעי מצרים בארץ שגם באופן
יעקב", ד"ויחי ומצב מעמד אצלם יהיה האחרונים)

ממש  בסמיכות שעומדים מפני – זה וכל
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה
זמירות  "נעים משיחא, מלכא דוד של ובלשונו

פ"ט  במזמור לבחירי 94ישראל", ברית "כרתי :
עבדי" לדוד בשמן 95נשבעתי עבדי דוד "מצאתי ,

משחתיו" המזמור:96קדשי וחותם לסיום ועד ,
ביאת  "ראה.. ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך

לשם" תודות נתן כן על .97המשיח,

Ë קורין שבו הזמן תוכן עם זה לקשר ויש .
ויחי  פרשת והתחלת ויגש פרשת יום 98בתורה –

השלימות  נעשה שבו חנוכה, שלאחרי השבת
בחודשdkepgc100)99("ויכולו" לעולם שהוא ,zah,

ביום חל זו טבת:d'ובשנה
של השבתֿקודש dkepgענינו ביום (ששלימותו

דחושך  ומצב במעמד כשנמצאים שגם – הזה)

החמה" "משתשקע אחד 101הגלות, כל מדליק ,
אור" ותורה מצוה "נר מישראל באופן 102ואחד

ובני 104והולך"103ד"מוסיף  לעצמו בנוגע רק ולא ,
ביתו פתח "על גם אלא להאיר uegan"103ביתו, ,

דתרמודאי  רגלא דכליא ו"עד שמבחוץ, החושך
הדרגא 103בשוקא" גם ("כליא") לגמרי שמבטלים ,

("תרמודאי" דמרידה ("רגלא") תחתונה הכי
מורדת  ויתירה 105אותיות בשוק, שהיתה בהקב"ה (

שאין  (תחתון בשוקא" דתרמודאי ש"רגלא מזה,
ומצב  במעמד להיות מתהפכת ממנו) למטה תחתון
נפשי") "כלתה מלשון ("כליא" הנפש כלות של

jyegd–106להקב"ה  zkitd'והוי" שכתוב כמו ,
חשכי" יאיר"107יגיה כיום ש"לילה עד ,108.

חודש של מן zahענינו נהנה שהגוף "ירח –
שרומז 109הגוף" כביכול 110, דהגוף ההנאה על

הנברא. יש שלמטה, מהגוף האמיתי, יש שלמעלה,
דבירור  שלימות על מורה טבת שחודש היינו,

תחתון 111התחתון  שאין תחתון הנברא, שיש ,
האמיתי  יש עם ממש' 'חד נעשה ממנו, ,112למטה

לו  להיות (נהנה) התאוה נשלמת שעלֿידיֿזה
בתחתונים. דירה יתברך

של גופא d'וענינו טבת שבחודש – טבת
אות של ענינה מודגש התחתון בירור ,d'שתוכנו

העליון  הקו נפסק השמאלי וקו קוין, (ג' שציורה
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פעמים 94) לט"ו* תהלים מזמורי דק"נ שבחלוקה להעיר,
xyr באמירת מוסיפים היו מסויימים ומצבים שבזמנים (כידוע

מזמור שייך תהלים**), מזמורי המזמורים h"tעשרה לעשר
במזמור "t"`שהתחלתם אותיות – צ') במזמור ",`s(וסיומם

בסדר עלjetdאבל, שמורה ,zkitd"ל"אף לגריעותא ה"אף"
`zeilrnlר"ת – (פ"א ***tההדגשה `לאות שעיקר ראנו****,

והנגלה). הנראה בטוב – "אראנו" – בשר לעיני הגילוי על הוא
ד.95) פסוק
כא.96) פסוק
עה"פ.97) ראב"ע
כל 98) של "המועדים וישב: ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

רבינו  ובלשון בהן". שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש .. השנה
זה  בזמן שקורין בתורה הפרשה הזמן", עם "לחיות – הזקן

חשון). ב' יום" ("היום
כרך 99) ואילך. ב מב, א' (כרך עה"פ אוה"ת א. ב, בראשית

ואילך). א, תקח ג'
השבת)100) ביום הם דחנוכה ואחרון ראשון (שיום ובשנים

חנוכה". "זאת דחנוכה, הב' שבת –

(*.mildz xtqay zelrnd xiy e"h cbpk l"i ile`e
mb) `l` ,'ek mewz `le ,olvil `pngx ,xvin ly avna (wx) `l (**

.d"awdl d`cede gay zpizp xeza xwira(e
,minrt 'd "s`" zaiz driten h"t xenfnay ,xirdle l"i ile`e (***
,(zeilbd lk yxey) drxt zelbc "s`"d zkitd lr fnexy ,xnel yic
d`x) dyecwc "s`"l ,f"erlc (ck ,fn epzyxt) "drxtl ziying"
,dyecwc "drxtl ziying" ,(cere .c 'r yix ,ck y"dy z"ewl

.(` ,ix `"gf) "oixedp lk 'ipin oiilbz`e erixtz`"c
."ep`x` ze`ltp zpy `dz 'id" ± `"pyz'd ± dpydc z"xdk (****

באוה"ת 101) החמה משתשקע מצותה ד"ה וראה ב. כא, שבת
תרנ"ד. תר"ל. הנ"ל ד"ה ואילך. ב תתקמ, ה) כרך (בראשית חנוכה

ואילך). כה ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשל"ח
כג.102) ו, משלי
שם.103) שבת
גם 104) בקודש" ל"מעלין ועד נמשכת" ד"פעולה ובאופן

הצורך  יותר מודגש חנוכה ימי לאחרי ואדרבה, חנוכה, ימי לאחרי
הוספה  – והולך" ד"מוסיף בעבודה הנתינתֿכח) גם (ובמילא
חנוכה  ימי שמצד הנתינתֿכח גם להשלים כדי האדם בעבודת

חנוכה. ונרות זכאין) (יומין
ערך 105) יעקב קהלת קיא. ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק

.101 שבהערה דרושים תרמוד.
תשל"ח.106) תרנ"ד, תר"ל, הנ"ל ד"ה ראה
ועוד.107) ג. שם, א. מא, א. לד, תו"א כט. כב, שמואלֿב
חנוכה,108) זאת מקץ, ש"פ משיחת קונטרס יב. קלט, תהלים
תשמ"ז.

א.109) יא, מגילה
ואילך.110) 382 ע' חט"ו לקו"ש
הענין 111) שמהפכים – הגלות והפיכת בירור עם גם וקשור

הגלות jnqד" (התחלת במצור" והביאה ירושלים אל בבל מלך 
(ראה  נופלים" "סומך למעליותא, לסמיכה בטבת) בעשרה

.(269 ע' חכ"ה ואילך. 518 ע' ח"כ לקו"ש בארוכה
ג.112) מג, בשלח ביאוה"ז ראה

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

על רומז העשיה,zlrnוהימני) שבעולם המעשה
בשלימות  התחתון בירור נעשה 113שעלֿידיֿזה

ה). סעיף (כנ"ל

שלאחרי  (שבת הזמן של שתוכנו מובן ומזה
לתוכנה  שייך טבת) וה' טבת, חודש חנוכה, ימי

הגלות,של הפיכת – זה בזמן שקורין ויגש פרשת
תחתון  שאין דתחתון הבירור נעשה שעלֿידיֿזה

השלימות. בתכלית ממנו למטה

***

È לא" – בפועל למעשה בנוגע עיקרי וענין .
המעשה" אלא עיקר (תלמוד) כמודגש 114המדרש ,

גדול": "מעשה יהיה שאז לגאולה בסמיכות ביותר
האמיתית  דגאולה העיקריים מהענינים
(למעלה  השלישי ביתֿהמקדש בנין – והשלימה

"מקדש  שני), ומבית ראשון מבית 115מהמשכן,

ידיך" כוננו ביום 116אדנֿי יתירה ובהדגשה .
השלימות מצד הן – הזה dkepgcהשבתֿקודש

ביתֿהמקדש  חנוכת עם פרשת 117שקשור מצד והן ,
ybie לגבי (יהודה) הדומם מעלת מודגשת שבה

ביתֿהמקדש  מעלת גם שזוהי (יוסף), צומח
שנעשה  המשכן לגבי (דומם) מאבנים שנעשה
בדרושי  בארוכה כמבואר (צומח), ארזים מ(שטים)

ויגש  דפרשת .118חסידות

ויגש, פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו ולכן,
ביתר  להוסיף יש דחנוכה, השלימות נעשית שבו
בענינים  ועבודתינו" ב"מעשינו עוז וביתר שאת

dpkdeשהם `nbece oirn ביתֿהמקדש לבניית
בנין עלֿידי – (והוספה mizaהשלישי חדשים

בכלmizadוחיזוק בתים כבר) הקוין b'הקיימים
תורה  בית וגמילותֿחסדים, תפילה בית 119דתורה ,

גדול", "בית גמילותֿחסדים, ובית תפילה
תפילה" בו ומגדלין תורה בו ומגדלין 120"שמגדלין

מעט" "מקדש גמילותֿחסדים, בנוגע 121בו הן ,
דכל  פרטיים לבתים בנוגע והן ציבוריים, לבתים

האנשים מישראל, ואחד הטף אחד וגם 122והנשים

תפילה  תורה בית שנעשים הפרטי), (בחדרם
ותפילה  שהתורה עלֿידיֿזה וגמילותֿחסדים,
חודרים  זה "בבית" שנעשים וגמילותֿחסדים
בית  נעשית מציאותו שכל כולו, הבית כל וממלאים

וגמילותֿחסדים. תפילה תורה

ספרים" מלא "בית הידוע: היינו,123ובלשון ,
סידור  על (נוסף קודש ספרי בבית שיש לכך שנוסף
ועד  ספרים, וכמה וכמה תורה) – וחומש תפילה, –
שבו  החדר רק (לא כולו הבית נעשה גדול, לריבוי
ועד  הספרים, של בתוכנם חדור הספרים) נמצאים
מלא  "בית – היא כולו הבית של שמציאותו

.124ספרים"

ליום  שנקבע – טבת ה' יום עם זה לקשר [ויש
מלא  ל"בית ובשייכות בקשר רצון ועת סגולה

עד 125ספרים" יותר, עוד בזה שיתוסף ויהיֿרצון .
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פס"ד113) הי' זה שביום – זכאי ליום זכות zeklncומגלגלין
dpicnd,(ס"י לקמן השיחה. שבהתחלת הערה (ראה נצח" ש"דידן

בארוכה. כנ"ל ויגש, פרשת של בתוכנה כמודגש
מי"ז.114) פ"א אבות
יז.115) טו, בשלח

המעשה:11)6 בענין ביותר מודגש ידיך" שב"כוננו להעיר
עשי' "כוננו", גם אלא סתם, וכוננו סתם עשי' רק לא – "כוננו"

ידים. בשתי אלא אחת, ביד רק לא – "ידיך" ושלימה, מתוקנת
קעד.117) סימן הלקט שבלי
ש"פ 118) משיחות קונטרס גם וראה .57 שבהערה דרושים

ס"ד. תשמ"ז ויגש
מעלת 119) מודגשת ("תלמוד") ל"תורה" בנוגע גם כלומר:

ל"מעשה  ועד מעשה", לידי שמביא תלמוד ("גדול ה"מעשה"

ה"בית". במציאות ונמשך שחודר – גדול")
א.120) כז, מגילה ט. כה, מלכיםֿב
א.121) כט, מגילה
ומהם 122) יותר, גדולה מעלה יש הטף בפעולת – ואדרבה

בפירוש  (47 (הערה לעיל האמור ע"ד – להגדולים גם נמשך
תורה". של ב"לחמה ודוגמתו הטף", לפי "לחם הכתוב

וכו'123) כלים צ"ל שבבית ואף – קרח. ר"פ ופרש"י תנחומא
וראה  סע"ב. צג, (שבת הכלי על (אף) דפטור מרז"ל ע"ד הוא –

ג). פב, מטות לקו"ת
כמו 124) להבית, מחוץ גם שפועל – מזה יתירה לומר ויש

קורח  מטענת כמובן ספרים" מלא ל"בית (ששייכת מזוזה
שפועלת  ממזוזה) פטור ספרים מלא שבית הי'") (ש"פיקח
ישמר  "ה' – לבית מחוץ גם וזיכוך) בירור גם (כולל השמירה

ב). רסג, (זח"ג גו'"* ובואך צאתך
ואילך.125) 183 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה ראה

`lc) d"awa .. 'ilic exihp .. `ycwn ia" :` ,cqw a"gfn xirdle (*
`ey xir xnyi `l 'd m` aizkc (xrp i"r `idy "`pkync exihp"k
`ycwn iac exihpk oeklc exihp .. oipeilr iyicw oez` .. xney cwy
`dc ,xney cwy `ey xir xnyi `l 'd m` aizkc ,iecegla d"aw
xnyi 'd aizkc xicz oel xihp d"aw igx`a ilf` `iwicvc `pnf lka
zlgzdn oaenk] dxezd cenil mr xeyw df oipry ± "j`eae jz`v
yxtz` igx`l `p`e ekiigx`l oez`c `zyd" :(a"rq ,bqw) oiprd
f"iry ,"'eb xir xnyi `l 'd m` .. xn`e gzt ,`ziixe`c ilina ekiipn
biw 'r a"gfl v"iel ihewl d`xe) "`ycwnc exihp" mlv` 'idzy lrt
("mixtq `ln zia"c oiprd okez) dxezd cenil i"ry ,epiid ,[(jli`e

.dfefna enk ,"'eb j`eae jz`v xnyi 'd"c ote`a dxinyd ziyrp



כג `"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

להיו  ישראל לבני ולסייע ולעזור במעמד לאפשר ת
המרחב, אל המיצר מן לצאת הרחבה, של ומצב
הגלות  (ברגעי מצרים בארץ שגם באופן
יעקב", ד"ויחי ומצב מעמד אצלם יהיה האחרונים)

ממש  בסמיכות שעומדים מפני – זה וכל
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה
זמירות  "נעים משיחא, מלכא דוד של ובלשונו

פ"ט  במזמור לבחירי 94ישראל", ברית "כרתי :
עבדי" לדוד בשמן 95נשבעתי עבדי דוד "מצאתי ,

משחתיו" המזמור:96קדשי וחותם לסיום ועד ,
ביאת  "ראה.. ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך

לשם" תודות נתן כן על .97המשיח,

Ë קורין שבו הזמן תוכן עם זה לקשר ויש .
ויחי  פרשת והתחלת ויגש פרשת יום 98בתורה –

השלימות  נעשה שבו חנוכה, שלאחרי השבת
בחודשdkepgc100)99("ויכולו" לעולם שהוא ,zah,

ביום חל זו טבת:d'ובשנה
של השבתֿקודש dkepgענינו ביום (ששלימותו

דחושך  ומצב במעמד כשנמצאים שגם – הזה)

החמה" "משתשקע אחד 101הגלות, כל מדליק ,
אור" ותורה מצוה "נר מישראל באופן 102ואחד

ובני 104והולך"103ד"מוסיף  לעצמו בנוגע רק ולא ,
ביתו פתח "על גם אלא להאיר uegan"103ביתו, ,

דתרמודאי  רגלא דכליא ו"עד שמבחוץ, החושך
הדרגא 103בשוקא" גם ("כליא") לגמרי שמבטלים ,

("תרמודאי" דמרידה ("רגלא") תחתונה הכי
מורדת  ויתירה 105אותיות בשוק, שהיתה בהקב"ה (

שאין  (תחתון בשוקא" דתרמודאי ש"רגלא מזה,
ומצב  במעמד להיות מתהפכת ממנו) למטה תחתון
נפשי") "כלתה מלשון ("כליא" הנפש כלות של

jyegd–106להקב"ה  zkitd'והוי" שכתוב כמו ,
חשכי" יאיר"107יגיה כיום ש"לילה עד ,108.

חודש של מן zahענינו נהנה שהגוף "ירח –
שרומז 109הגוף" כביכול 110, דהגוף ההנאה על

הנברא. יש שלמטה, מהגוף האמיתי, יש שלמעלה,
דבירור  שלימות על מורה טבת שחודש היינו,

תחתון 111התחתון  שאין תחתון הנברא, שיש ,
האמיתי  יש עם ממש' 'חד נעשה ממנו, ,112למטה

לו  להיות (נהנה) התאוה נשלמת שעלֿידיֿזה
בתחתונים. דירה יתברך

של גופא d'וענינו טבת שבחודש – טבת
אות של ענינה מודגש התחתון בירור ,d'שתוכנו

העליון  הקו נפסק השמאלי וקו קוין, (ג' שציורה
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פעמים 94) לט"ו* תהלים מזמורי דק"נ שבחלוקה להעיר,
xyr באמירת מוסיפים היו מסויימים ומצבים שבזמנים (כידוע

מזמור שייך תהלים**), מזמורי המזמורים h"tעשרה לעשר
במזמור "t"`שהתחלתם אותיות – צ') במזמור ",`s(וסיומם

בסדר עלjetdאבל, שמורה ,zkitd"ל"אף לגריעותא ה"אף"
`zeilrnlר"ת – (פ"א ***tההדגשה `לאות שעיקר ראנו****,

והנגלה). הנראה בטוב – "אראנו" – בשר לעיני הגילוי על הוא
ד.95) פסוק
כא.96) פסוק
עה"פ.97) ראב"ע
כל 98) של "המועדים וישב: ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

רבינו  ובלשון בהן". שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש .. השנה
זה  בזמן שקורין בתורה הפרשה הזמן", עם "לחיות – הזקן

חשון). ב' יום" ("היום
כרך 99) ואילך. ב מב, א' (כרך עה"פ אוה"ת א. ב, בראשית

ואילך). א, תקח ג'
השבת)100) ביום הם דחנוכה ואחרון ראשון (שיום ובשנים

חנוכה". "זאת דחנוכה, הב' שבת –

(*.mildz xtqay zelrnd xiy e"h cbpk l"i ile`e
mb) `l` ,'ek mewz `le ,olvil `pngx ,xvin ly avna (wx) `l (**

.d"awdl d`cede gay zpizp xeza xwira(e
,minrt 'd "s`" zaiz driten h"t xenfnay ,xirdle l"i ile`e (***
,(zeilbd lk yxey) drxt zelbc "s`"d zkitd lr fnexy ,xnel yic
d`x) dyecwc "s`"l ,f"erlc (ck ,fn epzyxt) "drxtl ziying"
,dyecwc "drxtl ziying" ,(cere .c 'r yix ,ck y"dy z"ewl

.(` ,ix `"gf) "oixedp lk 'ipin oiilbz`e erixtz`"c
."ep`x` ze`ltp zpy `dz 'id" ± `"pyz'd ± dpydc z"xdk (****

באוה"ת 101) החמה משתשקע מצותה ד"ה וראה ב. כא, שבת
תרנ"ד. תר"ל. הנ"ל ד"ה ואילך. ב תתקמ, ה) כרך (בראשית חנוכה

ואילך). כה ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשל"ח
כג.102) ו, משלי
שם.103) שבת
גם 104) בקודש" ל"מעלין ועד נמשכת" ד"פעולה ובאופן

הצורך  יותר מודגש חנוכה ימי לאחרי ואדרבה, חנוכה, ימי לאחרי
הוספה  – והולך" ד"מוסיף בעבודה הנתינתֿכח) גם (ובמילא
חנוכה  ימי שמצד הנתינתֿכח גם להשלים כדי האדם בעבודת

חנוכה. ונרות זכאין) (יומין
ערך 105) יעקב קהלת קיא. ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק

.101 שבהערה דרושים תרמוד.
תשל"ח.106) תרנ"ד, תר"ל, הנ"ל ד"ה ראה
ועוד.107) ג. שם, א. מא, א. לד, תו"א כט. כב, שמואלֿב
חנוכה,108) זאת מקץ, ש"פ משיחת קונטרס יב. קלט, תהלים
תשמ"ז.

א.109) יא, מגילה
ואילך.110) 382 ע' חט"ו לקו"ש
הענין 111) שמהפכים – הגלות והפיכת בירור עם גם וקשור

הגלות jnqד" (התחלת במצור" והביאה ירושלים אל בבל מלך 
(ראה  נופלים" "סומך למעליותא, לסמיכה בטבת) בעשרה

.(269 ע' חכ"ה ואילך. 518 ע' ח"כ לקו"ש בארוכה
ג.112) מג, בשלח ביאוה"ז ראה

`"ypz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

על רומז העשיה,zlrnוהימני) שבעולם המעשה
בשלימות  התחתון בירור נעשה 113שעלֿידיֿזה

ה). סעיף (כנ"ל

שלאחרי  (שבת הזמן של שתוכנו מובן ומזה
לתוכנה  שייך טבת) וה' טבת, חודש חנוכה, ימי

הגלות,של הפיכת – זה בזמן שקורין ויגש פרשת
תחתון  שאין דתחתון הבירור נעשה שעלֿידיֿזה

השלימות. בתכלית ממנו למטה

***

È לא" – בפועל למעשה בנוגע עיקרי וענין .
המעשה" אלא עיקר (תלמוד) כמודגש 114המדרש ,

גדול": "מעשה יהיה שאז לגאולה בסמיכות ביותר
האמיתית  דגאולה העיקריים מהענינים
(למעלה  השלישי ביתֿהמקדש בנין – והשלימה

"מקדש  שני), ומבית ראשון מבית 115מהמשכן,

ידיך" כוננו ביום 116אדנֿי יתירה ובהדגשה .
השלימות מצד הן – הזה dkepgcהשבתֿקודש

ביתֿהמקדש  חנוכת עם פרשת 117שקשור מצד והן ,
ybie לגבי (יהודה) הדומם מעלת מודגשת שבה

ביתֿהמקדש  מעלת גם שזוהי (יוסף), צומח
שנעשה  המשכן לגבי (דומם) מאבנים שנעשה
בדרושי  בארוכה כמבואר (צומח), ארזים מ(שטים)

ויגש  דפרשת .118חסידות

ויגש, פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו ולכן,
ביתר  להוסיף יש דחנוכה, השלימות נעשית שבו
בענינים  ועבודתינו" ב"מעשינו עוז וביתר שאת

dpkdeשהם `nbece oirn ביתֿהמקדש לבניית
בנין עלֿידי – (והוספה mizaהשלישי חדשים

בכלmizadוחיזוק בתים כבר) הקוין b'הקיימים
תורה  בית וגמילותֿחסדים, תפילה בית 119דתורה ,

גדול", "בית גמילותֿחסדים, ובית תפילה
תפילה" בו ומגדלין תורה בו ומגדלין 120"שמגדלין

מעט" "מקדש גמילותֿחסדים, בנוגע 121בו הן ,
דכל  פרטיים לבתים בנוגע והן ציבוריים, לבתים

האנשים מישראל, ואחד הטף אחד וגם 122והנשים

תפילה  תורה בית שנעשים הפרטי), (בחדרם
ותפילה  שהתורה עלֿידיֿזה וגמילותֿחסדים,
חודרים  זה "בבית" שנעשים וגמילותֿחסדים
בית  נעשית מציאותו שכל כולו, הבית כל וממלאים

וגמילותֿחסדים. תפילה תורה

ספרים" מלא "בית הידוע: היינו,123ובלשון ,
סידור  על (נוסף קודש ספרי בבית שיש לכך שנוסף
ועד  ספרים, וכמה וכמה תורה) – וחומש תפילה, –
שבו  החדר רק (לא כולו הבית נעשה גדול, לריבוי
ועד  הספרים, של בתוכנם חדור הספרים) נמצאים
מלא  "בית – היא כולו הבית של שמציאותו

.124ספרים"

ליום  שנקבע – טבת ה' יום עם זה לקשר [ויש
מלא  ל"בית ובשייכות בקשר רצון ועת סגולה

עד 125ספרים" יותר, עוד בזה שיתוסף ויהיֿרצון .
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פס"ד113) הי' זה שביום – זכאי ליום זכות zeklncומגלגלין
dpicnd,(ס"י לקמן השיחה. שבהתחלת הערה (ראה נצח" ש"דידן

בארוכה. כנ"ל ויגש, פרשת של בתוכנה כמודגש
מי"ז.114) פ"א אבות
יז.115) טו, בשלח

המעשה:11)6 בענין ביותר מודגש ידיך" שב"כוננו להעיר
עשי' "כוננו", גם אלא סתם, וכוננו סתם עשי' רק לא – "כוננו"

ידים. בשתי אלא אחת, ביד רק לא – "ידיך" ושלימה, מתוקנת
קעד.117) סימן הלקט שבלי
ש"פ 118) משיחות קונטרס גם וראה .57 שבהערה דרושים

ס"ד. תשמ"ז ויגש
מעלת 119) מודגשת ("תלמוד") ל"תורה" בנוגע גם כלומר:

ל"מעשה  ועד מעשה", לידי שמביא תלמוד ("גדול ה"מעשה"

ה"בית". במציאות ונמשך שחודר – גדול")
א.120) כז, מגילה ט. כה, מלכיםֿב
א.121) כט, מגילה
ומהם 122) יותר, גדולה מעלה יש הטף בפעולת – ואדרבה

בפירוש  (47 (הערה לעיל האמור ע"ד – להגדולים גם נמשך
תורה". של ב"לחמה ודוגמתו הטף", לפי "לחם הכתוב

וכו'123) כלים צ"ל שבבית ואף – קרח. ר"פ ופרש"י תנחומא
וראה  סע"ב. צג, (שבת הכלי על (אף) דפטור מרז"ל ע"ד הוא –

ג). פב, מטות לקו"ת
כמו 124) להבית, מחוץ גם שפועל – מזה יתירה לומר ויש

קורח  מטענת כמובן ספרים" מלא ל"בית (ששייכת מזוזה
שפועלת  ממזוזה) פטור ספרים מלא שבית הי'") (ש"פיקח
ישמר  "ה' – לבית מחוץ גם וזיכוך) בירור גם (כולל השמירה

ב). רסג, (זח"ג גו'"* ובואך צאתך
ואילך.125) 183 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה ראה

`lc) d"awa .. 'ilic exihp .. `ycwn ia" :` ,cqw a"gfn xirdle (*
`ey xir xnyi `l 'd m` aizkc (xrp i"r `idy "`pkync exihp"k
`ycwn iac exihpk oeklc exihp .. oipeilr iyicw oez` .. xney cwy
`dc ,xney cwy `ey xir xnyi `l 'd m` aizkc ,iecegla d"aw
xnyi 'd aizkc xicz oel xihp d"aw igx`a ilf` `iwicvc `pnf lka
zlgzdn oaenk] dxezd cenil mr xeyw df oipry ± "j`eae jz`v
yxtz` igx`l `p`e ekiigx`l oez`c `zyd" :(a"rq ,bqw) oiprd
f"iry ,"'eb xir xnyi `l 'd m` .. xn`e gzt ,`ziixe`c ilina ekiipn
biw 'r a"gfl v"iel ihewl d`xe) "`ycwnc exihp" mlv` 'idzy lrt
("mixtq `ln zia"c oiprd okez) dxezd cenil i"ry ,epiid ,[(jli`e

.dfefna enk ,"'eb j`eae jz`v xnyi 'd"c ote`a dxinyd ziyrp



ypz'd"`כד zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

שכל  – ספרים" מלא ד"בית הענין ושלימות לגמר
שלהם, לבית יחזרו נשיאינו רבותינו וכתבי ספרי

הכתוב  אבי"126ובלשון בית אל בשלום .127"ושבתי
גמור" לו אומרים במצוה שאלה 128ו"המתחיל –

ימשיכו  עתה, עד בזה לעסוק שזכו ישראל מבני
ומופלגה, רבה בהצלחה בזה ההתעסקות וישלימו
כו', המדינה דמלכות והסיוע להעזר בנוגע גם כולל
ומשפטיו  חוקיו ליעקב דבריו "מגיד – והעיקר

ש 129לישראל" –envra d"awd הציווי יקיים
מתוך  גמור", לו אומרים במצוה ד"המתחיל

השלימות]. ובתכלית לבב, וטוב שמחה מנוחה,

הטובה  שההחלטה – העיקר והוא – ויהיֿרצון
בכל  וגמילותֿחסדים תפילה תורה בתי בהוספת

את  ומיד תיכף ותביא ותזרז תמהר ומקום מקום
העיקרי  וגמילותֿחסדים תפילה תורה דבית הבנין
ש"בנוי  השלישי, ביתֿהמקדש בנין – והכללי

השמים" מן ויבוא יגלה הוא ביום 130ומשוכלל
בפרשת  הקריאה ולפני ויגש, פרשת השבתֿקודש
ד"ויחי  ההמשך לפני שעוד כך מנחה, בתפלת ויחי
ד"ויחי" הענין יהיה גו'", מצרים בארץ יעקב
ישראל  בני דכל נצחיים חיים – השלימות בתכלית

עפר" שוכני ורננו יעקב 131(ו"הקיצו – ובראשם ,
יוסף" יעקב תולדות ו"אלה ויוסף 132אבינו, ,

בארצנו  עליון), קדושי הצדיקים וכל שבדורנו,
בהפטרה  הכתוב ובלשון על 133הקדושה, "וישבו :

בה  ישבו אשר ליעקב לעבדי נתתי אשר הארץ
עד  בניהם ובני ובניהם המה עליה וישבו אבותיכם

לעולם". להם נשיא עבדי ודוד עולם
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כא.126) כח, ויצא
אחוזה"127) "לשון בה", ד"ויאחזו הענין גם מודגש ובזה
(ירושה).
פסחים 128) ירושלמי א. ח, עקב פרש"י ו. עקב תנחומא ראה

ה"ה. פ"י
ט.129) פ"ל, שמו"ר יט. קמז, תהלים

א.130) מא, סוכה ותוס' פרש"י
יט.131) כו, ישעי'
ב.132) לז, וישב
כה.133) לז, יחזקאל

ybie zyxt zegiy ihewl'd jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰È„Ï ÈÂÈÎ Y "˙ÈÚÎ‰"

שמעון..." "ובני הפסוק "בן 1על רש"י: אומר ,
שמשמעות  לכנעני", שנבעלה דינה בן – הכנענית
כוונת  אלא כפשוטה, איננה כאן "הכנענית" המלה
ש"נבעלה  משום "כנענית" הנקראת לדינה, היא הפסוק

"כשהרגו 2לכנעני" ואומר: רש"י מוסיף ולאחרֿמכן ,
לה  שנשבע עד לצאת, רוצה דינה היתה לא שכם את

שישאנה". שמעון

בזה: להבין וצריך

" המלה את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע oaא)
" לאחרֿמכן אומר הוא בפירושו וכן דינה oaהכנענית",

למלה  לכאורה, כלל, קשור אינו פירושו כאשר – וכו'"
"הכנענית"? למלה רק אלא "בן",

"הכנענית" שבמלה זה, פירוש רש"י לומד מנין ב)
ל"נבעלה  רק אלא ממש, לכנענית כאן הכוונה אין

?3לכנעני"

שמעון...", "ובני של בענין להזכיר חשוב מדוע ג)
נקראת  היא כך משום ואשר לכנעני", "נבעלה שדינה

"כנענית" בשם ?4בפסוק

את  בפירוט מיד בהוסיפו רש"י מתכוון מה ד)
הקושי  מהו כלומר, שכם..."? את "כשהרגו האירוע
עלֿידי  אשר לכנעני" שנבעלה דינה "בן בפירוש

יותר  הפירוש מובן זו ?5תוספת

מן  אחותו את לשאת לבןֿנח אסור הפשט לפי ה)
לאשה  את 6האם שמעון לקח כיצד קשה: כך, ואם ,

מאם  גם אחותו שהיתה ?7דינה,
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יו"ד.1) מו, פרשתנו
חמור2) בן "שכם ב) לד, (וישלח נאמר שבשכם הרי iegdואף – "

יו"ד, נח לעיל גם וראה ה). יג, בא (רש"י כנענים נקראים האומות ז' כל
ואילך. טו

כי 3) אפשר ממש, כנענית לומר "שאין ברא"ם): (וכ"ה כאן בגו"א
ליקח  שמעון את מניח ויעקב הכנעניים מבנות בנו יקח שלא צוה אברהם
261 ע' ויחי לפ' ב' שיחה ח"ה לקו"ש (וראה דינה" בן אלא כנענית,
(בפירושו  לפרש לה) לז, (וישב רש"י של ההוכחות אחת גם שזהו ואילך,
ונשאום", כו' נולדו תאומות ש"אחיות ר"י כדעת העיקרי) – הראשון
ראה  אבל – 34 ,5 הערה שם כמבואר תגרא", – "כנעני ב) לח, ו(שם

,(34 להערה בשוה"ג שם
תגרית" – "כנענית כאן לפרש אפשר הי' שהרי מובן, אינו אבל –
"ויקחו  ממ"ש הוא שההוכחה הרא"ם ומ"ש כאן. הרא"ם שהקשה (וכמו

נזכר אינו (א) – יא) פ"פ, (כבב"ר ויצאו" שכם מבית דינה llkאת
זה לפרש הוצרך מ"ויקחו", הוא רש"י דיוק באם (ב) –myבפירש"י.

).glyieבפ'
פירושו  לפי הוא כו'" דינה "בן רש"י שמפרש שמה לומר אין גם
שכולן  מכיון קשה: שלפי"ז היו"*, "כנעניות לה) (לז, וישב שבפ ' השני
בגו"א  (ראה מבכולן יותר כנענית שאול גבי כתיב למה כנעניות בני היו

זהו – ואדרבא – יג) נ, ויחי רא"ם גם וראה כאן. הפשט jtidוש"ח דרך
אלה שבכל שהי'eidyלפרש שאול ודוקא זה, הוזכר לא – כנעניות בני

awriבן ly eza!כנעני ע"י נאנסה שדינה מפני הכנענית" "בן מכנהו
אחד  ישא "אל צוה שיעקב יג) נ, (ויחי רש"י ממ"ש לזה: ונוסף
מנשה  (לבד השבטים כל את [והוציא כנען" מבנות שהם כו' מבניכם

לד'yxetnkeואפרים), וכן למזרח ג' מקום להם "וקבע שם ברש"י
בן הי' שאול שגם מוכח .ziprpkרוחות"],

משו"ז  הוציא השבטים, בני שאר את שהוציא שמכיון לומר, ודוחק
ש"lkאת ואפרים מנשה [ושאני (ושלה) שאול את גם – בניו ilmdבני

שאר בחשבון –ipa כי שם)], ופרש"י ה מח, (ויחי "
את  לישא ראויים והיו כנען מבנות היו לא (ושלה) שאול באם (א)
רוח), לכל ג' שיהיו בכדי שזהו לומר סברא (ואין יוציאם למה – ארונו

"ולאzehytn(ב) רש"י כנען"mdyמבניכם`cgלשון מבנות
על שהטעם "lkמשמע הוא מבניכם" ומזה mdy"אחד כנען". מבנות

שגם דר"י,i"yxtמובן אליבא רק הוא ב) לח, (וישב תגרא" – "כנעני
גם  הי' שמ"מ אלא דר"נ, אליבא גם שהוא (או שם בגו"א כמ"ש ודלא

הנ"ל). בשוה"ג הנ"ל בשיחה כדלהלן – ממש כנעני
כו'"4) הכתוב דיבר לא טמאה בהמה "בגנות שאמרו מה לפי ובפרט

ז, (נח לפרש רש"י הוצרך לא (שלכן בפשטות גם וכ"ה א). קכג, (ב"ב
"ויש  ט) ו, (שם מביא שרש"י ומה אותיות. שמונה הכתוב עיקם למה ח)
עיי"ש  תשכ"ה. נח ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר – לגנאי" אותו שדורשים

ואילך)). 280 ע' ח"ה בלקו"ש (נדפס
הי'5) דינה שבן איך לפרש הוא רש"י שכוונת לומר שאין ופשוט

לפרש  בכדי פירושו) בלי גם מובן שזה מה על (נוסף כי – שמעון מבני
כאן). (כברד"ק לאשה" נשאה "ושמעון שיאמר מספיק הי' זאת,

יב.6) כ, וירא רש"י
א) נח, (סנה' דר"א אליבא רש"י מפרש וירא שבפ' כאן, ברא"ם
עה"ת? בפרש"י זו שיטה אפ"ל איך צע"ג אבל דר"ע. אליבא ובפרשתנו

ממ  עצמו את רש"י יסתור שלא פשוט בן ולכאורה שהרי לשני, אחד קום
אצלו יתקבל לא פרש"י, אלא החומש בהבנת לו שאין למקרא llkחמש

מפרש  פירושים, כמה א' במקום כשמביא (ורק לשני! סותר אחד שכתוב
.(3 להערה כבשוה"ג – א' פי' כפי רק אחר במקום לפעמים הוא

שלפי"ז 7) [נוסף אבל (לאחר). "שישיאנה" גירסא מביא כאן ברע"ב
יד  ובכתבי הדפוסים בכל כ"ה שמעון] בבני שאול נמנה מדוע מובן אינו
בטור  כו. לד, וישלח ובפרשת כאן ברד"ק גם שכ"ה (ובפרט פרש"י של

ובכ"מ). שם. לב"ר במ"כ כאן. זקנים ובמושב הארוך

x`yly iptn ± (18 dxrd 3 'r h"g y"ewl d`x) cala cg` yexit itl k"g` minrtl `ed yxtn ,oipr dfi`a miyexit dnk `ian i"yxy ixg`ly epivny enke (*
zepan mdy" 'itde ,i"xc `ail` wx `ed (a ,gl ayie) "`xbz ± iprpk" yexitd ± envr df oipra mbe .a"eike envrn `ed oaen ik xe`ial wewf aezkd oi` miyexitd

.(igie 'tl 'a dgiya d"g y"ewla dkex`a x`eanke) p"xc `ail` wx `ed (bi ,p igie) "orpk

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אינני זוכר ברור אם כבר כתבתי לו ע"ד הבא לקמן. ולכן אבוא עכ"פ בקיצור, והוא:

בודאי ידוע לו שמחפש הנני אחרי ספרים בתוכן שונה ואפי' בלשונות שונים ובלבד שיהי' להם 

שייכות ליהודים ויהדות )מובן שאין הכוונה בזה לספרים בלתי מצוים(, ובכלל הסדר הוא, ששולחים 

ספרי  באים  עי"ז  )ובמילא  קה"ת  ע"י  הנדפס  על  שמחליפים  או  ידי  שעל  להספרי'  תשורה  בתור  זה 

נמצאים ספרים  לפעמים תכופות  והנה  נמצאים שם(.  היו  לא  זאת  ובמקומות שלולי  לאלו  חסידות 

מסוג הנ"ל בבתי כנסיות שונים אשר הביאום לשם יו"ח אנשים בעלי תורה אשר בניהם אין להם ידיעה 

בזה ומונחים הספרים כאבן שאין לה הופכים, בה בשעה שחסרים להם חומשים תהלים וכיו"ב.

ובמילא כדאי שיודע עד"ז באופן דיפלומטי, ואם ימצא ספרים מסוג הנ"ל בטח בהתייעצות עם 

אנ"ש על אתר ימצא אופן המתאים להביא הנ"ל לידי פועל...

ובכל  רוחניות  זייען  און  גשמיות  ב'קלייבען  ולבשו"ט  בקרוב ממש  בריאותו  להטבת  בברכה 

הנ"ל.
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שכל  – ספרים" מלא ד"בית הענין ושלימות לגמר
שלהם, לבית יחזרו נשיאינו רבותינו וכתבי ספרי

הכתוב  אבי"126ובלשון בית אל בשלום .127"ושבתי
גמור" לו אומרים במצוה שאלה 128ו"המתחיל –

ימשיכו  עתה, עד בזה לעסוק שזכו ישראל מבני
ומופלגה, רבה בהצלחה בזה ההתעסקות וישלימו
כו', המדינה דמלכות והסיוע להעזר בנוגע גם כולל
ומשפטיו  חוקיו ליעקב דבריו "מגיד – והעיקר

ש 129לישראל" –envra d"awd הציווי יקיים
מתוך  גמור", לו אומרים במצוה ד"המתחיל

השלימות]. ובתכלית לבב, וטוב שמחה מנוחה,

הטובה  שההחלטה – העיקר והוא – ויהיֿרצון
בכל  וגמילותֿחסדים תפילה תורה בתי בהוספת

את  ומיד תיכף ותביא ותזרז תמהר ומקום מקום
העיקרי  וגמילותֿחסדים תפילה תורה דבית הבנין
ש"בנוי  השלישי, ביתֿהמקדש בנין – והכללי

השמים" מן ויבוא יגלה הוא ביום 130ומשוכלל
בפרשת  הקריאה ולפני ויגש, פרשת השבתֿקודש
ד"ויחי  ההמשך לפני שעוד כך מנחה, בתפלת ויחי
ד"ויחי" הענין יהיה גו'", מצרים בארץ יעקב
ישראל  בני דכל נצחיים חיים – השלימות בתכלית

עפר" שוכני ורננו יעקב 131(ו"הקיצו – ובראשם ,
יוסף" יעקב תולדות ו"אלה ויוסף 132אבינו, ,

בארצנו  עליון), קדושי הצדיקים וכל שבדורנו,
בהפטרה  הכתוב ובלשון על 133הקדושה, "וישבו :

בה  ישבו אשר ליעקב לעבדי נתתי אשר הארץ
עד  בניהם ובני ובניהם המה עליה וישבו אבותיכם

לעולם". להם נשיא עבדי ודוד עולם
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כא.126) כח, ויצא
אחוזה"127) "לשון בה", ד"ויאחזו הענין גם מודגש ובזה
(ירושה).
פסחים 128) ירושלמי א. ח, עקב פרש"י ו. עקב תנחומא ראה

ה"ה. פ"י
ט.129) פ"ל, שמו"ר יט. קמז, תהלים

א.130) מא, סוכה ותוס' פרש"י
יט.131) כו, ישעי'
ב.132) לז, וישב
כה.133) לז, יחזקאל
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הקודש  ללשון מתורגם
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שמעון..." "ובני הפסוק "בן 1על רש"י: אומר ,
שמשמעות  לכנעני", שנבעלה דינה בן – הכנענית
כוונת  אלא כפשוטה, איננה כאן "הכנענית" המלה
ש"נבעלה  משום "כנענית" הנקראת לדינה, היא הפסוק

"כשהרגו 2לכנעני" ואומר: רש"י מוסיף ולאחרֿמכן ,
לה  שנשבע עד לצאת, רוצה דינה היתה לא שכם את

שישאנה". שמעון

בזה: להבין וצריך

" המלה את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע oaא)
" לאחרֿמכן אומר הוא בפירושו וכן דינה oaהכנענית",

למלה  לכאורה, כלל, קשור אינו פירושו כאשר – וכו'"
"הכנענית"? למלה רק אלא "בן",

"הכנענית" שבמלה זה, פירוש רש"י לומד מנין ב)
ל"נבעלה  רק אלא ממש, לכנענית כאן הכוונה אין

?3לכנעני"

שמעון...", "ובני של בענין להזכיר חשוב מדוע ג)
נקראת  היא כך משום ואשר לכנעני", "נבעלה שדינה

"כנענית" בשם ?4בפסוק

את  בפירוט מיד בהוסיפו רש"י מתכוון מה ד)
הקושי  מהו כלומר, שכם..."? את "כשהרגו האירוע
עלֿידי  אשר לכנעני" שנבעלה דינה "בן בפירוש

יותר  הפירוש מובן זו ?5תוספת

מן  אחותו את לשאת לבןֿנח אסור הפשט לפי ה)
לאשה  את 6האם שמעון לקח כיצד קשה: כך, ואם ,

מאם  גם אחותו שהיתה ?7דינה,
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יו"ד.1) מו, פרשתנו
חמור2) בן "שכם ב) לד, (וישלח נאמר שבשכם הרי iegdואף – "

יו"ד, נח לעיל גם וראה ה). יג, בא (רש"י כנענים נקראים האומות ז' כל
ואילך. טו

כי 3) אפשר ממש, כנענית לומר "שאין ברא"ם): (וכ"ה כאן בגו"א
ליקח  שמעון את מניח ויעקב הכנעניים מבנות בנו יקח שלא צוה אברהם
261 ע' ויחי לפ' ב' שיחה ח"ה לקו"ש (וראה דינה" בן אלא כנענית,
(בפירושו  לפרש לה) לז, (וישב רש"י של ההוכחות אחת גם שזהו ואילך,
ונשאום", כו' נולדו תאומות ש"אחיות ר"י כדעת העיקרי) – הראשון
ראה  אבל – 34 ,5 הערה שם כמבואר תגרא", – "כנעני ב) לח, ו(שם

,(34 להערה בשוה"ג שם
תגרית" – "כנענית כאן לפרש אפשר הי' שהרי מובן, אינו אבל –
"ויקחו  ממ"ש הוא שההוכחה הרא"ם ומ"ש כאן. הרא"ם שהקשה (וכמו

נזכר אינו (א) – יא) פ"פ, (כבב"ר ויצאו" שכם מבית דינה llkאת
זה לפרש הוצרך מ"ויקחו", הוא רש"י דיוק באם (ב) –myבפירש"י.

).glyieבפ'
פירושו  לפי הוא כו'" דינה "בן רש"י שמפרש שמה לומר אין גם
שכולן  מכיון קשה: שלפי"ז היו"*, "כנעניות לה) (לז, וישב שבפ ' השני
בגו"א  (ראה מבכולן יותר כנענית שאול גבי כתיב למה כנעניות בני היו

זהו – ואדרבא – יג) נ, ויחי רא"ם גם וראה כאן. הפשט jtidוש"ח דרך
אלה שבכל שהי'eidyלפרש שאול ודוקא זה, הוזכר לא – כנעניות בני

awriבן ly eza!כנעני ע"י נאנסה שדינה מפני הכנענית" "בן מכנהו
אחד  ישא "אל צוה שיעקב יג) נ, (ויחי רש"י ממ"ש לזה: ונוסף
מנשה  (לבד השבטים כל את [והוציא כנען" מבנות שהם כו' מבניכם

לד'yxetnkeואפרים), וכן למזרח ג' מקום להם "וקבע שם ברש"י
בן הי' שאול שגם מוכח .ziprpkרוחות"],

משו"ז  הוציא השבטים, בני שאר את שהוציא שמכיון לומר, ודוחק
ש"lkאת ואפרים מנשה [ושאני (ושלה) שאול את גם – בניו ilmdבני

שאר בחשבון –ipa כי שם)], ופרש"י ה מח, (ויחי "
את  לישא ראויים והיו כנען מבנות היו לא (ושלה) שאול באם (א)
רוח), לכל ג' שיהיו בכדי שזהו לומר סברא (ואין יוציאם למה – ארונו

"ולאzehytn(ב) רש"י כנען"mdyמבניכם`cgלשון מבנות
על שהטעם "lkמשמע הוא מבניכם" ומזה mdy"אחד כנען". מבנות

שגם דר"י,i"yxtמובן אליבא רק הוא ב) לח, (וישב תגרא" – "כנעני
גם  הי' שמ"מ אלא דר"נ, אליבא גם שהוא (או שם בגו"א כמ"ש ודלא

הנ"ל). בשוה"ג הנ"ל בשיחה כדלהלן – ממש כנעני
כו'"4) הכתוב דיבר לא טמאה בהמה "בגנות שאמרו מה לפי ובפרט

ז, (נח לפרש רש"י הוצרך לא (שלכן בפשטות גם וכ"ה א). קכג, (ב"ב
"ויש  ט) ו, (שם מביא שרש"י ומה אותיות. שמונה הכתוב עיקם למה ח)
עיי"ש  תשכ"ה. נח ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר – לגנאי" אותו שדורשים

ואילך)). 280 ע' ח"ה בלקו"ש (נדפס
הי'5) דינה שבן איך לפרש הוא רש"י שכוונת לומר שאין ופשוט

לפרש  בכדי פירושו) בלי גם מובן שזה מה על (נוסף כי – שמעון מבני
כאן). (כברד"ק לאשה" נשאה "ושמעון שיאמר מספיק הי' זאת,

יב.6) כ, וירא רש"י
א) נח, (סנה' דר"א אליבא רש"י מפרש וירא שבפ' כאן, ברא"ם
עה"ת? בפרש"י זו שיטה אפ"ל איך צע"ג אבל דר"ע. אליבא ובפרשתנו

ממ  עצמו את רש"י יסתור שלא פשוט בן ולכאורה שהרי לשני, אחד קום
אצלו יתקבל לא פרש"י, אלא החומש בהבנת לו שאין למקרא llkחמש

מפרש  פירושים, כמה א' במקום כשמביא (ורק לשני! סותר אחד שכתוב
.(3 להערה כבשוה"ג – א' פי' כפי רק אחר במקום לפעמים הוא

שלפי"ז 7) [נוסף אבל (לאחר). "שישיאנה" גירסא מביא כאן ברע"ב
יד  ובכתבי הדפוסים בכל כ"ה שמעון] בבני שאול נמנה מדוע מובן אינו
בטור  כו. לד, וישלח ובפרשת כאן ברד"ק גם שכ"ה (ובפרט פרש"י של

ובכ"מ). שם. לב"ר במ"כ כאן. זקנים ובמושב הארוך

x`yly iptn ± (18 dxrd 3 'r h"g y"ewl d`x) cala cg` yexit itl k"g` minrtl `ed yxtn ,oipr dfi`a miyexit dnk `ian i"yxy ixg`ly epivny enke (*
zepan mdy" 'itde ,i"xc `ail` wx `ed (a ,gl ayie) "`xbz ± iprpk" yexitd ± envr df oipra mbe .a"eike envrn `ed oaen ik xe`ial wewf aezkd oi` miyexitd

.(igie 'tl 'a dgiya d"g y"ewla dkex`a x`eanke) p"xc `ail` wx `ed (bi ,p igie) "orpk
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מדוע  – לעיל המוזכרות הראשונות השאלות שתי
לו  ומנין "בן", המלה את גם בפירושו רש"י מצטט
להבין  וכדי בזו. זו מתורצות – דינה היא ש"הכנענית"
"בן  בפסוק נאמר בכלל מדוע נוסף: קושי לציין יש זאת

הכנענית"?

בני  אצל וכן השבטים, בני כל בפרשה כשמנויים
שאול  אצל ואילו האב. שם רק מוזכר האחרים, שמעון

מדוע  האם. את גם התורה משיב 8מציינת זו לשאלה ?
"בן הוא הכנענית" ש"בן מספרת dpic"9רש"י, ולכן ,

אף  ליעקב לייחסו כדי שאול, של אמו היתה מי התורה
אמו  .10באמצעות

בפסוק  דינה מכונה מדוע יותר קשה זה לפי אך
רק  כאן מוזכרת שאול של אמו אם "הכנענית": בכינוי

לספר יעקב,gayaכדי בת היתה אמו שאף יחוסו,
את המבטא "הכנענית" הביטוי כאן מתאים dzepbכיצד

לכנעני"? "שנבעלה דינה, של

בשם  אותה מכנה שהתורה הוא, לכך ההסבר
את  "כשהרגו הסיפור את מוסיף ורש"י "כנענית",

לשמעון  מותרת היתה כיצד להסביר כדי ,11שכם...",
וט'. ח' בסעיפים להלן שיוסבר כפי

.‚
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רש"י  דברי את ולבאר להקדים יש זאת, להבין כדי
קודמת  ב'12בפרשה – בנותי "בנותי אמר שלבן ,

וגם  מפלגש". היו בנותיו וזלפה בלהה "אף כי פעמים"
תרי"ג  כל את קיים יעקב הרי השאלה: מתעוררת שם

זלפה 13המצוות  ואת בלהה את נשא וכיצד שהיו,14, ,
לא  אחותה אל "ואשה מפני עליו אסורות לכאורה,

לאה,15תקח" ושל רחל של אחיות שהיו משום הן –
לזו? זו אחיות היו עצמן שהן משום והן

לתרץ  אפשר מפלגש",16אי היו ש"בנותיו שכיון ,
הן  אין ולכן ממש, לבנותיו נחשבות הן אין לכן

הפסוק 17אחיות  מלשון שמוכח כפי izy"וללבן18–
כי  – בנות"

לגבי  לילדים, נחשבים פלגש בני גם בפשטות, א)
של  כילדים בדיוק לילדים נחשבים הם אין אמנם, האב.

"וללבן נאמר (ולכן הרגילה ואף izyהאשה בנות",
בנותי  "בנותי אומר הוא "בנותי" להן קורא לבן כאשר

–'a רחל בין ההבדל את מציין הוא ובכך פעמים",
לומר  אין זאת למרות אך וזלפה), בלהה לבין ולאה
ולכן  האב, של לילדים כלל נחשבות אינן פלגש שבנות
האחרות. לבנות וביחס ביניהן כאחיות מוגדרות הן אין

התורה  לכך: הפלגשים 19(הוכחה "ולבני מספרת
יצחק  מעל וישלחם מתנות אברהם נתן לאברהם אשר

igבנו epcera היה שאברהם לכך הסיבה בפשטות, ."...
(והתורה  חי, בעודנו הפלגשים בני את לשלח צריך
היא  זאת), מוסיפה היא מדוע ולכאורה, זאת, מדגישה
אברהם. נכסי את יורשים הם אף היו כן, שלולא משום

יורשים  כבנים נחשבו שהם לכך, הוכחה ).20וזוהי

היו "בנותיו רש"י מדברי יחיד,ybltnב) בלשון ,"
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(8– מפורסמת? במה – הידיעה) (בה' "הכנענית" מהו ועוד:
כי מובן, דינה" "בן לכנעני.reciולהפירוש שנבעלה

הכנענית9) שמפרש ר"נ לומר ynnולדעת יש – (3 הערה לעיל (ראה
נשי  שאר [משא"כ ממש כנען ממשפחת היתה היא שרק לפי שהוא

" רש"י (ומ"ש האומות ז' משאר היו לפי zeiprpkהשבטים הוא היו"
ומכיון  ,[(2 הערה לעיל וראה ה. יג, בא פרש"י – כנעני" בכלל ש"כולן

ל xwirש  רק הוא כנעני גם `cgתואר וראה כֿכא. טו, (לך האומות מז'
שהוא  משמע עצמו שמזה – כנעני" בכלל ש"כולן אף – שם) בא פרש"י

xwird'הי לכן (xwp`שבהם, הכנענית" בן לו,c"r"שאול וישלח פרש"י
ואילך z`xwpג: 168 ,164 ע' [המתורגם] ח''ה לקו''ש ראה – שמו על

שם). ובהערות
שפירוש 10) 3 הערה לעיל (ראה התאומות את שנשאו ר"י ולדעת

ר"י) (לדעת פשוט דבר שזה שמכיון י"ל, אולי – דר"י) אליבא קאי זה
269 ע' [המתורגם] ח"ה בלקו"ש (כמבואר התאומות את נשאו שהשבטים

ושאני וא  השבטים. בני שאר גבי זאת להדגיש הכתוב הוצרך לא ילך),
בכתוב. פעמים) (וכמה שהוזכרה מדינה שנולד שאול

כאן.11) גו"א ראה
נ.12) לא, ויצא
ה.13) לב, וישלח פרש"י

ראה 14) – אחיות ב' שהיו אף – ורחל לאה את יעקב שנשא מה
ואילך. 143 ע' ה' חלק [המתורגם] לקו"ש

יח.15) יח, אחרי
בהשיחה,16) הוא zpeekאשר`dpiהכוונה "מפלגש" במ"ש רש"י

לבאר  בכדי "מפלגש" להוסיף הוצרך בלא"ה גם כי – זו קושיא לתרץ
בנותי "בנותי לבן שאמר מה פרש"י a'הטעם שעפ"י כ"א, – פעמים"

זו.lina`מתורצת קושיא גם
תאמר 17) "ושמא יח) כט, (ויצא רש"י מ"ש בפשטות מובן ועפי"ז

עדיין  דלכאו', – הקטנה" ת"ל רחל שמה ואקרא שמה ללאה אחליף
שבכולן  הקטנה (שהיתה זלפה של שמה את שיחליף לחשש מקום

לו אמר כבר כי – רחל שמה ויקרא יו"ד)), ל, שם (ראה jza(פרש"י
יח). כט, שם לבוש

טז.18) כט, ויצא
ו.19) כה, ח"ש
יירש 20) "לא שם) פרש"י וראה יו"ד כא, (וירא ממ"ש להקשות ואין

בן  עם אחד שהו"ע – האמה" "בן [שלהיותו בני" עם הזאת האמה בן
" לכן – ד') סעיף (כדלהלן ראי'l`פלגש משם אדרבה: כי – יירש"]

יירש שלא אלא יורש, הוא אמה בן ipaשגם mr.

ybie zyxt zegiyÎihewl

מאותה  בנות היו – וזלפה בלהה – ששתיהן מובן,
אם  אף שהרי האם, מן אחיות היו הן כלומר, פלגש.
רק  זה הרי – וכאחיות כבנות נחשבות אינן פלגש בנות
נשאר  שוב כך, ואם לאם. ביחס לא אך האב, לגבי

האם)? (מן אחיות שתי יעקב נשא כיצד הקושי:

.„
‰ÁÙ˘ Y "˘‚ÏÙ"

של  המשמעות את להסביר יש זאת להבין כדי
בפרשות  מופיעה "פלגש" המלה הפשט: לפי "פלגש"

וירא  בפרשת אחת פעם פעמיים, ופעם 21הקודמות ,
שרה  חיי בפרשת וירא,19שניה בפרשת תמוה: ובכך .

הראשונה, בפעם מוזכרת "פלגש" המלה `oiכאשר
רק  "אשה". לבין "פלגש" בין ההבדל את מסביר רש"י
"נשים  רש"י: מפרש שרה, חיי בפרשת השניה, בפעם
מפרש  רש"י אין מדוע כתובה". בלא פלגשים בכתובה,

הראשונה? בפעם זאת

את  להסביר צורך אין כלל שבדרך רואים, מכך
אדם  כאשר היא: הפשוטה משמעותה "פלגש". המלה

זוגו  וכבת כאשתו חשובה אינה היא שפחה, ,22נושא
"פלגש" נקראת היא רש"י 23ולכן משווה כך 24(ומשום

שפחה  היא פלגש כי שפחה, לבני פלגש לפיכך 25בני .(
המשמעות  וירא. בפרשת זו מלה לפרש צריך רש"י אין

על אומר שהוא מכך –ybltועלdgtyמובנת
בלשון dzeeydש" "הפלגשים", במלה זאת, לעומת ."

רק 26רבים  לא להגר, שכוונתה שרה, חיי שבפרשת ,
לראשונה  אברהם לקחה שפחה 27כאשר בהיותה ,28,

קטורה" ושמה אברהם... "ויוסף כאשר אף ,29אלא
שפחה  הגר" זו "קטורה היתה לא כבר אז ,30אשר

כן  לפני בפסוק רש"י 31כנאמר צריך "וישלחה",
"בלא  היא הכוונה כאן "הפילגשים" שבמלה להסביר

– הפשוטהle`כתובה" mewnכמשמעות lka32.

הוכחה  זה לפירושו רש"י מביא מדוע גם יובן בכך
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כד.21) כב,
א.22) טז, לך מפרש"י ולהעיר ו. כה,
שפחה.23) פלגש ופירוש א: כה, ח"ש ראב"ע ראה
כ.24) כב, וירא
בני25) "וד' שם: רש"י בניzegtyומ"ש וד' ...yblt שלפי אף – "

כי  – שפחה היתה ראומה וגם פלגשים היו וזלפה בלהה גם בפנים מ"ש
אחת. בכל הכתוב לשון כ"ה

הרי 26) (ובנדו"ד, כהקרי הוא הפשט) ע"ד (ובפרט הפירוש שעיקר
ל  שהכוונה מוכרח מ"ם) (בתוספת הפלגשם ממ"ש הכתיב, לפי a'גם

כאן). רש"י מפרשי ראה – פילגשים
בא  בזה כי – קטורה" היא הגר "היא להוסיף רש"י הוצרך ולכן
שמה  כשהי' – פעמים ב' שנשאה מכיון רבים: לשון הפלגשים לבאר*
האורה  לבוש (ראה פלגשים שתי היו כאילו ה"ז – קטורה וכשנקראת הגר

.(32 הערה להלן וראה ד. פס"א, לב"ר יפ"ת כאן.
שב"בני27) הפשט) (ע"ד פשוט גם miybltdכי נכללים רבים) (ל' "

ובפרש"י xbdבני בכתוב רמז אין שהרי כאן), מ"ח ובאר כבאוה"ח (ודלא
בישמעאל – ואדרבא ביניהם. יצחק.yxetnלחלק עם יירש שלא בקרא

באו סע"א: צא, סנה' גם miybltdוראה ipale ...l`rnyi ipa.'כו
בכ"מ).28) פלגש (כמושג פלגש היתה ובמילא

וצ"ע  ב. טז, לך רמב"ן גם (וראה לפלגש ולא לאשה ג: פמ"ה, בב"ר
(וכבמ"כ  הגר את שחררה ששרה והיינו ו). כה, ח"ש בפ' עצמו את שסותר
שנקראת  ממה – הפשט דרך עפ"י אבל כמוה). גבירה שתהא שם: בב"ר
אל  "שובי המלאך לה שאמר ועד ואילך), ה טז, (לך אח"כ גם שפחה

iprzde jzxabבן נקרא וישמעאל לעיל dn`dגו'", וראה יו"ד. כא, (וירא
– "לאשה" ג) שם, (לך ומ"ש עדיין. נשתחררה שלא מוכח ,(20 הערה

.31 הערה להלן ראה
א.29) כ"ה, ח"ש
שם.30) קדומים נחל שם. ח"ש במ"ח עד"ז ראה

(ומפרש  שם קדומים ובנחל ממש", אשה – אשה "ויקח שם בבמ"ח
ממ"ש  אבל בכתובה". אשה ועתה פלגש היתה עתה "דעד ברש"י) כן
בקדמיתא  פלגש ב: קלג, בזח"א וכ"ה כבפנים. משמע רבים, ל' הפלגשים

השתא. ופלגש
יד.31) כא, וירא

ויקח א) כה, (ח"ש ממ"ש היא רש"י שהוכחת לומר אין `dyאבל
הגר  גבי שגם מה על [נוסף כי – א)) (כה, ובמ"ח ו) (כה, (כברמב"ן
הגר  בין שמחלקים מה ובמ"ח ברמב"ן (וצ"ע "לאשה" ג) טז, (לך נאמר
לעבדו  הרב שמוסר כנענית שפחה גם אשר מצינו, מזו גדולה לקטורה)]
וגם  – אפילו) פלגשו אינה (שבפשטות עבדים ממנה להוליד בכדי העברי

בכתוב נקראת – מ"ת ד).`dyלאחרי כא, משפטים פרש"י (ראה
בלא 32) ופלגשים בכתובה "נשים שהפירוש מה גם יובן ועפי"ז

היא  כו' כתיב "חסר הפירוש עם הדיבור באותו (א) רש"י כותב כתובה"
שדרכו (אף mewnקטורה" lka באותם שונים ענינים ב' שכשמפרש

חדש  דיבור שהוא להדגיש שבפסוק התיבות עוה"פ הוא מעתיק התיבות,
(אף  כו'" כתיב "חסר הפירוש לאחרי (ב) ובכ"מ)), ב. א, א. א, (בראשית

"הפלגשים" תיבת תחלה לפרש הוצרך לפרש dnvrשלכאו' לאח"ז ורק ,
כתיב" ש"חסר ובפרט פרטי, דיוק רק שהוא כתיב" ש"חסר מה הטעם
18 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש (ראה הפשט ע"ד כ"כ קושיא אינה

((15 ובהערה
לפרש  מוכרח הי' רבים), (ל' הפלגשים תיבת של הקרי מצד כי –

הגר" זו "קטורה שהרי – ו)קטורה (הגר על (לא –שקאי לפנ"ז (פרש"י
לדחוק  מוכרח [והי' אחרים פלגשים על כ"א) אחת, אלא ואינן א) כה,
(כבזח"א  בכתוב שמותיהן נזכרו שלא פלגשים עוד לאברהם היו (א) אשר
(כפי' ביתו לפלגשי הוא ב"הפלגשים" שהכוונה (ב) או ע"ב). ריש קלג,
ורק  מקום. כבכל הוא כאן ש"פלגשים" לפרש אפשר הי' ואז הרד"ק)],
כי  כתובה", בלא "פלגשים לפרש מוכרח קטורה", "היא שמפרש לאחרי

משוחררת. כבר היתה קטורה את שלקח בעת
על  הביאור המשך הוא כו'" בכתובה ש"נשים לומר, יש גם
הגר  "היא הוא הביאור התחלת :(26 הערה לעיל (ראה רבים ל' הפלגשים
שהרי  (=חלק) גלאטיק אינו שעדיין אלא הנ"ל). (כבהערה קטורה" ַהיא
כו'", בכתובה "נשים ממשיך: זה ועל אחת, פלגש רק היא סוכ"ס

דהגר. מ"פלגש" שונה בקטורה "פלגש" שהמושג

("'eb miybltd ipale 'eb el clze dxehw ...gwie") miaezkd jyndn :dywei dxe`klc] "zg` yblt `l` dzid `ly" f"ptl y"n x`al dfa ezpeeky xnel oi` la` (*
xak ik ± ["dxehw `id xbd `id" yxtn okle ± (30 ,28 zexrd oldl d`x) yblt dzid xbd mb ixde ,dxehw ipa md miybltd ipay rnynlirldxehw" azk (` ,dk)

.t"der df yxtl jixv epi`e ,"xbd ef
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מדוע  – לעיל המוזכרות הראשונות השאלות שתי
לו  ומנין "בן", המלה את גם בפירושו רש"י מצטט
להבין  וכדי בזו. זו מתורצות – דינה היא ש"הכנענית"
"בן  בפסוק נאמר בכלל מדוע נוסף: קושי לציין יש זאת

הכנענית"?

בני  אצל וכן השבטים, בני כל בפרשה כשמנויים
שאול  אצל ואילו האב. שם רק מוזכר האחרים, שמעון

מדוע  האם. את גם התורה משיב 8מציינת זו לשאלה ?
"בן הוא הכנענית" ש"בן מספרת dpic"9רש"י, ולכן ,

אף  ליעקב לייחסו כדי שאול, של אמו היתה מי התורה
אמו  .10באמצעות

בפסוק  דינה מכונה מדוע יותר קשה זה לפי אך
רק  כאן מוזכרת שאול של אמו אם "הכנענית": בכינוי

לספר יעקב,gayaכדי בת היתה אמו שאף יחוסו,
את המבטא "הכנענית" הביטוי כאן מתאים dzepbכיצד

לכנעני"? "שנבעלה דינה, של

בשם  אותה מכנה שהתורה הוא, לכך ההסבר
את  "כשהרגו הסיפור את מוסיף ורש"י "כנענית",

לשמעון  מותרת היתה כיצד להסביר כדי ,11שכם...",
וט'. ח' בסעיפים להלן שיוסבר כפי

.‚
?˙ÂÈÁ‡ ·˜ÚÈ ‡˘ „ˆÈÎ

רש"י  דברי את ולבאר להקדים יש זאת, להבין כדי
קודמת  ב'12בפרשה – בנותי "בנותי אמר שלבן ,

וגם  מפלגש". היו בנותיו וזלפה בלהה "אף כי פעמים"
תרי"ג  כל את קיים יעקב הרי השאלה: מתעוררת שם

זלפה 13המצוות  ואת בלהה את נשא וכיצד שהיו,14, ,
לא  אחותה אל "ואשה מפני עליו אסורות לכאורה,

לאה,15תקח" ושל רחל של אחיות שהיו משום הן –
לזו? זו אחיות היו עצמן שהן משום והן

לתרץ  אפשר מפלגש",16אי היו ש"בנותיו שכיון ,
הן  אין ולכן ממש, לבנותיו נחשבות הן אין לכן

הפסוק 17אחיות  מלשון שמוכח כפי izy"וללבן18–
כי  – בנות"

לגבי  לילדים, נחשבים פלגש בני גם בפשטות, א)
של  כילדים בדיוק לילדים נחשבים הם אין אמנם, האב.

"וללבן נאמר (ולכן הרגילה ואף izyהאשה בנות",
בנותי  "בנותי אומר הוא "בנותי" להן קורא לבן כאשר

–'a רחל בין ההבדל את מציין הוא ובכך פעמים",
לומר  אין זאת למרות אך וזלפה), בלהה לבין ולאה
ולכן  האב, של לילדים כלל נחשבות אינן פלגש שבנות
האחרות. לבנות וביחס ביניהן כאחיות מוגדרות הן אין

התורה  לכך: הפלגשים 19(הוכחה "ולבני מספרת
יצחק  מעל וישלחם מתנות אברהם נתן לאברהם אשר

igבנו epcera היה שאברהם לכך הסיבה בפשטות, ."...
(והתורה  חי, בעודנו הפלגשים בני את לשלח צריך
היא  זאת), מוסיפה היא מדוע ולכאורה, זאת, מדגישה
אברהם. נכסי את יורשים הם אף היו כן, שלולא משום

יורשים  כבנים נחשבו שהם לכך, הוכחה ).20וזוהי

היו "בנותיו רש"י מדברי יחיד,ybltnב) בלשון ,"
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(8– מפורסמת? במה – הידיעה) (בה' "הכנענית" מהו ועוד:
כי מובן, דינה" "בן לכנעני.reciולהפירוש שנבעלה

הכנענית9) שמפרש ר"נ לומר ynnולדעת יש – (3 הערה לעיל (ראה
נשי  שאר [משא"כ ממש כנען ממשפחת היתה היא שרק לפי שהוא

" רש"י (ומ"ש האומות ז' משאר היו לפי zeiprpkהשבטים הוא היו"
ומכיון  ,[(2 הערה לעיל וראה ה. יג, בא פרש"י – כנעני" בכלל ש"כולן

ל xwirש  רק הוא כנעני גם `cgתואר וראה כֿכא. טו, (לך האומות מז'
שהוא  משמע עצמו שמזה – כנעני" בכלל ש"כולן אף – שם) בא פרש"י

xwird'הי לכן (xwp`שבהם, הכנענית" בן לו,c"r"שאול וישלח פרש"י
ואילך z`xwpג: 168 ,164 ע' [המתורגם] ח''ה לקו''ש ראה – שמו על

שם). ובהערות
שפירוש 10) 3 הערה לעיל (ראה התאומות את שנשאו ר"י ולדעת

ר"י) (לדעת פשוט דבר שזה שמכיון י"ל, אולי – דר"י) אליבא קאי זה
269 ע' [המתורגם] ח"ה בלקו"ש (כמבואר התאומות את נשאו שהשבטים

ושאני וא  השבטים. בני שאר גבי זאת להדגיש הכתוב הוצרך לא ילך),
בכתוב. פעמים) (וכמה שהוזכרה מדינה שנולד שאול

כאן.11) גו"א ראה
נ.12) לא, ויצא
ה.13) לב, וישלח פרש"י

ראה 14) – אחיות ב' שהיו אף – ורחל לאה את יעקב שנשא מה
ואילך. 143 ע' ה' חלק [המתורגם] לקו"ש

יח.15) יח, אחרי
בהשיחה,16) הוא zpeekאשר`dpiהכוונה "מפלגש" במ"ש רש"י

לבאר  בכדי "מפלגש" להוסיף הוצרך בלא"ה גם כי – זו קושיא לתרץ
בנותי "בנותי לבן שאמר מה פרש"י a'הטעם שעפ"י כ"א, – פעמים"

זו.lina`מתורצת קושיא גם
תאמר 17) "ושמא יח) כט, (ויצא רש"י מ"ש בפשטות מובן ועפי"ז

עדיין  דלכאו', – הקטנה" ת"ל רחל שמה ואקרא שמה ללאה אחליף
שבכולן  הקטנה (שהיתה זלפה של שמה את שיחליף לחשש מקום

לו אמר כבר כי – רחל שמה ויקרא יו"ד)), ל, שם (ראה jza(פרש"י
יח). כט, שם לבוש

טז.18) כט, ויצא
ו.19) כה, ח"ש
יירש 20) "לא שם) פרש"י וראה יו"ד כא, (וירא ממ"ש להקשות ואין

בן  עם אחד שהו"ע – האמה" "בן [שלהיותו בני" עם הזאת האמה בן
" לכן – ד') סעיף (כדלהלן ראי'l`פלגש משם אדרבה: כי – יירש"]

יירש שלא אלא יורש, הוא אמה בן ipaשגם mr.

ybie zyxt zegiyÎihewl

מאותה  בנות היו – וזלפה בלהה – ששתיהן מובן,
אם  אף שהרי האם, מן אחיות היו הן כלומר, פלגש.
רק  זה הרי – וכאחיות כבנות נחשבות אינן פלגש בנות
נשאר  שוב כך, ואם לאם. ביחס לא אך האב, לגבי

האם)? (מן אחיות שתי יעקב נשא כיצד הקושי:

.„
‰ÁÙ˘ Y "˘‚ÏÙ"

של  המשמעות את להסביר יש זאת להבין כדי
בפרשות  מופיעה "פלגש" המלה הפשט: לפי "פלגש"

וירא  בפרשת אחת פעם פעמיים, ופעם 21הקודמות ,
שרה  חיי בפרשת וירא,19שניה בפרשת תמוה: ובכך .

הראשונה, בפעם מוזכרת "פלגש" המלה `oiכאשר
רק  "אשה". לבין "פלגש" בין ההבדל את מסביר רש"י
"נשים  רש"י: מפרש שרה, חיי בפרשת השניה, בפעם
מפרש  רש"י אין מדוע כתובה". בלא פלגשים בכתובה,

הראשונה? בפעם זאת

את  להסביר צורך אין כלל שבדרך רואים, מכך
אדם  כאשר היא: הפשוטה משמעותה "פלגש". המלה

זוגו  וכבת כאשתו חשובה אינה היא שפחה, ,22נושא
"פלגש" נקראת היא רש"י 23ולכן משווה כך 24(ומשום

שפחה  היא פלגש כי שפחה, לבני פלגש לפיכך 25בני .(
המשמעות  וירא. בפרשת זו מלה לפרש צריך רש"י אין

על אומר שהוא מכך –ybltועלdgtyמובנת
בלשון dzeeydש" "הפלגשים", במלה זאת, לעומת ."

רק 26רבים  לא להגר, שכוונתה שרה, חיי שבפרשת ,
לראשונה  אברהם לקחה שפחה 27כאשר בהיותה ,28,

קטורה" ושמה אברהם... "ויוסף כאשר אף ,29אלא
שפחה  הגר" זו "קטורה היתה לא כבר אז ,30אשר

כן  לפני בפסוק רש"י 31כנאמר צריך "וישלחה",
"בלא  היא הכוונה כאן "הפילגשים" שבמלה להסביר

– הפשוטהle`כתובה" mewnכמשמעות lka32.

הוכחה  זה לפירושו רש"י מביא מדוע גם יובן בכך
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כד.21) כב,
א.22) טז, לך מפרש"י ולהעיר ו. כה,
שפחה.23) פלגש ופירוש א: כה, ח"ש ראב"ע ראה
כ.24) כב, וירא
בני25) "וד' שם: רש"י בניzegtyומ"ש וד' ...yblt שלפי אף – "

כי  – שפחה היתה ראומה וגם פלגשים היו וזלפה בלהה גם בפנים מ"ש
אחת. בכל הכתוב לשון כ"ה

הרי 26) (ובנדו"ד, כהקרי הוא הפשט) ע"ד (ובפרט הפירוש שעיקר
ל  שהכוונה מוכרח מ"ם) (בתוספת הפלגשם ממ"ש הכתיב, לפי a'גם

כאן). רש"י מפרשי ראה – פילגשים
בא  בזה כי – קטורה" היא הגר "היא להוסיף רש"י הוצרך ולכן
שמה  כשהי' – פעמים ב' שנשאה מכיון רבים: לשון הפלגשים לבאר*
האורה  לבוש (ראה פלגשים שתי היו כאילו ה"ז – קטורה וכשנקראת הגר

.(32 הערה להלן וראה ד. פס"א, לב"ר יפ"ת כאן.
שב"בני27) הפשט) (ע"ד פשוט גם miybltdכי נכללים רבים) (ל' "

ובפרש"י xbdבני בכתוב רמז אין שהרי כאן), מ"ח ובאר כבאוה"ח (ודלא
בישמעאל – ואדרבא ביניהם. יצחק.yxetnלחלק עם יירש שלא בקרא

באו סע"א: צא, סנה' גם miybltdוראה ipale ...l`rnyi ipa.'כו
בכ"מ).28) פלגש (כמושג פלגש היתה ובמילא

וצ"ע  ב. טז, לך רמב"ן גם (וראה לפלגש ולא לאשה ג: פמ"ה, בב"ר
(וכבמ"כ  הגר את שחררה ששרה והיינו ו). כה, ח"ש בפ' עצמו את שסותר
שנקראת  ממה – הפשט דרך עפ"י אבל כמוה). גבירה שתהא שם: בב"ר
אל  "שובי המלאך לה שאמר ועד ואילך), ה טז, (לך אח"כ גם שפחה

iprzde jzxabבן נקרא וישמעאל לעיל dn`dגו'", וראה יו"ד. כא, (וירא
– "לאשה" ג) שם, (לך ומ"ש עדיין. נשתחררה שלא מוכח ,(20 הערה

.31 הערה להלן ראה
א.29) כ"ה, ח"ש
שם.30) קדומים נחל שם. ח"ש במ"ח עד"ז ראה

(ומפרש  שם קדומים ובנחל ממש", אשה – אשה "ויקח שם בבמ"ח
ממ"ש  אבל בכתובה". אשה ועתה פלגש היתה עתה "דעד ברש"י) כן
בקדמיתא  פלגש ב: קלג, בזח"א וכ"ה כבפנים. משמע רבים, ל' הפלגשים

השתא. ופלגש
יד.31) כא, וירא

ויקח א) כה, (ח"ש ממ"ש היא רש"י שהוכחת לומר אין `dyאבל
הגר  גבי שגם מה על [נוסף כי – א)) (כה, ובמ"ח ו) (כה, (כברמב"ן
הגר  בין שמחלקים מה ובמ"ח ברמב"ן (וצ"ע "לאשה" ג) טז, (לך נאמר
לעבדו  הרב שמוסר כנענית שפחה גם אשר מצינו, מזו גדולה לקטורה)]
וגם  – אפילו) פלגשו אינה (שבפשטות עבדים ממנה להוליד בכדי העברי

בכתוב נקראת – מ"ת ד).`dyלאחרי כא, משפטים פרש"י (ראה
בלא 32) ופלגשים בכתובה "נשים שהפירוש מה גם יובן ועפי"ז

היא  כו' כתיב "חסר הפירוש עם הדיבור באותו (א) רש"י כותב כתובה"
שדרכו (אף mewnקטורה" lka באותם שונים ענינים ב' שכשמפרש

חדש  דיבור שהוא להדגיש שבפסוק התיבות עוה"פ הוא מעתיק התיבות,
(אף  כו'" כתיב "חסר הפירוש לאחרי (ב) ובכ"מ)), ב. א, א. א, (בראשית

"הפלגשים" תיבת תחלה לפרש הוצרך לפרש dnvrשלכאו' לאח"ז ורק ,
כתיב" ש"חסר ובפרט פרטי, דיוק רק שהוא כתיב" ש"חסר מה הטעם
18 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש (ראה הפשט ע"ד כ"כ קושיא אינה

((15 ובהערה
לפרש  מוכרח הי' רבים), (ל' הפלגשים תיבת של הקרי מצד כי –

הגר" זו "קטורה שהרי – ו)קטורה (הגר על (לא –שקאי לפנ"ז (פרש"י
לדחוק  מוכרח [והי' אחרים פלגשים על כ"א) אחת, אלא ואינן א) כה,
(כבזח"א  בכתוב שמותיהן נזכרו שלא פלגשים עוד לאברהם היו (א) אשר
(כפי' ביתו לפלגשי הוא ב"הפלגשים" שהכוונה (ב) או ע"ב). ריש קלג,
ורק  מקום. כבכל הוא כאן ש"פלגשים" לפרש אפשר הי' ואז הרד"ק)],
כי  כתובה", בלא "פלגשים לפרש מוכרח קטורה", "היא שמפרש לאחרי

משוחררת. כבר היתה קטורה את שלקח בעת
על  הביאור המשך הוא כו'" בכתובה ש"נשים לומר, יש גם
הגר  "היא הוא הביאור התחלת :(26 הערה לעיל (ראה רבים ל' הפלגשים
שהרי  (=חלק) גלאטיק אינו שעדיין אלא הנ"ל). (כבהערה קטורה" ַהיא
כו'", בכתובה "נשים ממשיך: זה ועל אחת, פלגש רק היא סוכ"ס

דהגר. מ"פלגש" שונה בקטורה "פלגש" שהמושג

("'eb miybltd ipale 'eb el clze dxehw ...gwie") miaezkd jyndn :dywei dxe`klc] "zg` yblt `l` dzid `ly" f"ptl y"n x`al dfa ezpeeky xnel oi` la` (*
xak ik ± ["dxehw `id xbd `id" yxtn okle ± (30 ,28 zexrd oldl d`x) yblt dzid xbd mb ixde ,dxehw ipa md miybltd ipay rnynlirldxehw" azk (` ,dk)

.t"der df yxtl jixv epi`e ,"xbd ef
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סנהדרין  במסכת הגמרא "פלגשים33מדברי ceccעל
פעמים מוזכר פלגש שהמושג למרות –zeax 34בתנ"ך

הקודמים  המקומות בכל כי – דוד על זה סיפור לפני
או לגמרי, שונה פלגש המושג לומר xyt`yמשמעות

"בלא  רק ולא "אשה", מהמושג לגמרי שונה שהיא
כתובה".

"בנותיו  אשר וזלפה, שבלהה בעניננו, מובן זה לפי
המושג  משמעות שהרי שפחה, בנות היו מפלגש", היו

וזלפה בלהה של לאמן בקשר i"yx"פלגש" yexita
כמשמעותה בודאי mewnהיא lka35 הן אין כך, ואם .

כדלהלן. לאחיות, נחשבות

.‰
ÂÂ„‡Ï ÌÈÎÈÈ˘ „·Ú‰ È„ÏÈ

ברכה", לי אצלת "הלא ליצחק עשו אמר כאשר
לך..." שמתיו גביר "הן יצחק לו מפרש 36השיב כך על .

שלו 37רש"י  נכסים, תקנה אם בברכה, לך תועלת "מה :
רבו". קנה עבד, שקנה מה הם...

לברכו  היה יכול לא אם לשאול: אפשר לכאורה,
בילדים? עשו את לברך היה יכול הרי ובעושר, ברכוש
לגבי  רק אינו רבו" קנה עבד, שקנה ש"מה רואים, מכך

העבד "נכסים", של ילדיו גם – ילדים לגבי גם אלא
שייכים  הם אלא לאביהם, כילדים אליו קשורים אינם

של ילדיו היו כאילו .oec`dלאדון,

אחר  בפסוק הדגשה ביתר מוצאים אנו זה :38ענין

"ויתן  רחל לגביו אמרה ליעקב, בן בלהה ילדה כאשר
ilבן נתן שהקב"ה לכך dlבן", והסיבה לרחל. ,

בנה 39מובנת  גם כך רחל, שפחת היתה שבלהה כיון :
לרחל  אלא לה, שייך .40אינו

שנולדו  כיון עצמן: וזלפה בלהה לגבי גם הוא וכך
נחשבות  אינן ולפיכך לאמן, כבנות נחשבו לא משפחה,

לזו. זו כאחיות

.Â
?·‡‰ ÔÓ ˙ÂÈÁ‡ Y ‰ÙÏÊÂ ‰‰Ï·

אינן  שהן – בלבד אחד צד מוסבר זה כלל לפי
מן לאחיות אך m`dנחשבות שפחה. היתה אמן כי ,

מן אחיות נחשבו לא ?a`dמדוע

ישנו  טעם: מאותו כך על להשיב היה ניתן לכאורה,
היתה 41כלל  שלא וכיון לשפחה", אישות ש"אין ,

נחשבו  לא בנותיה גם הרי לבן, שפחת לגבי אישות
האב, מן אף לאחיות נחשבות אינן ולכן לבן, כבנות
חייב  שאינו – אביך אשת בת "ערות על רש"י כדברי

משפחה" אחותו .42על

מתקבל: אינו זה תירוץ אך

אחותך" "ערות הפסוק לפי סוברים 43א) היינו ,
שלכן  משפחה, אחותו על אף חל זה שאיסור בפשטות
אביך", אשת בת "ערות של מיוחד בלימוד צורך יש
שבכל  מובן, מכך משפחה". אחותו על חייב ש"אינו
ובכללם  לאחיות, הקשורים העריות איסורי שאר
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חאה"ע 33) צ"צ משו"ת ולהעיר – כאן. רש"י מפרשי וראה א. כא,
סקל"ח.
וכ'.34) יט' פרק לא. ח, שופטים יב. לו, כב. לה, וישלח
ע"ד 35) גם (כמובן  האישות לאופן בנוגע מושג הוא ש"פלגש" ואף

ס"פ  (כמו ולנישואין לזכר בקשר אלא בכתוב נמצא שלא מזה הפשט
ולכאורה  כן), יל"פ 23 שבהערה בראב"ע וגם ועוד). כב לה, וישלח וירא;
"ותמנע  (וכמו פלגש* בתור לישא אפשר חורין בת אף – הפשט ע"ד גם
ולא  שם) (רש"י היתה אלופים שבת אף יב) לו, (וישלח פלגש" היתה

לשפחה), אח"כ שנעשית ברש"י מצינו
שפלגש מובן וירא mzqמ"מ ס"פ רש"י כתב (שלכן שפחה היתה

להן  שאין נשים רק לפלגשים נשאו לא כי בפנים), כנ"ל כו'", "השוותה
הוא  – אלופים בת שהיתה אף – פלגש היתה תמנע שגם (ומה חשיבות.

שם**). וישלח כדפירש"י ממזרת, שהיתה לפי
מכיון  כי שפחה. שהיתה מובן לבן, של פלגשו בנוגע לזה: נוסף
מעת  כן שהיו לומר בהכרח כט), כד. כט, (ויצא לבן שפחות היו שבנותי'

לידתן 
קטנה  בתו את יהפך שאב הטבע) היפך זהו (ואדרבה, מצינו לא [כי

oixeg za של עבודתו את עושות היו בלאוֿהכי שגם ובפרט לשפחתו.

צאנו], את רועה היתה חורין בת היותה שעם רחל, וכמו לבן,
.54 הערה לקמן וראה השפחה. מן שנולדו לפי שזהו ועכצ"ל

לוֿז.36) כז, תולדות
לז.37) שם,
ו.38) לו, ויצא
(כפרש"י 39) כבנה שתגדלהו הוא בן" לי ב"ויתן שכוונתה לומר אין

יו"ד) (לז, וישב פרש"י וע"ד ארבי") "ואנא שאמרה ג) (ל, זה לפני
את  שהמגדל מוכרח שם וישב מפרש"י אדרבה: כי – כאמו" "שגדלתו

איזה לו שיש (כ"א אמו או אביו נקרא אינו חבירו ואם),zenczdבן לאב
לקו"ש  (וראה לבלהה". מגיעין "שהדברים יעקב ידע לא מדוע דאל"כ

א). ג, במדבר פרש"י בביאור ואילך) 8 (ע' חכ"ג
לי40) "ויתן שאמרה כי oaומה – כספה וקנין רכושה רק שהי' אף "

שכל הוא ezcilמכיון נחשב גֿד), ל, (ויצא ונתינתה אמירתה ע"י הי'
של לבנה נחשב הי' שבאם שמובן, (אלא שתאמר ddlaכבנה. שייך אין ,(

"ויתן ידה).ilרחל על הי' לידתו שכל אף – בן"
טו.41) יא. יח, אחרי רש"י ראה
יא.42) יח, שם
ט.43) שם,

.daezkl rbepa wx `ed miyblitl miyp oia (cinz) weligdc i"yx oeyl zehytke (*
dxe`klc ± "eyblt ziyrp dlcbyke" (t"der) siqen "mdipian rpnz d`vie" azeky ixg`ly (a) ,f"ptl y"nl "'ek minid ixacae" i"yxit jynd (`) wznei f"itre (**

) mdipian rpnz d`vie 'ek minid ixacae :uxzn f"re ?yblt xeza wx d`yp dnl dzid mitel` zay oeikn :i"yxl el dywed ik ± xzeinokleziyrp dlcbyke (
.eyblt
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מן  אחיות אף אסורות אחותה...", אל "ואשה
.44השפחה 

ל  אישות "אין הכלל מתן ב) לאחר התחדש שפחה"
ענין  שפחה לגבי גם חל תורה מתן לפני אך תורה,

פלגש. של באופן האישות,

שפחה  אברהם נשא כיצד בפשטות יובן בכך
וזלפה 45(הגר  (בלהה שפחות יעקב נשא וכיצד כי 46) ,(

ישראל  מבני גברא ישא) (=לא יסב "לא של  הטעם
מתן  שלאחר משום הוא (=שפחה)" אמתא אתתא
בעילות  בעילותיו שכל עלֿידה, קדש "נעשה תורה

בה" לו תופסין קידושין שאין מתן 47זנות, לפני אך ,
לשפחה  אישות היתה כאשר באופן 48תורה, ולפחות ,

זה. איסור חל לא פלגש, של

אחות  גם נחשבה תורה מתן לפני הרי כך, ואם
האיסור  לגבי אף ממש, לאחות משפחה שנולדה

אביך". אשת בת "אחותך

.Ê
È˙ÁÙ˘Ó ¯˘˜ ‡ÏÏ ÔÂ„‡‰ ˘ÂÎ¯ ‡Â‰ „·Ú

לכך  הסיבה הבנת ידי על יובהר לכך ההסבר
העבד  של ממש.49שילדיו לילדיו נחשבים אינם

שייך  שהעבד שמשום להיות, צריך אכן לכאורה,
עד  משלו, נכסים לו שיהיו ייתכן לא לרבו, לחלוטין

המפרשים  עבד,50אשר שקנה "מה שבקביעה מדייקים

רבו" הדבר`oiקנה את קונה שהעבד envrlהכוונה
אלא לרבו, נקנה הוא כך ידי קונה dligzklnyועל

– רבו זאת

נכסים  לגבי רק זו קביעה מתאימה לכאורה, אך,

כאשר  ואילו "קנה". לומר אפשר שעליהם וכדומה,

אלא  אותו, שקונים דבר זה אין הרי ילדים, על מדובר
קשורים irahהם ote`a,הוריהם של מציאותם לעצם

לילדים נחשבים העבד של ילדיו אין ?elyומדוע

כך  כל באופן לרבו קנוי שהעבד הוכחה, זוהי

אינו  העבד אשר עד ברֿתוקף, כך כל ושהקנין מוחלט,

ze`ivn של רכושו היא מהותו וכל בכלל, עצמו בפני
כנאמר  "51האדון. :etqk שעבד ייתכן לא לפיכך הוא".

או  לאב וייחשבו לילדיהם, קשורים יהיו שפחה או
בפני 52לאם  למציאות נעשים היו הם כך ידי על כי ,

.53עצמה 

אף  לאחיות וזלפה בלהה נחשבו לא מדוע יובן כך

שפחה  כבנות האב: קשר 54מן שום להן היה לא ,
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כ"ה 44) "אחותך" גבי הכתוב שגילה שלאחרי לומר שאין ופשוט
מיותר. שם) פרש"י וראה טו. (שם, היא" בנך "אשת דא"כ – העריות בכל

(4526 הערה לעיל מקודם.ly`ראה שחררה
נ 46) לא הן לאחרי וגם גם שהרי – יעקב שנשאן קודם שתחררו

ז. ל, (ויצא שפחות נקראות ליעקב) שני בן שילדו לאחרי (וגם נשואיהן
דומות היו שלא פעמים כמה מדגיש שהכתוב ועד לב,eiyplיב), (וישלח

גם מובן ועפי"ז ואילך). א לג, בלההzehytaכג. כב) (לה, ybltמ"ש
– שם בפרש"י ובפרט אמי.zgtyאביו. אחות

יח.47) כג, תצא פרש"י
פה 48) לכם שבו שנאמר לחמור הוקשו "שהרי שם: שברש"י ואף

נאמר זה ופסוק החמור", לומר iptlעם בהכרח – ה) כב, (וירא מ"ת
ענין  על לא אבל לחמור, שהוקשו רק הוא זה מפסוק רש"י של שהוכחתו
הגר, נשא אברהם שהרי – כו'" תופסין אישות) – (במובן קדושין "שאין
רש"י  כל' – "קידושין" הוא שהדיוק ועכצ"ל כנ"ל. וזלפה בלהה – ויעקב

מצינוoiyecw"שאין לא מ"ת (וקודם בה" לו רש"י oiyecwתופסין ומפרש (
ועאכו"כ  מ"ת קודם (אפילו לחמור" הוקשו "שהרי ע"ז (המקור) הטעם

מ"ת). לאחרי –
בשפחה.49) ועד"ז
ב.50) כג, קדושין רשב"א

גיטין 51) להרמב"ם פיה"מ ב. סב, מנזיר ולהעיר כא. כא, משפטים
בסופו. אסתר ולמגלת (84 (ע' מהד"ת צפע"נ מ"ו. פ"א

נח)heytאבל52) לבני (האסורות עריות דיני היו מצרים בגלות שגם
שהיו אף –micar לוי ששבט על [נוסף כי – ב) כ, יתרו (פרש"י לפרעה

ויקהל  (פרש"י נשתעבדו לא הנשים וכל ד) ה, שמות (פרש"י נשתעבד לא
ויחי  וראה כה. מז, (ויגש מס* רק הוא לפרעה" ד"עבדים הענין ח)] לח,

יא)). (כ, שופטים טו) (מט,
[אף 53) לעו"כ הנמכר בישראל שאפילו א), (כו, בהר מפרש"י להעיר

גם  (ב) היובל, שנת עד ורק לצמיתות נקנה אינו מלכתחילה (א) אשר
– לזה (devnקודם בעקיפין עליו תבא "לא (ג) אותו, מפני wxלגאול (

ס"ד ישנו מח)] כה, בהר (רש"י עריות dxezaחה"ש" מגלה ורבי "הואיל
ח"ז  (ולקו"ש תשכ"ה בהר ש"פ שיחת בארוכה (ראה כו'" כמותו אני אף

א. קח, מזח"ג גם ולהעיר ואילך). 177 ע'
(=כבנות 54) שפחה א פון קינדער "אלס בהשיחה שנאמר ַַמה

אותן, נשא שיעקב בעת שפחות שהיו רק נוגע שלכאורה אף – שפחה)"
אז שפחות שהיו מה בלהה yxetnוהרי את לו "ותתן ט) ד. (ל, בכתוב

dzgtyזלפה את "ותקח לאשה"dzgtyלאשה"; ליעקב אותה ותתן
46 הערה לעיל היו yxetny(וראה נשואיהן לאחרי שגם בכתוב

היו מקודם באם כי – היו שפחות**) לאחיות, נחשבות והיו חורין בנות

card ixdy ± miqn ixy eilr eniyie (`i ,` zeny) y"n llk oaen epi` ,k"l`c (*elekjx dta ± jxta l"fxcn (t"kr ,yxcnd c"r) xirdle ?oec`d ly `ed
.zecarl megwl `ly .` .f (ezepr ornl t"dr `"r mye (i"yxta) a"rx ,`i dheq d`xe .jzlrda `negpz)

aey exfg exxgzypy zray xnel yi ,zeig`l eaygpe oixeg zepa mcewn eid m`ay iptn ,"(dgty zepak=) dgty ` oet xrcpiw ql`" xnel gxkd oi` okly (**©©
.odn yextl awri jxvede ('h sirq oldl d`x) zeig`l

oze` xxgyn 'id m`a elit` :dfl sqepeixg`l,odi`eyp`loi`eyipd zra zeig` eid `l m`a) odn yextl (xeq` mby e`) jxveddgiwde"xexvl"c xeqi`d (` :(
`l dzeg` l` dy`e" aezka yxetnk `edgwzi"yx `iad `l ixde ,k"g` mb zxzen ± xzida dgiwd m`ay aezkd 'la wiicl oi` hytd c"rc l"z` elit`e] ."

xac ,dy`d z` xrvn f"d ± (dpevx cbpe a"eike dy`d zny` ilan) oiyexibde (p ,`l lirl i"yx ± iepir) dyixtd (a [xwire ,mrh cer .z"dr 'ita df weicxeq`d
.(17 dxrd 186 'r ;jli`e 147 'r [mbxeznd] d"g y"ewl d`x) dpzip `ly cr dxezd lk eniiwc `xnege xecidd iptn dgcp epi`e p"al
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סנהדרין  במסכת הגמרא "פלגשים33מדברי ceccעל
פעמים מוזכר פלגש שהמושג למרות –zeax 34בתנ"ך

הקודמים  המקומות בכל כי – דוד על זה סיפור לפני
או לגמרי, שונה פלגש המושג לומר xyt`yמשמעות

"בלא  רק ולא "אשה", מהמושג לגמרי שונה שהיא
כתובה".

"בנותיו  אשר וזלפה, שבלהה בעניננו, מובן זה לפי
המושג  משמעות שהרי שפחה, בנות היו מפלגש", היו

וזלפה בלהה של לאמן בקשר i"yx"פלגש" yexita
כמשמעותה בודאי mewnהיא lka35 הן אין כך, ואם .

כדלהלן. לאחיות, נחשבות

.‰
ÂÂ„‡Ï ÌÈÎÈÈ˘ „·Ú‰ È„ÏÈ

ברכה", לי אצלת "הלא ליצחק עשו אמר כאשר
לך..." שמתיו גביר "הן יצחק לו מפרש 36השיב כך על .

שלו 37רש"י  נכסים, תקנה אם בברכה, לך תועלת "מה :
רבו". קנה עבד, שקנה מה הם...

לברכו  היה יכול לא אם לשאול: אפשר לכאורה,
בילדים? עשו את לברך היה יכול הרי ובעושר, ברכוש
לגבי  רק אינו רבו" קנה עבד, שקנה ש"מה רואים, מכך

העבד "נכסים", של ילדיו גם – ילדים לגבי גם אלא
שייכים  הם אלא לאביהם, כילדים אליו קשורים אינם

של ילדיו היו כאילו .oec`dלאדון,

אחר  בפסוק הדגשה ביתר מוצאים אנו זה :38ענין

"ויתן  רחל לגביו אמרה ליעקב, בן בלהה ילדה כאשר
ilבן נתן שהקב"ה לכך dlבן", והסיבה לרחל. ,

בנה 39מובנת  גם כך רחל, שפחת היתה שבלהה כיון :
לרחל  אלא לה, שייך .40אינו

שנולדו  כיון עצמן: וזלפה בלהה לגבי גם הוא וכך
נחשבות  אינן ולפיכך לאמן, כבנות נחשבו לא משפחה,

לזו. זו כאחיות

.Â
?·‡‰ ÔÓ ˙ÂÈÁ‡ Y ‰ÙÏÊÂ ‰‰Ï·

אינן  שהן – בלבד אחד צד מוסבר זה כלל לפי
מן לאחיות אך m`dנחשבות שפחה. היתה אמן כי ,

מן אחיות נחשבו לא ?a`dמדוע

ישנו  טעם: מאותו כך על להשיב היה ניתן לכאורה,
היתה 41כלל  שלא וכיון לשפחה", אישות ש"אין ,

נחשבו  לא בנותיה גם הרי לבן, שפחת לגבי אישות
האב, מן אף לאחיות נחשבות אינן ולכן לבן, כבנות
חייב  שאינו – אביך אשת בת "ערות על רש"י כדברי

משפחה" אחותו .42על

מתקבל: אינו זה תירוץ אך

אחותך" "ערות הפסוק לפי סוברים 43א) היינו ,
שלכן  משפחה, אחותו על אף חל זה שאיסור בפשטות
אביך", אשת בת "ערות של מיוחד בלימוד צורך יש
שבכל  מובן, מכך משפחה". אחותו על חייב ש"אינו
ובכללם  לאחיות, הקשורים העריות איסורי שאר
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חאה"ע 33) צ"צ משו"ת ולהעיר – כאן. רש"י מפרשי וראה א. כא,
סקל"ח.
וכ'.34) יט' פרק לא. ח, שופטים יב. לו, כב. לה, וישלח
ע"ד 35) גם (כמובן  האישות לאופן בנוגע מושג הוא ש"פלגש" ואף

ס"פ  (כמו ולנישואין לזכר בקשר אלא בכתוב נמצא שלא מזה הפשט
ולכאורה  כן), יל"פ 23 שבהערה בראב"ע וגם ועוד). כב לה, וישלח וירא;
"ותמנע  (וכמו פלגש* בתור לישא אפשר חורין בת אף – הפשט ע"ד גם
ולא  שם) (רש"י היתה אלופים שבת אף יב) לו, (וישלח פלגש" היתה

לשפחה), אח"כ שנעשית ברש"י מצינו
שפלגש מובן וירא mzqמ"מ ס"פ רש"י כתב (שלכן שפחה היתה

להן  שאין נשים רק לפלגשים נשאו לא כי בפנים), כנ"ל כו'", "השוותה
הוא  – אלופים בת שהיתה אף – פלגש היתה תמנע שגם (ומה חשיבות.

שם**). וישלח כדפירש"י ממזרת, שהיתה לפי
מכיון  כי שפחה. שהיתה מובן לבן, של פלגשו בנוגע לזה: נוסף
מעת  כן שהיו לומר בהכרח כט), כד. כט, (ויצא לבן שפחות היו שבנותי'

לידתן 
קטנה  בתו את יהפך שאב הטבע) היפך זהו (ואדרבה, מצינו לא [כי

oixeg za של עבודתו את עושות היו בלאוֿהכי שגם ובפרט לשפחתו.

צאנו], את רועה היתה חורין בת היותה שעם רחל, וכמו לבן,
.54 הערה לקמן וראה השפחה. מן שנולדו לפי שזהו ועכצ"ל

לוֿז.36) כז, תולדות
לז.37) שם,
ו.38) לו, ויצא
(כפרש"י 39) כבנה שתגדלהו הוא בן" לי ב"ויתן שכוונתה לומר אין

יו"ד) (לז, וישב פרש"י וע"ד ארבי") "ואנא שאמרה ג) (ל, זה לפני
את  שהמגדל מוכרח שם וישב מפרש"י אדרבה: כי – כאמו" "שגדלתו

איזה לו שיש (כ"א אמו או אביו נקרא אינו חבירו ואם),zenczdבן לאב
לקו"ש  (וראה לבלהה". מגיעין "שהדברים יעקב ידע לא מדוע דאל"כ

א). ג, במדבר פרש"י בביאור ואילך) 8 (ע' חכ"ג
לי40) "ויתן שאמרה כי oaומה – כספה וקנין רכושה רק שהי' אף "

שכל הוא ezcilמכיון נחשב גֿד), ל, (ויצא ונתינתה אמירתה ע"י הי'
של לבנה נחשב הי' שבאם שמובן, (אלא שתאמר ddlaכבנה. שייך אין ,(

"ויתן ידה).ilרחל על הי' לידתו שכל אף – בן"
טו.41) יא. יח, אחרי רש"י ראה
יא.42) יח, שם
ט.43) שם,

.daezkl rbepa wx `ed miyblitl miyp oia (cinz) weligdc i"yx oeyl zehytke (*
dxe`klc ± "eyblt ziyrp dlcbyke" (t"der) siqen "mdipian rpnz d`vie" azeky ixg`ly (a) ,f"ptl y"nl "'ek minid ixacae" i"yxit jynd (`) wznei f"itre (**

) mdipian rpnz d`vie 'ek minid ixacae :uxzn f"re ?yblt xeza wx d`yp dnl dzid mitel` zay oeikn :i"yxl el dywed ik ± xzeinokleziyrp dlcbyke (
.eyblt
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מן  אחיות אף אסורות אחותה...", אל "ואשה
.44השפחה 

ל  אישות "אין הכלל מתן ב) לאחר התחדש שפחה"
ענין  שפחה לגבי גם חל תורה מתן לפני אך תורה,

פלגש. של באופן האישות,

שפחה  אברהם נשא כיצד בפשטות יובן בכך
וזלפה 45(הגר  (בלהה שפחות יעקב נשא וכיצד כי 46) ,(

ישראל  מבני גברא ישא) (=לא יסב "לא של  הטעם
מתן  שלאחר משום הוא (=שפחה)" אמתא אתתא
בעילות  בעילותיו שכל עלֿידה, קדש "נעשה תורה

בה" לו תופסין קידושין שאין מתן 47זנות, לפני אך ,
לשפחה  אישות היתה כאשר באופן 48תורה, ולפחות ,

זה. איסור חל לא פלגש, של

אחות  גם נחשבה תורה מתן לפני הרי כך, ואם
האיסור  לגבי אף ממש, לאחות משפחה שנולדה

אביך". אשת בת "אחותך

.Ê
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לכך  הסיבה הבנת ידי על יובהר לכך ההסבר
העבד  של ממש.49שילדיו לילדיו נחשבים אינם

שייך  שהעבד שמשום להיות, צריך אכן לכאורה,
עד  משלו, נכסים לו שיהיו ייתכן לא לרבו, לחלוטין

המפרשים  עבד,50אשר שקנה "מה שבקביעה מדייקים

רבו" הדבר`oiקנה את קונה שהעבד envrlהכוונה
אלא לרבו, נקנה הוא כך ידי קונה dligzklnyועל

– רבו זאת

נכסים  לגבי רק זו קביעה מתאימה לכאורה, אך,

כאשר  ואילו "קנה". לומר אפשר שעליהם וכדומה,

אלא  אותו, שקונים דבר זה אין הרי ילדים, על מדובר
קשורים irahהם ote`a,הוריהם של מציאותם לעצם

לילדים נחשבים העבד של ילדיו אין ?elyומדוע

כך  כל באופן לרבו קנוי שהעבד הוכחה, זוהי

אינו  העבד אשר עד ברֿתוקף, כך כל ושהקנין מוחלט,

ze`ivn של רכושו היא מהותו וכל בכלל, עצמו בפני
כנאמר  "51האדון. :etqk שעבד ייתכן לא לפיכך הוא".

או  לאב וייחשבו לילדיהם, קשורים יהיו שפחה או
בפני 52לאם  למציאות נעשים היו הם כך ידי על כי ,

.53עצמה 

אף  לאחיות וזלפה בלהה נחשבו לא מדוע יובן כך

שפחה  כבנות האב: קשר 54מן שום להן היה לא ,
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כ"ה 44) "אחותך" גבי הכתוב שגילה שלאחרי לומר שאין ופשוט
מיותר. שם) פרש"י וראה טו. (שם, היא" בנך "אשת דא"כ – העריות בכל

(4526 הערה לעיל מקודם.ly`ראה שחררה
נ 46) לא הן לאחרי וגם גם שהרי – יעקב שנשאן קודם שתחררו

ז. ל, (ויצא שפחות נקראות ליעקב) שני בן שילדו לאחרי (וגם נשואיהן
דומות היו שלא פעמים כמה מדגיש שהכתוב ועד לב,eiyplיב), (וישלח

גם מובן ועפי"ז ואילך). א לג, בלההzehytaכג. כב) (לה, ybltמ"ש
– שם בפרש"י ובפרט אמי.zgtyאביו. אחות

יח.47) כג, תצא פרש"י
פה 48) לכם שבו שנאמר לחמור הוקשו "שהרי שם: שברש"י ואף

נאמר זה ופסוק החמור", לומר iptlעם בהכרח – ה) כב, (וירא מ"ת
ענין  על לא אבל לחמור, שהוקשו רק הוא זה מפסוק רש"י של שהוכחתו
הגר, נשא אברהם שהרי – כו'" תופסין אישות) – (במובן קדושין "שאין
רש"י  כל' – "קידושין" הוא שהדיוק ועכצ"ל כנ"ל. וזלפה בלהה – ויעקב

מצינוoiyecw"שאין לא מ"ת (וקודם בה" לו רש"י oiyecwתופסין ומפרש (
ועאכו"כ  מ"ת קודם (אפילו לחמור" הוקשו "שהרי ע"ז (המקור) הטעם

מ"ת). לאחרי –
בשפחה.49) ועד"ז
ב.50) כג, קדושין רשב"א

גיטין 51) להרמב"ם פיה"מ ב. סב, מנזיר ולהעיר כא. כא, משפטים
בסופו. אסתר ולמגלת (84 (ע' מהד"ת צפע"נ מ"ו. פ"א

נח)heytאבל52) לבני (האסורות עריות דיני היו מצרים בגלות שגם
שהיו אף –micar לוי ששבט על [נוסף כי – ב) כ, יתרו (פרש"י לפרעה

ויקהל  (פרש"י נשתעבדו לא הנשים וכל ד) ה, שמות (פרש"י נשתעבד לא
ויחי  וראה כה. מז, (ויגש מס* רק הוא לפרעה" ד"עבדים הענין ח)] לח,

יא)). (כ, שופטים טו) (מט,
[אף 53) לעו"כ הנמכר בישראל שאפילו א), (כו, בהר מפרש"י להעיר

גם  (ב) היובל, שנת עד ורק לצמיתות נקנה אינו מלכתחילה (א) אשר
– לזה (devnקודם בעקיפין עליו תבא "לא (ג) אותו, מפני wxלגאול (

ס"ד ישנו מח)] כה, בהר (רש"י עריות dxezaחה"ש" מגלה ורבי "הואיל
ח"ז  (ולקו"ש תשכ"ה בהר ש"פ שיחת בארוכה (ראה כו'" כמותו אני אף

א. קח, מזח"ג גם ולהעיר ואילך). 177 ע'
(=כבנות 54) שפחה א פון קינדער "אלס בהשיחה שנאמר ַַמה

אותן, נשא שיעקב בעת שפחות שהיו רק נוגע שלכאורה אף – שפחה)"
אז שפחות שהיו מה בלהה yxetnוהרי את לו "ותתן ט) ד. (ל, בכתוב

dzgtyזלפה את "ותקח לאשה"dzgtyלאשה"; ליעקב אותה ותתן
46 הערה לעיל היו yxetny(וראה נשואיהן לאחרי שגם בכתוב

היו מקודם באם כי – היו שפחות**) לאחיות, נחשבות והיו חורין בנות

card ixdy ± miqn ixy eilr eniyie (`i ,` zeny) y"n llk oaen epi` ,k"l`c (*elekjx dta ± jxta l"fxcn (t"kr ,yxcnd c"r) xirdle ?oec`d ly `ed
.zecarl megwl `ly .` .f (ezepr ornl t"dr `"r mye (i"yxta) a"rx ,`i dheq d`xe .jzlrda `negpz)

aey exfg exxgzypy zray xnel yi ,zeig`l eaygpe oixeg zepa mcewn eid m`ay iptn ,"(dgty zepak=) dgty ` oet xrcpiw ql`" xnel gxkd oi` okly (**©©
.odn yextl awri jxvede ('h sirq oldl d`x) zeig`l

oze` xxgyn 'id m`a elit` :dfl sqepeixg`l,odi`eyp`loi`eyipd zra zeig` eid `l m`a) odn yextl (xeq` mby e`) jxveddgiwde"xexvl"c xeqi`d (` :(
`l dzeg` l` dy`e" aezka yxetnk `edgwzi"yx `iad `l ixde ,k"g` mb zxzen ± xzida dgiwd m`ay aezkd 'la wiicl oi` hytd c"rc l"z` elit`e] ."

xac ,dy`d z` xrvn f"d ± (dpevx cbpe a"eike dy`d zny` ilan) oiyexibde (p ,`l lirl i"yx ± iepir) dyixtd (a [xwire ,mrh cer .z"dr 'ita df weicxeq`d
.(17 dxrd 186 'r ;jli`e 147 'r [mbxeznd] d"g y"ewl d`x) dpzip `ly cr dxezd lk eniiwc `xnege xecidd iptn dgcp epi`e p"al
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היתה: מהותן כל לאם. או לאב לבן,etqkמשפחתי של
ולאה  רחל של – מכן .55ולאחר

.Á
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לשמעון  היה מותר כיצד יובן לעיל האמור כל לפי
דינה: את לשאת

שבי" ממנו "וישב אלא 56על "אינה רש"י: אומר
שהשבויה  רש"י מסיק מנין לכאורה, אחת". שפחה
אשה  כל אלא, שנשבתה? אשה סתם ולא שפחה היתה
הופכת  היא בשבי, בנפילתה הרי הבדל, ללא שהיא,

שפחה. להיות

" ידי על דינה: לגבי מובן על 57אותה"gwieמכך ,
בן ששכם אביו iyp`ידי בית מכל נכבד והוא ,58הארץ,

כשפחה, לעבוד אותה אילץ שלא למרות בכוח, לקחה
" אשר עד כך כל אותה שהשפיל כיון dlrapאלא

את  איבדה היא – מעבדות יותר הפוגע דבר לכנעני",
חלק  להיות הפכה היא העצמאית. מרכושו מציאותה

" ונקראה שכם, כאחות ziprpk"59של נחשבה לא ולכן ,
לשמעון. לא ואף אחד, לאף

"בן התורה אומרת לספר ziprpkdולכן כדי לא – "
היתה  כיצד להסביר כדי להיפך, אלא, ח"ו, בגנותה

לשמעון. מותרת

.Ë
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דינה  היתה כשנולדה הרי לשאול: אפשר עדיין אך

חלק  היתה היא אותה" "ויקח ולפני חורין, בת
ייתכן  לשכם, משעבודה שחרורה ולאחר ממשפחתה.

שמעון? של אחותו – הקודם למעמדה חוזרת שהיא

שכם, את "כשהרגו רש"י: מוסיף זאת להבהיר כדי

שמעון  לה שנשבע עד לצאת, רוצה דינה היתה לא

יציאתה  את התנתה עצמה שדינה כיון – שישאנה"
יוצאת, היא אין – לאו ואם שישאנה, מנת על משכם

"כנענית" שנשארה באופן נעשה ששחרורה מובן,
לשמעון. להנשא ומותרת

.È
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הוראה  ללמוד וצריך אפשר בתורה ענין מכל

"יינה  גם יש רש"י בפירוש כאשר ובמיוחד ה', בעבודת
תורה" קנוי 60של שהעבד – זה מענין שאף ומובן ,

עצם  לגבי אף אלא לרכושו, בקשר רק לא לרבו

נאמר  שעליו יהודי, כמה עד הוראה יש – מציאותו
עבדים" ישראל בני לי ו"כי הם" להיות 61"עבדי צריך ,

לקב"ה. משועבד

"בן" לעומת ב"עבד" המעלה (שהכינוי 62זוהי
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לשאר  שבנוגע [אף שפחות שנעשו לאחרי גם אשתו אחות משום אסורות
גבי  ח' סעיף (כדלהלן הקודמת קורבה מתבטלת עבדות, ע"י עריות,
מניעת  – ד"לצרור" מהטעם הוא אשתו דאחות שהאיסור מכיון כי דינה)],
הרי  ,(146 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש (ראה אחיות שבין טבעית האהבה
סברא  אין כן, ונתגדלו כאחיות והתנהגו חורין בנות שהיו זמן הי' באם

הטבע. נתבטל שפחות שכשנעשו לומר
להם 55) שהי' ישמעאל, וכן לאברהם" אשר הפלגשים "בני ושאני

שפחות, בני שהיו אף כי – (20 ובהערה ג' סעיף לעיל (ראה יורשים דין
עבדים*. (כספו) היו לא

השפחות  בבני "מזלזלין אשר דיעקב, השפחות בני בנוגע גם וכ"ה
"דבתם בכלל הוא עבדים" אף drxלקרותן – ובפרש"י) ב לז, (וישב "

חשובים  שאינם [ועד השפחות" "בני פעמים כו"כ קוראם הכתוב שגם
ורחל  לאה בני –כמו לד)] לה, ויקהל פירש"י ב. לג, היו l`(וישלח

עבדים.

כט).56) יב, בא מפרש"י (ולהעיר א. כא, חקת
(57" מהלשון ולהעיר ב. לד, יב)egwieוישלח יד, (לך לוט" את

הוא שם יד).daypyשהכוונה שם, (ראה
יט.58) לד, וישלח
כנענית 59) – לכנעני באונס שנבעלה אשה וכי התמי' מתורצת ועפ"ז

יֿיא). כד, (אמור לשלומית בנוגע פעמים ג' הכתוב מל' ולהעיר היא.
נזֿנח  כד, שרה מחיי (להעיר היא אבי' וברשות הייתה שקטנה ובפרט

– בפרש"י)
שרק י"ל שבדוחק ששאני oixew(אף אלא המאורע). ע"ש כן, לה

לכנעני". שנבעלה ד"דינה האופן
כד.60) ע' יום היום
נה.61) מב. כה, בהר
ובהמאמרים 62) תרס"ו רב ומקנה ד"ה – ובארוכה פמ"א. תניא ראה

שלאחריו.

(`) xy`] dfny ,"xengd mr dt mkl eay (b ,my i"yx ± xfril`e l`rnyi) eixrp l` mdxa` xn`ie" (d ,ak `xie) y"nn zeywdl oi`e (*deynl`rnyi) mdipy
'id ixd :dyw ikd e`la mb ik ± car 'id l`rnyi mby gken [(gi ,bk `vz i"yx d`x) xengl eywed (b) ,(ck ,ci jl i"yx d`x) "eixrp" mya m`xw (a) ,(xfril`e

dyrpe mdxa` l` ox`t xacnn xfg f"g`ly ,l"v jgxk lre ?(ai ,i jzlrda) oexagn c`n wegx `edy (`k ,`k `xie) ox`t xacnaexrp.(ecar)
aey f"g`ly `l`]`l,(xbdc "dglyie" oipra 'c sirq l"pke .(e ,dk) "mglyie" aezka yxetn mxexgyy xnel yie ."oekyi" :y"g t"q i"yx d`x) car 'id

xy` creeipaeidmi`iypl`rnyi ipaay ± dkxa 'tac ± i"yxl heyt dfny) ox`t xacna `ed hytd c"ry (a ,bl dkxa i"yxt) ox`t xdl exfgy c"re ± (fh ,dk)
.[(ezi`x yxtl wwfed `ly cre ± (a"rq ,a f"r i"yx d`xe .my `negpzake) xacn
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מצרים  יציאת לפני אף ישראל לבני ניתן ,63"בנים"
מצרים  ביציאת רק נתחדש "עבדים" הכינוי ),64ואילו

כבן  אהבתו, מפני ה' רצון את מקיים יהודי שכאשר
הרי  אליו, הרבה אהבתו מפני אביו רצון את הממלא

מציאותו הרגשת גם כאן לעומת zinvrdמעורבת .
כעבד  עול, קבלת מפני ה' את עובד הוא כאשר זאת,
הרגשת  בעבודתו מעורבת אין אז – אדונו את המשרת
של  "כספו נחשב הוא שהרי העצמית, מציאותו

מלכי  מלך בלבד, האדון מציאות מורגשת כאן האדון".
הקדושֿברוךֿהוא. המלכים

הוא  עי"ז עול, קבלת ידי על התבטלותו ועצם
רש"י  כדברי המלך, עם ומתאחד מלך 65מתעלה "עבד :

העולם  על למלך הבית, לבעל נעשה שהוא – מלך" –
של  מלכותו מקום בכל מתגלית שבאמצעותו כולו,
נשמה  אשר כל "ויאמר אשר עד הקדושֿברוךֿהוא,

אלקי ה' משלה"l`xyiבאפו בכל ומלכותו .66מלך
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אותם 64) הוצאתי "אשר הם") "עבדי על (הטעם שם בבהר וכמ"ש
מצרים". מארץ

ושאול  גו' שמעון ב"ובני הכתוב רמז זו שהוראה מה יומתק ועפי"ז
ב" נמנו ששלשתם הכנענית" dnixvnבן mi`ad הנה האומר הוא ושמעון ,"

בירידה  שנסתיימה אמירה – כד) מב, מקץ (רש"י גו' החלומות בעל

"אשר  להיות אפשר הי' דוקא ידה שעל למצרים הירידה כי – למצרים
הם  עבדי כי וטעם מב: כה, שם הראב"ע מ"ש לפי (ובפרט גו'" הוצאתי

קניתים אני micarכי zianשעבדות אף –i"pa למסים בנוגע רק הי' שם
הם". ל"עבדי ההכנה התחלת היתה כנ"ל), וכו'

ז.65) א, דברים יח. טו, לך
דר"ה.66) התפלה נוסח
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היתה: מהותן כל לאם. או לאב לבן,etqkמשפחתי של
ולאה  רחל של – מכן .55ולאחר

.Á
˙È‡ÓˆÚ ˙Â‡ÈˆÓ ‡ÏÏ Y "˙ÈÚÎ"

לשמעון  היה מותר כיצד יובן לעיל האמור כל לפי
דינה: את לשאת

שבי" ממנו "וישב אלא 56על "אינה רש"י: אומר
שהשבויה  רש"י מסיק מנין לכאורה, אחת". שפחה
אשה  כל אלא, שנשבתה? אשה סתם ולא שפחה היתה
הופכת  היא בשבי, בנפילתה הרי הבדל, ללא שהיא,

שפחה. להיות

" ידי על דינה: לגבי מובן על 57אותה"gwieמכך ,
בן ששכם אביו iyp`ידי בית מכל נכבד והוא ,58הארץ,

כשפחה, לעבוד אותה אילץ שלא למרות בכוח, לקחה
" אשר עד כך כל אותה שהשפיל כיון dlrapאלא

את  איבדה היא – מעבדות יותר הפוגע דבר לכנעני",
חלק  להיות הפכה היא העצמאית. מרכושו מציאותה

" ונקראה שכם, כאחות ziprpk"59של נחשבה לא ולכן ,
לשמעון. לא ואף אחד, לאף

"בן התורה אומרת לספר ziprpkdולכן כדי לא – "
היתה  כיצד להסביר כדי להיפך, אלא, ח"ו, בגנותה

לשמעון. מותרת

.Ë
"˙ÈÚÎ" ‰¯‡˘ ¯Â¯Á˘‰ ˙Â¯ÓÏ

דינה  היתה כשנולדה הרי לשאול: אפשר עדיין אך

חלק  היתה היא אותה" "ויקח ולפני חורין, בת
ייתכן  לשכם, משעבודה שחרורה ולאחר ממשפחתה.

שמעון? של אחותו – הקודם למעמדה חוזרת שהיא

שכם, את "כשהרגו רש"י: מוסיף זאת להבהיר כדי

שמעון  לה שנשבע עד לצאת, רוצה דינה היתה לא

יציאתה  את התנתה עצמה שדינה כיון – שישאנה"
יוצאת, היא אין – לאו ואם שישאנה, מנת על משכם

"כנענית" שנשארה באופן נעשה ששחרורה מובן,
לשמעון. להנשא ומותרת

.È
˙ÓÓÂ¯Ó ˙ÂÏË·˙‰

הוראה  ללמוד וצריך אפשר בתורה ענין מכל

"יינה  גם יש רש"י בפירוש כאשר ובמיוחד ה', בעבודת
תורה" קנוי 60של שהעבד – זה מענין שאף ומובן ,

עצם  לגבי אף אלא לרכושו, בקשר רק לא לרבו

נאמר  שעליו יהודי, כמה עד הוראה יש – מציאותו
עבדים" ישראל בני לי ו"כי הם" להיות 61"עבדי צריך ,

לקב"ה. משועבד

"בן" לעומת ב"עבד" המעלה (שהכינוי 62זוהי
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לשאר  שבנוגע [אף שפחות שנעשו לאחרי גם אשתו אחות משום אסורות
גבי  ח' סעיף (כדלהלן הקודמת קורבה מתבטלת עבדות, ע"י עריות,
מניעת  – ד"לצרור" מהטעם הוא אשתו דאחות שהאיסור מכיון כי דינה)],
הרי  ,(146 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש (ראה אחיות שבין טבעית האהבה
סברא  אין כן, ונתגדלו כאחיות והתנהגו חורין בנות שהיו זמן הי' באם

הטבע. נתבטל שפחות שכשנעשו לומר
להם 55) שהי' ישמעאל, וכן לאברהם" אשר הפלגשים "בני ושאני

שפחות, בני שהיו אף כי – (20 ובהערה ג' סעיף לעיל (ראה יורשים דין
עבדים*. (כספו) היו לא

השפחות  בבני "מזלזלין אשר דיעקב, השפחות בני בנוגע גם וכ"ה
"דבתם בכלל הוא עבדים" אף drxלקרותן – ובפרש"י) ב לז, (וישב "

חשובים  שאינם [ועד השפחות" "בני פעמים כו"כ קוראם הכתוב שגם
ורחל  לאה בני –כמו לד)] לה, ויקהל פירש"י ב. לג, היו l`(וישלח

עבדים.

כט).56) יב, בא מפרש"י (ולהעיר א. כא, חקת
(57" מהלשון ולהעיר ב. לד, יב)egwieוישלח יד, (לך לוט" את

הוא שם יד).daypyשהכוונה שם, (ראה
יט.58) לד, וישלח
כנענית 59) – לכנעני באונס שנבעלה אשה וכי התמי' מתורצת ועפ"ז

יֿיא). כד, (אמור לשלומית בנוגע פעמים ג' הכתוב מל' ולהעיר היא.
נזֿנח  כד, שרה מחיי (להעיר היא אבי' וברשות הייתה שקטנה ובפרט

– בפרש"י)
שרק י"ל שבדוחק ששאני oixew(אף אלא המאורע). ע"ש כן, לה

לכנעני". שנבעלה ד"דינה האופן
כד.60) ע' יום היום
נה.61) מב. כה, בהר
ובהמאמרים 62) תרס"ו רב ומקנה ד"ה – ובארוכה פמ"א. תניא ראה

שלאחריו.

(`) xy`] dfny ,"xengd mr dt mkl eay (b ,my i"yx ± xfril`e l`rnyi) eixrp l` mdxa` xn`ie" (d ,ak `xie) y"nn zeywdl oi`e (*deynl`rnyi) mdipy
'id ixd :dyw ikd e`la mb ik ± car 'id l`rnyi mby gken [(gi ,bk `vz i"yx d`x) xengl eywed (b) ,(ck ,ci jl i"yx d`x) "eixrp" mya m`xw (a) ,(xfril`e

dyrpe mdxa` l` ox`t xacnn xfg f"g`ly ,l"v jgxk lre ?(ai ,i jzlrda) oexagn c`n wegx `edy (`k ,`k `xie) ox`t xacnaexrp.(ecar)
aey f"g`ly `l`]`l,(xbdc "dglyie" oipra 'c sirq l"pke .(e ,dk) "mglyie" aezka yxetn mxexgyy xnel yie ."oekyi" :y"g t"q i"yx d`x) car 'id

xy` creeipaeidmi`iypl`rnyi ipaay ± dkxa 'tac ± i"yxl heyt dfny) ox`t xacna `ed hytd c"ry (a ,bl dkxa i"yxt) ox`t xdl exfgy c"re ± (fh ,dk)
.[(ezi`x yxtl wwfed `ly cre ± (a"rq ,a f"r i"yx d`xe .my `negpzake) xacn
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב



לב

קמא

ביאור, ד"אברהם יעקב יוסף" )מספר "שופר"(, ממתיקים 
השופר ד"אילו של יצחק" בחי' גבורה

אברהם ויעקב, חסד1 ורחמים2.
ויוסף  טוב,  כי  צדיק5  אמרו  כמ"ש4  טוב,  נק'3  יסוד 
תלוי  טוב,  מספר8  שנה  עשרה  שבע  בן  כתיב7  6יסוד   –

בתפארת כי נמשך ממנו תולדות יעקב9 ויוסף.

1( אברהם בחי' חסד, וכמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה פרדס 
שער כג )הכינויים( פ"ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה עמוד 

תקפ, ובהנסמן במראי מקומות שם.
לעיל  ואילך.  ב  ה,  ואתחנן  רחמים, ראה לקוטי תורה  בחי'  יעקב   )2

סימן טו.
3( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נ"ך עמוד קסו ואילך.

4( ישעי' ג, י.
5( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף ה, א )ד"ה ר' 
חייא פתח וכו'( וז"ל... הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף האור 
ממשיך  להיותו  צדיק  הנקרא  וזהו  למטה,  מלמעלה  הנשפע  השפע 
שפע זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע נק' צדיק שמשפיע 
צדקות..., שנק' צדיק באמת ע"י בחי' השפעתו בתמידות כמו משה 
רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן בכל דור בחי' המשפיע 

לישראל נק' צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם ע"ש.
דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד,  בחי'  יוסף   )6
חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי' 
עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 
על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 
ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 
הוא המדה השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד 
שיחות ש"פ בלק, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, 
)האבות( בבי"ע – ראה  ולהמשיך בחי' אצילות  שענינו הוא להביא 
ביאורי בזהר ויחי כט, ד ואילך. אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. 

תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".
7( בראשית לז, ב.

8( ראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק ד' עמוד 48 ואילך.
9( שם. "אלה תולדות יעקב יוסף". פירוש: יעקב הוא בחי' תפארת. 
ו"יסוד  גופא",  "תפארת  אליהו  פתח  ב(  )יז,  בהקדמה  זהר  ובתקוני 
סיומא דגופא" בחי' תפארת עצמה זה יעקב, ויסוד סיומא דגופא זה 
ו'  באות  מרומז  דתפארת  וכידוע  יוסף",  יעקב  "תולדות  וזהו  יוסף, 
מהשם, ויש באות ו"ו עוד ו' במילוי, והאות "ו" הראשון הוא מרומז 

והוא הסוף והאמצע מראשית ז"א10.
הסוף – יסוד סיומא דגופא11.

האמצע – תפארת.
הראשית – חסד.

הם  כי  שופ"ר,  אברהם,  יעקב  דיוסף12  ומספרם 
הממתיקין השופר דאילו13 של יצחק בחי' גבורה.

ובריבוע  יודין  במילוי  אלקים15  שמות  הוא  ושופר14 
ממתיקין  ורחמים  חסדים  בחי'  שהם  הם16  הנה  ופשוט, 

אותו.
אלקים,  פעמים  ה'  מספר  הוא  יעקב  אברהם17  וכן 

להורות שממתיקין הה' גבורות דיצחק וד"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ריז

ליעקב, והשני ליוסף שהוא התולדה )וע"ד המילוי(. ראה לעיל סימן 
עא הערה 5.

10( פירוש: אברהם הוא מדת החסד – ראשית השישה מדות )ז"א(, 
עד"ז  )ראה  הסוף.   – יסוד  הוא  יוסף  האמצע,   – תפארת  הוא  יעקב 

בתורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סימן פו(.
11( הקדמת תקו"ז )יז, ב( פתח אליהו.

12( יוסף )בגי' 156( + יעקב )182( + אברהם )248( = 586, כמנין 
שנה,  עמוד  סוף  קודש  אגרות  יצחק,  לוי  לקוטי  גם  ]ראה  "שופר". 

לקמן סימן קמב[.
13( ראש השנה טז. "למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו 
אברהם".  בן  יצחק  עקידת  להם  שאזכור  כדי  איל  של  בשופר  לפני 

שו"ע אדמו"ר הזקן סימן תקפו סעיף ב. ]ועיין פרקי דר"א פרק לא[.
בגי'  הוא  אחד  מצד  קצוות,  ב'  מרומז  "שופר"  בתיבת  פירוש:   )14
"אברהם יעקב יוסף" בחי' חסדים ורחמים, ומצד שני הוא בגי' שמות 
"אלקים", )אלקים בחי' גבורה כידוע(, ומבאר דהוא מרמז, דאברהם 

יעקב ויוסף – החסד ורחמים, ממתיקין הגבורות דיצחק.
15( פירוש: אלקי"ם במילוי יודי"ן הוא כך: אל"ף )בגי' 111( + למ"ד 

)74( + ה"י )15( + יו"ד )20( + מ"ם )80( = 300, זהו אות "ש".
"אלקים בריבוע" הוא כך: א' )1( + א"ל )31( + אל"ה )36( + אלק"י 

)46( + אלקי"ם )86( = 200, זהו אות "ר".
אלקים בפשוט בגי' 86, וזהו אותיות "פו".

"ר",  אות  בריבוע  אלקים  "ש",  אות  יודי"ן  במילוי  אלקים  והיינו 
אלקים בפשוט אותיות "פו", ביחד "שופר".

16( פירוש: "הם" קאי על אברהם יעקב ויוסף.
פעמים  ה'  וכן   ,430  =  )182( יעקב   +  )248( אברהם  פירוש:   )17

אלקים )5 × 86( = 430.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לג

חליפות  לאיש  נתן  לכולם   – כב  מה, 
שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש 

חליפת שמלות

א. ]תוכן: א"ל הקב"ה ליוסף אתה נתת לבנימין 
מספר ש"י )שלש מאות כסף ועשר חליפות, מספר 
ש"י(, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי שינחלו 

ש"י עולמות[

ולבנימין נתן שלש מאות כסף. למה נתן לו שלש מאות 
שתים  חליפות  דמיעוט  נ"ל  שמלות,  חליפות  וחמש  כסף 
]וחמש פעמים שתים[ הרי עשר, וג' מאות הרי י"ש . . א"ל 
הקב"ה אתה נתת לבנימין אחיך י"ש לפי שהי' חביב בעיניך 
יותר משאר אחיך, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי, וכל 
מי שהוא חביב לפני אתן לו י"ש עולמות שנא' )משלי ח, 
כצאן  נוהג  ב(  פ,  )תהלים  וזש"ה  י"ש,  אוהבי  להנחיל  כא( 

יוסף.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ויבא  לו  אשר  וכל  ישראל  ויסע   – א  מו, 
בארה שבע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

ב. ]תוכן: פי' הפסוק כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות – דלכאורה גאולת מצרים הי' ע"י 
ומבאר  צדיק,  אות  ע"י  העתידה  וגאולה  פ'  אות 
דגם גאולת מצרים הי' ע"י אות צ' )ע"י אות צ' של 
יצחק(, וזהו "לאלקי אביו יצחק", רק שהי' בהעלם 

ולעתיד יהי' בהתגלות וזהו אראנו וכו'[

טו(  ז,  )מיכה  כתיב  אביו.  יצחק  לאלקי  זבחים  ויזבח 
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, נ"ל דהנה נאמר 
יו( מכנף הארץ  כד,  )ישעי'  זצוק"ל על פסוק  בשם האר"י 
זמירות שמענו צבי לצדיק כי ידוע מהמדרש )ילקוט פ' לך 
רמז ס"ד( דע"י האותיות מנצפ"ך היו כל הגאולות, גאולת 
הי'  ויון  ומדי  בבל  גאולת  פקדתי,  פקוד  הפ"א  ע"י  מצרים 
ע"י כמ"נ כמבואר במדרש, וגאולה העתידה ב"ב ע"י אות 
ר"ל  מכנף  והיינו  שוררו  גאולה  ובכל  אצמיח,  צמח  הצד"י 
הגאולות  אלו  כבר  שהי'  שמענו  זמירות  אלו  אותיות  מד' 
כי צבי לשון רצון הוא כמו צבי  רצונינו הוא  ר"ל  אבל צבי 

ב"ב  הצדי"ק  שע"י  להגאולה  שנזכה  לצדיק,  וחמיד  ורגיג 
אכי"ר. ע"כ דברי פה קדוש האר"י זצוק"ל,

וא"כ אינו כמו צאתם ממצרים שאז בפ"א ועתה בצד"י.
אך מבואר בפ' דילן בס' פני דוד ובספר ראש דוד בפ' 
שלח על הפסוק ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק ובפרש"י 
והקדים  יצחק  אבי  ואלקי  אברהם  אבי  אלקי  אמר  וישלח 
במדרש  וע'  כלל  אברהם  הזכיר  לא  וכאן  ליצחק  אברהם 

שתמה ע"ז, וגם השי"ת אמר לו כאן רק אנכי אלקי אביך.
להאבות  הקב"ה  שאמר  המדרש  ע"פ  דוד  הפני  ותירץ 
בגלות  הקץ  על  אדלג  ואני  משמו  אחת  אות  מכם  א'  יתן 
מצרים, והשיב אברהם אם אחזיר הה"א לא אהי' אב המון 
גוים ויעקב אמר אם אתן היו"ד ישאר עקב, ואמר יצחק אני 
אתן השי"ן כי עיקר השם שלו הוא ישחק ע"ש השחוק וע' 
הרבה  כי  לי  יצחק  השומע  כל  בפסוק  וירא  פרשת  ברש"י 
ליצחק  ושבועתו  כתיב  הימים  ובדברי  בעולם,  הי'  שחוק 
לשון  משמש  יותר  הוא  שחוק  כי  לישחק  כתיב  ובתהלים 
הקץ,  על  לדלג  כדי  בצדי"ק  השי"ן  יצחק  והחליף  שמחה, 
והצד"י הוא פחותה מהשי"ן שני מאות ועשר והקטין שמו 
שלא יהי' הגלות רק כפי מה שהקטין שמו והוא מנין רד"ו 

ודילג כמנין ק"ץ מארבע מאות ע"כ דברי המדרש.
בל"ז  אבל  הק"ץ  על  שידלג  גורם  יצחק  הי'  לפ"ז  א"כ 
ברוה"ק  שהרגיש  יעקב  ולכן  שנה,  מאות  ד'  השיעבוד 
רז"ל  שאמרו  כמו  ושיעבוד  הגלות  הוא  למצרים  שירידתו 
אומרים  אין  מצרימה  מרדה  תירא  אל  השי"ת  לו  שאמר 
ירידתו  קודם  הקדים  לכך  שמתיירא  למי  אלא  תירא  אל 
זבח  ולכך  הקץ  על  לדלג  כדי  יצחק  זכות  לעורר  למצרים 
אנכי  לו  ואמר  ידו  על  הסכים  והשי"ת  יצחק,  אביו  לאלקי 

אלקי אביך עכ"ד, ובתוספת נופך קצת.
שלקח  הצד"י  ע"י  הי'  מצרים  בגאולת  גם  לפ"ז  וא"כ 
הי'  לא  שזה  באתכסי'  הי'  זה  דבר  אבל  השי"ן  בעד  יצחק 
נגלה להמון רק ע"י הפ"א הי' הגאולה באתגליא פקד פקדתי 
ולע"ל תהי' הגאולה ע"י הצד"י באתגליא צמח אצמיח. וזה 
פי' הפסוק )מיכה ז, טו( הגאולה תהי' כימי צאתך ממצרים 
רק ההפרש הוא כי אז בגאולה העתידה אראנו נפלאות, ר"ל 

מה שהי' נפלא ומכוסה בגאולת מצרים אראנו באתגליא.
ישמח משה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בפ"ע.  בהלימוד  והן  הישיבה  בסדרי  הן  עכ"פ  קצת  מוזנח  התניא  לימוד  שכנראה  לפלא   ...

אף שאינני יודע ברור הסדרים שהיו באטוואצק ווארשא, אבל בודאי גם שם תפס לימוד זה מקומו 

המתאים. ובודאי ימלאו זה בקרוב...
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קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל יכֹול היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
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ּבּבּבּבעבעבעבעבּדּדּדּד אאאאּפּפּפּפ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואלואלואלואל־־־־יחריחריחריחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֵֶַָָָָָ

קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל יכֹול היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
ּובּדרכים  חׁשּבֹונֹות עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ׁשאינֹו חיצֹוני ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻא

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ּבנפׁשֹות הּנֹוגע ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, ל)המקּבלים מד, חׁשּבֹונֹות,(פרשתנו עֹוׂשים אין , ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לא  אם אף צֹועקים, ׁשּכׁשּכֹואב מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ּוכמאמר הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּומתחילים

ּבצעקתֹו. מאּומה ְְְֲֶַַָָיׁשּנה
לעבֹוד  מּיד להתחיל צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל הּילדים, ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּו"מּכאן

ׂשכלּיים. וׁשּקּולים חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל נפׁש ּבמסירּות ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבכל
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i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר)היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָֹ
ּדבר מבּקׁשים, מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר ואףֿעלּֿפיֿכן: מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו .אֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
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xarA xwg dOl oaEn)i"gp(azke . ¨¨¨¨©¤¨¨§¨©
`le "EpzFg`e LYA" hwPX dn ,m"`xd̈§¥©¤¨©¦§©£¥§Ÿ
,"EpzFg`e LzFg`" F` "EpYaE LYA"¦§¦¥£§©£¥
iM ,sqFil cinY cFaMd zzl icM `Ed§¥¨¥©¨¨¦§¥¦
eipzg md Eidi FYA z` md EgwIWM§¤¦§¥¤¦¦§¥£¨¨
z` `Ed gTIWkE ,Fl micArEWnd©§§¨¦§¤¦©¤
FYW` ig` md Eidi mzFg £̀¨¦§¥£¥¦§

.Fl micArEWnd©§§¨¦
ïë-ét-ìò-óàå±YpEMzdW iR lr s` §©©¦¥©©¦¤¦§©©§¨

onE ,zFlilr Epilr lilrdl LizFl`WA¦§¥¤§©£¦¨¥£¦¦
LizFl`W lr zFprl `NW did iE`xd̈¨¨¨¤Ÿ©£©§¥¤

)m"`x(.
éðãà ìà øîàpåEnî eðãçk àì Y ©Ÿ¤¤£Ÿ¦Ÿ¦©§¦§

.øáck dxez ¨¨
(k)Y úî åéçàåäéä äàøiä éðtî §¨¦¥¦§¥©¦§¨¨¨

åétî ø÷L øác àéöBî±iptNX dnE ¦§©¤¤¦¦©¤¦§¥
ok)bi ,an(,"EPpi` cg`de" :Fl Exn` ¥¨§§¨¤¨¥¤

cg` FzF` liaWaE" :i"Wx WxitE¥©©¦¦§¦¤¨
Wi ?"FWwal xirA EpxGRzp EPpi`W¤¥¤¦§©©§¨¦§©§¥
Ll Epxn`X dn :Fl xn` zrMW xnFl©¤¨¥¨©©¤¨©§§
Epl rcFp zrM ,"EPpi` cg`d"W¤¨¤¨¥¤¨¥©¨
,"xwW xaC"d Edfe ,zn `EdW xExiaA§¥¤¥§¤©§©¤¤

mElM eilr mdl rcFp `l ixdW)likyn ¤£¥Ÿ©¨¤¨¨§
cecl(.

íi÷ àeäL Bì øîBà íà :øîà± ¨©¦©¤©¨
EPpi` wxe ig zwfgA `EdW ,xnFlM§©¤§¤§©©§©¥¤
`Ed mFwn dfi`aE dpicn Ffi`A mircFi§¦§¥§¦¨§¥¤¨

)`"eb(.
éìöà eäeàéáä :øîàé±mi`xi EidW Ÿ©£¦¤§¦¤¨§¥¦

cr FzF` EWwaE Ekl :mdl xn`IW¤Ÿ©¨¤§©§©
FzF` E`vnYW)`"eb(. ¤¦§§
Y Bnàì BcáìBì ïéà íàä dúBàî §©§¦¥¨¨¥¥

çà ãBò±xzFPW Wxtl okYi `NW ¨¤Ÿ¦¨¥§¨¥¤¨
FO` ixdW ,FhEWtM "FO`l" FCal§©§¦¦§¤£¥¦
x`Wp `EdW dpEMdW WxiR okl ,dzn¥¨¨¥¥©¤©©¨¨¤¦§©
Fl oi` m`d DzF`OW ,FO` ipAn FCal§©¦§¥¦¤¥¨¨¥¥

g` cFr)m"`x(.`k dxez ¨



ybieלו zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k oey`x meil inei xeriy

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)Y úîå åéáà úà áæòåáBæòé íà §¨©¤¨¦¨¥¦©£
úeîé ànL eðà íéâàBc ,"åéáà úà"¤¨¦£¦¨¤¨¨

Cøca±i"Wx wICFWExitA` :(siqFd ©¤¤¦¥©¦§¥¦
:xn` EN`M ,"afre" zNn lr "m`" zNn¦©¦©¦©§¨©§¦¨©
dOl dAiq Ffe ,zne eia` z` aFfri m`e§¦©£¤¨¦¨¥§¦¨¨¨

a ."eia` z` aFfrl lkEi `l"(azM Ÿ©©£¤¨¦¨©
`OW Ep` mib`FC" :FWExiR "zne"W¤¨¥¥£¦¨¤¨
afr ixdW ,zEni i`CeAW `le ,"zEnï§Ÿ¤§©©¨¤£¥¨©

b ,zn `le(WWgd iM ,"KxCA" siqFd §Ÿ¥¦©¤¤¦©£¨
,eia` z` aFfrIW ipRn Fpi` zEni `OW¤¨¨¥¦§¥¤©£¤¨¦

KxCd ipRn `N`)m"`x("mgpn zxFz"aE . ¤¨¦§¥©¤¤§©§©¥

iYW Fl Exn`W Wxtn i"WxW ,azM̈©¤©¦§¨¥¤¨§§¥
lFki did `l oinipAW Kkl zFAiq¦§¨¤¦§¨¦Ÿ¨¨¨

` :mixvnl zcxl(xrPd lkEi `l" ¨¤¤§¦§©¦Ÿ©©©©
FadF` eia` oMW ,"eia` z` aFfrl©£¤¨¦¤¥¨¦£

a .FzcixR eilr dWwe(m`" ENit` §¨¨¨¨§¥¨£¦¦
iWTd zFxnl) "eia` z` aFfri©£¤¨¦©§©¦

xacAW(Ep` mib`FC" mFwnÎlMn , ¤§¨¨¦¨¨£¦¨
."KxCA zEni `OW¤¨¨©¤¤

äúî Cøca Bnà éøäL±,xirdl Wi ¤£¥¦©¤¤¥¨¥§¨¦
,hk wEqR oOwlE c ,an lirlC¦§¥§©¨¨
z` glW `l awrIW mrHA xAEcOWM§¤§¨©©©¤©£ŸŸ¨©¤

ohVdW" ipRn EdGW i"Wx azM ,oinipA¦§¨¦¨©©¦¤¤¦§¥¤©¨¨
awrIW ipRn ,"dpMQd zrWA bxhwn§©§¥¦§©©©¨¨¦§¥¤©£Ÿ
oinipaE ,KxCA sxhp sqFIW aWg̈©¤¥¦§©©¤¤¦§¨¦
mFwn `id KxCd sqFi lW eig` FzFidA¦§¨¦¤¥©¤¤¦§
mrHA xAEcn o`M ENi`e ,FxEar dpMq©¨¨£§¦¨§¨©©©
rci ixd `Ede ,sqFil xn` dcEdIW¤§¨¨©§¥§£¥¨©
wx xn` okl ,KxCA sxhp `l sqFIW¤¥Ÿ¦§©©¤¤¨¥¨©©
mBW llbA KxCA zEni `OW mib`FCW¤£¦¤¨¨©¤¤¦§©¤©

drWA) KxCA dzn FO`z` dclIW ¦¥¨©¤¤§¨¨¤¨§¨¤
oinipA(llbA dzn `l `idW zFxnl , ¦§¨¦©§¤¦Ÿ¥¨¦§©

Dnvr KxCd)mgpn zxez t"r(.bk dxez ©¤¤©§¨

ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy
i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑,אצלי ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְִֶֶַָ

אחיו. ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אחד אני ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d zegiy ihewl)

ההההּסּסּסּסּכּכּכּכנהנהנהנה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג כט)ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשטןטןטןטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו לעיל,יעקב יעקב יעקב יעקב ּכאן, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
"יהיהיהיהּוּוּוּודה דה דה דה ּבדברי ּכתב התרחׁשּוּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגיםאגיםאגיםאגים, יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

היא  הּדר ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ּבּדר קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשני
לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמקֹום

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß elqk 'l ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות  ּבב' מנּדה להיֹות חזק ּבק ׁשר .נתקּׁשרּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hk)Y ïBñà eäø÷åâøè÷î ïèOäL §¨¨¨¤©¨¨§©§¥
äðkqä úòLa±lirl i"Wx mB d`x ¦§©©©¨¨§¥©©¦§¥

.c ,an
'Bâå éúáéN úà ízãøBäååLëò Y §©§¤¤¥¨¦§©§¨

ìò Ba íçðúî éðà éìöà àeäLk§¤¤§¦£¦¦§©¥©
äîBc ,äæ úeîé íàå .åéçà ìòå Bnà¦§©¨¦§¦¨¤¤

ìML éìòãçà íBéa eúî ïzL±cnFl ¨©¤§¨§¨¥§¤¨¥
iN dcli mipW iM" :aEzMW dGn oM¥¦¤¤¨¦§©¦¨§¨¦
dfAW ,"'ebe iY`n cg`d `vIe iYW ¦̀§¦©¥¥¨¤¨¥¦¦¤¨¤
sqFi ,"mipW" iciÎlrW ,mdl xn`̈©¨¤¤©§¥§©¦¥
"iYW`" lr mgpzn iziid ,oinipaE¦§¨¦¨¦¦¦§©¥©¦§¦
Epid ,"cg`d" `vIWkE ,il daiagd©£¦¨¦§¤¨¨¨¤¨©§
iziid ,oinipA x`Wpe sqFi zOWM§¤¥¥§¦§©¦§¨¦¨¦¦
m`e ,FO` lre eig` lr FA mgpzn¦§©¥©¨¦§©¦§¦
iliaWA df ixd ± oinipA mB zEnï©¦§¨¦£¥¤¦§¦¦
oi` iM ,cg` mFiA Ezn oYWlW EN`M§¦§¨§¨¥§¤¨¦¥

oYWlW lr mgpzdl dOA il)m"`x(F` . ¦©¤§¦§©¥©§¨§¨
z` mYcxFde" :azMX dOn oM cnFNW¤¥¥¦©¤¨©§©§¤¤

crW rnWOW ,"dlF`W drxA izaiU¥¨¦§¨¨§¨¤©§©¤©
lgx z` cA` ixde ,drx Fl oi` dYr©¨¥¨¨©£¥¦¥¤¨¥
mgpzn did dYr crW `N` ,sqFi z`e§¤¥¤¨¤©©¨¨¨¦§©¥
m`e ,drx Fl dzid `l EN`kE oinipaA§¦§¨¦§¦Ÿ¨§¨¨¨§¦
zFrxd EtEvi aEW ixd ,zEni oinipA mB©¦§¨¦¨£¥¨¨¨
,cgi Ezn oYWlW EN`kE ,zFncFTd©§§¦§¨§¨¥©©
drxA" FzaiU z` EcixFi `liOnE¦¥¨¦¤¥¨§¨¨

"dlF`W)`"eb(.l dxez §¨
(`l)úîå øòpä ïéà ék BúBàøk äéäå§¨¨¦§¦¥©©©¨¥

YBúøvî åéáà±oM m`W ,xrPd `le ¨¦¦¨¨§Ÿ©©©¤¦¥
,zOW aFWgie ± "zne" Wxtl Kxhvp¦§¨¥§¨¥¨¥§©£¤¥
"zne" oFWl zErnWn oM oi`e§¥¥©§¨§¨¥

)m"`x(.al dxez
(al)øòpä úà áøò Ecáò ék¦©§§¨©¤©©©

Yñðëð éðà änì :øîàz íàå§¦Ÿ©¨¨£¦¦§¨
øâzì±.daixnE gEMe oFWNn ©§¨¦§¦©§¦¨

éçà øàMî øúBé±dnCwd `lEl ¥¦§¨©©¥©§¨¨
lW xWwdd z` oiadl oYip `l FfŸ¦¨§¨¦¤©¤§¥¤

,"xrPd z` axr LCar","iM" ztqFzA ©§§¨©¤©©©§¤¤¦
lre ,dlrnl xEn`d mr xWw Fl oi`W¤¥¤¤¦¨¨§©§¨§©
,"iM" Edn oaEn i"Wx lW Ff ztqFY ici§¥¤¤¤©¦¨©¦

FGWFf dl`Wl daEWY)m"`x(. ¤§¨¦§¥¨
éðàå ,õeçaî ílk íä¥ª¨¦©©£¦
úBéäì ÷æç øL÷a ézøM÷úð¦§©©§¦§¤¤¨¨¦§

úBîìBò éðLa äcðî±dGd mlFrA §ª¤¦§¥¨¨¨©¤
lirl i"Wx d`x la` .`Ad mlFraE¨¨©¨£¨§¥©¦§¥
,`Ad mlFr Epid "minId lM"W h ,bn¤¨©¨¦©§¨©¨
FWExiR "ia`l iz`hge"W xnFl Wie§¥©¤§¨¨¦§¨¦¥
lk"e ,mIw "ia`"W cFr lM ,dGd mlFrÄ¨©¤¨¤¨¦©¨§¨
WiBcde .`Ad mlFrl FWExiR "minId©¨¦¥¨¨©¨§¦§¦
Fpi` sqFi `OW iM ,zFnlFrd ipW o`M̈§¥¨¨¦¤¨¥¥
lirl oMÎoi`XÎdn ,`Ad mlFrA oin`n©£¦¨¨©¨©¤¥¥§¥
,`Ad mlFr WpFrA oin`OW awri iAB©¥©£Ÿ¤©£¦§¤¨©¨

`Ad mlFrd z` xTirA WiBcd)g"ty(. ¦§¦§¦¨¤¨¨©¨
.xE`iAA mW lirl d`xEbl dxez §¥§¥¨©¥



לז ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k oey`x meil inei xeriy

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)Y úîå åéáà úà áæòåáBæòé íà §¨©¤¨¦¨¥¦©£
úeîé ànL eðà íéâàBc ,"åéáà úà"¤¨¦£¦¨¤¨¨

Cøca±i"Wx wICFWExitA` :(siqFd ©¤¤¦¥©¦§¥¦
:xn` EN`M ,"afre" zNn lr "m`" zNn¦©¦©¦©§¨©§¦¨©
dOl dAiq Ffe ,zne eia` z` aFfri m`e§¦©£¤¨¦¨¥§¦¨¨¨

a ."eia` z` aFfrl lkEi `l"(azM Ÿ©©£¤¨¦¨©
`OW Ep` mib`FC" :FWExiR "zne"W¤¨¥¥£¦¨¤¨
afr ixdW ,zEni i`CeAW `le ,"zEnï§Ÿ¤§©©¨¤£¥¨©

b ,zn `le(WWgd iM ,"KxCA" siqFd §Ÿ¥¦©¤¤¦©£¨
,eia` z` aFfrIW ipRn Fpi` zEni `OW¤¨¨¥¦§¥¤©£¤¨¦

KxCd ipRn `N`)m"`x("mgpn zxFz"aE . ¤¨¦§¥©¤¤§©§©¥

iYW Fl Exn`W Wxtn i"WxW ,azM̈©¤©¦§¨¥¤¨§§¥
lFki did `l oinipAW Kkl zFAiq¦§¨¤¦§¨¦Ÿ¨¨¨

` :mixvnl zcxl(xrPd lkEi `l" ¨¤¤§¦§©¦Ÿ©©©©
FadF` eia` oMW ,"eia` z` aFfrl©£¤¨¦¤¥¨¦£

a .FzcixR eilr dWwe(m`" ENit` §¨¨¨¨§¥¨£¦¦
iWTd zFxnl) "eia` z` aFfri©£¤¨¦©§©¦

xacAW(Ep` mib`FC" mFwnÎlMn , ¤§¨¨¦¨¨£¦¨
."KxCA zEni `OW¤¨¨©¤¤

äúî Cøca Bnà éøäL±,xirdl Wi ¤£¥¦©¤¤¥¨¥§¨¦
,hk wEqR oOwlE c ,an lirlC¦§¥§©¨¨
z` glW `l awrIW mrHA xAEcOWM§¤§¨©©©¤©£ŸŸ¨©¤

ohVdW" ipRn EdGW i"Wx azM ,oinipA¦§¨¦¨©©¦¤¤¦§¥¤©¨¨
awrIW ipRn ,"dpMQd zrWA bxhwn§©§¥¦§©©©¨¨¦§¥¤©£Ÿ
oinipaE ,KxCA sxhp sqFIW aWg̈©¤¥¦§©©¤¤¦§¨¦
mFwn `id KxCd sqFi lW eig` FzFidA¦§¨¦¤¥©¤¤¦§
mrHA xAEcn o`M ENi`e ,FxEar dpMq©¨¨£§¦¨§¨©©©
rci ixd `Ede ,sqFil xn` dcEdIW¤§¨¨©§¥§£¥¨©
wx xn` okl ,KxCA sxhp `l sqFIW¤¥Ÿ¦§©©¤¤¨¥¨©©
mBW llbA KxCA zEni `OW mib`FCW¤£¦¤¨¨©¤¤¦§©¤©

drWA) KxCA dzn FO`z` dclIW ¦¥¨©¤¤§¨¨¤¨§¨¤
oinipA(llbA dzn `l `idW zFxnl , ¦§¨¦©§¤¦Ÿ¥¨¦§©

Dnvr KxCd)mgpn zxez t"r(.bk dxez ©¤¤©§¨

ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy
i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑,אצלי ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְִֶֶַָ

אחיו. ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אחד אני ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d zegiy ihewl)

ההההּסּסּסּסּכּכּכּכנהנהנהנה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג כט)ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשטןטןטןטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו לעיל,יעקב יעקב יעקב יעקב ּכאן, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
"יהיהיהיהּוּוּוּודה דה דה דה ּבדברי ּכתב התרחׁשּוּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגיםאגיםאגיםאגים, יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

היא  הּדר ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ּבּדר קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשני
לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמקֹום

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß elqk 'l ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות  ּבב' מנּדה להיֹות חזק ּבק ׁשר .נתקּׁשרּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hk)Y ïBñà eäø÷åâøè÷î ïèOäL §¨¨¨¤©¨¨§©§¥
äðkqä úòLa±lirl i"Wx mB d`x ¦§©©©¨¨§¥©©¦§¥

.c ,an
'Bâå éúáéN úà ízãøBäååLëò Y §©§¤¤¥¨¦§©§¨

ìò Ba íçðúî éðà éìöà àeäLk§¤¤§¦£¦¦§©¥©
äîBc ,äæ úeîé íàå .åéçà ìòå Bnà¦§©¨¦§¦¨¤¤

ìML éìòãçà íBéa eúî ïzL±cnFl ¨©¤§¨§¨¥§¤¨¥
iN dcli mipW iM" :aEzMW dGn oM¥¦¤¤¨¦§©¦¨§¨¦
dfAW ,"'ebe iY`n cg`d `vIe iYW ¦̀§¦©¥¥¨¤¨¥¦¦¤¨¤
sqFi ,"mipW" iciÎlrW ,mdl xn`̈©¨¤¤©§¥§©¦¥
"iYW`" lr mgpzn iziid ,oinipaE¦§¨¦¨¦¦¦§©¥©¦§¦
Epid ,"cg`d" `vIWkE ,il daiagd©£¦¨¦§¤¨¨¨¤¨©§
iziid ,oinipA x`Wpe sqFi zOWM§¤¥¥§¦§©¦§¨¦¨¦¦
m`e ,FO` lre eig` lr FA mgpzn¦§©¥©¨¦§©¦§¦
iliaWA df ixd ± oinipA mB zEnï©¦§¨¦£¥¤¦§¦¦
oi` iM ,cg` mFiA Ezn oYWlW EN`M§¦§¨§¨¥§¤¨¦¥

oYWlW lr mgpzdl dOA il)m"`x(F` . ¦©¤§¦§©¥©§¨§¨
z` mYcxFde" :azMX dOn oM cnFNW¤¥¥¦©¤¨©§©§¤¤

crW rnWOW ,"dlF`W drxA izaiU¥¨¦§¨¨§¨¤©§©¤©
lgx z` cA` ixde ,drx Fl oi` dYr©¨¥¨¨©£¥¦¥¤¨¥
mgpzn did dYr crW `N` ,sqFi z`e§¤¥¤¨¤©©¨¨¨¦§©¥
m`e ,drx Fl dzid `l EN`kE oinipaA§¦§¨¦§¦Ÿ¨§¨¨¨§¦
zFrxd EtEvi aEW ixd ,zEni oinipA mB©¦§¨¦¨£¥¨¨¨
,cgi Ezn oYWlW EN`kE ,zFncFTd©§§¦§¨§¨¥©©
drxA" FzaiU z` EcixFi `liOnE¦¥¨¦¤¥¨§¨¨

"dlF`W)`"eb(.l dxez §¨
(`l)úîå øòpä ïéà ék BúBàøk äéäå§¨¨¦§¦¥©©©¨¥

YBúøvî åéáà±oM m`W ,xrPd `le ¨¦¦¨¨§Ÿ©©©¤¦¥
,zOW aFWgie ± "zne" Wxtl Kxhvp¦§¨¥§¨¥¨¥§©£¤¥
"zne" oFWl zErnWn oM oi`e§¥¥©§¨§¨¥

)m"`x(.al dxez
(al)øòpä úà áøò Ecáò ék¦©§§¨©¤©©©

Yñðëð éðà änì :øîàz íàå§¦Ÿ©¨¨£¦¦§¨
øâzì±.daixnE gEMe oFWNn ©§¨¦§¦©§¦¨

éçà øàMî øúBé±dnCwd `lEl ¥¦§¨©©¥©§¨¨
lW xWwdd z` oiadl oYip `l FfŸ¦¨§¨¦¤©¤§¥¤

,"xrPd z` axr LCar","iM" ztqFzA ©§§¨©¤©©©§¤¤¦
lre ,dlrnl xEn`d mr xWw Fl oi`W¤¥¤¤¦¨¨§©§¨§©
,"iM" Edn oaEn i"Wx lW Ff ztqFY ici§¥¤¤¤©¦¨©¦

FGWFf dl`Wl daEWY)m"`x(. ¤§¨¦§¥¨
éðàå ,õeçaî ílk íä¥ª¨¦©©£¦
úBéäì ÷æç øL÷a ézøM÷úð¦§©©§¦§¤¤¨¨¦§

úBîìBò éðLa äcðî±dGd mlFrA §ª¤¦§¥¨¨¨©¤
lirl i"Wx d`x la` .`Ad mlFraE¨¨©¨£¨§¥©¦§¥
,`Ad mlFr Epid "minId lM"W h ,bn¤¨©¨¦©§¨©¨
FWExiR "ia`l iz`hge"W xnFl Wie§¥©¤§¨¨¦§¨¦¥
lk"e ,mIw "ia`"W cFr lM ,dGd mlFrÄ¨©¤¨¤¨¦©¨§¨
WiBcde .`Ad mlFrl FWExiR "minId©¨¦¥¨¨©¨§¦§¦
Fpi` sqFi `OW iM ,zFnlFrd ipW o`M̈§¥¨¨¦¤¨¥¥
lirl oMÎoi`XÎdn ,`Ad mlFrA oin`n©£¦¨¨©¨©¤¥¥§¥
,`Ad mlFr WpFrA oin`OW awri iAB©¥©£Ÿ¤©£¦§¤¨©¨

`Ad mlFrd z` xTirA WiBcd)g"ty(. ¦§¦§¦¨¤¨¨©¨
.xE`iAA mW lirl d`xEbl dxez §¥§¥¨©¥



ybieלח zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןמצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו א)ננננּצּצּצּצביםביםביםבים מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, ׁשל (קרח סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא עליו"ננננּצּצּצּצביםביםביםביםהּמצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
וירא) ּפרׁשת סתם.(ריׁש עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹוּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)'Bâå Ecáò àð áLéøác ìëì Y ¥¤¨©§§§§¨¨¨
äøeáâì ,epnî älòî éðà±xaC lkl £¦§ª¤¦¤¦§¨§¨¨¨

.dxEabE gM KixSW¤¨¦Ÿ©§¨
äîçìîìe±dngln zFlEAgY llFM §¦§¨¨¥©§¦§¨¨

)cecl likyn .i"gp(.
ìeLnL±mixUe mikln iptl)zlgp §©¥¦§¥§¨¦§¨¦

awri(.cl dxez
(`)ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé àìå§Ÿ¨Ÿ¥§¦§©¥§Ÿ

íéávpäìañì "ìëé" äéä "àì" Y± ©¦¨¦Ÿ¨¨¨Ÿ¦§Ÿ
xzFq df oi`e ."wR`zdl" WExiR Edf¤¥§¦§©¥§¥¤¥

lirl azMX dnl)`l ,bn("wR`zIe"W §©¤¨©§¥¤©¦§©©
laQd oipr mB iM ,"uO`zp" FWExiR¥¦§©¥¦©¦§©©¥¤

`Vn oFWNn `EdW)(,wfgd KFYn `A ¤¦§©¨¨¦©Ÿ¤

lFki Fpi` if` wGgzn Fpi` mc`dWkE§¤¨¨¨¥¦§©¥£©¥¨
z`Ule) lFAql mB(. ©¦§§¨¥

"åéìò íéávð" íéøöî eéäiL±,xnFlM ¤¦§¦§¦¦¨¦¨¨§©
,mixvnl FzpEM ,"eilr miaSPd lkl"§¨©¦¨¦¨¨©¨¨§¦§©¦
ai ,` aFI` i"Wx d`xE .eig`l `le§Ÿ§¤¨§¥©¦¦

."eizFaiaq" :FWExiR "eilr"W¤¨¨¥§¦¨
ïéLiaúî åéçàL ïéòîBLå±oOwlcM §§¦¤¤¨¦§©§¦§¦§©¨

.b wEqR i"WxA§©¦¨
íäì Bòãeäa±:aEzMd mIqOW FnkE §¦¨§¨¤§¤§©¥©¨

l` sqFi rCezdA FY` Wi` cnr `le"§Ÿ¨©¦¦§¦§©©¥¤
."eig`a dxez ¤¨

(a)Y äòøt úéa òîLiåìL Búéa ©¦§©¥©§Ÿ¥¤
,Búéa éðáe åéãáò :øîBìk ,äòøt©§Ÿ§©£¨¨§¥¥

ì äæ ïéàåLnî úéa ïBL±FWExiRW §¥¤§©¦©¨¤¥
f` iM .fh wEqR oOwlcM ,"drxR ziaA"§¥©§Ÿ§¦§©¨¨¦¨
oFWl `EdW ,"rnXIe" xnFl Kixv did̈¨¨¦©©¦¨©¤§
lrR oFWl `EdW "rnWIe" `le ,lrtp¦§©§Ÿ©¦§©¤§¨©

)`ikc `xine dix` xeb(.
"ìàøNé úéa" Bîk àlà±miNdY ¤¨§¥¦§¨¥§¦¦

.ai ,ehw
"äãeäé úéa"±.`k ,ai ` mikln ¥§¨§¨¦

.æòìa à"ãéðùééî±meisnedeipA , §©©§¥
.ziAdb dxez ©©¦

(b)Y åéðtî eìäáðäLeaä éðtî± ¦§£¦¨¨¦§¥©¨
`ivFdl xn` ixdW ,cgRd ipRn `le§Ÿ¦§¥©©©¤£¥¨©§¦
xaC ,ikaA FlFw ozpe ,eilrn Wi` lM̈¦¥¨¨§¨©¦§¦¨¨

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא להם .(ב"ר)והראה ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah '` iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mdiRlM dAge dad` lr dxFOd©¤©©£¨§¦¨§©¥¤
)m"`x(.c dxez

(c)Y éìà àð eLbíéâBñð íúBà äàø §¨¥©¨¨¨§¦
øBçàì±,"`p EWB" mdl xn` okl §¨¨¥¨©¨¤§¨

.Ewgxzi `NW FzpEke§©¨¨¤Ÿ¦§©£
íäì àø÷ ,íéîìëð éçà åLëò :øîà̈©©§¨©©¦§¨¦¨¨¨¤

ìaíéðeðçúå äkø ïBL±EWB" Edfe`p §¨©¨§©£¦§¤§¨
dWTA oFWl `N` `p oi`W ,"il ¥̀©¤¥¨¤¨§©¨¨

.mipEpgze§©£¦
ìeäî àeäL íäì äàøäå±okl §¤§¨¨¤¤¨¨¥

`p EWB" mdl xn`il`FpFvxW ," ¨©¨¤§¨¥©¤§
wx `le) c`n eil` KEnq E`aIW¤¨Ÿ¨¥¨§Ÿ§Ÿ©

xFg` EbFqi `NW(`N` df oi`e , ¤Ÿ¨¨§¥¤¤¨
`EdW mdl zF`xdl dvxW ipRn¦§¥¤¨¨§©§¨¤¤

lEdn)dcya x`ae cec ixac(mB d`xE . ¨§¥©
lirNW s`e .ai wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨§©¤§¥

WxC sqFIW i"Wx azM dp ,`n¨©©¦¤¥¨©
` :xnFl Wi ,mnvr lEnl mixvOdn( ¥©¦§¦¨©§¨¥©

a ,Fl ErnW mdW WxRzp `l(s`e Ÿ¦§¨¥¤¥¨§§©
lW mig`dW xn` in ,Fl ErnW m ¦̀¨§¦¨©¤¨©¦¤

b .KMn Erci sqFi(sqFIW `tEB df ¥¨§¦¨¤¨¤¥
ztqFp dgkFd `id ,mixvOd z` ln̈¤©¦§¦¦¨¨¤¤
in wx oMW ,mdig` `Ed sqFIW¤¥£¦¤¤¥©¦
mixg`n WxFC Fl daEWg dNOdW¤©¦¨£¨¥¥£¥¦
z` lEnl FzExn zgY mipEzPd©§¦©©¨¨¤
xE`iAA oOwl cFr d`xE .mnvr©§¨§¥§©¨©¥

.ai wEqtld dxez §¨
(d)Y äéçîì"äéçîì" íëì úBéäì± §¦§¨¦§¨¤§¦§¨

`l df liaWAW ,sqFil "dignl" `le§Ÿ§¦§¨§¥¤¦§¦¤Ÿ
WExiR Edfe .mixvnl FglWl KxvEd§©§¨§§¦§©¦§¤¥
lr aqEn Fpi`W ,mkxEar ,"mkiptl"¦§¥¤£§¤¤¥¨©

lr `N` ,"miwl` ipglW""dignl" §¨©¦¡Ÿ¦¤¨©§¦§¨

)cec ixac(.e dxez
(e)Y áòøä íéúðL äæ ékéðMî eøáò ¦¤§¨©¦¨¨¨¨§¦§¥

áòøä±`Ed FllkA arxdW `le ¨¨¨§Ÿ¤¨¨¨¦§¨
mizpW)m"`x(.cFr Ex`WPW `l mbe §¨©¦§©Ÿ¤¦§£
mizpW.arxd sFq cri"Wx d`xE §¨©¦©¨¨¨§¥©¦

.hi ,fn oOwlf dxez §©¨
(g)Y áàìøáçì±i"Wx WxiR oke §¨§¨¥§¥¥©©¦

bp zAWA`iad bn ,`n lirl la` .` , §©¨£¨§¥¥¦
`A` oiC" :mEBxYd oFWl z` wx©¤§©©§¥©¨

."`Mlnl§©§¨
ïBøèôìe±,xnFlM .ipei oFWlA a` §©§¨¦§§¨¦§©

FpFxhR mB ip` ,Fxag ip`W df KFYn¦¤¤£¦£¥£¦©©§
FpA z` bidpOd a` FnM ,FbidpnE)`"eb(. ©§¦§¨©©§¦¤§

xag oFWNn od ,"a`" WxtOW `vnp¦§¨¤§¨¥¨¥¦§¨¥
.a` oFWNn odeh dxez §¥¦§¨



לט ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןמצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו א)ננננּצּצּצּצביםביםביםבים מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, ׁשל (קרח סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא עליו"ננננּצּצּצּצביםביםביםביםהּמצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
וירא) ּפרׁשת סתם.(ריׁש עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹוּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)'Bâå Ecáò àð áLéøác ìëì Y ¥¤¨©§§§§¨¨¨
äøeáâì ,epnî älòî éðà±xaC lkl £¦§ª¤¦¤¦§¨§¨¨¨

.dxEabE gM KixSW¤¨¦Ÿ©§¨
äîçìîìe±dngln zFlEAgY llFM §¦§¨¨¥©§¦§¨¨

)cecl likyn .i"gp(.
ìeLnL±mixUe mikln iptl)zlgp §©¥¦§¥§¨¦§¨¦

awri(.cl dxez
(`)ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé àìå§Ÿ¨Ÿ¥§¦§©¥§Ÿ

íéávpäìañì "ìëé" äéä "àì" Y± ©¦¨¦Ÿ¨¨¨Ÿ¦§Ÿ
xzFq df oi`e ."wR`zdl" WExiR Edf¤¥§¦§©¥§¥¤¥

lirl azMX dnl)`l ,bn("wR`zIe"W §©¤¨©§¥¤©¦§©©
laQd oipr mB iM ,"uO`zp" FWExiR¥¦§©¥¦©¦§©©¥¤

`Vn oFWNn `EdW)(,wfgd KFYn `A ¤¦§©¨¨¦©Ÿ¤

lFki Fpi` if` wGgzn Fpi` mc`dWkE§¤¨¨¨¥¦§©¥£©¥¨
z`Ule) lFAql mB(. ©¦§§¨¥

"åéìò íéávð" íéøöî eéäiL±,xnFlM ¤¦§¦§¦¦¨¦¨¨§©
,mixvnl FzpEM ,"eilr miaSPd lkl"§¨©¦¨¦¨¨©¨¨§¦§©¦
ai ,` aFI` i"Wx d`xE .eig`l `le§Ÿ§¤¨§¥©¦¦

."eizFaiaq" :FWExiR "eilr"W¤¨¨¥§¦¨
ïéLiaúî åéçàL ïéòîBLå±oOwlcM §§¦¤¤¨¦§©§¦§¦§©¨

.b wEqR i"WxA§©¦¨
íäì Bòãeäa±:aEzMd mIqOW FnkE §¦¨§¨¤§¤§©¥©¨

l` sqFi rCezdA FY` Wi` cnr `le"§Ÿ¨©¦¦§¦§©©¥¤
."eig`a dxez ¤¨

(a)Y äòøt úéa òîLiåìL Búéa ©¦§©¥©§Ÿ¥¤
,Búéa éðáe åéãáò :øîBìk ,äòøt©§Ÿ§©£¨¨§¥¥

ì äæ ïéàåLnî úéa ïBL±FWExiRW §¥¤§©¦©¨¤¥
f` iM .fh wEqR oOwlcM ,"drxR ziaA"§¥©§Ÿ§¦§©¨¨¦¨
oFWl `EdW ,"rnXIe" xnFl Kixv did̈¨¨¦©©¦¨©¤§
lrR oFWl `EdW "rnWIe" `le ,lrtp¦§©§Ÿ©¦§©¤§¨©

)`ikc `xine dix` xeb(.
"ìàøNé úéa" Bîk àlà±miNdY ¤¨§¥¦§¨¥§¦¦

.ai ,ehw
"äãeäé úéa"±.`k ,ai ` mikln ¥§¨§¨¦

.æòìa à"ãéðùééî±meisnedeipA , §©©§¥
.ziAdb dxez ©©¦

(b)Y åéðtî eìäáðäLeaä éðtî± ¦§£¦¨¨¦§¥©¨
`ivFdl xn` ixdW ,cgRd ipRn `le§Ÿ¦§¥©©©¤£¥¨©§¦
xaC ,ikaA FlFw ozpe ,eilrn Wi` lM̈¦¥¨¨§¨©¦§¦¨¨

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא להם .(ב"ר)והראה ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah '` iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mdiRlM dAge dad` lr dxFOd©¤©©£¨§¦¨§©¥¤
)m"`x(.c dxez

(c)Y éìà àð eLbíéâBñð íúBà äàø §¨¥©¨¨¨§¦
øBçàì±,"`p EWB" mdl xn` okl §¨¨¥¨©¨¤§¨

.Ewgxzi `NW FzpEke§©¨¨¤Ÿ¦§©£
íäì àø÷ ,íéîìëð éçà åLëò :øîà̈©©§¨©©¦§¨¦¨¨¨¤

ìaíéðeðçúå äkø ïBL±EWB" Edfe`p §¨©¨§©£¦§¤§¨
dWTA oFWl `N` `p oi`W ,"il ¥̀©¤¥¨¤¨§©¨¨

.mipEpgze§©£¦
ìeäî àeäL íäì äàøäå±okl §¤§¨¨¤¤¨¨¥

`p EWB" mdl xn`il`FpFvxW ," ¨©¨¤§¨¥©¤§
wx `le) c`n eil` KEnq E`aIW¤¨Ÿ¨¥¨§Ÿ§Ÿ©

xFg` EbFqi `NW(`N` df oi`e , ¤Ÿ¨¨§¥¤¤¨
`EdW mdl zF`xdl dvxW ipRn¦§¥¤¨¨§©§¨¤¤

lEdn)dcya x`ae cec ixac(mB d`xE . ¨§¥©
lirNW s`e .ai wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨§©¤§¥

WxC sqFIW i"Wx azM dp ,`n¨©©¦¤¥¨©
` :xnFl Wi ,mnvr lEnl mixvOdn( ¥©¦§¦¨©§¨¥©

a ,Fl ErnW mdW WxRzp `l(s`e Ÿ¦§¨¥¤¥¨§§©
lW mig`dW xn` in ,Fl ErnW m ¦̀¨§¦¨©¤¨©¦¤

b .KMn Erci sqFi(sqFIW `tEB df ¥¨§¦¨¤¨¤¥
ztqFp dgkFd `id ,mixvOd z` ln̈¤©¦§¦¦¨¨¤¤
in wx oMW ,mdig` `Ed sqFIW¤¥£¦¤¤¥©¦
mixg`n WxFC Fl daEWg dNOdW¤©¦¨£¨¥¥£¥¦
z` lEnl FzExn zgY mipEzPd©§¦©©¨¨¤
xE`iAA oOwl cFr d`xE .mnvr©§¨§¥§©¨©¥

.ai wEqtld dxez §¨
(d)Y äéçîì"äéçîì" íëì úBéäì± §¦§¨¦§¨¤§¦§¨

`l df liaWAW ,sqFil "dignl" `le§Ÿ§¦§¨§¥¤¦§¦¤Ÿ
WExiR Edfe .mixvnl FglWl KxvEd§©§¨§§¦§©¦§¤¥
lr aqEn Fpi`W ,mkxEar ,"mkiptl"¦§¥¤£§¤¤¥¨©

lr `N` ,"miwl` ipglW""dignl" §¨©¦¡Ÿ¦¤¨©§¦§¨

)cec ixac(.e dxez
(e)Y áòøä íéúðL äæ ékéðMî eøáò ¦¤§¨©¦¨¨¨¨§¦§¥

áòøä±`Ed FllkA arxdW `le ¨¨¨§Ÿ¤¨¨¨¦§¨
mizpW)m"`x(.cFr Ex`WPW `l mbe §¨©¦§©Ÿ¤¦§£
mizpW.arxd sFq cri"Wx d`xE §¨©¦©¨¨¨§¥©¦

.hi ,fn oOwlf dxez §©¨
(g)Y áàìøáçì±i"Wx WxiR oke §¨§¨¥§¥¥©©¦

bp zAWA`iad bn ,`n lirl la` .` , §©¨£¨§¥¥¦
`A` oiC" :mEBxYd oFWl z` wx©¤§©©§¥©¨

."`Mlnl§©§¨
ïBøèôìe±,xnFlM .ipei oFWlA a` §©§¨¦§§¨¦§©

FpFxhR mB ip` ,Fxag ip`W df KFYn¦¤¤£¦£¥£¦©©§
FpA z` bidpOd a` FnM ,FbidpnE)`"eb(. ©§¦§¨©©§¦¤§

xag oFWNn od ,"a`" WxtOW `vnp¦§¨¤§¨¥¨¥¦§¨¥
.a` oFWNn odeh dxez §¥¦§¨



ybieמ zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑ ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
·ÔÈÓÈ.(ב"ר)הּקדׁש ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז אחי (מגילה ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את הׁשוה ֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עליכם  ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא .ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»
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ipr didY `OW .qFlwpE` mEBxzM§©§§§¤¨¦§¤¨¦
FRqM lM z` `ivFIW ici lr `Ede ,Wxë¨§©§¥¤¦¤¨©§

d`EaYd xEar)m"`x(oFWNn WxiR `le . £©§¨§Ÿ¥©¦§
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."Wx dUrY ± WxEY" :bi¦¨¥¥¨¤¨
ìLéøBî" ïBL±ixdW ,Wx oFWNn §¦¦§¨¤£¥

mB d`xE ."xiWrnE" :`Ed FNW Ktidd©¥¤¤©£¦§¥©
.c ,h dixkf .h ,eh zFnW i"Wx©¦§§©§¨

"øéLòîe±` l`EnW.f ,aai dxez ©£¦§¥
(ai)Y úBàø íëéðéò äpäåéãBáëa± §¦¥¥¥¤Ÿ¦§¦

mdl xn` okle)bi weqt(ia`l mYcBde" : §¨¥¨©¨¤§¦©§¤§¨¦
."icFaM lM z ¤̀¨§¦
íëéçà éðàLå±KWndn rnWOW FnM §¤£¦£¦¤§¤©§©¥¤§¥
ipire" :eixaCig`xAEcOW ,"oinipa §¨¨§¥¥¨¦¦§¨¦¤§¨

.mdig` `EdW dgkFdd oiprl o`M̈§¦§©©¨¨¤£¦¤
[éøäL]±ciÎiazM dOkA `Ed oM ¤£¥¥§©¨¦§¥¨
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.c wEqR lirlC¦§¥¨

"íëéìà øaãîä éô ék" ,ãBòå±i` iM §¦¦©§©¥£¥¤¦¦
mkipir dPde" :FhEWtM Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¦§§¦¥¥¥¤
,"mkil` xAcnd it iM .. zF`Fxd̈¦¦©§©¥£¥¤
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sqFp xaC EdGW WxiR okl)`"eb(. ¨¥¥©¤¤¨¨¨
ìaLãwä ïBL±dn ,oM `l m` iM ¦§©Ÿ¤¦¦Ÿ¥©

.mdil` xAcn `EdW Ff `id dgkFd¨¨¦¤§©¥£¥¤
éòåY ïéîéðá éçà éðílk úà äåLä §¥¥¨¦¦§¨¦¦§¨¤ª¨
ãçé±z` `ivFdW KFYn ,xnFlM ©©§©¦¤¦¤

`AW micnl Ep` ,llMdn oinipA¦§¨¦¥©§¨¨§¥¦¤¨
.mdipiA zFeWdl§©§¥¥¤

ìò äàðN éì ïéàL íLkL :øîBì©¤§¥¤¥¦¦§¨©
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.íëéìò äàðN éaìa ïéà Ck±m` iM ¨¥§¦¦¦§¨£¥¤¦¦
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.cxtpAbi dxez §¦§¨

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ מקּדׁשֹות ׁשני וסֹופן על ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן ולענּיּות (על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא  ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדעּתי,

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה .)ּבכה", ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי יד)ווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל (מה, ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ּובנימין וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאיתא
לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן  על ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהיֹות 
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ּובנימין ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הּוא? ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבכּיה  ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ׁשּכאׁשר ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹענין
וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לֹו, ירוח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לתּקן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזֹו

אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ּובֹוכה, ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻולכן:
ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ּבית חרּבן את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּתלּוי

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ׁשּיעבד על־ידי מחדׁש ולבנֹות לתּקן להׁשּתּדל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈
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f ,dl lirl i"Wx d`x la`)£¨§¥©¦§¥
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olrnln zFrixie)e ,f a"y i"yx(. ¦¦¦§©§¨

óñBé ìL B÷ìça úBéäì ãéúòL± ¤¨¦¦§§¤§¤¥
mixt` lW FwlgA)ci ,gi ryedi i"yx d`x(. §¤§¤¤§©¦

.mW mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¨
áøçéì BôBñå±mipW h"qy ixg`)i"yx §¥¨¥©£¥¨¦

a ,giw migaf(.
÷Mðéå)±miqEtcE ciÎiazM dAxdA ©§©¥§©§¥¦§¥¨§¦

.df rhw `aEn `l mipFW`x¦¦Ÿ¨¤©¤
éñBää÷éLða ó±dxFn wXIe ,xnFlM ¦¦§¦¨§©©¦©¤

dxFn "wXpie" ENi`e ,zg` dwiWp lr©§¦¨©©§¦©§©¥¤
dwiWPA dtqFd lr)`xenl iy(. ©¨¨©§¦¨

ø"ùééáéã .CìBäå ÷Mðî±xvF`A §©¥§¥§©
dNn WExiR `aEn `l i"Wx ifrl©£¥©¦Ÿ¨¥¦¨

.Ffæòìa.(eh dxez §©©
(eh)Y ïë éøçàåeäeàøL øçàî §©£¥¥¥©©¤¨

äëBa±`le ,"mdilr JaIe" xn`PW ¤¤¤¡©©¥§§£¥¤§Ÿ
`id dwiWp oMW ,mdl wWPX dOn¦©¤¨©¨¤¤¥§¦¨¦
mlW FANW dxFn df oi`e ,ipFvig oipr¦§¨¦¦§¥¤¤¤¦¨¥

.mdOr¦¨¤
Baìå.íänò íìLY Bzà åéçà eøac §¦¨¥¦¨¤¦§¤¨¦

epnî íéLBa eéä älçznL±lirlcM ¤¦§¦¨¨¦¦¤§¦§¥
.b wEqR i"WxAfh dxez §©¦¨



מי ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑ ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
·ÔÈÓÈ.(ב"ר)הּקדׁש ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז אחי (מגילה ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את הׁשוה ֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עליכם  ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא .ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)Y éáà ìà eìòåìàøNé õøà ©£¤¨¦¤¤¦§¨¥
úBöøàä ìkî dBáb±oM aFYkl wIcn ¨©¦¨¨£¨§©¥¦§¥

xnF` wEqRAW mEXn ,o`M `weC©§¨¨¦¤©¨¥
,"Elre" Edn oM m`e ,"Exdn" dNigY§¦¨©£§¦¥©©£

d `EdW"n KtidExdnmilFrd KxCW ," ¤©¥¤¦©£¤¤¤¨¦
oiprl dpEMdW WxiR okl ,h`l zkll̈¤¤§©¨¥¥©¤©©¨¨§¦§©
,zFvx`d lMn ddFaB l`xUi ux`W¤¤¤¦§¨¥§¨¦¨¨£¨
,zFlrl mikixv mY`W s` :mdl xn`e§¨©¨¤©¤©¤§¦¦©£

zExidnA z`f EUr)yeal(mB d`xE . £Ÿ¦§¦§¥©
mW .dk ,` mixaC .` ,bl zFnW i"Wx©¦§§¨¦¨

.bi ,ali dxez
(`i)Løez ït"ïkñîúú àîìc" Y± ¤¦¨¥¦§¨¦§©§©

ipr didY `OW .qFlwpE` mEBxzM§©§§§¤¨¦§¤¨¦
FRqM lM z` `ivFIW ici lr `Ede ,Wxë¨§©§¥¤¦¤¨©§

d`EaYd xEar)m"`x(oFWNn WxiR `le . £©§¨§Ÿ¥©¦§
iC sqFil did ixdW ,r"a`xM dzxkd©§¨¨§¤£¥¨¨§¥¥
lM zFvx`d lM z` lik`dl lkF`¤§©£¦¤¨¨£¨¨
,k ilWn i"Wx mB d`xE .arxd zFpW§¨¨¨§¥©©¦¦§¥

."Wx dUrY ± WxEY" :bi¦¨¥¥¨¤¨
ìLéøBî" ïBL±ixdW ,Wx oFWNn §¦¦§¨¤£¥

mB d`xE ."xiWrnE" :`Ed FNW Ktidd©¥¤¤©£¦§¥©
.c ,h dixkf .h ,eh zFnW i"Wx©¦§§©§¨

"øéLòîe±` l`EnW.f ,aai dxez ©£¦§¥
(ai)Y úBàø íëéðéò äpäåéãBáëa± §¦¥¥¥¤Ÿ¦§¦

mdl xn` okle)bi weqt(ia`l mYcBde" : §¨¥¨©¨¤§¦©§¤§¨¦
."icFaM lM z ¤̀¨§¦
íëéçà éðàLå±KWndn rnWOW FnM §¤£¦£¦¤§¤©§©¥¤§¥
ipire" :eixaCig`xAEcOW ,"oinipa §¨¨§¥¥¨¦¦§¨¦¤§¨

.mdig` `EdW dgkFdd oiprl o`M̈§¦§©©¨¨¤£¦¤
[éøäL]±ciÎiazM dOkA `Ed oM ¤£¥¥§©¨¦§¥¨

.ipWe oFW`x qEtcaE¦§¦§¥¦
íëk ìeäî éðà±Edn ,oM `l m` iM £¦¨¨¤¦¦Ÿ¥©

oFWNd wEIcA ."zF`Fxd mkipir"¥¥¤¨§¦©¨
dpEMdW ,xnFl Wi ilE` "mkM lEdn"¨¨¤©¥©¤©©¨¨
dlinA dkldM mzFnM lEdn `EdW¤¨§¨©£¨¨§¦¨

drixtE)dk ,fi lirl i"yx d`x(mzq `le , §¦¨§Ÿ§¨

dl`Xd mB zvxFzn df iR lre .dlin¦¨§©¦¤§¤¤©©§¥¨
.c wEqR lirlC¦§¥¨

"íëéìà øaãîä éô ék" ,ãBòå±i` iM §¦¦©§©¥£¥¤¦¦
mkipir dPde" :FhEWtM Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¦§§¦¥¥¥¤
,"mkil` xAcnd it iM .. zF`Fxd̈¦¦©§©¥£¥¤
,drinW `N` dI`x dfA KIW `l ixdW¤£¥Ÿ©¨¨¤§¦¨¤¨§¦¨

sqFp xaC EdGW WxiR okl)`"eb(. ¨¥¥©¤¤¨¨¨
ìaLãwä ïBL±dn ,oM `l m` iM ¦§©Ÿ¤¦¦Ÿ¥©

.mdil` xAcn `EdW Ff `id dgkFd¨¨¦¤§©¥£¥¤
éòåY ïéîéðá éçà éðílk úà äåLä §¥¥¨¦¦§¨¦¦§¨¤ª¨
ãçé±z` `ivFdW KFYn ,xnFlM ©©§©¦¤¦¤

`AW micnl Ep` ,llMdn oinipA¦§¨¦¥©§¨¨§¥¦¤¨
.mdipiA zFeWdl§©§¥¥¤

ìò äàðN éì ïéàL íLkL :øîBì©¤§¥¤¥¦¦§¨©
,éúøéëîa äéä àì éøäL éçà ïéîéða¦§¨¦¨¦¤£¥Ÿ¨¨¦§¦¨¦

.íëéìò äàðN éaìa ïéà Ck±m` iM ¨¥§¦¦¦§¨£¥¤¦¦
oinipA z` xiMfd oipr dfi`l ,oM `lŸ¥§¥¤¦§¨¦§¦¤¦§¨¦

.cxtpAbi dxez §¦§¨
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(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ מקּדׁשֹות ׁשני וסֹופן על ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן ולענּיּות (על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא  ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדעּתי,

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה .)ּבכה", ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי יד)ווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל (מה, ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ּובנימין וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאיתא
לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן  על ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהיֹות 
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ּובנימין ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הּוא? ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבכּיה  ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ׁשּכאׁשר ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹענין
וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לֹו, ירוח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לתּקן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזֹו

אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ּובֹוכה, ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻולכן:
ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ּבית חרּבן את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּתלּוי

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ׁשּיעבד על־ידי מחדׁש ולבנֹות לתּקן להׁשּתּדל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)jáiå åéçà ïîéðá éøàeö ìò ìtiå©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦©¥§§
YúBéäì ïéãéúòL úBLc÷î éðL ìò©§¥¦§¨¤£¦¦¦§

ïéîéða ìL B÷ìça±mixaC i"Wx d`x §¤§¤¦§¨¦§¥©¦§¨¦
.ai ,bl

áøçéì ïôBñå±lrW dGn oM cnFl §¨¥¨¥¥¥¦¤¤©
,"mdilr JaIe" wx oOwl azM eig ¤̀¨¨©§©¨©©¥§§£¥¤
ENi`e ,mx`Ev lr ltPW xiMfd `le§Ÿ¦§¦¤¨©©©¨¨§¦
lr lFRIe" :aEzM oinipaE sqFi iAB©¥¥¦§¨¦¨©¦©
,"eix`Ev lr dkA oinipaE JaIe eix`Ev©¨¨©¥§§¦§¨¦¨¨©©¨¨
FnM ,WCwOd ziA lr fnFx x`Eve§©¨¥©¥©¦§¨§

xn`PW)c ,c y"dy(ceC lCbnM" ¤¤¡©§¦§©¨¦
ipW lr dkAW azMX dnE ."Kx`Ev©¨¥©¤¨©¤¨¨©§¥
ai ,bv dAx ziW`xA d`x ,zFWCwn¦§¨§¥§¥¦©¨
"ix`Ev" aEzMX dOn `Ed cEOiNdW¤©¦¦©¤¨©§¥
aEzM sqFi lv` mBW s`e ,miAx oFWl§©¦§©¤©¥¤¥¨
oFWl EdGW mW i"Wx azM ,"eix`Ev"©¨¨¨©©¦¨¤¤§
cigi oFWl `EdW "eilrA" FnM ,cigï¦§§¨¨¤§¨¦
f ,dl lirl i"Wx d`x la`)£¨§¥©¦§¥

miAx oFWl `Ed "eilrA"W(la` . ¤§¨¨§©¦£¨
oFWNn `NW azM a ,fh dNibnA i"Wx©¦¦§¦¨¨©¤Ÿ¦§

KxC oM iM ,oM miWxFC "ix`Ev"©§¥§¦¥¦¥¤¤
FnM ,miAx oFWl x`Ev aFYkl `xwOd©¦§¨¦§©¨§©¦§
EWxCW xnFl Kixv okle ."eix`Ev lr"©©¨¨§¨¥¨¦©¤¨§
FwlgAW ,zn`d `Ed oMW mEXn oM¥¦¤¥¨¡¤¤§¤§
ipW zFidl oicizr oinipA lW¤¦§¨¦£¦¦¦§§¥
FwlgA ENi`e ,axgdl otFQW zFWCwn¦§¨¤¨§¥¨¥§¦§¤§
cg` WCwn wx zFidl cizr sqFi lW¤¥¨¦¦§©¦§¨¤¨

)i"gp(oFWNd ltMn oM cnFl i"WxW F` .¤©¦¥¥¦¤¤©¨
dUr sqFIW EpidC ,"JaIe .. lFRIe"©¦©¥§§§©§¤¥¨¨
ipWl fnx dfe ,xrv lW zFNErR iYW§¥§¤©©§¤¤¤¦§¥
aEzM oinipaA oMÎoi`XÎdn ,zFWCwn¦§¨©¤¥¥§¦§¨¦¨
lW zg` dNErR wx dUrW ,"JaIe" wx©©¥§§¤¨¨©§¨©©¤

cg` WCwn lr fnFx dfe ,xrv)likyn ©©§¤¥©¦§¨¤¨
cecl(.

Y åéøàeö ìò äëa ïîéðáeïkLî ìò ¦§¨¦¨¨©©¨¨©¦§©
äìéL±FA dzid `l dliW oMWn ¦Ÿ¦§©¦ŸŸ¨§¨

oHnNn mipa` lW ziA `N` ,dxwY¦§¨¤¨©¦¤£¨¦¦§©¨
olrnln zFrixie)e ,f a"y i"yx(. ¦¦¦§©§¨

óñBé ìL B÷ìça úBéäì ãéúòL± ¤¨¦¦§§¤§¤¥
mixt` lW FwlgA)ci ,gi ryedi i"yx d`x(. §¤§¤¤§©¦

.mW mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¨
áøçéì BôBñå±mipW h"qy ixg`)i"yx §¥¨¥©£¥¨¦

a ,giw migaf(.
÷Mðéå)±miqEtcE ciÎiazM dAxdA ©§©¥§©§¥¦§¥¨§¦

.df rhw `aEn `l mipFW`x¦¦Ÿ¨¤©¤
éñBää÷éLða ó±dxFn wXIe ,xnFlM ¦¦§¦¨§©©¦©¤

dxFn "wXpie" ENi`e ,zg` dwiWp lr©§¦¨©©§¦©§©¥¤
dwiWPA dtqFd lr)`xenl iy(. ©¨¨©§¦¨

ø"ùééáéã .CìBäå ÷Mðî±xvF`A §©¥§¥§©
dNn WExiR `aEn `l i"Wx ifrl©£¥©¦Ÿ¨¥¦¨

.Ffæòìa.(eh dxez §©©
(eh)Y ïë éøçàåeäeàøL øçàî §©£¥¥¥©©¤¨

äëBa±`le ,"mdilr JaIe" xn`PW ¤¤¤¡©©¥§§£¥¤§Ÿ
`id dwiWp oMW ,mdl wWPX dOn¦©¤¨©¨¤¤¥§¦¨¦
mlW FANW dxFn df oi`e ,ipFvig oipr¦§¨¦¦§¥¤¤¤¦¨¥

.mdOr¦¨¤
Baìå.íänò íìLY Bzà åéçà eøac §¦¨¥¦¨¤¦§¤¨¦

epnî íéLBa eéä älçznL±lirlcM ¤¦§¦¨¨¦¦¤§¦§¥
.b wEqR i"WxAfh dxez §©¦¨
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(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה .ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר eNÚ.להם מּפי, ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)äòøt úéa òîLð ìwäå:Bîk Y §©Ÿ¦§©¥©§Ÿ§
ì eäæå ,äòøt úéáaLnî úéa ïBL± §¥©§Ÿ§¤§©¦©¨

oipAn ,"rnWp" aEzM o`MW mEXn¦¤¨¨¦§©¦¦§©
`Ed in Wxtl KxFv oi`e ,lrtp¦§©§¥¤§¨¥¦
"rnWIe" a wEqR lirlcM `le ,rnFXd©¥©§Ÿ§¦§¥¨©¦§©

lrR oipAn)m"`x(lCaddW xnFl Wie . ¦¦§©¨©§¥©¤©¤§¥
okFY cSn mB `id zFrinXd iYW oiA¥§¥©§¦¦©¦©¤
z` WOn ErnW mW lirl ,mixaCd©§¨¦§¥¨¨§©¨¤
,dAiQd Erci `l K` ,sqFi lW FikA¦§¤¥©Ÿ¨§©¦¨
ig` E`A"W "rnWp lFTd" o`M ENi`e§¦¨©¦§©¤¨£¥

."sqFifi dxez ¥
(fi)íëøéòa úà eðòèäàeáz Y± ©£¤§¦§¤§¨

.xqg `xwn df ixdegi dxez ©£¥¤¦§¨¨¥
(gi)Y íéøöî õøà áeè úàõøà ¤¤¤¦§©¦¤¤

àað äî òãBé Bðéàå àað .ïLb± Ÿ¤¦¨§¥¥©©¦¨
oEMzd "mixvn ux` aEh"A ,xnFlM§©§¤¤¦§©¦¦§©¥
,oWFB ux`A aXizdl mdl oYIW drxR©§Ÿ¤¦¥¨¤§¦§©¥§¤¤¤
`N` "oWFB ux`" xn` `NW dGn K ©̀¦¤¤Ÿ¨©¤¤¤¤¨
eitA dnUEd ,"mixvn ux` aEh"¤¤¦§©¦§¨§¦

,Dl oEMzd `l Fnvr `EdW ,d`Eap§¨¤©§Ÿ¦§©¥¨
lM z` Elk`i ok` xaC lW FtFqAW¤§¤¨¨¨¥Ÿ§¤¨

.DNEM mixvn ux` aEh¤¤¦§©¦¨
da ïéàL äìeöîk dúBNòì íôBñ¨©£¨¦§¨¤¥¨

íéâc±aEzMW FnkE)el ,ai zeny(ElSpie" : ¨¦§¤¨©§©§
oi`W dlEvnM dE`UrW ,"mixvn z ¤̀¦§©¦¤£¨¨¦§¨¤¥

mibC DA)a ,h zekxa(,mi zFlEvn FnM , ¨¨¦§§¨
,mibC oiiEvn oi` mFdYd KFzA ,xnFlM§©§©§¥§¦¨¦
oFfn `Mi`C `kid mId ztU lr `N ¤̀¨©§©©¨¥¨§¦¨¨

)my i"yx(.
Y õøàä áìçì "áìç" ìkáèéî ïBL ¥¤¨¨¤¨¥¤§¥¨

àeä±wx `Ed FhEWtM "alg" ixdW¤£¥¥¤¦§©
,dndaAonXde aFHd wlgd `Ede ¦§¥¨§©¥¤©§©¨¥

alg xMfPW mFwn lkA okle ,dndAAW¤©§¥¨§¨¥§¨¨¤¦§¨¥¤
miNdY i"Wx mB d`xE ."ahin" FrnWn©§¨¥©§¥©©¦§¦¦

.ci ,fnwhi dxez
(hi)äúéeö äzàåétî Y±oeiM §©¨ª¥¨¦¦¥¨

KxvEd ,iOn xn` `le "dziEv" xn`W¤¨©ª¥¨§Ÿ¨©¦¦§©
dEhvp iOn oM `l m` iM ,"iRn" xnFl©¦¦¦¦Ÿ¥¦¦¦§©¨

sqFi)`"eb(. ¥
íäì øîBì±"dziEv dY`e"W oeiM ©¨¤¥¨¤§©¨ª¥¨

"EUr z`f" mr xAgzn `l ,sqFi `EdW¤¥Ÿ¦§©¥¦Ÿ£
sqFIW dpEMdW siqFd okl ,eig` mdW¤¥¤¨¨¥¦¤©©¨¨¤¥

eig`l xnFl dEhvp)`"ebe m"`x(wEqRde . ¦§©¨©§¤¨§©¨
z`f Lig` l` xFn`" :fi wEqtl xAEgn§¨§¨¡¤©¤Ÿ
mdl xn`IW drxR siqFd o`ke ,"EUr£§¨¦©§Ÿ¤Ÿ©¨¤

drxRn `Ed "EUr z`f" iEESdW)`"eb ¤©¦Ÿ£¦©§Ÿ
yeale(.

Y eNò úàæíäì øBîà Ck± Ÿ£¨¡¨¤
."EUr z`f" :mdl xnFl ziEhvPW¤¦§©¥¨©¨¤Ÿ£

àeä éúeLøaL±mig`dW ,xnFlM ¤¦§¦§©¤¨©¦
oM mdl xn` drxR lW FzEWxAW Ercï§¤¦§¤©§Ÿ¨©¨¤¥

)`"eb(Fpi` "EUr z`f"W ,FzpEMW F` .¤©¨¨¤Ÿ£¥
mdl ozFp drxRW ,zEWx `N` ,iEEv¦¤¨§¤©§Ÿ¥¨¤
`lEl iM ,zFlbrd z` `ivFdl zEWx§§¦¤¨£¨¦¥
mElM `ivFdl xWt` i` FzEWx§¦¤§¨§¦§

mixvOn)m"`x(.k dxez ¦¦§©¦

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, מֹורה (ּכחׁשּבֹון הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

חמֹורים  עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹעל

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ehÓ·.)ועׂשר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ
ÌÈ¯ˆÓ∑'ּפּול ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא a¯.מצינּו ƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ»

ÌÁÏÂ∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑רא"ם (לפּתן ּגרסת ּכ(. »∆∆ְְַ»ְְִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּדבר  לׁשלֹוח מׁשּתּדל ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ׁשֹולח ּכׁשאדם יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלכאֹורה
(יׁשן)? יין ּכנען ּבארץ ליעקב ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ויגרֹום חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשאין
ׁשּׁשלח  להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ידע חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבׁשלמא
הּפסּוק  על לעיל רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? עליו חביב יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו
- ׁשנים כ"ב ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ"(וּיׁשּתּו)

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)Y úàæk çìLäfä ïBaLçk± ¨©§Ÿ©¤§©¤
xEn`d lr aqEn Fpi` "z`fM" ,xnFlM§©¨Ÿ¥¨©¨¨
Kixv did oM m`W ,mcFTd wEqRA©¨©¥¤¦¥¨¨¨¦
z`Gd FnM :FWExiRW] "z`fM" xnFl©©Ÿ¤¥§©Ÿ
cEwPW oeiM la` ,[xaM dxMfPW¤¦§§¨§¨£¨¥¨¤¨
dxUr"l wEaC `Ed ixd ,"z`fM"§Ÿ£¥¨©£¨¨

eixg`NW "mixFng)`wp xnr(:FWExitE . £¦¤§©£¨¥
oFAWgM" Edfe ,cIn xn`IW z`f FnM§Ÿ¤Ÿ©¦¨§¤©¤§
Edn x`al i"Wx zpEMW F` ."dGd©¤¤©¨©©¦§¨¥©
df xaC ixdW ,oFinCd s"kA "z`fM"§Ÿ§©©¦§¤£¥¨¨¤
dpEMd "z`fM" `N` ,Fl glW FnvrA§©§¨©¤¨§Ÿ©©¨¨
."dGd oFAWgM" Edfe ,xaCd xEriWl§¦©¨¨§¤©¤§©¤
Wi ?"z`fM" dxFYd dazMX dnE©¤¨§¨©¨§Ÿ¥
Epl xnFl dxFYd d`A dfAW xnFl©¤¨¤¨¨©¨©¨
,dGd oFAWgM sqFi glW i`xw`A `NW¤Ÿ§©§©¨©¥©¤§©¤
oipnM dGW ,zErnWn Kkl Wi `N ¤̀¨¥§¨©§¨¤¤§¦§©
FzxiknA EtYYWdW mig`d zxUr£¤¤¨©¦¤¦§©§¦§¦¨

)zekix`a y"r ,`"eb(.
íéøBîç äøNò" ?ïBaLçä eäîe©©¤§£¨¨£¦

."'BâåY íéøöî áehîàøîba eðéöî §¦¦§¨¦¨¦©§¨¨
±.a ,fh dNibn§¦¨

ïéé Bì çìML±oii Fl glXW mrHd ¤¨©©¦©©©¤¨©©¦
eia`W giPd sqFIW xnFl Wi ,`weC©§¨¥©¤¥¦¦©¤¨¦
ztEwY lM KWnA oiIn Fnvr xiGd¦¦©§¦©¦§¤¤¨§©
i"Wx azMW FnkE ,sqFi lW FzExcrd¥¨§¤¥§¤¨©©¦
oii EzW `l eig`e sqFIW ,cl ,bn lirl§¥¤¥§¤¨Ÿ¨©¦
icM ,oii sqFi Fl glW okle ,Ff dtEwzA¦§¨§¨¥¨©¥©¦§¥
ztEwY lW DnEIq mr FA gnUIW¤¦§©¦¦¨¤§©

oii dzW `l DAW xrSd)iaxd(. ©©©¤¨Ÿ¨¨©¦
ïLé±.oWi xMfp `l mW `xnBA ¨¨©§¨¨¨Ÿ¦§©¨¨

epîéä äçBð íéð÷æ úòcL±i"WxaE ¤©©§¥¦¨¥¤§©¦
Wie ."lMd on Fl aFHd xaCd df" :mẄ¤©¨¨©¦©Ÿ§¥
`EdW ,"z`fM" WExiRd mB EdGW xnFl©¤¤©©¥§Ÿ¤
owGd eia`l iE`x `EdW z`fM glẄ©§Ÿ¤¨§¨¦©¨¥

)cec ixac(.
äãbà Løãîe±.a ,cv dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

ìBt ìL ïéñéøb±mixEaW milFR §¦¦¤¦§¦
miwlgl)`"eb(Wtp zxvl miaFh mde . ©£¨¦§¥¦§¨©¤¤

)my x"a(ig sqFIW Fl EciBIWMW s`e .§©¤§¤©¦¤¥©
xnFl Wi ,Wtp zxvA didi `l xaM§¨Ÿ¦§¤§¨©¤¤¥©
Fl dUrp db`cA zFidl lBxEdW oeiM¥¨¤§©¦§¦§¨¨©£¨

ipW rah xaCd)cec ixac(. ©¨¨¤©¥¦

Y íçìå øaBîebøúk±xEAir" ¨¨¤¤§©§¦
KxvEdX dnE .mgle d`EaY ,"mgle§¤¤§¨§¤¤©¤§©
`Ed hEWRW s` ,"FnEBxzM"l i"Wx©¦¦§©§©¤¨
xaM xMfp oMW ,d`EaY `Ed "xA"W¤¨§¨¤¥¦§©§¨
xnFl Wi ?uTn zWxtA minrR dOM©¨§¨¦§¨¨©¦¥¥©
md "mgle xA"W ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤¨¨¤¤¥
liaWA xA FWExiRW `le ,mixac ipW§¥§¨¦§Ÿ¤¥¨¦§¦
,oM Wxtl oYip didW mrHde ,mgl¤¤§©©©¤¨¨¦¨§¨¥¥
dGW ,"oFfnE" xn`p KMÎxg`W mEXn¦¤©©¨¤¡©¨¤¤
,"FnEBxzM" azM okl .mgl mB llFM¥©¤¤¨¥¨©§©§
dnE ,mrnWnM mWExiR "mgle xA"W¤¨¨¤¤¥¨§©§¨¨©
:FWExiR "oFfnE" KMÎxg` aEzMX¤¨©©¨¨¥
zpEMW ,azM "cec ixac"aE .oYtl¦§¨§¦§¥¨¦¨©¤©¨©
`Ed "mgle xA" wxW xnFl i"Wx©¦©¤©¨¨¤¤
dciv Fpi` "oFfnE" la` ,FnEBxzM§©§£¨¨¥¥¨
mEXn ,oYtl `Ed `N` ,FnEBxzM§©§¤¨¦§¨¦
xaM ixde ,mgl mB llFM dciSW¤¥¨¥©¤¤©£¥§¨
xEar oYtl `Ed `N` ,mgl xiMfd¦§¦¤¤¤¨¦§¨£

.mgNd©¤¤
ïBæîeïzôì Y±Mlk`Pd oFfn ,xnFl ¨¦§¨§©¨©¤¡¨

.zRd mrck dxez ¦©©
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(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה .ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר eNÚ.להם מּפי, ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)äòøt úéa òîLð ìwäå:Bîk Y §©Ÿ¦§©¥©§Ÿ§
ì eäæå ,äòøt úéáaLnî úéa ïBL± §¥©§Ÿ§¤§©¦©¨

oipAn ,"rnWp" aEzM o`MW mEXn¦¤¨¨¦§©¦¦§©
`Ed in Wxtl KxFv oi`e ,lrtp¦§©§¥¤§¨¥¦
"rnWIe" a wEqR lirlcM `le ,rnFXd©¥©§Ÿ§¦§¥¨©¦§©

lrR oipAn)m"`x(lCaddW xnFl Wie . ¦¦§©¨©§¥©¤©¤§¥
okFY cSn mB `id zFrinXd iYW oiA¥§¥©§¦¦©¦©¤
z` WOn ErnW mW lirl ,mixaCd©§¨¦§¥¨¨§©¨¤
,dAiQd Erci `l K` ,sqFi lW FikA¦§¤¥©Ÿ¨§©¦¨
ig` E`A"W "rnWp lFTd" o`M ENi`e§¦¨©¦§©¤¨£¥

."sqFifi dxez ¥
(fi)íëøéòa úà eðòèäàeáz Y± ©£¤§¦§¤§¨

.xqg `xwn df ixdegi dxez ©£¥¤¦§¨¨¥
(gi)Y íéøöî õøà áeè úàõøà ¤¤¤¦§©¦¤¤

àað äî òãBé Bðéàå àað .ïLb± Ÿ¤¦¨§¥¥©©¦¨
oEMzd "mixvn ux` aEh"A ,xnFlM§©§¤¤¦§©¦¦§©¥
,oWFB ux`A aXizdl mdl oYIW drxR©§Ÿ¤¦¥¨¤§¦§©¥§¤¤¤
`N` "oWFB ux`" xn` `NW dGn K ©̀¦¤¤Ÿ¨©¤¤¤¤¨
eitA dnUEd ,"mixvn ux` aEh"¤¤¦§©¦§¨§¦

,Dl oEMzd `l Fnvr `EdW ,d`Eap§¨¤©§Ÿ¦§©¥¨
lM z` Elk`i ok` xaC lW FtFqAW¤§¤¨¨¨¥Ÿ§¤¨

.DNEM mixvn ux` aEh¤¤¦§©¦¨
da ïéàL äìeöîk dúBNòì íôBñ¨©£¨¦§¨¤¥¨

íéâc±aEzMW FnkE)el ,ai zeny(ElSpie" : ¨¦§¤¨©§©§
oi`W dlEvnM dE`UrW ,"mixvn z ¤̀¦§©¦¤£¨¨¦§¨¤¥

mibC DA)a ,h zekxa(,mi zFlEvn FnM , ¨¨¦§§¨
,mibC oiiEvn oi` mFdYd KFzA ,xnFlM§©§©§¥§¦¨¦
oFfn `Mi`C `kid mId ztU lr `N ¤̀¨©§©©¨¥¨§¦¨¨

)my i"yx(.
Y õøàä áìçì "áìç" ìkáèéî ïBL ¥¤¨¨¤¨¥¤§¥¨

àeä±wx `Ed FhEWtM "alg" ixdW¤£¥¥¤¦§©
,dndaAonXde aFHd wlgd `Ede ¦§¥¨§©¥¤©§©¨¥

alg xMfPW mFwn lkA okle ,dndAAW¤©§¥¨§¨¥§¨¨¤¦§¨¥¤
miNdY i"Wx mB d`xE ."ahin" FrnWn©§¨¥©§¥©©¦§¦¦

.ci ,fnwhi dxez
(hi)äúéeö äzàåétî Y±oeiM §©¨ª¥¨¦¦¥¨

KxvEd ,iOn xn` `le "dziEv" xn`W¤¨©ª¥¨§Ÿ¨©¦¦§©
dEhvp iOn oM `l m` iM ,"iRn" xnFl©¦¦¦¦Ÿ¥¦¦¦§©¨

sqFi)`"eb(. ¥
íäì øîBì±"dziEv dY`e"W oeiM ©¨¤¥¨¤§©¨ª¥¨

"EUr z`f" mr xAgzn `l ,sqFi `EdW¤¥Ÿ¦§©¥¦Ÿ£
sqFIW dpEMdW siqFd okl ,eig` mdW¤¥¤¨¨¥¦¤©©¨¨¤¥

eig`l xnFl dEhvp)`"ebe m"`x(wEqRde . ¦§©¨©§¤¨§©¨
z`f Lig` l` xFn`" :fi wEqtl xAEgn§¨§¨¡¤©¤Ÿ
mdl xn`IW drxR siqFd o`ke ,"EUr£§¨¦©§Ÿ¤Ÿ©¨¤

drxRn `Ed "EUr z`f" iEESdW)`"eb ¤©¦Ÿ£¦©§Ÿ
yeale(.

Y eNò úàæíäì øBîà Ck± Ÿ£¨¡¨¤
."EUr z`f" :mdl xnFl ziEhvPW¤¦§©¥¨©¨¤Ÿ£

àeä éúeLøaL±mig`dW ,xnFlM ¤¦§¦§©¤¨©¦
oM mdl xn` drxR lW FzEWxAW Ercï§¤¦§¤©§Ÿ¨©¨¤¥

)`"eb(Fpi` "EUr z`f"W ,FzpEMW F` .¤©¨¨¤Ÿ£¥
mdl ozFp drxRW ,zEWx `N` ,iEEv¦¤¨§¤©§Ÿ¥¨¤
`lEl iM ,zFlbrd z` `ivFdl zEWx§§¦¤¨£¨¦¥
mElM `ivFdl xWt` i` FzEWx§¦¤§¨§¦§

mixvOn)m"`x(.k dxez ¦¦§©¦

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, מֹורה (ּכחׁשּבֹון הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

חמֹורים  עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹעל

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ehÓ·.)ועׂשר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ
ÌÈ¯ˆÓ∑'ּפּול ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא a¯.מצינּו ƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ»

ÌÁÏÂ∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑רא"ם (לפּתן ּגרסת ּכ(. »∆∆ְְַ»ְְִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּדבר  לׁשלֹוח מׁשּתּדל ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ׁשֹולח ּכׁשאדם יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלכאֹורה
(יׁשן)? יין ּכנען ּבארץ ליעקב ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ויגרֹום חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשאין
ׁשּׁשלח  להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ידע חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבׁשלמא
הּפסּוק  על לעיל רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? עליו חביב יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו
- ׁשנים כ"ב ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ"(וּיׁשּתּו)

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
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LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈
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הּצער), מּפני ּכי־אם ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא יֹוסף וגם זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשּבאם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומּובן
מּציע  ּכׁשּיֹוסף - ליעקב ׁשּיהיה  ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב  יין ׁשתה לא גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הימּנּו") נֹוחה זקנים "ׁשּדעת מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָלׁשּתֹות 
ולכן  אביו. עם יתראה ׁשעֹוד ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ליעקב, רמז ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלּמה

יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן מׁש אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא הּזמן.יׁשן (אף ּבבֹוא הּמּוכן מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה

ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות טרדֹותיו - העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּגם
ׁשּלא  ּבאֹופן הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ּבבּטחֹון להתחּזק עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאסּור

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על ְְְְִִִֵֶַַַָיסּתירּו
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּווי על־ּפי היתה ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועֹוד
יֹוסף  התחּׁשב לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ּדכׁשּבא היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹסעיף

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכלל
ּבעבֹודת הּוא הּזה,ּכן ּדעֹולם וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ּתֹורה ׁשל ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבהידּור. הּמצֹות את ְְִִִֵֶַַויקּיים
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ּבתֹורה ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ליעקב יֹוסף ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיׁש
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו חי, עדין ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻיֹוסף

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
לחלקים" ׁשבּורים ּפֹולים "הם ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח כאן)ולכן ׁשּפֹולים,(גור־אריה ׁשּכמֹו לֹו רמז ּובזה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

"ולכן  ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ּביֹותר חׁשּוב היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאף
על־ידי־זה  ּדוקא כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצ ֹות, ּבׁשאר ּכזה ּגריסין מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנקרא

לפניכם" אלקים ׁשלחני "למחיה טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ה)ׁשּמכרּו מה, ׁשּמכרּו(פרשתנו זה על יצטער אל ולכן , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
יֹוסף. את ְִֵֶַָהּׁשבטים
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יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּגּסה,
לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּדר

.לׂשנאתֹו ְִֹ
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"mixaCd")i"gp(. ©§¨¦
ììa "ïîòè ïéâéôî" ïBLäðLî ïBL± §§¦¦©£¨¦§¦§¨

onrh oixinn .` ,ci dviA)my i"yx(. ¥¨§¦¦©§¨
"úBâôä ïéàî" Bîëe±.hn ,b dki` §¥¥£ª¥¨

dxarde oitilg oi`n)my i"yx(mB d`xE . ¥¥£¦¦§©£¨¨§¥©

.h ,gl miNdY i"Wx©¦§¦¦
"øîð àì Bçéøå"±`l .`i ,gn dinxi §¥Ÿ¨¨¦§§¨Ÿ

slgp)my i"yx(. ¤¡©
"âô àì dçéøå" :ïðéîbøúî±mB d`x §©§§¦¨§¥¥¨¨§¥©

xindl ± bitYW" :a ,`l `nFi i"Wx©¦¨¤¨¦§¨¦
."FAl btIe FnM ,zvwnA FzPv cIndxez ¦©¦¨§¦§¨§©¨¨¦

fk
(fk)Y óñBé éøác ìk úàøñî ïîéñ ¥¨¦§¥¥¦¨¨©
íäì±" zaiYn oM cnFNW d`xplM ¨¤¦§¤¤¥¥¦¥©¨

sqFp xaC zFAxl `AW ,"sqFi ixaC¦§¥¥¤¨§©¨¨¨
mixaCl sqFpA ,sqFi mdl xn`W¤¨©¨¤¥§¨©§¨¦
xnFl mdl xn`W aEzMA miWxFtnd©§¨¦©¨¤¨©¨¤©
awril mFxbi df xaCWe ,eia`l§¨¦§¤¨¨¤¦§§©£Ÿ

.mdixaC lkl oin`dl§©£¦§¨¦§¥¤
,epnî LøtLk ÷ñBò äéä äna©¤¨¨¥§¤¨©¦¤

äôeøò äìâò úLøôa±mrHde §¨¨©¤§¨£¨§©©©
,x`Fan ,dtExr dlbr zWxtA EwqrW¤¨§§¨¨©¤§¨£¨§¨
wnr" cr sqFi z` dEl awrIWMW¤§¤©£Ÿ¦¨¤¥©¥¤
`NW eia`l xnF` sqFi did "oFxag¤§¨¨¥¥§¨¦¤Ÿ
awri Fl aiWde ,FzFEll Fnvr gixhi©§¦©©§§©§¥¦©£Ÿ
Fpi`W inE ,dielA dlFcB devn WIW¤¥¦§¨§¨¦§¨¨¦¤¥
FnM ,minC KtFWM `Ed ixd dEln§©¤£¥§¥¨¦§

dtExr dlbr zWxtA xn`PW),`k mixac ¤¤¡©§¨¨©¤§¨£¨

f(,"dGd mCd z` EktW `l Epici" :¨¥Ÿ¨§¤©¨©¤
Edfe ,diel `lA EdEpxhR `NW dpEMdW¤©©¨¨¤Ÿ§©§§Ÿ§¨¨§¤
dfÎiciÎlrW eig`l sqFi xqOW oniQd©¦¨¤¨©¥§¤¨¤©§¥¤
z` dENW dieNd oipr z` eia` xFMfi¦§¨¦¤¦§©©§¨¨¤¦¨¤
xaC lW FtFqaE ,f` FcONX dnE sqFi¥©¤¦§¨§¤¨¨

wFGip `l dieNd zEkfA)`"eb(. ¦§©§¨¨Ÿ¦
úBìâòä úà àøiå" :øîàpL eäæ¤¤¤¡©©©§¤¨£¨
øLà" :øîàð àìå ,"óñBé çìL øLà£¤¨©¥§Ÿ¤¡©£¤

"äòøt çìL±`N` .d ,en oOwlcM ¨©©§Ÿ§¦§©¨¤¨
dpEMd o`M)?mB(sqFi glXW oniql ¨©©¨¨©§¦¨¤¨©¥

,DA EwqrW dtExr dlbr zWxR lr©¨¨©¤§¨£¨¤¨§¨
xg`NW ,dpad oFWNn FrnWn "`xIe"e§©©§©§¨¦§£¨¨¤§©©
oiad zFlbrd oniq z` Fl ExqOW¤¨§¤¦©¨£¨¥¦

`Ed zn`W)g"ty(aEzMW s`e ."zFlbr" ¤¡¤§©¤¨£¨
oM E`xwp zFlbrd ixd ,"zFlbr" `le§Ÿ¤§£¥¨£¨¦§§¥
ozF` zF`UFPd xwAd zFlbr mW lr©¥¤§©¨¨©§¨

)b ,cv x"a l"cx(:KWndA aEzMX dnE .©¤¨©¤§¥
dGW dpEMdW xnFl Wi ,"FzF` z`Ul"¨¥¥©¤©©¨¨¤¤
FzF` E`UIW awril mFxbIX dn©¤¦§§©£Ÿ¤¦§

.mixvnl§¦§©¦
Y á÷òé çeø éçzååéìò äúøL ©§¦©©£Ÿ¨§¨¨¨
epnî äLøtL äðéëL±DzF` ,xnFlM §¦¨¤¨§¨¦¤§©¨

f`n EPOn dWxiRW ,dpikW Epid ,"gEx"©©§§¦¨¤¥§¨¦¤¥¨



מה ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy
הּצער), מּפני ּכי־אם ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא יֹוסף וגם זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשּבאם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומּובן
מּציע  ּכׁשּיֹוסף - ליעקב ׁשּיהיה  ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב  יין ׁשתה לא גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הימּנּו") נֹוחה זקנים "ׁשּדעת מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָלׁשּתֹות 
ולכן  אביו. עם יתראה ׁשעֹוד ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ליעקב, רמז ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלּמה

יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן מׁש אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא הּזמן.יׁשן (אף ּבבֹוא הּמּוכן מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה

ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות טרדֹותיו - העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּגם
ׁשּלא  ּבאֹופן הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ּבבּטחֹון להתחּזק עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאסּור

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על ְְְְִִִֵֶַַַָיסּתירּו
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּווי על־ּפי היתה ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועֹוד
יֹוסף  התחּׁשב לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ּדכׁשּבא היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹסעיף

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכלל
ּבעבֹודת הּוא הּזה,ּכן ּדעֹולם וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ּתֹורה ׁשל ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבהידּור. הּמצֹות את ְְִִִֵֶַַויקּיים
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ּבתֹורה ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ליעקב יֹוסף ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיׁש
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו חי, עדין ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻיֹוסף

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
לחלקים" ׁשבּורים ּפֹולים "הם ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח כאן)ולכן ׁשּפֹולים,(גור־אריה ׁשּכמֹו לֹו רמז ּובזה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

"ולכן  ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ּביֹותר חׁשּוב היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאף
על־ידי־זה  ּדוקא כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצ ֹות, ּבׁשאר ּכזה ּגריסין מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנקרא

לפניכם" אלקים ׁשלחני "למחיה טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ה)ׁשּמכרּו מה, ׁשּמכרּו(פרשתנו זה על יצטער אל ולכן , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
יֹוסף. את ְִֵֶַָהּׁשבטים

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ּפסיעה אל ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ׁשּלא «ƒ¿¿«»∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)Y Cøca eæbøz ìàe÷qòúz ìà ©¦§§©¨¤©¦§©§
äëìä øáãa±mW `xnBA x`FanE ¦§©£¨¨§¨©§¨¨¨

qxbinl cEOil la` ,oEIrA `weC EdGW¤¤©§¨§¦£¨¦§¦§©
xn`p ixdW ,miaIg)f ,e mixac(LYklaE" : ©¨¦¤£¥¤¡©§¤§§

l`" oFWNd wEIC mB Edfe ."KxCa©¤¤§¤©¦©¨©
xacA KIW wqr oFWNW ,"EwQrzY¦§©§¤§¥¤©¨§¨¨

gxFh FA WIW)cec ixac(. ¤¥©
Cøcä íëéìò æbøz àlL±`NW ¤Ÿ¦§©£¥¤©¤¤¤Ÿ

ErhY)a ,i ziprz i"yx(`NW ,xnFlM . ¦§§©¤Ÿ
`NWe ,mzkild lr KxCd xAbY¦§©©¤¤©£¦¨¨§¤Ÿ
iE`xd on xzFi mzkildA Exg`zi¦§©£©£¦¨¨¥¦¨¨

)m"`x(oFWNd xEYi x`al `A dfaE .¨¤¨§¨¥¦©¨
mB "EfBxY l`" llkA Wi la` ."KxCA"©¤¤£¨¥¦§©©¦§§©
df mr df mifbFx Eidi `NW ,FrnWnM§©§¨¤Ÿ¦§§¦¤¦¤

dkld xacA)`"eb(. ¦§©£¨¨
äqb äòéñt eòéñôz ìà :øçà øác̈¨©¥©©§¦§¦¨©¨

±EwiGY l`" :mW ziprY i"WxA§©¦©£¦¨©©
zWgkn `idW ,"dQB driqtA mknvr©§§¤¦§¦¨©¨¤¦©§¤¤
KxvEde .mc` lW eipir xF`n§¥¨¤¨¨§§©
mdl xn`W mEXn ,KM lr mxidfdl§©§¦¨©¨¦¤¨©¨¤

dNigY)h weqt lirl(l` Elre Exdn" : §¦¨©£©£¤
"ia`)iaxd(la` ,xdn EklIW FzpEke . ¨¦§©¨¨¤¥§©¥£¨

.zFQB zFriqtA `lŸ¦§¦©
øéòì änça eñðkäå±mipl mY`WM §¦¨§§©¨¨¦§¤©¤¨¦

xirl EqpMd ,zFxirA KxCA miakFWe§§¦©¤¤¨£¨¦¨§¨¦
zgxFf dOgdW cFrA)my ziprz i"yx(. §¤©©¨©©

àø÷î ìL BèeLt éôìe±:FrnWOW §¦§¤¦§¨¤©§¨
oi`X dn .KxCA df mr df EfBxY l ©̀¦§§¤¦¤©¤¤©¤¥
mincFTd miWExiRd ipW itl oM¥§¦§¥©¥¦©§¦
,FhEWRn WExiRd `ivFdl EpkxvEd§©§§¦©¥¦§
EfiBxY l` :oFW`xd WExiRd itl§¦©¥¨¦©©§¦
:ipXd WExiRd itlE .KxCd z` mkilr£¥¤¤©¤¤§¦©¥©¥¦

KxCA mkzkild fBxY l`)m"`x t"r(. ©¦§©£¦©§¤©¤¤

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy
יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּגּסה,
לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּדר

.לׂשנאתֹו ְִֹ

(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון ג)הּדברים, הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk וזהּו∑‡˙ ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ÚÈ˜·.ׁשּנאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְְְֱֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה, מּמּנּועליו .ׁשּפרׁשה ְְִִֶֶָָָָָ

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äéä íéîìëð eéäL éôì :øîBì Lé¥©§¦¤¨¦§¨¦¨¨
øác ìò Cøca eáéøé ànL âàBc¥¤¨¨¦©¤¤©§©
:øîBìå äæ íò äæ çkåúäì ,Búøéëî§¦¨§¦§©¥©¤¦¤§©

ì zøtñ äzà ,økîð Eãé ìòïBL ©¨§¦§©©¨¦©§¨¨
BúàðNì eðì zîøâå åéìò òøä±oeike ¨¨¨¨§¨©§¨¨¦§Ÿ§¥¨

"KxCA" xn` rECn dWw df WExitNW¤§¥¤¨¤©©¨©©¤¤
mdl xn` xaM ixd mbe ,`weC)weqt lirl ©§¨§©£¥§¨¨©¨¤

d(F`iad okl ,"'ebe EavrY l`" :©¥¨§¨¥¡¦
oFxg` WExitM)cecl likyn(.dk dxez §¥©£

(ek)Y ìLî àeä éëåøLàå±Edf §¦Ÿ¥©£¤¤
."ike" WExiR¥§¦
."ìLî àeä"Y Baì âôiåóìçð±slg Ÿ¥©¨¨¦¤¡©¨©

xare)dcya x`a(. §¨©
Baì äéä àì ,ïéîàälî Cìäå Baì¦§¨©¦§©£¦Ÿ¨¨¦

íéøácä ìà äðBt±`EdWe ,ig sqFIW ¤¤©§¨¦¤¥©§¤
Eid m` la` ,mixvn ux`A lWFn¥§¤¤¦§©¦£¨¦¨
did ,cal "ig sqFi cFr" Fl mixnF`§¦¥©§¨¨¨
aFYkl i"Wx wIC okle ,oin`dl lFkï§©£¦§¨¥¦¥©¦¦§

"mixaCd")i"gp(. ©§¨¦
ììa "ïîòè ïéâéôî" ïBLäðLî ïBL± §§¦¦©£¨¦§¦§¨

onrh oixinn .` ,ci dviA)my i"yx(. ¥¨§¦¦©§¨
"úBâôä ïéàî" Bîëe±.hn ,b dki` §¥¥£ª¥¨

dxarde oitilg oi`n)my i"yx(mB d`xE . ¥¥£¦¦§©£¨¨§¥©

.h ,gl miNdY i"Wx©¦§¦¦
"øîð àì Bçéøå"±`l .`i ,gn dinxi §¥Ÿ¨¨¦§§¨Ÿ

slgp)my i"yx(. ¤¡©
"âô àì dçéøå" :ïðéîbøúî±mB d`x §©§§¦¨§¥¥¨¨§¥©

xindl ± bitYW" :a ,`l `nFi i"Wx©¦¨¤¨¦§¨¦
."FAl btIe FnM ,zvwnA FzPv cIndxez ¦©¦¨§¦§¨§©¨¨¦

fk
(fk)Y óñBé éøác ìk úàøñî ïîéñ ¥¨¦§¥¥¦¨¨©
íäì±" zaiYn oM cnFNW d`xplM ¨¤¦§¤¤¥¥¦¥©¨

sqFp xaC zFAxl `AW ,"sqFi ixaC¦§¥¥¤¨§©¨¨¨
mixaCl sqFpA ,sqFi mdl xn`W¤¨©¨¤¥§¨©§¨¦
xnFl mdl xn`W aEzMA miWxFtnd©§¨¦©¨¤¨©¨¤©
awril mFxbi df xaCWe ,eia`l§¨¦§¤¨¨¤¦§§©£Ÿ

.mdixaC lkl oin`dl§©£¦§¨¦§¥¤
,epnî LøtLk ÷ñBò äéä äna©¤¨¨¥§¤¨©¦¤

äôeøò äìâò úLøôa±mrHde §¨¨©¤§¨£¨§©©©
,x`Fan ,dtExr dlbr zWxtA EwqrW¤¨§§¨¨©¤§¨£¨§¨
wnr" cr sqFi z` dEl awrIWMW¤§¤©£Ÿ¦¨¤¥©¥¤
`NW eia`l xnF` sqFi did "oFxag¤§¨¨¥¥§¨¦¤Ÿ
awri Fl aiWde ,FzFEll Fnvr gixhi©§¦©©§§©§¥¦©£Ÿ
Fpi`W inE ,dielA dlFcB devn WIW¤¥¦§¨§¨¦§¨¨¦¤¥
FnM ,minC KtFWM `Ed ixd dEln§©¤£¥§¥¨¦§

dtExr dlbr zWxtA xn`PW),`k mixac ¤¤¡©§¨¨©¤§¨£¨

f(,"dGd mCd z` EktW `l Epici" :¨¥Ÿ¨§¤©¨©¤
Edfe ,diel `lA EdEpxhR `NW dpEMdW¤©©¨¨¤Ÿ§©§§Ÿ§¨¨§¤
dfÎiciÎlrW eig`l sqFi xqOW oniQd©¦¨¤¨©¥§¤¨¤©§¥¤
z` dENW dieNd oipr z` eia` xFMfi¦§¨¦¤¦§©©§¨¨¤¦¨¤
xaC lW FtFqaE ,f` FcONX dnE sqFi¥©¤¦§¨§¤¨¨

wFGip `l dieNd zEkfA)`"eb(. ¦§©§¨¨Ÿ¦
úBìâòä úà àøiå" :øîàpL eäæ¤¤¤¡©©©§¤¨£¨
øLà" :øîàð àìå ,"óñBé çìL øLà£¤¨©¥§Ÿ¤¡©£¤

"äòøt çìL±`N` .d ,en oOwlcM ¨©©§Ÿ§¦§©¨¤¨
dpEMd o`M)?mB(sqFi glXW oniql ¨©©¨¨©§¦¨¤¨©¥

,DA EwqrW dtExr dlbr zWxR lr©¨¨©¤§¨£¨¤¨§¨
xg`NW ,dpad oFWNn FrnWn "`xIe"e§©©§©§¨¦§£¨¨¤§©©
oiad zFlbrd oniq z` Fl ExqOW¤¨§¤¦©¨£¨¥¦

`Ed zn`W)g"ty(aEzMW s`e ."zFlbr" ¤¡¤§©¤¨£¨
oM E`xwp zFlbrd ixd ,"zFlbr" `le§Ÿ¤§£¥¨£¨¦§§¥
ozF` zF`UFPd xwAd zFlbr mW lr©¥¤§©¨¨©§¨

)b ,cv x"a l"cx(:KWndA aEzMX dnE .©¤¨©¤§¥
dGW dpEMdW xnFl Wi ,"FzF` z`Ul"¨¥¥©¤©©¨¨¤¤
FzF` E`UIW awril mFxbIX dn©¤¦§§©£Ÿ¤¦§

.mixvnl§¦§©¦
Y á÷òé çeø éçzååéìò äúøL ©§¦©©£Ÿ¨§¨¨¨
epnî äLøtL äðéëL±DzF` ,xnFlM §¦¨¤¨§¨¦¤§©¨

f`n EPOn dWxiRW ,dpikW Epid ,"gEx"©©§§¦¨¤¥§¨¦¤¥¨



ybieמו zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iriax meil inei xeriy

ß zah 'a iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ּבאברהם אדם ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oi` iM) sqFi lr lA`zdl lgd awrIW¤©£Ÿ¥¥§¦§©¥©¥¦¥
`N` zEavr KFYn dxFW dpikXd©§¦¨¨¦©§¤¨

a ,al zay d`x ± dgnU KFYn(, ¦¦§¨
gEx igYe" Edfe ,aEW eilr dzxẄ§¨¨¨§¤©§¦©
i"WxW ,"cecl liMUn"A azke ."awri©£Ÿ§¨©§©§¦§¨¦¤©¦
igYe" :mzq aEzM `NW dGn oM cnl̈©¥¦¤¤Ÿ¨§¨©§¦
xAEcOW Epid ,"awri gEx" `N` ,"FgEx¤¨©©£Ÿ©§¤§¨
awril zcgEin dzidW gExA o`M̈§©¤¨§¨§¤¤§©£Ÿ
FOr dzidW dpikW Epide ,Epia`̈¦§©§§¦¨¤¨§¨¦

.cinYgk dxez ¨¦
(gk)áø±."cFr ax" :miqEtC dOkA ©§©¨§¦©

K` ."ax"l zkWnp "cFr" zaiY df itlE§¦¤¥©¦§¤¤§©©
zaizl sTn Dl Wi `xwOd inrh itl§¦©£¥©¦§¨¥¨©©§¥©

.zF`Ad zFxrd d`xE ."sqFi"¥§¥¤¨©¨
ãBò éì "áø"±z` wgFn m"`xd ©¦¨§¥¥¤

.o`M zErnWn Dl oi` FYrcNW ,"cFr"¤§©§¥¨©§¨¨
zFgnVl dpEMdW azM "cec ixac"aE§¦§¥¨¦¨©¤©©¨¨©§¨
siqFnE .cizrA dGn Fl EidIW zFAxd̈©¤¦§¦¤¤¨¦¦
Ff `N` wEqRdn Dpi` Ff daiYW ,mẄ¤¥¨¥¨¥©¨¤¨
xnFl mB xWt`e .i"Wx lW dtqFd¨¨¤©¦§¤§¨©©
zaiY z` Wxtl icM DtiqFd i"WxW¤©¦¦¨§¥§¨¥¤¥©
DrnWnM "iC" DWExiR oi`W ,"ax"©¤¥¥¨©§©§¨¨
iEAx oFWNn `N` ,zFnFwn dOkA§©¨§¤¨¦§¦
,hk ,en i"WxA oOwlckE ,ztqFze§¤¤§¦§©¨§©¦

.decge dgnU dAxd Fl WIW ,xnFlM§©¤¥©§¥¦§¨§¤§¨
äåãçå äçîN±,"ax" zaizA dpEMd Ff ¦§¨§¤§¨©©¨¨§¥©©

.xqg `xwn df ixd oM m`e§¦¥£¥¤¦§¨¨¥
."éç éða óñBé ãBò"å ìéàBä±qEtcA ¦§¥§¦¨¦§

df itlE ,"cFr" zaiY qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥¥©§¦¤
."ax" zaizl zxAEgn "cFr" zaiY¥©§¤¤§¥©©
i"Wx zrcNW azM "miIg min x`a"aE¦§¥©¦©¦¨©¤§©©©¦
ode "ax"l od zxAEgn "cFr" zaiY¥©§¤¤¥§©§¥

.minrR DazFM okle ,"sqFi"l` dxez §¥§¨¥§¨©£©¦
(`)Y òáM äøàa,òáL øàáì Bîk §¥¨¨©§¦§¥¨©

ã"îì íB÷îa äáz óBña à"ä¥§¥¨¦§¨¤
dúlçúa±,gk .i ,ci i"WxA lirlcM ¦§¦¨¨§¦§¥§©¦

mFwn mW mB ,xnFlM .c ,al .a§©©¥¨
FnM ,zFaiz iYXn aMxEOW¤§¨¦§¥¥§
zF`d z` aEzMd lihd ,raW-x`A§¥¤©¥¦©¨¤¨
`le ,dpFW`xd daiYd sFqA `"d¥§©¥¨¨¦¨§Ÿ
daiYd `idW dIpXd daiYd sFqA§©¥¨©§¦¨¤¦©¥¨
df llM iM ,mFwOd mW lW dpFxg`d̈©£¨¤¥©¨¦§¨¤
`le ,Dnvr iptA "daiY lM" lr `Ed©¨¥¨¦§¥©§¨§Ÿ
`"ddW oeike ,FzEllkA mFwOd mW lr©¥©¨¦§¨§¥¨¤©¥
daiYd zNigzAW c"nNd mFwnA d`Ä¨¦§©¨¤¤¦§¦©©¥¨
sFqA aEzMd DzF` lihd ,dpFW`xd̈¦¨¥¦¨©¨§

.daiY DzF`¨¥¨
Y ÷çöé åéáà éäìàìíãà áiç ¥Ÿ¥¨¦¦§¨©¨¨¨

Bð÷æ ãBáëaî øúBé åéáà ãBáëa± ¦§¨¦¥¦¦§§¥
.Fpwf z` mB cAkl daFg WIW rnWn©§©¤¥¨§©¥©¤§¥
ixaC z` mB Wxtl Wi oM dxF`kle§¦§¨¥¥§¨¥©¤¦§¥
± `p` KYxA xA" :` ,hn dhFqA i"Wx©¦§¨©§©¨£¨
eilr oi`C ,"oaM LcAkl ilr oi`e§¥¨©§©¤§§¥§¥¨¨
cFaM zaFg la` ,`wiC "oaM" FcAkl§©§§¥¨§¨£¨©¨

.eilr Wi ckp xFzA§¤¤¥¨¨
íäøáàa àìå ÷çöéa äìz Cëéôì± §¦¨¨¨§¦§¨§Ÿ§©§¨¨

z` miCwdl Fl did oiprd cSOW s ©̀¤¦©¨¦§¨¨¨§©§¦¤
FciÎlre ,wgvi iptl didW mdxa ©̀§¨¨¤¨¨¦§¥¦§¨§©¨

mlFrA zEwl`d mqxRzp)m"`x(mEXnE . ¦§©§¥¨¡Ÿ¨¨¦
"eizFa` iwl`l" xiMfd `l mB KM̈©Ÿ¦§¦¥Ÿ¥£¨
aIgW oeiM ,mdxa` z` mB lFlkl¦§©¤©§¨¨¥¨¤©¨

eia` ia`n xzFi eia` cAkl)i"gp(.dxez §©¥¨¦¥¥£¦¨¦
a

(a)Y á÷òé á÷òéìäaç ïBL± ©£Ÿ©£Ÿ§¦¨
lirl i"Wx mB d`xE .FnW z` ltFMW¤¥¤§§¥©©¦§¥
,ztqFp mrR oM Wxtl KxvEde .`i ,ak§§©§¨¥¥©©¤¤
liaWA `Ed dAg oFWNd o`MW mEXn¦¤¨©§¦¨¦§¦
mixvnl cxFIW s`W ,FzF` wGgl§©¥¤©¤¥§¦§©¦
oMÎoi`XÎdn .DRwzA oicr eil` FzAg¦¨¥¨£©¦§¨§¨©¤¥¥
llbA `Ed dAg oFWNd mdxa` lv ¥̀¤©§¨¨©¨¦¨¦§©

.dcwrd oFiqpA cnrWb dxez ¤¨©§¦§¨£¥¨
(b)Y äîéøöî äãøî àøéz ìàéôì ©¦¨¥§¨¦§©§¨§¦

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה רש"י)לפי ובפירוש ג. (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

(ׁשלילת  ּתירא אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו להסיר היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת הּצער (ׁשלילת ּתצטער" "אל ולא העתיד), על ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּדאגה

לֹו ואין הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על צער ׁשל ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׁש
מּלּבֹו. להסיר עליו ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהסירֹו

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים להרּגיׁש צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד עמוד ּכלֹומר: סוף ג, (ברכות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש והעּכּובים , מהּמניעֹות ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו אסּור ,מאיד א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה לֹו נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹעל
ּבּגלּות, ׁשהּוא זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ל"אל מּגיע הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואדרּבה:
אין  ּובמילא מהּגלּות, למעלה האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא  זֹו הׁשּתֹוקקּות הּנה יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומׁשּתֹוקק 

ׁשּבּגלּות. והעּכּובים מהּמניעֹות ּופחד יראה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר .להיֹות ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑.הּמכּפלה ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכסף  וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה 'נכסי ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאמר:

אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, .ּכמין ְְִִֵֶֶַָֹ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äöeçì úàöì ÷÷æpL ìò øöî äéäL¤¨¨¥¥©¤¦§©¨¥§¨
õøàì±oipr dn Fl dWwEdW mEXn ¨¨¤¦¤§¨¨¦§©

ixdW ,mixvnl dcixil KIW d`xi¦§¨©¨¦¦¨§¦§©¦¤£¥
ixd mbe ,sqFi FpA f` hlW mixvnA§¦§©¦¨©¨§¥§©£¥
`l oM m`e ,lFk`N dn Fl didi mẄ¦§¤©¤¡§¦¥Ÿ
` :Wxtn okl ,dGn WFWgl Fl did( ¨¨©£¦¤¨¥§¨¥

a ,xvin didW(z`vl wwfPW lr ¤¨¨¥¥©¤¦§©¨¥
`weC Fl dlbp okle .ux`l dvEgl§¨¨¨¤§¨¥¦§¨©§¨
hilgdW drWA `le raW x`aA¦§¥¤©§Ÿ§¨¨¤¤§¦
xird `id raW x`AW mEXn ,z`vl̈¥¦¤§¥¤©¦¨¦
f` `wece ,l`xUi ux`AW dpFxg`d̈©£¨¤§¤¤¦§¨¥§©§¨¨

ux`dn d`ivid xrv FA xxFrzd)t"r ¦§¥©©©§¦¨¥¨¨¤
mgpn zxez(.c dxez

(c)Y Eìòà éëðàåúBéäì Bçéèáä §¨Ÿ¦©©§¦§¦¦§

õøàa øa÷ð±oFWNd wEICn oM cnFl ¦§¨¨¨¤¥¥¦¦©¨
,"LOr dlr`" Fl xn` `le ,"Llr`"©©§§Ÿ¨©¤¡¤¦§
,"LOr cx`" dcixiA Fl xn`W FnM§¤¨©©§¦¨¥¥¦§
oeiMW ,FzFn xg`l dpEMdW WxiR okl̈¥¥©¤©©¨¨§©©¤¥¨
KxvEd ,FCal zFlrl lFki Fpi` f`W¤¨¥¨©£§©§©

Edlri `EdÎKExAÎWFcTdW)dngd xe`(. ¤©¨¨©£¥
,Fgihad `EdÎKExAÎWFcTdW s`e§©¤©¨¨¦§¦
mB dUr okle ,KkA wRYqd `l awri©£ŸŸ¦§©¥§¨§¨¥¨¨©
icM raHd KxcA zElCYWd FCSn¦¦¦§©§§¤¤©¤©§¥
ÎKExAÎWFcTd lW Ff dghad WOnl§©¥©§¨¨¤©¨¨

`Ed)xgyd zlii`(mB FGW xnFl Wie .§¥©¤©
:Fxn`A `EdÎKExAÎWFcTd zpEM©¨©©¨¨§¨§
sqFIW ,"Lipir lr Fci ziWi sqFie"§¥¨¦¨©¥¤¤¥
llFM ,eikxv lkl raHd KxcA b`ci¦§©§¤¤©¤©§¨§¨¨¥

.ux`A FzxEaw mBd dxez ©§¨¨¨¤
(e)Y ïòðk õøàa eLëø øLàìáà £¤¨§§¤¤§©©£¨

íøà ïcôa LëøM äî±oM `l m` iM ©¤¨©§©©£¨¦¦Ÿ¥
iC ,il dOl "orpM ux`A EWkx xW`"£¤¨§§¤¤§©©¨¨¦©

"mWEkx z` EgwIe" xnFl did)likyn ¨¨©©¦§¤§¨
cecl(.
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מז ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iriax meil inei xeriy

ß zah 'a iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ּבאברהם אדם ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oi` iM) sqFi lr lA`zdl lgd awrIW¤©£Ÿ¥¥§¦§©¥©¥¦¥
`N` zEavr KFYn dxFW dpikXd©§¦¨¨¦©§¤¨

a ,al zay d`x ± dgnU KFYn(, ¦¦§¨
gEx igYe" Edfe ,aEW eilr dzxẄ§¨¨¨§¤©§¦©
i"WxW ,"cecl liMUn"A azke ."awri©£Ÿ§¨©§©§¦§¨¦¤©¦
igYe" :mzq aEzM `NW dGn oM cnl̈©¥¦¤¤Ÿ¨§¨©§¦
xAEcOW Epid ,"awri gEx" `N` ,"FgEx¤¨©©£Ÿ©§¤§¨
awril zcgEin dzidW gExA o`M̈§©¤¨§¨§¤¤§©£Ÿ
FOr dzidW dpikW Epide ,Epia`̈¦§©§§¦¨¤¨§¨¦

.cinYgk dxez ¨¦
(gk)áø±."cFr ax" :miqEtC dOkA ©§©¨§¦©

K` ."ax"l zkWnp "cFr" zaiY df itlE§¦¤¥©¦§¤¤§©©
zaizl sTn Dl Wi `xwOd inrh itl§¦©£¥©¦§¨¥¨©©§¥©

.zF`Ad zFxrd d`xE ."sqFi"¥§¥¤¨©¨
ãBò éì "áø"±z` wgFn m"`xd ©¦¨§¥¥¤

.o`M zErnWn Dl oi` FYrcNW ,"cFr"¤§©§¥¨©§¨¨
zFgnVl dpEMdW azM "cec ixac"aE§¦§¥¨¦¨©¤©©¨¨©§¨
siqFnE .cizrA dGn Fl EidIW zFAxd̈©¤¦§¦¤¤¨¦¦
Ff `N` wEqRdn Dpi` Ff daiYW ,mẄ¤¥¨¥¨¥©¨¤¨
xnFl mB xWt`e .i"Wx lW dtqFd¨¨¤©¦§¤§¨©©
zaiY z` Wxtl icM DtiqFd i"WxW¤©¦¦¨§¥§¨¥¤¥©
DrnWnM "iC" DWExiR oi`W ,"ax"©¤¥¥¨©§©§¨¨
iEAx oFWNn `N` ,zFnFwn dOkA§©¨§¤¨¦§¦
,hk ,en i"WxA oOwlckE ,ztqFze§¤¤§¦§©¨§©¦

.decge dgnU dAxd Fl WIW ,xnFlM§©¤¥©§¥¦§¨§¤§¨
äåãçå äçîN±,"ax" zaizA dpEMd Ff ¦§¨§¤§¨©©¨¨§¥©©

.xqg `xwn df ixd oM m`e§¦¥£¥¤¦§¨¨¥
."éç éða óñBé ãBò"å ìéàBä±qEtcA ¦§¥§¦¨¦§

df itlE ,"cFr" zaiY qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥¥©§¦¤
."ax" zaizl zxAEgn "cFr" zaiY¥©§¤¤§¥©©
i"Wx zrcNW azM "miIg min x`a"aE¦§¥©¦©¦¨©¤§©©©¦
ode "ax"l od zxAEgn "cFr" zaiY¥©§¤¤¥§©§¥

.minrR DazFM okle ,"sqFi"l` dxez §¥§¨¥§¨©£©¦
(`)Y òáM äøàa,òáL øàáì Bîk §¥¨¨©§¦§¥¨©

ã"îì íB÷îa äáz óBña à"ä¥§¥¨¦§¨¤
dúlçúa±,gk .i ,ci i"WxA lirlcM ¦§¦¨¨§¦§¥§©¦

mFwn mW mB ,xnFlM .c ,al .a§©©¥¨
FnM ,zFaiz iYXn aMxEOW¤§¨¦§¥¥§
zF`d z` aEzMd lihd ,raW-x`A§¥¤©¥¦©¨¤¨
`le ,dpFW`xd daiYd sFqA `"d¥§©¥¨¨¦¨§Ÿ
daiYd `idW dIpXd daiYd sFqA§©¥¨©§¦¨¤¦©¥¨
df llM iM ,mFwOd mW lW dpFxg`d̈©£¨¤¥©¨¦§¨¤
`le ,Dnvr iptA "daiY lM" lr `Ed©¨¥¨¦§¥©§¨§Ÿ
`"ddW oeike ,FzEllkA mFwOd mW lr©¥©¨¦§¨§¥¨¤©¥
daiYd zNigzAW c"nNd mFwnA d`Ä¨¦§©¨¤¤¦§¦©©¥¨
sFqA aEzMd DzF` lihd ,dpFW`xd̈¦¨¥¦¨©¨§

.daiY DzF`¨¥¨
Y ÷çöé åéáà éäìàìíãà áiç ¥Ÿ¥¨¦¦§¨©¨¨¨

Bð÷æ ãBáëaî øúBé åéáà ãBáëa± ¦§¨¦¥¦¦§§¥
.Fpwf z` mB cAkl daFg WIW rnWn©§©¤¥¨§©¥©¤§¥
ixaC z` mB Wxtl Wi oM dxF`kle§¦§¨¥¥§¨¥©¤¦§¥
± `p` KYxA xA" :` ,hn dhFqA i"Wx©¦§¨©§©¨£¨
eilr oi`C ,"oaM LcAkl ilr oi`e§¥¨©§©¤§§¥§¥¨¨
cFaM zaFg la` ,`wiC "oaM" FcAkl§©§§¥¨§¨£¨©¨

.eilr Wi ckp xFzA§¤¤¥¨¨
íäøáàa àìå ÷çöéa äìz Cëéôì± §¦¨¨¨§¦§¨§Ÿ§©§¨¨

z` miCwdl Fl did oiprd cSOW s ©̀¤¦©¨¦§¨¨¨§©§¦¤
FciÎlre ,wgvi iptl didW mdxa ©̀§¨¨¤¨¨¦§¥¦§¨§©¨

mlFrA zEwl`d mqxRzp)m"`x(mEXnE . ¦§©§¥¨¡Ÿ¨¨¦
"eizFa` iwl`l" xiMfd `l mB KM̈©Ÿ¦§¦¥Ÿ¥£¨
aIgW oeiM ,mdxa` z` mB lFlkl¦§©¤©§¨¨¥¨¤©¨

eia` ia`n xzFi eia` cAkl)i"gp(.dxez §©¥¨¦¥¥£¦¨¦
a

(a)Y á÷òé á÷òéìäaç ïBL± ©£Ÿ©£Ÿ§¦¨
lirl i"Wx mB d`xE .FnW z` ltFMW¤¥¤§§¥©©¦§¥
,ztqFp mrR oM Wxtl KxvEde .`i ,ak§§©§¨¥¥©©¤¤
liaWA `Ed dAg oFWNd o`MW mEXn¦¤¨©§¦¨¦§¦
mixvnl cxFIW s`W ,FzF` wGgl§©¥¤©¤¥§¦§©¦
oMÎoi`XÎdn .DRwzA oicr eil` FzAg¦¨¥¨£©¦§¨§¨©¤¥¥
llbA `Ed dAg oFWNd mdxa` lv ¥̀¤©§¨¨©¨¦¨¦§©

.dcwrd oFiqpA cnrWb dxez ¤¨©§¦§¨£¥¨
(b)Y äîéøöî äãøî àøéz ìàéôì ©¦¨¥§¨¦§©§¨§¦

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה רש"י)לפי ובפירוש ג. (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

(ׁשלילת  ּתירא אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו להסיר היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת הּצער (ׁשלילת ּתצטער" "אל ולא העתיד), על ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּדאגה

לֹו ואין הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על צער ׁשל ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׁש
מּלּבֹו. להסיר עליו ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהסירֹו

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים להרּגיׁש צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד עמוד ּכלֹומר: סוף ג, (ברכות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש והעּכּובים , מהּמניעֹות ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו אסּור ,מאיד א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה לֹו נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹעל
ּבּגלּות, ׁשהּוא זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ל"אל מּגיע הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואדרּבה:
אין  ּובמילא מהּגלּות, למעלה האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא  זֹו הׁשּתֹוקקּות הּנה יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומׁשּתֹוקק 

ׁשּבּגלּות. והעּכּובים מהּמניעֹות ּופחד יראה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר .להיֹות ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑.הּמכּפלה ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכסף  וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה 'נכסי ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאמר:

אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, .ּכמין ְְִִֵֶֶַָֹ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äöeçì úàöì ÷÷æpL ìò øöî äéäL¤¨¨¥¥©¤¦§©¨¥§¨
õøàì±oipr dn Fl dWwEdW mEXn ¨¨¤¦¤§¨¨¦§©

ixdW ,mixvnl dcixil KIW d`xi¦§¨©¨¦¦¨§¦§©¦¤£¥
ixd mbe ,sqFi FpA f` hlW mixvnA§¦§©¦¨©¨§¥§©£¥
`l oM m`e ,lFk`N dn Fl didi mẄ¦§¤©¤¡§¦¥Ÿ
` :Wxtn okl ,dGn WFWgl Fl did( ¨¨©£¦¤¨¥§¨¥

a ,xvin didW(z`vl wwfPW lr ¤¨¨¥¥©¤¦§©¨¥
`weC Fl dlbp okle .ux`l dvEgl§¨¨¨¤§¨¥¦§¨©§¨
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awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ׁשכם. - לכנעני" "ׁשּנבעלה ּדינה היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
מהּפסּוק, 'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ּבכנענית ולא ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם־ּכן

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו ְֲֲִֵֵֵַַַַַַוהרי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה על לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּתי
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ְְִִֵַַָָָָּובׁשאר

האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. אֹותם ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּבני

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – "ּבן " ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלכן
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ìLå:L §¨«
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,d`l ici lr dNigY drxfp `id mB oM¥©¦¦§§¨§¦¨©§¥¥¨
dawp `id eiWkr lrFtAW oeiM K ©̀¥¨¤§©©§¨¦§¥¨
o`Mn cFnll Wi ,dia`A DzF` dlze§¨¨¨§¨¦¨¥¦§¦¨

"dawp zclFi dNgY rixfn Wi`")m"`x(. ¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨
,mixaCd xE`iaA siqFdl Wie§¥§¦§¥©§¨¦
dNigY rixfn Wi`" lW dgkFddW¤©¨¨¤¦©§¦©§¦¨
zxivi mvrn `l `id ,"dawp zclFi¤¤§¥¨¦Ÿ¥¤¤§¦©
aEzMd dlY"W KMn `N` ,lrFtA dpiC¦¨§©¤¨¦¨¤¨¨©¨

"FYa dpiC z`e") "awriA dpiC(. ¦¨§©£Ÿ§¥¦¨¦
ici lr dxvFp dpiCW oeiMn ,xnFlM§©¦¥¨¤¦¨§¨©§¥
oM m` zl`Wp ,dNigY drixfd d`NW¤¥¨¦§¦¨§¦¨¦§¤¤¦¥
z` aEzMd dlY `l rECn :dl`Xd©§¥¨©©Ÿ¨¨©¨¤
ixdW ,mixkGd lM FnM d`l mr dpiC¦¨¦¥¨§¨©§¨¦¤£¥
`N` ?mixkGd x`WM dzid Dzxivi§¦¨¨¨§¨¦§¨©§¨¦¤¨
,Epl xRql d`A dxFYdW o`Mn¦¨¤©¨¨¨§©¥¨
,`weC `A`d mr `Ed zAd lW xWTdW¤©¤¤¤©©¦¨©¨©§¨
zclFi dNigY rixfn Wi`WMW mEXn¦¤§¤¦©§¦©§¦¨¤¤
`l dpiC lv` lrFtAW zFxnl ,dawp§¥¨©§¤§©¥¤¦¨Ÿ

.KM did:iigA EpAx azM xaCd mrhe ¨¨¨§©©©¨¨¨©©¥©§¥
rxf ,dNgY zrxfn dX`dWMW itl"§¦¤§¤¨¦¨©§©©§¦¨¤©
,eilr xABznE `A oFxg` `EdW xkGd©¨¨¤©£¨¦§©¥¨¨
Wi` .xaB d`NirC ,xkf zclFi KkitlE§¦¨¤¤¨¨§¦¨¨¨©¦
d`A dawPd zRih ,dNgY rixfn©§¦©§¦¨¦©©§¥¨¨¨
KkitlE ,eilr zxABznE dpFxg`Ä©£¨¦§©¤¤¨¨§¦¨

zclFi."dawp ¤¤§¥¨
ìLìLå íéLY Läzà éà ïèøôáe §Ÿ¦§¨Ÿ¦§¨¨¦©¨

ìL àlà àöBîíéðLe íéL±zraW ¥¤¨§Ÿ¦§©¦¦§©
,mickp dWlWE mixUr cFre ,d`l icli©§¥¥¨§¤§¦§¨§¨¦
drAx` :mhExiR dfe .mickp ipA ipWE§¥§¥§¨¦§¤¥¨©§¨¨
dWlW ,oFrnW ipA dXW ,oaE`x ipA§¥§¥¦¨§¥¦§§¨
ipA drAx` ,dcEdi ipA dWlW ,iel ipA§¥¥¦§¨§¥§¨©§¨¨§¥
.uxt ipA ipW ,oElEaf ipA dWlW ,xkVi¦¨¨§¨§¥§§¥§¥¤¤

ãáëBé Bæ àlà±xnFl oi`e .iel zA ¤¨¤¤©¥¦§¥©
oM mB `EdW Fnvr awril dpEMdW¤©©¨¨§©£Ÿ©§¤©¥
ixdW ,r"a`xd azMW FnM oipOdn¥©¦§¨§¤¨©¨¤£¥
rnWOW ,"awri zial WtPd lM" xn`p¤¡©¨©¤¤§¥©£Ÿ¤©§©
`le "awri ziA" z` `N` dpFn Fpi`W¤¥¤¤¨¤¥©£Ÿ§Ÿ

Fnvr awri z`)cec ixac(,xnFl Wi F` . ¤©£Ÿ©§¥©
:hi wEqtA dxFYd dazM KM mEXOW¤¦¨¨§¨©¨§¨
dzidW" :mW i"WxaE ,"awri zW`"¥¤©£Ÿ§©¦¨¤¨§¨



מט ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת .סרח ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ß zah 'b iying mei ß

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם .על «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFWNn "izixM" WxtnE .dnixr£¥¨§¨¥¨¦¦¦§
."ixM"f dxez §¦

(f)Y åéða úBðáe,øLà úa çøñ §¨¨¤©©¨¤
éåì úa ãáëBéå±DNW mXd xMfp `le §¤¤©¥¦§Ÿ¦§©©¥¤¨

`l oicrW ipRn ,mixvn icxFi oiA¥§¥¦§©¦¦§¥¤£©¦Ÿ
,mixvnl ozqipM zrW cr dclFp§¨©§©§¦¨¨§¦§©¦

"dnixvn mi`Ad" llkA `ide)m"`x(. §¦¦§©©¨¦¦§©§¨
dpEMd ,"eizFpA" ok iptl xMfPX dnE©¤¦§©¦§¥¥§¨©©¨¨
zFnF`YW drCl ixdW ,calA dpicl§¦¨¦§¨¤£¥©¥¨¤§
azFM ixd ,haWe haW lM mr EclFp§¦¨¥¤¨¥¤£¥¥
ux`A Ezn odW ek wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¥¥§¤¤
eizFNkl dpEMdW xnFl oi`e .orpM, §©©§¥©¤©©¨¨§©¨

od ixdW ,dl ,fl lirl WxiRW FnM§¤¥©§¥¤£¥¥
oOwlcM ,miraXd oipnA Epnp `lŸ¦§§¦§©©¦§¦§¦§©¨

"eizFpA" hwPX dnE .ek wEqR)oFWl ¨©¤¨©§¨§
miAx(zFpaE" aB` EdGW xnFl Wi , ©¦¥©¤¤©©§
"eipA,eizFNkl dpEMdW ,xnFl Wi F` . ¨¨¥©¤©©¨¨§©¨

oipnA Epnp `NW s` o`M oxiMfde§¦§¦¨¨©¤Ÿ¦§§¦§©
oiA Eid od lrFtAW oeiM ,miraXd©¦§¦¥¨¤§©¥¨¥

.mixvn icxFig dxez §¥¦§©¦
(g)Y äîéøöî íéàaääòMä íL ìò ©¨¦¦§©§¨©¥©¨¨

ïéàå ,"íéàa" áeúkä íäì àøB÷¥¨¤©¨¨¦§¥
dîúì±.DFnzl oi` okle ,xnFlM ¦§Ÿ©§©§¨¥¥¦§©

"eàa øLà" :áúk àì øLà ìò± ©£¤Ÿ¨©£¤¨
z` azM EpAx dWOW drWA ixdW¤£¥§¨¨¤¤©¥¨©¤
mW lr `N` ,E`A xaM md dxFYd©¨¥§¨¨¤¨©¥
"mi`Ad" azM E`AW drXd DzF`¨©¨¨¤¨¨©©¨¦

)`"ebe m"`x(.h dxez
(i)Y úéðòðkä ïaäìòápL äðéc ïa ¤©§©£¦¤¦¨¤¦§£¨

éðòðkì±z`xwp `id mB df ipRnE ©§©£¦¦§¥¤©¦¦§¥
aEzMX dOn oM cnFle ."ziprpMd"©§©£¦§¥¥¦©¤¨

"ziprpMd"`"dA`l ixde ,dricid ©§©£¦§¥©§¦¨©£¥Ÿ
,ziprpM `Up oFrnXW okl mcFw xMfp¦§©¤¨¥¤¦§¨¨§©£¦

prpkl dlraPW dpicl dpEMd `N`.i ¤¨©©¨¨§¦¨¤¦§£¨¦§©£¦
) "ziprpMd" z`xwp `id okle`"dA §¨¥¦¦§¥©§©£¦§¥

dricid(xW` rEcId dUrOd ipRn , ©§¦¨¦§¥©©£¤©¨©£¤
DOr rxi`)cec ixac(oA mkXW s`e . ¥©¦¨§©¤§¤¤

zFOE`d raW lM ixd ,iEg did xFng£¨¨¦¦£¥¨¤©¨
.d ,bi zFnW i"Wx d`x ,iprpM llkA¦§©§©£¦§¥©¦§
äðéc äúéä àì íëL úà eâøäLk§¤¨§¤§¤Ÿ¨§¨¦¨

úàöì äöBø±.dWEAd zngn ¨¨¥¥£©©¨
äpàOiL ïBòîL dì òaLpL ãò± ©¤¦§©¨¦§¤¦¨¤¨

rnWn ai ,k lirl i"Wx ixaCOW s`e§©¤¦¦§¥©¦§¥©§©
Edf ,gp ipal dxEq` m`d on FzFg`W¤£¦¨¥£¨¦§¥Ÿ©¤
,a ,gp oixcdpqA xfril` iAx zrcM§©©©¦¡¦¤¤§©§¤§¦
gp ipA mW `aiwr iAx zrcl la £̀¨§©©©¦£¦¨¨§¥Ÿ©

i"Wxe ,m`d on zFg`A s` mixYEn¨¦©©£¦¨¥§©¦
ipRn ,xfril` iAx zrcM lirl hwp̈©§¥§©©©¦¡¦¤¤¦§¥
z` oM Wxtl xzFi mi`zn mXW¤¨©§¦¥§¨¥¥¤
`aiwr iAx zrcM hwp o`ke ,wEqRd©¨§¨¨©§©©©¦£¦¨
oM Wxtl mi`zn xzFi o`MW mEXn¦¤¨¥©§¦§¨¥¥
i"Wx lW FMxC `Ed oke .wEqRd z ¤̀©¨§¥©§¤©¦
mFwnE mFwn lkA miWxcOd mi`zdl§©§¦©¦§¨¦§¨¨¨
mFwn FzF`AW zF`xwOd ihEWR itl§¦§¥©¦§¨¤§¨

df z` df mixzFq md m` s`)m"`x(. ©¦¥§¦¤¤¤
i"Wx azM KM mEXOW xnFl Wie§¥©¤¦¨¨©©¦
iM ,dP`VIW raXdl KxvEd oFrnXW¤¦§§©§¦¨©¤¦¨¤¨¦
`idW ipRn ,D`UFp did `l df `lEl¥¤Ÿ¨¨§¨¦§¥¤¦

m`d on FzFg`)cecl likyn(. £¦¨¥
dpicNW ,WCgl azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©§©¥¤§¦¨
ipRn ,oFrnWl zFg` lW xcB did `lŸ¨¨¤¤¤¨§¦§¦§¥

dlrap `idWMWiprpkl`id ,qpF`A ¤§¤¦¦§£¨¦§©£¦§¤¦
zaM zi`nvrd DzE`ivn z` dcAi ¦̀§¨¤§¦¨¨©§¨¦§©
lW FWEkxn wlg zFidl dkRdpe ,oixFg¦§¤§§¨¦§¥¤¥§¤
mEXnE ,ziprpM d`xwp `id okle ,mkW§¤§¨¥¦¦§§¨§©£¦¦
mB okle ,oFrnWl zxYEn dzid KM̈¨§¨¤¤§¦§§¨¥©
xnFl ,"ziprpMd" mWA aEzMd DxiMfd¦§¦¨©¨§¥©§©£¦©
oIr ,oFrnWl zxYEn dzid KM mEXOW¤¦¨¨§¨¤¤§¦§©¥

.zEkix`A mW`i dxez ¨©£¦

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ׁשכם. - לכנעני" "ׁשּנבעלה ּדינה היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
מהּפסּוק, 'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ּבכנענית ולא ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם־ּכן

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו ְֲֲִֵֵֵַַַַַַוהרי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה על לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּתי
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ְְִִֵַַָָָָּובׁשאר

האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. אֹותם ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּבני

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – "ּבן " ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלכן

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת LÏLÂ.ּתחּלה ÌÈLÏL∑?ל"ב אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶַָָָָ

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)Bzá äðéc úàå .. äàì éða älà¥¤§¥¥¨§¥¦¨¦
Yäìz äá÷päå äàìa äìz íéøëfä©§¨¦¨¨§¥¨§©§¥¨¨¨

:Eãnìì ,á÷òéaälçz úòøæî äMà §©£Ÿ§©¤§¦¨©§©©§¦¨
Y älçz òéøæî Léà ,øëæ úãìBé Y¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨

äá÷ð úãìBé±` ,`l dCp mB d`x ¤¤§¥¨§¥©¦¨
,l lirl i"Wx d`x la` .mW i"WxaE§©¦¨£¨§¥©¦§¥
ici lre xkf dNigY dzid dpiCW ,`k¤¦¨¨§¨§¦¨¨¨§©§¥
m`e ,dawpl dktdp d`l lW DzNtY§¦¨¨¤¥¨¤¤§¨¦§¥¨§¦
,d`l ici lr dNigY drxfp `id mB oM¥©¦¦§§¨§¦¨©§¥¥¨
dawp `id eiWkr lrFtAW oeiM K ©̀¥¨¤§©©§¨¦§¥¨
o`Mn cFnll Wi ,dia`A DzF` dlze§¨¨¨§¨¦¨¥¦§¦¨

"dawp zclFi dNgY rixfn Wi`")m"`x(. ¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨
,mixaCd xE`iaA siqFdl Wie§¥§¦§¥©§¨¦
dNigY rixfn Wi`" lW dgkFddW¤©¨¨¤¦©§¦©§¦¨
zxivi mvrn `l `id ,"dawp zclFi¤¤§¥¨¦Ÿ¥¤¤§¦©
aEzMd dlY"W KMn `N` ,lrFtA dpiC¦¨§©¤¨¦¨¤¨¨©¨

"FYa dpiC z`e") "awriA dpiC(. ¦¨§©£Ÿ§¥¦¨¦
ici lr dxvFp dpiCW oeiMn ,xnFlM§©¦¥¨¤¦¨§¨©§¥
oM m` zl`Wp ,dNigY drixfd d`NW¤¥¨¦§¦¨§¦¨¦§¤¤¦¥
z` aEzMd dlY `l rECn :dl`Xd©§¥¨©©Ÿ¨¨©¨¤
ixdW ,mixkGd lM FnM d`l mr dpiC¦¨¦¥¨§¨©§¨¦¤£¥
`N` ?mixkGd x`WM dzid Dzxivi§¦¨¨¨§¨¦§¨©§¨¦¤¨
,Epl xRql d`A dxFYdW o`Mn¦¨¤©¨¨¨§©¥¨
,`weC `A`d mr `Ed zAd lW xWTdW¤©¤¤¤©©¦¨©¨©§¨
zclFi dNigY rixfn Wi`WMW mEXn¦¤§¤¦©§¦©§¦¨¤¤
`l dpiC lv` lrFtAW zFxnl ,dawp§¥¨©§¤§©¥¤¦¨Ÿ

.KM did:iigA EpAx azM xaCd mrhe ¨¨¨§©©©¨¨¨©©¥©§¥
rxf ,dNgY zrxfn dX`dWMW itl"§¦¤§¤¨¦¨©§©©§¦¨¤©
,eilr xABznE `A oFxg` `EdW xkGd©¨¨¤©£¨¦§©¥¨¨
Wi` .xaB d`NirC ,xkf zclFi KkitlE§¦¨¤¤¨¨§¦¨¨¨©¦
d`A dawPd zRih ,dNgY rixfn©§¦©§¦¨¦©©§¥¨¨¨
KkitlE ,eilr zxABznE dpFxg`Ä©£¨¦§©¤¤¨¨§¦¨

zclFi."dawp ¤¤§¥¨
ìLìLå íéLY Läzà éà ïèøôáe §Ÿ¦§¨Ÿ¦§¨¨¦©¨

ìL àlà àöBîíéðLe íéL±zraW ¥¤¨§Ÿ¦§©¦¦§©
,mickp dWlWE mixUr cFre ,d`l icli©§¥¥¨§¤§¦§¨§¨¦
drAx` :mhExiR dfe .mickp ipA ipWE§¥§¥§¨¦§¤¥¨©§¨¨
dWlW ,oFrnW ipA dXW ,oaE`x ipA§¥§¥¦¨§¥¦§§¨
ipA drAx` ,dcEdi ipA dWlW ,iel ipA§¥¥¦§¨§¥§¨©§¨¨§¥
.uxt ipA ipW ,oElEaf ipA dWlW ,xkVi¦¨¨§¨§¥§§¥§¥¤¤

ãáëBé Bæ àlà±xnFl oi`e .iel zA ¤¨¤¤©¥¦§¥©
oM mB `EdW Fnvr awril dpEMdW¤©©¨¨§©£Ÿ©§¤©¥
ixdW ,r"a`xd azMW FnM oipOdn¥©¦§¨§¤¨©¨¤£¥
rnWOW ,"awri zial WtPd lM" xn`p¤¡©¨©¤¤§¥©£Ÿ¤©§©
`le "awri ziA" z` `N` dpFn Fpi`W¤¥¤¤¨¤¥©£Ÿ§Ÿ

Fnvr awri z`)cec ixac(,xnFl Wi F` . ¤©£Ÿ©§¥©
:hi wEqtA dxFYd dazM KM mEXOW¤¦¨¨§¨©¨§¨
dzidW" :mW i"WxaE ,"awri zW`"¥¤©£Ÿ§©¦¨¤¨§¨



ybieנ zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy
לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאּלא

ּבמצרים  הֹורתּה ואין .ּבמצרים, ְְְְְִִִִֵַַָָ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,fnx mEXn KkA WIW ,"ziA lW FxTir¦¨¤©¦¤¥§¨¦¤¤
iE`xd on did awri z` zFpnl Wi m`W¤¦¥¦§¤©£Ÿ¨¨¦¨¨
oipOA `le ,lgx ipA lW oipOA FzFpnl¦§©¦§¨¤§¥¨¥§Ÿ©¦§¨
dpnp `l awrIW oeiMnE ,d`l ipA lW¤§¥¥¨¦¥¨¤©£ŸŸ¦§¤
dpnp `l awrIW oaEn ,lgx ipA lv ¥̀¤§¥¨¥¨¤©£ŸŸ¦§¨
`liOnE ,Wtp miraXd oFAWgA llM§¨§¤§©¦§¦¤¤¦¥¨
ipA oipOW zxnF` dxFYd m`W xExÄ¤¦©¨¤¤¤¦§©§¥
mpWi lrFtaE ,WlWe miWlW `Ed d`l¥¨§¦§¨§©¤§¨
miWlXdW ixd ,miYWE miWlW wx©§¦§©¦£¥¤©§¦
cakFi `N` awri Fpi` xYqPd WlWe§¨©¦§¨¥©£Ÿ¤¨¤¤

zFnFgd oiA dclFPW)`ikc `xin(. ¤§¨¥©
øéòì ïúñéðëa úBîBçä ïéa äãìBpL± ¤§¨¥©¦§¦¨¨¨¦

DzqipM mr" :eh ,b xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¦§¦¨¨
i"WxaE ."DzF` dcli mixvn gztA§¤©¦§©¦¨§¨¨§©¦
dnFgd KFzl EqpkPWM" :hp ,ek mẄ§¤¦§§§©¨

."DYcli§¨©¨
øîàpL±i"Wx mB d`xE .mW xAcOA ¤¤¡©©¦§¨¨§¥©©¦

.mẄ
,"íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà"£¤¨§¨Ÿ¨§¥¦§¦§¨¦
íéøöîa dúøBä ïéàå ,íéøöîa dúãéì¥¨¨§¦§©¦§¥¨¨§¦§©¦

±`N` mixvnA dzid `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¨§¨§¦§©¦¤¨
,llM DpFixd zrA `le ,Dzcil zrWA¦§©¥¨¨§Ÿ§¥¤§¨§¨
.mixvnl DzqipM mr cIn dclFp iM¦§¨¦¨¦§¦¨¨§¦§©¦
miWlW" o`M xn`PX dn oM m`e§¦¥©¤¤¡©¨§¦
,mixvnl EriBdWM did df ,"WlWe§¨¤¨¨§¤¦¦§¦§©¦
miWlW Eid orpM ux`n E`vIWM la £̀¨§¤¨§¥¤¤§©©¨§¦

oOwl i"Wx mB d`xE .miYWEwEqR §©¦§¥©©¦§©¨¨
.ekfh dxez

(hi)Y á÷òé úLà ìçø éðaïlëáe §¥¨¥¥¤©£Ÿ§ª¨
äúéäL àlà ,"úLà" ïäa øîàð àìŸ¤¡©¨¤¥¤¤¨¤¨§¨

úéa ìL Bøwò±awri bECfp DliaWAW ¦¨¤©¦¤¦§¦¨¦§©¥©£Ÿ
oal mr)c ,`l lirl i"yx(xicY awri dide , ¦¨¨§¨¨©£Ÿ¨¦

Dlv`)bl weqt my i"yx(. ¤§¨
Y á÷òéì äàaä Lôpä ìkeàöiL ¨©¤¤©¨¨§©£Ÿ¤¨§

ïéàå .íéøöîì àBáì ïòðk õøàî¥¤¤§©©¨§¦§©¦§¥
ì Bæ "äàaä"ì àlà ,øáò ïBLïBL ©¨¨§¨¨¤¨§

"äàá àéä áøòa" Bîk ,äåä±xYq` Ÿ¤§¨¤¤¦¨¨¤§¥
.fi ,eh lirl i"Wx mB d`x .ci ,a§¥©©¦§¥

íò äàa Bza ìçø äpäå" Bîëe§§¦¥¨¥¦¨¨¦
"ïàvä±i"Wx mB d`x .e ,hk lirl ©Ÿ§¥§¥©©¦

.mẄ
éôì ,ó"ìàa ähîì Bîòè Cëéôì§¦¨©£§©¨¨¨¤§¦
eéä àì ïòðk õøàî àBáì eàöiLkL¤§¤¨§¨¥¤¤§©©Ÿ¨

éðMäå ."LLå íéML" àlà±wEqtA ¤¨¦¦¨¥§©¥¦§¨
.fkk dxez

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו: ב)הוה, ּבאל"ף,(אסתר למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מצרימה  הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלפי
יֹוסף  ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבעים",

החֹומֹות. ּבין יֹוכבד להם ונּתֹוספה ּבניו ּברׁש"י (ּוׁשני צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור האֹומר:)ועּין ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹומר אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו מצאתי 'ּתאֹומֹות ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: עֹובדין ּבוּיקרא ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אחד  לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפ ׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ׁשבעים יעקב, הרּבה. .לאלהּות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ß zah 'c iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב  האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: .ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)äàaä á÷òé úéáì Lôpä ìk"¨©¤¤§¥©£Ÿ©¨¨
ì àeä ,"íéòáL äîéøöî,øáò ïBL ¦§©§¨¦§¦§¨¨

éôì ,ú"éaa äìòîì Bîòè Cëéôì§¦¨©£§©§¨©¥§¦
eàönL ,íéòáL eéä íL eàaMnL¤¦¤¨¨¨¦§¦¤¨§
íäì äôñBzðå ,åéða éðLe óñBé íL̈¥§¥¨¨§¦§¨¨¤

úBîBçä ïéa ãáëBé±i"WxA lirlcM ¤¤¥©§¦§¥§©¦
oipn z` dnilWd `idW eh wEqR̈¤¦¦§¦¨¤¦§©
,d`l lv` xEn`d "WlWe miWlW"d©§¦§¨¨¨¥¤¥¨
xEn`d miraXd oipn z` mB `liOnE¦¥¨©¤¦§©©¦§¦¨¨

.o`M̈
íò eãìBð úBîBàz :øîBàä éøáãìe§¦§¥¨¥§§¦

íéèáMä±.fi ,dl i"WxA lirlcM ©§¨¦§¦§¥§©¦
éðôì eúnL øîBì eðà íéëéøö§¦¦¨©¤¥¦§¥
ïàk eðîð àì éøäL ,íéøöîì ïúãéøé§¦¨¨§¦§©¦¤£¥Ÿ¦§¨

±mr E`Vip zFnF`Yd Ff drcNW s`e§©¤§¥¨©§¦§¦
aEzMA xn`p ixde ,mihaXd mdig £̀¥¤©§¨¦©£¥¤¡©©¨
,diWEw Ff oi` ,"awri ipa iWp caNn"¦§©§¥§¥©£Ÿ¥§¨
mdizFWpA dpEMd "awri iWp"A iM¦¦§¥©£Ÿ©©¨¨¦§¥¤

la` ,awri lW FrxGn opi`W¤¥¨¦©§¤©£Ÿ£¨
dpn awri lW FrxGn odW mdizFWp§¥¤¤¥¦©§¤©£Ÿ¨¨
,eizFpA odW oeiM aEzMd ozF`¨©¨¥¨¤¥§¨
oFrnW zW` dpiC z` dpOW di`xde§¨§¨¨¤¨¨¤¦¨¥¤¦§

FYA `idW oeiM)`"eb(. ¥¨¤¦¦
äaø àø÷iåa éúàöî±.e ,c ¨¨¦§©¦§¨©¨

Bì eéä úBLôð LL åNò±eizFpa iYW ¥¨¥§¨¨§¥§¨
xfnn gxw la` ,eipA zrAx` mr cgi©©¦©§©©¨¨£¨Ÿ©©§¥
i"WxA lirlcM ,ftil` lW FpaE did̈¨§¤¡¦©§¦§¥§©¦

d ,el)dcya x`a(.
,"Búéa úBLôð" ïúBà àøB÷ áeúkäå§©¨¥¨©§¥

ìïéãáBò eéäL éôì ,íéaø ïBL §©¦§¦¤¨§¦
eéä íéòáL á÷òé ,äaøä úeäìàì¤¡Ÿ©§¥©£Ÿ¦§¦¨
éôì ,"Lôð" ïúBà àøB÷ áeúkäå ,Bì§©¨¥¨¤¤§¦

.ãçà ìàì íéãáBò eéäL±,el lirl ¤¨§¦§¥¤¨§¥
.efk dxez

(gk)Y åéðôì úøBäìBîebøúk± §Ÿ§¨¨§©§
.eiptl zFPtl ,"idFncw d`Ptl"§©¨¨¢¨¦§©§¨¨

íB÷î Bì úBpôì±.mixEbnl §©¨¦§¦
da áMéúé Càéä "úøBäì"e± §Ÿ¥©¦§©¥¨

,mFwn Fl zFPtl dpEMd "eiptl zFxFdl"§§¨¨©©¨¨§©¨
FWExiR oi` "zFxFdl"W zFid la £̀¨¡¤§¥¥
zFxFdl" :FWExiRW siqFd okl ,"zFPtl"§©¨¥¦¤¥§

Ki`aXizi"DA)dcya x`a(. ¥¦§©¥¨
åéðôìì òébiL íã÷ YíL±"eiptl" §¨¨Ÿ¤¤©¦©§¨§¨¨

glW `EdW ,FhEWtM WxRzn oFW`xd̈¦¦§¨¥¦§¤¨©
ipXd "eiptl" la` ,WOn eiptl FzF`§¨¨©¨£¨§¨¨©¥¦
lFki dGW ,"eiptl" mzq df oi`W siqFn¦¤¥¤§¨§¨¨¤¤¨
xFar" FnM ,eil` zEkinqA mB zFidl¦§©¦§¦¥¨§£

"mrd iptl)d ,fi zeny(:FWExiR `N` , ¦§¥¨¨¤¨¥
iptl ,"dpWFB eiptl",oWbl riBi awrIW §¨¨§¨¦§¥¤©£Ÿ©¦©§¤

qFlwpE` WExitl KWndA `Ede§§¤§¥§¥§§
mW Fl oikdl :FWExiR "zFxFdl"W¤§¥§¨¦¨

.mFwn̈
äãbà Løãîe±.b ,dv dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

.ai oniq `nEgpY©§¨¦¨



ני ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy
לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאּלא

ּבמצרים  הֹורתּה ואין .ּבמצרים, ְְְְְִִִִֵַַָָ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,fnx mEXn KkA WIW ,"ziA lW FxTir¦¨¤©¦¤¥§¨¦¤¤
iE`xd on did awri z` zFpnl Wi m`W¤¦¥¦§¤©£Ÿ¨¨¦¨¨
oipOA `le ,lgx ipA lW oipOA FzFpnl¦§©¦§¨¤§¥¨¥§Ÿ©¦§¨
dpnp `l awrIW oeiMnE ,d`l ipA lW¤§¥¥¨¦¥¨¤©£ŸŸ¦§¤
dpnp `l awrIW oaEn ,lgx ipA lv ¥̀¤§¥¨¥¨¤©£ŸŸ¦§¨
`liOnE ,Wtp miraXd oFAWgA llM§¨§¤§©¦§¦¤¤¦¥¨
ipA oipOW zxnF` dxFYd m`W xExÄ¤¦©¨¤¤¤¦§©§¥
mpWi lrFtaE ,WlWe miWlW `Ed d`l¥¨§¦§¨§©¤§¨
miWlXdW ixd ,miYWE miWlW wx©§¦§©¦£¥¤©§¦
cakFi `N` awri Fpi` xYqPd WlWe§¨©¦§¨¥©£Ÿ¤¨¤¤

zFnFgd oiA dclFPW)`ikc `xin(. ¤§¨¥©
øéòì ïúñéðëa úBîBçä ïéa äãìBpL± ¤§¨¥©¦§¦¨¨¨¦

DzqipM mr" :eh ,b xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¦§¦¨¨
i"WxaE ."DzF` dcli mixvn gztA§¤©¦§©¦¨§¨¨§©¦
dnFgd KFzl EqpkPWM" :hp ,ek mẄ§¤¦§§§©¨

."DYcli§¨©¨
øîàpL±i"Wx mB d`xE .mW xAcOA ¤¤¡©©¦§¨¨§¥©©¦

.mẄ
,"íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà"£¤¨§¨Ÿ¨§¥¦§¦§¨¦
íéøöîa dúøBä ïéàå ,íéøöîa dúãéì¥¨¨§¦§©¦§¥¨¨§¦§©¦

±`N` mixvnA dzid `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¨§¨§¦§©¦¤¨
,llM DpFixd zrA `le ,Dzcil zrWA¦§©¥¨¨§Ÿ§¥¤§¨§¨
.mixvnl DzqipM mr cIn dclFp iM¦§¨¦¨¦§¦¨¨§¦§©¦
miWlW" o`M xn`PX dn oM m`e§¦¥©¤¤¡©¨§¦
,mixvnl EriBdWM did df ,"WlWe§¨¤¨¨§¤¦¦§¦§©¦
miWlW Eid orpM ux`n E`vIWM la £̀¨§¤¨§¥¤¤§©©¨§¦

oOwl i"Wx mB d`xE .miYWEwEqR §©¦§¥©©¦§©¨¨
.ekfh dxez

(hi)Y á÷òé úLà ìçø éðaïlëáe §¥¨¥¥¤©£Ÿ§ª¨
äúéäL àlà ,"úLà" ïäa øîàð àìŸ¤¡©¨¤¥¤¤¨¤¨§¨

úéa ìL Bøwò±awri bECfp DliaWAW ¦¨¤©¦¤¦§¦¨¦§©¥©£Ÿ
oal mr)c ,`l lirl i"yx(xicY awri dide , ¦¨¨§¨¨©£Ÿ¨¦

Dlv`)bl weqt my i"yx(. ¤§¨
Y á÷òéì äàaä Lôpä ìkeàöiL ¨©¤¤©¨¨§©£Ÿ¤¨§

ïéàå .íéøöîì àBáì ïòðk õøàî¥¤¤§©©¨§¦§©¦§¥
ì Bæ "äàaä"ì àlà ,øáò ïBLïBL ©¨¨§¨¨¤¨§

"äàá àéä áøòa" Bîk ,äåä±xYq` Ÿ¤§¨¤¤¦¨¨¤§¥
.fi ,eh lirl i"Wx mB d`x .ci ,a§¥©©¦§¥

íò äàa Bza ìçø äpäå" Bîëe§§¦¥¨¥¦¨¨¦
"ïàvä±i"Wx mB d`x .e ,hk lirl ©Ÿ§¥§¥©©¦

.mẄ
éôì ,ó"ìàa ähîì Bîòè Cëéôì§¦¨©£§©¨¨¨¤§¦
eéä àì ïòðk õøàî àBáì eàöiLkL¤§¤¨§¨¥¤¤§©©Ÿ¨

éðMäå ."LLå íéML" àlà±wEqtA ¤¨¦¦¨¥§©¥¦§¨
.fkk dxez

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו: ב)הוה, ּבאל"ף,(אסתר למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מצרימה  הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלפי
יֹוסף  ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבעים",

החֹומֹות. ּבין יֹוכבד להם ונּתֹוספה ּבניו ּברׁש"י (ּוׁשני צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור האֹומר:)ועּין ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹומר אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו מצאתי 'ּתאֹומֹות ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: עֹובדין ּבוּיקרא ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אחד  לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפ ׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ׁשבעים יעקב, הרּבה. .לאלהּות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ß zah 'c iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב  האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: .ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)äàaä á÷òé úéáì Lôpä ìk"¨©¤¤§¥©£Ÿ©¨¨
ì àeä ,"íéòáL äîéøöî,øáò ïBL ¦§©§¨¦§¦§¨¨

éôì ,ú"éaa äìòîì Bîòè Cëéôì§¦¨©£§©§¨©¥§¦
eàönL ,íéòáL eéä íL eàaMnL¤¦¤¨¨¨¦§¦¤¨§
íäì äôñBzðå ,åéða éðLe óñBé íL̈¥§¥¨¨§¦§¨¨¤

úBîBçä ïéa ãáëBé±i"WxA lirlcM ¤¤¥©§¦§¥§©¦
oipn z` dnilWd `idW eh wEqR̈¤¦¦§¦¨¤¦§©
,d`l lv` xEn`d "WlWe miWlW"d©§¦§¨¨¨¥¤¥¨
xEn`d miraXd oipn z` mB `liOnE¦¥¨©¤¦§©©¦§¦¨¨

.o`M̈
íò eãìBð úBîBàz :øîBàä éøáãìe§¦§¥¨¥§§¦

íéèáMä±.fi ,dl i"WxA lirlcM ©§¨¦§¦§¥§©¦
éðôì eúnL øîBì eðà íéëéøö§¦¦¨©¤¥¦§¥
ïàk eðîð àì éøäL ,íéøöîì ïúãéøé§¦¨¨§¦§©¦¤£¥Ÿ¦§¨

±mr E`Vip zFnF`Yd Ff drcNW s`e§©¤§¥¨©§¦§¦
aEzMA xn`p ixde ,mihaXd mdig £̀¥¤©§¨¦©£¥¤¡©©¨
,diWEw Ff oi` ,"awri ipa iWp caNn"¦§©§¥§¥©£Ÿ¥§¨
mdizFWpA dpEMd "awri iWp"A iM¦¦§¥©£Ÿ©©¨¨¦§¥¤

la` ,awri lW FrxGn opi`W¤¥¨¦©§¤©£Ÿ£¨
dpn awri lW FrxGn odW mdizFWp§¥¤¤¥¦©§¤©£Ÿ¨¨
,eizFpA odW oeiM aEzMd ozF`¨©¨¥¨¤¥§¨
oFrnW zW` dpiC z` dpOW di`xde§¨§¨¨¤¨¨¤¦¨¥¤¦§

FYA `idW oeiM)`"eb(. ¥¨¤¦¦
äaø àø÷iåa éúàöî±.e ,c ¨¨¦§©¦§¨©¨

Bì eéä úBLôð LL åNò±eizFpa iYW ¥¨¥§¨¨§¥§¨
xfnn gxw la` ,eipA zrAx` mr cgi©©¦©§©©¨¨£¨Ÿ©©§¥
i"WxA lirlcM ,ftil` lW FpaE did̈¨§¤¡¦©§¦§¥§©¦

d ,el)dcya x`a(.
,"Búéa úBLôð" ïúBà àøB÷ áeúkäå§©¨¥¨©§¥

ìïéãáBò eéäL éôì ,íéaø ïBL §©¦§¦¤¨§¦
eéä íéòáL á÷òé ,äaøä úeäìàì¤¡Ÿ©§¥©£Ÿ¦§¦¨
éôì ,"Lôð" ïúBà àøB÷ áeúkäå ,Bì§©¨¥¨¤¤§¦

.ãçà ìàì íéãáBò eéäL±,el lirl ¤¨§¦§¥¤¨§¥
.efk dxez

(gk)Y åéðôì úøBäìBîebøúk± §Ÿ§¨¨§©§
.eiptl zFPtl ,"idFncw d`Ptl"§©¨¨¢¨¦§©§¨¨

íB÷î Bì úBpôì±.mixEbnl §©¨¦§¦
da áMéúé Càéä "úøBäì"e± §Ÿ¥©¦§©¥¨

,mFwn Fl zFPtl dpEMd "eiptl zFxFdl"§§¨¨©©¨¨§©¨
FWExiR oi` "zFxFdl"W zFid la £̀¨¡¤§¥¥
zFxFdl" :FWExiRW siqFd okl ,"zFPtl"§©¨¥¦¤¥§

Ki`aXizi"DA)dcya x`a(. ¥¦§©¥¨
åéðôìì òébiL íã÷ YíL±"eiptl" §¨¨Ÿ¤¤©¦©§¨§¨¨

glW `EdW ,FhEWtM WxRzn oFW`xd̈¦¦§¨¥¦§¤¨©
ipXd "eiptl" la` ,WOn eiptl FzF`§¨¨©¨£¨§¨¨©¥¦
lFki dGW ,"eiptl" mzq df oi`W siqFn¦¤¥¤§¨§¨¨¤¤¨
xFar" FnM ,eil` zEkinqA mB zFidl¦§©¦§¦¥¨§£

"mrd iptl)d ,fi zeny(:FWExiR `N` , ¦§¥¨¨¤¨¥
iptl ,"dpWFB eiptl",oWbl riBi awrIW §¨¨§¨¦§¥¤©£Ÿ©¦©§¤

qFlwpE` WExitl KWndA `Ede§§¤§¥§¥§§
mW Fl oikdl :FWExiR "zFxFdl"W¤§¥§¨¦¨

.mFwn̈
äãbà Løãîe±.b ,dv dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

.ai oniq `nEgpY©§¨¦¨
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(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑ «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»

אביו יֹוסף  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון עֹוד",(איוב יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְִִִִֵַַָָֹ
הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָלׁשֹון

ׁשמע  את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב .אבל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו ולעֹולם ּפׁשּוטֹו הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבא,

אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ïwúì ,"åéðôì úøBäì"±.oikdl §Ÿ§¨¨§©¥§¨¦
ãeîìz úéa Bì±oFWNn "zFxFdl" ¥©§§¦§

cOll ,"eiptl" Wxtl Wi df itlE .cEOil¦§¦¤¥§¨¥§¨¨§©¥
.eiptl miaWFIl dxFY¨©§¦§¨¨
äàøBä àöz íMnL±oFWNn "zFxFdl ¤¦¨¥¥¨¨§¦§

dUrnl dkld) d`xFd(azMX dnE , ¨¨£¨¨§©£¤©¤¨©
rnWn "zFxFdl"W ipRn Edf ,"`vY"¥¥¤¦§¥¤§©§©
z` oM WxtOW xnFl Wi F` .mixg`l©£¥¦¥©¤§¨¥¥¤
`vY d`xFddW ,"eiptl" zaiY¥©§¨¨¤©¨¨¥¥

.eiptNnhk dxez ¦§¨¨
(hk)Y Bzákøî óñBé øñàiåàeä ©¤§Ÿ¥¤§©§

Bîöò±oM `l m` iM ,gilW ici lr `le ©§§Ÿ©§¥¨¦©¦¦Ÿ¥
?il dOl "'ebe xq`Ie")`"ebe m"`x(. ©¤§Ÿ¨¨¦

äákønì íéñeqä úà øñà±`l iM ¨©¤©¦©¤§¨¨¦Ÿ
iqEqA `N` "xq`Ie" xnFl KIW©¨©©¤§Ÿ¤¨§¥

Dnvr daMxOA `le daMxOd)m"`x(. ©¤§¨¨§Ÿ©¤§¨¨©§¨
.åéáà ãBáëì æøcæäìY åéìà àøiå §¦§¨¥¦§¨¦©¥¨¥¨
åéáà ìà äàøð óñBé±l` eia` `le ¥¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¦¤

lrIe .. xq`Ie"l KWnd Edf ixdW ,sqFi¥¤£¥¤¤§¥§©¤§Ÿ©©©
z`xwl"dpWB eia`)m"`x(. ¦§©¨¦§¨

Y ãBò åéøàeö ìò jáiåìúBaøä ïBL ©¥§§©©¨¨§©§
íéNé Léà ìò àì ék" ïëå .äiëa§¦¨§¥¦Ÿ©¦¨¦

"ãBò±.bk ,cl aFI ¦̀
ìåéìò íN Bðéà ,àeä éeaø ïBL §¦¥¨¨¨

[úBìéìò]±ci iazM dAxdA `Ed oM £¦¥§©§¥¦§¥¨
i"WxA `Ed oke .mipFW`x miqEtcaE¦§¦¦¦§¥§©¦

miqEtCA la` .mW aFI`mivFtPd: ¦¨£¨©§¦©§¦
."zFNir"¦

åéàèç ìò úBôñBð±:mW i"Wx mB d`x ¨©£¨¨§¥©©¦¨
eizFIxA lr `Ed KExA WFcTd miUi `l"Ÿ¨¦©¨¨©§¦¨
oFWl cFr ,mrWR lr ztqFY ,zFlilr£¦¤¤©¦§¨§

."ztqFY¤¤
éñBäå äaøä ,ïàk óàøúBé éëáa ó ©¨¦§¨§¦¦§¦¥

ìò ìôð àì á÷òé ìáà .ìéâøä ìò©¨¨¦£¨©£ŸŸ¨©©
B÷Lð àìå óñBé éøàeö±`l ,xnFlM ©§¥¥§Ÿ§¨§©Ÿ

`l mB `N` ,eix`Ev lr ltp `NW wx©¤Ÿ¨©©©¨¨¤¨©Ÿ
.Fl wWp̈©

eðéúBaø eøîàå±.dcB` Wxcn §¨§©¥¦§©©¨¨
"òîL" úà àøB÷ äéäL±xEq`e ¤¨¨¥¤§©§¨

.rnW z`ixw rvn`A wiqtdll dxez §©§¦§¤§©§¦©§©
(l)Y íòtä äúeîàBèeLt ¨¨©¨©§

Bîebøúk±z`Gd mrRA zn iziid ENi` §©§¦¨¦¦¥©©©©Ÿ
WTAW FWExiR oi` la` .mgpzn iziid̈¦¦¦§©¥£¨¥¥¤¦¥
,eipR zF`xl dkf xaMW xg`n zEnl̈¥©©¤§¨¨¨¦§¨¨
eipR zF`xl dkGW xg`n dAxC` ixdW¤£¥©§©¨¥©©¤¨¨¦§¨¨
icM mini Kix`ie digIW lNRzdl iE`ẍ§¦§©¥¤¦§¤§©£¦¨¦§¥

FpA mr gFnUl)m"`x(. ¦§©¦§
BLøãîe±.h oniq WBIe `nEgpY ¦§¨©§¨©¦©¦¨

,úBúéî ézL úeîì éúééä øeáñ̈¨¦¦¨§¥¦
íìBòìå äfä íìBòa±oFW`x qEtcA ¨¨©¤§¨¨¦§¦

."mlFraE" :ipWe§¥¦¨¨
àaä±d`xE.dl ,fl lirl i"Wx ©¨§¥©¦§¥

éúééäå ,äðéëL épnî ä÷lzñpL¤¦§©§¨¦¤¦§¦¨§¨¦¦
àeä Ceøa LBãwä éðòaúiL øîBà¥¤¦§§¥¦©¨¨

Eúúéî±iPOn dwNYqPW oeiM :WExiR ¦¨§¥¥¨¤¦§©§¨¦¤¦
KExA WFcTdW dgkFd Ff ixd ,dpikW§¦¨£¥¨¨¤©¨¨
FzEnlrd lr zEixg` ilr liHn `Ed©¦¨©©£¨©¥¨§
eig`l FzF` iYglXW oeiM ,sqFi lW¤¥¥¨¤¨©§¦§¤¨
ip` okle ,FzF` mi`pFU eig` cFrA§¤¨§¦§¨¥£¦
`Ed KExA WFcTd iPOn rAzIW WWFg¥¤¦§©¦¤¦©¨¨

mB WpFrEdGW rnWnE .`Ad mlFrA ¤©¨¨©¨©§©¤¤
:dl ,fl lirl i"WxA xEn`l sqFpA§¨¨¨§©¦§¥
,dxEaBd iRn iciA xEqn did df oniq"¦¨¤¨¨¨§¨¦¦¦©§¨
ghaEn ,iIgA ipAn cg` zEni `l m ¦̀Ÿ¨¤¨¦¨©§©©§¨

."mPdiB ipR d`Fx ipi`W ip £̀¦¤¥¦¤§¥¥¦¨
àlà úeîà àì "éç EãBò"L åLëò©§¨¤§¨Ÿ¨¤¨

úçà íòt±.dGd mlFrA`l dxez ©©©©¨¨©¤
(`l)'Bâå éçà åéìà äøîàåãBòå Y §Ÿ§¨¥¨©©§§

"'Bâå ïàö éòø íéLðàäå" :Bì øîBà± ©§¨£¨¦Ÿ¥Ÿ§
Edf ,"'ebe o`v irx miWp`de" ,xnFlM§©§¨£¨¦Ÿ¥Ÿ¤
dxFYdW `le ,sqFi ixaC lW KWnd¤§¥¤¦§¥¥§Ÿ¤©¨
wEqRA ixdW ,z`f Epl zxRqn§©¤¤¨Ÿ¤£¥©¨

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, B‚Â'.ּבמלאכה ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑ יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹותם
מרחיב  ּברּו אמר "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכׁשּברכם.

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mkil` `xwi iM dide" :df ixg`NW¤§©£¥¤§¨¨¦¦§¨£¥¤
,sqFi ixacA aEzMd KiWnn "'ebe drxR©§Ÿ©§¦©¨§¦§¥¥
`Ed eiptNW wEqRd mBW i`Ce oM m ¦̀¥©©¤©©¨¤§¨¨

sqFi ixaCn)cec ixac(WxFtn `NW s`e . ¦¦§¥¥§©¤Ÿ§¨
ia`" wx `N` drxtl oM xn` sqFIW¤¥¨©¥§©§Ÿ¤¨©¨¦

"orpM ux`n E`A .. ig`e)` ,fn onwlck(, §©©¨¥¤¤§©©
:mW eixacA lElM dGW xnFl Wi¥©¤¤¨¦§¨¨¨
,"oWFB ux`A mPde .. mxwaE mp`ve"§Ÿ¨§¨¨§¦¨§¤¤¤
mdW Fl xn`W aEzMd fnFx dfAW¤¨¤¥©¨¤¨©¤¥
mp`ve" Fl WiBcd okle ,o`v irFx¥Ÿ§¨¥¦§¦§Ÿ¨
`EdW) "oWFB ux`A" mdWe "mxwaE§¨¨§¤¥§¤¤¤¤

drxn mFwn(.al dxez §¦§¤
(cl)Y ïLb õøàa eáLz øeáòa©£¥§§¤¤Ÿ¤

õøà àéäL íëì äëéøö àéäå§¦§¦¨¨¤¤¦¤¤
äòøî±EaWY xEarA" oFWNn iM ¦§¤¦¦§©£¥§

oipr mdl WIW rnWn "oWFB ux`A§¤¤¤©§©¤¥¨¤¦§¨
`N` df oi`e ,oWFB ux`A aWil KxFve§¤¥¥§¤¤¤§¥¤¤¨

.drxn ux` `idW mEXn¦¤¦¤¤¦§¤
ïéàé÷a ízà ïéàL Bì eøîàzLëe§¤Ÿ§¤¥©¤§¦¦
åéìòî íë÷éçøé ,úøçà äëàìîa¦§¨¨©¤¤©§¦§¤¥¨¨

íL íëáéLBéå±zarFz iM" ,xnFlM §¦§¤¨§©¦£©
mrHd Fpi` ,"o`v drFx lM mixvn¦§©¦¨¥Ÿ¥©©©
Edf `N` ,"oWFB ux`A EaWY" dOl̈¨¥§§¤¤¤¤¨¤
oeike ,"eilrn mkwigxi" dOl mrḧ©¨¨©§¦§¤¥¨¨§¥¨
mkz` aiWFi `liOn eilrn mkwigxIW¤©§¦§¤¥¨¨¦¥¨¦¤§¤

.drxn ux` `id iM ,oWFB ux`A§¤¤¤¦¦¤¤¦§¤
Y ïàö äòø ìk íéøöî úáòBú ék¦£©¦§©¦¨Ÿ¥Ÿ

úeäìà íäì íäL éôì±oeiM ,xnFlM §¦¤¥¨¤¡Ÿ§©¥¨
md okl ,zEdFl`l mdl did o`SdW¤©Ÿ¨¨¨¤¥¨¥¥
oeiM ,o`Sd irFx z` miarzn Eid̈§©£¦¤¥©Ÿ¥¨
icM o`Sd z` milCbn mirFxdW¤¨¦§©§¦¤©Ÿ§¥
lirl i"Wx mB d`xE .mxUAn lFk`l¤¡¦§¨¨§¥©©¦§¥

.ak ,g zFnW .al ,bn` dxez §
(a)Y åéçà äö÷îeíéúeçtä ïî ¦§¥¤¨¦©§¦

äøeáâì íäaL±WxtOW d`xp ¤¨¤¦§¨¦§¤¤§¨¥
d`xE .sFqe dvw oFWNn "dvwn"¦§¥¦§¨¤§§¥
Eid mNEMW s`e .` ,`i xAcOA i"Wx©¦©¦§¨§©¤¨¨

lirl i"WxA x`FanM mixFAB),cn .d ,an ¦¦©§¨§©¦§¥
bi(,mixg`l qgiA EdGW xnFl Kixv ,¨¦©¤¤§©©©£¥¦

mixFAB Eid mnvr oial mpiA la £̀¨¥¨§¥©§¨¨¦¦

wEIC Edfe ,zFgR mixFAB Eide xzFi¥§¨¦¦¨§¤¦
mizEgRd on" :i"Wx oFWlmdAW §©¦¦©§¦¤¨¤

."dxEaBl©§¨
íéøBab íéàøð ïéàL±iC `l ,xnFlM ¤¥¦§¦¦¦§©Ÿ©

`NW mB `N` ,dxEabl mizEgR EidW¤¨§¦¦§¨¤¨©¤Ÿ
m` iM ,uEg iRlM mixFAB mi`xp Eid̈¦§¦¦¦§©¥¦¦
mpi`W rci drxR okidn oM `lŸ¥¥¥¨©§Ÿ¨©¤¥¨
d ,an lirl i"Wx d`x la` .mixFAB¦¦£¨§¥©¦§¥

.mixFAB mi`xp Eid mNEMW rnWOW¤©§©¤¨¨¦§¦¦¦
äNòé íéøBab íúBà äàøé íàL¤¦¦§¤¨¦¦©£¤

Bzîçìî éLðà íúBà±mixaC i"WxA ¨©§¥¦§©§§©¦§¨¦
`aA i"WxaE ."FYngln ixU" :gi ,bl¨¥¦§©§§©¦¨¨

."zFqib iW`x" :` ,av `Ow©¨¨¥§¨
íä älàå±."miWp` dXng" §¥¤¥£¦¨£¨¦

,ïéîéðáe øëùOé ,éåì ,ïBòîL ,ïáeàø§¥¦§¥¦¦¨¨¦§¨¦
íúBîL äLî ìôk àlL íúBà¨¤Ÿ¨©Ÿ¤§¨

íëøaLk±.wfFg lr dxFn ltMd iM §¤¥§¨¦©¤¤¤©¤
ìôk íéøBabä úBîL ìáà±,xnFlM £¨§©¦¦¨©§©

EidW maSn z` x`zl `A ltMd©¤¤¨§¨¥¤©¨¨¤¨
mixFAbe miwfg)`"eb(. £¨¦§¦¦
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(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑ «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»

אביו יֹוסף  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון עֹוד",(איוב יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְִִִִֵַַָָֹ
הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָלׁשֹון

ׁשמע  את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב .אבל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו ולעֹולם ּפׁשּוטֹו הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבא,

אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ïwúì ,"åéðôì úøBäì"±.oikdl §Ÿ§¨¨§©¥§¨¦
ãeîìz úéa Bì±oFWNn "zFxFdl" ¥©§§¦§

cOll ,"eiptl" Wxtl Wi df itlE .cEOil¦§¦¤¥§¨¥§¨¨§©¥
.eiptl miaWFIl dxFY¨©§¦§¨¨
äàøBä àöz íMnL±oFWNn "zFxFdl ¤¦¨¥¥¨¨§¦§

dUrnl dkld) d`xFd(azMX dnE , ¨¨£¨¨§©£¤©¤¨©
rnWn "zFxFdl"W ipRn Edf ,"`vY"¥¥¤¦§¥¤§©§©
z` oM WxtOW xnFl Wi F` .mixg`l©£¥¦¥©¤§¨¥¥¤
`vY d`xFddW ,"eiptl" zaiY¥©§¨¨¤©¨¨¥¥

.eiptNnhk dxez ¦§¨¨
(hk)Y Bzákøî óñBé øñàiåàeä ©¤§Ÿ¥¤§©§

Bîöò±oM `l m` iM ,gilW ici lr `le ©§§Ÿ©§¥¨¦©¦¦Ÿ¥
?il dOl "'ebe xq`Ie")`"ebe m"`x(. ©¤§Ÿ¨¨¦

äákønì íéñeqä úà øñà±`l iM ¨©¤©¦©¤§¨¨¦Ÿ
iqEqA `N` "xq`Ie" xnFl KIW©¨©©¤§Ÿ¤¨§¥

Dnvr daMxOA `le daMxOd)m"`x(. ©¤§¨¨§Ÿ©¤§¨¨©§¨
.åéáà ãBáëì æøcæäìY åéìà àøiå §¦§¨¥¦§¨¦©¥¨¥¨
åéáà ìà äàøð óñBé±l` eia` `le ¥¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¦¤

lrIe .. xq`Ie"l KWnd Edf ixdW ,sqFi¥¤£¥¤¤§¥§©¤§Ÿ©©©
z`xwl"dpWB eia`)m"`x(. ¦§©¨¦§¨

Y ãBò åéøàeö ìò jáiåìúBaøä ïBL ©¥§§©©¨¨§©§
íéNé Léà ìò àì ék" ïëå .äiëa§¦¨§¥¦Ÿ©¦¨¦

"ãBò±.bk ,cl aFI ¦̀
ìåéìò íN Bðéà ,àeä éeaø ïBL §¦¥¨¨¨

[úBìéìò]±ci iazM dAxdA `Ed oM £¦¥§©§¥¦§¥¨
i"WxA `Ed oke .mipFW`x miqEtcaE¦§¦¦¦§¥§©¦

miqEtCA la` .mW aFI`mivFtPd: ¦¨£¨©§¦©§¦
."zFNir"¦

åéàèç ìò úBôñBð±:mW i"Wx mB d`x ¨©£¨¨§¥©©¦¨
eizFIxA lr `Ed KExA WFcTd miUi `l"Ÿ¨¦©¨¨©§¦¨
oFWl cFr ,mrWR lr ztqFY ,zFlilr£¦¤¤©¦§¨§

."ztqFY¤¤
éñBäå äaøä ,ïàk óàøúBé éëáa ó ©¨¦§¨§¦¦§¦¥

ìò ìôð àì á÷òé ìáà .ìéâøä ìò©¨¨¦£¨©£ŸŸ¨©©
B÷Lð àìå óñBé éøàeö±`l ,xnFlM ©§¥¥§Ÿ§¨§©Ÿ

`l mB `N` ,eix`Ev lr ltp `NW wx©¤Ÿ¨©©©¨¨¤¨©Ÿ
.Fl wWp̈©

eðéúBaø eøîàå±.dcB` Wxcn §¨§©¥¦§©©¨¨
"òîL" úà àøB÷ äéäL±xEq`e ¤¨¨¥¤§©§¨

.rnW z`ixw rvn`A wiqtdll dxez §©§¦§¤§©§¦©§©
(l)Y íòtä äúeîàBèeLt ¨¨©¨©§

Bîebøúk±z`Gd mrRA zn iziid ENi` §©§¦¨¦¦¥©©©©Ÿ
WTAW FWExiR oi` la` .mgpzn iziid̈¦¦¦§©¥£¨¥¥¤¦¥
,eipR zF`xl dkf xaMW xg`n zEnl̈¥©©¤§¨¨¨¦§¨¨
eipR zF`xl dkGW xg`n dAxC` ixdW¤£¥©§©¨¥©©¤¨¨¦§¨¨
icM mini Kix`ie digIW lNRzdl iE`ẍ§¦§©¥¤¦§¤§©£¦¨¦§¥

FpA mr gFnUl)m"`x(. ¦§©¦§
BLøãîe±.h oniq WBIe `nEgpY ¦§¨©§¨©¦©¦¨

,úBúéî ézL úeîì éúééä øeáñ̈¨¦¦¨§¥¦
íìBòìå äfä íìBòa±oFW`x qEtcA ¨¨©¤§¨¨¦§¦

."mlFraE" :ipWe§¥¦¨¨
àaä±d`xE.dl ,fl lirl i"Wx ©¨§¥©¦§¥

éúééäå ,äðéëL épnî ä÷lzñpL¤¦§©§¨¦¤¦§¦¨§¨¦¦
àeä Ceøa LBãwä éðòaúiL øîBà¥¤¦§§¥¦©¨¨

Eúúéî±iPOn dwNYqPW oeiM :WExiR ¦¨§¥¥¨¤¦§©§¨¦¤¦
KExA WFcTdW dgkFd Ff ixd ,dpikW§¦¨£¥¨¨¤©¨¨
FzEnlrd lr zEixg` ilr liHn `Ed©¦¨©©£¨©¥¨§
eig`l FzF` iYglXW oeiM ,sqFi lW¤¥¥¨¤¨©§¦§¤¨
ip` okle ,FzF` mi`pFU eig` cFrA§¤¨§¦§¨¥£¦
`Ed KExA WFcTd iPOn rAzIW WWFg¥¤¦§©¦¤¦©¨¨

mB WpFrEdGW rnWnE .`Ad mlFrA ¤©¨¨©¨©§©¤¤
:dl ,fl lirl i"WxA xEn`l sqFpA§¨¨¨§©¦§¥
,dxEaBd iRn iciA xEqn did df oniq"¦¨¤¨¨¨§¨¦¦¦©§¨
ghaEn ,iIgA ipAn cg` zEni `l m ¦̀Ÿ¨¤¨¦¨©§©©§¨

."mPdiB ipR d`Fx ipi`W ip £̀¦¤¥¦¤§¥¥¦¨
àlà úeîà àì "éç EãBò"L åLëò©§¨¤§¨Ÿ¨¤¨

úçà íòt±.dGd mlFrA`l dxez ©©©©¨¨©¤
(`l)'Bâå éçà åéìà äøîàåãBòå Y §Ÿ§¨¥¨©©§§

"'Bâå ïàö éòø íéLðàäå" :Bì øîBà± ©§¨£¨¦Ÿ¥Ÿ§
Edf ,"'ebe o`v irx miWp`de" ,xnFlM§©§¨£¨¦Ÿ¥Ÿ¤
dxFYdW `le ,sqFi ixaC lW KWnd¤§¥¤¦§¥¥§Ÿ¤©¨
wEqRA ixdW ,z`f Epl zxRqn§©¤¤¨Ÿ¤£¥©¨

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, B‚Â'.ּבמלאכה ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑ יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹותם
מרחיב  ּברּו אמר "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכׁשּברכם.

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…
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ybieנד zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy
אּגדת  ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּגד",

ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. צב)ארץ ואֹותן (ב"ק החּלׁשים, הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּב'בבא  ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ויהּודה ּפרעה. לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻהביא

ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּובבריתא ׁשּלנּוקּמא'. ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלננננּוּוּוּו ּבּבּבּבבליתבליתבליתבלית ּבּבּבּבגמראגמראגמראגמרא אבלאבלאבלאבל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ארץארץארץארץ אגאגאגאגּדּדּדּדתתתת ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא ררררּבּבּבּבהההה,,,, ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ב)זהזהזהזהּוּוּוּו מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש לכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ּכי ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורים רים רים רים ּיׂשראל , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הכּפלּו ּומפרסמים ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא הּברכה, ּבלׁשֹון אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלפי
ׁשּׁשמֹות מפרׁש יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו הּברכה החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםׁשמֹותם. ּבלׁשֹון הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ְְְְְִִֵֵֵַַָּכדי

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»
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(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן .על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑?ּברכֹו ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיעלה

הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל .(תנחומא)יעקב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Y ìéç éLðàïúeðnàa ïéàé÷a± ©§¥©¦§¦¦§ª¨¨
mircFi `N` ,o`v irFx mzq `le§Ÿ§¨¥Ÿ¤¨§¦

.DA mignEnE Ff dk`ln ahid¥¥§¨¨§¦¨
ïàö úBòøì±iWp`" Wxtl KxvEd ¦§Ÿ§©§¨¥©§¥

`le ,zEpOE`A zE`iwA oiprl ,"lig©¦§¦§©§¦§¨§Ÿ
F` ,dnglnl mixFAB libxd FWExitM§¥¨¨¦¦¦§¦§¨¨
:KWndA xnF`W mEXn ,oFnn iWp ©̀§¥¨¦¤¥©¤§¥

"dpwn ixU mYnUe")`"ebe m"`x(. §©§¨¨¥¦§¤
Y éì øLà ìòélL ïàö ìò±lr `le ©£¤¦©Ÿ¤¦§Ÿ©

,xwaE o`v llFMd iNW dpwOd lM̈©¦§¤¤¦©¥Ÿ¨¨
wx mdW lirl drxtl Exn` ixdW¤£¥¨§§©§Ÿ§¥¤¥©

"o`v irFx")m"`x(.f dxez ¥Ÿ
(f)Y á÷òé CøáéåíBìL úìéàL àéä ©§¨¤©£Ÿ¦§¦©¨

±d`xE .c"Ei wEqtaM WOn dkxA `le§Ÿ§¨¨©¨¦§¨§¥
zMxA oFWl" :`i ,bl lirl i"Wx mB©©¦§¥§¦§©

."mFlẄ
íéëìnä éðôì íéàøpä ìk Cøãk§¤¤¨©¦§¦¦§¥©§¨¦

íé÷øôì±zMxaA mzF` mikxaOW ¦§¨¦¤§¨§¦¨§¦§©
mi`xPd oMÎoi`XÎdn ,zcgEin mFlẄ§¤¤©¤¥¥©¦§¦

.mFi lkA miklOd iptl¦§¥©§¨¦§¨
.æòìa ø"éãåìù±saludertlF`Wl , §©©¦§

.mW i"Wx mB d`x .mFlWAg dxez §¨§¥©©¦¨
(h)Y éøeâî éðLéúeøb éîé±ini `le §¥§©§¥¥¦§Ÿ§¥

izxiC)`"ebe m"`x(. ¦¨¦
øb éúééä éîé ìk±ini" WExiRd Edf ¨¨©¨¦¦¥¤©¥§¥

lMW ,"dpW z`nE miWlW ixEbn ipW§¥§©§¦§©¨¨¤¨
.xB did dpW miWlWE d`Od©¥¨§¦¨¨¨¨¥

õøàa±xrv iIg igW EpidC ,mlFrA ¨¨¤¨¨§©§¤©©¥©©
:`qxiBd miqEtC dOkA K` .zElbe§¨©§©¨§¦©¦§¨

i"Wx d`xE ."mixg` ux`A",ai zFnW §¤¤£¥¦§¥©¦§
,zExB E`xwp zFaiWid x`W s`W" :n¤©§¨©§¦¦§§¥

."oFxagA ENit £̀¦§¤§
eâéOä àìåäáBèa Y±xnFl oi`W §Ÿ¦¦§¨¤¥©

,`Ed ig oicr ixdW ,mipXd zpigAn¦§¦©©¨¦¤£¥£©¦©
dpEMd `N` ,eizFa` z` biVIW okYie§¦¨¥¤©¦¤£¨¤¨©©¨¨
FnM ,zExb iIg Eig eizFa` mBW s`W¤©¤©£¨¨©¥¥§
miIgdW ixd ,"mdixEbn iniA" xn`W¤¨©¦¥§¥¤£¥¤©©¦
FNXn xzFi miaFh Eid mdNW¤¨¤¨¦¥¦¤

)i"gp(.i dxez
(i)Y á÷òé Cøáéåìk Cøãk ©§¨¤©£Ÿ§¤¤¨

íéøN éðôlî íéøèôpä±xirdl ©¦§¨¦¦¦§¥¨¦§¨¦
"miklOd iptl" hwp f wEqR lirNW¤§¥¨¨©¦§¥©§¨¦

xnFl Wie ."mixU iptNn" hwp o`ke§¨¨©¦¦§¥¨¦§¥©
mFlW zMxaA xAcn mW lirNW¤§¥¨§©¥§¦§©¨
z`xi ipRn ,miklnl zcgEind©§¤¤¦§¨¦¦§¥¦§©
xAcn o`M oMÎoi`XÎdn ,zEklOd©©§©¤¥¥¨§©¥
mc` iptNn mi`vFIWM zillM dkxaA¦§¨¨§¨¦§¤§¦¦¦§¥¨¨

Kln `weC e`le) aEWg(.cFaMd ipRn ¨§¨©§¨¤¤¦§¥©¨
íúBà íéëøáî±itkE ,WOn dkxA §¨§¦¨§¨¨©¨§¦

xtOW.KWndA cIn W ¤§¨¥¦¨©¤§¥
úeLø íéìèBðå±`vIe" Edfe ,mi`vFie §§¦§§§¦§¤©¥¥

zlihp ici lr `vIW ,"drxt iptNn¦¦§¥©§Ÿ¤¨¨©§¥§¦©
.zEWx§

ñeìéð äìòiL ?Bëøa äëøa äîe©§¨¨¥§¤©£¤¦
åéìâøì±WxtOW itkE ,drxR lW §©§¨¤©§Ÿ§¦¤§¨¥

:b ,p oOwl i"Wx oFWl d`xE .KWndA©¤§¥§¥§©¦§©¨
,[awri lW] Flbxl dkxA mdl d`AW"¤¨¨¨¤§¨¨§©§¤©£Ÿ
."oikxAzn qElip in Eide arxd dlMW¤¨¨¨¨¨§¨¥¦¦§¨§¦
éî äúBL íéøöî õøà ïéàL éôì§¦¤¥¤¤¦§©¦¨¥

d÷Lîe äìBò ñeìéð àlà íéîLâ± §¨¦¤¨¦¤©§¨
arxd zFpWaE .` ,`n i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¦§¨¨¨
z` dwWd `le dlr `l llM qEliPd©¦§¨Ÿ¨¨§Ÿ¦§¨¤

ux`d)cecl likyn(. ¨¨¤



נה ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy
אּגדת  ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּגד",

ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. צב)ארץ ואֹותן (ב"ק החּלׁשים, הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּב'בבא  ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ויהּודה ּפרעה. לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻהביא

ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּובבריתא ׁשּלנּוקּמא'. ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלננננּוּוּוּו ּבּבּבּבבליתבליתבליתבלית ּבּבּבּבגמראגמראגמראגמרא אבלאבלאבלאבל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ארץארץארץארץ אגאגאגאגּדּדּדּדתתתת ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא ררררּבּבּבּבהההה,,,, ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ב)זהזהזהזהּוּוּוּו מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש לכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ּכי ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורים רים רים רים ּיׂשראל , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הכּפלּו ּומפרסמים ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא הּברכה, ּבלׁשֹון אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלפי
ׁשּׁשמֹות מפרׁש יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו הּברכה החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםׁשמֹותם. ּבלׁשֹון הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ְְְְְִִֵֵֵַַָּכדי

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"äãeäé ìB÷ 'ä òîL .. äãeäéì úàæå"§Ÿ¦¨§©§¨
±.f ,bl mixaC§¨¦

"ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe"±,bl mW §¨¨©¨©§¦¨¨
.k

"éìzôð øîà éìzôðìe"±.bk ,bl mW §©§¨¦¨©©§¨¦¨
"ïc øîà ïãìe"±Kixv .ak ,bl mW §¨¨©¨¨¨¦

ilYtp miCwde aEzMd xcq KtdW oEIr¦¤¨©¥¤©¨§¦§¦©§¨¦
itl xcQd hwPW xnFl wgFce .oc iptl¦§¥¨§©©¤¨©©¥¤§¦
"zFix`A FlWFn" oc ixdW ,mzxEaB§¨¨¤£¥¨§¨£¨
did oM m`e ,mW mixacA i"Wx oFWlM¦§©¦¦§¨¦¨§¦¥¨¨

.ilYtPn xzFi xFAB¦¥¦©§¨¦
ïeìeáæì ïëå±oElEafle" :gi ,bl mW §¥¦§¨§¦§

."Lz`vA oElEaf gnU xn`̈©§©§§¥¤
øLàì ïëå±xn` xW`lE" .ck ,bl mW §¥§¨¥¨§¨¥¨©

`iad `NX dn ."xW` mipAn KExÄ¦¨¦¨¥©¤Ÿ¥¦
xnFl Wi ,WExitA xW`e oElEaf iwEqR§¥§§¨¥§¥¥©
.diElB mzxEaB dzid `NW mEXn¦¤Ÿ¨§¨§¨¨§¨

mW mixaC d`xE)fhÎbi ,bl(dxF`kNW §¥§¨¦¨¤¦§¨

.. xn` sqFilE" :sqFi z` mB ltFM¥©¤¥§¥¨©
`NW dGn la` ."sqFi W`xl dz`aŸŸ¨§Ÿ¥£¨¦¤¤Ÿ
,mW mixacA `l mbe ,o`M FxiMfd¦§¦¨§©Ÿ¦§¨¦¨
mEXn ltM `xwp df oi`W d`xp¦§¤¤¥¤¦§¨¤¤¦
`le KM xg` miwEqR dOM xMfPW¤¦§¨©¨§¦©©¨§Ÿ

.wEqR FzF`A§¨
ì eäæäaø úéLàøa ïBL±.c ,dv ¤§§¥¦©¨

ìàøNé õøà úãbà àéäL±minkgdW ¤¦©¨©¤¤¦§¨¥¤©£¨¦
.l`xUi ux` inkg md DA mixMfPd©¦§¨¦¨¥©§¥¤¤¦§¨¥

eðlL úéìáa àøîâa ìáà±`Ow `aA £¨¦§¨¨©§¦¤¨¨¨©¨
xTirW ipRn ,"EpNW" D`xwE .` ,av§¨¨¤¨¦§¥¤¦©

.ilaA cEnlzA `Ed EpNW cEOiNd©¦¤¨§©§©§¦
íúBîL äLî ìôkL íúBàL ,eðéöî̈¦¤¨¤¨©Ÿ¤§¨

lçä íäéðôì àéáä ïúBàå ,íéL ¥©©¨¦§¨¥¦¦§¥
äòøt±:gi ,bl mixaC i"Wx mB d`x ©§Ÿ§¥©©¦§¨¦

,dpFxg`A KxiAW mihaW dXng EN`"¥£¦¨§¨¦¤¥¥¨©£¨
,xW`e ilYtp oC cB oElEaf§¨¨©§¨¦§¨¥
itl ,mxiAbdlE mwGgl mdizFnW ltM̈©§¥¤§©§¨§©§¦¨§¦

md md ,mihaXd lkAW miWNg EidW¤¨©¨¦¤§¨©§¨¦¥¥
df KxC lre ."drxt iptl sqFi KilFdW¤¦¥¦§¥©§Ÿ§©¤¤¤
mzF`" :a ,`v `Ow `aA i"WxA azM̈©§©¦¨¨©¨¨
oC ,dWn zMxaA mzFnW ElRkEdW¤§§§¨§¦§©¤¨
LricFd ,ilYtpe xW`e cB oElEaf§¨§¨¥§©§¨¦¦£
oikixvE Eid oNEkAW miWNgW aEzMd©¨¤©¨¦¤§¨¨§¦¦
,mwGgl mnW z` ltM Kkitl ,wEGig¦§¦¨¨©¤§¨§©§¨

."drxt iptl sqFi `iad ozF`e§¨¥¦¥¦§¥©§Ÿ
ìtëä àì ,BîL ìtëäL äãeäéå¦¨¤ª§©§Ÿª§©

lç íeMî,øáca Lé íòè àlà ,úeL ¦©¨¤¨©©¥©¨¨
àn÷ àááa àúéàãk±`aEd .mW ¦§¦¨§¨¨©¨¨¨

xMfPd mrHd itlE .f ,bl mixaC i"WxA§©¦§¨¦§¦©©©©¦§¨
?dcEdil z`fe" :wEqRd `xwp KM mẄ¨¦§¨©¨§Ÿ¦¨

."dcEdi lFw 'd rnW§©§¨
éøôñc àúéøááe±ux`A dxAgzPW §¨©§¨§¦§¥¤¦§©§¨§¤¤

.l`xUi¦§¨¥
àøîba Bîk "äëøaä úàæå"a eðéðL̈¦¦§Ÿ©§¨¨§©§¨¨

.eðlL±.dpy-cpy `wqiRb dxez ¤¨¦§¨

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iyiy meil inei xeriy

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן .על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑?ּברכֹו ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיעלה

הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל .(תנחומא)יעקב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)Y ìéç éLðàïúeðnàa ïéàé÷a± ©§¥©¦§¦¦§ª¨¨
mircFi `N` ,o`v irFx mzq `le§Ÿ§¨¥Ÿ¤¨§¦

.DA mignEnE Ff dk`ln ahid¥¥§¨¨§¦¨
ïàö úBòøì±iWp`" Wxtl KxvEd ¦§Ÿ§©§¨¥©§¥

`le ,zEpOE`A zE`iwA oiprl ,"lig©¦§¦§©§¦§¨§Ÿ
F` ,dnglnl mixFAB libxd FWExitM§¥¨¨¦¦¦§¦§¨¨
:KWndA xnF`W mEXn ,oFnn iWp ©̀§¥¨¦¤¥©¤§¥

"dpwn ixU mYnUe")`"ebe m"`x(. §©§¨¨¥¦§¤
Y éì øLà ìòélL ïàö ìò±lr `le ©£¤¦©Ÿ¤¦§Ÿ©

,xwaE o`v llFMd iNW dpwOd lM̈©¦§¤¤¦©¥Ÿ¨¨
wx mdW lirl drxtl Exn` ixdW¤£¥¨§§©§Ÿ§¥¤¥©

"o`v irFx")m"`x(.f dxez ¥Ÿ
(f)Y á÷òé CøáéåíBìL úìéàL àéä ©§¨¤©£Ÿ¦§¦©¨

±d`xE .c"Ei wEqtaM WOn dkxA `le§Ÿ§¨¨©¨¦§¨§¥
zMxA oFWl" :`i ,bl lirl i"Wx mB©©¦§¥§¦§©

."mFlẄ
íéëìnä éðôì íéàøpä ìk Cøãk§¤¤¨©¦§¦¦§¥©§¨¦

íé÷øôì±zMxaA mzF` mikxaOW ¦§¨¦¤§¨§¦¨§¦§©
mi`xPd oMÎoi`XÎdn ,zcgEin mFlẄ§¤¤©¤¥¥©¦§¦

.mFi lkA miklOd iptl¦§¥©§¨¦§¨
.æòìa ø"éãåìù±saludertlF`Wl , §©©¦§

.mW i"Wx mB d`x .mFlWAg dxez §¨§¥©©¦¨
(h)Y éøeâî éðLéúeøb éîé±ini `le §¥§©§¥¥¦§Ÿ§¥

izxiC)`"ebe m"`x(. ¦¨¦
øb éúééä éîé ìk±ini" WExiRd Edf ¨¨©¨¦¦¥¤©¥§¥

lMW ,"dpW z`nE miWlW ixEbn ipW§¥§©§¦§©¨¨¤¨
.xB did dpW miWlWE d`Od©¥¨§¦¨¨¨¨¥

õøàa±xrv iIg igW EpidC ,mlFrA ¨¨¤¨¨§©§¤©©¥©©
:`qxiBd miqEtC dOkA K` .zElbe§¨©§©¨§¦©¦§¨

i"Wx d`xE ."mixg` ux`A",ai zFnW §¤¤£¥¦§¥©¦§
,zExB E`xwp zFaiWid x`W s`W" :n¤©§¨©§¦¦§§¥

."oFxagA ENit £̀¦§¤§
eâéOä àìåäáBèa Y±xnFl oi`W §Ÿ¦¦§¨¤¥©

,`Ed ig oicr ixdW ,mipXd zpigAn¦§¦©©¨¦¤£¥£©¦©
dpEMd `N` ,eizFa` z` biVIW okYie§¦¨¥¤©¦¤£¨¤¨©©¨¨
FnM ,zExb iIg Eig eizFa` mBW s`W¤©¤©£¨¨©¥¥§
miIgdW ixd ,"mdixEbn iniA" xn`W¤¨©¦¥§¥¤£¥¤©©¦
FNXn xzFi miaFh Eid mdNW¤¨¤¨¦¥¦¤

)i"gp(.i dxez
(i)Y á÷òé Cøáéåìk Cøãk ©§¨¤©£Ÿ§¤¤¨

íéøN éðôlî íéøèôpä±xirdl ©¦§¨¦¦¦§¥¨¦§¨¦
"miklOd iptl" hwp f wEqR lirNW¤§¥¨¨©¦§¥©§¨¦

xnFl Wie ."mixU iptNn" hwp o`ke§¨¨©¦¦§¥¨¦§¥©
mFlW zMxaA xAcn mW lirNW¤§¥¨§©¥§¦§©¨
z`xi ipRn ,miklnl zcgEind©§¤¤¦§¨¦¦§¥¦§©
xAcn o`M oMÎoi`XÎdn ,zEklOd©©§©¤¥¥¨§©¥
mc` iptNn mi`vFIWM zillM dkxaA¦§¨¨§¨¦§¤§¦¦¦§¥¨¨

Kln `weC e`le) aEWg(.cFaMd ipRn ¨§¨©§¨¤¤¦§¥©¨
íúBà íéëøáî±itkE ,WOn dkxA §¨§¦¨§¨¨©¨§¦

xtOW.KWndA cIn W ¤§¨¥¦¨©¤§¥
úeLø íéìèBðå±`vIe" Edfe ,mi`vFie §§¦§§§¦§¤©¥¥

zlihp ici lr `vIW ,"drxt iptNn¦¦§¥©§Ÿ¤¨¨©§¥§¦©
.zEWx§

ñeìéð äìòiL ?Bëøa äëøa äîe©§¨¨¥§¤©£¤¦
åéìâøì±WxtOW itkE ,drxR lW §©§¨¤©§Ÿ§¦¤§¨¥

:b ,p oOwl i"Wx oFWl d`xE .KWndA©¤§¥§¥§©¦§©¨
,[awri lW] Flbxl dkxA mdl d`AW"¤¨¨¨¤§¨¨§©§¤©£Ÿ
."oikxAzn qElip in Eide arxd dlMW¤¨¨¨¨¨§¨¥¦¦§¨§¦
éî äúBL íéøöî õøà ïéàL éôì§¦¤¥¤¤¦§©¦¨¥

d÷Lîe äìBò ñeìéð àlà íéîLâ± §¨¦¤¨¦¤©§¨
arxd zFpWaE .` ,`n i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¦§¨¨¨
z` dwWd `le dlr `l llM qEliPd©¦§¨Ÿ¨¨§Ÿ¦§¨¤

ux`d)cecl likyn(. ¨¨¤



ybieנו zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ּבנֹוגע ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (תנחומא לכאֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
יג) פרשה לעבֹודה־זרה?וארא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מי  ׁשֹותה מצרים ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּומׁשקה" עֹולה נילּוס אּלא שם)ּגׁשמים, פרשתנו ּפרנסתם.(רש"י להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

יתּבר הּבֹורא מּכח ורק  עצמֹו, מּכח עֹולה  הּנילּוס ׁשאין ראּו נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
מצרים. ׁשל העבֹודה־זרה נחלׁשה יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

ß zah 'd ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעב חֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים (משלי הּירה .""ּכמתלהלּה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äéä Cìéàå á÷òé ìL Búëøaîe¦¦§¨¤©£Ÿ¨¥¨¨¨
äìBò àeäå ñeìéð ìà àa äòøt©§Ÿ¨¤¦§¤

õøàä úà ä÷Lîe Búàø÷ì± ¦§¨©§¤¤¨¨¤
mBW ,xqn FpWi awri lW Ff dkxaaE¦§¨¨¤©£Ÿ¤§¤¤¤©
mixvn lW dxf dcFard `EdW qEliPd©¦¤¨£¨¨¨¤¦§©¦
FgMn d`Ad awri lW FzkxaA iElŸ§¦§¨¤©£Ÿ©¨¨¦Ÿ
Wilgd KkaE ,`Ed KExA WFcTd lW¤©¨¨§¨¤¡¦

qEliPd lW dxf dcFard gM z`)iaxd(. ¤Ÿ©¨£¨¨¨¤©¦
àîeçðz±.ek oniq `Up`i dxez ©§¨¨Ÿ¦¨

(`i)Y ññîòøàéä ïLb õøàî± ©§§¥¥¤¤Ÿ¤¦
ux`ux`A fFgn lW mW `Ed oWFB ¤¤¤¥¤¨§¤¤

zFAx mixr DaE ,mixvn)dcya x`a(. ¦§©¦¨¨¦©
zxgaEn ikd xird `id qqnrxe§©§§¥¦¨¦¨¦§¤¤

oWFbA)`"eb(z` sqFi mIw KkaE . §¤§¨¦¥¥¤
ahinA" maiWFdl drxR zghad©§¨©©§Ÿ§¦¨§¥©
.e wEqR lirlcM ,"oWFB ux`A .. ux`d̈¨¤§¤¤¤§¦§¥¨

ux`" :i ,`i mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¤¤
,DA mYaWi xW` oWFB ux`e qqnrx©§§¥§¤¤¤£¤§©§¤¨
xn`PW ,mixvn ux` ahinA `ide§¦§¥©¤¤¦§©¦¤¤¡©
zFnW i"Wx d`xE ."'ebe ux`d ahin¥©¨¨¤§¥©¦§
lkA oixGEtn Eid l`xUi ipAW ,c ,hi¤§¥¦§¨¥¨§¨¦§¨
xg`l did dGW d`xpe .oWFB ux ¤̀¤¤§¦§¤¤¤¨¨§©©
xird mdl dwiRqd `le ,Eaxe ExRW¤¨§¨§Ÿ¦§¦¨¨¤¨¦
xTir f` mB la` .calA qqnrx©§§¥¦§¨£¨©¨¦©
rnWncM ,qqnrxA did maWFn¨¨¨¨§©§§¥¦§©§©

.lirl xMfPd mixaC i"Wxnai dxez ¥©¦§¨¦©¦§¨§¥
(ai)Y óhä éôìéøvä éôìC±`l §¦©¨§¦©¨¦Ÿ

`N` ,sHd xRqn itM znvnEvn zEOM©§§¤¤§¦¦§©©©¤¨
mdl KixSd itl)m"`x(. §¦©¨¦¨¤
íúéa éða ìëì±dpEMd "sHd"W s` §¨§¥¥¨©¤©©©©¨¨

llFM "ziAd ipA lkl" WxiR ,miPhwl¦§©¦¥©§¨§¥©©¦¥
xnFl okYi `NW mEXn ,milFcB§¦¦¤Ÿ¦¨¥©

`le miPhTd z` wx qpxtn didW¤¨¨§©§¥©¤©§©¦§Ÿ
ziAd ipAX dnE .milFcBd z ¤̀©§¦©¤§¥©©¦
ipA xTirW ipRn Edf ,"sh" mi`xwp¦§¨¦©¤¦§¥¤¦©§¥
ziAA milcBd miPhTd md ziAd©©¦¥©§©¦©§¥¦©©¦

)`"eb(.bi dxez
(bi)Y õøàä ìëa ïéà íçìåøæBç §¤¤¥§¨¨¨¤¥

áòøä éðL úlçúì ,ïBLàøä ïéðòì± ¨¦§¨¨¦¦§¦©§¥¨¨¨
,arxd lW dpFW`xd dpXl ,xnFlM§©©¨¨¨¦¨¤¨¨¨

ziWilXd dpXl `le)m"`x(m` iM . §Ÿ©¨¨©§¦¦¦¦
xnFl `A dn ,ziWilXd dpXl dpEMd©©¨¨©¨¨©§¦¦©¨©

x`d lkA oi` mgl"W dfAxaM ixd ,"u ¨¤¤¤¤¥§¨¨¨¤£¥§¨
lkA mgl oi` dpFW`xd dpXdn¥©¨¨¨¦¨¥¤¤§¨

ux`d)`"eb(z` x`zl xfFg `N` . ¨¨¤¤¨¥§¨¥¤
sFqA x`Fznl KWndA ,arxd zNigY§¦©¨¨¨§¤§¥©§¨§

rvn`AW `N` ,`n wxR)en-an miwxt( ¤¤¤¨¤¨¤§©
.sqFi ig` xERiqA wiqtd¦§¦§¦£¥¥

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו .הּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑ הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ

אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם .ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Y dìzå"äàìzå" Bîk±s"l` xqge ©¥©§©¦§¤§¨¥¨¤
dNOd WxWA)`ikc `xin(. §Ÿ¤©¦¨

ìBîebøúk ,úeôéò ïBL±."idlYW`e" §£¥§©§§¦§©§¥
dìäìúîk" Bì äîBãå±oFWl `Ed mBW §¤§¦§©§¥©¤©§

dnE .s"l` DA xqge zEtire dribi§¦¨©£¥§¨¥¨¨¤©
miNOdn `idW mEXn ,dlEtM c"nNdX¤©¨¤§¨¦¤¦¥©¦¦

"xgxgq" "wxwxi" FnM ,zFlEtMd)`"eb(. ©§§§©§©§©§©
"íéwæ äøiä±rBiznM .gi ,ek ilWn ©Ÿ¤¦¦¦§¥§¦§©¥©

W` lW miTf zFxil)my i"yx(.ci dxez ¦¦¦¤¥
(ci)Y íéøáL íä øLà øáMaïéðúBð ©¤¤£¤¥Ÿ§¦§¦

óñkä úà Bì±md xW` oipTA :WExiR ¤©¤¤¥©¦§¨£¤¥
dGnE ,sqMd z` Fl mipzFp mipFw¦§¦¤©¤¤¦¤

"'ebe sqFi hTlie")yeal(d`x la` . ©§©¥¥£¨§¥
FWExiR o`M xaXW ,al ,i dingp i"Wx©¦§¤§¨¤¤¤¨¥

xEarA :FWExiR KM df itlE ,d`EaY§¨§¦¤¨¥©£
Fl mipzFp ,mipFw md xW` d`EaYd©§¨£¤¥¦§¦
hTil dGd sqMd z`e ,sqMd z ¤̀©¤¤§¤©¤¤©¤¦¥

.sqFieh dxez ¥
(eh)ñôà"íéìL" :Bîebøúk Y±.mY ¨¥§©§§¦¨

,qt`" :a ,cq oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¤¤
qt` iM FnM ,dilkE dlcg oFWl§£¨¨§¨¨§¦¨¥

."sqMfh dxez ¨¤
(fi)Y íìäðéå"íâäðéå" Bîk± ©§©£¥§©§©£¥

xcrM mbdpie" :ap ,gr miNdY§¦¦©§©£¥¨¥¤
rECn x`al i"Wx zpEM ."xAcOAxn`p ©¦§¨©¨©©¦§¨¥©©¤¡©

oFWl dxF`kl FrnWOW ,lEdip oFWl§¦¤©§¨¦§¨§
aEzMd oFWlM ,dklFde dkild)ziy`xa £¦¨§¨¨¦§©¨

c ,bl(ip`e"dldpz`KIW Fpi`e ,"iH`l ©£¦¤§©£¨§¦¦§¥©¨

xMfPd sqFi lW mgNd zTElg oiprA§¦§©£©©¤¤¤¥©¦§¨
FrnWn o`MW Wxtn okl ,wEqRA©¨¨¥§¨¥¤¨©§¨
zTElg z` ldp sqFIW ,dbdpd oFWNn¦§©§¨¨¤¥¦¥¤£©
z` lMlM `Ed ,cgEin otF`A mgNd©¤¤§¤§¨¦§¥¤
icM ,ahid aWEgn otF`A dTElgd©£¨§¤§¨¥¥§¥

dpXd lkl wiRqi mgNdW gihadl)t"r §©§¦©¤©¤¤©§¦§¨©¨¨
mgpn zxez(.

"dì ìäðî ïéà" :Bì äîBãå±dirWi §¤¥§©¥¨§©§¨
.gi ,`p

"éðìäðé úBçðî éî ìò"±,bk miNdY ©¥§ª§©£¥¦§¦¦
.agi dxez

(gi)Y úéðMä äðMaìáòøä éðL±iM ©¨¨©¥¦¦§¥¨¨¨¦
dpXl dpEMd ,"`idd dpXd mYYe"©¦Ÿ©¨¨©¦©©¨¨©¨¨
bi wEqtA ixdW ,arxd lW dpFW`xd̈¦¨¤¨¨¨¤£¥§¨



נז ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ּבנֹוגע ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (תנחומא לכאֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
יג) פרשה לעבֹודה־זרה?וארא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מי  ׁשֹותה מצרים ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּומׁשקה" עֹולה נילּוס אּלא שם)ּגׁשמים, פרשתנו ּפרנסתם.(רש"י להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

יתּבר הּבֹורא מּכח ורק  עצמֹו, מּכח עֹולה  הּנילּוס ׁשאין ראּו נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
מצרים. ׁשל העבֹודה־זרה נחלׁשה יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

ß zah 'd ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעב חֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים (משלי הּירה .""ּכמתלהלּה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äéä Cìéàå á÷òé ìL Búëøaîe¦¦§¨¤©£Ÿ¨¥¨¨¨
äìBò àeäå ñeìéð ìà àa äòøt©§Ÿ¨¤¦§¤

õøàä úà ä÷Lîe Búàø÷ì± ¦§¨©§¤¤¨¨¤
mBW ,xqn FpWi awri lW Ff dkxaaE¦§¨¨¤©£Ÿ¤§¤¤¤©
mixvn lW dxf dcFard `EdW qEliPd©¦¤¨£¨¨¨¤¦§©¦
FgMn d`Ad awri lW FzkxaA iElŸ§¦§¨¤©£Ÿ©¨¨¦Ÿ
Wilgd KkaE ,`Ed KExA WFcTd lW¤©¨¨§¨¤¡¦

qEliPd lW dxf dcFard gM z`)iaxd(. ¤Ÿ©¨£¨¨¨¤©¦
àîeçðz±.ek oniq `Up`i dxez ©§¨¨Ÿ¦¨

(`i)Y ññîòøàéä ïLb õøàî± ©§§¥¥¤¤Ÿ¤¦
ux`ux`A fFgn lW mW `Ed oWFB ¤¤¤¥¤¨§¤¤

zFAx mixr DaE ,mixvn)dcya x`a(. ¦§©¦¨¨¦©
zxgaEn ikd xird `id qqnrxe§©§§¥¦¨¦¨¦§¤¤

oWFbA)`"eb(z` sqFi mIw KkaE . §¤§¨¦¥¥¤
ahinA" maiWFdl drxR zghad©§¨©©§Ÿ§¦¨§¥©
.e wEqR lirlcM ,"oWFB ux`A .. ux`d̈¨¤§¤¤¤§¦§¥¨

ux`" :i ,`i mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¤¤
,DA mYaWi xW` oWFB ux`e qqnrx©§§¥§¤¤¤£¤§©§¤¨
xn`PW ,mixvn ux` ahinA `ide§¦§¥©¤¤¦§©¦¤¤¡©
zFnW i"Wx d`xE ."'ebe ux`d ahin¥©¨¨¤§¥©¦§
lkA oixGEtn Eid l`xUi ipAW ,c ,hi¤§¥¦§¨¥¨§¨¦§¨
xg`l did dGW d`xpe .oWFB ux ¤̀¤¤§¦§¤¤¤¨¨§©©
xird mdl dwiRqd `le ,Eaxe ExRW¤¨§¨§Ÿ¦§¦¨¨¤¨¦
xTir f` mB la` .calA qqnrx©§§¥¦§¨£¨©¨¦©
rnWncM ,qqnrxA did maWFn¨¨¨¨§©§§¥¦§©§©

.lirl xMfPd mixaC i"Wxnai dxez ¥©¦§¨¦©¦§¨§¥
(ai)Y óhä éôìéøvä éôìC±`l §¦©¨§¦©¨¦Ÿ

`N` ,sHd xRqn itM znvnEvn zEOM©§§¤¤§¦¦§©©©¤¨
mdl KixSd itl)m"`x(. §¦©¨¦¨¤
íúéa éða ìëì±dpEMd "sHd"W s` §¨§¥¥¨©¤©©©©¨¨

llFM "ziAd ipA lkl" WxiR ,miPhwl¦§©¦¥©§¨§¥©©¦¥
xnFl okYi `NW mEXn ,milFcB§¦¦¤Ÿ¦¨¥©

`le miPhTd z` wx qpxtn didW¤¨¨§©§¥©¤©§©¦§Ÿ
ziAd ipAX dnE .milFcBd z ¤̀©§¦©¤§¥©©¦
ipA xTirW ipRn Edf ,"sh" mi`xwp¦§¨¦©¤¦§¥¤¦©§¥
ziAA milcBd miPhTd md ziAd©©¦¥©§©¦©§¥¦©©¦

)`"eb(.bi dxez
(bi)Y õøàä ìëa ïéà íçìåøæBç §¤¤¥§¨¨¨¤¥

áòøä éðL úlçúì ,ïBLàøä ïéðòì± ¨¦§¨¨¦¦§¦©§¥¨¨¨
,arxd lW dpFW`xd dpXl ,xnFlM§©©¨¨¨¦¨¤¨¨¨

ziWilXd dpXl `le)m"`x(m` iM . §Ÿ©¨¨©§¦¦¦¦
xnFl `A dn ,ziWilXd dpXl dpEMd©©¨¨©¨¨©§¦¦©¨©

x`d lkA oi` mgl"W dfAxaM ixd ,"u ¨¤¤¤¤¥§¨¨¨¤£¥§¨
lkA mgl oi` dpFW`xd dpXdn¥©¨¨¨¦¨¥¤¤§¨

ux`d)`"eb(z` x`zl xfFg `N` . ¨¨¤¤¨¥§¨¥¤
sFqA x`Fznl KWndA ,arxd zNigY§¦©¨¨¨§¤§¥©§¨§

rvn`AW `N` ,`n wxR)en-an miwxt( ¤¤¤¨¤¨¤§©
.sqFi ig` xERiqA wiqtd¦§¦§¦£¥¥

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו .הּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑ הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ

אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם .ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Y dìzå"äàìzå" Bîk±s"l` xqge ©¥©§©¦§¤§¨¥¨¤
dNOd WxWA)`ikc `xin(. §Ÿ¤©¦¨

ìBîebøúk ,úeôéò ïBL±."idlYW`e" §£¥§©§§¦§©§¥
dìäìúîk" Bì äîBãå±oFWl `Ed mBW §¤§¦§©§¥©¤©§

dnE .s"l` DA xqge zEtire dribi§¦¨©£¥§¨¥¨¨¤©
miNOdn `idW mEXn ,dlEtM c"nNdX¤©¨¤§¨¦¤¦¥©¦¦

"xgxgq" "wxwxi" FnM ,zFlEtMd)`"eb(. ©§§§©§©§©§©
"íéwæ äøiä±rBiznM .gi ,ek ilWn ©Ÿ¤¦¦¦§¥§¦§©¥©

W` lW miTf zFxil)my i"yx(.ci dxez ¦¦¦¤¥
(ci)Y íéøáL íä øLà øáMaïéðúBð ©¤¤£¤¥Ÿ§¦§¦

óñkä úà Bì±md xW` oipTA :WExiR ¤©¤¤¥©¦§¨£¤¥
dGnE ,sqMd z` Fl mipzFp mipFw¦§¦¤©¤¤¦¤

"'ebe sqFi hTlie")yeal(d`x la` . ©§©¥¥£¨§¥
FWExiR o`M xaXW ,al ,i dingp i"Wx©¦§¤§¨¤¤¤¨¥

xEarA :FWExiR KM df itlE ,d`EaY§¨§¦¤¨¥©£
Fl mipzFp ,mipFw md xW` d`EaYd©§¨£¤¥¦§¦
hTil dGd sqMd z`e ,sqMd z ¤̀©¤¤§¤©¤¤©¤¦¥

.sqFieh dxez ¥
(eh)ñôà"íéìL" :Bîebøúk Y±.mY ¨¥§©§§¦¨

,qt`" :a ,cq oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦¤¤
qt` iM FnM ,dilkE dlcg oFWl§£¨¨§¨¨§¦¨¥

."sqMfh dxez ¨¤
(fi)Y íìäðéå"íâäðéå" Bîk± ©§©£¥§©§©£¥

xcrM mbdpie" :ap ,gr miNdY§¦¦©§©£¥¨¥¤
rECn x`al i"Wx zpEM ."xAcOAxn`p ©¦§¨©¨©©¦§¨¥©©¤¡©

oFWl dxF`kl FrnWOW ,lEdip oFWl§¦¤©§¨¦§¨§
aEzMd oFWlM ,dklFde dkild)ziy`xa £¦¨§¨¨¦§©¨

c ,bl(ip`e"dldpz`KIW Fpi`e ,"iH`l ©£¦¤§©£¨§¦¦§¥©¨

xMfPd sqFi lW mgNd zTElg oiprA§¦§©£©©¤¤¤¥©¦§¨
FrnWn o`MW Wxtn okl ,wEqRA©¨¨¥§¨¥¤¨©§¨
zTElg z` ldp sqFIW ,dbdpd oFWNn¦§©§¨¨¤¥¦¥¤£©
z` lMlM `Ed ,cgEin otF`A mgNd©¤¤§¤§¨¦§¥¤
icM ,ahid aWEgn otF`A dTElgd©£¨§¤§¨¥¥§¥

dpXd lkl wiRqi mgNdW gihadl)t"r §©§¦©¤©¤¤©§¦§¨©¨¨
mgpn zxez(.

"dì ìäðî ïéà" :Bì äîBãå±dirWi §¤¥§©¥¨§©§¨
.gi ,`p

"éðìäðé úBçðî éî ìò"±,bk miNdY ©¥§ª§©£¥¦§¦¦
.agi dxez

(gi)Y úéðMä äðMaìáòøä éðL±iM ©¨¨©¥¦¦§¥¨¨¨¦
dpXl dpEMd ,"`idd dpXd mYYe"©¦Ÿ©¨¨©¦©©¨¨©¨¨
bi wEqtA ixdW ,arxd lW dpFW`xd̈¦¨¤¨¨¨¤£¥§¨



ybieנח zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה מּכיון לזרע וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ּדסֹוטה ׁשּבא ּבּתֹוספּתא ׁשנינּו Ï‡.וכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ…
ÌL˙∑חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא ׁשממה, ּתהא .לא ≈»ְְְְֵֵֵֵֶָָָֹֹֹ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר לה יֹוסף ׁשאין זֹולזּכרֹון עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻּבחבר ּתּה.

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ס)ׁשּלא B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ְִִִֶָֹƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ּגבּולּה קצה ועד ּגבּולּה מקצה .מצרים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָ

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

o`MW xnFl Kixve .arxd zNigzl xfg̈©¦§¦©¨¨¨§¨¦©¤¨
`AW xg` ,zipXd dpXd sFql dpEMd©©¨¨§©¨¨©¥¦©©¤¨

awri)dcya x`a(oFWNn rnWn oke . ©£Ÿ§¥©§©¦§
EligzdW Epide .e wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨§©§¤¦§¦
oke .ziWilW dpW zNigzA rFxfl¦§©¦§¦©¨¨§¦¦§¥
oke .hi wEqtA i"Wx ixaCn rnWn©§©¦¦§¥©¦§¨§¥
:`i ,hk l`wfgi i"WxA WxFtn§¨§©¦§¤§¥
,arxd wqR mixvnl awri cxIXnE"¦¤¨©©£Ÿ§¦§©¦¨©¨¨¨

dpXA ixdWziWilXdxn`PW ,Erxf ¤£¥©¨¨©§¦¦¨§¤¤¡©
."'eke digpe rxf oze§¤¤©§¦§¤

'Bâå óñkä íz íà ékøLà "ék" Y± ¦¦©©¤¤§¦£¤
oFWNn `le ,xW` zErnWnA "m`"¦§©§¨£¤§Ÿ¦§

mY i`Ce ixdW ,wtq)`"eb(:FWExiR Kke . ¨¥¤£¥©©¨§¨¥
mY xW` ipFc`n cgkp `lsqMd)ixac Ÿ§©¥¥£¦£¤©©¤¤

cec(FnM ,"`N`" oFWNn FWxtl oi`e .§¥§¨§¦§¤¨§
f` iM ,"dcVA x`A"de m"`xd EWwdW¤¦§¨§¥§©§¥©¨¤¦¨

`l" mr xAgzn Fpi`cgkpipFc`n." ¥¦§©¥¦Ÿ§©¥¥£¦
äð÷näå "óñkä íz"±Edf "dpwOde" ©©¤¤§©¦§¤§©¦§¤¤

mW iM ,"dndAd dpwnE" lW xESiw¦¤¦§¥©§¥¨¦¥
dndAd lr wx `Ed mFwn lkA dpwn¦§¤§¨¨©©©§¥¨

)m"`x t"r(.

ìkä àáe±oFnn mEW E`ivFd `NW ¨©Ÿ¤Ÿ¦¨
mgNd xEar `N` mixg` mipiprl§¦§¨¦£¥¦¤¨£©¤¤

)g"ty(.
"éðãà" ãé "ìà"±zEWxl ,xnFlM ¤©£Ÿ¦§©¦§

sqMd mYW xnFl mzpEke ,ipFc £̀¦§©¨¨¨©¤©©¤¤
sqFi zEWxl E`aE mdilral dndAde§©§¥¨§©£¥¤¨¦§¥

)m"`x(.
eðúiåb íà ézìaàì "íà" :Bîk Y± ¦§¦¦§¦¨¥§¦Ÿ

FWExiRW "iYla"l "m`" zaiY miCwd¦§¦¥©¦§¦§¦¤¥
dpad Fl oi` df `ll iM ,"`l" `Ed o`M̈Ÿ¦§Ÿ¤¥£¨¨

)m"`x(.
"eðúiåb"±EpzIeB `N` ,xnFlM §¦¨¥§©¤¨§¦¨¥

)m"`x(.hi dxez
(hi)Y òøæ ïúåäîãàä òBøæì± §¤¤©¦§©¨£¨¨

mgNl sqFpA ,xnFlMici lr Epl oYYW §©§¨©¤¤¤¦¥¨©§¥
mB Epl oY ,Epznc` z`e EpzF` dpwYW¤¦§¤¨§¤©§¨¥¥¨©
WxFtnM ,dUr oke .dnc`d rFxfl rxf¤©¦§©¨£¨¨§¥¨¨©§¨
mYrxfE rxf mkl `d" :bk wEqR oOwl§©¨¨¥¨¤¤©§©§¤

"dnc`d z`)m"`x(. ¤¨£¨¨
óñBé øîàL ét-ìò-óàå±.e ,dn lirl §©©¦¤¨©¥§¥

Léøç ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå"§¨¥¨¦£¤¥¨¦

,íéøöîì á÷òé àaL ïåékî ,"øéö÷å§¨¦¦¥¨¤¨©£Ÿ§¦§©¦
åéìâøì äëøa äàa±xfg qEliPdW ¨¨§¨¨§©§¨¤©¦¨©

KxAzdl)b ,p i"yxa onwlck(zFlrl xfge , §¦§¨¥§¨©©£
)i weqt i"yxa lirlck(,mixvn z` zFwWdlE§©§¤¦§©¦

azM oke .ci ,a lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥§¥¨©
."cecl liMUn"A§©§¦§¨¦
òBøæì eìéçúäå±qEliPd iOW xg`n §¦§¦¦§©¥©©¤¥©¦

znc` z` zFwWdlE zFlrl Exfg̈§©£§©§¤©§©
.mixvn¦§©¦

àzôñBúa eðéðL ïëå .áòøä äìëå§¨¨¨¨¨§¥¨¦§¤§¨
äèBñc±.g dkld i wxR §¨¤¤£¨¨

Y íLú àìàì" ,äîîL àäz àì Ÿ¥¨Ÿ§¥§¨¨¨
"øeáú±.qFlwpE` mEBxY §©§§§

ì.Leøç BðéàL "øea äãN" ïBL± §§¥¤¥¨
.a ,`t `Ow `aA .a ,fi oiaExirk dxez ¥¦¨¨©¨

(k)Y äòøôì õøàä éäzåBì äéeð÷ ©§¦¨¨¤§©§Ÿ§¨
±,FYlWnn zgY wx dzid ok iptNW¤¦§¥¥¨§¨©©©¤§©§

Fl diEpw dzidp zrke)`"ebe m"`x(.dxez §¨¥¦§§¨§¨
`k

(`k)øéáòä íòä úàåóñBé Y±`le §¤¨¨¤¡¦¥§Ÿ
did sqFi iM ,KEnqA lirl xMfPd drxR©§Ÿ©¦§¨§¥§¨¦¥¨¨

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל "ּכהן הּכֹומרים, ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" "ּכהן ÌÈ‰kÏ.מדין", ˜Á∑ ליֹום לחם וכ ּכ .חק ְִֵָֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆

קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

df lM lr i`xg`)m"`x(. ©§©©¨¤
øéòì øéòî±."mixrl" WExiRd Edf ¥¦§¦¤©¥¤¨¦

õøàa ÷ìç ãBò íäì ïéàL ïBøkæì§¦¨¤¥¨¤¥¤¨¨¤
±iM ,mixrA drxR dMfIW liaWA `le§Ÿ¦§¦¤¦§¤©§Ÿ¤¨¦¦

xEar drxtl diEpw xaM dzid ux`d̈¨¤¨§¨§¨§¨§©§Ÿ£
mznc` zxEnY mdl xkOW mgNd©¤¤¤¨©¨¤§©©§¨¨

)m"`x(.
àìå .dzøáça Bæ øéò ìL áéLBäå§¦¤¦©£¤§¨§Ÿ
àlà ,úàæ áBzëì áeúkä Cøöäª§©©¨¦§Ÿ¤¨
ïekúpL ,óñBé ìL BçáL òéãBäì§¦©¦§¤¥¤¦§©¥
eéäé àlL ,åéçà ìòî ätøç øéñäì§¨¦¤§¨¥©¤¨¤Ÿ¦§

íéìBb íúBà ïéøB÷±,q oiNEg i"WxaE ¦¨¦§©¦¦
± Exwil `lC ikid iM" :a cEOr sFq©¦¥¦§¨¦§
ipA milFB :onf xg`l eig`l mixvn¦§©¦§¤¨§©©§©¦§¥

."mlbd Kkl ,milFb¦§¨¦§¨
'Bâå íéøöî ìeáâ äö÷îäNò ïk Y ¦§¥§¦§©¦§¥¨¨

,íéøöî úeëìîa øLà íéøòä ìëì§¨¤¨¦£¤§©§¦§©¦
dìeáâ äö÷ ãòå dìeáâ äö÷î±`le ¦§¥§¨§©§¥§¨§Ÿ

df lEab dvwAW mrd z` xiardW¤¤¡¦¤¨¨¤¦§¥§¤
dn oM m` iM ,lEaBd lW ipXd dvTl©¨¤©¥¦¤©§¦¦¥¤
Wxtn okl ?lEaBd KFzAW EN`l dUr̈¨§¥¤§©§¨¥§¨¥
dUr oMWe ,xirl xirn mzF` xiardW¤¤¡¦¨¥¦§¦§¤¥¨¨
mixvn lEaB lkAW mixrd lkl§¨¤¨¦¤§¨§¦§©¦

)`"eb(.ak dxez
(ak)íéðäkäì ìk .íéøîBkä YïBL ©Ÿ£¦©¨¦¨§

àeä úeäìàì úøLî ïäk±i"WxaE Ÿ¥§¨¥¤¡Ÿ§©¦
zExiW dPEdM oFWl" :b ,gk zFnW§§§¨¥

."`Ed
ì íäL ïúBàî õeçBîk ,älãb ïBL ¥¨¤¥§§ª¨§

"ïéãî ïäk"±i"WxaE .fh ,a zFnW Ÿ¥¦§¨§§©¦
."odAW ax" :mẄ©¤¨¤

"ïBà ïäk"±mB d`x .dn ,`n lirl Ÿ¥§¥§¥©
FnM ,mixU ± mipdM" :hi ,ai aFI` i"Wx©¦¦Ÿ£¦¨¦§
i"Wx mB d`xE ."oF` odM ,oicn odMŸ¥¦§¨Ÿ¥§¥©©¦
."mixU ± mipdM zklnn" : e ,hi zFnW§©§¤¤Ÿ£¦¨¦
rnWnA Wi" :c ,iw miNdY i"WxA oke§¥§©¦§¦¦¥§©§©

."dxxUE dPEdM odMŸ¥§¨§¨¨
íéðäkì ÷çíçì Cëå Ck "÷ç" Y Ÿ©Ÿ£¦Ÿ¨§¨¤¤

íBéì±Elk`e" :KWndA WxFtOW itkE §§¦¤§¨©¤§¥§¨§
."drxR mdl ozp xW` mTg z`bk dxez ¤ª¨£¤¨©¨¤©§Ÿ

(bk)àäéðà íâå" Bîk ,äpä Bîk Y ¥§¦¥§§©£¦
"ézúð Làøa Ckøc àä±,fh l`wfgi ¥©§¥§Ÿ¨©¦§¤§¥

dPd FnM ± `d .bn)my i"yx(.ck dxez ¥§¦¥
(ck)Y äãOä òøæìäðL ìëaL± §¤©©¨¤¤§¨¨¨

DzF` xEar ixdW ,dpW DzF` lW `le§Ÿ¤¨¨¨¤£¥£¨
rFxfl rxf mdl ozp dpW)`"eb(F` . ¨¨¨©¨¤¤©¦§©

Fpi` "dcVd rxfl"W xnFl `AW¤¨©¤§¤©©¨¤¥
,"drxtl ziWing" lr aqEn¨©£¦¦§©§Ÿ
xEar oFrxR didi drxtl ziWingW¤£¦¦§©§Ÿ¦§¤¥¨£

dcVd rxf)dcya x`a(rAx`e" lr `N` , ¤©©¨¤¤¨©§©§©

zFcId rAx`OW ,"mkl didi zFcId©¨¦§¤¨¤¤¥©§©©¨
lkAW dcVd rxf xEar EgwY EN`d̈¥¦§£¤©©¨¤¤§¨

.dpẄ¨
íëézáa øLàìå"ìëàìå" Y±d`xp §©£¤§¨¥¤§¤¡Ÿ¦§¤

i"Wx wiYrd "lFk`le" zaiYW¤¥©§¤¡¤§¦©¦
,"mkRhl lFk`le" wEqRd KWndn¥¤§¥©¨§¤¡§©§¤
xW` lFk`le" :o`M aEzM ENi`kE§¦¨¨§¤¡£¤
xEn`d "mklk`lE" la` ,"mkiYaA§¨¥¤£¨§¨§§¤¨¨
dnE ."mklk`nlE" FWExiR ok iptl¦§¥¥¥§©£©§¤©
xW` .. lk`nlE" :o`M WxiR `NX¤Ÿ¥©¨§©£©£¤
KWnp "mklk`lE"W EpidC) "mkiYaA§¨¥¤§©§¤§¨§§¤¦§¨

"mkiYaA xW`le" lr mB(:xnFl Wi ? ©©§©£¤§¨¥¤¥©
,"lFk`le" xMfp sHd iABW mEXn¦¤©¥©©¦§©§¤¡
xW`le" iAB mB xnFl Kixv oM `nzQn¦§¨¨¥¨¦©©©¥§©£¤
df ixd ,"mkl" iAB ,xnFlM ."mkiYaA§¨¥¤§©©¥¨¤£¥¤
iAB ENi`e ,eilrA mY`W ,mkNW lk`n©£¨¤¨¤¤©¤§¨¨§¦©¥
`N` ,mdNW lk`n df oi` ziAd ipA§¥©©¦¥¤©£¨¤¨¤¤¨

.EPOn lFk`l milFki mdW wx©¤¥§¦¤¡¦¤
úBçôMäå íéãáòä±xW` lM `le ¨£¨¦§©§¨§Ÿ¨£¤

KMÎxg` xn`p ixdW ,mkiYaA§¨¥¤¤£¥¤¡©©©¨
cxtpA "mkRhl")`"ebe m"`x(xiMfd `le . §©§¤§¦§¨§Ÿ¦§¦

xn`X dnA zFllkp od iM ,miWPd©¨¦¦¥¦§¨§©¤¨©
"mklk`lE")dcya x`a(xiMfdX dnE . §¨§§¤©¤¦§¦

mzlik`W mEXn ?sFQA wx sHd©©©©¦¤£¦¨¨
dhrEn)cecl likyn(. £¨



נט ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה מּכיון לזרע וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ּדסֹוטה ׁשּבא ּבּתֹוספּתא ׁשנינּו Ï‡.וכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ…
ÌL˙∑חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא ׁשממה, ּתהא .לא ≈»ְְְְֵֵֵֵֶָָָֹֹֹ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר לה יֹוסף ׁשאין זֹולזּכרֹון עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻּבחבר ּתּה.

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ס)ׁשּלא B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ְִִִֶָֹƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ּגבּולּה קצה ועד ּגבּולּה מקצה .מצרים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָ

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

o`MW xnFl Kixve .arxd zNigzl xfg̈©¦§¦©¨¨¨§¨¦©¤¨
`AW xg` ,zipXd dpXd sFql dpEMd©©¨¨§©¨¨©¥¦©©¤¨

awri)dcya x`a(oFWNn rnWn oke . ©£Ÿ§¥©§©¦§
EligzdW Epide .e wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨§©§¤¦§¦
oke .ziWilW dpW zNigzA rFxfl¦§©¦§¦©¨¨§¦¦§¥
oke .hi wEqtA i"Wx ixaCn rnWn©§©¦¦§¥©¦§¨§¥
:`i ,hk l`wfgi i"WxA WxFtn§¨§©¦§¤§¥
,arxd wqR mixvnl awri cxIXnE"¦¤¨©©£Ÿ§¦§©¦¨©¨¨¨

dpXA ixdWziWilXdxn`PW ,Erxf ¤£¥©¨¨©§¦¦¨§¤¤¡©
."'eke digpe rxf oze§¤¤©§¦§¤

'Bâå óñkä íz íà ékøLà "ék" Y± ¦¦©©¤¤§¦£¤
oFWNn `le ,xW` zErnWnA "m`"¦§©§¨£¤§Ÿ¦§

mY i`Ce ixdW ,wtq)`"eb(:FWExiR Kke . ¨¥¤£¥©©¨§¨¥
mY xW` ipFc`n cgkp `lsqMd)ixac Ÿ§©¥¥£¦£¤©©¤¤

cec(FnM ,"`N`" oFWNn FWxtl oi`e .§¥§¨§¦§¤¨§
f` iM ,"dcVA x`A"de m"`xd EWwdW¤¦§¨§¥§©§¥©¨¤¦¨

`l" mr xAgzn Fpi`cgkpipFc`n." ¥¦§©¥¦Ÿ§©¥¥£¦
äð÷näå "óñkä íz"±Edf "dpwOde" ©©¤¤§©¦§¤§©¦§¤¤

mW iM ,"dndAd dpwnE" lW xESiw¦¤¦§¥©§¥¨¦¥
dndAd lr wx `Ed mFwn lkA dpwn¦§¤§¨¨©©©§¥¨

)m"`x t"r(.

ìkä àáe±oFnn mEW E`ivFd `NW ¨©Ÿ¤Ÿ¦¨
mgNd xEar `N` mixg` mipiprl§¦§¨¦£¥¦¤¨£©¤¤

)g"ty(.
"éðãà" ãé "ìà"±zEWxl ,xnFlM ¤©£Ÿ¦§©¦§

sqMd mYW xnFl mzpEke ,ipFc £̀¦§©¨¨¨©¤©©¤¤
sqFi zEWxl E`aE mdilral dndAde§©§¥¨§©£¥¤¨¦§¥

)m"`x(.
eðúiåb íà ézìaàì "íà" :Bîk Y± ¦§¦¦§¦¨¥§¦Ÿ

FWExiRW "iYla"l "m`" zaiY miCwd¦§¦¥©¦§¦§¦¤¥
dpad Fl oi` df `ll iM ,"`l" `Ed o`M̈Ÿ¦§Ÿ¤¥£¨¨

)m"`x(.
"eðúiåb"±EpzIeB `N` ,xnFlM §¦¨¥§©¤¨§¦¨¥

)m"`x(.hi dxez
(hi)Y òøæ ïúåäîãàä òBøæì± §¤¤©¦§©¨£¨¨

mgNl sqFpA ,xnFlMici lr Epl oYYW §©§¨©¤¤¤¦¥¨©§¥
mB Epl oY ,Epznc` z`e EpzF` dpwYW¤¦§¤¨§¤©§¨¥¥¨©
WxFtnM ,dUr oke .dnc`d rFxfl rxf¤©¦§©¨£¨¨§¥¨¨©§¨
mYrxfE rxf mkl `d" :bk wEqR oOwl§©¨¨¥¨¤¤©§©§¤

"dnc`d z`)m"`x(. ¤¨£¨¨
óñBé øîàL ét-ìò-óàå±.e ,dn lirl §©©¦¤¨©¥§¥

Léøç ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå"§¨¥¨¦£¤¥¨¦

,íéøöîì á÷òé àaL ïåékî ,"øéö÷å§¨¦¦¥¨¤¨©£Ÿ§¦§©¦
åéìâøì äëøa äàa±xfg qEliPdW ¨¨§¨¨§©§¨¤©¦¨©

KxAzdl)b ,p i"yxa onwlck(zFlrl xfge , §¦§¨¥§¨©©£
)i weqt i"yxa lirlck(,mixvn z` zFwWdlE§©§¤¦§©¦

azM oke .ci ,a lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥§¥¨©
."cecl liMUn"A§©§¦§¨¦
òBøæì eìéçúäå±qEliPd iOW xg`n §¦§¦¦§©¥©©¤¥©¦

znc` z` zFwWdlE zFlrl Exfg̈§©£§©§¤©§©
.mixvn¦§©¦

àzôñBúa eðéðL ïëå .áòøä äìëå§¨¨¨¨¨§¥¨¦§¤§¨
äèBñc±.g dkld i wxR §¨¤¤£¨¨

Y íLú àìàì" ,äîîL àäz àì Ÿ¥¨Ÿ§¥§¨¨¨
"øeáú±.qFlwpE` mEBxY §©§§§

ì.Leøç BðéàL "øea äãN" ïBL± §§¥¤¥¨
.a ,`t `Ow `aA .a ,fi oiaExirk dxez ¥¦¨¨©¨

(k)Y äòøôì õøàä éäzåBì äéeð÷ ©§¦¨¨¤§©§Ÿ§¨
±,FYlWnn zgY wx dzid ok iptNW¤¦§¥¥¨§¨©©©¤§©§

Fl diEpw dzidp zrke)`"ebe m"`x(.dxez §¨¥¦§§¨§¨
`k

(`k)øéáòä íòä úàåóñBé Y±`le §¤¨¨¤¡¦¥§Ÿ
did sqFi iM ,KEnqA lirl xMfPd drxR©§Ÿ©¦§¨§¥§¨¦¥¨¨

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל "ּכהן הּכֹומרים, ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" "ּכהן ÌÈ‰kÏ.מדין", ˜Á∑ ליֹום לחם וכ ּכ .חק ְִֵָֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆

קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

df lM lr i`xg`)m"`x(. ©§©©¨¤
øéòì øéòî±."mixrl" WExiRd Edf ¥¦§¦¤©¥¤¨¦

õøàa ÷ìç ãBò íäì ïéàL ïBøkæì§¦¨¤¥¨¤¥¤¨¨¤
±iM ,mixrA drxR dMfIW liaWA `le§Ÿ¦§¦¤¦§¤©§Ÿ¤¨¦¦

xEar drxtl diEpw xaM dzid ux`d̈¨¤¨§¨§¨§¨§©§Ÿ£
mznc` zxEnY mdl xkOW mgNd©¤¤¤¨©¨¤§©©§¨¨

)m"`x(.
àìå .dzøáça Bæ øéò ìL áéLBäå§¦¤¦©£¤§¨§Ÿ
àlà ,úàæ áBzëì áeúkä Cøöäª§©©¨¦§Ÿ¤¨
ïekúpL ,óñBé ìL BçáL òéãBäì§¦©¦§¤¥¤¦§©¥
eéäé àlL ,åéçà ìòî ätøç øéñäì§¨¦¤§¨¥©¤¨¤Ÿ¦§

íéìBb íúBà ïéøB÷±,q oiNEg i"WxaE ¦¨¦§©¦¦
± Exwil `lC ikid iM" :a cEOr sFq©¦¥¦§¨¦§
ipA milFB :onf xg`l eig`l mixvn¦§©¦§¤¨§©©§©¦§¥

."mlbd Kkl ,milFb¦§¨¦§¨
'Bâå íéøöî ìeáâ äö÷îäNò ïk Y ¦§¥§¦§©¦§¥¨¨

,íéøöî úeëìîa øLà íéøòä ìëì§¨¤¨¦£¤§©§¦§©¦
dìeáâ äö÷ ãòå dìeáâ äö÷î±`le ¦§¥§¨§©§¥§¨§Ÿ

df lEab dvwAW mrd z` xiardW¤¤¡¦¤¨¨¤¦§¥§¤
dn oM m` iM ,lEaBd lW ipXd dvTl©¨¤©¥¦¤©§¦¦¥¤
Wxtn okl ?lEaBd KFzAW EN`l dUr̈¨§¥¤§©§¨¥§¨¥
dUr oMWe ,xirl xirn mzF` xiardW¤¤¡¦¨¥¦§¦§¤¥¨¨
mixvn lEaB lkAW mixrd lkl§¨¤¨¦¤§¨§¦§©¦

)`"eb(.ak dxez
(ak)íéðäkäì ìk .íéøîBkä YïBL ©Ÿ£¦©¨¦¨§

àeä úeäìàì úøLî ïäk±i"WxaE Ÿ¥§¨¥¤¡Ÿ§©¦
zExiW dPEdM oFWl" :b ,gk zFnW§§§¨¥

."`Ed
ì íäL ïúBàî õeçBîk ,älãb ïBL ¥¨¤¥§§ª¨§

"ïéãî ïäk"±i"WxaE .fh ,a zFnW Ÿ¥¦§¨§§©¦
."odAW ax" :mẄ©¤¨¤

"ïBà ïäk"±mB d`x .dn ,`n lirl Ÿ¥§¥§¥©
FnM ,mixU ± mipdM" :hi ,ai aFI` i"Wx©¦¦Ÿ£¦¨¦§
i"Wx mB d`xE ."oF` odM ,oicn odMŸ¥¦§¨Ÿ¥§¥©©¦
."mixU ± mipdM zklnn" : e ,hi zFnW§©§¤¤Ÿ£¦¨¦
rnWnA Wi" :c ,iw miNdY i"WxA oke§¥§©¦§¦¦¥§©§©

."dxxUE dPEdM odMŸ¥§¨§¨¨
íéðäkì ÷çíçì Cëå Ck "÷ç" Y Ÿ©Ÿ£¦Ÿ¨§¨¤¤

íBéì±Elk`e" :KWndA WxFtOW itkE §§¦¤§¨©¤§¥§¨§
."drxR mdl ozp xW` mTg z`bk dxez ¤ª¨£¤¨©¨¤©§Ÿ

(bk)àäéðà íâå" Bîk ,äpä Bîk Y ¥§¦¥§§©£¦
"ézúð Làøa Ckøc àä±,fh l`wfgi ¥©§¥§Ÿ¨©¦§¤§¥

dPd FnM ± `d .bn)my i"yx(.ck dxez ¥§¦¥
(ck)Y äãOä òøæìäðL ìëaL± §¤©©¨¤¤§¨¨¨

DzF` xEar ixdW ,dpW DzF` lW `le§Ÿ¤¨¨¨¤£¥£¨
rFxfl rxf mdl ozp dpW)`"eb(F` . ¨¨¨©¨¤¤©¦§©

Fpi` "dcVd rxfl"W xnFl `AW¤¨©¤§¤©©¨¤¥
,"drxtl ziWing" lr aqEn¨©£¦¦§©§Ÿ
xEar oFrxR didi drxtl ziWingW¤£¦¦§©§Ÿ¦§¤¥¨£

dcVd rxf)dcya x`a(rAx`e" lr `N` , ¤©©¨¤¤¨©§©§©

zFcId rAx`OW ,"mkl didi zFcId©¨¦§¤¨¤¤¥©§©©¨
lkAW dcVd rxf xEar EgwY EN`d̈¥¦§£¤©©¨¤¤§¨

.dpẄ¨
íëézáa øLàìå"ìëàìå" Y±d`xp §©£¤§¨¥¤§¤¡Ÿ¦§¤

i"Wx wiYrd "lFk`le" zaiYW¤¥©§¤¡¤§¦©¦
,"mkRhl lFk`le" wEqRd KWndn¥¤§¥©¨§¤¡§©§¤
xW` lFk`le" :o`M aEzM ENi`kE§¦¨¨§¤¡£¤
xEn`d "mklk`lE" la` ,"mkiYaA§¨¥¤£¨§¨§§¤¨¨
dnE ."mklk`nlE" FWExiR ok iptl¦§¥¥¥§©£©§¤©
xW` .. lk`nlE" :o`M WxiR `NX¤Ÿ¥©¨§©£©£¤
KWnp "mklk`lE"W EpidC) "mkiYaA§¨¥¤§©§¤§¨§§¤¦§¨

"mkiYaA xW`le" lr mB(:xnFl Wi ? ©©§©£¤§¨¥¤¥©
,"lFk`le" xMfp sHd iABW mEXn¦¤©¥©©¦§©§¤¡
xW`le" iAB mB xnFl Kixv oM `nzQn¦§¨¨¥¨¦©©©¥§©£¤
df ixd ,"mkl" iAB ,xnFlM ."mkiYaA§¨¥¤§©©¥¨¤£¥¤
iAB ENi`e ,eilrA mY`W ,mkNW lk`n©£¨¤¨¤¤©¤§¨¨§¦©¥
`N` ,mdNW lk`n df oi` ziAd ipA§¥©©¦¥¤©£¨¤¨¤¤¨

.EPOn lFk`l milFki mdW wx©¤¥§¦¤¡¦¤
úBçôMäå íéãáòä±xW` lM `le ¨£¨¦§©§¨§Ÿ¨£¤

KMÎxg` xn`p ixdW ,mkiYaA§¨¥¤¤£¥¤¡©©©¨
cxtpA "mkRhl")`"ebe m"`x(xiMfd `le . §©§¤§¦§¨§Ÿ¦§¦

xn`X dnA zFllkp od iM ,miWPd©¨¦¦¥¦§¨§©¤¨©
"mklk`lE")dcya x`a(xiMfdX dnE . §¨§§¤©¤¦§¦

mzlik`W mEXn ?sFQA wx sHd©©©©¦¤£¦¨¨
dhrEn)cecl likyn(. £¨
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(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמ ֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בבבבּהּהּהּה ווווּיּיּיּיאחזאחזאחזאחזּוּוּוּו ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן ּבּבּבּבארץארץארץארץ מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
ּגמּורה. ּכאחּזה יׂשראל לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּלׁשֹון

לּמצרים? ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני הּקּב"ה ּדנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא ׁשהיא (ּפרק ּגׁשן ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ את לׂשרה העניק ׁשּפרעה ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ארץ  את ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ּכנען, מארץ יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויתירה
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנען,

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
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סי ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמ ֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בבבבּהּהּהּה ווווּיּיּיּיאחזאחזאחזאחזּוּוּוּו ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן ּבּבּבּבארץארץארץארץ מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
ּגמּורה. ּכאחּזה יׂשראל לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּלׁשֹון

לּמצרים? ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני הּקּב"ה ּדנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא ׁשהיא (ּפרק ּגׁשן ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ את לׂשרה העניק ׁשּפרעה ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ארץ  את ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ּכנען, מארץ יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויתירה
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנען,
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יום ראשון - כ"ט כסלו
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום רביעי - ב' טבת
פרק כ, מפרק י 
עד סוף פרק יז

יום שני - ל' כסלו
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' טבת
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' טבת
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' טבת
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' טבת
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד

לשבוע פרשת ויגש תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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"àaä íìBò éiç14,- ©¥¨©¨
daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl ,oky
iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh miyrne

- ?`adÎmlerdäðéëMä åéfî ïéðäpL àeä àaä íìBò ék15, ¦¨©¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨
,dpikyd eifn zepdpe `adÎmlera zeayei zenyp -àeäL¤

,äâOää âeðòz`ed izin`d beprzd ,oky .ziwl`d - ©£©©¨¨
,xacd z` mipianykì øLôà éàåelôà ,àøáð íeL §¦¤§¨§¦§¨£¦
,âéOäì ,íéðBéìòäîzenleray miipgexd mi`xapd mb - ¥¨¤§¦§©¦

,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrdékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨
;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨
øLàk íà ék ,ììk déa,icedi ly eytp -àñéôz ¥§¨¦¦©£¤§¦¨

ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤

àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe¦§©¤¤§©¨¨©¨§©§¨§ª§¨
éøa.ãç àlk àeä C,zeevnae dxeza zyalzne "zqtez" - §¦ª¨©

d"awde dxez ,oky .ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f`
miaeh miyrne daeyza zg` dry dti ,okl .cg` xac md
iig lkn dfdÎmlera
,oky .`adÎmlerd
dbiyn `adÎmlera
dx`d dnypd dpiane
Îlr eli`e ,cala ziwl`
miaeh miyrne daeyz ici

Îmleraxywzn ,dfd
.envr d"awa icedióàå§©

äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
,dyalzd dxezdy oeeik
,miinyb mixaca ,xen`k
elkya mc`d ,ixd ,biyn
miinybd mipiprd z` wx
,dxezd zyaeln mda
eznkg mvr z` `le
- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi` -úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥
B÷açî ïéa ,Cìna©¤¤¥§©§

àeäLk,jlnd -Leáì §¤¨
àeäL ïéa ãçà Leáì§¤¨¥¤
,íéLeáì änk Leáì̈©¨§¦

;íëBúa Cìnä óebL øçàîmc` ly elkyyk mb jk - ¥©©¤©¤¤§¨
miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd "lky" biyn
,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr ly miyeala o`k

z` ,dfÎiciÎlrjlnd,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,
f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada ztqep dlrn

xezay jxazi epevxe eznkgn,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldl "`ipz"d xne` df itlk,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§

,åéLeaìî CBz úLaìî àéäL íb,jkl di`x `iane - ©¤¦§ª¤¤©§¨
:"ewagn jlnd" dxez iciÎlryBðéîéå" :áeúkL Bîkly - §¤¨¦¦

,d"awd"éð÷açú16,ïéîiî äðzpL äøBzä àéäL ,dxezd - §©§¥¦¤¦©¨¤¦§¨¦¨¦
ly "zipnid eci"n dpzip `id ik ,d"awd ly "epini" z`xwp

,d"awd:íéîe ãñç úðéça àéäL,dlawd zxeza x`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦
dxezdy ,lirl xaqedy itk) min lre cqg lr fnex "oini"y
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå

èêøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ג.16.ברכות ח, השירים שיר

elqk 'l ipy mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ל' שני יום
פרק ה  ,h 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øôcr,18 'nr.äðôå ãö

weqtdn .y` lre dxeab lr - "l`ny"e ,(minl dlynp
dn - ipyd oiprd okÎmb epyi dxezay ,mi`ex ep` xen`d

siwn jlnd ,"ewagn jlnd"yeze`dxezd lkyy ,erexfa
- (d"awd mr cg` xace) d"awd ly eznkge epevx `edy

dpyi dxez cenilay jk .dxez cneld icedid z` siwn
mc`d ly ezpad :dletk dlrndtiwnztwene,dxezd lkya

iabl dxezd zbyde zpada ztqep zcgein dlrn dpyi jkae
.iyingd wxta x`aziy enk ,zeevnd x`y

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

,oky .epl xaqene oaen

biyne dxez cnel icediyk

dxeza oiprd z` elkya

siwn `ed - cnel `edy

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

icedid z` mitiwn d"awd

yxec - dxez ecenil zrya

.xaqde xe`ia

iyingd wxtaxiaqi ,epiptly

z` ,dagxda owfd epax

xn`nay "`qitz" iehiad

daygn oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt"

mey oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygnqtezepevxa "

wxta ,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
"'eëdvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -

ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y oiivl
.d"awa "qetzl" dleki daygn mey oi`y ,"`qitz" iehiaa

z`f zexnly ,epxkfd xak jkl xywdaxyt`d"awa qetzl
,`eti` ,epilr .envr d"awd mr cg` xac `idy dxez iciÎlr

daygn s`y ,"`qitz" iehiad ahid oiadldpi`dleki
dxez iciÎlr cvik mb oiap jkÎiciÎlre ,d"awa "qetzl"xyt`

.ea qetzlìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤
âéOîe ìékNnLk§¤©§¦©¦

,ìkNî äæéà BìëNa- §¦§¥¤ª§¨
,ilky oiprìëOä éøä£¥©¥¤

ìkNnä úà ñôBz¥¤©ª§¨
,BìëNa Bôéwîeink - ©¦§¦§

,miieqn xac ecia wifgny
.xacd z` dtiwn eci ixd
dpadl qgia mb jk
`edy xacd ,zilky
,elky jeza `vnp ,oian
,xacd z` siwn elkye

ìkNnäå`edy xacd - §©ª§¨
,oianówîe ñtúð¦§¨ª¨

ìëOä CBúa Laìîe§ª¨§©¥¤
,BìékNäå BâéOäLlkydy ,owfd epax xiaqd o`k cr - ¤¦¦§¦§¦

wx zeidl leki df xac - oian `edy "lkyen"a "qtez" iyep`d
ebiydy" :"`ipz"d oeylk ,xacd z` ahid oian `edy ixg`

:zilkyd dpada sqep oipr xiaqi jli`e o`kn ."elikydeíâå§©
ìkNna Laìî ìëOäz` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk - ©¥¤§ª¨©ª§¨

,z`fe ,cnel `edy lkyd;BìëNa BñôBúå BâéOnL äòLa- §¨¨¤©¦§§§¦§
epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl oipra rewy `edyk
,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy xacd f`y ,exey`l
ipy mpyi ilky byen zpadl qgiay ixd .elky z` siwn `ede
z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"d z` siwn lkyd :mipipr

,lkydäðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî íãàLk :ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨
déøea ìò døeLàì àøîâa Bàriwyn `edyk ,xnelk - ¦§¨¨©£¨©§¨

,dkld dze`a elky z` ahidéwîe ñôBz BìëN éøäó £¥¦§¥©¦
,dúBà,dkldd z` -.äòL dúBàa da Laìî BìëN íâå ¨§©¦§§ª¨¨§¨¨¨

dkldd z` oiadl rbiizn `edyk -1,ea ynzydy lynd .
:envr lynpd ,ok` ,`edBðBöøe Búîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨§
,àeä-Ceøa-LBãwä ìLlkyy ,iriaxd wxta epxkfdy enk - ¤©¨¨

,d"awd ly eznkg `ed dklddwqtely epevx - dkldd
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá

äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù
ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את



סג elqk h"k oey`x mei Ð Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט ראשון יום
,16 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøåúäù øçàîå,h 'nr cr:íéîå ãñç
úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦

pädìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëå Lôze`n yy lk - ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨
ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr dylye

,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cräøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨
'ä úà íéiçä øBøöa11 ¦§©©¦¤

Lnî 'ä øBàå ,Lnî©¨§©¨
dLéaìîe dôéwî©¦¨©§¦¨
Bîk ,dìâø ãòå dLàøî¥Ÿ¨§©©§¨§
äñçà éøeö" :áeúkL¤¨¦¤¡¤

"Ba12,lr oibny xac -
siwn `ed ixd ,mc`d

,eiccv lkn eze`:áéúëe§¦
"epøèòz ïBöø äpvk"13, ©¦¨¨©§§¤

Búîëçå BðBöø àeäL¤§§¨§¨
íéLaìîä Cøaúé¦§¨¥©§ª¨¦

.äéúBöîe BúøBúa- §¨¦§¤¨
epevx ik m`y ,ixd xaqed
md d"awd ly eznkge
dpaddn ixnbl dlrnl
"ecxi" md ,ziyep`d
zeevne dxeza eyalzde
ze`hazn ody itk
ick ,miinyb mipipra
mc`d lkei ociÎlry
mr cg`zdle xywzdl

.ynn d"awd
:eøîà ïëìåepinkg - §¨¥¨§

:l"fúçà äòL äôé"¨¨¨¨©©
íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦
ìkî äfä íìBòa íéáBè¦¨¨©¤¦¨

"àaä íìBò éiç14,- ©¥¨©¨
daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl ,oky
iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh miyrne

- ?`adÎmlerdäðéëMä åéfî ïéðäpL àeä àaä íìBò ék15, ¦¨©¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨
,dpikyd eifn zepdpe `adÎmlera zeayei zenyp -àeäL¤

,äâOää âeðòz`ed izin`d beprzd ,oky .ziwl`d - ©£©©¨¨
,xacd z` mipianykì øLôà éàåelôà ,àøáð íeL §¦¤§¨§¦§¨£¦
,âéOäì ,íéðBéìòäîzenleray miipgexd mi`xapd mb - ¥¨¤§¦§©¦

,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrdékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨
;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨
øLàk íà ék ,ììk déa,icedi ly eytp -àñéôz ¥§¨¦¦©£¤§¦¨

ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤

àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe¦§©¤¤§©¨¨©¨§©§¨§ª§¨
éøa.ãç àlk àeä C,zeevnae dxeza zyalzne "zqtez" - §¦ª¨©

d"awde dxez ,oky .ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f`
miaeh miyrne daeyza zg` dry dti ,okl .cg` xac md
iig lkn dfdÎmlera
,oky .`adÎmlerd
dbiyn `adÎmlera
dx`d dnypd dpiane
Îlr eli`e ,cala ziwl`
miaeh miyrne daeyz ici

Îmleraxywzn ,dfd
.envr d"awa icedióàå§©

äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
,dyalzd dxezdy oeeik
,miinyb mixaca ,xen`k
elkya mc`d ,ixd ,biyn
miinybd mipiprd z` wx
,dxezd zyaeln mda
eznkg mvr z` `le
- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi` -úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥
B÷açî ïéa ,Cìna©¤¤¥§©§

àeäLk,jlnd -Leáì §¤¨
àeäL ïéa ãçà Leáì§¤¨¥¤
,íéLeáì änk Leáì̈©¨§¦

;íëBúa Cìnä óebL øçàîmc` ly elkyyk mb jk - ¥©©¤©¤¤§¨
miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd "lky" biyn
,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr ly miyeala o`k

z` ,dfÎiciÎlrjlnd,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,
f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada ztqep dlrn

xezay jxazi epevxe eznkgn,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldl "`ipz"d xne` df itlk,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§

,åéLeaìî CBz úLaìî àéäL íb,jkl di`x `iane - ©¤¦§ª¤¤©§¨
:"ewagn jlnd" dxez iciÎlryBðéîéå" :áeúkL Bîkly - §¤¨¦¦

,d"awd"éð÷açú16,ïéîiî äðzpL äøBzä àéäL ,dxezd - §©§¥¦¤¦©¨¤¦§¨¦¨¦
ly "zipnid eci"n dpzip `id ik ,d"awd ly "epini" z`xwp

,d"awd:íéîe ãñç úðéça àéäL,dlawd zxeza x`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦
dxezdy ,lirl xaqedy itk) min lre cqg lr fnex "oini"y
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå

èêøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ג.16.ברכות ח, השירים שיר

elqk 'l ipy mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ל' שני יום
פרק ה  ,h 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øôcr,18 'nr.äðôå ãö

weqtdn .y` lre dxeab lr - "l`ny"e ,(minl dlynp
dn - ipyd oiprd okÎmb epyi dxezay ,mi`ex ep` xen`d

siwn jlnd ,"ewagn jlnd"yeze`dxezd lkyy ,erexfa
- (d"awd mr cg` xace) d"awd ly eznkge epevx `edy

dpyi dxez cenilay jk .dxez cneld icedid z` siwn
mc`d ly ezpad :dletk dlrndtiwnztwene,dxezd lkya

iabl dxezd zbyde zpada ztqep zcgein dlrn dpyi jkae
.iyingd wxta x`aziy enk ,zeevnd x`y

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

,oky .epl xaqene oaen

biyne dxez cnel icediyk

dxeza oiprd z` elkya

siwn `ed - cnel `edy

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

icedid z` mitiwn d"awd

yxec - dxez ecenil zrya

.xaqde xe`ia

iyingd wxtaxiaqi ,epiptly

z` ,dagxda owfd epax

xn`nay "`qitz" iehiad

daygn oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt"

mey oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygnqtezepevxa "

wxta ,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
"'eëdvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -

ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y oiivl
.d"awa "qetzl" dleki daygn mey oi`y ,"`qitz" iehiaa

z`f zexnly ,epxkfd xak jkl xywdaxyt`d"awa qetzl
,`eti` ,epilr .envr d"awd mr cg` xac `idy dxez iciÎlr

daygn s`y ,"`qitz" iehiad ahid oiadldpi`dleki
dxez iciÎlr cvik mb oiap jkÎiciÎlre ,d"awa "qetzl"xyt`

.ea qetzlìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤
âéOîe ìékNnLk§¤©§¦©¦

,ìkNî äæéà BìëNa- §¦§¥¤ª§¨
,ilky oiprìëOä éøä£¥©¥¤

ìkNnä úà ñôBz¥¤©ª§¨
,BìëNa Bôéwîeink - ©¦§¦§

,miieqn xac ecia wifgny
.xacd z` dtiwn eci ixd
dpadl qgia mb jk
`edy xacd ,zilky
,elky jeza `vnp ,oian
,xacd z` siwn elkye

ìkNnäå`edy xacd - §©ª§¨
,oianówîe ñtúð¦§¨ª¨

ìëOä CBúa Laìîe§ª¨§©¥¤
,BìékNäå BâéOäLlkydy ,owfd epax xiaqd o`k cr - ¤¦¦§¦§¦

wx zeidl leki df xac - oian `edy "lkyen"a "qtez" iyep`d
ebiydy" :"`ipz"d oeylk ,xacd z` ahid oian `edy ixg`

:zilkyd dpada sqep oipr xiaqi jli`e o`kn ."elikydeíâå§©
ìkNna Laìî ìëOäz` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk - ©¥¤§ª¨©ª§¨

,z`fe ,cnel `edy lkyd;BìëNa BñôBúå BâéOnL äòLa- §¨¨¤©¦§§§¦§
epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl oipra rewy `edyk
,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy xacd f`y ,exey`l
ipy mpyi ilky byen zpadl qgiay ixd .elky z` siwn `ede
z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"d z` siwn lkyd :mipipr

,lkydäðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî íãàLk :ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨
déøea ìò døeLàì àøîâa Bàriwyn `edyk ,xnelk - ¦§¨¨©£¨©§¨

,dkld dze`a elky z` ahidéwîe ñôBz BìëN éøäó £¥¦§¥©¦
,dúBà,dkldd z` -.äòL dúBàa da Laìî BìëN íâå ¨§©¦§§ª¨¨§¨¨¨

dkldd z` oiadl rbiizn `edyk -1,ea ynzydy lynd .
:envr lynpd ,ok` ,`edBðBöøe Búîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨§
,àeä-Ceøa-LBãwä ìLlkyy ,iriaxd wxta epxkfdy enk - ¤©¨¨

,d"awd ly eznkg `ed dklddwqtely epevx - dkldd
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá

äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù
ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את



zahסד '` iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  א' שלישי יום
פרק ה  ,18 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìòî úàæå,i 'nr cr:(ç"òøôá

:oicd didiy d"awd dvx jk ,d"awd,BðBöøa äìòL¤¨¨¦§
Cøc Cëå Ck ïáeàø ïòèiLkL¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî ¤§¤¦§Ÿ§¥¨§¨¤¤¨¨§¦§¨§¨

íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé,xacd okziy s` - ¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦
ikìò ètLîì àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨©

,elà úBòéáúe úBðòè- §¨§¦¥
dxezd oipr lk m` ,ixd
z` rcil" wx `ed
ick ,"oeyri xy` dyrnd
z` miiwl cvik zrcl

oecipae - zeevndocic:
z` weqtl ji` zrcl
- rx`i dfk xacyk oicd
,zlrez lk oi` ,ok m`e
dkldd zricia ,dxe`kl
`ly dxezÎoicl xywa
,j` .didi `lye did
,`l` ,jk `l `id zn`d
dkld zpade zrici mvr
,envrlyk zilkz `ed

- d"awd ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd zpada ,oky
:xne` `ed jkeBðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§

,Ck äæå Ck äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå§¨§¨¤©¨¨¤¦¦§Ÿ¤¨§¤¨
äæ ÷ñt BìëNa âéOîe òãBé íãàLk éøä ,Ck ÷ñtä äéäé¦§¤©§©¨£¥§¤¨¨¥©©¦§¦§§©¤

íé÷ñBt Bà àøîb Bà äðLna äëeøòä äëìäkdpey - ©£¨¨¨£¨©¦§¨§¨¨§¦
on `ly ,mixg` miwegn oicd wqt z` rcei `edyk xacd
,wqtp mixg` miweg mze`a mby xacd ixyt`y s` ,dxezd
oi` - dxeza ,licadl ,`edy enk oic wqt eze` ,dxwn eze`a

dpade drici `l` ,d"awd ly eznkge epevx ,la` ,df
:dxezd on eizerici z` a`ey `edyk eli`e .ziyep`äæ éøä£¥¤

éwîe ñôBúå âéOî-LBãwä ìL Búîëçå BðBöø BìëNa ó ©¦§¥©¦§¦§§§¨§¨¤©¨
BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøä§¥©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§

,Búîëçå,dxez ila - §¨§¨
lkezy daygn oi`
`le d"awa "qetzl"

,eznkge epevxaíà ék¦¦
íúeLaìúäaly - §¦§©§¨

,d"awd ly eznkge epevx
úBëeøòä úBëìäa©£¨¨£

,eðéðôìewlg edf - §¨¥
,oiprd ly oey`xd
,dkld oian `edyky
z` elkya siwn `ed
.d"awd ly eznkge epevx

:o`k miiw sqep oipríâå§©
.íäa Laìî BìëN- ¦§§ª¨¨¤

epevxa yaeln elky
mitiwn d"awd ly eznkge epevx ,xnelk ,d"awd ly eznkgae

.elky z`Bkøòk àìå ,eäBîk ãeçé ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥¦¨§Ÿ§¤§
,úeiîLâa ììk àöîð,mdipia jexr oi`y mixac ipyy - ¦§¨§¨§©§¦

,dfk cegi`a ecgiiziìkî Lnî íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨
.äpôe ãöly elky cg`zn da ,dxez zpada xacdy enk - ©¦¨

- d"awd ly eznkge epevx `edy - dxezd lky mr mc`d
dxezd lkye dxezd lky z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl

.mc`d lky z` siwn

úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©
,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzä úòéãédlrnd - §¦©©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦

iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde zriciay
,diyrúåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©

.øeaãaL äøBz ãeîìz©§¨¤§¦
wxta xkfpy enk -
dxez cenilay ,mcewd
dxezd zpad zevn zniiw
:dxeza xeaicd zevne
,dxeza xeaicd zevn
mixne`yk miniiwn ,dta
`l m` mb j"pzd iweqt
milnd yexit mipian
dlrnd eli`e .obyene
zpad zevnay dlecbd
meya zniiw dpi` ,dxezd
ly efa mb ,zxg` devn

,dxeza xeaicäNòîe øeaãaL úBönä ìk éãé ìò ék- ¦©§¥¨©¦§¤§¦©£¤

,diyre xeaic iciÎlr ,miiwn icediyàeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Lôpä úà Léaìî,iwl` yeala -dLàøî 'ä øBà dôéwîe ©§¦¤©¤¤©¦¨¥Ÿ¨

,dìâø ãòå.ytpay dpezgzd dpigal cr dpeilrd dpigadn - §©©§¨
äøBzä úòéãéáe,dxez oian icediyk -ìëOäL ãálî ¦¦©©¨¦§©¤©¥¤

,'ä úîëça Laìî- §ª¨§¨§©
dtiwn d"awd ly eznkg

,jk lr sqep ,eze`äpä¦¥
,Baø÷a 'ä úîëç íb- ©¨§©§¦§

,dxez oiand mc`d ly
ed znkg siwn elkyy,'i

:"`ipz"d oeylaeäî©
ñôBúå âéOî ìëOäM¤©¥¤©¦§¥

éwîeäî BìëNa ó ©¦§¦§©
ñtúì Bì øLôàM¤¤§¨¦§Ÿ
,äøBzä úòéãéî âéOäìe§©¦¦¦©©¨
çëå BìëN éôk Léà¦§¦¦§§Ÿ©
BúâOäå Búòéãé§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôa,ixd .ceq ,yexc ,fnx ,hyt :dxezd iwlg drax`a - §©§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäì

úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
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x`ya zniiwy dlrnl sqepa ,zniiw ,dxez zpade zriciay
dn `ide ,ztqep dlrn ,ytpd z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd
ly lky siwn elkyy iciÎlr ,'ied xe` z` dtiwn ytpdy

.d"awd ly epevxe eznkg `idy dxezúòéãéaL éôìe§¦¤¦¦©
,äøBzä,dzpade - ©¨

Lôða úLaìî äøBzä©¨§ª¤¤§¤¤
úôwîe BìëNå íãàä̈¨¨§¦§ª¤¤

,íëBúaelkyae eytpa - §¨
,mc`d lyúàø÷ð ïëì- ¨¥¦§¥

,dxezd'íçì' íLa§¥¤¤
Bîk ék .'Lôpä ïBæî'e§©¤¤¦§
úà ïæ éîLbä íçläL¤©¤¤©©§¦¨¤
BëBúa BñéðënLk óebä©§¤©§¦§
íL Ctäðå ,Lnî Baø÷å§¦§©¨§¤§©¨
øNáe íc úBéäì¦§¨¨¨
äéçé éæàå ,BøNák¦§¨©£©¦§¤
úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©
Lôða dúâOäå äøBzä©¨§©¨¨¨§¤¤
áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥
ãò BìëN ïeiòa§¦¦§©
BìëNa úñtúpL¤¦§¤¤§¦§
eéäå Bnò úãçàúîe¦§©¤¤¦§¨

íéãçàìdxezde ytpd - ©£¨¦
:f`e ,cg` xacl zeyrp

äNòð,dxezd -ïBæî ©£¨¨
,daø÷a íéiçå Lôpì©¤¤§©¦§¦§¨
óBñ-ïéà íéiçä éiçî¥©¥©©¦¥

Laìîä àeä-Ceøa- ¨©§ª¨
,yaeln seqÎoi`dBúøBúå Búîëça.daø÷aLytpa - §¨§¨§¨¤§¦§¨

,dxez oiane cneld icedidáeúkL eäæå2CBúa EúøBúå" : §¤¤¨§¨§§
,"éòîdpefn ziidp dxezd ,xnelk -,ytpd ly iniptdBîëe ¥¨§

úBîLpä éLeálL ,â ÷øt ãî øòL "íéiç õò"a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤¤§¥©§¨
,úBönä ïä ïãò ïâalkez ,zlaben `idy dnypdy ick - §©¥¤¥©¦§

,laben izla iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` "lawl"
mc`y zeevnd :mdy ,"miyeal"a ciihvz dnypdy gxkdd on

Îmlera oze` miiwndfytpd ztwen ,devn iciÎlry ,xen`ke .
dnypl yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a

.ocrÎobaäfä íìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨¤¨§¨¨©¤
ì äøBza;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëe ,dîL ©¨¦§¨§¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"åeðéä ,"dîL3éãk,`id cneld ly ezpeek -BLôð øM÷ì §¦§¨©§§¥§©¥©§
,BìëN éôk Léà ,äøBzä úâOä éãé ìò 'äìjkÎiciÎlr - ©©§¥©¨©©¨¦§¦¦§

,d"awd mr xywzn `ed."íéiç õò éøô"a áeúkL Bîk- §¤¨¦§¦¥©¦
oefn `id dxezdy ,"miigd ur" xtqn o`k `iad "`ipz"d
- zeevnde ,ytpl
zl`yp ,mxa .miyeal
ixd - jk m` :dl`yd

dzlrn dxezly`id,
,ytpl oefn `idy

ozlrn - zeevnleod,
xake ;ytpl miyeal ody
miyealy ,epcnl
zeidl mileki zeipgexa
xacdn dbixcna dlrnl
,dna .miyialn md eze`
dzlrn zniiw ,`eti`
iabl dxez ly zcgeind
`a `ed z`f - ?zeevn
,d`ad d"dbda xidadl
mzernyn dn exiaqda
mpaena yeale oefn ly
xaqen jkae ,ipgexd
izy opyi dxezay
mbe oefn mb `id :zelrnd
zlkynd ytpl yeal
`ed jke ,dxez zcneld

:xne`àéä ïBænäå]§©¨¦
,éîéðt øBà úðéça- §¦©§¦¦

,dnypl.íéôéwî úðéça íéLeáläå,ytpd z` siwny xe` - §©§¦§¦©©¦¦
ì"æø eøîà ïëìå4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§

Leáì íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©§
pì,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnLmc`d - ©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨

,dxeza yalzn,dãenìå dðeiòacenila zwqer ytpdyk - §¦¨§¦¨
,dxeza oeiraeàéöBnLk ïkL ìëå,dxeza oian `edy dn z` - §¨¤¥§¤¦
,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid -äNòð §¦§¦¤¤¤©¦©£¤

éwî øBà úðéça,ó,ytpl -:['íéiç õò éøô'a áeúkL Bîk- §¦©©¦§¤¨¦§¦¥©¦
oefnd zlrn :zelrnd izy opyi dxezay ,`vei ,xen`l m`zda
ody ,zeevnd lkn dlrnl `id dxezd `linn ,yeald zlrne

.ytpl cala miyeal
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íéøîà éèå÷éì
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה
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טבת  א' שלישי יום
פרק ה  ,18 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìòî úàæå,i 'nr cr:(ç"òøôá

:oicd didiy d"awd dvx jk ,d"awd,BðBöøa äìòL¤¨¨¦§
Cøc Cëå Ck ïáeàø ïòèiLkL¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî ¤§¤¦§Ÿ§¥¨§¨¤¤¨¨§¦§¨§¨

íà óàå .Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé,xacd okziy s` - ¦§¤©§©¥¥¤¨§¨§©¦
ikìò ètLîì àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå äéä àìŸ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨©

,elà úBòéáúe úBðòè- §¨§¦¥
dxezd oipr lk m` ,ixd
z` rcil" wx `ed
ick ,"oeyri xy` dyrnd
z` miiwl cvik zrcl

oecipae - zeevndocic:
z` weqtl ji` zrcl
- rx`i dfk xacyk oicd
,zlrez lk oi` ,ok m`e
dkldd zricia ,dxe`kl
`ly dxezÎoicl xywa
,j` .didi `lye did
,`l` ,jk `l `id zn`d
dkld zpade zrici mvr
,envrlyk zilkz `ed

- d"awd ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd zpada ,oky
:xne` `ed jkeBðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§

,Ck äæå Ck äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå§¨§¨¤©¨¨¤¦¦§Ÿ¤¨§¤¨
äæ ÷ñt BìëNa âéOîe òãBé íãàLk éøä ,Ck ÷ñtä äéäé¦§¤©§©¨£¥§¤¨¨¥©©¦§¦§§©¤

íé÷ñBt Bà àøîb Bà äðLna äëeøòä äëìäkdpey - ©£¨¨¨£¨©¦§¨§¨¨§¦
on `ly ,mixg` miwegn oicd wqt z` rcei `edyk xacd
,wqtp mixg` miweg mze`a mby xacd ixyt`y s` ,dxezd
oi` - dxeza ,licadl ,`edy enk oic wqt eze` ,dxwn eze`a

dpade drici `l` ,d"awd ly eznkge epevx ,la` ,df
:dxezd on eizerici z` a`ey `edyk eli`e .ziyep`äæ éøä£¥¤

éwîe ñôBúå âéOî-LBãwä ìL Búîëçå BðBöø BìëNa ó ©¦§¥©¦§¦§§§¨§¨¤©¨
BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøä§¥©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§

,Búîëçå,dxez ila - §¨§¨
lkezy daygn oi`
`le d"awa "qetzl"

,eznkge epevxaíà ék¦¦
íúeLaìúäaly - §¦§©§¨

,d"awd ly eznkge epevx
úBëeøòä úBëìäa©£¨¨£

,eðéðôìewlg edf - §¨¥
,oiprd ly oey`xd
,dkld oian `edyky
z` elkya siwn `ed
.d"awd ly eznkge epevx

:o`k miiw sqep oipríâå§©
.íäa Laìî BìëN- ¦§§ª¨¨¤

epevxa yaeln elky
mitiwn d"awd ly eznkge epevx ,xnelk ,d"awd ly eznkgae

.elky z`Bkøòk àìå ,eäBîk ãeçé ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥¦¨§Ÿ§¤§
,úeiîLâa ììk àöîð,mdipia jexr oi`y mixac ipyy - ¦§¨§¨§©§¦

,dfk cegi`a ecgiiziìkî Lnî íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨
.äpôe ãöly elky cg`zn da ,dxez zpada xacdy enk - ©¦¨

- d"awd ly eznkge epevx `edy - dxezd lky mr mc`d
dxezd lkye dxezd lky z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl

.mc`d lky z` siwn

úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©
,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzä úòéãédlrnd - §¦©©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦

iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde zriciay
,diyrúåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©

.øeaãaL äøBz ãeîìz©§¨¤§¦
wxta xkfpy enk -
dxez cenilay ,mcewd
dxezd zpad zevn zniiw
:dxeza xeaicd zevne
,dxeza xeaicd zevn
mixne`yk miniiwn ,dta
`l m` mb j"pzd iweqt
milnd yexit mipian
dlrnd eli`e .obyene
zpad zevnay dlecbd
meya zniiw dpi` ,dxezd
ly efa mb ,zxg` devn

,dxeza xeaicäNòîe øeaãaL úBönä ìk éãé ìò ék- ¦©§¥¨©¦§¤§¦©£¤

,diyre xeaic iciÎlr ,miiwn icediyàeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Lôpä úà Léaìî,iwl` yeala -dLàøî 'ä øBà dôéwîe ©§¦¤©¤¤©¦¨¥Ÿ¨

,dìâø ãòå.ytpay dpezgzd dpigal cr dpeilrd dpigadn - §©©§¨
äøBzä úòéãéáe,dxez oian icediyk -ìëOäL ãálî ¦¦©©¨¦§©¤©¥¤

,'ä úîëça Laìî- §ª¨§¨§©
dtiwn d"awd ly eznkg

,jk lr sqep ,eze`äpä¦¥
,Baø÷a 'ä úîëç íb- ©¨§©§¦§

,dxez oiand mc`d ly
ed znkg siwn elkyy,'i

:"`ipz"d oeylaeäî©
ñôBúå âéOî ìëOäM¤©¥¤©¦§¥

éwîeäî BìëNa ó ©¦§¦§©
ñtúì Bì øLôàM¤¤§¨¦§Ÿ
,äøBzä úòéãéî âéOäìe§©¦¦¦©©¨
çëå BìëN éôk Léà¦§¦¦§§Ÿ©
BúâOäå Búòéãé§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôa,ixd .ceq ,yexc ,fnx ,hyt :dxezd iwlg drax`a - §©§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäì

úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
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x`ya zniiwy dlrnl sqepa ,zniiw ,dxez zpade zriciay
dn `ide ,ztqep dlrn ,ytpd z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd
ly lky siwn elkyy iciÎlr ,'ied xe` z` dtiwn ytpdy

.d"awd ly epevxe eznkg `idy dxezúòéãéaL éôìe§¦¤¦¦©
,äøBzä,dzpade - ©¨

Lôða úLaìî äøBzä©¨§ª¤¤§¤¤
úôwîe BìëNå íãàä̈¨¨§¦§ª¤¤

,íëBúaelkyae eytpa - §¨
,mc`d lyúàø÷ð ïëì- ¨¥¦§¥

,dxezd'íçì' íLa§¥¤¤
Bîk ék .'Lôpä ïBæî'e§©¤¤¦§
úà ïæ éîLbä íçläL¤©¤¤©©§¦¨¤
BëBúa BñéðënLk óebä©§¤©§¦§
íL Ctäðå ,Lnî Baø÷å§¦§©¨§¤§©¨
øNáe íc úBéäì¦§¨¨¨
äéçé éæàå ,BøNák¦§¨©£©¦§¤
úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©
Lôða dúâOäå äøBzä©¨§©¨¨¨§¤¤
áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥
ãò BìëN ïeiòa§¦¦§©
BìëNa úñtúpL¤¦§¤¤§¦§
eéäå Bnò úãçàúîe¦§©¤¤¦§¨

íéãçàìdxezde ytpd - ©£¨¦
:f`e ,cg` xacl zeyrp

äNòð,dxezd -ïBæî ©£¨¨
,daø÷a íéiçå Lôpì©¤¤§©¦§¦§¨
óBñ-ïéà íéiçä éiçî¥©¥©©¦¥

Laìîä àeä-Ceøa- ¨©§ª¨
,yaeln seqÎoi`dBúøBúå Búîëça.daø÷aLytpa - §¨§¨§¨¤§¦§¨

,dxez oiane cneld icedidáeúkL eäæå2CBúa EúøBúå" : §¤¤¨§¨§§
,"éòîdpefn ziidp dxezd ,xnelk -,ytpd ly iniptdBîëe ¥¨§

úBîLpä éLeálL ,â ÷øt ãî øòL "íéiç õò"a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤¤§¥©§¨
,úBönä ïä ïãò ïâalkez ,zlaben `idy dnypdy ick - §©¥¤¥©¦§

,laben izla iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` "lawl"
mc`y zeevnd :mdy ,"miyeal"a ciihvz dnypdy gxkdd on

Îmlera oze` miiwndfytpd ztwen ,devn iciÎlry ,xen`ke .
dnypl yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a

.ocrÎobaäfä íìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨¤¨§¨¨©¤
ì äøBza;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëe ,dîL ©¨¦§¨§¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"åeðéä ,"dîL3éãk,`id cneld ly ezpeek -BLôð øM÷ì §¦§¨©§§¥§©¥©§
,BìëN éôk Léà ,äøBzä úâOä éãé ìò 'äìjkÎiciÎlr - ©©§¥©¨©©¨¦§¦¦§

,d"awd mr xywzn `ed."íéiç õò éøô"a áeúkL Bîk- §¤¨¦§¦¥©¦
oefn `id dxezdy ,"miigd ur" xtqn o`k `iad "`ipz"d
- zeevnde ,ytpl
zl`yp ,mxa .miyeal
ixd - jk m` :dl`yd

dzlrn dxezly`id,
,ytpl oefn `idy

ozlrn - zeevnleod,
xake ;ytpl miyeal ody
miyealy ,epcnl
zeidl mileki zeipgexa
xacdn dbixcna dlrnl
,dna .miyialn md eze`
dzlrn zniiw ,`eti`
iabl dxez ly zcgeind
`a `ed z`f - ?zeevn
,d`ad d"dbda xidadl
mzernyn dn exiaqda
mpaena yeale oefn ly
xaqen jkae ,ipgexd
izy opyi dxezay
mbe oefn mb `id :zelrnd
zlkynd ytpl yeal
`ed jke ,dxez zcneld

:xne`àéä ïBænäå]§©¨¦
,éîéðt øBà úðéça- §¦©§¦¦

,dnypl.íéôéwî úðéça íéLeáläå,ytpd z` siwny xe` - §©§¦§¦©©¦¦
ì"æø eøîà ïëìå4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§

Leáì íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©§
pì,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnLmc`d - ©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨

,dxeza yalzn,dãenìå dðeiòacenila zwqer ytpdyk - §¦¨§¦¨
,dxeza oeiraeàéöBnLk ïkL ìëå,dxeza oian `edy dn z` - §¨¤¥§¤¦
,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid -äNòð §¦§¦¤¤¤©¦©£¤

éwî øBà úðéça,ó,ytpl -:['íéiç õò éøô'a áeúkL Bîk- §¦©©¦§¤¨¦§¦¥©¦
oefnd zlrn :zelrnd izy opyi dxezay ,`vei ,xen`l m`zda
ody ,zeevnd lkn dlrnl `id dxezd `linn ,yeald zlrne

.ytpl cala miyeal
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íéøîà éèå÷éì
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה



zahסו 'a iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' רביעי יום
פרק ו  ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù

.å ÷øtlkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
:millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

:(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky"

zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr

d`xi ,ziybx "dcn" ea

ok .eil` dad` e` d"awdn

ytp lkly ,owfd epax xiaqd

:"miyeal" dyly - ziwl`

ly ,dyrne xeaic ,daygn

zyalzn mda ,zeevne dxez

"miyeal" .ziwl`d ytpd

on mzbxca dlrnl md dl`

dxezdy xg`n ,dnvr ytpd

,ynn cg` xac md d"awde

miiwne dxez cnel icediyke

mr xywzn `ed - zeevn

cnel `edyk cgeina .d"awd

,jkay dlrndy ,dxez oiane

xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd z` siwn iwl`d xe`d :dletk `id

.dxez ly iwl`d

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

.mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd

dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzeiwxta epxrd

didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x

eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l

d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl

xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne miqknd ,d`neh ly zegek

dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp ,dl` mixizqn zegek .`xape

dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne

dhnl zg` ,zebixcn izyl zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay

da yiy dtilw idef ,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn

ly "dxzqd"d jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb

lkl qgia dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze`

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl

,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd dbixcnd

aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z` "mikyen"y mixacde

xyt` i` ,llkektdiys` e` ,dyecwllvpl.miaeh mipipra mze`

mileki mpi` - dlik`a mixeq` mdy mixacjtdidlla`) dyecwl

oi` - d`pda mixeq`y mixace (dyecw ipiprl mze` lvpl xyt`

mb zexyt`lvpl.aehl mze`

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1.zindad ytpd - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
ytpd znerl ,cbepnd cvd ,jtidd md diyeale dizegeke

.diyeale dizegeke ziwl`däìeìk úéäìàä LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî¥¤¤§¦§
,zegekd dxyr -
xyrl mipeeknd

,zexitqdúLaìúîe¦§©¤¤
ìLaíéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¦

,íéLBã÷,daygn - §¦
dxez ly dyrne xeaic

,zeevneLôpä Ck̈©¤¤
àøçà àøèñcytpd - §¦§¨¨¢¨

`xg` `xhq"d lycvd ,"
byend zernyn) cbpky
xaqei "`xg` `xhq"

(oldldâð úBtìwî- ¦§¦Ÿ©
ze`xwpd zetilwdn

,aeh mb oda yi ,epxaqd xaky itky ,"dbep"íãa úLaìîä©§ª¤¤§©
,íãàämc`d mca ,oey`x wxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ¨¨¨

ef ytp mb ,eteb z` zeigdläìeìk,zakxene -ïéøúk øNòî §¨¥¤¤¦§¦
àúeáàñîc2,zegek dxyrn) d`neh ly "mixzk" dxyrn - ¦§¨£¨

.("mixzk" - "oixzk" mya mi`xwp dlawd oeylay:ïäL- ¤¥
:dl` zegek dxyrúBòø úBcî òáL"cqg"d zcn :oebk - ¤©¦¨

zcn ,qrka - "dxeab"d zcn ,dee`za z`hazn d`nehay
,d`ld jke ,zex`tzda - "zx`tz"dúBãBñé òaøàî úBàaä©¨¥©§©§

,ìéòì íéøkæpä íéòøxac lky myky ,oey`xd wxta - ¨¦©¦§¨¦§¥
mb zakxen jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n akxen
ly ytp dzeidae ,miipgex zeceqi drax`n zindad ytpd

,zerxd zecnd lk ze`a mdne ,mirx dizeceqi - dtilwìëNå§¥¤
ì ÷ìçpä ïãéìBnäìLøB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç ïäL ,L ©¦¨©¤§¨§¨Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨©©§

;úBcnä?zecnl xewn od recn -Cøò éôì ïä úBcnä ék ©¦¦©¦¥§¦¤¤
,ìëOämixacl zepten "zecn"d - xzei lecb "lky"dyk - ©¥¤

mixacl od "zecn"d - xzei ohw "lky"d m`ae ,xzei milrp
.xzei mikenpïèwä ék,ohwd clid -íéøác áäBàå ÷LBç ¦©¨¨¥§¥§¨¦

íéøác âéOäì øö÷å ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷§©¦§¥¨¤¤§¦¤¦§¨¨§¨¨§©¦§¨¦
,íäî øúBé íéø÷éd ,cqgd zcny ,ixd -dee`za z`hazn §¨¦¥¥¤

oeikn ,jxr izegte mihert mixacl ohwd clia zipten ,dad`e
.ohw elkyyïëå,dxeabd zcna -íéøácî óv÷úîe ñòkúî §¥¦§©¥¦§©¥¦§¨¦

úeøàtúäa ïëå ,íépè÷,zx`tzd zcn -.úBcî øàLe- §©¦§¥§¦§¨£§¨¦
efi`a oze` ccene zecnd ly ozelbzda lret lkydy ,ixd
"xewn" - lkyd zegek dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev

zecnd rayl3.íãàLk ,úBàîhä elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥©§¥§¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ

øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, אומר,3.שם, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים
מפני  המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי בפרק לעיל

zah 'a iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïäa áMçîzxyrn cg`n zeraepd zeaygn ayeg mc`yk - §©¥¨¤
ji` ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekdmiieqn xac biydl

,dnecke ,el a`z `edyøaãî Bàcg`n mi`ad mixeaic - §©¥
,mixen`d zegekd zxyrnäNBò Bà,ely dyrnd geka - ¤

cg` zynynd dlert
zegekd dxyrn

,mixen`dBzáLçî éøä£¥©£©§
åéôaL Bøeaãå BçîaL¤§Ÿ§¦¤§¦
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
íéàø÷ð ,åéøáà øàLe§¨¥¨¨¦§¨¦

"eáàñî éLeáì"- §¥§¨£
,miiwp `l miyealøNòì§¤¤

,úBàîhä elà úBðéça§¦¥©§¥
úòLa ïäa úBLaìúnL¤¦§©§¨¤¦§©
Bà øeac Bà äNòî©£¤¦

.äáLçîmd el` - ©£¨¨
mixeaicd ,zeaygnd
iyeal mdy miyrnde
qgia ?zindad ytpd
mircei ,ziwl`d ytpl
,zeaygn dl yiy ,ep`
mdy miyrne mixeaic
xaqenk ,mde ,diyeal
xeaicd ,daygnd ,lirl
.zeevne dxeza dyrnde

,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel did xyt` ,jkl m`zda
epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic ,zeaygn md dl`

`l` ,zexiar lr wx `l o`k xaecny xne`e owfdlk
xacn `edy ,miyrnde mixeaicd lke ,ayeg mc`y zeaygnd

y ,dyerempi`s` - ecarl ick mi`a mpi`e d"awd ly enyl
ly miyeal oiicr md ixd - dxiare xeqi` ipipr mpi`y

:owfd epax ly epeylae - "dtilw"øLà íéNònä ìk íä ïäå§¥¥¨©©£¦£¤
îMä úçz íéNòð,Lmipipr myl miyrp md oi`y onf lk - ©£¦©©©¤¤

,z"iyd z` cearl ick e` ,dxez lyúeòøe ìáä ìkä" øLà£¤©Ÿ¤¤§
"çeø4çlLa øäfa áeúkL Bîëe ,5àçeøc eøéáz" ïäL , ©§¤¨©Ÿ©§©©¤¥§¦§¨
,"'eë.mda dxeay dyecwd gexy mixac -íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦

,BúãBáòìå BðBöøìå änä 'äì àì øLà úBáLçnä ìëå- §¨©©£¨£¤Ÿ©¥¨§¦§§©£¨
.zindad ytpd myl md `linneì Leøt eäfLàøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨

,"àøçà,"`xg` `xhq" iehiad zernyn ef -,øçà ãö Leøt ¨¢¨¥©©¥

,xg` - "`xg`" ,cv - zinx` oeyla "`xhq" -ãö BðéàL¤¥©
.äMãwä`xhq" xg` cv df ixd ,dyecwd cv epi` df m` - ©§ª¨

y ixd ,"`xg`lk."`xg` `xhq" `ed - dyecw epi`y xac
- ?dyecwd cv edneäàøLä àlà Bðéà äMãwä ãöå§©©§ª¨¥¤¨©§¨¨

ìL BúMãwî äëLîäå§©§¨¨¦§ª¨¤
ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥
äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤
ìèaL øác ìò àlà¤¨©¨¨¤¨¥
ìòôa ïéa ,Cøaúé Bìöà¤§¦§¨¥¥§Ÿ©

Lnîzeipeviga mby - ©¨
,lha `edy xkip

,íéðBéìò íéëàìîk- §©§¨¦¤§¦
micnery mik`ln enk
l` zelhazda cinz

,mzeyi lka d"awdïéa¥
çëawx `ed lehiady - §Ÿ©

xacd ezeinipta ,geka
,d"awdl lhaLéà ìëk§¨¦

,ähîì ìàøNé- ¦§¨¥§©¨
,dfÎmleraBçëaL¤§Ÿ

éaâì Lnî ìèa úBéäì¦§¨¥©¨§©¥
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ìò BLôð úøéñîa¦§¦©©§©
.íMä úMã÷enk - §ª©©¥

,"`ipz"a oldl xiaqiy
:myd yeciw lr eytp z` xeqnl egeka yi icedi lky
"milway lw" mb ixd ,dlilg cnyl icedi gixkdl mivexyk
eavn didi `ly ji`y ,ixd .myd zyecw lr eytp z` xqen
cinz `ed ,eznypa ,ezeinipta dpd ,zipevig dpigan icedi ly
."ytp zexiqn" ly onfa dlbzn dfy `l` ,d"awdl xeqn

.d"awd ly ezyecw icedi lka dxey - jky oeikneøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø6äéeøL äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL , ©©¤£¦¤¨¤¥§¥©¨§¦¨§¨
,'eël` ezelhazd zxkip ,dxez cnel icediyk ,oky .eilr -

epevx oiadl ,elky z` riwyn `ed :ezeipeviga mb d"awd
.eilr f` dxey dpikyde - d"awd ly eznkgeäøNò éa ìë"å§¨¥£¨¨

"àéøL àzðéëL7.íìBòìmi`vnp micedi dxyry mewna - §¦§¨©§¨§¨
.cinz dpikyd my dxey ,dxez f` micnel mpi`yk mb ,cgi
`id dnily dcre ,dnily dcr md cgi micedi dxyr ,oky

.dpikyd z`xydl ilk
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íéøîà éèå÷éì
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå
åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá
ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå
äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå

íìåòì àéøù àúðéëù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.
הן שהמדות מפני המדות, "מקור" Í¯Úהוא ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.

תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות,

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא יד.4.שהשכל א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק אבות
א.7. לט, סנהדרין



סז zah 'a iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' רביעי יום
פרק ו  ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù

.å ÷øtlkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
:millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

:(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky"

zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr

d`xi ,ziybx "dcn" ea

ok .eil` dad` e` d"awdn

ytp lkly ,owfd epax xiaqd

:"miyeal" dyly - ziwl`

ly ,dyrne xeaic ,daygn

zyalzn mda ,zeevne dxez

"miyeal" .ziwl`d ytpd

on mzbxca dlrnl md dl`

dxezdy xg`n ,dnvr ytpd

,ynn cg` xac md d"awde

miiwne dxez cnel icediyke

mr xywzn `ed - zeevn

cnel `edyk cgeina .d"awd

,jkay dlrndy ,dxez oiane

xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd z` siwn iwl`d xe`d :dletk `id

.dxez ly iwl`d

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

.mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd

dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzeiwxta epxrd

didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x

eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l

d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl

xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne miqknd ,d`neh ly zegek

dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp ,dl` mixizqn zegek .`xape

dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne

dhnl zg` ,zebixcn izyl zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay

da yiy dtilw idef ,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn

ly "dxzqd"d jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb

lkl qgia dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze`

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl

,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd dbixcnd

aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z` "mikyen"y mixacde

xyt` i` ,llkektdiys` e` ,dyecwllvpl.miaeh mipipra mze`

mileki mpi` - dlik`a mixeq` mdy mixacjtdidlla`) dyecwl

oi` - d`pda mixeq`y mixace (dyecw ipiprl mze` lvpl xyt`

mb zexyt`lvpl.aehl mze`

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1.zindad ytpd - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
ytpd znerl ,cbepnd cvd ,jtidd md diyeale dizegeke

.diyeale dizegeke ziwl`däìeìk úéäìàä LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî¥¤¤§¦§
,zegekd dxyr -
xyrl mipeeknd

,zexitqdúLaìúîe¦§©¤¤
ìLaíéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¦

,íéLBã÷,daygn - §¦
dxez ly dyrne xeaic

,zeevneLôpä Ck̈©¤¤
àøçà àøèñcytpd - §¦§¨¨¢¨

`xg` `xhq"d lycvd ,"
byend zernyn) cbpky
xaqei "`xg` `xhq"

(oldldâð úBtìwî- ¦§¦Ÿ©
ze`xwpd zetilwdn

,aeh mb oda yi ,epxaqd xaky itky ,"dbep"íãa úLaìîä©§ª¤¤§©
,íãàämc`d mca ,oey`x wxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ¨¨¨

ef ytp mb ,eteb z` zeigdläìeìk,zakxene -ïéøúk øNòî §¨¥¤¤¦§¦
àúeáàñîc2,zegek dxyrn) d`neh ly "mixzk" dxyrn - ¦§¨£¨

.("mixzk" - "oixzk" mya mi`xwp dlawd oeylay:ïäL- ¤¥
:dl` zegek dxyrúBòø úBcî òáL"cqg"d zcn :oebk - ¤©¦¨

zcn ,qrka - "dxeab"d zcn ,dee`za z`hazn d`nehay
,d`ld jke ,zex`tzda - "zx`tz"dúBãBñé òaøàî úBàaä©¨¥©§©§

,ìéòì íéøkæpä íéòøxac lky myky ,oey`xd wxta - ¨¦©¦§¨¦§¥
mb zakxen jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n akxen
ly ytp dzeidae ,miipgex zeceqi drax`n zindad ytpd

,zerxd zecnd lk ze`a mdne ,mirx dizeceqi - dtilwìëNå§¥¤
ì ÷ìçpä ïãéìBnäìLøB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç ïäL ,L ©¦¨©¤§¨§¨Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨©©§

;úBcnä?zecnl xewn od recn -Cøò éôì ïä úBcnä ék ©¦¦©¦¥§¦¤¤
,ìëOämixacl zepten "zecn"d - xzei lecb "lky"dyk - ©¥¤

mixacl od "zecn"d - xzei ohw "lky"d m`ae ,xzei milrp
.xzei mikenpïèwä ék,ohwd clid -íéøác áäBàå ÷LBç ¦©¨¨¥§¥§¨¦

íéøác âéOäì øö÷å ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷§©¦§¥¨¤¤§¦¤¦§¨¨§¨¨§©¦§¨¦
,íäî øúBé íéø÷éd ,cqgd zcny ,ixd -dee`za z`hazn §¨¦¥¥¤

oeikn ,jxr izegte mihert mixacl ohwd clia zipten ,dad`e
.ohw elkyyïëå,dxeabd zcna -íéøácî óv÷úîe ñòkúî §¥¦§©¥¦§©¥¦§¨¦

úeøàtúäa ïëå ,íépè÷,zx`tzd zcn -.úBcî øàLe- §©¦§¥§¦§¨£§¨¦
efi`a oze` ccene zecnd ly ozelbzda lret lkydy ,ixd
"xewn" - lkyd zegek dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev

zecnd rayl3.íãàLk ,úBàîhä elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥©§¥§¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ

øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, אומר,3.שם, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים
מפני  המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי בפרק לעיל

zah 'a iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïäa áMçîzxyrn cg`n zeraepd zeaygn ayeg mc`yk - §©¥¨¤
ji` ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekdmiieqn xac biydl

,dnecke ,el a`z `edyøaãî Bàcg`n mi`ad mixeaic - §©¥
,mixen`d zegekd zxyrnäNBò Bà,ely dyrnd geka - ¤

cg` zynynd dlert
zegekd dxyrn

,mixen`dBzáLçî éøä£¥©£©§
åéôaL Bøeaãå BçîaL¤§Ÿ§¦¤§¦
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
íéàø÷ð ,åéøáà øàLe§¨¥¨¨¦§¨¦

"eáàñî éLeáì"- §¥§¨£
,miiwp `l miyealøNòì§¤¤

,úBàîhä elà úBðéça§¦¥©§¥
úòLa ïäa úBLaìúnL¤¦§©§¨¤¦§©
Bà øeac Bà äNòî©£¤¦

.äáLçîmd el` - ©£¨¨
mixeaicd ,zeaygnd
iyeal mdy miyrnde
qgia ?zindad ytpd
mircei ,ziwl`d ytpl
,zeaygn dl yiy ,ep`
mdy miyrne mixeaic
xaqenk ,mde ,diyeal
xeaicd ,daygnd ,lirl
.zeevne dxeza dyrnde

,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel did xyt` ,jkl m`zda
epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic ,zeaygn md dl`

`l` ,zexiar lr wx `l o`k xaecny xne`e owfdlk
xacn `edy ,miyrnde mixeaicd lke ,ayeg mc`y zeaygnd

y ,dyerempi`s` - ecarl ick mi`a mpi`e d"awd ly enyl
ly miyeal oiicr md ixd - dxiare xeqi` ipipr mpi`y

:owfd epax ly epeylae - "dtilw"øLà íéNònä ìk íä ïäå§¥¥¨©©£¦£¤
îMä úçz íéNòð,Lmipipr myl miyrp md oi`y onf lk - ©£¦©©©¤¤

,z"iyd z` cearl ick e` ,dxez lyúeòøe ìáä ìkä" øLà£¤©Ÿ¤¤§
"çeø4çlLa øäfa áeúkL Bîëe ,5àçeøc eøéáz" ïäL , ©§¤¨©Ÿ©§©©¤¥§¦§¨
,"'eë.mda dxeay dyecwd gexy mixac -íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦

,BúãBáòìå BðBöøìå änä 'äì àì øLà úBáLçnä ìëå- §¨©©£¨£¤Ÿ©¥¨§¦§§©£¨
.zindad ytpd myl md `linneì Leøt eäfLàøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨

,"àøçà,"`xg` `xhq" iehiad zernyn ef -,øçà ãö Leøt ¨¢¨¥©©¥

,xg` - "`xg`" ,cv - zinx` oeyla "`xhq" -ãö BðéàL¤¥©
.äMãwä`xhq" xg` cv df ixd ,dyecwd cv epi` df m` - ©§ª¨

y ixd ,"`xg`lk."`xg` `xhq" `ed - dyecw epi`y xac
- ?dyecwd cv edneäàøLä àlà Bðéà äMãwä ãöå§©©§ª¨¥¤¨©§¨¨

ìL BúMãwî äëLîäå§©§¨¨¦§ª¨¤
ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥
äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤
ìèaL øác ìò àlà¤¨©¨¨¤¨¥
ìòôa ïéa ,Cøaúé Bìöà¤§¦§¨¥¥§Ÿ©

Lnîzeipeviga mby - ©¨
,lha `edy xkip

,íéðBéìò íéëàìîk- §©§¨¦¤§¦
micnery mik`ln enk
l` zelhazda cinz

,mzeyi lka d"awdïéa¥
çëawx `ed lehiady - §Ÿ©

xacd ezeinipta ,geka
,d"awdl lhaLéà ìëk§¨¦

,ähîì ìàøNé- ¦§¨¥§©¨
,dfÎmleraBçëaL¤§Ÿ

éaâì Lnî ìèa úBéäì¦§¨¥©¨§©¥
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ìò BLôð úøéñîa¦§¦©©§©
.íMä úMã÷enk - §ª©©¥

,"`ipz"a oldl xiaqiy
:myd yeciw lr eytp z` xeqnl egeka yi icedi lky
"milway lw" mb ixd ,dlilg cnyl icedi gixkdl mivexyk
eavn didi `ly ji`y ,ixd .myd zyecw lr eytp z` xqen
cinz `ed ,eznypa ,ezeinipta dpd ,zipevig dpigan icedi ly
."ytp zexiqn" ly onfa dlbzn dfy `l` ,d"awdl xeqn

.d"awd ly ezyecw icedi lka dxey - jky oeikneøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø6äéeøL äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL , ©©¤£¦¤¨¤¥§¥©¨§¦¨§¨
,'eël` ezelhazd zxkip ,dxez cnel icediyk ,oky .eilr -

epevx oiadl ,elky z` riwyn `ed :ezeipeviga mb d"awd
.eilr f` dxey dpikyde - d"awd ly eznkgeäøNò éa ìë"å§¨¥£¨¨

"àéøL àzðéëL7.íìBòìmi`vnp micedi dxyry mewna - §¦§¨©§¨§¨
.cinz dpikyd my dxey ,dxez f` micnel mpi`yk mb ,cgi
`id dnily dcre ,dnily dcr md cgi micedi dxyr ,oky

.dpikyd z`xydl ilk
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íéøîà éèå÷éì
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå
åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá
ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå
äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå

íìåòì àéøù àúðéëù
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שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.
הן שהמדות מפני המדות, "מקור" Í¯Úהוא ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.

תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות,

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא יד.4.שהשכל א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק אבות
א.7. לט, סנהדרין
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טבת  ג' חמישי יום
,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr:ä"ô óåñ

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò

äùåã÷ã äéùòãøòù ç"òá ù"îëå

øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöà ìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥¤§¦§¨¥¤¨¨¨
Bîöò éðôa ãøôð,envrl cxtp xac `ed eli`k d`xp `ed - ¦§¨¦§¥©§

ìL BúMãwî úeiç ìa÷î Bðéààeä-Ceøa-LBãwä,`l` - ¥§©¥©¦§ª¨¤©¨¨
z` lawi xac lky gxkdd on ixd ?ezeig z` lawn `ed okidn

enk ,dyecwd on ezeig
aezky8z` dign dz`e" :
mlekdyecwe zewl` ,"

z` dignlkdxiaqn -
df ,"cxtp"dy ,owfd epax
,d"awdl lehia ea oi`y
zeig lawn epi`
,dyecwd ly zeiniptdn
,cala dzeipevign m` ik
zxaer `idy ixg`
zexzqd jxc zcxeie
`edy dn edf .zeax
,"zeig lawn epi`" :xne`
äMãwä úéîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©§ª¨
dúeîöòå dúeäîe¨¨§©§¨
àlà ,dîöòáe dãBáëa¦§¨§©§¨¤¨

,íéøBçà úðéçaîitk - ¦§¦©£©¦
,a"k wxta ,oldl xaqeiy
drtyd ly dzernyn
edyinl zzl ,`id zinipt
,aeh invr oevx jezn xac

edyinl xac mipzepyk :epiid - miixeg` zpigaa drtyd eli`e
ozep edyinyk :lynl .aeh oevx jezn `le ziccv daiq llba
milnqn mc` ly eipt .epnn eipt z` dptn edixd ,e`peyl xac
z`hazn dpi` mc`d ly ezeinipty myke ,ezeinipt z`
z` mb epnn dptn `ed jk meyne ,e`peyl ozep `edy dpzna
:ziwl` drtydl qgia mb jk - dyrn zrya zeinybd eipt
,zinipt drtyd ef ixd ,dyecwd cvl zrtyen drtyddyk

d"awdydvexzrtyend drtydd eli`e .el ritydl ,lekiak ,
zipevig drtyd ef ixd ,dyecwd on `ly cvl ,"`xg` `xhq"l

,"miixeg` zpiga" z`xwp `ide ,inipt oevx ila ,calaíéãøBiL¤§¦
äâøãîì äâøãnî,dpezgzl dpeilr dbixcnn -úBááø ¦©§¥¨§©§¥¨¦§
ìzLäa ,úBâøãîìeìòå älò Cøc úBîìBòä úeìLjxc - ©§¥§¦§©§§¨¨¤¤¦¨§¨

,xak xaqedy itke ,(d`vezd) aaeqne (mxebd) daiq
dpezgzd dbixcnl mxebe daiq `id dpeilrd dbixcndyk
dbixcnd oia zekiiye jxr oiicr yi ,ef dxeva ,j` .dpnn d`ad
mpyi o`k eli`e ,dpeilrd dbixcnd `idy ,dzlirl dpezgzd

jk lr sqep,íéaø íéîeöîöåixg` d`ad dbixcnd - §¦§¦©¦
iptly dbixcnl llk jxr dl oi`y ,jk lk zcxei ,mevnvd

,jk lk dcxi dxen`d dyecw ly zeigde ,mevnvdãò©
ãò ,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä Ck ìk èòîúpL¤¦§©¥¨¨¨§©©¦©©¦©

úeìb úðéçáa Laìúäìe íöîöúäì ìBëiLony zeigd - ¤¨§¦§©§¥§¦§©¥¦§¦©¨
xacd :epiid .dign `idy xac eze`a zelba z`vnp ,dyecwd
itk ely zeigl lha epi`
"lyen" `ed `l` ,yxcpd
mc` :lynl ;zeigd lr
lr yi - zelba `vnpd
`ede ,eilr lyeny in eiab
z` zelbl leki epi`
.epevxk lertle eizegek
`id dyecwd ony zeigd

zelb zpigaaBúBà CBz
,ãøôpä øácon - ¨¨©¦§¨

zyalzn eae dyecwd
zeigdBúBéçäì- §©£

,cxtpd xacd z` zeigdl
àlL ,Léì ïéàî Bîi÷ìe§©§¥©¦§¥¤Ÿ
ñôàå ïéà úBéäì øæçé©£Ÿ¦§©¦§¤¤
.àøápL íãwî älçzák§©§¦¨¦Ÿ¤¤¦§¨
epi`y xac lky ,ixd -
ezybxdae ,d"awdl lha
lawn - cxtp xack `ed
zeiniptn `l ,ezeig z`
wx `l` ,cala dyecwd

.minevnve miyeal daxda dzeyalzd iciÎlràø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.àøçà àøèñå úBtìwä íìBò ,Bàìîe äfä íìBòzexnl - ¨©¤§Ÿ¨©§¦§¦§¨¨¢¨

oeikn `l` ,dfdÎmlerd z` mb dignd `id `id dyecwdy
ze`ivnk ,envrl xack envr z` yibxn inybd dfdÎmlerdy
ly mler `xwp `ed okl ,d"awdl lehiad ea d`xp `le ,zcxtp

,`xg` `xhqe zetilwíéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦
øòL íéiç õòa áeúkL Bîk ,Ba íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå§¨¦§¨§¨¦§¦§¤¨§¥©¦©©

.ã ÷øt óBñ áîddbdlr owfd epax cner ,d`ad "ddbd"a - ¤¤
,"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mler `xwp dfd mlerdy ,jk

Îmlera mb ,mewn lka ixd `vnp d"awdy zexnldfenke ,
xyra yalznd "seq oi` xe`"d edfy "dlaw"a xaqeny
,diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd drax` ly zexitqd
,j` - "seq oi` xe`"a ,dfdÎmlerd ,epnler mb `ln ociÎlre
"zetilw" ly mler `xwp dfdÎmlerdy dcaerl xzeq df oi`

:"`xg` `xhq"eBëBúa úBéä íò]Îmlera opyiy zexnl - ¦¡§
,dfd,äMã÷c äiNòc úBøéôñ øNòdiyrd mler ,oky - ¤¤§¦©£¦¨¦§ª¨

diyrd mler mbe ,inybd dfdÎmlerd ,ep` epnler mb ea lelk
ze`vnp dyecw ly diyrd mler ly zexitqd xyre ,ipgexd
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åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
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úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
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àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäìïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå

*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
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דוד".8. "ויברך בתפילת
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ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò

äùåã÷ã äéùòãøòù ç"òá ù"îëå
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

,epnlera mbøNò CBúáe ,âî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§¤¤
ïëBúáe ,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä elà äiNòc úBøéôñ- §¦©£¦¨¥¥¤¤§¦¦¦¨§¨

,dxivi ly zexitqd xyraïëBúáe ,äàéøác úBøéôñ øNò- ¤¤§¦¦§¦¨§¨
,d`ixa ly zexitqd xyraïëBúaL ,úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦¤§¨

zexitqd xyra -
,zeliv`cóBñ-ïéà-øBà¥

-øBà àöîðå ;àeä-Ceøä§¦§¨
àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§Ÿ
Bælä õøàä ìë̈¨¨¤©¨
éãé ìò ,äðBzçzä©©§¨©§¥
øNòa BúeLaìúä¦§©§§¤¤
òaøàc úBøéôñ§¦§©§©
-úeìéöà :úBîìBò¨£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨
íéiç õòa áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦
øôñáe á ÷øt æî øòL©©¤¤§¥¤

[:ë ÷øt íéìebìb- ¦§¦¤¤
had ilan ,z`f zexnle
mb `ln "seq oi` xe`"y

Îmleradfdlha `ed oi` ,
xack d`xpe ,d"awdl
"ze`ivn"k ,cxtp
`xwp okle ,dnvrl
ly mler dfdÎmlerd

lhay dn wx zlnqn dyecw ,oky ,"`xg` `xhq"e zetilw
."`xg` `xhq" `xwp df - d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl
- mzxhn oi`y miyrne mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr
ytpd ly diyeal mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw

ndadmd ,zindad ytpd ly dl` miyealy `vei df itle .zi
adze`ly ytp - `id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw"
,xaqed xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd mzeida
zbixcnn dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal ly mzbixcn
,ef ytp zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr ziwl`d ytpd
`l` ,zindad ytpd iyeall qgia mb jk xnel ixd mikixv
md ,zindad ytpd ly dl` miyeal :epiide ,iktdd cva
z` micixen mde ,dnvr ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna
epaxe .dnvr `id xy`n xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp
,zebixcn izy opyi dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd
mpyi ,zindad ytpd iyeal oia xy`e ,dipydn dhnl zg`
daxda dhnl mde - zexiar ly dyrne xeaic ,daygn iyeal
`id ef ytp ,oky ,dnvr zindad ytpd xy`n mzbixcna
iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr da yiy ,"dbep ztilw"n
iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y "zetilw" oze`n md zexiard

dbixcnl zcxei `id - dl` miyeala ytpd zeyalzd
dnvr `id xy`n xzei dpezgz9:úB÷ìçð ïä úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦¥¤§¨

ìàéä ,äðBzçzä äâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî ézL ¦§¥©§¥§©¨¦©©§¥¨©©§¨¦
ìL,ììk áBè íäa ïéàå ,éøîâì úBòøå úBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥§¨§©§¥§¥¨¤§¨

úákøîa eàø÷ðå§¦§§§¤§¤¤
ìà÷æçé10"dakxn"a - §¤§¥

da ,`iapd l`wfgi dfgy
miqknd mixacd mixkfp
,mdipia ,zewl` lr
mifnxnd mixac dyly
ode ,el` zetilw yly lr

:my ze`xwp"äøòñ çeø"©§¨¨
."'Bâå ìBãb ïðò"åy`"e - §¨¨¨§

od el` yly ."zgwlzn
ze`nhd zetilwd yly
aehdn oda oi`e ixnbl

.llkïäîeylyn - ¥¤
,el` zetilwúBòtLð¦§¨

ìk úBLôð úBëLîðå§¦§¨©§¨
íei÷å ,íìBòä úBnàª¨¨§¦

,íôebzeigd lr sqep - ¨
,sebd z` dignd ytpdn
,invr meiw mb sebl yi
íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦
ìk úeiçå íei÷å ,íôeb íei÷å ,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä©§¥¦©£¦©£¦¨§¦¨§¦§©¨

äìøò Bîk ,çîBväî úBøeñà úBìëàîmignevd zexit - ©£¨£¥©¥©§¨§¨
,mipy yly mdl e`ln `l oiicry mivr lríøkä éàìëå- §¦§¥©¤¤

,miapr mr axerna drxfpy d`eaz,'eëxeq`y dn lk -
,dlik`a,'å ÷øt èî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëelky - §¤¨§¥©¦©©¤¤

,el` zetilw ylyn mzeig milawn mixen`d mixacdïëå§¥
àì ä"ñL ìk ìL äáLçîe øeac äNònä ìk úeiçå íei÷¦§©¨©©£¤¦©£¨¨¤¨§¨Ÿ

äNòú"dyrzÎ`l"d zeevn ynge miyy ze`n yly - ©£¤
,aeygle xacl ,zeyrl dxq` dxezdy,ïäéôðòåmixacd - §©§¥¤

lk dpd .dxezd ony mixeqi`l "mitpr" xeza minkgd exq`y
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mneiwe mzeig milawn dl`

íL áeúkL Bîk,"miig ur"a -:ä ÷øt óBñ,ixd - §¤¨¨¤¤
dbixcndn miraep ,xeqi` ly dyrne xeaic ,daygny
itk ixd ,zindad ytpd eli`e .zetilway xzei dpezgzd
,dbep ztilwn `id ,oldl xaqeiy enke ,oey`xd wxta xn`py
dbixcna dhnl md miyealdy - o`kn .aehd on oiicr da yiy
iehial wiiecn yexit edf .dcixi dl minxeb mde ,dnvr ytpdn
iyeal ,da ,ziwl`d ytpd ly iktdd cvd ,"df znerl df"
dlrnl md ,zeevnd meiwae dxeza dyrne xeaic ,daygn

.dilr dl minxebe dnvr ef ytpn ,dbixcna
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*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà

éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî
äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
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:ä"ô óåñ íù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰('כו שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ "ז אם "צ"ע
פי"ג: בערכה".ÊÁ˙˘¯˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז תניא קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש ..10

ד. א, יחזקאל
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טבת  ג' חמישי יום
,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr:ä"ô óåñ

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò

äùåã÷ã äéùòãøòù ç"òá ù"îëå

øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöà ìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥¤§¦§¨¥¤¨¨¨
Bîöò éðôa ãøôð,envrl cxtp xac `ed eli`k d`xp `ed - ¦§¨¦§¥©§

ìL BúMãwî úeiç ìa÷î Bðéààeä-Ceøa-LBãwä,`l` - ¥§©¥©¦§ª¨¤©¨¨
z` lawi xac lky gxkdd on ixd ?ezeig z` lawn `ed okidn

enk ,dyecwd on ezeig
aezky8z` dign dz`e" :
mlekdyecwe zewl` ,"

z` dignlkdxiaqn -
df ,"cxtp"dy ,owfd epax
,d"awdl lehia ea oi`y
zeig lawn epi`
,dyecwd ly zeiniptdn
,cala dzeipevign m` ik
zxaer `idy ixg`
zexzqd jxc zcxeie
`edy dn edf .zeax
,"zeig lawn epi`" :xne`
äMãwä úéîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©§ª¨
dúeîöòå dúeäîe¨¨§©§¨
àlà ,dîöòáe dãBáëa¦§¨§©§¨¤¨

,íéøBçà úðéçaîitk - ¦§¦©£©¦
,a"k wxta ,oldl xaqeiy
drtyd ly dzernyn
edyinl zzl ,`id zinipt
,aeh invr oevx jezn xac

edyinl xac mipzepyk :epiid - miixeg` zpigaa drtyd eli`e
ozep edyinyk :lynl .aeh oevx jezn `le ziccv daiq llba
milnqn mc` ly eipt .epnn eipt z` dptn edixd ,e`peyl xac
z`hazn dpi` mc`d ly ezeinipty myke ,ezeinipt z`
z` mb epnn dptn `ed jk meyne ,e`peyl ozep `edy dpzna
:ziwl` drtydl qgia mb jk - dyrn zrya zeinybd eipt
,zinipt drtyd ef ixd ,dyecwd cvl zrtyen drtyddyk

d"awdydvexzrtyend drtydd eli`e .el ritydl ,lekiak ,
zipevig drtyd ef ixd ,dyecwd on `ly cvl ,"`xg` `xhq"l

,"miixeg` zpiga" z`xwp `ide ,inipt oevx ila ,calaíéãøBiL¤§¦
äâøãîì äâøãnî,dpezgzl dpeilr dbixcnn -úBááø ¦©§¥¨§©§¥¨¦§
ìzLäa ,úBâøãîìeìòå älò Cøc úBîìBòä úeìLjxc - ©§¥§¦§©§§¨¨¤¤¦¨§¨

,xak xaqedy itke ,(d`vezd) aaeqne (mxebd) daiq
dpezgzd dbixcnl mxebe daiq `id dpeilrd dbixcndyk
dbixcnd oia zekiiye jxr oiicr yi ,ef dxeva ,j` .dpnn d`ad
mpyi o`k eli`e ,dpeilrd dbixcnd `idy ,dzlirl dpezgzd

jk lr sqep,íéaø íéîeöîöåixg` d`ad dbixcnd - §¦§¦©¦
iptly dbixcnl llk jxr dl oi`y ,jk lk zcxei ,mevnvd

,jk lk dcxi dxen`d dyecw ly zeigde ,mevnvdãò©
ãò ,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä Ck ìk èòîúpL¤¦§©¥¨¨¨§©©¦©©¦©

úeìb úðéçáa Laìúäìe íöîöúäì ìBëiLony zeigd - ¤¨§¦§©§¥§¦§©¥¦§¦©¨
xacd :epiid .dign `idy xac eze`a zelba z`vnp ,dyecwd
itk ely zeigl lha epi`
"lyen" `ed `l` ,yxcpd
mc` :lynl ;zeigd lr
lr yi - zelba `vnpd
`ede ,eilr lyeny in eiab
z` zelbl leki epi`
.epevxk lertle eizegek
`id dyecwd ony zeigd

zelb zpigaaBúBà CBz
,ãøôpä øácon - ¨¨©¦§¨

zyalzn eae dyecwd
zeigdBúBéçäì- §©£

,cxtpd xacd z` zeigdl
àlL ,Léì ïéàî Bîi÷ìe§©§¥©¦§¥¤Ÿ
ñôàå ïéà úBéäì øæçé©£Ÿ¦§©¦§¤¤
.àøápL íãwî älçzák§©§¦¨¦Ÿ¤¤¦§¨
epi`y xac lky ,ixd -
ezybxdae ,d"awdl lha
lawn - cxtp xack `ed
zeiniptn `l ,ezeig z`
wx `l` ,cala dyecwd

.minevnve miyeal daxda dzeyalzd iciÎlràø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.àøçà àøèñå úBtìwä íìBò ,Bàìîe äfä íìBòzexnl - ¨©¤§Ÿ¨©§¦§¦§¨¨¢¨

oeikn `l` ,dfdÎmlerd z` mb dignd `id `id dyecwdy
ze`ivnk ,envrl xack envr z` yibxn inybd dfdÎmlerdy
ly mler `xwp `ed okl ,d"awdl lehiad ea d`xp `le ,zcxtp

,`xg` `xhqe zetilwíéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦
øòL íéiç õòa áeúkL Bîk ,Ba íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå§¨¦§¨§¨¦§¦§¤¨§¥©¦©©

.ã ÷øt óBñ áîddbdlr owfd epax cner ,d`ad "ddbd"a - ¤¤
,"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mler `xwp dfd mlerdy ,jk

Îmlera mb ,mewn lka ixd `vnp d"awdy zexnldfenke ,
xyra yalznd "seq oi` xe`"d edfy "dlaw"a xaqeny
,diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd drax` ly zexitqd
,j` - "seq oi` xe`"a ,dfdÎmlerd ,epnler mb `ln ociÎlre
"zetilw" ly mler `xwp dfdÎmlerdy dcaerl xzeq df oi`

:"`xg` `xhq"eBëBúa úBéä íò]Îmlera opyiy zexnl - ¦¡§
,dfd,äMã÷c äiNòc úBøéôñ øNòdiyrd mler ,oky - ¤¤§¦©£¦¨¦§ª¨

diyrd mler mbe ,inybd dfdÎmlerd ,ep` epnler mb ea lelk
ze`vnp dyecw ly diyrd mler ly zexitqd xyre ,ipgexd
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íéøîà éèå÷éì
åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå
úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
øåæçé àìù ùéì ïéàî åîéé÷ìå åúåéçäì ãøôðä

àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäìïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå

*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
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דוד".8. "ויברך בתפילת

zah 'b iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò

äùåã÷ã äéùòãøòù ç"òá ù"îëå
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

,epnlera mbøNò CBúáe ,âî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§¤¤
ïëBúáe ,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä elà äiNòc úBøéôñ- §¦©£¦¨¥¥¤¤§¦¦¦¨§¨

,dxivi ly zexitqd xyraïëBúáe ,äàéøác úBøéôñ øNò- ¤¤§¦¦§¦¨§¨
,d`ixa ly zexitqd xyraïëBúaL ,úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦¤§¨

zexitqd xyra -
,zeliv`cóBñ-ïéà-øBà¥

-øBà àöîðå ;àeä-Ceøä§¦§¨
àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§Ÿ
Bælä õøàä ìë̈¨¨¤©¨
éãé ìò ,äðBzçzä©©§¨©§¥
øNòa BúeLaìúä¦§©§§¤¤
òaøàc úBøéôñ§¦§©§©
-úeìéöà :úBîìBò¨£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨
íéiç õòa áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦
øôñáe á ÷øt æî øòL©©¤¤§¥¤

[:ë ÷øt íéìebìb- ¦§¦¤¤
had ilan ,z`f zexnle
mb `ln "seq oi` xe`"y

Îmleradfdlha `ed oi` ,
xack d`xpe ,d"awdl
"ze`ivn"k ,cxtp
`xwp okle ,dnvrl
ly mler dfdÎmlerd

lhay dn wx zlnqn dyecw ,oky ,"`xg` `xhq"e zetilw
."`xg` `xhq" `xwp df - d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl
- mzxhn oi`y miyrne mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr
ytpd ly diyeal mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw

ndadmd ,zindad ytpd ly dl` miyealy `vei df itle .zi
adze`ly ytp - `id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw"
,xaqed xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd mzeida
zbixcnn dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal ly mzbixcn
,ef ytp zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr ziwl`d ytpd
`l` ,zindad ytpd iyeall qgia mb jk xnel ixd mikixv
md ,zindad ytpd ly dl` miyeal :epiide ,iktdd cva
z` micixen mde ,dnvr ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna
epaxe .dnvr `id xy`n xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp
,zebixcn izy opyi dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd
mpyi ,zindad ytpd iyeal oia xy`e ,dipydn dhnl zg`
daxda dhnl mde - zexiar ly dyrne xeaic ,daygn iyeal
`id ef ytp ,oky ,dnvr zindad ytpd xy`n mzbixcna
iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr da yiy ,"dbep ztilw"n
iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y "zetilw" oze`n md zexiard

dbixcnl zcxei `id - dl` miyeala ytpd zeyalzd
dnvr `id xy`n xzei dpezgz9:úB÷ìçð ïä úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦¥¤§¨

ìàéä ,äðBzçzä äâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî ézL ¦§¥©§¥§©¨¦©©§¥¨©©§¨¦
ìL,ììk áBè íäa ïéàå ,éøîâì úBòøå úBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥§¨§©§¥§¥¨¤§¨

úákøîa eàø÷ðå§¦§§§¤§¤¤
ìà÷æçé10"dakxn"a - §¤§¥

da ,`iapd l`wfgi dfgy
miqknd mixacd mixkfp
,mdipia ,zewl` lr
mifnxnd mixac dyly
ode ,el` zetilw yly lr

:my ze`xwp"äøòñ çeø"©§¨¨
."'Bâå ìBãb ïðò"åy`"e - §¨¨¨§

od el` yly ."zgwlzn
ze`nhd zetilwd yly
aehdn oda oi`e ixnbl

.llkïäîeylyn - ¥¤
,el` zetilwúBòtLð¦§¨

ìk úBLôð úBëLîðå§¦§¨©§¨
íei÷å ,íìBòä úBnàª¨¨§¦

,íôebzeigd lr sqep - ¨
,sebd z` dignd ytpdn
,invr meiw mb sebl yi
íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦
ìk úeiçå íei÷å ,íôeb íei÷å ,äìéëàa íéøeñàå íéàîhä©§¥¦©£¦©£¦¨§¦¨§¦§©¨

äìøò Bîk ,çîBväî úBøeñà úBìëàîmignevd zexit - ©£¨£¥©¥©§¨§¨
,mipy yly mdl e`ln `l oiicry mivr lríøkä éàìëå- §¦§¥©¤¤

,miapr mr axerna drxfpy d`eaz,'eëxeq`y dn lk -
,dlik`a,'å ÷øt èî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëelky - §¤¨§¥©¦©©¤¤

,el` zetilw ylyn mzeig milawn mixen`d mixacdïëå§¥
àì ä"ñL ìk ìL äáLçîe øeac äNònä ìk úeiçå íei÷¦§©¨©©£¤¦©£¨¨¤¨§¨Ÿ

äNòú"dyrzÎ`l"d zeevn ynge miyy ze`n yly - ©£¤
,aeygle xacl ,zeyrl dxq` dxezdy,ïäéôðòåmixacd - §©§¥¤

lk dpd .dxezd ony mixeqi`l "mitpr" xeza minkgd exq`y
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mneiwe mzeig milawn dl`

íL áeúkL Bîk,"miig ur"a -:ä ÷øt óBñ,ixd - §¤¨¨¤¤
dbixcndn miraep ,xeqi` ly dyrne xeaic ,daygny
itk ixd ,zindad ytpd eli`e .zetilway xzei dpezgzd
,dbep ztilwn `id ,oldl xaqeiy enke ,oey`xd wxta xn`py
dbixcna dhnl md miyealdy - o`kn .aehd on oiicr da yiy
iehial wiiecn yexit edf .dcixi dl minxeb mde ,dnvr ytpdn
iyeal ,da ,ziwl`d ytpd ly iktdd cvd ,"df znerl df"
dlrnl md ,zeevnd meiwae dxeza dyrne xeaic ,daygn

.dilr dl minxebe dnvr ef ytpn ,dbixcna
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íéøîà éèå÷éì
*ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åáúåôéì÷äù àìà

éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî
äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä

úåøåñà úåìëàî ìë úåéçå íåé÷å íôåâ íåé÷å
ç"òá ù"îëå 'åë íøëä éàìëå äìøò åîë çîåöäî
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå å"ô è"î øòù
ù"îë ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù ìë ìù äáùçîå

:ä"ô óåñ íù
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰('כו שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ "ז אם "צ"ע
פי"ג: בערכה".ÊÁ˙˘¯˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז תניא קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש ..10
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zahע 'c iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' שישי יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãàä íãa úLaìîä ,ätìwämiiga eze` zeigdl - ©§¦¨©§ª¤¤§©¨¨¨

,miiptebìéòì økæpk1íéâãå úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , ©¦§¨§¥§©§§¥§©§§¨¦
,äìéëàa íéøzîe íéøBäè,dxez oic itÎlr -úeiçå íei÷å §¦ª¨¦©£¦¨§¦§©

çîBvä ìëå íîBcä ìk̈©¥§¨©¥©
ïëå ,äìéëàa øznä©ª¨©£¦¨§¥

i÷äNònä ìk úeiçå íe ¦§©¨©©£¤
éðéðòa äáLçîe øeac¦©£¨¨§¦§§¥
íäa ïéàL äfä íìBò¨©¤¤¥¨¤

,øeqà ãöxeq` didiy - ©¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
ly cv oi` ,miyrnae

,llk xeqi`ïðéàL ÷ø©¤¥¨
ìíéîL íLlk ,ixd - §¥¨©¦

eixeaic ,eiyrn
,icedi ly eizeaygne
ly enyl zeidl mikixv
icediyk :lynl .d"awd
ezlik` dkixv ,lke`
gek el didiy ick zeidl
lltzdl ,dxez cenll
exgqn ;devn miiwle
dpeeka zeidl jixv

dxezl eicli z` lcbl ,ezgtyn z` qpxtl ecia didiy
dxhnyk ,mxa .dnecke micqg zelinb ,dwcv zzl ,zeevnle

,ely zeaygnde mixeaicd ,miyrnd on zxcrp efàlà- ¤¨
,`id mzxhnCøö àeä elôàå ,Búåàúå Böôçå óebä ïBöø§©§¤§§©£¨©£¦Ÿ¤

,Lnî Búeiçå Bîei÷å óebäzeigl leki sebd oi` mdicrla - ©§¦§©©¨
dlik`d icrlae ,lek`l yxec sebdy - dlik` :enk ,miiwzdle
,z`f dyriy ,mpn` ,gxkdd on .zeigl zn`a leki `ed oi`

àlà:`ed ,o`k xqgy dn -ì dðéà BúðekLéãk íéîL íL ¤¨¤©¨¨¥¨§¥¨©¦§¥
Bôeâa 'ä úà ãáòì,ixd dkixv ,epxn`y dnl m`zdae - ©£Ÿ¤§

z` cearl lkeiy ,zeidl ,dlik` zrya icedi ly ezpeek
dpeekyk ,mxa .`idd dlik`d geka z"iydef,dxqgàìŸ

éôéãò,miticr mpi` -Lôpî elà úBáLçne øeac äNòî £¦¥©£¤¦©£¨¥¦¤¤
ìkì øLàk ìkäå ,dîöòa úéîäaä úéðeiçäytpd - ©¦¦©§¥¦§©§¨§©Ÿ©£¤©Ÿ

,dzaygne dxeaic ,diyrneúéðMä äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨©¥¦
àéäL ,àøçà àøèñå úBtì÷aL,zetilwd xcqa -ätì÷ ¤¦§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¦¨

÷pä úéòéáø,"dâð útì÷" úàøoiicr da xi`ny meyn - §¦¦©¦§¥§¦©Ÿ©
,dyecwd xe`Baø ,"äiNòä íìBò" àø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨¨¨£¦¨ª

dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø Blëk"dbep" ztilw ,oky - §ª©©§©§Ÿ̈§¨
`l` ,xzei mipeilr zenlera mb zniiw ,rxe aeh zaxernd
mler oia lcad yiy
cg` mlera :mlerl
,aexd - "aeh"d deedn
ok ,herind - "rx"de
.aehdn rxd my lcaen
,rxde aehd ,xg` mlera
`ed ,"dbep" ztilw ly
zivgn ,dvgn lr dvgn
epyie .rx zivgne aeh
ztilw ea mler cer
wxe rx daexa `id "dbep"
mlera eli`e .aeh dherin

dfdly dlek lk hrnk ,
rx `id "dbep" ztilw
z`f .aeh `ed ohphw wlge
ly df ohphw wlg ,cere
,rxa axern - aeh

äpnnL]aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep" ztilwayúBàä

LôpaL úBáBè úBcî¦¤©¤¤
,ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

.[ìéòì øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¥
zecndy ,oey`x wxta
ipaa zeirahd zeaehd
,oky ,zindad ytpdn ze`a ,micqg zelinbe zepngxk ,l`xyi
,cvik - rxd one dtilwd on `id zindad ytpdy zexnl
d`a `idy oeikn ,`l` - ?zeaeh zecn dpnn ze`a ,`eti`
ytpay aeh eze`n ixd ,aeh mb da yiy ,"dbep" ztilwn
.l`xyi ipa rahay zeirahd zeaehd zecnd zeraep ,zindad

rxd mr aehd axern "dbep" ztilway oeiknezlekia yi -
mikynpd zeaygnae mixeaica ,miyrna ynzydl ,mc`d
envr xac eze`y ,oldl xaqeiy itk ,rxl mbe aehl mb ,dpnn
- jtidle ,dyecw ly dyrn `ed - miny myl dyrp `ed m`

.daygna e` xeaica mb jke ,rx ly dyrn `edàéäåztilw - §¦
,"dbep"ìL ïéa úòvîî äðéçaéøîâì úBàîhä úBtì÷ L §¦¨§ª©©¥¨Ÿ§¦©§¥§©§¥

úììëð àéäL íéîòt ,ïëìå .äMãwä úâøãîe úðéça ïéáe¥§¦©©§¥©©§ª¨§¨¥§¨¦¤¦¦§¤¤
ìLaèî øòL íéiç õòa áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷ L §¨Ÿ§¦©§¥§¤¨§¥©¦©©

ä íLa ã ÷øt LéøäìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ¥¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨
eðéäc ,äMãwä úâøãîe úðéçáa?dyecwa zllkp `id izn - ¦§¦©©§¥©©§ª¨§©§
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íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
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א.1. פרק

zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ה' קודש שבת יום
,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

-øøaúð da áøòîä áBhäLk,lcape -äìBòå øáBâå òøäî §¤©©§Ÿ̈¨¦§¨¥¥¨©§¥§¤
.äMãwa ììëðå,owfd epax dzr ynzyn ,oiprd zxaqdl - §¦§¨©§ª¨

e` dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca
zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,"dbep" ztilwn `id ,xeaicd

lvplmbe aehl mb dze`
dyer `edy dryae ,rxl
ly dpeeka dyrnd z`
zllkp `id ,dyecw
drya eli`e ,dyecwa
dyrnd z` dyer `edy
`ed - eteb beprz myl
rxl zeigd z` cixen
zetilwd ylyny xenb

.ixnbl ze`nhdCøc ïBâk§¤¤
àøNa ìëBàä :ìLî̈¨¨¥¦§¨

àøBúc àðîLmc`yk - §¥¨§¨
,ony xey xya lke`

íOáî ïéé äúBLå- §¤©¦§ª¨
,dpeeka m` ik ,dee`z myl z`f dyer `ed oi` ,`l`áéçøäì§©§¦

,BúøBúìe 'äì Bzòcz"iyd z` cearl xzei aeh lkeiy ick - ©§©§¨
,dxez xzei aeh oiadle,"'eë àçéøå àøîç" :àáø øîàãk- ¦§¨©¨¨©§¨§¥¨

`ax xn`y enk2lkeiy ,mc` ly ezrc miaigxn aeh gixe oii ,
ick ,aeh oiie aeh xya ixg` ytgn `ed okle ,xzei aeh oiadl
,zxne` z`f ,dxeza xzei aeh oiadl zrcd zagxd el didzy

,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`yBàwx `l -
,devn myl e` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy

dlik`dy `l`dnvrdzeye ony xya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oiiâðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤
áBè íBéå úaLxya zlik`a aeh meie zay bprl devn oky - ©¨§

zepeekdn zg` myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae
,zexen`dòtLð äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨

'äì äìBòå ,dâð útìwî¦§¦©Ÿ©§¤©
;ïaø÷ëe äìBòkenk - §¨§¨§¨

ler"zeigd f`y ,oaxwe "d
gekn dyry dyrnd ly
- dizyde dlik`d

.dyecwa zllkpïëåjk - §¥
:xacn mc`y xeaica mb
ly dpeeka md m`
zeigd f` dler ,dyecw
,dyecwl dl` mixeaicay

:enkàúlî øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãácrinynd - ¦§¦¨

dpeeka ,dgicaçwôì§©¥©
'äì Baì çnNìe Bzòc©§§©¥©¦©

,BúãBáòå BúøBúìe,z"iyd z` cearl ick -úBéäì íéëéøvL §¨©£¨¤§¦¦¦§
,äçîNajezn zeidl mikixv myd zceare dxez cenil - §¦§¨

,dgnyd z` xiabdl ick ,dgica rinyn `ed okle ,dgny
åéãéîìúì àáø äNòL Bîëe3àúlî íäéðôì øîàL §¤¨¨¨¨§©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨

älçz àúeçéãác`ax did ,eicinlz mr cenll ayiy iptl - ¦§¦¨§¦¨
dgica mdiptl xne`.ïðaø éçãáeeicinlz ly mzrce - ¨§¥©¨¨

.mcenil z` oiadl xzei aeh elkeiy ick ,mdilr dgeca dzyrp
d`ad el` milnay zeigd ixd ,efk dxhna zxn`p dgicayk

.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Càxya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oii `aeqeàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì§©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

,de`zd -daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéça§¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindad ytpay -äåàzä úcî epnnLxaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

,oey`xd wxta
zeceqid drax`ny
ytpd ly mirxd
lk ze`a ,zindad
de`ze ,zerxd zecnd

,mind ceqin d`aäpä¦¥
úeiç ãøBé äæ éãé ìò©§¥¤¥©

aL ïéiäå øNaä,Baø÷- ©¨¨§©©¦¤§¦§
,dzye lk`yéôì ììëðå§¦§¨§¦

ìLaL øeîb òøa äòLL ¨¨§©¨¤§¨Ÿ
,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
,llk aeh oda oi`yBôeâåmyl dzye lk`y mc`d ly - §

,de`zïäì äNòð,zetilwl -äákøîe Leáìdakxn enk - ©£¤¨¤§¤§¨¨
ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl dlha `idy
lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrn zrya ,mc`d

wx edf la` ,dtilwløæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL éôì§¦¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ
,BúøBúìe 'ä úãBáòì- ©£©§¨

dyer mc`yk ,oky
dxezl xfege daeyz
zcxtp ,myd zcearle
zxfege zetilwdn zeigd

,dyecwl dlereéôì ék¦§¦
ïééå øzä øNa äéäL¤¨¨§©¤¥§©¦

,øLkezee`za mc`de - ¨¥
zetilwd ylyl mcixed

,ixnbl ze`nhdCëì§¨
úBìòìå øæçì íéìBëé§¦©£Ÿ§©£

Bnò,mze` dzye lk`y mc` eze` mr cgi -úãBáòì BáeLa ¦§©£©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים



עי zah 'c iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ד' שישי יום
פרק ז  ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãàä íãa úLaìîä ,ätìwämiiga eze` zeigdl - ©§¦¨©§ª¤¤§©¨¨¨

,miiptebìéòì økæpk1íéâãå úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , ©¦§¨§¥§©§§¥§©§§¨¦
,äìéëàa íéøzîe íéøBäè,dxez oic itÎlr -úeiçå íei÷å §¦ª¨¦©£¦¨§¦§©

çîBvä ìëå íîBcä ìk̈©¥§¨©¥©
ïëå ,äìéëàa øznä©ª¨©£¦¨§¥

i÷äNònä ìk úeiçå íe ¦§©¨©©£¤
éðéðòa äáLçîe øeac¦©£¨¨§¦§§¥
íäa ïéàL äfä íìBò¨©¤¤¥¨¤

,øeqà ãöxeq` didiy - ©¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
ly cv oi` ,miyrnae

,llk xeqi`ïðéàL ÷ø©¤¥¨
ìíéîL íLlk ,ixd - §¥¨©¦

eixeaic ,eiyrn
,icedi ly eizeaygne
ly enyl zeidl mikixv
icediyk :lynl .d"awd
ezlik` dkixv ,lke`
gek el didiy ick zeidl
lltzdl ,dxez cenll
exgqn ;devn miiwle
dpeeka zeidl jixv

dxezl eicli z` lcbl ,ezgtyn z` qpxtl ecia didiy
dxhnyk ,mxa .dnecke micqg zelinb ,dwcv zzl ,zeevnle

,ely zeaygnde mixeaicd ,miyrnd on zxcrp efàlà- ¤¨
,`id mzxhnCøö àeä elôàå ,Búåàúå Böôçå óebä ïBöø§©§¤§§©£¨©£¦Ÿ¤

,Lnî Búeiçå Bîei÷å óebäzeigl leki sebd oi` mdicrla - ©§¦§©©¨
dlik`d icrlae ,lek`l yxec sebdy - dlik` :enk ,miiwzdle
,z`f dyriy ,mpn` ,gxkdd on .zeigl zn`a leki `ed oi`

àlà:`ed ,o`k xqgy dn -ì dðéà BúðekLéãk íéîL íL ¤¨¤©¨¨¥¨§¥¨©¦§¥
Bôeâa 'ä úà ãáòì,ixd dkixv ,epxn`y dnl m`zdae - ©£Ÿ¤§

z` cearl lkeiy ,zeidl ,dlik` zrya icedi ly ezpeek
dpeekyk ,mxa .`idd dlik`d geka z"iydef,dxqgàìŸ

éôéãò,miticr mpi` -Lôpî elà úBáLçne øeac äNòî £¦¥©£¤¦©£¨¥¦¤¤
ìkì øLàk ìkäå ,dîöòa úéîäaä úéðeiçäytpd - ©¦¦©§¥¦§©§¨§©Ÿ©£¤©Ÿ

,dzaygne dxeaic ,diyrneúéðMä äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨©¥¦
àéäL ,àøçà àøèñå úBtì÷aL,zetilwd xcqa -ätì÷ ¤¦§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¦¨

÷pä úéòéáø,"dâð útì÷" úàøoiicr da xi`ny meyn - §¦¦©¦§¥§¦©Ÿ©
,dyecwd xe`Baø ,"äiNòä íìBò" àø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨¨¨£¦¨ª

dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø Blëk"dbep" ztilw ,oky - §ª©©§©§Ÿ̈§¨
`l` ,xzei mipeilr zenlera mb zniiw ,rxe aeh zaxernd
mler oia lcad yiy
cg` mlera :mlerl
,aexd - "aeh"d deedn
ok ,herind - "rx"de
.aehdn rxd my lcaen
,rxde aehd ,xg` mlera
`ed ,"dbep" ztilw ly
zivgn ,dvgn lr dvgn
epyie .rx zivgne aeh
ztilw ea mler cer
wxe rx daexa `id "dbep"
mlera eli`e .aeh dherin

dfdly dlek lk hrnk ,
rx `id "dbep" ztilw
z`f .aeh `ed ohphw wlge
ly df ohphw wlg ,cere
,rxa axern - aeh

äpnnL]aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep" ztilwayúBàä

LôpaL úBáBè úBcî¦¤©¤¤
,ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

.[ìéòì øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¥
zecndy ,oey`x wxta
ipaa zeirahd zeaehd
,oky ,zindad ytpdn ze`a ,micqg zelinbe zepngxk ,l`xyi
,cvik - rxd one dtilwd on `id zindad ytpdy zexnl
d`a `idy oeikn ,`l` - ?zeaeh zecn dpnn ze`a ,`eti`
ytpay aeh eze`n ixd ,aeh mb da yiy ,"dbep" ztilwn
.l`xyi ipa rahay zeirahd zeaehd zecnd zeraep ,zindad

rxd mr aehd axern "dbep" ztilway oeiknezlekia yi -
mikynpd zeaygnae mixeaica ,miyrna ynzydl ,mc`d
envr xac eze`y ,oldl xaqeiy itk ,rxl mbe aehl mb ,dpnn
- jtidle ,dyecw ly dyrn `ed - miny myl dyrp `ed m`

.daygna e` xeaica mb jke ,rx ly dyrn `edàéäåztilw - §¦
,"dbep"ìL ïéa úòvîî äðéçaéøîâì úBàîhä úBtì÷ L §¦¨§ª©©¥¨Ÿ§¦©§¥§©§¥

úììëð àéäL íéîòt ,ïëìå .äMãwä úâøãîe úðéça ïéáe¥§¦©©§¥©©§ª¨§¨¥§¨¦¤¦¦§¤¤
ìLaèî øòL íéiç õòa áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷ L §¨Ÿ§¦©§¥§¤¨§¥©¦©©

ä íLa ã ÷øt LéøäìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ¥¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨
eðéäc ,äMãwä úâøãîe úðéçáa?dyecwa zllkp `id izn - ¦§¦©©§¥©©§ª¨§©§
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íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
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א.1. פרק

zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ה' קודש שבת יום
,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

-øøaúð da áøòîä áBhäLk,lcape -äìBòå øáBâå òøäî §¤©©§Ÿ̈¨¦§¨¥¥¨©§¥§¤
.äMãwa ììëðå,owfd epax dzr ynzyn ,oiprd zxaqdl - §¦§¨©§ª¨

e` dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca
zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,"dbep" ztilwn `id ,xeaicd

lvplmbe aehl mb dze`
dyer `edy dryae ,rxl
ly dpeeka dyrnd z`
zllkp `id ,dyecw
drya eli`e ,dyecwa
dyrnd z` dyer `edy
`ed - eteb beprz myl
rxl zeigd z` cixen
zetilwd ylyny xenb

.ixnbl ze`nhdCøc ïBâk§¤¤
àøNa ìëBàä :ìLî̈¨¨¥¦§¨

àøBúc àðîLmc`yk - §¥¨§¨
,ony xey xya lke`

íOáî ïéé äúBLå- §¤©¦§ª¨
,dpeeka m` ik ,dee`z myl z`f dyer `ed oi` ,`l`áéçøäì§©§¦

,BúøBúìe 'äì Bzòcz"iyd z` cearl xzei aeh lkeiy ick - ©§©§¨
,dxez xzei aeh oiadle,"'eë àçéøå àøîç" :àáø øîàãk- ¦§¨©¨¨©§¨§¥¨

`ax xn`y enk2lkeiy ,mc` ly ezrc miaigxn aeh gixe oii ,
ick ,aeh oiie aeh xya ixg` ytgn `ed okle ,xzei aeh oiadl
,zxne` z`f ,dxeza xzei aeh oiadl zrcd zagxd el didzy

,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`yBàwx `l -
,devn myl e` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy

dlik`dy `l`dnvrdzeye ony xya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oiiâðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤
áBè íBéå úaLxya zlik`a aeh meie zay bprl devn oky - ©¨§

zepeekdn zg` myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae
,zexen`dòtLð äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨

'äì äìBòå ,dâð útìwî¦§¦©Ÿ©§¤©
;ïaø÷ëe äìBòkenk - §¨§¨§¨

ler"zeigd f`y ,oaxwe "d
gekn dyry dyrnd ly
- dizyde dlik`d

.dyecwa zllkpïëåjk - §¥
:xacn mc`y xeaica mb
ly dpeeka md m`
zeigd f` dler ,dyecw
,dyecwl dl` mixeaicay

:enkàúlî øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãácrinynd - ¦§¦¨

dpeeka ,dgicaçwôì§©¥©
'äì Baì çnNìe Bzòc©§§©¥©¦©

,BúãBáòå BúøBúìe,z"iyd z` cearl ick -úBéäì íéëéøvL §¨©£¨¤§¦¦¦§
,äçîNajezn zeidl mikixv myd zceare dxez cenil - §¦§¨

,dgnyd z` xiabdl ick ,dgica rinyn `ed okle ,dgny
åéãéîìúì àáø äNòL Bîëe3àúlî íäéðôì øîàL §¤¨¨¨¨§©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨

älçz àúeçéãác`ax did ,eicinlz mr cenll ayiy iptl - ¦§¦¨§¦¨
dgica mdiptl xne`.ïðaø éçãáeeicinlz ly mzrce - ¨§¥©¨¨

.mcenil z` oiadl xzei aeh elkeiy ick ,mdilr dgeca dzyrp
d`ad el` milnay zeigd ixd ,efk dxhna zxn`p dgicayk

.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Càxya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oii `aeqeàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì§©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

,de`zd -daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéça§¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindad ytpay -äåàzä úcî epnnLxaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

,oey`xd wxta
zeceqid drax`ny
ytpd ly mirxd
lk ze`a ,zindad
de`ze ,zerxd zecnd

,mind ceqin d`aäpä¦¥
úeiç ãøBé äæ éãé ìò©§¥¤¥©

aL ïéiäå øNaä,Baø÷- ©¨¨§©©¦¤§¦§
,dzye lk`yéôì ììëðå§¦§¨§¦

ìLaL øeîb òøa äòLL ¨¨§©¨¤§¨Ÿ
,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
,llk aeh oda oi`yBôeâåmyl dzye lk`y mc`d ly - §

,de`zïäì äNòð,zetilwl -äákøîe Leáìdakxn enk - ©£¤¨¤§¤§¨¨
ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl dlha `idy
lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrn zrya ,mc`d

wx edf la` ,dtilwløæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL éôì§¦¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ
,BúøBúìe 'ä úãBáòì- ©£©§¨

dyer mc`yk ,oky
dxezl xfege daeyz
zcxtp ,myd zcearle
zxfege zetilwdn zeigd

,dyecwl dlereéôì ék¦§¦
ïééå øzä øNa äéäL¤¨¨§©¤¥§©¦

,øLkezee`za mc`de - ¨¥
zetilwd ylyl mcixed

,ixnbl ze`nhdCëì§¨
úBìòìå øæçì íéìBëé§¦©£Ÿ§©£

Bnò,mze` dzye lk`y mc` eze` mr cgi -úãBáòì BáeLa ¦§©£©

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים



zahעב 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'ädlik`dn el sqeezipy gekd z` f` lvpn `ed ,ixdy -
.z"iyd z` caere dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne

ì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLezeyrl e` elk`l xzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeywicia
ze`xwpd ,zetilwd
ody iptn ,"mipevig"
.dyecwd zeyxl uegn
`vnp epi` xzid ly xac
zetilwd zeyxa
xeyw epi`e "mipevig"d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé©©£Ÿ§©£©
ik m` ,"xzid" ly xac -

,"dtilw"n raep `edleki
zelrzdle xefgl

.dyecwa÷ømb ,mxa - ©
,dyecwl zxfeg zeigdyk
xfeg mc`dy iciÎlr

,daeyzaeîéLøäL¤¨§¦
,óeba øàLð epnî- ¦¤¦§¨©

xzend xac lk` mc`yk
zryae ,de`z myl
rx xacd dyrp dyrn

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb
- zeigd z` mb ez` dlrne ,myd zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn "myex" oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk `ed
"myex" eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd heaige
,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn eteba x`ypy
rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye dlik`ay zeigd
dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb

,daeyzäåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
.daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly
`l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edyïk ïéàM äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida - §©£¨£¦£¤¥

mnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàuegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦

,dyecwd zeyxlïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íéìBò §¨§¥¦
íMî,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy - ¦¨©¦¨Ÿ¨

áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5äàîhä çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨

;"õøàä ïî øéáòà-`linn odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevipBàmby ,xacd xyt` -dzrzeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd lyäNòiL ãò©¤©£¤
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨
äáäàî äáeLz àéäL¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî- ¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§
,äiöå äôéò õøàk 'äì©§¤¤£¥¨§¦¨
mb jk ,minl d`nvd -
,z"iydl d`nv eytp

äpä ãò ék úBéäìcr - ¦§¦©¥¨
,daeyz dyryäúéä̈§¨

äiö õøàa BLôð©§§¤¤¦¨
àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨
øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥

,úéìëúa 'ä éðteytp - §¥§©§¦
xe`dn zilkza dwegx

,iniptd iwl`dúàæìå- §¨Ÿ
dyery drya ,okle
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

,íé÷écvä úBLôð ïBànvî,oky .mrt s` e`hg `ly - ¦¦¨©§©©¦¦
cinz `vnpy inl minec mde ,d"awd l` cinz miaexw miwicv
`vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi` epe`nv my ,min ly mewna
wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª
.Bæ äaø äáäàì àa äæ éãé ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨

,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,
,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl jxc dpyi

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyz iciÎlr z`feìáà£¨
'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨©¤¦§¨§¨§

,Bì çìñé,xary zexiard lr -Bì eNòð àì íB÷î ìkî- ¦§©¦¨¨Ÿ©£
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íéøîà éèå÷éì
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
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ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש

zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zexiard,úBiëæk- ¦§ª
,zeevnkíéìBò ïéàå§¥¦

úò ãò éøîâì ätìwäî¥©§¦¨§©§¥©¥
,õ÷,zelbd -òláiL ¥¤§ª©

úånä,zen ze`xwpd zetilwd -.çöðì,ixd ,epcnl - ©¨¤¨¤©
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e` ,dax dad`
dplhazz zetilwdyk
oldl .ixnbl dpnlrize
miiwy xnel owfd epax `a
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עג zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'ädlik`dn el sqeezipy gekd z` f` lvpn `ed ,ixdy -
.z"iyd z` caere dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne

ì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLezeyrl e` elk`l xzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeywicia
ze`xwpd ,zetilwd
ody iptn ,"mipevig"
.dyecwd zeyxl uegn
`vnp epi` xzid ly xac
zetilwd zeyxa
xeyw epi`e "mipevig"d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé©©£Ÿ§©£©
ik m` ,"xzid" ly xac -

,"dtilw"n raep `edleki
zelrzdle xefgl

.dyecwa÷ømb ,mxa - ©
,dyecwl zxfeg zeigdyk
xfeg mc`dy iciÎlr

,daeyzaeîéLøäL¤¨§¦
,óeba øàLð epnî- ¦¤¦§¨©

xzend xac lk` mc`yk
zryae ,de`z myl
rx xacd dyrp dyrn

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb
- zeigd z` mb ez` dlrne ,myd zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn "myex" oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk `ed
"myex" eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd heaige
,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn eteba x`ypy
rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye dlik`ay zeigd
dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb

,daeyzäåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
.daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly
`l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edyïk ïéàM äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida - §©£¨£¦£¤¥

mnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàuegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦

,dyecwd zeyxlïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íéìBò §¨§¥¦
íMî,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy - ¦¨©¦¨Ÿ¨

áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5äàîhä çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨

;"õøàä ïî øéáòà-`linn odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevipBàmby ,xacd xyt` -dzrzeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd lyäNòiL ãò©¤©£¤
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨
äáäàî äáeLz àéäL¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî- ¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§
,äiöå äôéò õøàk 'äì©§¤¤£¥¨§¦¨
mb jk ,minl d`nvd -
,z"iydl d`nv eytp

äpä ãò ék úBéäìcr - ¦§¦©¥¨
,daeyz dyryäúéä̈§¨

äiö õøàa BLôð©§§¤¤¦¨
àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨
øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥

,úéìëúa 'ä éðteytp - §¥§©§¦
xe`dn zilkza dwegx

,iniptd iwl`dúàæìå- §¨Ÿ
dyery drya ,okle
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

,íé÷écvä úBLôð ïBànvî,oky .mrt s` e`hg `ly - ¦¦¨©§©©¦¦
cinz `vnpy inl minec mde ,d"awd l` cinz miaexw miwicv
`vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi` epe`nv my ,min ly mewna
wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª
.Bæ äaø äáäàì àa äæ éãé ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨

,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,
,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl jxc dpyi

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyz iciÎlr z`feìáà£¨
'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨©¤¦§¨§¨§

,Bì çìñé,xary zexiard lr -Bì eNòð àì íB÷î ìkî- ¦§©¦¨¨Ÿ©£
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת קודש עמ' ב

              

         
         
          
           

    
      

        
        

         

      
       

   
           

       
         

         
        



































המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת קודש עמ' א

             

       
            
        

        
      

        
        

       
        

         
         

         
        

         
   

        
        



































המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . עד

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן 
זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט 
היטען די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית 
המקדש, הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען 

די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ל  ׁשֶ ָהרּוָחִני  נֹו  ֻחְרּבָ ָהָיה  ָהֹעֶנׁש  הּוִדית.  ַהּיְ ֳהָרה  ַהּטָ ִמיַרת  ׁשְ ְוִאי  ְטֵרפֹות  ֲאִכיַלת  ּומֹוֵעד, 
ֶלא  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ָהֱאֹלִקית ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶאת  ֶהם  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ  – ל  ַהּלֵ ּבְ  – ְמָבֵרְך  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

)ב"ר  ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר  מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

יום 
ראשון
יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עה היום יום . . . 

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית א"א"  הּוא ּפְ ה ָנבֹוא": "ׁשֶ ְתִחיל "ְוַעּתָ ְמִחי", ָסִעיף ַהּמַ י ְוׂשִ ְתִחיל "ָרּנִ אּור ְלִדּבּור ַהּמַ ם, ּבֵ ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( 

שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג־ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד 
- איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען 
איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה 

גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . עו

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ֻמְגּבֶ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּוַבּתֹוָרה  רּוְך־הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִויָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל.  ֻמְגּבָ י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶגׁש  ִהיא  ֱאמּוָנה   – ֱאמּוָנה   – הֹוָדָאה  ַאְך 

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  כסלו כ"ט ראשון יום משה  שבנבואת התוקף

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ãîòé íà¦©£Ÿ
éñBäì BçìL 'äL ,øîàéå úôBîe úBà äNòéå ...LéàBà äåöî ó ¦§©£¤¥§Ÿ©¤§¨§¦¦§¨

Búàeáð Léçëäì àá éøäL ,ø÷L àéáð äæ éøä ...äåöî òøâì¦§Ÿ©¦§¨£¥¤§¦¤¤¤£¥¨§©§¦§¨
.äLî ìL¤¤

להבין: ויש
תוסף  "לא - בתורה מפורש לציווי בניגוד היא זו אמירה

ממנו" תגרע ולא א)עליו יג, כותב (דברים מדוע כן, ואם ,
אומר  ולא משה, של נבואתו את מכחיש זה שאיש הרמב"ם

dxezdשהוא z` yigkn,יותר חמורה התורה הכחשת והרי
הנביא ידי על ה' מציווי גדול התורה ציווי תוקף (כמאמר כי

ב) י, חגיגה - ילפינן" לא קבלה מדברי תורה "דברי ?חז"ל
והביאור:

יהבית" כתבית נפשי "אנא כנוטריקון נדרש (שבת 'אנכי'

א) בתורה.קה, העצמי רצונו את 'הכניס' שהקב"ה היינו ,
אמצעי  רק אינן התורה שמצוות היא הדברים ומשמעות

מעלות קדוש')להשגת וגוי כהנים ו'ממלכת סגולה' 'עם הן (כמו אלא
ולעולמי  לעולם "עומדת התורה ולכן המטרה, עצמן

מסוימת  מטרה לצורך באו הנביאים דברי ואילו עולמים".
לשעתם. רק ונאמרו

ציווי  על בנבואה מעלה יש הנבראים מצד ואולם
'הרצון  את ו'לתפוס' להשיג יכולים לא הנבראים התורה:
היא  הנבואה אבל בתורה, הנמצא הקב"ה של העצמי'
ופועלת  המוגבל בגדרם שהם כפי לנבראים אלוקות התגלות

באלוקות. האמונה תוקף את האדם על
שלחו שה' האומר ממצוות rexblאוsiqedlולכן

הר  מעמד של העיקרי היסוד את ומערער מכחיש התורה
התורה  ניתנה דרכו רבינו במשה בחר שהקב"ה - סיני
לנבואתו  הראיה "היא סיני הר שמעמד וכיון בשלמותה.
שמעו" ואזנינו ראו... "עינינו כי דופי", בו שאין אמת שהיא

ה"א) שלימות (פ"ח את הנביא שבהכחשת הרמב"ם מדגיש  -
האמונה  כי משה", של נבואתו "מכחיש הוא הרי התורה,
קבעה  ושמענו") ("שראינו מוחלט בתוקף שהיתה במשה
ולעולמי  "לעולם בשלימות התורה את ישראל בעם

עולמים".
(179 'nr ,hi zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום ? מדרבנן או מדאורייתא - בטלים דברים דיבור איסור

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰íãà äaøé íìBòì§¨©§¤¨¨
éøvL íéøáãá Bà ,äîëç øáãa Bà àlà øaãé àìå ,ä÷éúLaC ¦§¦¨§Ÿ§©¥¤¨¦§©¨§¨¦§¨¦¤¨¦

çN àlL ,LBãwä eðaø ãéîìz ,áø ìò eøîà .Bôeâ éiçì íäì̈¤§©¥¨§©©©§¦©¥©¨¤Ÿ¨
elôàå .íãà ìk áø úçéN àéä Bæå Z åéîé ìk äìèá äçéN¦¨§¥¨¨¨¨§¦¦©Ÿ¨¨¨©£¦

.íéøác íãà äaøé àì óebä éëøöa§¨§¥©Ÿ©§¤¨¨§¨¦
ב)בגמרא יט, עובר (יומא חולין שיחת "השח נאמר:

אחרים". בדברים ולא בם – בם ודברת שנאמר בעשה,
הזקן אדמו"ר ס"ה)והביאו פ"ג תורה תלמוד להלכה:(הלכות

בם  ודברת מישראל: אדם כל על סתם בתורה "נאמר
לעשותם  חכמים ופירשו וגו' בדרך ובלכתך בביתך בשבתך
אבל  ידיו, למעשה כשצריך עראי ומלאכתו ועיקר, קבע
שנאמר  בעשה עובר שח ואם לא. כלל כלל בטלים דברים

אחר במקום כתב וכן בטלים". בדברים ולא בם (או"ח ודברת

סט"ז) קנו וקלות סי' הילדות שיחת והוא חולין שיחת "השח :
בעש  עובר בדברים ראש ולא בם – בם ודברת שנאמר ה,

אחרים".
עובר  תורה דברי שהמדבר הזכיר לא כאן הרמב"ם אבל

הרמ"א גם זו הלכה הביא וכך בם". "ודברת של (יו"ד בעשה

סכ"ה) רמו אך סי' – חולין" בשיחת לדבר "ואסור רק: שכתב ,
בעשה'. ש'עובר הזכיר לא

לבאר: ויש
הוא  בטלים דברים לדבר האיסור הרמב"ם לדעת
כמו  אסמכתא, רק הוא בם' 'ודברת הפסוק ואילו מדרבנן,
בתלמוד  מקומות הרבה מצינו "שכך ראשונים: שכתבו

מדרבנן  אלא  אסור שאינו לדבר עשה טז,שקורא ברכות (תר"י "

סט"ו) שם רא"ש ויש; ד"ה .ב
(50 'rd 425 'nr ,g"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום זכות? לכף לדון חייבים כולם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰úà ïã . . íëç-ãéîìz©§¦¨¨¨¤
.úeëæ-óëì íãàä ìk̈¨¨¨§©§

חכם, תלמיד של מידותיו בין זו הנהגה מונה הרמב"ם
המשניות  בפירוש כתב וכן הדין. מן חיוב זה אין כן ואם

החסידות'. 'מדרכי שהוא לאבות
בגמרא אמרו קשה: א)ולכאורה ל, תשפוט (שבועות 'בצדק :

חובה  שזו הרי זכות', לכף חברך את דן הוי – עמיתך
המצוות בספר הביא עצמו והרמב"ם מהכתוב. (מ"ע הנלמדת

שמדובר 'aiigziy:קעז) ומשמע זכות', לכף חברו את שידין
חכם. בתלמיד רק ולא אדם בכל

יונה רבינו כתב לומר: ריח)ויש ג, שער תשובה שכאשר (שערי
לחובה, או לזכות לפרשו שניתן מעשה עושה אדם רואים
זכות  לכף לדונו חובה אלוקים וירא ככשר מוחזק הלה אם
הוא  ואם שלילי; יותר נראה המעשה עין, שלמראית למרות
ואם  זכות, לכף להכריעו יש שקול הספק אם – רגיל אדם
לא  כספק, להשאירו יש חובה לכף יותר נוטה נראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו ממוצש"ק עם המצורף אליו, ובמענה לשלש השאלות:

א( בענין המחנה, לדעתי, כיון שבשנה העברה ראו וגם נוכחו בנחיצות הדבר, ובפרט במדינת ניו 

איינגלאנד, מובן שכדאית יגיעה והשתדלות להמשיך במחנה לבנות, גם בשנה הבאה, וכיון שעתה עוד 

כו"כ חדשים להתחלת העונה, בודאי שתעמולה המתאימה תועיל שיקלטו מחוגים אלו המשלמים כפי 

הדרוש, שלכן יש לקוות שלא יהי' דפיציט ואפשר יהי' גם מקצת עכ"פ לסלק החוב מעבר, ואף שכותב 

שרוצה להמשיך בהמחנה לשם שמים, הנה רואים במוחש, שבכדי שיהי' לדבר קיום, צ"ל שהתקציב 

ישולם, שלכן צריך לעשות ככל הדרוש בדרך הטבע לזה, וכיון שחז"ל אמרו כל התחלות קשות, הרי 

כבר עברה תקופת ההתחלה, ולכן יהי' בנקל יותר.

בעניני  וכן  וכיו"ב  גשמים  בענינים  להצלחה  בהנוגע  בתפלה  להרבות  יש  האם  לשאלתו  ב( 

בריאות.

מובן שלפלא הספק והשאלה, שהרי נצטוינו בתורתנו תורת חיים, ושמרתם מאד לנפשותיכם, 

ופסק הרמב"ם בהלכות דיעות סוף פרק ג' וריש פרק ד', אשר על האדם לראות שיהי' הגוף בריא ושלם, 

כי מדרכי השם הוא, ופסק דין הוא בכללות אשר על האדם לשמור בריאות גופו וכל עניניו, ובלשון 

רבנו הזקן בשו"ע שלו, הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם, סעיף ד', אין לאדם רשות על גופו כלל וכו' לצערו 

בשום צער וכו', ועיין ג"כ שם הלכות שמירת גוף, ואין להאריך בדבר המפורסם, ולא עוד אלא שלדעת 

כמה ראשונים, כשאדם מרגיש צורך באיזה ענין כמו בריאות הגוף וכו' הרי זה מצות עשה מן התורה 

להתפלל לה' בזה.

בירור  עדיין צריך  לילדים  כיון שכפי כתבו המחנה  - הרי  לילדים  גם  ג( במ"ש אודות מחנה 

ונדרשת לזה השתדלות רבה ויגיעה, לדעתי אין להעמיס על עצמו עוד דבר חדש, כמו מחנה לילדים, 

עכ"פ בשנה הבאה, ובהתאם להתוצאות דשנה זו, יחליט איך להתנהג בקיץ דשנת תשכ"א.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך מנוחה וטוב לבב.
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ה'תשע"ה  כסלו כ"ט ראשון יום משה  שבנבואת התוקף

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ãîòé íà¦©£Ÿ
éñBäì BçìL 'äL ,øîàéå úôBîe úBà äNòéå ...LéàBà äåöî ó ¦§©£¤¥§Ÿ©¤§¨§¦¦§¨

Búàeáð Léçëäì àá éøäL ,ø÷L àéáð äæ éøä ...äåöî òøâì¦§Ÿ©¦§¨£¥¤§¦¤¤¤£¥¨§©§¦§¨
.äLî ìL¤¤

להבין: ויש
תוסף  "לא - בתורה מפורש לציווי בניגוד היא זו אמירה

ממנו" תגרע ולא א)עליו יג, כותב (דברים מדוע כן, ואם ,
אומר  ולא משה, של נבואתו את מכחיש זה שאיש הרמב"ם

dxezdשהוא z` yigkn,יותר חמורה התורה הכחשת והרי
הנביא ידי על ה' מציווי גדול התורה ציווי תוקף (כמאמר כי

ב) י, חגיגה - ילפינן" לא קבלה מדברי תורה "דברי ?חז"ל
והביאור:

יהבית" כתבית נפשי "אנא כנוטריקון נדרש (שבת 'אנכי'

א) בתורה.קה, העצמי רצונו את 'הכניס' שהקב"ה היינו ,
אמצעי  רק אינן התורה שמצוות היא הדברים ומשמעות

מעלות קדוש')להשגת וגוי כהנים ו'ממלכת סגולה' 'עם הן (כמו אלא
ולעולמי  לעולם "עומדת התורה ולכן המטרה, עצמן

מסוימת  מטרה לצורך באו הנביאים דברי ואילו עולמים".
לשעתם. רק ונאמרו

ציווי  על בנבואה מעלה יש הנבראים מצד ואולם
'הרצון  את ו'לתפוס' להשיג יכולים לא הנבראים התורה:
היא  הנבואה אבל בתורה, הנמצא הקב"ה של העצמי'
ופועלת  המוגבל בגדרם שהם כפי לנבראים אלוקות התגלות

באלוקות. האמונה תוקף את האדם על
שלחו שה' האומר ממצוות rexblאוsiqedlולכן

הר  מעמד של העיקרי היסוד את ומערער מכחיש התורה
התורה  ניתנה דרכו רבינו במשה בחר שהקב"ה - סיני
לנבואתו  הראיה "היא סיני הר שמעמד וכיון בשלמותה.
שמעו" ואזנינו ראו... "עינינו כי דופי", בו שאין אמת שהיא

ה"א) שלימות (פ"ח את הנביא שבהכחשת הרמב"ם מדגיש  -
האמונה  כי משה", של נבואתו "מכחיש הוא הרי התורה,
קבעה  ושמענו") ("שראינו מוחלט בתוקף שהיתה במשה
ולעולמי  "לעולם בשלימות התורה את ישראל בעם

עולמים".
(179 'nr ,hi zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום ? מדרבנן או מדאורייתא - בטלים דברים דיבור איסור

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰íãà äaøé íìBòì§¨©§¤¨¨
éøvL íéøáãá Bà ,äîëç øáãa Bà àlà øaãé àìå ,ä÷éúLaC ¦§¦¨§Ÿ§©¥¤¨¦§©¨§¨¦§¨¦¤¨¦

çN àlL ,LBãwä eðaø ãéîìz ,áø ìò eøîà .Bôeâ éiçì íäì̈¤§©¥¨§©©©§¦©¥©¨¤Ÿ¨
elôàå .íãà ìk áø úçéN àéä Bæå Z åéîé ìk äìèá äçéN¦¨§¥¨¨¨¨§¦¦©Ÿ¨¨¨©£¦

.íéøác íãà äaøé àì óebä éëøöa§¨§¥©Ÿ©§¤¨¨§¨¦
ב)בגמרא יט, עובר (יומא חולין שיחת "השח נאמר:

אחרים". בדברים ולא בם – בם ודברת שנאמר בעשה,
הזקן אדמו"ר ס"ה)והביאו פ"ג תורה תלמוד להלכה:(הלכות

בם  ודברת מישראל: אדם כל על סתם בתורה "נאמר
לעשותם  חכמים ופירשו וגו' בדרך ובלכתך בביתך בשבתך
אבל  ידיו, למעשה כשצריך עראי ומלאכתו ועיקר, קבע
שנאמר  בעשה עובר שח ואם לא. כלל כלל בטלים דברים

אחר במקום כתב וכן בטלים". בדברים ולא בם (או"ח ודברת

סט"ז) קנו וקלות סי' הילדות שיחת והוא חולין שיחת "השח :
בעש  עובר בדברים ראש ולא בם – בם ודברת שנאמר ה,

אחרים".
עובר  תורה דברי שהמדבר הזכיר לא כאן הרמב"ם אבל

הרמ"א גם זו הלכה הביא וכך בם". "ודברת של (יו"ד בעשה

סכ"ה) רמו אך סי' – חולין" בשיחת לדבר "ואסור רק: שכתב ,
בעשה'. ש'עובר הזכיר לא

לבאר: ויש
הוא  בטלים דברים לדבר האיסור הרמב"ם לדעת
כמו  אסמכתא, רק הוא בם' 'ודברת הפסוק ואילו מדרבנן,
בתלמוד  מקומות הרבה מצינו "שכך ראשונים: שכתבו

מדרבנן  אלא  אסור שאינו לדבר עשה טז,שקורא ברכות (תר"י "

סט"ו) שם רא"ש ויש; ד"ה .ב
(50 'rd 425 'nr ,g"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום זכות? לכף לדון חייבים כולם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰úà ïã . . íëç-ãéîìz©§¦¨¨¨¤
.úeëæ-óëì íãàä ìk̈¨¨¨§©§

חכם, תלמיד של מידותיו בין זו הנהגה מונה הרמב"ם
המשניות  בפירוש כתב וכן הדין. מן חיוב זה אין כן ואם

החסידות'. 'מדרכי שהוא לאבות
בגמרא אמרו קשה: א)ולכאורה ל, תשפוט (שבועות 'בצדק :

חובה  שזו הרי זכות', לכף חברך את דן הוי – עמיתך
המצוות בספר הביא עצמו והרמב"ם מהכתוב. (מ"ע הנלמדת

שמדובר 'aiigziy:קעז) ומשמע זכות', לכף חברו את שידין
חכם. בתלמיד רק ולא אדם בכל

יונה רבינו כתב לומר: ריח)ויש ג, שער תשובה שכאשר (שערי
לחובה, או לזכות לפרשו שניתן מעשה עושה אדם רואים
זכות  לכף לדונו חובה אלוקים וירא ככשר מוחזק הלה אם
הוא  ואם שלילי; יותר נראה המעשה עין, שלמראית למרות
ואם  זכות, לכף להכריעו יש שקול הספק אם – רגיל אדם
לא  כספק, להשאירו יש חובה לכף יותר נוטה נראה
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זכות. לכף להכריעו חיוב ואין חובה לכף להכריעו
הדין  מצד כאשר מדובר זו שבהלכה לפרש יש זה ולפי
עין  למראית כאשר רגיל, (באדם זכות לכף לדון חיוב אין

זכות. לכף להכריעו חסידות מידת אך חובה) הדבר נראה
(בספר  והרמב"ם (בשבועות) הגמרא בלשון לדייק יש וכן

את דן 'והוי אמרו זכות לכף לדון שבחיוב jxagהמצוות)
כל את 'ודן זו בהלכה אך זכות', זכות':mc`dלכף לכף

גמורה  חובה ובו רשע, שאינו מכירו שאתה היינו – 'חברך'
אם  מכירו שאינו באדם מדובר זו בהלכה אך זכות, לכף לדונו
חסידות. ממידת רק זכות לכף לדונו שיש לא, או צדיק הוא
(b oiyr ,dgizt ,miig utg)

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום כהלכה  שליחות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰äðéãîa äéä íà¦¨¨¦§¦¨
Cìé Z äøLé Cøãa íéëìBä äéLðà ïéàå íéòø äéúBâäðnL¤¦§¨¤¨¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¤§¨¨¥¥

.íéáBè Cøãa íéâäBðå íé÷écö äéLðàL íB÷îì§¨¤£¨¤¨©¦¦§£¦§¤¤¦
שאנשיה  בסביבה להתגורר לאדם אין הרמב"ם לדברי
לעבור  עליו – טובה לא בסביבה נמצא ואם טובים, לא
אפשרות  לאדם אין אם אפילו מזו: יתירה טובה. לסביבה
לבדו  לגור לו עדיף – טוב במקום להתגורר בחירה
כל  היו "ואם לרשעים: בשכנות לגור מאשר במדבר,
לא  בדרך נוהגים שמועתן ושומע יודעם שהוא המדינות
שמנהגותיה  למדינה ללכת יכול שאינו או זמנינו כמו טובה

- החולי מפני או הגייסות מפני icigiטובים ecal ayi...
הי  במדינה ואם לישב אותו מניחים שאין וחטאים רעים ו

- הרע במנהגם ונוהג עמהן נתערב כן אם vi`אלא
zexacnle migegle zexrnl בדרך עצמו ינהיג ואל ,

חטאים".
אפילו  אלא עוד "ולא השמד': ב'אגרת הרמב"ם כתב וכן
במעשיה  טובה יותר מהן אחת מישראל, עיירות שתי
- האחרת מן למצוות ונכנעת מדקדקת ויותר ובמנהגיה,

dpicn dze`n z`vl 'd `xi aiegi כך כל אינם שמעשיה
הטובה". העיר לאותה טובים

טובה? לא בסביבה גם לשליחות יוצאים כן, אם כיצד,
הרבי: מבאר

ילך..") רעים.. שמנהגותיה במדינה הי' ("אם זה דין
אדם  של ברייתו "דרך לפניֿזה: הרמב"ם בדברי מנומק
כמנהג  וחבריו רעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות

מדינתו ולישב jkitlאנשי לצדיקים להתחבר אדם צריך
מן  ויתרחק ממעשיהם, שילמד כדי תמיד החכמים אצל
ממעשיהם". ילמוד שלא כדי בחושך ההולכים הרשעים
שנמשך  כזו במדריגה שנמצא "במי מדבר שהרמב"ם נמצא

המקום". מנהגי אחרי
על  לפעול שעליו התוקף בכל "מחליט אדם כאשר אבל

חז"ל אמרו הרי – לטוב" ולשנותה ב)הסביבה לח, "בא (יומא :
אחרים  לטהר שבא במי (גם) ומדובר אותו" מסייעין לטהר
פועל  שהוא לטהר לשון לו.. מסייעין לטהר "הבא ב: פח, שמע"צ לקו"ת [ראה

אחרים"] את לטהר דמשמע מלמעלהיוצא הכח לו "ניתן ולכן, .`ly
כו'". המדינה אנשי לשנות ואדרבא – כו' נמשך להיות

(19 'rd 18 'nr b"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום התורה  מלימוד להתפרנס

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰Baì ìò íéNnä©¥¦©¦
Z ä÷ãvä ïî ñðøtúéå ,äëàìî äNòé àìå ,äøBza ÷ñòiL¤©£Ÿ©¨§Ÿ©£¤§¨¨§¦§©§¥¦©§¨¨
úBðäì øeñàL éôì ...äøBzä úà äæáe ,íMä úà ìlç äæ éøä£¥¤¦¥¤©¥¨¨¤©¨§¦¤¨¥¨

.äfä íìBòa äøBú-éøácî¦¦§¥¨¨¨©¤
מן  להתפרנס התורה ללומדי אסור הרמב"ם לדעת

המשניות בפירוש גם כתב וכן מ"ה)הציבור. פ"ד :(אבות
ממון  מבקשים שהיו אצלם נמצא לא רז"ל בדברי "כשנעיין
הנכבדות  לישיבות ממון מקבצים היו ולא אדם מבני
למרביצי  ולא לדייניהם לא גליות לראשי ולא והיקרות
העם", מן אדם בני לשאר ולא הגדולים מן לא' ולא התורה

מקומות. מכמה זאת והוכיח
ומסקנתו  זה, על לחלוק האריך משנה' ה'כסף אך
לכוונות  לימודו בתחילת "מכוין כאשר רק הוא שהאיסור
בלא  להתפרנס לו שאפשר או התורה] מן [להתפרנס אלו
כך  ואחר שמים לשם "למד אם אבל תלמודו", שכר שיטול
והוסיף: מותר". – שכר יטול לא אם להתפרנס לו אפשר אי
נוהגים  ואחריו רבינו זמן קודם ישראל חכמי כל "ראינו
הלומדים  פרנסת היתה לא שאילו הצבור.. מן שכרם ליטול

כראוי  בתורה לטרוח יכולים היו לא – מצויה והמלמדים
לעסוק  יוכלו מצויה ובהיותה ח"ו, משתכחת התורה והיתה

ויאדיר". תורה ויגדיל
הזקן אדמו"ר פסק הט"ו)וכן פ"ד ת"ת :(הל'

יהיה  שלא אלא קרדום מלעשות ומנעו הזהירו "לא
בה  להתפרנס לאומנות לו להיות בשביל לימודו תחילת
אבל  חול... של תשמיש תורה בכתר משתמש שנמצא
להתפרנס, במה לו אין ואח"כ שמים לשם למד אם
משתמש  זה הרי והוראות, דיינות או במלמדות לא אם
יוכל  לא לאכול מה לו יהיה לא שאם לצרכה בה
נפשות  או ועירום ברעב מעונה כשהוא כראוי בה לעסוק

ביתו".
את  לפרנס מלאכה באיזה לעסוק יכול "ואם ומוסיף:
מלימוד  ומתפרנס בה מלהתפרנס מלאכתו ומניח עצמו
לצרכה  בה משתמש שהוא כלֿשכן – לתלמידים התורה
מניח  הוא תורה מתלמוד ליבטל שלא כדי כי בלבד,
נוטל  והוא ממנה, ולהתפרנס בה לעסוק יכול שהיה מלאכתו

תורה". שכר ולא בטלה שכר
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ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום רבו  במקום הלכה הוראת

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰íãàì øeñà̈§¨¨
áiç ,Baø éðôa äëìä äøBnä ìëå ;íìBòì Baø éðôa úBøBäì§¦§¥©§¨§¨©¤£¨¨¦§¥©©¨

.äúéî¦¨
סנהדרין בהלכות גם הרמב"ם הביא זה ה"ט)דין :(פ"כ

רחוק  היה כן אם אלא רבו בפני הלכה יורה אל 'תלמיד
פרסאות'. ג' ממנו

ב) מקומות? בשני הדין את הביא מדוע א) להבין: ויש
ובהלכות  מיתה, חייב כך על שהעובר כתב כאן מדוע

זאת? הזכיר לא סנהדרין
והביאור:

הוא  רבו בפני הלכה להורות האיסור טעם בפשטות,
בגמרא אך הרב, בכבוד זלזול ב)משום ס, טעם (כתובות מבואר

הסייעתא  את לתלמיד אין במקום, נמצא הרב כאשר - נוסף

וביארו  לאמיתו. הדין את לכוון כדי הנדרשת דשמיא
שהרב  במקום הטעמים בין מינה' 'נפקא שיש (שם) התוספות
 ֿ ומכל רבו, כבוד משום איסור בזה שאין כבודו על מוחל

דשמיא. סייעתא חוסר של השני הטעם מצד אסור מקום
בשני  הדין את הרמב"ם הביא מדוע מבואר זה ולפי
ואילו  רבו, בכבוד העוסקים הדינים בין הביאו כאן מקומות:
בהלכות  העוסקים הדינים בין הביאו סנהדרין בהלכות
גם  משמעות לכך שיש משום לפסוק, וכשרותם דיינים
את  לו אין רבו בפני נמצא הדיין שכאשר דיינים, בהלכות

כהלכה. לפסוק הנדרשת דשמיא הסייעתא
מיתה  חייב כך על שהעובר הרמב"ם כתב כאן רק ולכן
הפגיעה  משום הוא מיתה חיוב כי סנהדרין, בהלכות ולא

השני. הטעם משום ולא רבו בכבוד
(awri zpyn)

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת כוכבים  עובדי של טעותם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰eòè LBðà éîéa¦¥¡¨
íéáëBë àøa íéäìàäå ìéàBä :eøîà ...ìBãb úeòè íãàä éðá§¥¨¨¨¨¨¨§¦§¨¡Ÿ¦¨¨¨¦

ì íä ïééeàø ..íìBòä úà âéäðäì íélbìâå elàíøàôìe íçaL ¥§©§©¦§©§¦¤¨¨§¦¥§©§¨§¨¢¨
.ãBák íäì ÷ìçìå§©£Ÿ¨¤¨

השתלשלות  את לתאר הרמב"ם ממשיך הבאה ובהלכה
שקר  נביאי אדם בבני עמדו הימים, שארכו "ואחר העניינים:
ופשט  פלוני.. כוכב עבדו להם ואמר צוה שהאֿל ואמרו
זו  משונות בעבודות הצורות את לעבוד העולם בכל זה דבר
נשתכח  הימים, שארכו וכיון ולהשתחוות. להן ולהקריב מזו
הכירוהו.. ולא ומדעתם, היקום כל מפי והנורא הנכבד השם
הכוכבים  אלא אלוה שם שאין מדמין בהן... שהיו והחכמים

והגלגלים".
החסידות בתורת ואילך)ומבואר א ו, מצוותיך שבדורות (דרך ,

הכוכבים  באמצעות לעולם המגיע שהשפע ידעו הראשונים
"טעו  אבל ידם, על משפיע שהקב"ה מפני הוא והמזלות

המשפיעים שהם לומר קצת, ליש אותם ודימו "dxigaaבזה
צבא  "כל אלא בחירה כל להם שאין היא שהאמת בשעה –
לא  וא"כ בלבד, בו החוצב ביד כגרזן יתברך בידו השמים

יתכן  שלא כמו אליהם והכבוד העבודה כלל מועיל היה
אדם". שבידי הדומם לגרזן כבוד ליתן

את  ה' עזב ואמרו יותר עוד "נתפקרו הבאים ובדורות
בידי  הארץ הנהגת את ותלו לגמרי", ההשגחה והסירו הארץ
ה', של במציאותו מכירים הם גם אמנם והמזלות. הכוכבים

בגמרא מנחות)כנאמר ליה(סוף "דקרו דאלקייא".`wl`[לה']:
את  להנהיג ומזלות לכוכבים שניתן הכוח לדעתם, ואף
מפני  אלא עצמם מצד לא "הוא בה ולהשפיע הארץ
שמנהיגים  המלך שרי בדוגמת זה, על כח להם נתן שהקב"ה

זה" על אותם מינה שהמלך מפני המדינה המאמרים את (ספר

קא) עמ' ג, .מלוקט
שהשפע  וסברו הראשונה בטעות שטעו אלו גם אמנם,

מ  בבחירה הבא הוא והמזלות הכוכבים באמצעות ה' את
אלקא  ליה ש'קרו טעות אותה היא זו גם – שלהם

`iiwl`c או (להשפיע כרצונם לעשות שיכולים זה גם "כי :'
דאלקים  הענין ושלילת אלקייא, שליטה, של ענין הוא לאו)
הם  הממוצעים שכל הידיעה ע"י דווקא הוא בתכלית אחרים

החוצב" ביד כגרזן .(שם)רק
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זכות. לכף להכריעו חיוב ואין חובה לכף להכריעו
הדין  מצד כאשר מדובר זו שבהלכה לפרש יש זה ולפי
עין  למראית כאשר רגיל, (באדם זכות לכף לדון חיוב אין

זכות. לכף להכריעו חסידות מידת אך חובה) הדבר נראה
(בספר  והרמב"ם (בשבועות) הגמרא בלשון לדייק יש וכן

את דן 'והוי אמרו זכות לכף לדון שבחיוב jxagהמצוות)
כל את 'ודן זו בהלכה אך זכות', זכות':mc`dלכף לכף

גמורה  חובה ובו רשע, שאינו מכירו שאתה היינו – 'חברך'
אם  מכירו שאינו באדם מדובר זו בהלכה אך זכות, לכף לדונו
חסידות. ממידת רק זכות לכף לדונו שיש לא, או צדיק הוא
(b oiyr ,dgizt ,miig utg)

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום כהלכה  שליחות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰äðéãîa äéä íà¦¨¨¦§¦¨
Cìé Z äøLé Cøãa íéëìBä äéLðà ïéàå íéòø äéúBâäðnL¤¦§¨¤¨¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¤§¨¨¥¥

.íéáBè Cøãa íéâäBðå íé÷écö äéLðàL íB÷îì§¨¤£¨¤¨©¦¦§£¦§¤¤¦
שאנשיה  בסביבה להתגורר לאדם אין הרמב"ם לדברי
לעבור  עליו – טובה לא בסביבה נמצא ואם טובים, לא
אפשרות  לאדם אין אם אפילו מזו: יתירה טובה. לסביבה
לבדו  לגור לו עדיף – טוב במקום להתגורר בחירה
כל  היו "ואם לרשעים: בשכנות לגור מאשר במדבר,
לא  בדרך נוהגים שמועתן ושומע יודעם שהוא המדינות
שמנהגותיה  למדינה ללכת יכול שאינו או זמנינו כמו טובה

- החולי מפני או הגייסות מפני icigiטובים ecal ayi...
הי  במדינה ואם לישב אותו מניחים שאין וחטאים רעים ו

- הרע במנהגם ונוהג עמהן נתערב כן אם vi`אלא
zexacnle migegle zexrnl בדרך עצמו ינהיג ואל ,

חטאים".
אפילו  אלא עוד "ולא השמד': ב'אגרת הרמב"ם כתב וכן
במעשיה  טובה יותר מהן אחת מישראל, עיירות שתי
- האחרת מן למצוות ונכנעת מדקדקת ויותר ובמנהגיה,

dpicn dze`n z`vl 'd `xi aiegi כך כל אינם שמעשיה
הטובה". העיר לאותה טובים

טובה? לא בסביבה גם לשליחות יוצאים כן, אם כיצד,
הרבי: מבאר

ילך..") רעים.. שמנהגותיה במדינה הי' ("אם זה דין
אדם  של ברייתו "דרך לפניֿזה: הרמב"ם בדברי מנומק
כמנהג  וחבריו רעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות

מדינתו ולישב jkitlאנשי לצדיקים להתחבר אדם צריך
מן  ויתרחק ממעשיהם, שילמד כדי תמיד החכמים אצל
ממעשיהם". ילמוד שלא כדי בחושך ההולכים הרשעים
שנמשך  כזו במדריגה שנמצא "במי מדבר שהרמב"ם נמצא

המקום". מנהגי אחרי
על  לפעול שעליו התוקף בכל "מחליט אדם כאשר אבל

חז"ל אמרו הרי – לטוב" ולשנותה ב)הסביבה לח, "בא (יומא :
אחרים  לטהר שבא במי (גם) ומדובר אותו" מסייעין לטהר
פועל  שהוא לטהר לשון לו.. מסייעין לטהר "הבא ב: פח, שמע"צ לקו"ת [ראה

אחרים"] את לטהר דמשמע מלמעלהיוצא הכח לו "ניתן ולכן, .`ly
כו'". המדינה אנשי לשנות ואדרבא – כו' נמשך להיות

(19 'rd 18 'nr b"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום התורה  מלימוד להתפרנס

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰Baì ìò íéNnä©¥¦©¦
Z ä÷ãvä ïî ñðøtúéå ,äëàìî äNòé àìå ,äøBza ÷ñòiL¤©£Ÿ©¨§Ÿ©£¤§¨¨§¦§©§¥¦©§¨¨
úBðäì øeñàL éôì ...äøBzä úà äæáe ,íMä úà ìlç äæ éøä£¥¤¦¥¤©¥¨¨¤©¨§¦¤¨¥¨

.äfä íìBòa äøBú-éøácî¦¦§¥¨¨¨©¤
מן  להתפרנס התורה ללומדי אסור הרמב"ם לדעת

המשניות בפירוש גם כתב וכן מ"ה)הציבור. פ"ד :(אבות
ממון  מבקשים שהיו אצלם נמצא לא רז"ל בדברי "כשנעיין
הנכבדות  לישיבות ממון מקבצים היו ולא אדם מבני
למרביצי  ולא לדייניהם לא גליות לראשי ולא והיקרות
העם", מן אדם בני לשאר ולא הגדולים מן לא' ולא התורה

מקומות. מכמה זאת והוכיח
ומסקנתו  זה, על לחלוק האריך משנה' ה'כסף אך
לכוונות  לימודו בתחילת "מכוין כאשר רק הוא שהאיסור
בלא  להתפרנס לו שאפשר או התורה] מן [להתפרנס אלו
כך  ואחר שמים לשם "למד אם אבל תלמודו", שכר שיטול
והוסיף: מותר". – שכר יטול לא אם להתפרנס לו אפשר אי
נוהגים  ואחריו רבינו זמן קודם ישראל חכמי כל "ראינו
הלומדים  פרנסת היתה לא שאילו הצבור.. מן שכרם ליטול

כראוי  בתורה לטרוח יכולים היו לא – מצויה והמלמדים
לעסוק  יוכלו מצויה ובהיותה ח"ו, משתכחת התורה והיתה

ויאדיר". תורה ויגדיל
הזקן אדמו"ר פסק הט"ו)וכן פ"ד ת"ת :(הל'

יהיה  שלא אלא קרדום מלעשות ומנעו הזהירו "לא
בה  להתפרנס לאומנות לו להיות בשביל לימודו תחילת
אבל  חול... של תשמיש תורה בכתר משתמש שנמצא
להתפרנס, במה לו אין ואח"כ שמים לשם למד אם
משתמש  זה הרי והוראות, דיינות או במלמדות לא אם
יוכל  לא לאכול מה לו יהיה לא שאם לצרכה בה
נפשות  או ועירום ברעב מעונה כשהוא כראוי בה לעסוק

ביתו".
את  לפרנס מלאכה באיזה לעסוק יכול "ואם ומוסיף:
מלימוד  ומתפרנס בה מלהתפרנס מלאכתו ומניח עצמו
לצרכה  בה משתמש שהוא כלֿשכן – לתלמידים התורה
מניח  הוא תורה מתלמוד ליבטל שלא כדי כי בלבד,
נוטל  והוא ממנה, ולהתפרנס בה לעסוק יכול שהיה מלאכתו

תורה". שכר ולא בטלה שכר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום רבו  במקום הלכה הוראת

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰íãàì øeñà̈§¨¨
áiç ,Baø éðôa äëìä äøBnä ìëå ;íìBòì Baø éðôa úBøBäì§¦§¥©§¨§¨©¤£¨¨¦§¥©©¨

.äúéî¦¨
סנהדרין בהלכות גם הרמב"ם הביא זה ה"ט)דין :(פ"כ

רחוק  היה כן אם אלא רבו בפני הלכה יורה אל 'תלמיד
פרסאות'. ג' ממנו

ב) מקומות? בשני הדין את הביא מדוע א) להבין: ויש
ובהלכות  מיתה, חייב כך על שהעובר כתב כאן מדוע

זאת? הזכיר לא סנהדרין
והביאור:

הוא  רבו בפני הלכה להורות האיסור טעם בפשטות,
בגמרא אך הרב, בכבוד זלזול ב)משום ס, טעם (כתובות מבואר

הסייעתא  את לתלמיד אין במקום, נמצא הרב כאשר - נוסף

וביארו  לאמיתו. הדין את לכוון כדי הנדרשת דשמיא
שהרב  במקום הטעמים בין מינה' 'נפקא שיש (שם) התוספות
 ֿ ומכל רבו, כבוד משום איסור בזה שאין כבודו על מוחל

דשמיא. סייעתא חוסר של השני הטעם מצד אסור מקום
בשני  הדין את הרמב"ם הביא מדוע מבואר זה ולפי
ואילו  רבו, בכבוד העוסקים הדינים בין הביאו כאן מקומות:
בהלכות  העוסקים הדינים בין הביאו סנהדרין בהלכות
גם  משמעות לכך שיש משום לפסוק, וכשרותם דיינים
את  לו אין רבו בפני נמצא הדיין שכאשר דיינים, בהלכות

כהלכה. לפסוק הנדרשת דשמיא הסייעתא
מיתה  חייב כך על שהעובר הרמב"ם כתב כאן רק ולכן
הפגיעה  משום הוא מיתה חיוב כי סנהדרין, בהלכות ולא

השני. הטעם משום ולא רבו בכבוד
(awri zpyn)

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת כוכבים  עובדי של טעותם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰eòè LBðà éîéa¦¥¡¨
íéáëBë àøa íéäìàäå ìéàBä :eøîà ...ìBãb úeòè íãàä éðá§¥¨¨¨¨¨¨§¦§¨¡Ÿ¦¨¨¨¦

ì íä ïééeàø ..íìBòä úà âéäðäì íélbìâå elàíøàôìe íçaL ¥§©§©¦§©§¦¤¨¨§¦¥§©§¨§¨¢¨
.ãBák íäì ÷ìçìå§©£Ÿ¨¤¨

השתלשלות  את לתאר הרמב"ם ממשיך הבאה ובהלכה
שקר  נביאי אדם בבני עמדו הימים, שארכו "ואחר העניינים:
ופשט  פלוני.. כוכב עבדו להם ואמר צוה שהאֿל ואמרו
זו  משונות בעבודות הצורות את לעבוד העולם בכל זה דבר
נשתכח  הימים, שארכו וכיון ולהשתחוות. להן ולהקריב מזו
הכירוהו.. ולא ומדעתם, היקום כל מפי והנורא הנכבד השם
הכוכבים  אלא אלוה שם שאין מדמין בהן... שהיו והחכמים

והגלגלים".
החסידות בתורת ואילך)ומבואר א ו, מצוותיך שבדורות (דרך ,

הכוכבים  באמצעות לעולם המגיע שהשפע ידעו הראשונים
"טעו  אבל ידם, על משפיע שהקב"ה מפני הוא והמזלות

המשפיעים שהם לומר קצת, ליש אותם ודימו "dxigaaבזה
צבא  "כל אלא בחירה כל להם שאין היא שהאמת בשעה –
לא  וא"כ בלבד, בו החוצב ביד כגרזן יתברך בידו השמים

יתכן  שלא כמו אליהם והכבוד העבודה כלל מועיל היה
אדם". שבידי הדומם לגרזן כבוד ליתן

את  ה' עזב ואמרו יותר עוד "נתפקרו הבאים ובדורות
בידי  הארץ הנהגת את ותלו לגמרי", ההשגחה והסירו הארץ
ה', של במציאותו מכירים הם גם אמנם והמזלות. הכוכבים

בגמרא מנחות)כנאמר ליה(סוף "דקרו דאלקייא".`wl`[לה']:
את  להנהיג ומזלות לכוכבים שניתן הכוח לדעתם, ואף
מפני  אלא עצמם מצד לא "הוא בה ולהשפיע הארץ
שמנהיגים  המלך שרי בדוגמת זה, על כח להם נתן שהקב"ה

זה" על אותם מינה שהמלך מפני המדינה המאמרים את (ספר

קא) עמ' ג, .מלוקט
שהשפע  וסברו הראשונה בטעות שטעו אלו גם אמנם,

מ  בבחירה הבא הוא והמזלות הכוכבים באמצעות ה' את
אלקא  ליה ש'קרו טעות אותה היא זו גם – שלהם

`iiwl`c או (להשפיע כרצונם לעשות שיכולים זה גם "כי :'
דאלקים  הענין ושלילת אלקייא, שליטה, של ענין הוא לאו)
הם  הממוצעים שכל הידיעה ע"י דווקא הוא בתכלית אחרים

החוצב" ביד כגרזן .(שם)רק

             

           
       

        
        

       
      

         
      

       
         

         
       

          

        
          
       
          
        
         

   
           

       
      

          
       



















































המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' א
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ז  ¤¤ּפרק
האדם מיסֹודי ‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואין הּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה
הּוא ולא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

נכֹונה  רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על ּבדע ּתֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמתּגּבר
אדם[ישרה] מאד. האּלּו,עד הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

לּפרּדס ּכׁשּיּכנס ּבגּופֹו, ומעשה ׁשלם מרכבה [מעשה ְְְִֵֵֵֶַַָָ
הרחֹוקים,בראשית] הּגדֹולים הענינֹות ּבאֹותן ְְְְְִִִִֵַָָָָָויּמׁש

,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, להבין נכֹונה ּדעת לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָותהיה
והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים העם ּכלל מּדרכי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָּפֹורׁש

מחׁשבה [מעורר]ּומזרז לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ּומלּמד עצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּזמן  מהבלי ולא ּבטלים, מּדברים ּבאחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלל
ּתחת  קׁשּורה למעלה, ּפנּויה ּתמיד ּדעּתֹו אּלא ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָותחּבּולֹותיו,
הּטהֹורֹות, הּקדֹוׁשֹות הּצּורֹות ּבאֹותן להבין ְְְְִִֵַַַַָָהּכּסא,
מּצּורה  ּכּלּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻּומסּתּכל

הקודש]ראׁשֹונה חיות הנקראים הארץ,[מלאכים טּבּור עד ִֶַַָָָ
ּובעת  עליו. ׁשֹורה הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויֹודע
הּמלאכים  ּבמעלת נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתנּוח
ׁשאינֹו ּבדעּתֹו ויבין אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנקראים

ׁשהיה הקודש]ּכמֹות רוח עליו ששרתה ׁשּנתעּלה [עד אּלא , ְְִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשאּול: ׁשּנאמר ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ"והתנּבית
מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ּכמֹו[בדרגות הן: ְְֲֲִִֵַַַ

ּגדֹול  נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ּבחכמה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּבחזיֹון  ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין וכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּנביא.
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום אֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּלילה,
וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, אליו ְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֻ"ּבּמראה
ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח מזּדעזעין, אבריהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹּכׁשּמתנּבאין,

ותּׁשאר מּטרפֹות, מה ועׁשּתֹונֹותיהם להבין ּפנּויה הּדעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
גדלה  חׁשכה אימה "והּנה ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּתראה,
עלי  נהּפ "והֹודי ּבדנּיאל: ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפלת

ּכח". עצרּתי ולא ְְְְִִַַַָֹֹלמׁשחית,
מׁשל הּדברים ‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לֹו ּבמראה מֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות  מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח  והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין  מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה

ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי  ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאי ּכל „. אין - אּלא הּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּומתּבֹודדין  לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאין מכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

אּלא  עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
ותף  נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹמּתֹו
ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן וכּנֹור, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָוחליל
עד  הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - מתנּבאים" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ"והּמה

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיּנבאּו,
'ּבני אּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרה הּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה. ׁשּלא ואפׁשר עליהן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹׁשכינה

.Â הּנביאים הּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל  ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל  לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

מׁשה "ּובבא ׁשּנאמר: ועֹומד, ער הּוא מֹועד - אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר  ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה  אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה  הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
מתנּבא  ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמעידה
הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבחידה
הּוא  ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ונבהלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָיראין
ׁשאין  ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר אֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּכתּוב
ׁשל  ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי לׁשמע נבהל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאדם
עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי להבין רּבנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמׁשה
מׁשה  ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין הּנביאים, ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלם.
לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ּכן; אינֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹרּבנּו,
לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו עליו; ׁשֹורה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּונבּואה

עליו] שתשרה ועֹומד [לחכות ּומז ּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְֲֵֵֶָָֻֻ
ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל מתנּבא לפיכ הּׁשרת. ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמלאכי

מה ואׁשמעה האל,"עמדּו הבטיחֹו ּובזה לכם". ה' ּיצּוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּפה  ואּתה, לאהליכם. לכם ׁשּובּו להם: אמר ל" ְְֱֱֳֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכׁשהּנבּואה  הּנביאים, ׁשּכל למדּת, הא עּמדי". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹעמד
ּכׁשאר  ּכּלן הּגּוף צרכי ׁשהּוא לאהלם, חֹוזרין ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמסּתּלקת,
חזר  לא רּבנּו, ּומׁשה מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעם;
ּומן  לעֹולם האּׁשה מן ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; ְְְֳִִִִִַָָָָָָָלאהלֹו
נסּתּלק  ולא העֹולמים, ּבצּור ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּדֹומה
ּכּמלאכים. ונתקּדׁש ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָההֹוד

.Ê,להרחיב הּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
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מאֹותן  יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים  מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי  ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות  העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְִִִִֶָָָָָיֹודעין
מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ׁשּנתעּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובמעׂשיו,

ּובקד  הּנבּואה ועׂשה ּבדרכי ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻ
מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ׁשהאל ואמר ּומֹופת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹות
ּומֹופת  אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ּתׁשמעּון". "אליו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש האֹות וזה נביא, שנעשה ואינֹו [יתכן ְְְְִִֵֵֶָָָ
עיניים] הֹואיל באחיזת לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵַַַָֹ

על  אֹותֹו מעמידין לנבּואה, וראּוי וחכם הּוא ּגדֹול ְְְְֲִִִַַָָָָָָָואדם
ּפי  על הּדין לחּת ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו נצטּוינּו, ׁשּבכ - ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹחזקתֹו

ּפי על ואף ּכׁשרים, עדים ּבׁשקר,ׁשנים ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מעמידין אצלנּו, הן ּוכׁשרין ּכׁשרּותן.הֹואיל על אֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לה' - "הּנסּתרת נאמר: ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּובּדברים
יראה  האדם "ּכי ונאמר: ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו;

לּלבב". יראה וה' ְִִֵֵֶַַַָָלעינים,

ח ּפרק ¤¤
האֹותֹות מׁשה ‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדפי  ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשעׂשה;
ּבלט[פקפוק] האֹות ׁשּיעׂשה ׁשאפׁשר בלהטיהם], [מלשון ְְֵֶֶֶֶָָָָ

עׂשאן  הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ּכל אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוכּׁשּוף.
הּמצרים  את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ראיה להביא לא -ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו והצלילן הּים את קרע את - לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
- קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע - צמאּו ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּמן.

ּכל ׁשאר וכן הארץ. אֹותן האמינּוּבלעה ּובמה האֹותֹות. ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָ
ולא ראּו, ׁשעינינּו סיני: הר ּבמעמד ׁשמעּו,ּבֹו? ואזנינּו זר, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אל  נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות האׁש - אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹולא
מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, מּדּבר והּקֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהערפל,
ּדּבר  ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'וכ ּכ להם אמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹל
הּברית  את ה' ּכרת אבתינּו את "לא ונאמר: עּמכם", ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹה'
הראיה  היא לבּדֹו, סיני הר ׁשּבמעמד ּומּנין ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹהּזאת".
אנכי  "הּנה ׁשּנאמר: ּדפי? ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹלנבּואתֹו
וגם  ,עּמ ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבא
האמינּו לא זה ּדבר ׁשּקדם מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּב
ׁשּיׁש נאמנּות אּלא לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּבֹו

ּומחׁשבה. הרהּור ְֲֲִֶַַָָָאחריה
ׁשהיא נמצאּו·. נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אחד  והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאמת,
ׁשּכל [שווים] - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּדבר,

מהן  אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו עד מהן ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
יׂשראל  ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ראיה להביא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָצרי

להם  לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר מעמד אחר לֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָעדים
ּבתחּלת  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר הּוא וזה ְְִִֶֶַַַָָָאֹות.
ואמר  ּבמצרים, לעׂשֹותן האֹותֹות לֹו ׁשּנתן ּבעת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָנבּואתֹו,
ּפי  על ׁשהּמאמין רּבנּו, מׁשה ידע ;"לקל "וׁשמעּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלֹו:
נׁשמט  והיה ּומחּׁשב, ּומהרהר ּדפי, ּבלבבֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹותֹות,
הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" יאמינּו לא "והן ואמר: ,ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּליל
מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן האֹותֹות ׁשאּלּו הּוא, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּברּו
ההרהּור  יסּתּלק הּזה, ההר על ויעמדּו ׁשּיצאּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָואחר
ׁשאני  ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ׁשאני ,אחרי ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּמהרהרין
והּוא  הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא מּבּתחּלה, ּבאמת ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשלחּתי
- ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל "וזה אֹומר: ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּכתּוב
ההר  על האלהים את ּתעבדּון מּמצרים, העם את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבהֹוציא
רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל אֹומר, נמצאת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּזה".
'אם  ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ּבֹו מאמינין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין
הּמצוה  מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל לֹו נׁשמע אֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעׂשה

אם ואמר: ּבּתֹורה, מׁשה "אליו ׁשּצּונּו - אֹות נתן ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ואף  עדים, ׁשני ּפי על הּדבר לחּת ׁשּצּונּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשמעּון";

ׁש ּפי ּכעל - ׁשקר אם העידּו אמת אם יֹודעין אנּו אין ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
אם  יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף הּנביא, מּזה לׁשמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוה

ולאט. ּבכּׁשּוף אֹו אמת ְְֱִֶָָהאֹות
.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט [בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן , ְְְְִִֶָָָָ

ּפי [בלחש] על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוכּׁשּוף
ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ּכדי ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהאֹותֹות

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, ּובאזנינּו רבנו]ראינּוה .[משה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָ
הּדבר למה ּדבר הא על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אּלא  להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ׁשאינֹו ּבעיניו, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשראה
ּבא  ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ׁשהן ּבוּדאי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודע
ׁשהרי  ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא והּמֹופת, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאֹות
;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות אלי ּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
הּמצוה  מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוהֹואיל
נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל היא מׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצּונּו

וׁשּׁשמענּו. ׁשראינּו מׁשה, ְְִֶֶֶֶַָָׁשל

ט ּפרק ¤¤
ּדבר ‡ ׁשהיא. ּבּתֹורה, ּומפרׁש לעֹולם ּברּור עֹומדת מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

ולא  ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ע ֹולמים, ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹּולעֹולמי
אתכם ּתֹוספת, מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּמּנּו"; תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹ
לנּו "והּנגלת ּכל ונאמר: את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מצּוין  ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא הּזאת". הּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּדברי
עֹולם  "חּקת אֹומר: הּוא וכ עֹולם; עד לעׂשֹותן ְֲֵַַַָָָָָֻאנּו
ׁשאין  למדּת, הא היא". בּׁשמים "לא ונאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלדרתיכם",
ּבין  איׁש, יעמד אם ,לפיכ מעּתה. ּדבר לחּדׁש רּׁשאי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹנביא
ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ויעׂשה האּמֹות, מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּיׂשראל
ּבמצוה  לפרׁש אֹו מצוה, לגרע אֹו מצוה, להֹוסיף ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹׁשלחֹו
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ז  ¤¤ּפרק
האדם מיסֹודי ‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואין הּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה
הּוא ולא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

נכֹונה  רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על ּבדע ּתֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמתּגּבר
אדם[ישרה] מאד. האּלּו,עד הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

לּפרּדס ּכׁשּיּכנס ּבגּופֹו, ומעשה ׁשלם מרכבה [מעשה ְְְִֵֵֵֶַַָָ
הרחֹוקים,בראשית] הּגדֹולים הענינֹות ּבאֹותן ְְְְְִִִִֵַָָָָָויּמׁש

,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, להבין נכֹונה ּדעת לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָותהיה
והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים העם ּכלל מּדרכי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָּפֹורׁש

מחׁשבה [מעורר]ּומזרז לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ּומלּמד עצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּזמן  מהבלי ולא ּבטלים, מּדברים ּבאחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלל
ּתחת  קׁשּורה למעלה, ּפנּויה ּתמיד ּדעּתֹו אּלא ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָותחּבּולֹותיו,
הּטהֹורֹות, הּקדֹוׁשֹות הּצּורֹות ּבאֹותן להבין ְְְְִִֵַַַַָָהּכּסא,
מּצּורה  ּכּלּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻּומסּתּכל

הקודש]ראׁשֹונה חיות הנקראים הארץ,[מלאכים טּבּור עד ִֶַַָָָ
ּובעת  עליו. ׁשֹורה הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויֹודע
הּמלאכים  ּבמעלת נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתנּוח
ׁשאינֹו ּבדעּתֹו ויבין אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנקראים

ׁשהיה הקודש]ּכמֹות רוח עליו ששרתה ׁשּנתעּלה [עד אּלא , ְְִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשאּול: ׁשּנאמר ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ"והתנּבית
מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ּכמֹו[בדרגות הן: ְְֲֲִִֵַַַ

ּגדֹול  נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ּבחכמה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּבחזיֹון  ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין וכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּנביא.
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום אֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּלילה,
וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, אליו ְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֻ"ּבּמראה
ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח מזּדעזעין, אבריהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹּכׁשּמתנּבאין,

ותּׁשאר מּטרפֹות, מה ועׁשּתֹונֹותיהם להבין ּפנּויה הּדעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
גדלה  חׁשכה אימה "והּנה ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּתראה,
עלי  נהּפ "והֹודי ּבדנּיאל: ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפלת

ּכח". עצרּתי ולא ְְְְִִַַַָֹֹלמׁשחית,
מׁשל הּדברים ‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לֹו ּבמראה מֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות  מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח  והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין  מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה

ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי  ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאי ּכל „. אין - אּלא הּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּומתּבֹודדין  לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאין מכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

אּלא  עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
ותף  נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹמּתֹו
ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן וכּנֹור, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָוחליל
עד  הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - מתנּבאים" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ"והּמה

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיּנבאּו,
'ּבני אּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרה הּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה. ׁשּלא ואפׁשר עליהן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹׁשכינה

.Â הּנביאים הּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל  ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל  לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

מׁשה "ּובבא ׁשּנאמר: ועֹומד, ער הּוא מֹועד - אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר  ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה  אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה  הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
מתנּבא  ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמעידה
הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבחידה
הּוא  ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ונבהלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָיראין
ׁשאין  ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר אֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּכתּוב
ׁשל  ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי לׁשמע נבהל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאדם
עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי להבין רּבנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמׁשה
מׁשה  ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין הּנביאים, ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלם.
לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ּכן; אינֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹרּבנּו,
לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו עליו; ׁשֹורה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּונבּואה

עליו] שתשרה ועֹומד [לחכות ּומז ּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְֲֵֵֶָָֻֻ
ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל מתנּבא לפיכ הּׁשרת. ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמלאכי

מה ואׁשמעה האל,"עמדּו הבטיחֹו ּובזה לכם". ה' ּיצּוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּפה  ואּתה, לאהליכם. לכם ׁשּובּו להם: אמר ל" ְְֱֱֳֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכׁשהּנבּואה  הּנביאים, ׁשּכל למדּת, הא עּמדי". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹעמד
ּכׁשאר  ּכּלן הּגּוף צרכי ׁשהּוא לאהלם, חֹוזרין ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמסּתּלקת,
חזר  לא רּבנּו, ּומׁשה מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעם;
ּומן  לעֹולם האּׁשה מן ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; ְְְֳִִִִִַָָָָָָָלאהלֹו
נסּתּלק  ולא העֹולמים, ּבצּור ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּדֹומה
ּכּמלאכים. ונתקּדׁש ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָההֹוד

.Ê,להרחיב הּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
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מאֹותן  יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים  מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי  ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות  העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְִִִִֶָָָָָיֹודעין
מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ׁשּנתעּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובמעׂשיו,

ּובקד  הּנבּואה ועׂשה ּבדרכי ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻ
מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ׁשהאל ואמר ּומֹופת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹות
ּומֹופת  אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ּתׁשמעּון". "אליו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש האֹות וזה נביא, שנעשה ואינֹו [יתכן ְְְְִִֵֵֶָָָ
עיניים] הֹואיל באחיזת לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵַַַָֹ

על  אֹותֹו מעמידין לנבּואה, וראּוי וחכם הּוא ּגדֹול ְְְְֲִִִַַָָָָָָָואדם
ּפי  על הּדין לחּת ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו נצטּוינּו, ׁשּבכ - ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹחזקתֹו

ּפי על ואף ּכׁשרים, עדים ּבׁשקר,ׁשנים ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מעמידין אצלנּו, הן ּוכׁשרין ּכׁשרּותן.הֹואיל על אֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לה' - "הּנסּתרת נאמר: ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּובּדברים
יראה  האדם "ּכי ונאמר: ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו;

לּלבב". יראה וה' ְִִֵֵֶַַַָָלעינים,

ח ּפרק ¤¤
האֹותֹות מׁשה ‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדפי  ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשעׂשה;
ּבלט[פקפוק] האֹות ׁשּיעׂשה ׁשאפׁשר בלהטיהם], [מלשון ְְֵֶֶֶֶָָָָ

עׂשאן  הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ּכל אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוכּׁשּוף.
הּמצרים  את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ראיה להביא לא -ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו והצלילן הּים את קרע את - לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
- קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע - צמאּו ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּמן.

ּכל ׁשאר וכן הארץ. אֹותן האמינּוּבלעה ּובמה האֹותֹות. ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָ
ולא ראּו, ׁשעינינּו סיני: הר ּבמעמד ׁשמעּו,ּבֹו? ואזנינּו זר, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אל  נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות האׁש - אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹולא
מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, מּדּבר והּקֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהערפל,
ּדּבר  ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'וכ ּכ להם אמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹל
הּברית  את ה' ּכרת אבתינּו את "לא ונאמר: עּמכם", ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹה'
הראיה  היא לבּדֹו, סיני הר ׁשּבמעמד ּומּנין ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹהּזאת".
אנכי  "הּנה ׁשּנאמר: ּדפי? ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹלנבּואתֹו
וגם  ,עּמ ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבא
האמינּו לא זה ּדבר ׁשּקדם מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּב
ׁשּיׁש נאמנּות אּלא לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּבֹו

ּומחׁשבה. הרהּור ְֲֲִֶַַָָָאחריה
ׁשהיא נמצאּו·. נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אחד  והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאמת,
ׁשּכל [שווים] - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּדבר,

מהן  אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו עד מהן ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
יׂשראל  ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ראיה להביא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָצרי

להם  לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר מעמד אחר לֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָעדים
ּבתחּלת  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר הּוא וזה ְְִִֶֶַַַָָָאֹות.
ואמר  ּבמצרים, לעׂשֹותן האֹותֹות לֹו ׁשּנתן ּבעת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָנבּואתֹו,
ּפי  על ׁשהּמאמין רּבנּו, מׁשה ידע ;"לקל "וׁשמעּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלֹו:
נׁשמט  והיה ּומחּׁשב, ּומהרהר ּדפי, ּבלבבֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹותֹות,
הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" יאמינּו לא "והן ואמר: ,ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּליל
מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן האֹותֹות ׁשאּלּו הּוא, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּברּו
ההרהּור  יסּתּלק הּזה, ההר על ויעמדּו ׁשּיצאּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָואחר
ׁשאני  ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ׁשאני ,אחרי ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּמהרהרין
והּוא  הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא מּבּתחּלה, ּבאמת ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשלחּתי
- ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל "וזה אֹומר: ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּכתּוב
ההר  על האלהים את ּתעבדּון מּמצרים, העם את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבהֹוציא
רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל אֹומר, נמצאת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּזה".
'אם  ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ּבֹו מאמינין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין
הּמצוה  מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל לֹו נׁשמע אֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעׂשה

אם ואמר: ּבּתֹורה, מׁשה "אליו ׁשּצּונּו - אֹות נתן ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ואף  עדים, ׁשני ּפי על הּדבר לחּת ׁשּצּונּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשמעּון";

ׁש ּפי ּכעל - ׁשקר אם העידּו אמת אם יֹודעין אנּו אין ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
אם  יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף הּנביא, מּזה לׁשמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוה

ולאט. ּבכּׁשּוף אֹו אמת ְְֱִֶָָהאֹות
.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט [בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן , ְְְְִִֶָָָָ

ּפי [בלחש] על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוכּׁשּוף
ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ּכדי ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהאֹותֹות

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, ּובאזנינּו רבנו]ראינּוה .[משה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָ
הּדבר למה ּדבר הא על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אּלא  להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ׁשאינֹו ּבעיניו, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשראה
ּבא  ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ׁשהן ּבוּדאי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודע
ׁשהרי  ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא והּמֹופת, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאֹות
;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות אלי ּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
הּמצוה  מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוהֹואיל
נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל היא מׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצּונּו

וׁשּׁשמענּו. ׁשראינּו מׁשה, ְְִֶֶֶֶַָָׁשל

ט ּפרק ¤¤
ּדבר ‡ ׁשהיא. ּבּתֹורה, ּומפרׁש לעֹולם ּברּור עֹומדת מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

ולא  ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ע ֹולמים, ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹּולעֹולמי
אתכם ּתֹוספת, מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּמּנּו"; תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹ
לנּו "והּנגלת ּכל ונאמר: את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מצּוין  ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא הּזאת". הּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּדברי
עֹולם  "חּקת אֹומר: הּוא וכ עֹולם; עד לעׂשֹותן ְֲֵַַַָָָָָֻאנּו
ׁשאין  למדּת, הא היא". בּׁשמים "לא ונאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלדרתיכם",
ּבין  איׁש, יעמד אם ,לפיכ מעּתה. ּדבר לחּדׁש רּׁשאי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹנביא
ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ויעׂשה האּמֹות, מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּיׂשראל
ּבמצוה  לפרׁש אֹו מצוה, לגרע אֹו מצוה, להֹוסיף ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹׁשלחֹו
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ׁשאֹותן  ׁשאמר אֹו ממׁשה, ׁשמענּו ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצוֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן
ּדֹורֹות  ּולדֹורי לעֹולם אינן יׂשראל ּבהן ׁשּנצטּוּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמצוֹות
ּבא  ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי - היּו זמן לפי מצוֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהזיד  על ּבחנק, ּומיתתֹו מׁשה; ׁשל נבּואתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלהכחיׁש
צּוה  ׁשמֹו ּברּו ׁשהּוא צּוהּו, לא אׁשר ה' ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹלדּבר
ו"לא  עֹולם", עד ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמׁשה

ויכּזב". אל, ִִֵֵַאיׁש,
מּקרב אם .· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי אחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאמר  ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,

ּתֹורת "זכרּו ׁשּבהם: צּונּוהאחרֹון אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַָָָ'עׂשּו
חּיב  - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ּתבנּוה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ'אל
יׁשמע  לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל
עצמֹווכן ‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא ,[דברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשמים;[מעלים]והּכֹובׁש ּבידי מיתה חּיב - נבּואתֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָ
לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש "אנכי נאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּובׁשלׁשּתן
מצוֹות  מּכל אחת על לעבר נביא, ׁשהּוא לנּו ׁשּנֹודע ְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּנביא
ּבין  קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על אֹו ּבּתֹורה ְְֲִֵֵֵַַַַָָהאמּורֹות

לֹו. לׁשמע מצוה - ׁשעה לפי מחכמים חמּורֹות, למדנּו וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי איש]הראׁשֹונים, מפי יאמר [איש אם ּבּכל, : ְִִִִִַַַָָֹֹ

- הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי על 'עבר נביא: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹל
ׁשעה  לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. מעבֹודה חּוץ לֹו; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשמע
ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ּבהר אלּיהּו ּכגֹון -ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

נבחרה בה]וירּוׁשלים רק חּיב [להקריב ּבחּוץ והּמקריב , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה נביא, ׁשהּוא ּומּפני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכרת.
היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ׁשאלּו ואּלּו ּתׁשמעּון". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ"אליו

מה מקֹום"'?נעקר ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
חּיב  לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא נאמר 'לא אֹומר: היה -ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבדבר  ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל מׁשה; ׁשּצּוה ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכרת,
צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. נביאי להכחיׁש ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹה',
ואם  להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, לפי לעבר הּנביאים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּכל
ׁשהּתֹורה  ּבחנק, מיתתן - לעֹולם נעקר ׁשהּדבר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

עֹולם". עד ּולבנינּו "לנּו ְְֵַָָָָָאמרה:
הּׁשמּועה וכן „. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] צּוה [מסורת ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
נביא  זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ׁשהּדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ויחנק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשקר,

היא  ּבּׁשמים "לא ׁשאמרה: ׁשעה,ּתֹורה לפי אבל ." ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
ּבּכל. לֹו ְִַֹׁשֹומעין

ּבעבֹודה ּבּמה ‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה  לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשה זרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה  ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
סרה  ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
. והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל

על  סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל תׁשמע לא .ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי אלהיכם", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹה'
ּבלאט  - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי נדע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ

ויחנק. עׂשה; ְְִֵֵָָָוכּׁשּוף

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום

י ּפרק ¤¤
אינֹוּכל ‡. ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד צרינביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות אלּיהּולעׂשֹות מאֹותֹות אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
האֹות ואליׁשע, אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ׁשּיאמר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלֹו,
הּדבר  את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבריו,
ּבמלאכּות  לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוגֹו'".

לעבד [בשליחות] אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֹה',
את  לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - הּתֹורה ּבמצוֹות ה' ְְְְִִֵֶֶַַָָאת
,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, וכּיֹוצא מת החיה אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָהּים,
העתידין  ּדברים לנּו אמר אּתה, נביא 'אם לֹו: אֹומרין ְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָָֹאּלא
ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ואנּו אֹומר, והּוא ְְְְְְֲִִִֵַָָָָלהיֹות';
ׁשהּוא  ּבידּוע - קטן אחד ּדבר נפל ואפּלּו יבֹואּו, לא ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹאם

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ּדבריו ּבאּו ואם ׁשקר. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻנביא
הרּבה ּובֹודקין ·. ּפעמים ּכּלן אֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע  ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא  ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
להיֹות,והלא ‚. עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹ

והּקֹוסמין  ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין הפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומה
אין  ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשמ מתקּימין  הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם  יתקּים ׁשּלא ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים
"הּנביא  אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ"ּכי
ּדברי  ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, אּתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאׁשר
ׁשּדברי  ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן מה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻאמת;

ּכתבן והחלֹומֹות ּבר [קש]הּקֹוסמים מעט ּבֹו ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
נקיה] ּובּדבר [תבואה ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ּודבר ,ְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּמֹודיעין  הּדברים ׁשאֹותן ואמר, הבטיח הּכתּוב ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה
לכם  יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין לאּמֹות והּקֹוסמים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֻהמעֹוננים
ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן צריכין אּתם ואין האמת, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדברי
קֹוסם  ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מּקרּב נביא וגֹו' . . האּלה הּגֹוים ּכי וגֹו' . . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָקסמים
אּלא  לנּו, עֹומד הּנביא ׁשאין למדּת, הא ."ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאחי

ּבעֹולם, להיֹות העתידים ּדברים ורעב להֹודיענּו מּׂשבע ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָֹ
לֹו, מֹודיע יחיד צרכי ואפּלּו ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמלחמה
מקֹומּה. להֹודיעֹו לּנביא והל אבדה לֹו ׁשאבדה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאּול
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ׁשּיעׂשה  לא - הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוכּיֹוצא
יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ְְִִִֶֶַַָָּדת

'ּפלֹוני ּדברי „. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
וכּיֹוצא  'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',

ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו הכחׁשה ּבדברים ּבזה אין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
'הּנה אֹומרים: ואין ׁשהּקדֹוׁשלנבּואתֹו, ּבא'; ולא ּדּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ואפׁשר  הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּברּו
להם  ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח ּתׁשּובה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

ארכה] להם ואמר [נתן טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּכחזקּיה.
ׁשהּוא  ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,וכ ּכ ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ּתנאי  על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ׁשּכל ׁשקר; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנביא
יּבחן  ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, הא חֹוזר. אינֹו -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ׁשּירמיהּו הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנביא.
לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה מתנּבא ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ׁשאני  ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו לא אם 'חנניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹירמיה:
נביא  ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו לא אם אבל ׁשקר; ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹנביא
הּנביא  וגֹו' הּזה הּדבר את נא ׁשמע א" ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשקר',
אׁשר  הּנביא יּודע הּנביא ּדבר ּבבא לׁשלח, יּנבא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאׁשר

ּבאמת". ה' ְֱֶֶָׁשלחֹו
זה נביא ‰. הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

חקירה  צרי הּׁשני זה ואין נביא, מׁשה ּבחזקת ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשה  קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ליהֹוׁשע, העיד ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻרּבנּו
ּדבריו  והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא לּדֹורֹות. וכן ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָאֹות.
ּבדרכי  הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ּפעם, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּפעם
ׁשּמא  ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו לחׁשב אסּור - ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּנבּואה
הֹולכים  נהיה ולא מּדי, יֹותר לנּסֹותֹו ואסּור אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינּה
ּכאׁשר  אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּומנּסים
אּלא  אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ׁשאמרּו: ּבּמּסה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנּסיתם
ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ׁשּזה ׁשּנֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר
ּכי  "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, יחׁשבּו ולא יהרהרּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ּבתֹוכם". היה ְִָָָָנביא

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
לאהב  (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹ(ב)
(ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹאת
ׁשּלא  (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּלא
ּובאּור  לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ְְֲִִִֵֶֶַָֹֹֹֹֹלהל

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
נפש]ּדעֹות ‡. ותכונות ואחד [מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אדם  יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת  ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ּבכּמה  מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
ׁשפל  ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשנים.
נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹרּוח
יתאּוה  לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ּבתאותּה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל
נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים לדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ּכענין  העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ׁשּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,

ּכסף" יׂשּבע לא ּכסף "אהב ׁשּדּיֹוׁשּנאמר: מקּצר, ויׁש ; ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּכל  להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ׁשּלא מּועט ּדבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפּלּו

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו מסּגף ׁשהּוא ויׁש [מקמץ צרּכֹו. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ויׁשלעצמו] ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ּפרּוטה אֹוכל ואינֹו ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

- אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ּבידֹו, ממֹונֹו ּכל מאּבד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא
מהֹולל ּכגֹון הּדעֹות, ּכל ,[עצוב]ואֹונן[מתהולל]ׁשאר ְְְְֵֵֵַָָ

ור[פזרן]וׁשֹוע[קמצן]וכילי אּמיץ ולב ורחמן, ואכזרי , ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
ּבהן.[פחדן]לבב ּכּיֹוצא וכל ְֵֵֶַָָֹ

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות מהן ּדעֹות יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ

מהן  ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעֹות
מכּון זה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו אליהם]ּדעֹות ועתיד [מותאם ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ

ׁשאינן  מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה אֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלקּבל
ׁשּנפנה  אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי מעצמֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהן
עד  ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו טֹובה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּדעה

ְְִֶָׁשּנקּבעה.
ּדרׁשני .‚ אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;
מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת [מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,
היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב

.„ודעה,הּדר ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
רחֹוקה  ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש הּדעֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּכל
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק הּקצוֹות .מּׁשני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים צּוּו מעריך ּולפיכ] ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
ּבּדרושוקל] אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעֹותיו

נֹוח  חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס  לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ּכמת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ּגדֹול ּדבר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשהּגּוף  לדברים אּלא יתאּוה לא וכן אחרת. ּפעם ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
"צּדיק  ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות אפׁשר ואי להן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי
להּׂשיג  אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן נפׁשֹו". לׂשבע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט  "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי לֹו ׁשּצרי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר

ּב ידֹו יקּבץ ולא אּלא לּצּדיק". ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ידֹו מּסת ּכפי צדקה יכולתו]נֹותן למי [- ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

אּלא  ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, מהֹולל יהיה ולא .ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּצרי
ּבסבר ּבנחת, ימיו ּכל ּדעֹותיו.ׂשמח ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּדעֹות  ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל החכמים. ּדר היא זֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻודר
חכם. נקרא ממּצעֹות, ְְִִֵָָָָֻּבינֹונּיֹות

מּדעה ּומי ‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
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ׁשאֹותן  ׁשאמר אֹו ממׁשה, ׁשמענּו ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצוֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן
ּדֹורֹות  ּולדֹורי לעֹולם אינן יׂשראל ּבהן ׁשּנצטּוּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמצוֹות
ּבא  ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי - היּו זמן לפי מצוֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהזיד  על ּבחנק, ּומיתתֹו מׁשה; ׁשל נבּואתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלהכחיׁש
צּוה  ׁשמֹו ּברּו ׁשהּוא צּוהּו, לא אׁשר ה' ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹלדּבר
ו"לא  עֹולם", עד ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמׁשה

ויכּזב". אל, ִִֵֵַאיׁש,
מּקרב אם .· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי אחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאמר  ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,

ּתֹורת "זכרּו ׁשּבהם: צּונּוהאחרֹון אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַָָָ'עׂשּו
חּיב  - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ּתבנּוה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ'אל
יׁשמע  לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל
עצמֹווכן ‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא ,[דברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשמים;[מעלים]והּכֹובׁש ּבידי מיתה חּיב - נבּואתֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָ
לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש "אנכי נאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּובׁשלׁשּתן
מצוֹות  מּכל אחת על לעבר נביא, ׁשהּוא לנּו ׁשּנֹודע ְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּנביא
ּבין  קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על אֹו ּבּתֹורה ְְֲִֵֵֵַַַַָָהאמּורֹות

לֹו. לׁשמע מצוה - ׁשעה לפי מחכמים חמּורֹות, למדנּו וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי איש]הראׁשֹונים, מפי יאמר [איש אם ּבּכל, : ְִִִִִַַַָָֹֹ

- הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי על 'עבר נביא: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹל
ׁשעה  לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. מעבֹודה חּוץ לֹו; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשמע
ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ּבהר אלּיהּו ּכגֹון -ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

נבחרה בה]וירּוׁשלים רק חּיב [להקריב ּבחּוץ והּמקריב , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה נביא, ׁשהּוא ּומּפני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכרת.
היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ׁשאלּו ואּלּו ּתׁשמעּון". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ"אליו

מה מקֹום"'?נעקר ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
חּיב  לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא נאמר 'לא אֹומר: היה -ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבדבר  ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל מׁשה; ׁשּצּוה ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכרת,
צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. נביאי להכחיׁש ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹה',
ואם  להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, לפי לעבר הּנביאים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּכל
ׁשהּתֹורה  ּבחנק, מיתתן - לעֹולם נעקר ׁשהּדבר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

עֹולם". עד ּולבנינּו "לנּו ְְֵַָָָָָאמרה:
הּׁשמּועה וכן „. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] צּוה [מסורת ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
נביא  זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ׁשהּדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ויחנק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשקר,

היא  ּבּׁשמים "לא ׁשאמרה: ׁשעה,ּתֹורה לפי אבל ." ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
ּבּכל. לֹו ְִַֹׁשֹומעין

ּבעבֹודה ּבּמה ‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה  לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשה זרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה  ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
סרה  ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
. והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל

על  סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל תׁשמע לא .ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי אלהיכם", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹה'
ּבלאט  - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי נדע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ

ויחנק. עׂשה; ְְִֵֵָָָוכּׁשּוף

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום

י ּפרק ¤¤
אינֹוּכל ‡. ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד צרינביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות אלּיהּולעׂשֹות מאֹותֹות אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
האֹות ואליׁשע, אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ׁשּיאמר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלֹו,
הּדבר  את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבריו,
ּבמלאכּות  לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוגֹו'".

לעבד [בשליחות] אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֹה',
את  לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - הּתֹורה ּבמצוֹות ה' ְְְְִִֵֶֶַַָָאת
,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, וכּיֹוצא מת החיה אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָהּים,
העתידין  ּדברים לנּו אמר אּתה, נביא 'אם לֹו: אֹומרין ְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָָֹאּלא
ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ואנּו אֹומר, והּוא ְְְְְְֲִִִֵַָָָָלהיֹות';
ׁשהּוא  ּבידּוע - קטן אחד ּדבר נפל ואפּלּו יבֹואּו, לא ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹאם

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ּדבריו ּבאּו ואם ׁשקר. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻנביא
הרּבה ּובֹודקין ·. ּפעמים ּכּלן אֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע  ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא  ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
להיֹות,והלא ‚. עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹ

והּקֹוסמין  ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין הפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומה
אין  ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשמ מתקּימין  הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם  יתקּים ׁשּלא ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים
"הּנביא  אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ"ּכי
ּדברי  ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, אּתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאׁשר
ׁשּדברי  ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן מה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻאמת;

ּכתבן והחלֹומֹות ּבר [קש]הּקֹוסמים מעט ּבֹו ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
נקיה] ּובּדבר [תבואה ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ּודבר ,ְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּמֹודיעין  הּדברים ׁשאֹותן ואמר, הבטיח הּכתּוב ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה
לכם  יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין לאּמֹות והּקֹוסמים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֻהמעֹוננים
ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן צריכין אּתם ואין האמת, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדברי
קֹוסם  ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מּקרּב נביא וגֹו' . . האּלה הּגֹוים ּכי וגֹו' . . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָקסמים
אּלא  לנּו, עֹומד הּנביא ׁשאין למדּת, הא ."ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאחי

ּבעֹולם, להיֹות העתידים ּדברים ורעב להֹודיענּו מּׂשבע ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָֹ
לֹו, מֹודיע יחיד צרכי ואפּלּו ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמלחמה
מקֹומּה. להֹודיעֹו לּנביא והל אבדה לֹו ׁשאבדה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאּול
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ׁשּיעׂשה  לא - הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוכּיֹוצא
יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ְְִִִֶֶַַָָּדת

'ּפלֹוני ּדברי „. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
וכּיֹוצא  'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',

ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו הכחׁשה ּבדברים ּבזה אין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
'הּנה אֹומרים: ואין ׁשהּקדֹוׁשלנבּואתֹו, ּבא'; ולא ּדּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ואפׁשר  הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּברּו
להם  ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח ּתׁשּובה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

ארכה] להם ואמר [נתן טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּכחזקּיה.
ׁשהּוא  ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,וכ ּכ ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ּתנאי  על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ׁשּכל ׁשקר; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנביא
יּבחן  ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, הא חֹוזר. אינֹו -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ׁשּירמיהּו הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנביא.
לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה מתנּבא ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ׁשאני  ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו לא אם 'חנניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹירמיה:
נביא  ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו לא אם אבל ׁשקר; ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹנביא
הּנביא  וגֹו' הּזה הּדבר את נא ׁשמע א" ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשקר',
אׁשר  הּנביא יּודע הּנביא ּדבר ּבבא לׁשלח, יּנבא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאׁשר

ּבאמת". ה' ְֱֶֶָׁשלחֹו
זה נביא ‰. הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

חקירה  צרי הּׁשני זה ואין נביא, מׁשה ּבחזקת ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשה  קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ליהֹוׁשע, העיד ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻרּבנּו
ּדבריו  והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא לּדֹורֹות. וכן ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָאֹות.
ּבדרכי  הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ּפעם, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּפעם
ׁשּמא  ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו לחׁשב אסּור - ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּנבּואה
הֹולכים  נהיה ולא מּדי, יֹותר לנּסֹותֹו ואסּור אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינּה
ּכאׁשר  אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּומנּסים
אּלא  אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ׁשאמרּו: ּבּמּסה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנּסיתם
ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ׁשּזה ׁשּנֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר
ּכי  "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, יחׁשבּו ולא יהרהרּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ּבתֹוכם". היה ְִָָָָנביא

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
לאהב  (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹ(ב)
(ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹאת
ׁשּלא  (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּלא
ּובאּור  לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ְְֲִִִֵֶֶַָֹֹֹֹֹלהל

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
נפש]ּדעֹות ‡. ותכונות ואחד [מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אדם  יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת  ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ּבכּמה  מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
ׁשפל  ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשנים.
נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹרּוח
יתאּוה  לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ּבתאותּה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל
נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים לדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ּכענין  העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ׁשּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,

ּכסף" יׂשּבע לא ּכסף "אהב ׁשּדּיֹוׁשּנאמר: מקּצר, ויׁש ; ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּכל  להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ׁשּלא מּועט ּדבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפּלּו

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו מסּגף ׁשהּוא ויׁש [מקמץ צרּכֹו. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ויׁשלעצמו] ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ּפרּוטה אֹוכל ואינֹו ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

- אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ּבידֹו, ממֹונֹו ּכל מאּבד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא
מהֹולל ּכגֹון הּדעֹות, ּכל ,[עצוב]ואֹונן[מתהולל]ׁשאר ְְְְֵֵֵַָָ

ור[פזרן]וׁשֹוע[קמצן]וכילי אּמיץ ולב ורחמן, ואכזרי , ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
ּבהן.[פחדן]לבב ּכּיֹוצא וכל ְֵֵֶַָָֹ

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות מהן ּדעֹות יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ

מהן  ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעֹות
מכּון זה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו אליהם]ּדעֹות ועתיד [מותאם ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ

ׁשאינן  מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה אֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלקּבל
ׁשּנפנה  אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי מעצמֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהן
עד  ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו טֹובה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּדעה

ְְִֶָׁשּנקּבעה.
ּדרׁשני .‚ אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;
מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת [מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,
היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב

.„ודעה,הּדר ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
רחֹוקה  ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש הּדעֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּכל
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק הּקצוֹות .מּׁשני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים צּוּו מעריך ּולפיכ] ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
ּבּדרושוקל] אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעֹותיו

נֹוח  חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס  לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ּכמת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ּגדֹול ּדבר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשהּגּוף  לדברים אּלא יתאּוה לא וכן אחרת. ּפעם ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
"צּדיק  ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות אפׁשר ואי להן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי
להּׂשיג  אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן נפׁשֹו". לׂשבע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט  "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי לֹו ׁשּצרי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר

ּב ידֹו יקּבץ ולא אּלא לּצּדיק". ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ידֹו מּסת ּכפי צדקה יכולתו]נֹותן למי [- ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

אּלא  ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, מהֹולל יהיה ולא .ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּצרי
ּבסבר ּבנחת, ימיו ּכל ּדעֹותיו.ׂשמח ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּדעֹות  ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל החכמים. ּדר היא זֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻודר
חכם. נקרא ממּצעֹות, ְְִִֵָָָָֻּבינֹונּיֹות

מּדעה ּומי ‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
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חסיד  נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מי ּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
רּוח  ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק  ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת  היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים  וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ׁשּתי  ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהיּו
ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקצוֹות:
לפנים  הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדעה
הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין הּדין. ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּׁשּורת
"והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים הּדרכים ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהם

ְִָָּבדרכיו".
.Âאף לּמדּוּכ חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַָָָ

רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָאּתה
זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא הּוא ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב  אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל הּנביאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקראּו
- ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', 'צּדיק ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחסד',
אדם  וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ׁשאּלּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהֹודיע

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ּבהן עצמֹו ְְְְְִִִֶַַַָֹלהנהיג
.Ê ּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות  ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
קּלים  מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצעּיֹות,
ּולפי  ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעליו
הּבינֹונית  הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא האּלּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּׁשמֹות
והיא  ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ללכת חּיבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו

לבניו  אבינּו אברהם למען ׁשּלּמדּה ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה טֹובה מביא זֹו, ּבדר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוההֹול

עליו". ּדּבר אׁשר את אברהם על ה' הביא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ"למען

ב  ¤¤ּפרק
מר חֹולי ‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מן הּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ

ראּויין  ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם  ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה  והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
ּבאנׁשים  אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעליהם
חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים "הֹוי ְְִִֶַַַָָָָָֹהּללּו:
למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,לחׁש ואֹור ְְְְְִֶַָָָָֹלאֹור
ּבדרכי  ללכת - יׁשר ארחֹות "העזבים נאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹועליהם
אצל  ילכּו הּנפׁשֹות? חֹולי ּתּקנת היא ּומה ."ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחׁש
ּבּדעֹות  חלים וירּפאּו הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחכמים,
והּמּכירים  הּטֹובה. לּדר ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמלּמדים
לרּפא  החכמים אצל הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּדעֹות

ּבזּו". אוילים "ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - ְֱֲִִֵֶַָָָָֹֹאֹותם
אֹומרים וכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו

היה  ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבדר
הרּבה  ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - לב הּכל,ּגבּה מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

וכּיֹוצא  לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמצעית,

ועל ימיו. ּכל ּבּה יל ּכל האמצעית, ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לּקצה  עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק היה אם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּדעֹות:
והיא  הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ּבֹו וינהג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהּׁשני,

ודעה. ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית ְְִִֵֵֵֶָָָָמּדה
אּלא ויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח  ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

"ענו  רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה
'מאד  חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. "ענו" נאמר ולא ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹמאד",
ּכפר  - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד  ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות [יהא ְְְְִֵַַָָ
היא רעה ּדעה הּכעס, וכן מקצתּה. ואפּלּו עד הרּוח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמאד;
לכעס  ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ׁשּלא עצמ ֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוילּמד
על  אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה להטיל רצה ואם ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו.
ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ּפרנס, היה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּצּבּור
ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ּבפניהם עצמֹו יראה - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמּוטב
מדּמה  ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, לבין ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻותהיה
חכמים  אמרּו ּכֹועס. אינֹו והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָאיׁש
ואמרּו, זרה'. עבֹודה עֹובד ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהראׁשֹונים:
ואם  מּמּנּו, מסּתּלקת חכמתֹו הּוא, חכם אם - הּכֹועס ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
חּייהם  אין ּכעס, ּבעלי מּמּנּו. מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנביא

לה  צּוּו לפיכ עצמֹוחּיים; ׁשּינהיג עד הּכעס, מן תרחק ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָ
הּדר היא וזֹו הּמכעיסין. לדברים אפּלּו ירּגיׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
עֹולבין; ואינן נעלבין, הן הּצּדיקים: ודר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּטֹובה,
ּוׂשמחים  מאהבה, עֹוׂשים מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשֹומעין
הּׁשמׁש ּכצאת "ואהביו, אֹומר: הּכתּוב עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביּסּורין.

ְִָֻּבגברתֹו".
ּבׁשתיקה לעֹולם „. אדם ּבדבר ירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על  אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים  אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו  ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
לא  הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה  'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. אדם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָירּבה
אּלא  טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,
ּדברי  יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָׁשתיקה'.

ועניניהם מעטים, שלהם]החכם ׁשּצּוּו[תוכן והּוא מרּבים. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ
קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָחכמים
סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים היּו אם ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻאבל
ּברב  ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי נאמר: זה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹועל

ְִָּדברים".
ׁשתיקה סיג ‰. ולא לחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ
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צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Â ולא אסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב  ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ואסּור כחיצוניותו] ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לגֹוי  ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ּדעת ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַֹֹֹלגנב
ׁשל מנעל ולא ׁשח ּוטה, ּבכלל נבלה בהמה]ּבׂשר [עור ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבמקֹום [יפציר]מתה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבחברֹו

מאכל]ּבתקרבת ולא [דברי מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּכדי  למכרן, אֹותן לפּתח צרי ׁשהּוא חבּיֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹיפּתח

ּבזה.[לשקר]לפּתֹותֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ׁשּבׁשביל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
אּלא  אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ׁשל אחת מּלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאפּלּו

והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב נכֹון, ורּוח אמת [-ׂשפת ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ
.שקרים]

.Ê ׂשחֹוק לא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב [- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפנים  ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; עצב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
עצל  ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפֹות.
ועֹוסק  עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא מּמלאכה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובטל
יהיה  ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ואֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבּתֹורה;
רֹודף  ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא קטטה ּבעל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ הּכבֹוד. ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבּמּדה  יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
מכּונֹות  ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית

יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום

ג ּפרק ¤¤
ּבהן ׁשּמא ‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מהן ּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ולא  ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון  ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו  "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
נזיר  אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמאׁשר
מּכל  עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ּפרׁש ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלא

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת על ימנע צּוּוּדבר, ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
יהיה  ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא עצמֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים עצמֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻאֹוסר
ׁשאּתה  אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא חכמים: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמרּו

אחרים' ּדברים עלי ׁשּמתעּנין אֹוסר אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מסּגף  אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר אינן - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד

צּוה  ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ּבתענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו
- יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹׁשלמה

ּתּׁשֹומם". ִֵָָלּמה
.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לעּמת  הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה [למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה  אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים
ּכׁשּיאכל  וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ּוׁשתּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
ּכדי  הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה
הּמתֹוק  אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנֹות
ּכׁשּיאכל  לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח
יאכל  לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו להברֹות ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה,
ּדברים  יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו מתאּוה, ׁשהח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּדברים  יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם לֹו, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹהּמֹועילין
מי  ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על אף לּגּוף, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעים
יׁשּתה  ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל לא - חם ּבׁשרֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹׁשהיה
לא  הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: ּדר ׁשלמה ׁשאמר ּכענין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיין,

מי וׁשֹותה צמח]העלׁשיןטֹוב", ׁשהּוא [מין ּפי על אף , ְֳִִֵֶֶַַָָ
ּכדי  ּבלבד רפּואה ּדר וׁשֹותה אֹוכל ׁשהּוא ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמר;
אּלא  לחיֹות לאדם אפׁשר ואי הֹואיל ׁשלם, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיבריא
להברֹות  ּכדי אּלא יבעל לא ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבאכילה

הּזרע את לקּים ּוכדי ההמשכיות]ּגּופֹו אינֹו[- ,לפיכ ; ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
צרי ׁשהּוא ׁשּידע עת ּבכל אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹועל
הּזרע. את לקּים אֹו הרפאּות, ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלהֹוציא

ׁשּיהיה הּמנהיג ‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים  לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא  טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

על  ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא  ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּבֹו
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל  ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפני ּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלם ׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי  לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל  ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
עבֹודה  ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד

הּוא  ּברּו ועללּמקֹום 'וכל . ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם יהיּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמעׂשי

ּדעהּו ּדרכי "."ּבכל ְְֵֶָָָ

ד ּפרק ¤¤
(עבודת)הֹואיל ‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ּולהנהיג  הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא  לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו

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



פה zerc zekld - rcnd xtq - elqk 'l ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חסיד  נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מי ּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
רּוח  ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק  ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת  היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים  וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ׁשּתי  ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהיּו
ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקצוֹות:
לפנים  הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדעה
הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין הּדין. ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּׁשּורת
"והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים הּדרכים ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהם

ְִָָּבדרכיו".
.Âאף לּמדּוּכ חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַָָָ

רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָאּתה
זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא הּוא ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב  אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל הּנביאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקראּו
- ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', 'צּדיק ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחסד',
אדם  וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ׁשאּלּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהֹודיע

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ּבהן עצמֹו ְְְְְִִִֶַַַָֹלהנהיג
.Ê ּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות  ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
קּלים  מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצעּיֹות,
ּולפי  ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעליו
הּבינֹונית  הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא האּלּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּׁשמֹות
והיא  ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ללכת חּיבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו

לבניו  אבינּו אברהם למען ׁשּלּמדּה ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה טֹובה מביא זֹו, ּבדר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוההֹול

עליו". ּדּבר אׁשר את אברהם על ה' הביא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ"למען

ב  ¤¤ּפרק
מר חֹולי ‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מן הּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ

ראּויין  ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם  ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה  והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
ּבאנׁשים  אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעליהם
חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים "הֹוי ְְִִֶַַַָָָָָֹהּללּו:
למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,לחׁש ואֹור ְְְְְִֶַָָָָֹלאֹור
ּבדרכי  ללכת - יׁשר ארחֹות "העזבים נאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹועליהם
אצל  ילכּו הּנפׁשֹות? חֹולי ּתּקנת היא ּומה ."ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחׁש
ּבּדעֹות  חלים וירּפאּו הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחכמים,
והּמּכירים  הּטֹובה. לּדר ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמלּמדים
לרּפא  החכמים אצל הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּדעֹות

ּבזּו". אוילים "ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - ְֱֲִִֵֶַָָָָֹֹאֹותם
אֹומרים וכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו

היה  ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבדר
הרּבה  ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - לב הּכל,ּגבּה מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

וכּיֹוצא  לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמצעית,

ועל ימיו. ּכל ּבּה יל ּכל האמצעית, ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לּקצה  עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק היה אם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּדעֹות:
והיא  הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ּבֹו וינהג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהּׁשני,

ודעה. ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית ְְִִֵֵֵֶָָָָמּדה
אּלא ויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח  ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

"ענו  רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה
'מאד  חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. "ענו" נאמר ולא ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹמאד",
ּכפר  - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד  ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות [יהא ְְְְִֵַַָָ
היא רעה ּדעה הּכעס, וכן מקצתּה. ואפּלּו עד הרּוח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמאד;
לכעס  ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ׁשּלא עצמ ֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוילּמד
על  אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה להטיל רצה ואם ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו.
ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ּפרנס, היה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּצּבּור
ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ּבפניהם עצמֹו יראה - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמּוטב
מדּמה  ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, לבין ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻותהיה
חכמים  אמרּו ּכֹועס. אינֹו והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָאיׁש
ואמרּו, זרה'. עבֹודה עֹובד ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהראׁשֹונים:
ואם  מּמּנּו, מסּתּלקת חכמתֹו הּוא, חכם אם - הּכֹועס ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
חּייהם  אין ּכעס, ּבעלי מּמּנּו. מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנביא

לה  צּוּו לפיכ עצמֹוחּיים; ׁשּינהיג עד הּכעס, מן תרחק ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָ
הּדר היא וזֹו הּמכעיסין. לדברים אפּלּו ירּגיׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
עֹולבין; ואינן נעלבין, הן הּצּדיקים: ודר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּטֹובה,
ּוׂשמחים  מאהבה, עֹוׂשים מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשֹומעין
הּׁשמׁש ּכצאת "ואהביו, אֹומר: הּכתּוב עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביּסּורין.

ְִָֻּבגברתֹו".
ּבׁשתיקה לעֹולם „. אדם ּבדבר ירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על  אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים  אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו  ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
לא  הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה  'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. אדם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָירּבה
אּלא  טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,
ּדברי  יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָׁשתיקה'.

ועניניהם מעטים, שלהם]החכם ׁשּצּוּו[תוכן והּוא מרּבים. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ
קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָחכמים
סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים היּו אם ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻאבל
ּברב  ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי נאמר: זה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹועל

ְִָּדברים".
ׁשתיקה סיג ‰. ולא לחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ
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צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Â ולא אסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב  ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ואסּור כחיצוניותו] ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לגֹוי  ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ּדעת ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַֹֹֹלגנב
ׁשל מנעל ולא ׁשח ּוטה, ּבכלל נבלה בהמה]ּבׂשר [עור ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבמקֹום [יפציר]מתה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבחברֹו

מאכל]ּבתקרבת ולא [דברי מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּכדי  למכרן, אֹותן לפּתח צרי ׁשהּוא חבּיֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹיפּתח

ּבזה.[לשקר]לפּתֹותֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ׁשּבׁשביל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
אּלא  אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ׁשל אחת מּלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאפּלּו

והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב נכֹון, ורּוח אמת [-ׂשפת ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ
.שקרים]

.Ê ׂשחֹוק לא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב [- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפנים  ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; עצב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
עצל  ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפֹות.
ועֹוסק  עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא מּמלאכה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובטל
יהיה  ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ואֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבּתֹורה;
רֹודף  ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא קטטה ּבעל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ הּכבֹוד. ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבּמּדה  יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
מכּונֹות  ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית

יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום

ג ּפרק ¤¤
ּבהן ׁשּמא ‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מהן ּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ולא  ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון  ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו  "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
נזיר  אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמאׁשר
מּכל  עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ּפרׁש ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלא

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת על ימנע צּוּוּדבר, ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
יהיה  ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא עצמֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים עצמֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻאֹוסר
ׁשאּתה  אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא חכמים: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמרּו

אחרים' ּדברים עלי ׁשּמתעּנין אֹוסר אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מסּגף  אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר אינן - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד

צּוה  ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ּבתענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו
- יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹׁשלמה

ּתּׁשֹומם". ִֵָָלּמה
.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לעּמת  הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה [למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה  אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים
ּכׁשּיאכל  וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ּוׁשתּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
ּכדי  הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה
הּמתֹוק  אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנֹות
ּכׁשּיאכל  לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח
יאכל  לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו להברֹות ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה,
ּדברים  יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו מתאּוה, ׁשהח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּדברים  יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם לֹו, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹהּמֹועילין
מי  ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על אף לּגּוף, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעים
יׁשּתה  ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל לא - חם ּבׁשרֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹׁשהיה
לא  הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: ּדר ׁשלמה ׁשאמר ּכענין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיין,

מי וׁשֹותה צמח]העלׁשיןטֹוב", ׁשהּוא [מין ּפי על אף , ְֳִִֵֶֶַַָָ
ּכדי  ּבלבד רפּואה ּדר וׁשֹותה אֹוכל ׁשהּוא ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמר;
אּלא  לחיֹות לאדם אפׁשר ואי הֹואיל ׁשלם, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיבריא
להברֹות  ּכדי אּלא יבעל לא ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבאכילה

הּזרע את לקּים ּוכדי ההמשכיות]ּגּופֹו אינֹו[- ,לפיכ ; ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
צרי ׁשהּוא ׁשּידע עת ּבכל אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹועל
הּזרע. את לקּים אֹו הרפאּות, ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלהֹוציא

ׁשּיהיה הּמנהיג ‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים  לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא  טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

על  ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא  ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּבֹו
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל  ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפני ּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלם ׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי  לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל  ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
עבֹודה  ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד

הּוא  ּברּו ועללּמקֹום 'וכל . ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם יהיּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמעׂשי

ּדעהּו ּדרכי "."ּבכל ְְֵֶָָָ

ד ּפרק ¤¤
(עבודת)הֹואיל ‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ּולהנהיג  הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא  לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
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ּכׁשהּוא  אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן  ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד [נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא ·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעט רבי  אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה  ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם  ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע  אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע  ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקר ּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ואחר  טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ׁשֹוהה ְְֵֶַָּכ

ּבמקֹומֹולעֹולם ‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ׁשעֹות הּיֹום „. ועׂשרים ארּבע ליׁשן והּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכדי  הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא
על לא ‰. אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

צד צּדֹו על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת - ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָֹ
אכילה  אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ולא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹימין.

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע אֹו ׁשלׁש ְְְִַַַַָָֹֹּכמֹו
.Â ּותאנים ּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי [פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן  ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל את [מקשים]העליֹון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון מעים, ותּפּוחים [חבושים]ּבני ְְְְִִִִִִֵֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן [סמוך]אֹוכל ְְְִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ולא ְְְִֵֶֶַֹלמזֹונֹו,
.Ê ּכאחד,ּכׁשּירצה ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העֹוף  ּבׂשר ּבּתחּלה אֹוכל אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
אֹוכל  ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ּביצים; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבּתחּלה
הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ּבׂשר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָּבּתחּלה

הּכבד. ְֵֵַַָּומאחר
.Á ירּבה ּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

-[תבלינים]ּבתבלין  הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
מן  מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹוכל

החלּתית ּומן תבלינים]החרּדל הֹול[מיני זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מקֹום  ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ּבּמקֹומֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָועֹוׂשה

לֹו. ּכראּוי ָָָּומקֹום
.Ëלאדם יׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לעֹולם  לאכלן הּמלּוחים ׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
והּפטרּיֹות  והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּנדף  עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא  מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן  מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר  והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר [מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט  אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹעד
ראּוי  אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם יאכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלא
והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות לא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹלאכלן,

החּמה. ּבימֹות מעט מהן ְְִִֵֶַַַָאֹוכלים
.Èעֹוף מ ויׁש והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ברווז]הּמים  ולחם [כגון והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּכל  אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם אֹו ּבׁשמן ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹקלּוי

מרסן ריח ּבּה נׁשאר ׁשּלא עד והּציר[סובין]צרּכּה [רוטב , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
דגים]והּמּוריסדגים] מאכילת [שומן להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵַַַָָ

אחר  יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ואדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלּו;
להם  נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּתאותֹו

ּגּבֹור. זה הרי - ְֲִִֵֶָלרפּואה
.‡È ירּבה לעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים  לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדם מהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן  אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים  החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
אף  אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן  אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר  מּכל טֹובים ׁשהן ּפי האילנֹות.על י ְִִִִִֵֶַָָָ
.·Èלּזקנים הּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ׁשּכן והּיין , וכל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשני  החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי הּגׁשמים. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבימֹות
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ּׁשהּוא מה ְְִִִֵֵֶַַָׁשליׁשי

.‚È רפין לעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיה יׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן  ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה  ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם היה [נתקשו]ירּפה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל - ׁשלּוקין,[צמחים]ּבחּור מלּוחין ְְִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּובמּוריס ּבׁשמן דגים]מתּבלין אֹו[שומן ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ
ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכרּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ׁשלק מי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָיׁשּתה
ויׁשהה  ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - זקן היה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם
יֹום  ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ארּבע ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹּכמֹו
ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה יֹום, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹאחר

ֵָמעיו.
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.„È ׁשאדם ועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הרּבה  ויגע ׂשבעמתעּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו [אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אֹוכל  ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין
הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות

.ÂË מי וכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקביו  בצרכיו]ׁשּמׁשהה -[מתאפק קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות אכל ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָאפּלּו
ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים יהיּו ימיו [רבה]ּכל ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

רב  חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו אדם ּכל ְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָֹלגּוף
רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על הּבאים ְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחלאים
אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ׁשהּוא מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
"ׁשמר  ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא טֹובים. ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹֹמּמאכלים
ּפיו  ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ׁשמר - ּולׁשֹונֹו ְְְִִִֵֵַַָֹּפיו
אּלא  מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, אֹו רע מאכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּלאכל

ְִָָּבצרכיו.
.ÊËימים ּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוף ּבחּמין  ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
על  יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, מן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֹֹּבפֹוׁשרין
ּבימֹות  ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֵָֹֹֹֹֹראׁשֹו
יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ירחץ ולא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹהּגׁשמים.
ּובֹודק  ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ּכׁשּיּזיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמרחץ;
צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר לּמרחץ, ׁשּיּכנס קדם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו
ואחר  אכילה קדם ּתמיד עצמֹו אדם ּבֹודק וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלנקביו.
ויתעּמל  ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ואחר ּבעילה וקדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכילה,

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, וקדם ויתעּמל, ׁשּייגע סך]ואחר הּכל [- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹ
ֲָָעׂשרה.

.ÊÈ ראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
קרה;[בחדר]ּבּבית רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עד  ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ּבימֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח נפׁשֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
- אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא מעט יׁשן ואם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל.
ּכׁשּיצא  קרים מים אדם יׁשּתה לא מאד. עד יפה זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
ואם  ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר צרי ואין הּמרחץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן

הּמים יערב עצמֹו, למנע יכֹול ויׁשּתה.אינֹו ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ּבימֹות ּבּמרחץ ּבׁשמן ס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם

טֹוב. זה ֲֵֶהרי
.ÁÈ ּדם לא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ

ּביֹותר  לֹו צרי היה אם החּמה אּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ּדם  אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹּומאחר
ּבּיֹום  ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום לּמרחץ, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויּכנס
מּמה  ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר מן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיבֹוא
יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח רגיל; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּׁשהּוא

.ËÈ הּגּוף ׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכל וחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
זקנה  - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". למחֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּודרכי

עליו  מּפיו קֹופצת נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, וכחֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׂשער  נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ּוׂשער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּומּׁשחיֹו,

רֹובה רגליו ּוׂשער וׁשחיֹו נֹופלֹות,[מתרבה]זקנֹו וׁשּניו , ְְְְְְְִֶֶַַָָָ
חכמי  אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ּכאבים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָוהרּבה
מרב  - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת מאלף 'אחד ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרֹופאים:
רצה  אם זה, ּבדבר להּזהר האדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהּתׁשמיׁש'.
וחזק  ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא יבעל ולא ּבטֹובה; ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֹֹלהיֹות
עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא הרּבה מתקּׁשה והּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹּביֹותר,
ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ּכׁשהיה; והּקּׁשּוי אחר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלדבר
צרי זה - חם ּובׂשרֹו נמׁשכים, הּביצים חּוטי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּוכאּלּו
ולא  ׂשבע, והּוא אדם יבעל לא ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹלבעל,
קדם  נקביו ויבּדק ּבמעיו. הּמזֹון ׁשּיתאּכל אחר אּלא - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹרעב
ולא  מיּׁשב, ולא מעּמד יבעל ולא ּבעילה. ואחר ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֹֹֹֻֻּבעילה,
הּקזה  ּביֹום ולא לּמרחץ, ׁשּיּכנס ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ,ּבבית ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ולא  לפניהן לא ,הּדר מן ּביאה אֹו לּדר יציאה ּבי ֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא
.לאחריהן  ְֲֵֶַ

.Î אּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
ּכל  ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואינֹו
אם  אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם אּלא - ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ּבמנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר מּכת ּתבֹוא ִֶֶֶַַַַַָָָֹאם
.‡Î ראּוי וכל אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשאחד  מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ּבהם ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלנהג
יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו חֹולה, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאבריו
חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכל

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; ּבספרי ׁשּיתּבאר קבוע]ּכמֹו הרגל -], ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
חלי. ְִִַֹּתחּלת

.·Î ואחד ּכל הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבפרק  ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹולה,

מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, אחד ׁשּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָזה;
.‚Î ּתלמיד ּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז ; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ
הּכּסא דם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי [סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ
וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לבית צדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ

.הסוהר]

ה ּפרק ¤¤
ּבהן ׁשהחכם ּכׁשם ‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

נּכר  ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותר ּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
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ּכׁשהּוא  אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן  ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד [נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא ·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעט רבי  אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה  ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם  ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע  אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע  ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקר ּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ואחר  טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ׁשֹוהה ְְֵֶַָּכ

ּבמקֹומֹולעֹולם ‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ׁשעֹות הּיֹום „. ועׂשרים ארּבע ליׁשן והּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכדי  הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא
על לא ‰. אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

צד צּדֹו על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת - ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָֹ
אכילה  אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ולא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹימין.

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע אֹו ׁשלׁש ְְְִַַַַָָֹֹּכמֹו
.Â ּותאנים ּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי [פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן  ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל את [מקשים]העליֹון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון מעים, ותּפּוחים [חבושים]ּבני ְְְְִִִִִִֵֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן [סמוך]אֹוכל ְְְִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ולא ְְְִֵֶֶַֹלמזֹונֹו,
.Ê ּכאחד,ּכׁשּירצה ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העֹוף  ּבׂשר ּבּתחּלה אֹוכל אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
אֹוכל  ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ּביצים; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבּתחּלה
הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ּבׂשר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָּבּתחּלה

הּכבד. ְֵֵַַָּומאחר
.Á ירּבה ּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

-[תבלינים]ּבתבלין  הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
מן  מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹוכל

החלּתית ּומן תבלינים]החרּדל הֹול[מיני זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מקֹום  ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ּבּמקֹומֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָועֹוׂשה

לֹו. ּכראּוי ָָָּומקֹום
.Ëלאדם יׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לעֹולם  לאכלן הּמלּוחים ׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
והּפטרּיֹות  והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּנדף  עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא  מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן  מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר  והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר [מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט  אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹעד
ראּוי  אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם יאכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלא
והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות לא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹלאכלן,

החּמה. ּבימֹות מעט מהן ְְִִֵֶַַַָאֹוכלים
.Èעֹוף מ ויׁש והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ברווז]הּמים  ולחם [כגון והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּכל  אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם אֹו ּבׁשמן ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹקלּוי

מרסן ריח ּבּה נׁשאר ׁשּלא עד והּציר[סובין]צרּכּה [רוטב , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
דגים]והּמּוריסדגים] מאכילת [שומן להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵַַַָָ

אחר  יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ואדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלּו;
להם  נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּתאותֹו

ּגּבֹור. זה הרי - ְֲִִֵֶָלרפּואה
.‡È ירּבה לעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים  לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדם מהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן  אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים  החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
אף  אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן  אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר  מּכל טֹובים ׁשהן ּפי האילנֹות.על י ְִִִִִֵֶַָָָ
.·Èלּזקנים הּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ׁשּכן והּיין , וכל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשני  החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי הּגׁשמים. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבימֹות
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ּׁשהּוא מה ְְִִִֵֵֶַַָׁשליׁשי

.‚È רפין לעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיה יׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן  ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה  ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם היה [נתקשו]ירּפה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל - ׁשלּוקין,[צמחים]ּבחּור מלּוחין ְְִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּובמּוריס ּבׁשמן דגים]מתּבלין אֹו[שומן ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ
ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכרּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ׁשלק מי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָיׁשּתה
ויׁשהה  ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - זקן היה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם
יֹום  ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ארּבע ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹּכמֹו
ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה יֹום, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹאחר

ֵָמעיו.
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.„È ׁשאדם ועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הרּבה  ויגע ׂשבעמתעּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו [אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אֹוכל  ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין
הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות

.ÂË מי וכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקביו  בצרכיו]ׁשּמׁשהה -[מתאפק קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות אכל ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָאפּלּו
ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים יהיּו ימיו [רבה]ּכל ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

רב  חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו אדם ּכל ְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָֹלגּוף
רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על הּבאים ְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחלאים
אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ׁשהּוא מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
"ׁשמר  ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא טֹובים. ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹֹמּמאכלים
ּפיו  ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ׁשמר - ּולׁשֹונֹו ְְְִִִֵֵַַָֹּפיו
אּלא  מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, אֹו רע מאכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּלאכל

ְִָָּבצרכיו.
.ÊËימים ּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוף ּבחּמין  ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
על  יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, מן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֹֹּבפֹוׁשרין
ּבימֹות  ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֵָֹֹֹֹֹראׁשֹו
יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ירחץ ולא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹהּגׁשמים.
ּובֹודק  ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ּכׁשּיּזיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמרחץ;
צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר לּמרחץ, ׁשּיּכנס קדם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו
ואחר  אכילה קדם ּתמיד עצמֹו אדם ּבֹודק וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלנקביו.
ויתעּמל  ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ואחר ּבעילה וקדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכילה,

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, וקדם ויתעּמל, ׁשּייגע סך]ואחר הּכל [- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹ
ֲָָעׂשרה.

.ÊÈ ראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
קרה;[בחדר]ּבּבית רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עד  ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ּבימֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח נפׁשֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
- אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא מעט יׁשן ואם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל.
ּכׁשּיצא  קרים מים אדם יׁשּתה לא מאד. עד יפה זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
ואם  ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר צרי ואין הּמרחץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן

הּמים יערב עצמֹו, למנע יכֹול ויׁשּתה.אינֹו ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ּבימֹות ּבּמרחץ ּבׁשמן ס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם

טֹוב. זה ֲֵֶהרי
.ÁÈ ּדם לא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ

ּביֹותר  לֹו צרי היה אם החּמה אּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ּדם  אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹּומאחר
ּבּיֹום  ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום לּמרחץ, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויּכנס
מּמה  ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר מן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיבֹוא
יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח רגיל; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּׁשהּוא

.ËÈ הּגּוף ׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכל וחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
זקנה  - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". למחֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּודרכי

עליו  מּפיו קֹופצת נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, וכחֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׂשער  נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ּוׂשער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּומּׁשחיֹו,

רֹובה רגליו ּוׂשער וׁשחיֹו נֹופלֹות,[מתרבה]זקנֹו וׁשּניו , ְְְְְְְִֶֶַַָָָ
חכמי  אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ּכאבים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָוהרּבה
מרב  - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת מאלף 'אחד ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרֹופאים:
רצה  אם זה, ּבדבר להּזהר האדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהּתׁשמיׁש'.
וחזק  ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא יבעל ולא ּבטֹובה; ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֹֹלהיֹות
עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא הרּבה מתקּׁשה והּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹּביֹותר,
ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ּכׁשהיה; והּקּׁשּוי אחר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלדבר
צרי זה - חם ּובׂשרֹו נמׁשכים, הּביצים חּוטי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּוכאּלּו
ולא  ׂשבע, והּוא אדם יבעל לא ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹלבעל,
קדם  נקביו ויבּדק ּבמעיו. הּמזֹון ׁשּיתאּכל אחר אּלא - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹרעב
ולא  מיּׁשב, ולא מעּמד יבעל ולא ּבעילה. ואחר ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֹֹֹֻֻּבעילה,
הּקזה  ּביֹום ולא לּמרחץ, ׁשּיּכנס ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ,ּבבית ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ולא  לפניהן לא ,הּדר מן ּביאה אֹו לּדר יציאה ּבי ֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא
.לאחריהן  ְֲֵֶַ

.Î אּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
ּכל  ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואינֹו
אם  אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם אּלא - ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ּבמנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר מּכת ּתבֹוא ִֶֶֶַַַַַָָָֹאם
.‡Î ראּוי וכל אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשאחד  מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ּבהם ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלנהג
יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו חֹולה, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאבריו
חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכל

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; ּבספרי ׁשּיתּבאר קבוע]ּכמֹו הרגל -], ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
חלי. ְִִַֹּתחּלת

.·Î ואחד ּכל הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבפרק  ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹולה,

מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, אחד ׁשּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָזה;
.‚Î ּתלמיד ּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז ; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ
הּכּסא דם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי [סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ
וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לבית צדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ

.הסוהר]

ה ּפרק ¤¤
ּבהן ׁשהחכם ּכׁשם ‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

נּכר  ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותר ּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
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ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא [זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה  מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין  ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמאכל
אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש "וזריתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּקּבלה:
ּכל  ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ּבני 'אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָחכמים:
מחר  ּכי וׁשתה, "אכֹול האֹומרים: והן ּכחּגים'. ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹימיהם
ׁשּגּנה  הם אּלּו, וׁשלחנֹות הרׁשעים; מאכל הּוא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנמּות".
ּבלי  צֹואה, קיא מלאּו ׁשלחנֹות ּכל "ּכי ואמר: ְְְְִִִַַָָָָָָֻהּכתּוב
ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא אֹוכל אינֹו החכם אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום".
- "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ודּיֹו; חּייו ּכדי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹואֹוכל

נפׁשֹו". לׂשבע ְְֵַַֹֹאכל
אּלא ּכׁשהחכם ·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפי ּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל  יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא  החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל  לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ארּוסין  סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ּתלמיד  ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונּׂשּואין
מעֹולם  אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים והּצּדיקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמים.

ׁשּלהם. ׁשאינּה ְִֵֶֶֶָָָמּסעּודה
לׁשרֹותּכׁשחכם ‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][וי אכילה זה תעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עּמי  ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים  לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ׁשהּׁשתּיה  האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין  אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף „. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה  עצמֹו ׁשּינהיג חכמים מצּוי לתלמיד יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
אם  ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּכח. ּבֹו לא [משמש]יׁש יסּפר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
ּבסֹוף  ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא הּלילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתחּלת
ּכׁשּיתאּכל  הּלילה, ּבאמצע אּלא - רעב ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלילה
ּפיו  את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו יקל ולא ׁשּבמעיו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ּבינֹו ואפּלּו הבאי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּבדברי
קּלה  ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ּׂשחֹו" מה לאדם ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ"מּגיד
יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבין

ׁשּכֹורים  לא אחד ׁשניהם ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
רֹוצה  אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ּתהיה ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹמהן.
עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ּברצֹון אּלא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמעט,

מּיד. ְְִִָֹויפרׁש
עצמֹו,ּכל ‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

נאים  ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן
ּבמנהגֹות ּוביׁשנים  הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

אֹותם  ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹׁשאר
ָָהעם.

.Â לא צניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
ראׁשן יתּבּזּו יגּלּו ולא ּגּופן , ׁשּיּכנס ולא ּבׁשעה ואפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול  צנּוע, יהא הּכּסא, ולא לבית ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לפנים  ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ּבימין. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקּנח

ירחיק  ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה הּמערה, ּכדי מן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו יׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא
ּכׁשהּוא  ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹירחיק
הּכּסא  ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. לצר אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹנפנה,
להּפנֹות  עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. נֹוהג ּכ ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

יתרחק  ׁשּלא ּכדי ּבלבד, וערבית להרחיק ׁשחרית [יזדקק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹ
אנשים] .ממקום

.Ê ּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות  ּכל עם יתרחק ּבנחת ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
השניה] ּומקּדים [לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ּכל  את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
מסּפר  ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ּכלל  ׁשלֹום,ּבגנּותֹו אֹוהב מקֹום . רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִִֵֵֶָָָָ
ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, מֹועילים ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָׁשּדבריו
על  לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את ירּצה לא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּכיצד?

להתירו נדרֹו פתח יחפש ׁשּתתקרר ][אל עד ׁשּנדר ּבׁשעה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
מּפני  לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ולא וינּוח; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּדעּתֹו
יראה  ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּקבר. עד ּבהּול ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

קלקלתֹו ּבׁשעת מּמּנּו.[כשלונו]לחברֹו עיניו יעלים אּלא , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשלֹום  ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ּבדּבּורֹו, יׁשּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולא
אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבהן. ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
יסּפר  ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו חסדים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבגמילּות

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ּבּׁשּוק, אּׁשה ְֲֲִִִִִִַָעם
.Á נטּוי לא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד יהּל, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹ

עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכענין
הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב  יהּל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹולא
ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכענין
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ירּוץ ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹֹולא

חטֹורת ׁשהּוא [גבנת]ּכבעלי ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ּבּתפּלה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעֹומד
אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ּבמהלכֹו ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּגם
ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן וסכל; ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשֹוטה
מֹודיע  - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; לּבֹו ,הל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשהּסכל

סכל. ׁשהּוא עצמֹו על ְֶַַַָָֹלּכל
.Ëחכמים מלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּמצא
ׁשהּכל  וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, מלּבּוׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹלא
את  מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ּבהן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹמסּתּכלין
נראה  ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ּבגדים אּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹלֹובׁשיו

מּדיו הּקּלים[בגדיו]מּתחת הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו [דקים , ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
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סחּובין שקופים] ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ׁשעֹוׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹּביֹותר
יד  ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי ּבגדי ּכמֹו הארץ, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

טּליתֹו,[השרוול]ׁשּלֹו יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ראׁשי עד , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא הרּוח, ּכגּסי ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפני
ּגּבי  על טלאי ּכבגד מטּלאים מנעלים ינעל ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻלהחליף.

הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות היה טלאי, אם מּתר ְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻ
ּבבגדים  ולא לּׁשּוק, מבּׂשם חכמים ּתלמיד יצא לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹֻעני.
ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ּבׂשם יׂשים ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֻמבּׂשמים;
יחידי  יצא לא וכן מּתר. הּזהמה, את להעביר ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻּבבׂשם
לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע זמן לֹו היה אם אּלא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,

החׁשד. מּפני אּלּו, ְֲִֵֵַָָּכל
.È ּבמׁשּפט ּתלמיד ּדבריו מכלּכל וׁשֹותה חכמים, אֹוכל , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

על  יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוזן
מּדי יֹותר מרובות]עצמֹו ּבדרכי [בהוצאות חכמים צּוּו . ְְְֲִִִֵֵַַַָ

לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם יאכל ׁשּלא לטעימה ארץ, -] ְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
לפעמים] ּבׂשר".בלבד, לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ׁשּנאמר: ,ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

היה  ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת מערב לאכלֹו לּבריא לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדי
ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ּבכל ּבׂשר לאכל ּכדי ְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָָָֹעׁשיר
וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ּפחֹות אדם יאכל ְְְְִִִַַָָָָָָָֹ'לעֹולם

לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו אׁשּתֹו ויכּבד לֹו, ְִִִֵֵַָָָָָָָּכראּוי
.‡Èּדעהּדר שכל]ּבעלי מלאכה [- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ואחר המפרנסת ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
. . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה יּׂשא ֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכ
אבל  אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, נטע ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא מתחילין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָהּטּפׁשין,
אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ואחר ּבית, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֻיקנה
"אּׁשה  ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן הּצדקה; מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיתּפרנס
מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ּתבנה ּבית . . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָתארׂש
אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהפּוכין,

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי -ְְְְִִִִַַַָָָָ
.·È נכסיו ואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריח לאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר  אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות  אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
.‚È ּובאמּונה מּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק  ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,
ערב  לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעליהן;

הלוואה] קּבלן[על קבלן']ולא ּבהרׁשאה ['ערב יבא ולא , ְְְְְַַָָָָֹֹֹ
חובו] לגבות ממלווה מורשה ּבדברי [ישמש עצמֹו מחּיב .ְְְְִֵֵַַ

ׁשּיעמד  ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ּוממּכר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּקח
מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹּבדּבּורֹו
אּמנּות  לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, להן; ּומֹוחל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻלהן
יהיה  - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם לאדם יצר ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחברֹו,
מן  ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ולא הּנרּדפין, ְְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹמן

וכּיֹוצא  האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ׁשהּוא ואדם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולבין.
יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב עליו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,

אתּפאר". ּב ְְֲֶֶָָאׁשר

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום

ו ּפרק ¤¤
.‡ּובמעׂשיו ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו לפיכ,אחר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ההֹולכים ּכדי הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ׁשּילמד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא ּכדי ,אֹומר:ּבחׁש ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; חכמים, את הֹול"ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּמנהגֹותיה  ּבּמדינה היה אם וכן וגֹו'". האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"אׁשרי
למקֹום  יל - יׁשרה ּבדר הֹולכים אנׁשיה ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעים,
ּכל  היּו ואם טֹובים. ּבדר ונֹוהגים צּדיקים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשאנׁשיו
לא  ּבדר נֹוהגים ׁשמּועתן וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמדינֹות
למדינה  ליל יכֹול ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָטֹובה,
יׁשב  - החלי מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמנהגֹותיה
היּו ואם ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבּדֹו
אם  אּלא ּבּמדינה ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעים
לּמערֹות  יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכן

קוצים]ולחוחים ּבדר[מקום עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּטאים,

מּמעׂשיהם עׂשמצות ·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
להּדּבק  לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
'הּדּבק  זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשכינה?!
ׁשּיּׂשא  להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ותלמידיהם'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחכמים
ולאכל  חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא חכמים, ּתלמיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבת

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, ּתלמידי עם [עסקים]ולׁשּתֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמים בממונם]לתלמידי מיני [- ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָחּבּור
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר מתאּבק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
"ואהבּת ׁשּנאמר: צריּכגּופֹו, ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ממֹון  על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ּבׁשבחֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפר
לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ורֹוצה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק
ׁשּתי אהבת „. הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

עׂשה  מּפני מצוֹות ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
על  צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ּגר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו הּגר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"אלהי ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב
תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

על  לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
על  אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
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ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא [זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה  מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין  ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמאכל
אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש "וזריתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּקּבלה:
ּכל  ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ּבני 'אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָחכמים:
מחר  ּכי וׁשתה, "אכֹול האֹומרים: והן ּכחּגים'. ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹימיהם
ׁשּגּנה  הם אּלּו, וׁשלחנֹות הרׁשעים; מאכל הּוא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנמּות".
ּבלי  צֹואה, קיא מלאּו ׁשלחנֹות ּכל "ּכי ואמר: ְְְְִִִַַָָָָָָֻהּכתּוב
ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא אֹוכל אינֹו החכם אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום".
- "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ודּיֹו; חּייו ּכדי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹואֹוכל

נפׁשֹו". לׂשבע ְְֵַַֹֹאכל
אּלא ּכׁשהחכם ·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפי ּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל  יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא  החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל  לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ארּוסין  סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ּתלמיד  ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונּׂשּואין
מעֹולם  אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים והּצּדיקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמים.

ׁשּלהם. ׁשאינּה ְִֵֶֶֶָָָמּסעּודה
לׁשרֹותּכׁשחכם ‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][וי אכילה זה תעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עּמי  ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים  לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ׁשהּׁשתּיה  האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין  אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף „. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה  עצמֹו ׁשּינהיג חכמים מצּוי לתלמיד יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
אם  ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּכח. ּבֹו לא [משמש]יׁש יסּפר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
ּבסֹוף  ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא הּלילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתחּלת
ּכׁשּיתאּכל  הּלילה, ּבאמצע אּלא - רעב ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלילה
ּפיו  את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו יקל ולא ׁשּבמעיו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ּבינֹו ואפּלּו הבאי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּבדברי
קּלה  ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ּׂשחֹו" מה לאדם ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ"מּגיד
יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבין

ׁשּכֹורים  לא אחד ׁשניהם ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
רֹוצה  אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ּתהיה ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹמהן.
עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ּברצֹון אּלא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמעט,

מּיד. ְְִִָֹויפרׁש
עצמֹו,ּכל ‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

נאים  ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן
ּבמנהגֹות ּוביׁשנים  הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

אֹותם  ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹׁשאר
ָָהעם.

.Â לא צניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
ראׁשן יתּבּזּו יגּלּו ולא ּגּופן , ׁשּיּכנס ולא ּבׁשעה ואפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול  צנּוע, יהא הּכּסא, ולא לבית ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לפנים  ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ּבימין. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקּנח

ירחיק  ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה הּמערה, ּכדי מן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו יׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא
ּכׁשהּוא  ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹירחיק
הּכּסא  ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. לצר אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹנפנה,
להּפנֹות  עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. נֹוהג ּכ ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

יתרחק  ׁשּלא ּכדי ּבלבד, וערבית להרחיק ׁשחרית [יזדקק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹ
אנשים] .ממקום

.Ê ּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות  ּכל עם יתרחק ּבנחת ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
השניה] ּומקּדים [לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ּכל  את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
מסּפר  ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ּכלל  ׁשלֹום,ּבגנּותֹו אֹוהב מקֹום . רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִִֵֵֶָָָָ
ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, מֹועילים ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָׁשּדבריו
על  לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את ירּצה לא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּכיצד?

להתירו נדרֹו פתח יחפש ׁשּתתקרר ][אל עד ׁשּנדר ּבׁשעה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
מּפני  לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ולא וינּוח; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּדעּתֹו
יראה  ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּקבר. עד ּבהּול ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

קלקלתֹו ּבׁשעת מּמּנּו.[כשלונו]לחברֹו עיניו יעלים אּלא , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשלֹום  ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ּבדּבּורֹו, יׁשּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולא
אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבהן. ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
יסּפר  ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו חסדים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבגמילּות

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ּבּׁשּוק, אּׁשה ְֲֲִִִִִִַָעם
.Á נטּוי לא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד יהּל, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹ

עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכענין
הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב  יהּל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹולא
ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכענין
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ירּוץ ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹֹולא

חטֹורת ׁשהּוא [גבנת]ּכבעלי ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ּבּתפּלה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעֹומד
אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ּבמהלכֹו ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּגם
ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן וסכל; ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשֹוטה
מֹודיע  - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; לּבֹו ,הל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשהּסכל

סכל. ׁשהּוא עצמֹו על ְֶַַַָָֹלּכל
.Ëחכמים מלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּמצא
ׁשהּכל  וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, מלּבּוׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹלא
את  מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ּבהן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹמסּתּכלין
נראה  ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ּבגדים אּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹלֹובׁשיו

מּדיו הּקּלים[בגדיו]מּתחת הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו [דקים , ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
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סחּובין שקופים] ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ׁשעֹוׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹּביֹותר
יד  ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי ּבגדי ּכמֹו הארץ, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

טּליתֹו,[השרוול]ׁשּלֹו יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ראׁשי עד , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא הרּוח, ּכגּסי ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפני
ּגּבי  על טלאי ּכבגד מטּלאים מנעלים ינעל ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻלהחליף.

הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות היה טלאי, אם מּתר ְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻ
ּבבגדים  ולא לּׁשּוק, מבּׂשם חכמים ּתלמיד יצא לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹֻעני.
ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ּבׂשם יׂשים ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֻמבּׂשמים;
יחידי  יצא לא וכן מּתר. הּזהמה, את להעביר ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻּבבׂשם
לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע זמן לֹו היה אם אּלא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,

החׁשד. מּפני אּלּו, ְֲִֵֵַָָּכל
.È ּבמׁשּפט ּתלמיד ּדבריו מכלּכל וׁשֹותה חכמים, אֹוכל , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

על  יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוזן
מּדי יֹותר מרובות]עצמֹו ּבדרכי [בהוצאות חכמים צּוּו . ְְְֲִִִֵֵַַַָ

לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם יאכל ׁשּלא לטעימה ארץ, -] ְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
לפעמים] ּבׂשר".בלבד, לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ׁשּנאמר: ,ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

היה  ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת מערב לאכלֹו לּבריא לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדי
ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ּבכל ּבׂשר לאכל ּכדי ְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָָָֹעׁשיר
וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ּפחֹות אדם יאכל ְְְְִִִַַָָָָָָָֹ'לעֹולם

לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו אׁשּתֹו ויכּבד לֹו, ְִִִֵֵַָָָָָָָּכראּוי
.‡Èּדעהּדר שכל]ּבעלי מלאכה [- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ואחר המפרנסת ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
. . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה יּׂשא ֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכ
אבל  אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, נטע ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא מתחילין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָהּטּפׁשין,
אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ואחר ּבית, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֻיקנה
"אּׁשה  ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן הּצדקה; מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיתּפרנס
מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ּתבנה ּבית . . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָתארׂש
אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהפּוכין,

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי -ְְְְִִִִַַַָָָָ
.·È נכסיו ואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריח לאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר  אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות  אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
.‚È ּובאמּונה מּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק  ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,
ערב  לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעליהן;

הלוואה] קּבלן[על קבלן']ולא ּבהרׁשאה ['ערב יבא ולא , ְְְְְַַָָָָֹֹֹ
חובו] לגבות ממלווה מורשה ּבדברי [ישמש עצמֹו מחּיב .ְְְְִֵֵַַ

ׁשּיעמד  ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ּוממּכר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּקח
מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹּבדּבּורֹו
אּמנּות  לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, להן; ּומֹוחל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻלהן
יהיה  - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם לאדם יצר ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחברֹו,
מן  ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ולא הּנרּדפין, ְְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹמן

וכּיֹוצא  האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ׁשהּוא ואדם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולבין.
יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב עליו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,

אתּפאר". ּב ְְֲֶֶָָאׁשר

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום

ו ּפרק ¤¤
.‡ּובמעׂשיו ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו לפיכ,אחר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ההֹולכים ּכדי הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ׁשּילמד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא ּכדי ,אֹומר:ּבחׁש ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; חכמים, את הֹול"ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּמנהגֹותיה  ּבּמדינה היה אם וכן וגֹו'". האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"אׁשרי
למקֹום  יל - יׁשרה ּבדר הֹולכים אנׁשיה ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעים,
ּכל  היּו ואם טֹובים. ּבדר ונֹוהגים צּדיקים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשאנׁשיו
לא  ּבדר נֹוהגים ׁשמּועתן וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמדינֹות
למדינה  ליל יכֹול ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָטֹובה,
יׁשב  - החלי מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמנהגֹותיה
היּו ואם ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבּדֹו
אם  אּלא ּבּמדינה ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעים
לּמערֹות  יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכן

קוצים]ולחוחים ּבדר[מקום עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּטאים,

מּמעׂשיהם עׂשמצות ·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
להּדּבק  לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
'הּדּבק  זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשכינה?!
ׁשּיּׂשא  להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ותלמידיהם'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחכמים
ולאכל  חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא חכמים, ּתלמיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבת

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, ּתלמידי עם [עסקים]ולׁשּתֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמים בממונם]לתלמידי מיני [- ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָחּבּור
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר מתאּבק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
"ואהבּת ׁשּנאמר: צריּכגּופֹו, ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ממֹון  על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ּבׁשבחֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפר
לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ורֹוצה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק
ׁשּתי אהבת „. הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

עׂשה  מּפני מצוֹות ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
על  צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ּגר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו הּגר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"אלהי ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב
תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

על  לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
על  אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
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חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ׁשּבּלב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׂשנאה
תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:

אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
תּׂשא  ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּפלֹוני'?
צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל יהיה ולא "וּיתּפּלל ׁשּימחל, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אל אבימלך]האלהים"אברהם .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

את  ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ה ּמֹוכיח ."ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית
לבין  ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ׁשּבינֹו ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
אֹומר  ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת לֹו וידּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו,
קּבל  אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו לטֹובתֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ואם מּוטב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנּו,

ע  להֹוכיח, חּיב ּתמיד 'איני ׁשּיּכהּוד וכן לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא  ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹומע'!

ּבהם.[נענש]נתּפׂש למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם אּלּו ּבעֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻ
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את ידּבר [פעם לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ק ׁשֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: אמרּו ְְְֲִִִַַָָָָָָּכ
ׁשאסּור  מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא לֹומר: ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּפי  על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את להכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאדם
אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמכלים
לעֹולם  חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני 'הּמלּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמים:
יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּבא'.
ׁשהּוא  ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ּברּבים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחברֹו
ּבּמה  מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבׁש
ּבדברי  אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברים
ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשמים
ּומקּללין  ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומפרסמין
הּנביאים  ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ְְִֵָליׂשראל.
.Ë לדּבר מי ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשהיתה  אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ּכלּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל מׁשּבׁשת, ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻּדעּתֹו

חסידּות  מּדת זֹו הרי על - אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא ; ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
בלב]הּמׂשטמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי  ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא

ּכל  עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְִִִֵַַָָָָָָּבדברים,
ּבהן  רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּמקניטן,

וכל [שיעבד] תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ממֹונן אּבד אֹו ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין  ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. אֹו אֹותם, הּמּכה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכן
והרגּתי  אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ענׁשֹו הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹוקין
העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ּברית ּבחרב". ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאתכם
"ּכי  ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס צֹועקים ׁשהם זמן ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדברים  ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ׁשמע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאם
אֹותן  עּנה אבל עצמֹו; לצרכי אֹותן ׁשעּנה ּבזמן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?
יׁשרה  ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, אֹו ּתֹורה ללּמדן ּכדי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻהרב
ּכל  מנהג ּבהן ינהג לא כן, ּפי על ואף מּתר. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּוברחמים  ּבנחת וינהלם הפרׁש, להן יעׂשה אּלא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם;
ואחד  מאב, יתֹום אחד ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָּגדֹולים
עד  זה? לענין יתֹומים נקראים אימתי ועד מאם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתֹום

לֹו להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו לגדלם]ׁשּלא לאמנן [- ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמֹו עצמֹו צרכי ּכל עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהּטּפל

הּגדֹולים. ּכל ְְִִַָָּכׁשאר

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון מּיׂשראל;זה, רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

מה  ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: נסמ ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ
האדֹומי לדֹואג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
האדם אמרּו‚. מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹ

וגּלּוי  זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין הּזה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבעֹולם
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ּוׁשפיכּות ועֹוד עריֹות, . ְְְְֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכֹופר  ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל חכמים: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבעּקר,
לׁשֹון  'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹאּתנּו,
עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, - הֹורגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

האֹומרֹו'. מן יֹותר ְְְְִֵַַָוהמקּבלֹו,
אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם ּכיצד?[- הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר 'מי פילל]- עּתה';[מי ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
ארע  מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ׁשּיאמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
ּבטֹובת  המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומה
ּגֹורם  ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ּבפני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו
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מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ׁשּיסּפרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהן
- לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעהּו
הרע  ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמּתֹו
ּבׂשנאה  מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות ודר ׂשחֹוק ּדר; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

"ּכמתלהלּה אֹומר: ׁשּׁשלמה -[משתטה]הּוא זיקים הּירה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
המסּפר  וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ומות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּצים
אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ּדר הרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבלׁשֹון
אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע לׁשֹון זה ׁשּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹודע
הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו יֹודע ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'איני

ּבפניו אחד ‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּדבר  סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבפני
הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוהּוא,
.Â ּבׁשכּונתם ּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין  ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê. תעׂשה הּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לא את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד [מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם  ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
ּכדאי  ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנקם

'קרּדּמ למחר [גרזן]'הׁשאילני ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר מּמּנּו, לׁשאל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻצר
- 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא  ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ּכׁשּיבֹוא אּלא נֹוקם. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּדוד  אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו; ּגמל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ׁשֹולמי ּגמלּתי "אם הּטֹובֹות: ְְְִִִֵַַָָָּבדעֹותיו
.Á תעׂשה וכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר  ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר ׁשֹור [השכר]לׁשמעֹון: 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ

לׁשאל  לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר ל ׂשּכר, אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמּמּנּו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,ּכמֹות ּכזה,ואיני העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ּב"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹעֹובר
לנקם  יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
העֹון  ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה הקּפידה לפיכ -ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדעה היא וזֹו יזּכרּנּו; ולא ׁשאפׁשר [המידה]מּלּבֹו הּנכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה  אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיתקּים

זה. ִֶעם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ויֹודעיה  מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, מצוֹות (ב) ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטן נׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ

ּתֹורה  ללּמדֹו חּיב את אביו אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנּהּבניכם, את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". ׁשּכל לדּבר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ללמד ללּמד.החּיב חּיב ְְִֵַַַַָָֹ
ללּמד ּכׁשם .· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וחכם  חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראל ּבנ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד
הּׁשמּועה מּפי - "לבני 'ּבני'[ממרע"ה]"וׁשּננּתם למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי אּלּו -ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב (‚.) לבנֹו מלּמד ּבן לׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב  - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא את חברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר  הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד  מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידי ׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמד היה .„ הּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ

יֹותר  ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם לבנֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקֹודם
הּוא  יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו,
ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

עצמֹו. ְֶַאת
ׁשאם לעֹולם ‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה  ילמד ּכ .ואחר ְְִַַַָָ
.Â ּתֹורה מאימתי ללּמדֹו אביו לדּבר מתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê נֹותן היה ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׂשכ  ׁשּבכתב רֹולֹו ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכּלּה.
ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָּבׂשכר.
למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
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חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ׁשּבּלב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׂשנאה
תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:

אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
תּׂשא  ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּפלֹוני'?
צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל יהיה ולא "וּיתּפּלל ׁשּימחל, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אל אבימלך]האלהים"אברהם .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

את  ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ה ּמֹוכיח ."ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית
לבין  ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ׁשּבינֹו ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
אֹומר  ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת לֹו וידּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו,
קּבל  אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו לטֹובתֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ואם מּוטב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנּו,

ע  להֹוכיח, חּיב ּתמיד 'איני ׁשּיּכהּוד וכן לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא  ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹומע'!

ּבהם.[נענש]נתּפׂש למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם אּלּו ּבעֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻ
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את ידּבר [פעם לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ק ׁשֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: אמרּו ְְְֲִִִַַָָָָָָּכ
ׁשאסּור  מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא לֹומר: ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּפי  על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את להכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאדם
אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמכלים
לעֹולם  חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני 'הּמלּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמים:
יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּבא'.
ׁשהּוא  ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ּברּבים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחברֹו
ּבּמה  מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבׁש
ּבדברי  אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברים
ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשמים
ּומקּללין  ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומפרסמין
הּנביאים  ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ְְִֵָליׂשראל.
.Ë לדּבר מי ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשהיתה  אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ּכלּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל מׁשּבׁשת, ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻּדעּתֹו

חסידּות  מּדת זֹו הרי על - אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא ; ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
בלב]הּמׂשטמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי  ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא

ּכל  עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְִִִֵַַָָָָָָּבדברים,
ּבהן  רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּמקניטן,

וכל [שיעבד] תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ממֹונן אּבד אֹו ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין  ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. אֹו אֹותם, הּמּכה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכן
והרגּתי  אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ענׁשֹו הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹוקין
העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ּברית ּבחרב". ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאתכם
"ּכי  ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס צֹועקים ׁשהם זמן ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדברים  ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ׁשמע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאם
אֹותן  עּנה אבל עצמֹו; לצרכי אֹותן ׁשעּנה ּבזמן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?
יׁשרה  ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, אֹו ּתֹורה ללּמדן ּכדי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻהרב
ּכל  מנהג ּבהן ינהג לא כן, ּפי על ואף מּתר. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּוברחמים  ּבנחת וינהלם הפרׁש, להן יעׂשה אּלא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם;
ואחד  מאב, יתֹום אחד ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָּגדֹולים
עד  זה? לענין יתֹומים נקראים אימתי ועד מאם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתֹום

לֹו להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו לגדלם]ׁשּלא לאמנן [- ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמֹו עצמֹו צרכי ּכל עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהּטּפל

הּגדֹולים. ּכל ְְִִַָָּכׁשאר

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון מּיׂשראל;זה, רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

מה  ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: נסמ ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ
האדֹומי לדֹואג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
האדם אמרּו‚. מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹ

וגּלּוי  זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין הּזה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבעֹולם
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ּוׁשפיכּות ועֹוד עריֹות, . ְְְְֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכֹופר  ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל חכמים: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבעּקר,
לׁשֹון  'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹאּתנּו,
עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, - הֹורגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

האֹומרֹו'. מן יֹותר ְְְְִֵַַָוהמקּבלֹו,
אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם ּכיצד?[- הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר 'מי פילל]- עּתה';[מי ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
ארע  מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ׁשּיאמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
ּבטֹובת  המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומה
ּגֹורם  ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ּבפני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו
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מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ׁשּיסּפרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהן
- לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעהּו
הרע  ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמּתֹו
ּבׂשנאה  מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות ודר ׂשחֹוק ּדר; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

"ּכמתלהלּה אֹומר: ׁשּׁשלמה -[משתטה]הּוא זיקים הּירה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
המסּפר  וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ומות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּצים
אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ּדר הרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבלׁשֹון
אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע לׁשֹון זה ׁשּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹודע
הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו יֹודע ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'איני

ּבפניו אחד ‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּדבר  סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבפני
הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוהּוא,
.Â ּבׁשכּונתם ּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין  ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê. תעׂשה הּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לא את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד [מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם  ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
ּכדאי  ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנקם

'קרּדּמ למחר [גרזן]'הׁשאילני ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר מּמּנּו, לׁשאל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻצר
- 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא  ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ּכׁשּיבֹוא אּלא נֹוקם. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּדוד  אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו; ּגמל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ׁשֹולמי ּגמלּתי "אם הּטֹובֹות: ְְְִִִֵַַָָָּבדעֹותיו
.Á תעׂשה וכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר  ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר ׁשֹור [השכר]לׁשמעֹון: 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ

לׁשאל  לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר ל ׂשּכר, אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמּמּנּו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,ּכמֹות ּכזה,ואיני העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ּב"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹעֹובר
לנקם  יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
העֹון  ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה הקּפידה לפיכ -ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדעה היא וזֹו יזּכרּנּו; ולא ׁשאפׁשר [המידה]מּלּבֹו הּנכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה  אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיתקּים

זה. ִֶעם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ויֹודעיה  מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, מצוֹות (ב) ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטן נׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ

ּתֹורה  ללּמדֹו חּיב את אביו אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנּהּבניכם, את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". ׁשּכל לדּבר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ללמד ללּמד.החּיב חּיב ְְִֵַַַַָָֹ
ללּמד ּכׁשם .· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וחכם  חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראל ּבנ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד
הּׁשמּועה מּפי - "לבני 'ּבני'[ממרע"ה]"וׁשּננּתם למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי אּלּו -ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב (‚.) לבנֹו מלּמד ּבן לׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב  - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא את חברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר  הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד  מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידי ׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמד היה .„ הּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ

יֹותר  ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם לבנֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקֹודם
הּוא  יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו,
ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

עצמֹו. ְֶַאת
ׁשאם לעֹולם ‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה  ילמד ּכ .ואחר ְְִַַַָָ
.Â ּתֹורה מאימתי ללּמדֹו אביו לדּבר מתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê נֹותן היה ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׂשכ  ׁשּבכתב רֹולֹו ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכּלּה.
ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָּבׂשכר.
למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
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- לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ּבחּנם אּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאף
- ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ׁשּלמדּתם ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחּנם,
לאחרים  ללּמד יכֹול קנה". "אמת ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָילמד
ׁשאסּור  למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבׂשכר?

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלֹו
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבין עׁשיר, ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
על  המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול זקן ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיה
זמן  לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹהּפתחים,
יֹומם  ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹללמד

ְַָָולילה".
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

עֹוסקים  היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָׁשֹואבי
הּׁשמּועה  מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּבּתֹורה

לדור] מדור תושבע"פ מׁשה [מעבירי מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֶ
ֵַרּבנּו.

.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ,אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּלא  זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק
.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
והּמּתר  האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְִִִֵֵַַַַַָָָֻהיא
הּוא  זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

'ּתלמּוד'. ְְִַַָהּנקרא
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן
קּבלה  ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן - ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובׁשלׁש

ּתֹורה [נ"ך] ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל ,ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
'ּפרּדס' הּנקראין והענינֹות ּפה; בראשית ׁשּבעל [מעשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבתחּלת ומרכבה] אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתלמּוד. ּבכלל ,ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל אדם; ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתלמּודֹו
ּפה  ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ולא ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹללמד
הּׁשמּועה  ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מזּמנים ּבעּתים יקרא -ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

וכיו"ב] ּתֹורה [משניות מּדברי ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ויפנה , , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ימיו ּדעּתֹו.ּכל ויּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹ

.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעליו,
את  אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּתֹו

לדבר  ּתֹורה ּדברי מֹוציאין ּדעּתן.והן ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאּלּואמרּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל לּמדּהחכמים: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

אבל  ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּתפלּות'.

אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה
ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה

ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום

ב ּפרק ¤¤
ּובכל מֹוׁשיבין ‡. ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ופל ומחוז]ּפל ׁשל [מחוז ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מלּמדי  ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין - רּבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
ׁשאין  העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ואם ְְִִִִִִֵֶֶַָֹּתינֹוקֹות;
ּבית  ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל אּלא מתקּים, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם

ַָרּבן.
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות ,את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

מכניסין  אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ּכח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ּומּכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו.
אֹותן  יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, מּכת אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכה

ּבמקלֹות, ולא ויֹוׁשב ּבׁשֹוטים קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לחּנכן  ּכדי - הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּומלּמדן
חּוץ  ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
ּובימים  הּיֹום, ּבסֹוף טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ראשוני]טֹובים; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לראׁשֹון ׁשֹונין ראשונית]אבל מבּטלין [חזרה ואין . ְְְֲִִִֵַָָ

הּמקּדׁש ּבית לבנין ואפּלּו .הּתינֹוקֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָ
אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין ּתינֹוקֹות,ׁשהן ּתל ּמד לא - אּׁשה וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל  למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לּפל  ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהיה

.ּבמהרה  ְִֵָ
.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות  ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
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ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות
ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ג ּפרק ¤¤
יׂשראל ּבׁשלׁשה ‡. נכּתרּו ּתֹורה ּכתרים ּכתר וכתר - , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר:ּכהּנה, אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. וכתר ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
מלכּות  ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ"והיתה

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבֹו זכה ּכּׁשמׁש- וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
- ּתֹורה ּכתר לּכל נגּדי". ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ,הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

"מֹורׁשה  יעקב"ׁשּנאמר: יבֹוא קהּלת ׁשּירצה, מי ּכל - ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר, ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹויּטל.
יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי אֹומר: הּוא ְְֲִִִִִֵֵָָָֹֹהרי
מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ׁשּכתר למדּת, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהא

קֹודם אמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב {חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן

ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
מצוהאין ‚. ּכנגד ל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד
הּתלמ  ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודם ׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה
אפׁשר היה „. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

ואם  ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה
לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ

הּתלמּוד,ּתחּלת ‰. על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
מעׂשיו  ׁשאר על ּכ 'לעֹולם ואחר חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם ׁשּלא יעסק ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
לׁשמּה'. ּבא ְְִִָָָלׁשמּה,

.Â ּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתר ׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
ּתֹורה  ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא - אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
ּכל  עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחּיי
אם  אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהּמלאכה

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, הרּבית ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהרּבית
.Ê עד ּתאמר ׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

- ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ׁשל  לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ּתעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

לעֹולם  עראי,ּתֹורה ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ּתאמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á לּים ּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: אמרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמרּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצּוּו
.Ë לכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹון לּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן [שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבלב [שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
רגלי  ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה  מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו  ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.È מלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן את ויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּייו  ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור  לפי הּבא; העֹולם ּבעֹולם מן ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: אמרּו מן הּזה. חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את  'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את  מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; ס ֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡È ידיו מעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכבֹוד  לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֶֶַָָָָּומּדת
ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוטֹובה
הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב אׁשרי תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל ְֶַָָָָֻ"וטֹוב
.·È עליהן אין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה [מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשתּיה
אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹּתמיד,
- ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת רמז: ּדר ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחכמים
ּבאהלי  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת, הּתֹורה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
צרה  ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה.
חכמה  - ּלי" עמדה חכמתי "אף אמר: ועֹוד ּכחכה"; צר -ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. עמדה ּבאף, ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָׁשּלמדּתי
הּוא  ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּודֹו הּיגע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
"ואת  ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ּבתלמּודֹו הּיגע וכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּכח;
ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע וכל חכמה". ְְְְְְִִִַַַַַָָָצנּועים
הּוא  ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּבידֹו; מתקּים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּתלמּודֹו

ֵַׁשֹוכח'.
.‚È למד אף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתר רב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן  אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד  אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל [קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל  בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹוסק
וכל  עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה "יֹומם ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
ּכל  ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ּבזה" ה' ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ׁשאפׁשר ּכל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּקר.
- ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ּופרׁש וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
המבּטל  'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ּבֹוזה ּבכלל זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
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- לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ּבחּנם אּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאף
- ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ׁשּלמדּתם ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחּנם,
לאחרים  ללּמד יכֹול קנה". "אמת ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָילמד
ׁשאסּור  למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבׂשכר?

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלֹו
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבין עׁשיר, ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
על  המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול זקן ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיה
זמן  לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹהּפתחים,
יֹומם  ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹללמד

ְַָָולילה".
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

עֹוסקים  היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָׁשֹואבי
הּׁשמּועה  מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּבּתֹורה

לדור] מדור תושבע"פ מׁשה [מעבירי מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֶ
ֵַרּבנּו.

.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ,אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּלא  זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק
.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
והּמּתר  האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְִִִֵֵַַַַַָָָֻהיא
הּוא  זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

'ּתלמּוד'. ְְִַַָהּנקרא
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן
קּבלה  ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן - ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובׁשלׁש

ּתֹורה [נ"ך] ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל ,ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
'ּפרּדס' הּנקראין והענינֹות ּפה; בראשית ׁשּבעל [מעשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבתחּלת ומרכבה] אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתלמּוד. ּבכלל ,ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל אדם; ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתלמּודֹו
ּפה  ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ולא ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹללמד
הּׁשמּועה  ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מזּמנים ּבעּתים יקרא -ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

וכיו"ב] ּתֹורה [משניות מּדברי ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ויפנה , , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ימיו ּדעּתֹו.ּכל ויּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹ

.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעליו,
את  אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּתֹו

לדבר  ּתֹורה ּדברי מֹוציאין ּדעּתן.והן ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאּלּואמרּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל לּמדּהחכמים: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

אבל  ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּתפלּות'.

אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה
ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה

ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום

ב ּפרק ¤¤
ּובכל מֹוׁשיבין ‡. ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ופל ומחוז]ּפל ׁשל [מחוז ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מלּמדי  ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין - רּבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
ׁשאין  העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ואם ְְִִִִִִֵֶֶַָֹּתינֹוקֹות;
ּבית  ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל אּלא מתקּים, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם

ַָרּבן.
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות ,את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

מכניסין  אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ּכח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ּומּכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו.
אֹותן  יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, מּכת אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכה

ּבמקלֹות, ולא ויֹוׁשב ּבׁשֹוטים קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לחּנכן  ּכדי - הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּומלּמדן
חּוץ  ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
ּובימים  הּיֹום, ּבסֹוף טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ראשוני]טֹובים; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לראׁשֹון ׁשֹונין ראשונית]אבל מבּטלין [חזרה ואין . ְְְֲִִִֵַָָ

הּמקּדׁש ּבית לבנין ואפּלּו .הּתינֹוקֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָ
אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין ּתינֹוקֹות,ׁשהן ּתל ּמד לא - אּׁשה וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל  למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לּפל  ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהיה

.ּבמהרה  ְִֵָ
.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות  ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
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ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות
ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ג ּפרק ¤¤
יׂשראל ּבׁשלׁשה ‡. נכּתרּו ּתֹורה ּכתרים ּכתר וכתר - , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר:ּכהּנה, אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. וכתר ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
מלכּות  ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ"והיתה

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבֹו זכה ּכּׁשמׁש- וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
- ּתֹורה ּכתר לּכל נגּדי". ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ,הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

"מֹורׁשה  יעקב"ׁשּנאמר: יבֹוא קהּלת ׁשּירצה, מי ּכל - ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר, ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹויּטל.
יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי אֹומר: הּוא ְְֲִִִִִֵֵָָָֹֹהרי
מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ׁשּכתר למדּת, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהא

קֹודם אמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב {חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן

ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
מצוהאין ‚. ּכנגד ל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד
הּתלמ  ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודם ׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה
אפׁשר היה „. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

ואם  ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה
לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ

הּתלמּוד,ּתחּלת ‰. על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
מעׂשיו  ׁשאר על ּכ 'לעֹולם ואחר חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם ׁשּלא יעסק ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
לׁשמּה'. ּבא ְְִִָָָלׁשמּה,

.Â ּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתר ׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
ּתֹורה  ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא - אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
ּכל  עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחּיי
אם  אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהּמלאכה

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, הרּבית ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהרּבית
.Ê עד ּתאמר ׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

- ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ׁשל  לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ּתעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

לעֹולם  עראי,ּתֹורה ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ּתאמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á לּים ּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: אמרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמרּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצּוּו
.Ë לכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹון לּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן [שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבלב [שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
רגלי  ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה  מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו  ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.È מלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן את ויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּייו  ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור  לפי הּבא; העֹולם ּבעֹולם מן ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: אמרּו מן הּזה. חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את  'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את  מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; ס ֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡È ידיו מעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכבֹוד  לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֶֶַָָָָּומּדת
ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוטֹובה
הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב אׁשרי תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל ְֶַָָָָֻ"וטֹוב
.·È עליהן אין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה [מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשתּיה
אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹּתמיד,
- ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת רמז: ּדר ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחכמים
ּבאהלי  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת, הּתֹורה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
צרה  ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה.
חכמה  - ּלי" עמדה חכמתי "אף אמר: ועֹוד ּכחכה"; צר -ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. עמדה ּבאף, ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָׁשּלמדּתי
הּוא  ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּודֹו הּיגע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
"ואת  ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ּבתלמּודֹו הּיגע וכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּכח;
ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע וכל חכמה". ְְְְְְִִִַַַַַָָָצנּועים
הּוא  ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּבידֹו; מתקּים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּתלמּודֹו

ֵַׁשֹוכח'.
.‚È למד אף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתר רב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן  אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד  אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל [קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל  בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹוסק
וכל  עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה "יֹומם ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
ּכל  ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ּבזה" ה' ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ׁשאפׁשר ּכל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּקר.
- ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ּופרׁש וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
המבּטל  'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ּבֹוזה ּבכלל זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

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



dxezצד cenlz zekld - rcnd xtq - zah 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

את  המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו מעׁשר, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
הּוא  מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה סֹופֹו מעני, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּתֹורה
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתֹורה;
;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאלהי
"ּבאחרית להיטב - נּסת ּולמען ,עּנת "למען .ואֹומר: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹ

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה ּבמעׂשיו,מלּמדין נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

לתם מהותו]אֹו ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מתלּמדין  אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשחכם
יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו,
הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
ּתֹורה  צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם חכמים: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמרּו

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם מּפיהּו; ְְְְִִִִִַַַָָיבּקׁשּו
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ּבית  חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים י ֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹׁשני,
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָעֹומד
ׁשֹואלין  ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל מׁשמיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתרּגם
והמתרּגם  למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתרּגם,
המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמׁשיב
יֹותר  הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא  להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי הּתרּגמן אין הרב. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹֹֻמּקֹול
רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלׁשּנֹות,
אּבא  לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ' לּתרּגמן: הרב ְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר
ּבׁשם  אֹומרן לעם, הּדברים הּתרּגמן ּכׁשאֹומר - ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרי'
ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכם,
ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ְְְְִִִֶַָָׁשאסּור
עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
מּפעם לא ‰. ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּכּמה  אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, אֹו ְְִִֶַַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ויֹוצא  נכנס נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפעמים;

ּכלּום  למד אינֹו והּוא הּמדרׁש, אמרּולבית לפיכ . ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
הּקּפדן  ולא למד, הּביׁשן 'אין הראׁשֹונים: ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹחכמים
הבינּו ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמלּמד'.
ׁשהיא  ּדעּתן מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתלמידים
ּתֹורה  ּבדברי מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָקצרה;
עליהן  לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתרּפין

לחּדדן ּכדי ּבדברים, זה [לעוררם]ּולהכלימן ּובענין ; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הט אמרּו ּבּתלמידים'.ל ְְְֲִִִַַָָָָֹ

הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי אין ,ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹלפיכ
ּכדי  - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ּבפניהן, לׂשחק ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹולא

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתהא
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרין
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיׁש

לזרזן. ְְְֵָָּכדי
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, לרב,ולא בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
שיראוהו] ּבענין כדי אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ואין . , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשֹואלין
ֲָהלכֹות.

.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה [מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה [הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו
לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן  לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן  ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
ׁשני  ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמעׂשים
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית ּבבית יׁשנים הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשלמה  אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית חכמתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹהּמדרׁש,
ּבבית  מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש "ּוקרעים, ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבחכמתֹו:
אין  ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמדרׁש,
ׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית 'רפּואה' לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָאֹומרים
ּבּתי  מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּדברים.
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ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּוביראתֹוּכׁשם ‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה הּוא ׁשאדם ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ּבכבֹוד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
העֹולם  לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, העֹולם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּיי
לׁשל  קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא.
ואחר  רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את  ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ׁשל את ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכ
ּתלמיד  אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ּכ ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרּבֹו
חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. אביו את ּפֹודה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמים,
ואחר  אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכ
רּב 'מֹורא חכמים: אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכמֹורא
וכל  ה'". על "ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק -ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשה
- רּבֹו על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"אׁשר

הּׁשכ  על ּכי ּכמתרעם תלּנתיכם, עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מדרׁשאי ·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשב זה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי  על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר היה ‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב  מּתר - ּבפני הלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר  עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול  ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות  וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
העֹולם  ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות  נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו אסּור -ְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּולהֹורֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא  להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל „. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי  נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּתלמידים  אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻועליו
להתּגּדל  מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּקטּנים
ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין הארץ עּמי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבפני
והם  הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ּולהֹורֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּון
והמחּבלים  ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין

לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם
ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים

ׁשּלא ואסּור ‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ
לאחרים  לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹּבפניו.

אביו  ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, ּכׁשם יׁשּנה ׁשּׁשמם אּלא ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם לאחר אפּלּו ,[נדיר]ׁשמן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ידע הּׁשֹומע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכל
לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ּכדר ׁשלֹום, לֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

ׁשֹוחה וכבֹוד:[מתכופף]אּלא ּביראה לֹו ואֹומר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
'ׁשלֹום  לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן אם רּבי'. ,עלי ֲִִִֶַַַַָָָָָ'ׁשלֹום

ּומרי'. רּבי ,ִִֶַָָעלי
.Â רּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשב לא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ולא  רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא
יׁשב  לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

ּבפניו ּדבריו יכריע ולא רּבֹו. עליו]ּבמקֹום החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ּדבריו. את יסּתר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא

מּלפניו  יעמד ולא עד 'ׁשב'; אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ּוכׁשּיּפטר לעמד. רׁשּות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּיּטל

ּפניו. ּכנגד ּופניו לאחֹוריו, נרּתע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָאּלא
.Ê עד וחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב  ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו וחּיב ׁשּיתּכּסה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את להקּביל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאדם

.Á היה אין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד  לֹו לחלק רּבֹו עֹוׂשה ּדר ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּכירין  ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלרּבֹו,
הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹאֹותֹו,
ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו נֹועל אינֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּלׁשּמׁשֹו
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מּיׂשראל. ְְִִִֵֵֶַָׁשּתסּתּלק
.Ë לּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד 'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלעֹולם.

הרי  - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. זה רב ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
חבר הּדברים [כמותו]ּתלמיד ּבכל  ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

קֹורע  ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, עֹומד אבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאּלּו;
מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וקֹורע  מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ּבין אחד, ּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָָעליו.
.È מכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא  ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד
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את  המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו מעׁשר, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
הּוא  מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה סֹופֹו מעני, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּתֹורה
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתֹורה;
;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאלהי
"ּבאחרית להיטב - נּסת ּולמען ,עּנת "למען .ואֹומר: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹ

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה ּבמעׂשיו,מלּמדין נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

לתם מהותו]אֹו ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מתלּמדין  אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשחכם
יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו,
הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
ּתֹורה  צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם חכמים: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמרּו

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם מּפיהּו; ְְְְִִִִִַַַָָיבּקׁשּו
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ּבית  חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים י ֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹׁשני,
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָעֹומד
ׁשֹואלין  ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל מׁשמיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתרּגם
והמתרּגם  למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתרּגם,
המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמׁשיב
יֹותר  הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא  להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי הּתרּגמן אין הרב. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹֹֻמּקֹול
רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלׁשּנֹות,
אּבא  לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ' לּתרּגמן: הרב ְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר
ּבׁשם  אֹומרן לעם, הּדברים הּתרּגמן ּכׁשאֹומר - ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרי'
ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכם,
ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ְְְְִִִֶַָָׁשאסּור
עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
מּפעם לא ‰. ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּכּמה  אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, אֹו ְְִִֶַַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ויֹוצא  נכנס נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפעמים;

ּכלּום  למד אינֹו והּוא הּמדרׁש, אמרּולבית לפיכ . ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
הּקּפדן  ולא למד, הּביׁשן 'אין הראׁשֹונים: ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹחכמים
הבינּו ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמלּמד'.
ׁשהיא  ּדעּתן מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתלמידים
ּתֹורה  ּבדברי מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָקצרה;
עליהן  לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתרּפין

לחּדדן ּכדי ּבדברים, זה [לעוררם]ּולהכלימן ּובענין ; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הט אמרּו ּבּתלמידים'.ל ְְְֲִִִַַָָָָֹ

הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי אין ,ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹלפיכ
ּכדי  - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ּבפניהן, לׂשחק ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹולא

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתהא
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרין
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיׁש

לזרזן. ְְְֵָָּכדי
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, לרב,ולא בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
שיראוהו] ּבענין כדי אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ואין . , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשֹואלין
ֲָהלכֹות.

.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה [מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה [הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו
לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן  לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן  ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
ׁשני  ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמעׂשים
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית ּבבית יׁשנים הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשלמה  אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית חכמתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹהּמדרׁש,
ּבבית  מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש "ּוקרעים, ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבחכמתֹו:
אין  ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמדרׁש,
ׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית 'רפּואה' לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָאֹומרים
ּבּתי  מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּדברים.
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ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּוביראתֹוּכׁשם ‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה הּוא ׁשאדם ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ּבכבֹוד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
העֹולם  לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, העֹולם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּיי
לׁשל  קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא.
ואחר  רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את  ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ׁשל את ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכ
ּתלמיד  אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ּכ ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרּבֹו
חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. אביו את ּפֹודה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמים,
ואחר  אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכ
רּב 'מֹורא חכמים: אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכמֹורא
וכל  ה'". על "ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק -ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשה
- רּבֹו על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"אׁשר

הּׁשכ  על ּכי ּכמתרעם תלּנתיכם, עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מדרׁשאי ·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשב זה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי  על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר היה ‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב  מּתר - ּבפני הלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר  עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול  ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות  וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
העֹולם  ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות  נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו אסּור -ְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּולהֹורֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא  להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל „. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי  נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּתלמידים  אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻועליו
להתּגּדל  מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּקטּנים
ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין הארץ עּמי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבפני
והם  הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ּולהֹורֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּון
והמחּבלים  ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין

לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם
ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים

ׁשּלא ואסּור ‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ
לאחרים  לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹּבפניו.

אביו  ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, ּכׁשם יׁשּנה ׁשּׁשמם אּלא ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם לאחר אפּלּו ,[נדיר]ׁשמן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ידע הּׁשֹומע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכל
לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ּכדר ׁשלֹום, לֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

ׁשֹוחה וכבֹוד:[מתכופף]אּלא ּביראה לֹו ואֹומר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
'ׁשלֹום  לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן אם רּבי'. ,עלי ֲִִִֶַַַַָָָָָ'ׁשלֹום

ּומרי'. רּבי ,ִִֶַָָעלי
.Â רּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשב לא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ולא  רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא
יׁשב  לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

ּבפניו ּדבריו יכריע ולא רּבֹו. עליו]ּבמקֹום החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ּדבריו. את יסּתר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא

מּלפניו  יעמד ולא עד 'ׁשב'; אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ּוכׁשּיּפטר לעמד. רׁשּות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּיּטל

ּפניו. ּכנגד ּופניו לאחֹוריו, נרּתע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָאּלא
.Ê עד וחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב  ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו וחּיב ׁשּיתּכּסה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את להקּביל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאדם

.Á היה אין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד  לֹו לחלק רּבֹו עֹוׂשה ּדר ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּכירין  ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלרּבֹו,
הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹאֹותֹו,
ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו נֹועל אינֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּלׁשּמׁשֹו
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מּיׂשראל. ְְִִִֵֵֶַָׁשּתסּתּלק
.Ë לּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד 'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלעֹולם.

הרי  - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. זה רב ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
חבר הּדברים [כמותו]ּתלמיד ּבכל  ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

קֹורע  ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, עֹומד אבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאּלּו;
מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וקֹורע  מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ּבין אחד, ּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָָעליו.
.È מכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא  ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד
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.‡È הּדברים הרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,

ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים על [לכבדו]ּתלמיד ואף , ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ּפני  והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ׁשאינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפי
חכמה  ׁשּקנה זה מּפני זקן", לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּכנגד  ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו מּׁשּיקרב ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחכם?
ָָּפניו.

הּכּסא אין ·. ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: הּדּור- ּבּה ׁשּיׁש קימה .[כבוד], ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמים  ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻואין
- והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ׁשעֹוסקין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
חסרֹון  ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ׁשאין הּדּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיס.
- "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? יעמד ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

לּלב מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל האמת]הא יודע האדם ,[רק ֵֶַָָָָָ
."ּמאלהי "ויראת ּבֹו: ְֱֱֵֵֶֶַָָֹנאמר

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם יל[לעבור אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכדי

ׁשּלא  ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון קצרה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבדר
ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים לעמד. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹיטריחֹו
יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהחיצֹונה

המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ

ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ

.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב  ׁשעבר, וכיון עֹומד אּמֹות; - ּדין ּבית אב ראה . ְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עד  יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו
עֹומד  - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ׁשּיׁשב  עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּלפניו
על  ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,

מחּול  ּכבֹודֹו עֹומדין;ּכבֹודֹו, העם ּכל נכנס, ּכׁשהּנׂשיא . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
עד יֹוׁשבין, ּדין ואינן ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. להן: ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן עֹומדין ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
ּבמקֹומן. יֹוׁשבין העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשּנכנס

.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד ּבני חובה ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ
להן,ח  צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ותלמידי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָכמים

ׁשבח  ואין למקֹומן. ונכנסין העם ראׁשי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמקּפצין
חֹוזר  ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ׁשּיּכנס חכמים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתלמיד
הֹופכין  לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן  הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה  ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - לסמכֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון
ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל

העיר ּבני על ציבורי]קצּוב על [מס קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָ
ואיׁש איׁש גולגולת]ּכל בּגֹוים,[מס יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ

וכן  ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו אקּבצם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעּתה
למּכר  אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד סחֹורה היתה ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹאם
ׁשּימּכר  עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד מּניחין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּתחּלה;
ּדינין  ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו היה אם וכן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָהּוא.

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו, מקּדימין - ְְִִִִֵַַהרּבה
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ;ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹ

- חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
ּבמלּמדי  ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשאמרה
חלק  לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ּתמאסּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻחּקתי

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי הּבא, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלעֹולם
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו זהב ּומנּדין ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

מקֹום  החכם ּבכל את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּבדברים,
חי  החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ּכׁשּיחזר אֹות ֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין
ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו, לֹו מּתירין אין -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו מנּדה עצמֹו, החכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
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עד  לֹו, מּתירין ואין התראה; ולא עדים לא צרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואין
ּומּתירין  ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ואם החכם. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּירּצה
ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה ואם ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹלֹו.

.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;

נּדּוי  ּבֹו נּדּוי לנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה , וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
מנּדה  אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
לעיר  מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו ְְִֵֶֶֶַֻאחרת,
.„È ׁשּבּזה ּבּמה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ

חכמים  ׁשחּיבין ּתלמידי ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
וכל  הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - נּדּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליהן
ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
את  מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ויּתירּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּבׁשבילֹו,
את  המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין איׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאדם,
ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; לאחר ואפּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהחכם,
מּדברי  אחד ּבדבר המזלזל (ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ג)
לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָסֹופרים,
עליו  קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹּבית
ּדבר  ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּזיק,

ׁשּיקּבל הּזקֹו עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
אנס ּכל ּבעל [נזק]עליו חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

והֹוציא  ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמצר;
עד  אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו

טּבח (י) איטליז]ׁשּיׁשּלם; מפריׁש[בעל ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
(יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּמּתנֹות
מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהמחּלל
(יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ(יב)
הבאי  ּבדברי לׁשבּועה אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמזּכיר

מה-בכך] של חּלּול [דברים לידי הרּבים את הּמביא (יד) ;ִִִִֵֵֶַַָ
ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי הרּבים את הּמביא (טו) ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשם;

ׁשנים המחּׁשב חדׁשים[לעברם](טז) החודש וקֹובע [אם ְְֳִִֵֵַַַָָ
חסר] או (יח)מלא העּור; את הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִִֵֶֶַַָָָָּבחּוצה

טרפה  ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהמעּכב
ידֹו (כא)מּתחת חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ועֹוׂשה  אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמקׁשה
להזּדּקק  להן הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבינֹו
חכם  (כג) אֹותן; מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמּועתֹו

ז ּפרק ¤¤
-חכם ‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

עׂשה  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו .[שחטאו ְְְֲֵֶַָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ּכׁשחטא ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּפי  על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד [כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור  - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב

ז  מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין ה לבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם

מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

ואם וכיצד ·. ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָ
'ּפלֹוני  אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ּבפניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּדּוהּו

נּדּוי.מחרם'. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' ְְֳִָָָָָָ
הּנּדּוי ּכיצד ‚. למּתירין 'ׁשרּוי  לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה „. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמנין מנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע  עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר [לעשות ואם [אחרים], מת . ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומר ּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹונין יתר ‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין  עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â מנּדין מי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Ê אפּלּוּבכּמה ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ת"ח]הדיֹוטֹות לבּדֹו.[שאינם הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ; ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר לּתלמיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָויׁש
.Ë ּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È נּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡È עצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם - [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים ואפּלּולא עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִֶַַַָָ

נּדּוי  עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על עצמֹו ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָנּדה
לעצמֹו. מפר זה הרי -ְְֲֵֵֵֶַ

.·È ּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו אפּלּו[חלם , ֲֲִִִֶַ
הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם מּנּדּויֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהּתירֹו
מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו מּתירין מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מּתירין  מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ׁשּיֹודעין מי לֹו ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמּתירין
ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ׁשאינן עׂשרה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹלֹו

ׁשלׁשה  אפּלּו לֹו מּתירין .עׂשרה, ְֲֲִִִַָָָֹ
.‚È לֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
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.‡È הּדברים הרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,

ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים על [לכבדו]ּתלמיד ואף , ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ּפני  והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ׁשאינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפי
חכמה  ׁשּקנה זה מּפני זקן", לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּכנגד  ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו מּׁשּיקרב ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחכם?
ָָּפניו.

הּכּסא אין ·. ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: הּדּור- ּבּה ׁשּיׁש קימה .[כבוד], ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמים  ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻואין
- והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ׁשעֹוסקין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
חסרֹון  ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ׁשאין הּדּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיס.
- "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? יעמד ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

לּלב מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל האמת]הא יודע האדם ,[רק ֵֶַָָָָָ
."ּמאלהי "ויראת ּבֹו: ְֱֱֵֵֶֶַָָֹנאמר

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם יל[לעבור אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכדי

ׁשּלא  ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון קצרה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבדר
ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים לעמד. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹיטריחֹו
יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהחיצֹונה

המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ

ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ

.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב  ׁשעבר, וכיון עֹומד אּמֹות; - ּדין ּבית אב ראה . ְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עד  יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו
עֹומד  - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ׁשּיׁשב  עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּלפניו
על  ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,

מחּול  ּכבֹודֹו עֹומדין;ּכבֹודֹו, העם ּכל נכנס, ּכׁשהּנׂשיא . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
עד יֹוׁשבין, ּדין ואינן ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. להן: ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן עֹומדין ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
ּבמקֹומן. יֹוׁשבין העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשּנכנס

.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד ּבני חובה ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ
להן,ח  צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ותלמידי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָכמים

ׁשבח  ואין למקֹומן. ונכנסין העם ראׁשי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמקּפצין
חֹוזר  ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ׁשּיּכנס חכמים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתלמיד
הֹופכין  לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן  הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה  ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - לסמכֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון
ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל

העיר ּבני על ציבורי]קצּוב על [מס קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָ
ואיׁש איׁש גולגולת]ּכל בּגֹוים,[מס יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ

וכן  ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו אקּבצם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעּתה
למּכר  אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד סחֹורה היתה ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹאם
ׁשּימּכר  עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד מּניחין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּתחּלה;
ּדינין  ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו היה אם וכן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָהּוא.

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו, מקּדימין - ְְִִִִֵַַהרּבה
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ;ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹ

- חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
ּבמלּמדי  ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשאמרה
חלק  לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ּתמאסּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻחּקתי

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי הּבא, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלעֹולם
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו זהב ּומנּדין ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

מקֹום  החכם ּבכל את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּבדברים,
חי  החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ּכׁשּיחזר אֹות ֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין
ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו, לֹו מּתירין אין -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו מנּדה עצמֹו, החכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
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עד  לֹו, מּתירין ואין התראה; ולא עדים לא צרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואין
ּומּתירין  ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ואם החכם. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּירּצה
ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה ואם ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹלֹו.

.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;

נּדּוי  ּבֹו נּדּוי לנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה , וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
מנּדה  אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
לעיר  מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו ְְִֵֶֶֶַֻאחרת,
.„È ׁשּבּזה ּבּמה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ

חכמים  ׁשחּיבין ּתלמידי ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
וכל  הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - נּדּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליהן
ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
את  מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ויּתירּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּבׁשבילֹו,
את  המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין איׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאדם,
ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; לאחר ואפּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהחכם,
מּדברי  אחד ּבדבר המזלזל (ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ג)
לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָסֹופרים,
עליו  קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹּבית
ּדבר  ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּזיק,

ׁשּיקּבל הּזקֹו עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
אנס ּכל ּבעל [נזק]עליו חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

והֹוציא  ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמצר;
עד  אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו

טּבח (י) איטליז]ׁשּיׁשּלם; מפריׁש[בעל ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
(יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּמּתנֹות
מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהמחּלל
(יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ(יב)
הבאי  ּבדברי לׁשבּועה אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמזּכיר

מה-בכך] של חּלּול [דברים לידי הרּבים את הּמביא (יד) ;ִִִִֵֵֶַַָ
ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי הרּבים את הּמביא (טו) ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשם;

ׁשנים המחּׁשב חדׁשים[לעברם](טז) החודש וקֹובע [אם ְְֳִִֵֵַַַָָ
חסר] או (יח)מלא העּור; את הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִִֵֶֶַַָָָָּבחּוצה

טרפה  ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהמעּכב
ידֹו (כא)מּתחת חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ועֹוׂשה  אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמקׁשה
להזּדּקק  להן הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבינֹו
חכם  (כג) אֹותן; מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמּועתֹו

ז ּפרק ¤¤
-חכם ‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

עׂשה  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו .[שחטאו ְְְֲֵֶַָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ּכׁשחטא ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּפי  על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד [כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור  - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב

ז  מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין ה לבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם

מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

ואם וכיצד ·. ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָ
'ּפלֹוני  אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ּבפניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּדּוהּו

נּדּוי.מחרם'. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' ְְֳִָָָָָָ
הּנּדּוי ּכיצד ‚. למּתירין 'ׁשרּוי  לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה „. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמנין מנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע  עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר [לעשות ואם [אחרים], מת . ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומר ּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹונין יתר ‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין  עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â מנּדין מי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Ê אפּלּוּבכּמה ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ת"ח]הדיֹוטֹות לבּדֹו.[שאינם הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ; ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר לּתלמיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָויׁש
.Ë ּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È נּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡È עצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם - [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים ואפּלּולא עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִֶַַַָָ

נּדּוי  עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על עצמֹו ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָנּדה
לעצמֹו. מפר זה הרי -ְְֲֵֵֵֶַ

.·È ּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו אפּלּו[חלם , ֲֲִִִֶַ
הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם מּנּדּויֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהּתירֹו
מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו מּתירין מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מּתירין  מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ׁשּיֹודעין מי לֹו ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמּתירין
ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ׁשאינן עׂשרה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹלֹו

ׁשלׁשה  אפּלּו לֹו מּתירין .עׂשרה, ְֲֲִִִַָָָֹ
.‚È לֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
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ואין  ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין  מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה נּדּוי אחד,ּבין ּברגע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

זה  להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. המנּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכׁשּיחזר
ּדין  ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ׁשנים, ּכּמה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּבנּדּויֹו

לכּתחּלה לזה נידוי]להחרים ׁשאֹוכל [ללא מי ּולהחרים , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עּמֹו וׁשֹותה -עּמֹו אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹ

ׁשּלא  עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ּוכדי ליּסרֹו, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימין
לנּדֹות  לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על אף החּטאים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצּוה
ּבדבר  עצמֹו להנהיג חכמים לתלמיד ׁשבח אינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכבֹודֹו,
לּבֹו יׁשית ולא הארץ, עּמי מּדברי אזניו מעלים אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הּדברים  לכל "ּגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלהן
חסידים  ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
עֹוד, ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים
היּו ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
אדם  נּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּבחין
חכמים, ּתלמידי ׁשל ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
אֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשראּוי
אדם  חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפּוהּו
נענׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹּבפרהסיא,
עד  ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּזה

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשּיבּקׁש
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבעים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹותׁשע
אחר  לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר לפנֹות ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ּוראּית הּלב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרהּור
(ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעבד
אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְֲֲֲִִֵֶֶַַֹֹלאחרים;
ׁשּלא  (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים  ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלהּדיח
ׁשּלא  (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ׁשּלא (יב) ְִִֵֶֶָָָָָֹֹלבנֹותּה;
(טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; יחיד ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹלהסית
ללּמד  ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
(יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; ְְִִֵֶַַָָָָָָֹעליו
הּמתנּבא  מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
(כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשמּה;
ּבׁשם  לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות  ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; ֲֲֲֶֶַַָָָֹֹעבֹודה
להקים  ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹֹיּדעֹוני;
(כט) מׂשּכית; אבן על להׁשּתחוֹות ׁשּלא (כח) ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמּצבה;

הּנעׂשה  וכל זרה עבֹודה לאּבד (ל) אׁשרה; לּטע ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
ּובכל  זרה ּבעבֹודה להנֹות ׁשּלא (לא) ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּבׁשבילּה;
ׁשּלא  (לג) נעבד; ּבצּפּוי להנֹות ׁשּלא (לב) ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשּמׁשיה;
עליהן; לחן ׁשּלא (לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת

(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא ּבמנהגֹותן (לה) להּדּמֹות ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(לט) לקסם; ׁשּלא (לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹּובמלּבּוׁשן;
לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹׁשּלא
לׁשאל  ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹאל
ּפאת  להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹּביּדעֹוני;
יעּדה  ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ְְְְִֶֶֶַַַָָֹֹֹראׁש;
(מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
ׁשּלא  (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּלא
ּבפרקים  - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור מת. על קרחה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָלעׂשֹות

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
הראשון]אנֹוׁשּבימי ‡. אדם בן שת האדם [בן ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָ

ונבערה ּגדֹולה, הּדֹור;[נכסלה]טעּות אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ
טעּותם  היתה וזֹו הּטֹועים. מן עצמֹו, הֹואיל ואנֹוׁש אמרּו, : ְְְְֱִִִֶַַָָָָָ

וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּברא העֹולם,והאל את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
המׁשּמׁשין  ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ּבּמרֹום, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּונתנם
ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ראּויין - ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו האל רצֹון ׁשּגּדלֹו[את]וזהּו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ׁשהּמל ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּבדֹו,
לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ּכבֹודֹו הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחילּו
ּכדי  - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ּולפארם ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּולׁשּבחם
עבֹודה  עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם הּבֹורא, רצֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלהּׂשיג
ׁשהן  לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה אֹומרים היּו וכ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה.
ׁשּירמיה  הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָאֹומרים
בכל  ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ירא לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹומר:
יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל הּגֹוים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
יֹודעים  הּכל ּכלֹומר, - הּוא" עץ הבלים מּוסר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסלּו,
ׁשּמדּמים  ּוכסילּותם, טעּותם אבל ;לבּד האל הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאּתה

הּוא. רצֹונ ההבל ְְֶֶֶֶַׁשּזה
ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר

ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, 'ּכל ְְְְְְִִַַַָָָָאֹו
הּנׁשים  העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ועׂשּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
ׁשּבדה  צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ּוׁשאר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּקטּנים
ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא 'זֹו ואֹומר: ְְִִִִִֵֶַַַָמּלּבֹו,
ּבהיכלֹות  צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על והתחילּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבנבּואתֹו'.
ּומתקּבצים  הּגבעֹות, ועל ההרים ּובראׁשי האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה  הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ואֹומרים להם; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומׁשּתחוים
אֹומרים  והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה לעבדּה וראּוי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּומרעה,
ואל  ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלהם:
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ולֹומר  לעמד אחרים ּכֹוזבים והתחילּו .'וכ ּכ ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹּתעׂשּו
עּמהם  ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכֹוכב
עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'ועׂשּו
להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעבד
הּׁשם  נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהׁשּתחֹות
הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהּנכּבד
אּלא  יֹודעים אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצאּו
מּקטנּותן  ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצּורה
ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהׁשּתחֹות
אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,
ּבגללם  האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

דמותן]ולדמּותן ׁשם [לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
יחידים  אּלא יֹודעֹו, ולא חנֹומּכירֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

העֹולם  היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח
ׁשהּוא [נמשך]מתּגלּגל עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,והֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשלֹום. עליו אבינּו ְִַַָָָָָָאברהם
שנים]ׁשּנגמל ּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינוי זהאיתן [מחלב ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל קטן,ּבדעּתֹו[לחפש], והּוא ְְְְְִִֵַָָ
ּתמּה: והיה ּובּלילה; ּבּיֹום ׁשּיהיה ולחׁשב אפׁשר, היא' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יסּבב  ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, נֹוהג הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגלּגל
לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹותֹו?
ּבין  ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ּדבר, מֹודיע ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמלּמד
עֹובדים  העם וכל ואּמֹו ואביו הּטּפׁשים. זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָעֹובדי
ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד היה והּוא זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבֹודה

הּצ קו והבין האמת, ּדר ׁשהּׂשיג הּנכֹונה;עד מּדעּתֹו דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם ׁשּיׁש שישנו]וידע הּגלּגל,[- מנהיג והּוא אחד, אלֹוּה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע  מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ואין הּכל, ּברא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוהּוא
לטעֹות להם ׁשּגרם ודבר טֹועים, העם שורש ׁשּכל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עד טעותם] הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים את ׁשעֹובדים זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשנהׁשאבד את ארּבעים אברהם הּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות  להׁשיב התחיל וידע, ׁשהּכיר ּכיון ְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבֹוראֹו.
קושיות] עּמהם,[להקשות ּדין ולער ּכׂשּדים, אּור ּבני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל

וׁשבר  ּבּה'. הֹולכים ׁשאּתם האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָולֹומר
אּלא  לעבד ראּוי ׁשאין לעם, להֹודיע והתחיל הּצלמים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ּכדי  - ּולנּס ּולהקריב להׁשּתחֹות ראּוי ולֹו העֹולם, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאלֹוּה
ּכל  ולׁשּבר לאּבד וראּוי הּבאים; הּברּואים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיּכירּוהּו
ׁשהם  אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּצּורֹות,
עליהם  ׁשּגבר ּכיון אּלּו. אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדּמים

להרגֹו הּמל ּבּקׁש לחרן.ּבראיֹותיו, ויצא נס, לֹו נעׂשה ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּולהֹודיעם  העם, לכל ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מהּל והיה לעבד. ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
עד  לממלכה, ּומּממלכה לעיר מעיר העם ּומקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוקֹורא
ּבׁשם  ׁשם "וּיקרא ׁשּנאמר: קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּגיע

וכיון  עֹולם". אל העםה' וׁשֹואלין ׁשהיּו אליו מתקּבצין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
עד  ּדעּתֹו ּכפי ואחד אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹו

עד האמת, לדר אלפים ׁשּנת ׁשּיחזירהּו אליו קּבצּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

העּקר  ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּורבבֹות,
ּבנֹוהּגדֹול ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ויׁשב הּזה, , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מלּמד האמת]ּומחזיריצחק ליעקב [לדרך הֹודיעֹו ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב  אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומּנהּו
והֹוׁשיבֹו ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹֻאבינּו
את  וצּוה אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר לל ּמד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּביׁשיבה
יׁשּתּכח  ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּבניו
ּובּנלוים  יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּלּמּוד.

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת יֹודעתעליהם, עד ׁשהיא ה', את ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשארכּו
ׁשעמד  לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם אבֹות; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבמצות
ּבני  וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

ּותעּיֹו העּמים לטעּות אֹותנּו,יעקב ה' ּומאהבת תן. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
אבינּו לאברהם הּׁשבּועה את רּבנּוּומּׁשמרֹו מׁשה עׂשה , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכל ׁשל רּבנּו,ורּבן מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּדר והֹודיען ּבמצוֹות הכּתירן לנחלה, ּביׂשראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
אחריה. הּטֹועין וכל זרה עבֹודה מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעבֹודתֹו,

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ
על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
זה  הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
עליו  ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָעֹובד
וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא "ּופן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
ׁשּמא  ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' חלק ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשר

לּב ּבעין בליבך]ּתׁשּוט הן [תחשוב ׁשאּלּו ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶָ
העֹולם  לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמנהיגים
ותאמר  עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים והוים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהיֹותן
ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן להׁשּתחוֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשראּוי
ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמרּו

סרסּור  להיֹותן אּלּו, לעבד הּלב ּביניכם [סוכן]ּבהרהּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הּבֹורא. ֵֵַּובין

היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּוא,
מּדבריה  ּבדבר ואפּלּוולא .- הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאסּור,
ּתׁשאל  ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ּתדרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"ּופן
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ּדר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] אחריה [יתענין הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה ׁשהּוא על ּבדר מכוסה פסל גילה [כגון ְֲֶֶֶֶֶַ
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ואין  ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין  מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה נּדּוי אחד,ּבין ּברגע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

זה  להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. המנּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכׁשּיחזר
ּדין  ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ׁשנים, ּכּמה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּבנּדּויֹו

לכּתחּלה לזה נידוי]להחרים ׁשאֹוכל [ללא מי ּולהחרים , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עּמֹו וׁשֹותה -עּמֹו אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹ

ׁשּלא  עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ּוכדי ליּסרֹו, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימין
לנּדֹות  לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על אף החּטאים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצּוה
ּבדבר  עצמֹו להנהיג חכמים לתלמיד ׁשבח אינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכבֹודֹו,
לּבֹו יׁשית ולא הארץ, עּמי מּדברי אזניו מעלים אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הּדברים  לכל "ּגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלהן
חסידים  ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
עֹוד, ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים
היּו ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
אדם  נּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּבחין
חכמים, ּתלמידי ׁשל ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
אֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשראּוי
אדם  חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפּוהּו
נענׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹּבפרהסיא,
עד  ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּזה

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשּיבּקׁש
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת יום

dxf dcFar zFkld¦§£¨¨¨
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבעים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹותׁשע
אחר  לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר לפנֹות ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ּוראּית הּלב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרהּור
(ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעבד
אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְֲֲֲִִֵֶֶַַֹֹלאחרים;
ׁשּלא  (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים  ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלהּדיח
ׁשּלא  (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ׁשּלא (יב) ְִִֵֶֶָָָָָֹֹלבנֹותּה;
(טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; יחיד ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹלהסית
ללּמד  ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
(יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; ְְִִֵֶַַָָָָָָֹעליו
הּמתנּבא  מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
(כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשמּה;
ּבׁשם  לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות  ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; ֲֲֲֶֶַַָָָֹֹעבֹודה
להקים  ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹֹיּדעֹוני;
(כט) מׂשּכית; אבן על להׁשּתחוֹות ׁשּלא (כח) ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמּצבה;

הּנעׂשה  וכל זרה עבֹודה לאּבד (ל) אׁשרה; לּטע ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
ּובכל  זרה ּבעבֹודה להנֹות ׁשּלא (לא) ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּבׁשבילּה;
ׁשּלא  (לג) נעבד; ּבצּפּוי להנֹות ׁשּלא (לב) ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשּמׁשיה;
עליהן; לחן ׁשּלא (לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת

(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא ּבמנהגֹותן (לה) להּדּמֹות ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(לט) לקסם; ׁשּלא (לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹּובמלּבּוׁשן;
לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹׁשּלא
לׁשאל  ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹאל
ּפאת  להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹּביּדעֹוני;
יעּדה  ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ְְְְִֶֶֶַַַָָֹֹֹראׁש;
(מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
ׁשּלא  (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּלא
ּבפרקים  - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור מת. על קרחה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָלעׂשֹות

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
הראשון]אנֹוׁשּבימי ‡. אדם בן שת האדם [בן ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָ

ונבערה ּגדֹולה, הּדֹור;[נכסלה]טעּות אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ
טעּותם  היתה וזֹו הּטֹועים. מן עצמֹו, הֹואיל ואנֹוׁש אמרּו, : ְְְְֱִִִֶַַָָָָָ

וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּברא העֹולם,והאל את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
המׁשּמׁשין  ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ּבּמרֹום, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּונתנם
ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ראּויין - ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו האל רצֹון ׁשּגּדלֹו[את]וזהּו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ׁשהּמל ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּבדֹו,
לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ּכבֹודֹו הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחילּו
ּכדי  - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ּולפארם ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּולׁשּבחם
עבֹודה  עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם הּבֹורא, רצֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלהּׂשיג
ׁשהן  לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה אֹומרים היּו וכ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה.
ׁשּירמיה  הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָאֹומרים
בכל  ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ירא לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹומר:
יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל הּגֹוים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
יֹודעים  הּכל ּכלֹומר, - הּוא" עץ הבלים מּוסר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסלּו,
ׁשּמדּמים  ּוכסילּותם, טעּותם אבל ;לבּד האל הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאּתה

הּוא. רצֹונ ההבל ְְֶֶֶֶַׁשּזה
ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר

ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, 'ּכל ְְְְְְִִַַַָָָָאֹו
הּנׁשים  העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ועׂשּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
ׁשּבדה  צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ּוׁשאר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּקטּנים
ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא 'זֹו ואֹומר: ְְִִִִִֵֶַַַָמּלּבֹו,
ּבהיכלֹות  צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על והתחילּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבנבּואתֹו'.
ּומתקּבצים  הּגבעֹות, ועל ההרים ּובראׁשי האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה  הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ואֹומרים להם; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומׁשּתחוים
אֹומרים  והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה לעבדּה וראּוי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּומרעה,
ואל  ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלהם:
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ולֹומר  לעמד אחרים ּכֹוזבים והתחילּו .'וכ ּכ ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹּתעׂשּו
עּמהם  ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכֹוכב
עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'ועׂשּו
להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעבד
הּׁשם  נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהׁשּתחֹות
הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהּנכּבד
אּלא  יֹודעים אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצאּו
מּקטנּותן  ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצּורה
ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהׁשּתחֹות
אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,
ּבגללם  האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

דמותן]ולדמּותן ׁשם [לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
יחידים  אּלא יֹודעֹו, ולא חנֹומּכירֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

העֹולם  היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח
ׁשהּוא [נמשך]מתּגלּגל עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,והֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשלֹום. עליו אבינּו ְִַַָָָָָָאברהם
שנים]ׁשּנגמל ּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינוי זהאיתן [מחלב ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל קטן,ּבדעּתֹו[לחפש], והּוא ְְְְְִִֵַָָ
ּתמּה: והיה ּובּלילה; ּבּיֹום ׁשּיהיה ולחׁשב אפׁשר, היא' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יסּבב  ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, נֹוהג הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגלּגל
לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹותֹו?
ּבין  ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ּדבר, מֹודיע ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמלּמד
עֹובדים  העם וכל ואּמֹו ואביו הּטּפׁשים. זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָעֹובדי
ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד היה והּוא זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבֹודה

הּצ קו והבין האמת, ּדר ׁשהּׂשיג הּנכֹונה;עד מּדעּתֹו דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם ׁשּיׁש שישנו]וידע הּגלּגל,[- מנהיג והּוא אחד, אלֹוּה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע  מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ואין הּכל, ּברא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוהּוא
לטעֹות להם ׁשּגרם ודבר טֹועים, העם שורש ׁשּכל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עד טעותם] הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים את ׁשעֹובדים זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשנהׁשאבד את ארּבעים אברהם הּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות  להׁשיב התחיל וידע, ׁשהּכיר ּכיון ְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבֹוראֹו.
קושיות] עּמהם,[להקשות ּדין ולער ּכׂשּדים, אּור ּבני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל

וׁשבר  ּבּה'. הֹולכים ׁשאּתם האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָולֹומר
אּלא  לעבד ראּוי ׁשאין לעם, להֹודיע והתחיל הּצלמים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ּכדי  - ּולנּס ּולהקריב להׁשּתחֹות ראּוי ולֹו העֹולם, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאלֹוּה
ּכל  ולׁשּבר לאּבד וראּוי הּבאים; הּברּואים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיּכירּוהּו
ׁשהם  אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּצּורֹות,
עליהם  ׁשּגבר ּכיון אּלּו. אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדּמים

להרגֹו הּמל ּבּקׁש לחרן.ּבראיֹותיו, ויצא נס, לֹו נעׂשה ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּולהֹודיעם  העם, לכל ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מהּל והיה לעבד. ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
עד  לממלכה, ּומּממלכה לעיר מעיר העם ּומקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוקֹורא
ּבׁשם  ׁשם "וּיקרא ׁשּנאמר: קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּגיע

וכיון  עֹולם". אל העםה' וׁשֹואלין ׁשהיּו אליו מתקּבצין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
עד  ּדעּתֹו ּכפי ואחד אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹו

עד האמת, לדר אלפים ׁשּנת ׁשּיחזירהּו אליו קּבצּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

העּקר  ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּורבבֹות,
ּבנֹוהּגדֹול ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ויׁשב הּזה, , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מלּמד האמת]ּומחזיריצחק ליעקב [לדרך הֹודיעֹו ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב  אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומּנהּו
והֹוׁשיבֹו ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹֻאבינּו
את  וצּוה אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר לל ּמד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּביׁשיבה
יׁשּתּכח  ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּבניו
ּובּנלוים  יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּלּמּוד.

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת יֹודעתעליהם, עד ׁשהיא ה', את ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשארכּו
ׁשעמד  לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם אבֹות; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבמצות
ּבני  וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

ּותעּיֹו העּמים לטעּות אֹותנּו,יעקב ה' ּומאהבת תן. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
אבינּו לאברהם הּׁשבּועה את רּבנּוּומּׁשמרֹו מׁשה עׂשה , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכל ׁשל רּבנּו,ורּבן מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּדר והֹודיען ּבמצוֹות הכּתירן לנחלה, ּביׂשראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
אחריה. הּטֹועין וכל זרה עבֹודה מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעבֹודתֹו,

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ
על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
זה  הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
עליו  ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָעֹובד
וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא "ּופן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
ׁשּמא  ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' חלק ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשר

לּב ּבעין בליבך]ּתׁשּוט הן [תחשוב ׁשאּלּו ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶָ
העֹולם  לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמנהיגים
ותאמר  עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים והוים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהיֹותן
ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן להׁשּתחוֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשראּוי
ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמרּו

סרסּור  להיֹותן אּלּו, לעבד הּלב ּביניכם [סוכן]ּבהרהּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הּבֹורא. ֵֵַּובין

היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּוא,
מּדבריה  ּבדבר ואפּלּוולא .- הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאסּור,
ּתׁשאל  ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ּתדרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"ּופן
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ּדר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] אחריה [יתענין הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה ׁשהּוא על ּבדר מכוסה פסל גילה [כגון ְֲֶֶֶֶֶַ
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לראותו] הּוא מנת ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶַָָָֹ
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה להּפנֹות מחׁשבה ׁשאסּור ל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

מזהרים  - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר לאדם לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּגֹורמת
ונחׁשב  לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על להעלֹותּה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹאנּו
קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָונּמׁש
יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות הּדעֹות ּכל ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹֻולא
לפי  העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות אחר אדם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּכל
ּופעמים  זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד אינֹו[אחד]יחׁשב ׁשּמא ,[אחד]הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה ּלמעלה העולם]מה שנברא [קודם ְְְְִַַַַַָָָ

ּלאחֹור הימים]מה היא [אחרית ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְִִֶַַָָָָ
הּׁשמים  מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ׁשּמא ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת  ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו אינּה. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמא
הזהירה  זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ּבריֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
ואחרי  לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּתֹורה,
אחד  ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" אּתם אׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכם,
האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה הּקצרה, ּדעּתֹו אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּכם
"ואחרי  מינּות; זֹו לבבכם", "אחרי חכמים: אמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכ
לאדם  ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף זה, ולאו זנּות. זֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכם",

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, העֹולם מן ְְְִֵַַָָָָלטרדֹו
זרה,מצות „. ּכּלן [שקולה]עבֹודה הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב [ממרע"ה]- זרה ׁשּבעבֹודה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבכל  ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמדּבר.
הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ּובכל ּכּלּה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻהּתֹורה

אׁשר ועד[הראשון]מאדם  הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹודה  זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצּוה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; הּתֹורה ְְְִִִַַַָָָָָֻֻּבכל
ּדבר,יׂשראל ‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד  סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, וכן לעבֹודה . ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָֻֻ

ואין  הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהּמינים
לא  ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים  הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון,
עד  ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על עֹוברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנמצאּו

לסּפר [בזלזול] ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּביד
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה עליהן ּולהׁשיב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן

ּב ּפתח זרהאל לעבֹודה מין, ּומחׁשבת שוחט יתּה". [ואם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה - .בהמה

.Â ׁשּלא ּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם  את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שווים ואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] ביד שניהם ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ

לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח מן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
ּוׁשניהם  המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתֹולין

זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ּומּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלין.
הן. ּבעּקר ּכֹופרין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּׁשניהן

.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עד הן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ
אלף  ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש

ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם [- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הם]נמחקין שמות מֹות [ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ

הּכּנּויים  ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",
וכו'] רחום חנון ּבאזהרה [כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ

הי  ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעל ׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Á ׁשּנאמר אזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
- ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות הקושי -בגלל הּדין נגמר .ְִִַַ
הּגדֹול  את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ּכל את ְֲִִִֶֶַַָָָָָמֹוציאין
והּוא  ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה 'אמר לֹו: ואֹומרים ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבעדים

וקֹורעין רגליהם, על עֹומדים והּדּינים [בגדיהם]אֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
מאחין לעולם]ולא הקריעה מקום תופרים והעד [לא . ְְְִֵַָֹ

עדים  היּו ואם ׁשמעּתי'. ּכמֹותֹו אני 'אף אֹומר: ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּׁשני
ׁשמעּתי'. 'ּכזה לֹומר: מהן ואחד אחד ּכל צרי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָרּבים,

.Ë ּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו "שלום ׁשחזר אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מי עליך נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּגּדף
- ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוהֹורגין

הּׁשמֹות  מן ּבׁשם ׁשּיבר עד נסקל; המיחדים.אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
.È לקרע ּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת ; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרע הּכּנּוי  ואחד חּיב מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע אֹו ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּׁשֹומע,
מּפני  אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא לקרע; חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינֹו
את  סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. מׁשּמד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשרבׁשקה
ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיהם
מי  ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבראׁש
ּכל  "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף אּלא עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּסֹומכים

ידיהם". את ְְִֵֶֶַֹהּׁשמעים

ג ּפרק ¤¤
ּכרת ּכל ‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואם העֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ

מביא  ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

צלם עבֹודֹות ·. לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָ
- זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ּולכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצלם

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו ּפעֹור, צרכיו ּכגֹון [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל לפניו] אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו ּומרקּוליס, ;ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
ּתּקנּו[יפנה] אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָמּלפניו

ׁשּזרק  אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ צלמים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלׁשאר
עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - לפעֹור ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹאבן
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ואעׂשה  אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו "איכה ְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּדרכי  לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכן

עבֹודההעבֹודֹות  עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּוב ואזהרה ‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ  עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת  העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים  "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד . ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], לֹומר [פורטה ְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה מה :המקדש]ל ,[בבית ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻ
ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל הּזֹובח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב
ׁשהיא  עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ּבזביחה, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָעבֹודתּה
ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - לּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמיחדת
נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ּבכ ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעבֹודתּה
אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל תׁשּתחוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ"לא
וזֹורק  ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאין

הּוא. אחד - ְֵֶַָּומנּס
צֹואהספת „. בפיה]לּה לה עביט [הניח לּה ׁשּנּס אֹו , ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט [כלי] חּיב. - רגלים מימי אּלא ׁשל ּפטּור, - חגב לּה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה היתה ּכן ּבהמה אם לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָ

עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, - אבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻמחּסרת
מּקל  ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ׁשעֹובדין זרה עבֹודה .ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּבכ
ואינּה חּיב, - לפניה מּקל זרק ונאסרת. חּיב, - ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבפניה
הּמּקל  ׁשהרי הּדם, זריקת ּכעין הּמּקל זריקת ׁשאין ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָנאסרת;

אחד [נשאר] עליו המקּבל מתּפּזר. והּדם ׁשהּוא, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹות
הגּביּה אפּלּו סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּכל
חּיב  - זה ּבדּבּור ּכּיֹוצא וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר ;לבנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אין  - אלי' זה 'אין ואמר: ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואפּלּו
נסקל. אּלא ּכלּום, ְְֲִֶָָָָחזרתֹו

-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על קרּבן ְְִִֵַָָָּומביא

.Â זֹוהעֹובד ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ
מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה מלאכּתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמּפני

לֹו ּתרע ׁשּמא מטיבה לּה, ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה אם - ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומרעה

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו עבֹודתּה אֹו{ּכדר ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
המגּפף}מּיראה  ּפטּור. לּה,[מחבק], והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא]והמכּבד והּמרחיץ [מזלף לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
והּס ובשמים]לּה, ּכּיֹוצא [שמן וכל והּמנעיל, והּמלּביׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - האּלּו ּכבֹוד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדברי
ּבכל  אּלּו, ּודברים כן תעבדם"; ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

היתה  ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּדר

חּיב. -ַָ
.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל  ּכ. ִָֹ
.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ë עׂשאּההעֹוׂשה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן עבדּה[אלא ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכן  ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לגֹוי  אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּבלבד.
הּצּיּור  ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא האדם; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצּורת

צר,[קישוטים]והּכּיּור ואם ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
סּמנין  ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה היתה אם אבל ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻלֹוקה.

אֹו[צבע] והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל הּצּורֹות ּכגֹון ,ְְְִֵֶַַַַַַ
מּתרֹות. אּלּו הרי - ּבאריג ׁשרֹוקמין ְְֲִִֵֵֶָָֻצּורֹות

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] יוצרת מּתר [כי - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְִַַַָָָָֻ
ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהּניחּה,
ּכֹוכבים  ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּצּורה
ּתעׂשּון  לא - אּתי" תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹּומּזלֹות
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָּכדמּות

בולטות] מן [שאינן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָ
לצּור  מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,
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לראותו] הּוא מנת ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶַָָָֹ
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה להּפנֹות מחׁשבה ׁשאסּור ל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

מזהרים  - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר לאדם לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּגֹורמת
ונחׁשב  לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על להעלֹותּה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹאנּו
קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָונּמׁש
יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות הּדעֹות ּכל ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹֻולא
לפי  העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות אחר אדם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּכל
ּופעמים  זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד אינֹו[אחד]יחׁשב ׁשּמא ,[אחד]הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה ּלמעלה העולם]מה שנברא [קודם ְְְְִַַַַַָָָ

ּלאחֹור הימים]מה היא [אחרית ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְִִֶַַָָָָ
הּׁשמים  מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ׁשּמא ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת  ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו אינּה. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמא
הזהירה  זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ּבריֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
ואחרי  לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּתֹורה,
אחד  ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" אּתם אׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכם,
האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה הּקצרה, ּדעּתֹו אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּכם
"ואחרי  מינּות; זֹו לבבכם", "אחרי חכמים: אמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכ
לאדם  ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף זה, ולאו זנּות. זֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכם",

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, העֹולם מן ְְְִֵַַָָָָלטרדֹו
זרה,מצות „. ּכּלן [שקולה]עבֹודה הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב [ממרע"ה]- זרה ׁשּבעבֹודה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבכל  ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמדּבר.
הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ּובכל ּכּלּה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻהּתֹורה

אׁשר ועד[הראשון]מאדם  הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹודה  זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצּוה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; הּתֹורה ְְְִִִַַַָָָָָֻֻּבכל
ּדבר,יׂשראל ‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד  סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, וכן לעבֹודה . ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָֻֻ

ואין  הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהּמינים
לא  ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים  הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון,
עד  ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על עֹוברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנמצאּו

לסּפר [בזלזול] ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּביד
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה עליהן ּולהׁשיב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן

ּב ּפתח זרהאל לעבֹודה מין, ּומחׁשבת שוחט יתּה". [ואם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה - .בהמה

.Â ׁשּלא ּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם  את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שווים ואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] ביד שניהם ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ

לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח מן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
ּוׁשניהם  המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתֹולין

זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ּומּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלין.
הן. ּבעּקר ּכֹופרין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּׁשניהן

.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עד הן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ
אלף  ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש

ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם [- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הם]נמחקין שמות מֹות [ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ

הּכּנּויים  ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",
וכו'] רחום חנון ּבאזהרה [כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ

הי  ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעל ׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Á ׁשּנאמר אזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
- ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות הקושי -בגלל הּדין נגמר .ְִִַַ
הּגדֹול  את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ּכל את ְֲִִִֶֶַַָָָָָמֹוציאין
והּוא  ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה 'אמר לֹו: ואֹומרים ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבעדים

וקֹורעין רגליהם, על עֹומדים והּדּינים [בגדיהם]אֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
מאחין לעולם]ולא הקריעה מקום תופרים והעד [לא . ְְְִֵַָֹ

עדים  היּו ואם ׁשמעּתי'. ּכמֹותֹו אני 'אף אֹומר: ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּׁשני
ׁשמעּתי'. 'ּכזה לֹומר: מהן ואחד אחד ּכל צרי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָרּבים,

.Ë ּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו "שלום ׁשחזר אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מי עליך נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּגּדף
- ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוהֹורגין

הּׁשמֹות  מן ּבׁשם ׁשּיבר עד נסקל; המיחדים.אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
.È לקרע ּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת ; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרע הּכּנּוי  ואחד חּיב מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע אֹו ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּׁשֹומע,
מּפני  אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא לקרע; חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינֹו
את  סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. מׁשּמד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשרבׁשקה
ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיהם
מי  ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבראׁש
ּכל  "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף אּלא עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּסֹומכים

ידיהם". את ְְִֵֶֶַֹהּׁשמעים

ג ּפרק ¤¤
ּכרת ּכל ‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואם העֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ

מביא  ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

צלם עבֹודֹות ·. לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָ
- זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ּולכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצלם

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו ּפעֹור, צרכיו ּכגֹון [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל לפניו] אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו ּומרקּוליס, ;ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
ּתּקנּו[יפנה] אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָמּלפניו

ׁשּזרק  אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ צלמים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלׁשאר
עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - לפעֹור ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹאבן
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ואעׂשה  אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו "איכה ְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּדרכי  לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכן

עבֹודההעבֹודֹות  עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּוב ואזהרה ‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ  עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת  העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים  "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד . ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], לֹומר [פורטה ְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה מה :המקדש]ל ,[בבית ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻ
ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל הּזֹובח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב
ׁשהיא  עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ּבזביחה, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָעבֹודתּה
ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - לּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמיחדת
נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ּבכ ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעבֹודתּה
אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל תׁשּתחוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ"לא
וזֹורק  ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאין

הּוא. אחד - ְֵֶַָּומנּס
צֹואהספת „. בפיה]לּה לה עביט [הניח לּה ׁשּנּס אֹו , ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט [כלי] חּיב. - רגלים מימי אּלא ׁשל ּפטּור, - חגב לּה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה היתה ּכן ּבהמה אם לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָ

עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, - אבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻמחּסרת
מּקל  ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ׁשעֹובדין זרה עבֹודה .ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּבכ
ואינּה חּיב, - לפניה מּקל זרק ונאסרת. חּיב, - ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבפניה
הּמּקל  ׁשהרי הּדם, זריקת ּכעין הּמּקל זריקת ׁשאין ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָנאסרת;

אחד [נשאר] עליו המקּבל מתּפּזר. והּדם ׁשהּוא, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹות
הגּביּה אפּלּו סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּכל
חּיב  - זה ּבדּבּור ּכּיֹוצא וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר ;לבנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אין  - אלי' זה 'אין ואמר: ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואפּלּו
נסקל. אּלא ּכלּום, ְְֲִֶָָָָחזרתֹו

-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על קרּבן ְְִִֵַָָָּומביא

.Â זֹוהעֹובד ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ
מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה מלאכּתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמּפני

לֹו ּתרע ׁשּמא מטיבה לּה, ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה אם - ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומרעה

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו עבֹודתּה אֹו{ּכדר ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
המגּפף}מּיראה  ּפטּור. לּה,[מחבק], והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא]והמכּבד והּמרחיץ [מזלף לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
והּס ובשמים]לּה, ּכּיֹוצא [שמן וכל והּמנעיל, והּמלּביׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - האּלּו ּכבֹוד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדברי
ּבכל  אּלּו, ּודברים כן תעבדם"; ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

היתה  ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּדר

חּיב. -ַָ
.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל  ּכ. ִָֹ
.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ë עׂשאּההעֹוׂשה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן עבדּה[אלא ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכן  ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לגֹוי  אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּבלבד.
הּצּיּור  ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא האדם; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצּורת

צר,[קישוטים]והּכּיּור ואם ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
סּמנין  ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה היתה אם אבל ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻלֹוקה.

אֹו[צבע] והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל הּצּורֹות ּכגֹון ,ְְְִֵֶַַַַַַ
מּתרֹות. אּלּו הרי - ּבאריג ׁשרֹוקמין ְְֲִִֵֵֶָָֻצּורֹות

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] יוצרת מּתר [כי - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְִַַַָָָָֻ
ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהּניחּה,
ּכֹוכבים  ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּצּורה
ּתעׂשּון  לא - אּתי" תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹּומּזלֹות
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָּכדמּות

בולטות] מן [שאינן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָ
לצּור  מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,
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לעלֹות ‡. ׁשּלא תעׂשה, לא מּמצו ֹות ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹמצוה

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ה', זּולתי אלֹוּה ׁשּיׁש ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה
ּפני" על אחרים לא ·..אלהים ּפסל, לעׂשֹות ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

אחרים  לֹו יעׂשּו ולא ּבידֹו ליעׂשה תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לאחרים ‚.פסל". אפּלּו זרה עבֹודה לעׂשֹות ,ׁשּלא ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לכם". תעׂשּו לא מּסכה, "ואלהי ׁשּלא „.ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אֹותן, עֹובדין ׁשאין ּפי על ואף לנֹואי, צּורֹות ְְְֲִִֵֶַַַָלעׂשֹות

אּתי" תעׂשּון "לא להׁשּתחוֹות ‰..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹ
ּבהׁשּתחויה  עבֹודתּה ּדר ׁשאין ּפי על ואף זרה, ,לעבֹודה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

להם". תׁשּתחוה "לא עבֹודה Â.ׁשּנאמר: לעבד ׁשּלא ְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
"ולא  ׁשּנאמר: ּבהם, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדברים ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה

ׁשּנאמר:Ê..תעבדם" ,לּמל ּבנֹו להעביר ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"..Á לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַֹֹֹ

האבת" אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: אֹוב, ׁשּלא Ë..מעׂשה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
הּיּדענים" "ואל ׁשּנאמר: יּדעֹוני, מעׂשה .לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹ

.È אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אחר לפנֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
"ולא È‡..האלילים" ׁשּנאמר: מּצבה, להקים ׁשּלא ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּצבה" ל ׁשּנאמר:È·..תקים מׂשּכית, אבן לּתן ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבארצכם" תּתנּו לא מׂשּכית אילן È‚.."ואבן לּטע ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

עץ" ּכל אׁשרה, ל תּטע "לא ׁשּנאמר: .ּבּמקּדׁש, ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.„È מׁשּביעין ולא לעֹובדיה, זרה ּבעבֹודה ליּׁשבע ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

לא  תזּכירּו, לא אחרים אלהים "וׁשם ׁשּנאמר: ּבּה, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותן
"ּפי על אחר ÂË..יּׁשמע יׂשראל ּבני להּדיח ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

"ּפי על יּׁשמע "ולא ׁשּנאמר: זרה, אזהרה עבֹודה זֹו ; ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
עבֹודה ÊË.למּדיח. אחר מּיׂשראל אדם להסית ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

לעׂשֹות" יֹוספּו "ולא ּבמסית: ׁשּנאמר ׁשּלא ÊÈ..זרה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
לֹו" תאבה "לא ׁשּנאמר: הּמסית, ׁשּלא ÁÈ..לאהב ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ

ה  אליו"לעזב תׁשמע "לא ׁשּנאמר: לּמסית, .ּׂשנאה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
.ËÈ:ׁשּנאמר ּדמֹו, על עֹומד אּלא הּמסית, להּציל ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

עליו" עינ תחֹוס על Î.."לא זכּות הּמּוסת ילּמד ׁשּלא ְְְֵֵֶַַַָָָָֹֹ
תחמל" "לא ׁשּנאמר: הּמּוסת Î‡..הּמסית, יׁשּתק ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ׁשּנאמר: חֹובה, לֹו ידע אם הּמסית, על חֹובה ְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּללּמד
עליו" תכּסה נעבד,Î·.."ולא ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

עליהם" וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּלא Î‚..ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: ׁשהיתה, לכמֹות הּנּדחת עיר ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלבנֹות

ׁשּנאמר:Î„..עֹוד" הּנּדחת, עיר ּבממֹון ליהנֹות ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
החרם" מן מאּומה ּביד ידּבק ליהנֹות Î‰.."ולא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּוביין  ׁשּלּה ּובתקרבת מׁשּמׁשיה ּובכל זרה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודה
"ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: לּה, ׁשּנתנּס. ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎ ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: ּבׁשמּה, להתנּבא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

אחרים" ׁשּנאמר:ÊÎ..אלהים ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ
צּויתיו" לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד ."אׁשר ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.ÁÎ:ׁשּנאמר זרה, עבֹודה ּבׁשם לּמתנּבא לׁשמע ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
הּנביא" ּדברי אל תׁשמע מהריגת ËÎ.."לא נּמנע ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מּמּנּו" תגּור "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, נירא ולא הּׁשקר .נביא ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
.Ï,ּבמנהגֹותם ולא זרה עבֹודה עֹובדי ּבחּקֹות ללכת ְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּגֹוי" ּבחּקֹות תלכּו "ולא לקסם,Ï‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַֹֹֹֻ
קסמים" קסם ּב יּמצא "לא לעֹונן,Ï·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

תעֹוננּו" "לא "לא Ï‚..ׁשּנאמר: ׁשּנאמר: לנחׁש, ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
וגֹו'Ï„..תנחׁשּו" ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לכּׁשף, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
חבר"Ï‰..ּומכּׁשף" "וחבר ׁשּנאמר: חבר, לחּבר .ׁשּלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

.ÂÏ"אֹוב "וׁשֹואל ׁשּנאמר: ּבאֹוב, לׁשאל .ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַָֹֹ

.ÊÏ"ויּדעני" ׁשּנאמר: ּבּיּדעֹוני, לׁשאל .ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַֹֹֹ
.ÁÏ אל "ודֹורׁש ׁשּנאמר: הּמתים, מן ּבחלֹום לׁשאל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא

ׁשּנאמר:ËÏ..הּמתים" איׁש, עדי אּׁשה ּתעדה ׁשּלא ֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אּׁשה" על גבר כלי יהיה עדי Ó.."לא איׁש יעדה ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ילּבׁש "לא ׁשּנאמר: .אּׁשה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
.‡Ó זרה עבֹודה ּכעֹובדי ּבּגּוף לכּתב ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבכם". תּתנּו לא קעקע, ללּבׁשÓ·."ּוכתבת ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַָֹֹֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשּלֹובׁשין ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעטנז

ׁשעטנז" ּככמרי Ó‚..תלּבׁש ראׁש ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹ
זרה  ראׁשכם".עבֹודה ּפאת תּקיפּו "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ

.„Ó זרה עבֹודה ּכעֹובדי הּזקן ּכל להׁשחית ,ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹ
."זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּלא Ó‰.ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

זרה  עבֹודה ּכעֹובדי תתּגֹודדּו";להתּגֹודד "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
היא. אחת ּוׂשריטה ּבארץ ÂÓ.ּוגדידא לׁשּכן ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

הּזה  ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמצרים
ּוראּית ÊÓ..עֹוד" הּלב מחׁשבֹות אחר לתּור ְֲִֵֶַַַַַָָֹׁשּלא

ואחרי  לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהעינים,
עממין,ÁÓ..עיניכם" לׁשבעה ּברית לכרת ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹֹ

תכר  "לא ּברית"ׁשּנאמר: להם להחיֹות ËÓ..ת ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: עממין, מּׁשבעה .אדם ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

. ולא" ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה עֹובדי על לחן ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ּבארצנּו,‡..תחּנם" זרה עבֹודה עֹובדי להֹוׁשיב ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

"ּבארצ יׁשבּו "לא להתחּתן ·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּבם" תתחּתן "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה .ּבעֹובדי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.‚:ׁשּנאמר לעֹולם, יׂשראל ּבת ּומֹואבי עּמֹוני יּׂשא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא להרחיק „.."לא ׁשּלא ְְְִִִִֶַַַָָֹֹֹ

"לא  ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא הּקהל מן עׂשו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹזרע
אדמי" ּבּקהל ‰..תתעב מּלבֹוא מצרי להרחיק ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

מצרי" תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד .אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
.Â ּבׁשעת ּבּתחּלה ּומֹואב לעּמֹון ׁשלֹום לקרא ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ׁשלֹומם  תדרׁש "לא ׁשּנאמר: הּגֹוים, ּכׁשאר ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹמלחמה
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ׁשּיׁשÊ..וטֹובתם" ּכל וכן מאכל, אילני להׁשחית ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עצּה" את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה .ּבֹו ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.Á מאֹויביהם יפחדּו ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא
מּפניהם" תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, "לא ּבׁשעת , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הרע Ë.ּתיראּום". עמלק מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
תׁשּכח" "לא ׁשּנאמר: לנּו, על Ò..ׁשעׂשה מזהרין ׁשאנּו ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

תקּלל" לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּבענׁש:ּברּכת ונאמר , ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
עליו  ׁשענׁש ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ"ונֹוקב
- תעׂשה לא מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּכתּוב
עׂשה. מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוץ

.‡Òתּׁשבעּו "ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
לּׁשקר" "לא Ò·..בׁשמי ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשוא" אלהי ה' ׁשם את את Ò‚..תּׂשא לחּלל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשם  את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם

"לא Ò„..קדׁשי" ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָֹֹ
אלהיכם" ה' את הּמקּדׁש,Ò‰..תנּסּו ּבית לאּבד ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

את  מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ּכנסּיֹות, ּבּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָאֹו
ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין המקּדׁשין, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהּׁשמֹות

. . ּתאּבדּון אלהיכם"."אּבד לה' ּכן תעׂשּון לא ְְֱֲֵֵֵֶַַַַֹֹ
.ÂÒנבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, על הּצלּוב ילין ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

העץ" לּמקּדׁש,ÊÒ..על סביב ׁשמירה להׁשּבית ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
מׁשמרּתי" את "ּוׁשמרּתם ּכהן ÁÒ..ׁשּנאמר: יּכנס ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

הּקדׁש" אל עת ּבכל יבא "ואל ׁשּנאמר: עת, ּבכל .להיכל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ËÒ.,ולפנים הּמזּבח מן מּום ּבעל ּכהן יּכנס ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹׁשּלא

יבא" לא הּפרכת אל א" ּבעל Ú..ׁשּנאמר: יעבד ׁשּלא ֱֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
מּום" ּבֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: יעבד Ú‡..מּום, ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַֹֹ

לא  מּום, ּבֹו אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ֱֲִֵֶֶֶַַַָֹּבעל
ולא Ú·..יקרב" הּכהנים ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַֹֹֹ

הּקדׁש ּכלי "אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ּבעבֹודת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּכהנים
אּתם" ּגם הם ּגם יקרבּו לא הּמזּבח ׁשּלא Ú‚..ואל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבּתֹורה  יֹורה ולא לּמקּדׁש "יין יּכנס ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם . . ּתׁשּת אל ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹוׁשכר

יׂשראל". ּבני את הּזר Ú„."ּולהֹורֹות יעבד ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ
אליכם" יקרב לא "וזר ׁשּנאמר: ׁשּלא Ú‰..ּבּמקּדׁש, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

יׂשראל" בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ׁשּנאמר: טמא, ּכהן .יעבד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
.ÂÚטבּול ּכהן יעבד ׁשמׁשֹו,ׁשּלא ׁשּיעריב עד יֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹֹֹ

יחּללּו" "ולא טמא ÊÚ..ׁשּנאמר: ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
מחניהם" את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: מחנה לעזרה, זה ; ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּכנגּדֹוÁÚ.ׁשכינה. לוּיה, למחנה טמא יּכנס ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
הּבית  הר הּמחנה";לדֹורֹות ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
לוּיה. מחנה ּגזית,ËÚ.זה מזּבח אבני לבנֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּגזית" אתהן תבנה "לא על Ù..ׁשּנאמר: לפסע ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
מזּבחי" על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: .הּמזּבח, ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹ

.‡Ù לא" ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
זרה" קטרת עליו הּמזּבח,Ù·..תעלּו אׁש לכּבֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תכּבה" לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

.‚Ù:ׁשּנאמר הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת לעׂשֹות ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
תעׂשּו" לא הּמׁשחה Ù„.."ּובמתּכנּתֹו ּבׁשמן לסּו ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹֻ

"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ׁשּלא Ù‰..זר, ְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לא  "ּוּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: הּקטרת, ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻלעׂשֹות

"לא ÂÙ..תעׂשּו" ׁשּנאמר: הארֹון, ּבּדי להֹוציא ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנּו" האפֹוד,ÊÙ..יסּורּו מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

האפֹוד" מעל החׁשן יּזח "ולא ׁשּלא ÁÙ..ׁשּנאמר: ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
יּקרע" לא - ּלֹו יהיה תחרא "ּכפי ׁשּנאמר: הּמעיל, .יּקרע ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

.ËÙ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים להעלֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
"עלתי ּתעלה ּבחּוץ,ˆ..ּפן קדׁשים לׁשחט ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

אהל  ּפתח ואל כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הביאֹו לא ּבעלי ˆ‡..ונכרת"מֹועד להקּדיׁש ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַֹֹ

תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לּמזּבח, ;מּומין ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
הקּדׁשֹו. אּסּור לׁשם ˆ·.זהּו מּומין ּבעלי לׁשחט ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ

לה'" אּלה תקריבּו "לא ׁשּנאמר: לזרק ˆ‚..קרּבן, ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
"לא  מּומין: ּבבעלי ׁשּנאמר הּמזּבח, לגּבי מּומין ּבעלי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹּדם

לה'" ּדמם.תקריבּו זריקת אּסּור וזהּו ׁשּלא ˆ„.; ְְְִִִֶֶַַַָָֹ
תּתנּו לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: מּומין, ּבעלי אמּורי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלהקטיר

ׁשּנאמר:ˆ‰..מהם" עֹובר, מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מּום" ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח זהּו"לא ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

עֹובר. הּגֹוים,ˆÂ.מּום מּיד מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְִִִֵֶַַַַַֹ
תקריבּו" לא נכר, ּבן "ּומּיד מּום ˆÊ..ׁשּנאמר: יּתן ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבֹו" יהיה לא "מּום ׁשּנאמר: ּתּתן ּבּקדׁשים, לא ּכלֹומר, ; ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
מּום. ׁשּנאמר:ˆÁ.ּבֹו ּדבׁש, אֹו ׂשאֹור להקריב ְְְְֱִֶֶֶַַַֹׁשּלא

תקטירּו" לא ּדבׁש, וכל ׂשאֹור כל ׁשּלא ˆË.."ּכי ְְְְִִֶַַָָֹֹ
"אלהי ּברית מלח תׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: ּתפל, .להקריב ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

אתנן ˜. תביא "לא ׁשּנאמר: ּומחיר, אתנן להקריב ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּכלב" ּומחיר ּבנֹו,˜‡..זֹונה ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶָֹֹ

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו, ואת "אתֹו .ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֶֶֶֶַָֹֹ
יׂשים ˜·. "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּבמנחת זית ׁשמן לּתן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

ׁשמן" "ולא ˜‚..עליה ׁשּנאמר: לבֹונה, עליה לּתן ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
לבנה" עליה ׂשֹוטה,˜„..יּתן ּבמנחת ׁשמן יּתן ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשמן" עליו יּצק "לא עליו ˜‰..ׁשּנאמר: יּתן ׁשּלא ֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
לבנה" עליו יּתן "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜Â..לבֹונה, ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ימיר  ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את ְְֱֲֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהמיר
ׁשּנאמר ˜Ê..אתֹו" לקרּבן, מּקרּבן הּקדׁשים לׁשּנֹות ׁשּלא ְְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

אתֹו" איׁש יקּדיׁש "לא יקדיׁשּנּוּבּבכֹור: לא ּכלֹומר, ; ְְְְִִִֶַַַַֹֹֹ
אחר. טהֹורה,˜Á.לקרּבן ּבהמה ּבכֹור לפּדֹות ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ

תפּדה" לא וגֹו' ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּלא ˜Ë..ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ
יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ּבהמה, מעׂשר ׁשּלא ˜È..למּכר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

יּמכר" "לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה ׁשּלא ˜È‡..למּכר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
יּגאל" "לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה ׁשּלא ˜È·..לפּדֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

מּמּול  ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת ראׁש ְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיבּדיל
תעבד ˜È‚..ערּפֹו" "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, לעבד ׁשּלא ְֱֲֲֳִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

"ׁשֹור ׁשּנאמר:˜È„..ּבבכר הּקדׁשים, את לגזז ׁשּלא ְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
"צאנ ּבכֹור תגז הּפסח ˜ÂË.."ולא יׁשחט ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
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ה'תשע"ה  כסלו כ"ט ראשון יום

dUrz `l zFevn¦§Ÿ©£¤
לעלֹות ‡. ׁשּלא תעׂשה, לא מּמצו ֹות ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹמצוה

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ה', זּולתי אלֹוּה ׁשּיׁש ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה
ּפני" על אחרים לא ·..אלהים ּפסל, לעׂשֹות ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

אחרים  לֹו יעׂשּו ולא ּבידֹו ליעׂשה תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לאחרים ‚.פסל". אפּלּו זרה עבֹודה לעׂשֹות ,ׁשּלא ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לכם". תעׂשּו לא מּסכה, "ואלהי ׁשּלא „.ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אֹותן, עֹובדין ׁשאין ּפי על ואף לנֹואי, צּורֹות ְְְֲִִֵֶַַַָלעׂשֹות

אּתי" תעׂשּון "לא להׁשּתחוֹות ‰..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹ
ּבהׁשּתחויה  עבֹודתּה ּדר ׁשאין ּפי על ואף זרה, ,לעבֹודה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

להם". תׁשּתחוה "לא עבֹודה Â.ׁשּנאמר: לעבד ׁשּלא ְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
"ולא  ׁשּנאמר: ּבהם, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדברים ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה

ׁשּנאמר:Ê..תעבדם" ,לּמל ּבנֹו להעביר ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"..Á לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַֹֹֹ

האבת" אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: אֹוב, ׁשּלא Ë..מעׂשה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
הּיּדענים" "ואל ׁשּנאמר: יּדעֹוני, מעׂשה .לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹ

.È אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אחר לפנֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
"ולא È‡..האלילים" ׁשּנאמר: מּצבה, להקים ׁשּלא ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּצבה" ל ׁשּנאמר:È·..תקים מׂשּכית, אבן לּתן ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבארצכם" תּתנּו לא מׂשּכית אילן È‚.."ואבן לּטע ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

עץ" ּכל אׁשרה, ל תּטע "לא ׁשּנאמר: .ּבּמקּדׁש, ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.„È מׁשּביעין ולא לעֹובדיה, זרה ּבעבֹודה ליּׁשבע ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

לא  תזּכירּו, לא אחרים אלהים "וׁשם ׁשּנאמר: ּבּה, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותן
"ּפי על אחר ÂË..יּׁשמע יׂשראל ּבני להּדיח ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

"ּפי על יּׁשמע "ולא ׁשּנאמר: זרה, אזהרה עבֹודה זֹו ; ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
עבֹודה ÊË.למּדיח. אחר מּיׂשראל אדם להסית ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

לעׂשֹות" יֹוספּו "ולא ּבמסית: ׁשּנאמר ׁשּלא ÊÈ..זרה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
לֹו" תאבה "לא ׁשּנאמר: הּמסית, ׁשּלא ÁÈ..לאהב ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ

ה  אליו"לעזב תׁשמע "לא ׁשּנאמר: לּמסית, .ּׂשנאה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
.ËÈ:ׁשּנאמר ּדמֹו, על עֹומד אּלא הּמסית, להּציל ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

עליו" עינ תחֹוס על Î.."לא זכּות הּמּוסת ילּמד ׁשּלא ְְְֵֵֶַַַָָָָֹֹ
תחמל" "לא ׁשּנאמר: הּמּוסת Î‡..הּמסית, יׁשּתק ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ׁשּנאמר: חֹובה, לֹו ידע אם הּמסית, על חֹובה ְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּללּמד
עליו" תכּסה נעבד,Î·.."ולא ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

עליהם" וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּלא Î‚..ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: ׁשהיתה, לכמֹות הּנּדחת עיר ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלבנֹות

ׁשּנאמר:Î„..עֹוד" הּנּדחת, עיר ּבממֹון ליהנֹות ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
החרם" מן מאּומה ּביד ידּבק ליהנֹות Î‰.."ולא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּוביין  ׁשּלּה ּובתקרבת מׁשּמׁשיה ּובכל זרה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודה
"ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: לּה, ׁשּנתנּס. ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎ ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: ּבׁשמּה, להתנּבא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

אחרים" ׁשּנאמר:ÊÎ..אלהים ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ
צּויתיו" לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד ."אׁשר ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.ÁÎ:ׁשּנאמר זרה, עבֹודה ּבׁשם לּמתנּבא לׁשמע ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
הּנביא" ּדברי אל תׁשמע מהריגת ËÎ.."לא נּמנע ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מּמּנּו" תגּור "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, נירא ולא הּׁשקר .נביא ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
.Ï,ּבמנהגֹותם ולא זרה עבֹודה עֹובדי ּבחּקֹות ללכת ְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּגֹוי" ּבחּקֹות תלכּו "ולא לקסם,Ï‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַֹֹֹֻ
קסמים" קסם ּב יּמצא "לא לעֹונן,Ï·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

תעֹוננּו" "לא "לא Ï‚..ׁשּנאמר: ׁשּנאמר: לנחׁש, ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
וגֹו'Ï„..תנחׁשּו" ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לכּׁשף, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
חבר"Ï‰..ּומכּׁשף" "וחבר ׁשּנאמר: חבר, לחּבר .ׁשּלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

.ÂÏ"אֹוב "וׁשֹואל ׁשּנאמר: ּבאֹוב, לׁשאל .ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַָֹֹ

.ÊÏ"ויּדעני" ׁשּנאמר: ּבּיּדעֹוני, לׁשאל .ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַֹֹֹ
.ÁÏ אל "ודֹורׁש ׁשּנאמר: הּמתים, מן ּבחלֹום לׁשאל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא

ׁשּנאמר:ËÏ..הּמתים" איׁש, עדי אּׁשה ּתעדה ׁשּלא ֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אּׁשה" על גבר כלי יהיה עדי Ó.."לא איׁש יעדה ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ילּבׁש "לא ׁשּנאמר: .אּׁשה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
.‡Ó זרה עבֹודה ּכעֹובדי ּבּגּוף לכּתב ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבכם". תּתנּו לא קעקע, ללּבׁשÓ·."ּוכתבת ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַָֹֹֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשּלֹובׁשין ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעטנז

ׁשעטנז" ּככמרי Ó‚..תלּבׁש ראׁש ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹ
זרה  ראׁשכם".עבֹודה ּפאת תּקיפּו "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ

.„Ó זרה עבֹודה ּכעֹובדי הּזקן ּכל להׁשחית ,ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹ
."זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּלא Ó‰.ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

זרה  עבֹודה ּכעֹובדי תתּגֹודדּו";להתּגֹודד "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
היא. אחת ּוׂשריטה ּבארץ ÂÓ.ּוגדידא לׁשּכן ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

הּזה  ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמצרים
ּוראּית ÊÓ..עֹוד" הּלב מחׁשבֹות אחר לתּור ְֲִֵֶַַַַַָָֹׁשּלא

ואחרי  לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהעינים,
עממין,ÁÓ..עיניכם" לׁשבעה ּברית לכרת ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹֹ

תכר  "לא ּברית"ׁשּנאמר: להם להחיֹות ËÓ..ת ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: עממין, מּׁשבעה .אדם ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

. ולא" ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה עֹובדי על לחן ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ּבארצנּו,‡..תחּנם" זרה עבֹודה עֹובדי להֹוׁשיב ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

"ּבארצ יׁשבּו "לא להתחּתן ·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּבם" תתחּתן "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה .ּבעֹובדי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.‚:ׁשּנאמר לעֹולם, יׂשראל ּבת ּומֹואבי עּמֹוני יּׂשא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא להרחיק „.."לא ׁשּלא ְְְִִִִֶַַַָָֹֹֹ

"לא  ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא הּקהל מן עׂשו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹזרע
אדמי" ּבּקהל ‰..תתעב מּלבֹוא מצרי להרחיק ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

מצרי" תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד .אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
.Â ּבׁשעת ּבּתחּלה ּומֹואב לעּמֹון ׁשלֹום לקרא ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ׁשלֹומם  תדרׁש "לא ׁשּנאמר: הּגֹוים, ּכׁשאר ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹמלחמה

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

dyrz `l zeevn - elqk h"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּיׁשÊ..וטֹובתם" ּכל וכן מאכל, אילני להׁשחית ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עצּה" את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה .ּבֹו ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.Á מאֹויביהם יפחדּו ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא
מּפניהם" תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, "לא ּבׁשעת , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הרע Ë.ּתיראּום". עמלק מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
תׁשּכח" "לא ׁשּנאמר: לנּו, על Ò..ׁשעׂשה מזהרין ׁשאנּו ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

תקּלל" לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּבענׁש:ּברּכת ונאמר , ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
עליו  ׁשענׁש ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ"ונֹוקב
- תעׂשה לא מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּכתּוב
עׂשה. מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוץ

.‡Òתּׁשבעּו "ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
לּׁשקר" "לא Ò·..בׁשמי ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשוא" אלהי ה' ׁשם את את Ò‚..תּׂשא לחּלל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשם  את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם

"לא Ò„..קדׁשי" ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָֹֹ
אלהיכם" ה' את הּמקּדׁש,Ò‰..תנּסּו ּבית לאּבד ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

את  מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ּכנסּיֹות, ּבּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָאֹו
ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין המקּדׁשין, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהּׁשמֹות

. . ּתאּבדּון אלהיכם"."אּבד לה' ּכן תעׂשּון לא ְְֱֲֵֵֵֶַַַַֹֹ
.ÂÒנבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, על הּצלּוב ילין ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

העץ" לּמקּדׁש,ÊÒ..על סביב ׁשמירה להׁשּבית ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
מׁשמרּתי" את "ּוׁשמרּתם ּכהן ÁÒ..ׁשּנאמר: יּכנס ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

הּקדׁש" אל עת ּבכל יבא "ואל ׁשּנאמר: עת, ּבכל .להיכל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ËÒ.,ולפנים הּמזּבח מן מּום ּבעל ּכהן יּכנס ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹׁשּלא

יבא" לא הּפרכת אל א" ּבעל Ú..ׁשּנאמר: יעבד ׁשּלא ֱֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
מּום" ּבֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: יעבד Ú‡..מּום, ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַֹֹ

לא  מּום, ּבֹו אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ֱֲִֵֶֶֶַַַָֹּבעל
ולא Ú·..יקרב" הּכהנים ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַֹֹֹ

הּקדׁש ּכלי "אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ּבעבֹודת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּכהנים
אּתם" ּגם הם ּגם יקרבּו לא הּמזּבח ׁשּלא Ú‚..ואל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבּתֹורה  יֹורה ולא לּמקּדׁש "יין יּכנס ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם . . ּתׁשּת אל ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹוׁשכר

יׂשראל". ּבני את הּזר Ú„."ּולהֹורֹות יעבד ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ
אליכם" יקרב לא "וזר ׁשּנאמר: ׁשּלא Ú‰..ּבּמקּדׁש, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

יׂשראל" בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ׁשּנאמר: טמא, ּכהן .יעבד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
.ÂÚטבּול ּכהן יעבד ׁשמׁשֹו,ׁשּלא ׁשּיעריב עד יֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹֹֹ

יחּללּו" "ולא טמא ÊÚ..ׁשּנאמר: ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
מחניהם" את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: מחנה לעזרה, זה ; ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּכנגּדֹוÁÚ.ׁשכינה. לוּיה, למחנה טמא יּכנס ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
הּבית  הר הּמחנה";לדֹורֹות ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
לוּיה. מחנה ּגזית,ËÚ.זה מזּבח אבני לבנֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּגזית" אתהן תבנה "לא על Ù..ׁשּנאמר: לפסע ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
מזּבחי" על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: .הּמזּבח, ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹ

.‡Ù לא" ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
זרה" קטרת עליו הּמזּבח,Ù·..תעלּו אׁש לכּבֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תכּבה" לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

.‚Ù:ׁשּנאמר הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת לעׂשֹות ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
תעׂשּו" לא הּמׁשחה Ù„.."ּובמתּכנּתֹו ּבׁשמן לסּו ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹֻ

"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ׁשּלא Ù‰..זר, ְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לא  "ּוּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: הּקטרת, ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻלעׂשֹות

"לא ÂÙ..תעׂשּו" ׁשּנאמר: הארֹון, ּבּדי להֹוציא ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנּו" האפֹוד,ÊÙ..יסּורּו מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

האפֹוד" מעל החׁשן יּזח "ולא ׁשּלא ÁÙ..ׁשּנאמר: ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
יּקרע" לא - ּלֹו יהיה תחרא "ּכפי ׁשּנאמר: הּמעיל, .יּקרע ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

.ËÙ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים להעלֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
"עלתי ּתעלה ּבחּוץ,ˆ..ּפן קדׁשים לׁשחט ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

אהל  ּפתח ואל כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הביאֹו לא ּבעלי ˆ‡..ונכרת"מֹועד להקּדיׁש ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַֹֹ

תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לּמזּבח, ;מּומין ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
הקּדׁשֹו. אּסּור לׁשם ˆ·.זהּו מּומין ּבעלי לׁשחט ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ

לה'" אּלה תקריבּו "לא ׁשּנאמר: לזרק ˆ‚..קרּבן, ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
"לא  מּומין: ּבבעלי ׁשּנאמר הּמזּבח, לגּבי מּומין ּבעלי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹּדם

לה'" ּדמם.תקריבּו זריקת אּסּור וזהּו ׁשּלא ˆ„.; ְְְִִִֶֶַַַָָֹ
תּתנּו לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: מּומין, ּבעלי אמּורי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלהקטיר

ׁשּנאמר:ˆ‰..מהם" עֹובר, מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מּום" ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח זהּו"לא ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

עֹובר. הּגֹוים,ˆÂ.מּום מּיד מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְִִִֵֶַַַַַֹ
תקריבּו" לא נכר, ּבן "ּומּיד מּום ˆÊ..ׁשּנאמר: יּתן ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבֹו" יהיה לא "מּום ׁשּנאמר: ּתּתן ּבּקדׁשים, לא ּכלֹומר, ; ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
מּום. ׁשּנאמר:ˆÁ.ּבֹו ּדבׁש, אֹו ׂשאֹור להקריב ְְְְֱִֶֶֶַַַֹׁשּלא

תקטירּו" לא ּדבׁש, וכל ׂשאֹור כל ׁשּלא ˆË.."ּכי ְְְְִִֶַַָָֹֹ
"אלהי ּברית מלח תׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: ּתפל, .להקריב ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

אתנן ˜. תביא "לא ׁשּנאמר: ּומחיר, אתנן להקריב ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּכלב" ּומחיר ּבנֹו,˜‡..זֹונה ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶָֹֹ

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו, ואת "אתֹו .ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֶֶֶֶַָֹֹ
יׂשים ˜·. "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּבמנחת זית ׁשמן לּתן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

ׁשמן" "ולא ˜‚..עליה ׁשּנאמר: לבֹונה, עליה לּתן ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
לבנה" עליה ׂשֹוטה,˜„..יּתן ּבמנחת ׁשמן יּתן ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשמן" עליו יּצק "לא עליו ˜‰..ׁשּנאמר: יּתן ׁשּלא ֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
לבנה" עליו יּתן "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜Â..לבֹונה, ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ימיר  ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את ְְֱֲֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהמיר
ׁשּנאמר ˜Ê..אתֹו" לקרּבן, מּקרּבן הּקדׁשים לׁשּנֹות ׁשּלא ְְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

אתֹו" איׁש יקּדיׁש "לא יקדיׁשּנּוּבּבכֹור: לא ּכלֹומר, ; ְְְְִִִֶַַַַֹֹֹ
אחר. טהֹורה,˜Á.לקרּבן ּבהמה ּבכֹור לפּדֹות ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ

תפּדה" לא וגֹו' ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּלא ˜Ë..ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ
יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ּבהמה, מעׂשר ׁשּלא ˜È..למּכר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

יּמכר" "לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה ׁשּלא ˜È‡..למּכר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
יּגאל" "לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה ׁשּלא ˜È·..לפּדֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

מּמּול  ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת ראׁש ְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיבּדיל
תעבד ˜È‚..ערּפֹו" "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, לעבד ׁשּלא ְֱֲֲֳִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

"ׁשֹור ׁשּנאמר:˜È„..ּבבכר הּקדׁשים, את לגזז ׁשּלא ְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
"צאנ ּבכֹור תגז הּפסח ˜ÂË.."ולא יׁשחט ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
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קּים  זבחי".והחמץ ּדם חמץ על תׁשחט "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
.ÊË˜,ּבלינה ׁשּיּפסלּו עד הּפסח אמּורי להּניח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבקר" עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּלא ˜ÊÈ..ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
עד  מּמּנּו תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַֹלהֹותיר

לּיֹום ˜ÁÈ..ּבקר" עׂשר ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
הּבׂשר" מן ילין "ולא ׁשּנאמר: הּׁשמּועה הּׁשליׁשי, מּפי ; ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

וזה  מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ׁשּבבׂשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלמדּו,
ׁשהּוא  הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - "לּבקר" ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

לּׁשחיטה. ׁשני .˜ËÈׁשליׁשי ּפסח מּבׂשר להֹותיר ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבקר" עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ׁשּנאמר: ּבקר, .עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

.Î˜ ולא" ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּתֹודה מּבׂשר להֹותיר ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
ּבקר" עד מּמּנּו ׁשאין תֹותירּו קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אכילתן. זמן לאחר אֹותן לׁשּבר ˜Î‡.מּניחין ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ
ּבֹו" תׁשּברּו לא "ועצם, ׁשּנאמר: ּבּפסח, .עצם ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

.·Î˜ לא "ועצם, ׁשּנאמר: ׁשני, ּבפסח עצם לׁשּבר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹׁשּלא
ּבֹו" .תׁשּברּו ְְִ

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום

.‚Î˜:ׁשּנאמר החבּורה, מן הּפסח מּבׂשר להֹוציא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
הּבית" מן תֹוציא ׁשירי ˜Î„.."לא לעׂשֹות ׁשּלא ְֲִִִֵֶַַַָֹֹ

חלקם" חמץ, תאפה "לא ׁשּנאמר: חמץ, .מנחֹות ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
.‰Î˜ אל" ׁשּנאמר: ּומבּׁשל, נא הּפסח ּבׂשר לאכל ְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּלא

מבּׁשל" ּובׁשל נא, מּמּנּו להאכיל .˜ÂÎ.ּתאכלּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
יאכל  לא וׂשכיר, "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבׂשר

"וכל ˜ÊÎ..ּבֹו" ׁשּנאמר: ּפסח, ּבׂשר הערל יאכל ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ּבֹו" יאכל לא הּפסח ˜ÁÎ..ערל, ּבׂשר להאכיל ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ

ּבֹו" יאכל לא נכר, ּבן "ּכל ׁשּנאמר: ׁשּנׁשּתּמד, ;ליׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכמֹותם, זרה עבֹודה ועבד נכר לבני ׁשּנלוה יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכלֹומר,

ּבֹו. יאכל קדׁשים,˜ËÎ.לא ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
אׁשר  הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

עליו" וטמאתֹו הּקדׁשים ˜Ï..לה', מן לאכל ׁשּלא ְְֱֳִִֶֶַַָָָָֹֹֻ
לא  טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנטמאּו,

עֹונֹו˜Ï‡..יאכל" "ואכליו ׁשּנאמר: נֹותר, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
ההיא" הּנפׁש ונכרתה . . ּפּגּול,˜Ï·..יּׂשא לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

והּנפׁש יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא אתֹו "הּמקריב ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ּתּׂשא" עֹונּה מּמּנּו, ּבכרת.האכלת והּוא ;.‚Ï˜ ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

קדׁש" יאכל לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, זר .יאכל ְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
.„Ï˜,ּתרּומה ּוׂשכירֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ְְֲִִֵֶַַָֹֹֹׁשּלא

קדׁש" יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב .ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
.‰Ï˜.קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ּתרּומה, ערל יאכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, ּבגזרה הּפסח מן הּכתּוב לּמדֹו זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָודבר
הּתֹורה  -מן ּבּקדׁשים ערל ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָ

סֹופרים. מּדברי ואינֹו ּתֹורה, יאכל ˜ÂÏ.מּגּופי ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ
לא  ּבּקדׁשים וגֹו' מּזרע "איׁש ׁשּנאמר: ּתרּומה, טמא ְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ולא ˜ÊÏ..יאכל" ּתרּומֹות לא קדׁש, חללה ּתאכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹ
היא  זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: וׁשֹוק, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחזה

תאכל" לא הּקדׁשים מנחת ˜ÁÏ..ּבתרּומת ּתאכל ׁשּלא ְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ
תאכל" לא ּתהיה, ּכליל ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: .ּכהן, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.ËÏ˜:ׁשּנאמר ּבפנים, הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר לאכל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
מּדמּה" יּובא אׁשר חּטאת ּפסּולי ˜Ó.."וכל לאכל ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום ּבהם ׁשהּטל ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻהּמקּדׁשין
הּמקּדׁשין ּתֹועבה" ׁשּבפסּולי למדנּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

מדּבר. הּכתּוב מּום ּבהם לאכל ˜Ó‡.ׁשהּטל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
תּוכל  "לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעׂשר

"ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי מעׂשר ˜Ó·..לאכל לאכל ׁשּלא ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
"ּתירׁש" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל .ׁשני ְֱִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

.‚Ó˜,לירּוׁשלים חּוץ יצהר ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
"ויצהר" חּוץ ˜Ó„..ׁשּנאמר: ּתמים ּבכֹור לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּובכֹורֹות" וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: .לירּוׁשלים, ְְֱִִֶֶַַַָֹ
.‰Ó˜,לעזרה חּוץ ואׁשם חּטאת הּכהנים יאכלּו ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

"וצאנ ּבקר וגֹו' תּוכל "לא הּׁשמּועה ׁשּנאמר: מּפי ; ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ּבׂשר לאסר אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלמדּו,

ל  -חּוץ אכילתֹו למקֹום חּוץ ׁשּיאכל ּדבר ׁשּכל לפי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָעזרה,
ּבֹו. אקרא "ּבׁשערי לאכל תּוכל לאכל ˜ÂÓ."לא ׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ּתּדר" אׁשר ּונדרי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: העֹולה, ;ּבׂשר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אזהרה  היא וזֹו ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכלֹומר,
ליהנֹות  האסּורין הּקדׁשים מן יהנה ׁשּלא מֹועל, ּכל ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל

מעל. נהנה, ואם קדׁשים ˜ÊÓ.מהן; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּדמים, זריקת קדם ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹקּלים

"ׁשּיּזרק ונדבתי עד נדבֹותי לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר:˜ÁÓ.ּדמם. קדׁשים, קדׁשי ּבׂשר זר יאכל ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הם" קדׁש ּכי יאכל, לא ּכהן ˜ËÓ.."וזר יאכל ׁשּלא ְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ
ּבעזרה  הּנחה קדם ּותרּומת ּבּכּורים . . תּוכל "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

הּבּכּורים. אּלּו ;"יד.˜ ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: ׁשּיּפדה, עד ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבטמאה

ּבטמא" מּמּנּו ׁשני ˜‡..בערּתי מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜·..ּבאנינּות, ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּוׁשתּיה, אכילה ּבהם ׁשאין ּבדברים ׁשני מעׂשר ּדמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלהֹוציא
למת" מּמּנּו נתּתי "ולא לצרכי ׁשּנאמר: חּוץ ׁשהּוא וכל ; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבֹו. אקרא למת" מּמּנּו "נתּתי החי, ׁשּלא ˜‚.הּגּוף ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
החּיב  הארץ מן ׁשּגּדּוליו ּדבר הּוא והּטבל, הּטבל; ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאכל
ה', ּתרּומת מּמּנּו הֹוציאּו ׁשּלא ּומעׂשרֹות, ְְְִִִֶֶַַַֹּבתרּומֹות
ירימּו אׁשר את יׂשראל בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

לא לה'" לה', אֹותן להרים עתידין ׁשהם ּדברים ּכלֹומר, ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּבטבלן. אֹותן ויאכלּו חל אֹותן ׁשּלא ˜„.יעׂשּו ְְְְֲִֶַָָָֹֹֹ

ולא  לתרּומה, ראׁשֹון מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹלהקּדים
ּבּכּורים  הּסדר: על מֹוציאין אּלא לראׁשֹון, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ּתרּומה ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּתחּלה,
לא  ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ׁשני; מעׂשר ּכ ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחר

להקּדימֹו.תאחר" הראּוי ּדבר ּתאחר לא ,.‰˜ ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
תאחר  "לא ׁשּנאמר: וׁשּנּדב, ׁשּנדר והּנדבֹות הּנדרים ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

ׁשּנאמר:˜Â..לׁשּלמֹו" קרּבן, ּבלא לחג לעלֹות ׁשּלא ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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ריקם" פני יראּו ּדברים ˜Ê.."ולא על לעבר ׁשּלא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּדברֹו" יחל "לא ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על אדם .ׁשאסר ְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.Á˜ לא וחללה זנה "אּׁשה ׁשּנאמר: זֹונה, ּכהן יּקח ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
"וחללה ˜Ë..יּקחּו" ׁשּנאמר: חללה, ּכהן יּקח ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

יּקחּו" "ואּׁשה ˜Ò..לא ׁשּנאמר: ּגרּוׁשה, יּקח ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגדֹול ˜Ò‡..ּגרּוׁשה ּכהן יּקח ׁשּלא ְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ

אּלה  את זנה, וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאלמנה,
יּקח" ואפּלּו˜Ò·..לא אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹ

זרעֹו" יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּמחּללּה, מּפני קּדּוׁשין, ;ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכׁשרה. לחּלל ׁשּלא מזהר הּוא ּכהן ˜Ò‚.הרי יּכנס ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻ

ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ׁשּנאמר: ראׁש, ּפרּוע .לּמקּדׁש ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.„Ò˜:ׁשּנאמר ּבגדים, קרּוע לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

תפרמּו" לא העזרה ˜Ò‰.."ּובגדיכם מן ּכהן יצא ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ׁשּנאמר: עבֹודה, .ּבׁשעת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

.ÂÒ˜:ׁשּנאמר מתים, לׁשאר הדיֹוט ּכהן יּטּמא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
יּטּמא" לא ואפּלּו˜ÊÒ.."לנפׁש ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: .לקרֹוביו, ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹ
.ÁÒ˜ ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, עם ּגדֹול ּכהן יּכנס ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

יבא" לא מת, חּיב נפׁשת ׁשהּוא הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא לוי ˜ËÒ.ּבבל ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

לֹו" יהיה לא "ונחלה ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ .חלק ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
.Ú˜ ּבׁשע ּבּבּזה חלק לוי ׁשבט יּקח הארץ,ׁשּלא ּכּבּוׁש ת ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ונחלה" חלק . . הלוּים לּכהנים יהיה "לא .ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
.‡Ú˜תׂשימּו "לא ׁשּנאמר: מת, על קרחה לעׂשֹות ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

למת" - עיניכם ּבין ּבהמה ˜Ú·..קרחה לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
הּגרה" מּמעלי תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: .טמאה, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

.‚Ú˜,לכם יהיּו "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
תאכלּו" לא טמא,˜Ú„..מּבׂשרם עֹוף לאכל ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ

יאכלּו" לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת .ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.‰Ú˜,העֹוף ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ׁשרץ לאכל ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

יאכלּו" לא לכם, הּוא ׁשרץ ˜ÂÚ..טמא לאכל ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ
הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארץ,

יאכל" ׁשּנאמר:˜ÊÚ..לא הארץ, רמׂש לאכל ׁשּלא ֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
הארץ" על הרמׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם, את תטּמאּו ."ולא ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

.ÁÚ˜:ׁשּנאמר לאויר, ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
תאכלּום" לא - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ ."לכל ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

.ËÚ˜ את ּתׁשּקצּו "אל ׁשּנאמר: הּמים, ׁשרץ לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּלא
הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל מתה,˜Ù..נפׁשתיכם לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

נבלה" ּכל תאכלּו "לא לאכל ˜Ù‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: .טרפה, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.·Ù˜ תאכל "ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹׁשּלא
הּבׂשר" עם הּנׁשה,˜Ù‚..הּנפׁש ּגיד לאכל ׁשּלא ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּנׁשה" ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על .ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.„Ù˜"תאכלּו לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל .ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
.‰Ù˜ ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

תאכלּו" לא -..ÂÙ˜:ׁשּנאמר ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל ּבׂשר ˜ÊÙ.."לא לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּגדי" תבּׁשל "לא ׁשּנאמר מּפי ּבחלב, למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
.ÁÙ˜ יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּבׂשרֹו" קדם ˜ËÙ..את חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא ְְֱֲֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
תאכלּו" לא וגֹו' "ולחם ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆ..הּפסח, ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

תאכלּו" לא . . "וקלי ׁשּנאמר: החדׁש, מן קלי .לאכל ְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
לא ˜ˆ‡. "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ּכרמל לאכל ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשלׁש˜ˆ·..תאכלּו" ׁשּנאמר: ערלה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יאכל" לא ערלים, לכם יהיה לאכל ˜ˆ‚..ׁשנים ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ

אׁשר  הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: הּכרם, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכלאי
הּכרם" ּותבּואת אכילה.ּתזרע, אּסּור הּוא זה ; ְְֲִִִֶֶַַָָָ

זבחימֹו˜ˆ„. חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין לׁשּתֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּלא
נסיכם" יין יׁשּתּו ולׁשּתֹות ˜ˆ‰..יאכלּו, לאכל ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶָֹֹֹ

וסבא" זֹולל זה "ּבננּו ׁשּנאמר: וסֹובא, זֹולל ּדר. ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ
.Âˆ˜הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לאכל ְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

תעּנה" לא ּבפסח,˜ˆÊ..אׁשר חמץ לאכל ׁשּלא ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻ
חמץ" יאכל "ולא ּתערבת ˜ˆÁ..ׁשּנאמר: לאכל ׁשּלא ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא מחמצת, "ּכל ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆË..חמץ, ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: עׂשר, ארּבעה יֹום חצֹות אחר חמץ ְֱֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאכל

חמץ" עליו "לא ¯..תאכל ׁשּנאמר: חמץ, יראה ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
חמץ" ל ׁשּנאמר:¯‡..יראה חמץ, יּמצא ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבבּתיכם" יּמצא לא יין,¯·.."ׂשאֹור, הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
"וכל  ׁשּנאמר: יין, ּכטעם וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹולא

ענבים" ּבֹומׁשרת ׁשּנתערב ּדבר אֹו הּיין החמיץ ואפּלּו ; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשכר  וחמץ יין "חמץ ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּיין,

יׁשּתה". ׁשּנאמר:¯‚.לא לחים, ענבים יאכל ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
לחים" יבׁשים,¯„.."וענבים ענבים יאכל ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ

יאכל" לא "ויבׁשים חרצּנים,¯‰..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ
יאכל" לא . . "מחרצּנים יאכל ¯Â..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ

יאכל" לא - זג "ועד ׁשּנאמר: יּטּמא ¯Ê..זּוגין, ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: לּמת, .הּנזיר ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

.Á¯ לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ּבאהל יּכנס ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
יעבר ¯Ë..יבא" לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, יגּלח ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹ

ראׁשֹו" "לא ¯È..על ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל לקצר ׁשּלא ְֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
לקצֹור" ׂשד ּפאת הּׁשּבלים ¯È‡..תכּלה ללקט ׁשּלא ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָֹֹ

לא  ,קציר "ולקט ׁשּנאמר: קצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹהּנֹופלֹות
ׁשּנאמר:¯È·..תלּקט" הּכרם, עֹוללֹות לבצר ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ

תעֹולל" לא וכרמ"..‚È¯,הּכרם ּפרט ללקט ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט לּקח ¯È„..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

לקחּתֹו" תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: הּׁשכחה, כל עמר וכן ; ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
."אחרי תפאר "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯ÂË.האילנֹות, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכלאים" תזרע לא ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי .לזרע ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
.ÊË¯ לא" ׁשּנאמר: ּבּכרם, ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּכלאים" ּכרמ מין ¯ÊÈ..תזרע ּבהמה להרּביע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּכלאים" תרּביע לא ּבהמּת" ׁשּנאמר: מינֹו, .ּבׁשאינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
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קּים  זבחי".והחמץ ּדם חמץ על תׁשחט "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
.ÊË˜,ּבלינה ׁשּיּפסלּו עד הּפסח אמּורי להּניח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבקר" עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּלא ˜ÊÈ..ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
עד  מּמּנּו תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַֹלהֹותיר

לּיֹום ˜ÁÈ..ּבקר" עׂשר ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
הּבׂשר" מן ילין "ולא ׁשּנאמר: הּׁשמּועה הּׁשליׁשי, מּפי ; ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

וזה  מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ׁשּבבׂשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלמדּו,
ׁשהּוא  הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - "לּבקר" ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

לּׁשחיטה. ׁשני .˜ËÈׁשליׁשי ּפסח מּבׂשר להֹותיר ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבקר" עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ׁשּנאמר: ּבקר, .עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

.Î˜ ולא" ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּתֹודה מּבׂשר להֹותיר ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
ּבקר" עד מּמּנּו ׁשאין תֹותירּו קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אכילתן. זמן לאחר אֹותן לׁשּבר ˜Î‡.מּניחין ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ
ּבֹו" תׁשּברּו לא "ועצם, ׁשּנאמר: ּבּפסח, .עצם ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

.·Î˜ לא "ועצם, ׁשּנאמר: ׁשני, ּבפסח עצם לׁשּבר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹׁשּלא
ּבֹו" .תׁשּברּו ְְִ

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום

.‚Î˜:ׁשּנאמר החבּורה, מן הּפסח מּבׂשר להֹוציא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
הּבית" מן תֹוציא ׁשירי ˜Î„.."לא לעׂשֹות ׁשּלא ְֲִִִֵֶַַַָֹֹ

חלקם" חמץ, תאפה "לא ׁשּנאמר: חמץ, .מנחֹות ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
.‰Î˜ אל" ׁשּנאמר: ּומבּׁשל, נא הּפסח ּבׂשר לאכל ְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּלא

מבּׁשל" ּובׁשל נא, מּמּנּו להאכיל .˜ÂÎ.ּתאכלּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
יאכל  לא וׂשכיר, "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבׂשר

"וכל ˜ÊÎ..ּבֹו" ׁשּנאמר: ּפסח, ּבׂשר הערל יאכל ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ּבֹו" יאכל לא הּפסח ˜ÁÎ..ערל, ּבׂשר להאכיל ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ

ּבֹו" יאכל לא נכר, ּבן "ּכל ׁשּנאמר: ׁשּנׁשּתּמד, ;ליׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכמֹותם, זרה עבֹודה ועבד נכר לבני ׁשּנלוה יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכלֹומר,

ּבֹו. יאכל קדׁשים,˜ËÎ.לא ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
אׁשר  הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

עליו" וטמאתֹו הּקדׁשים ˜Ï..לה', מן לאכל ׁשּלא ְְֱֳִִֶֶַַָָָָֹֹֻ
לא  טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנטמאּו,

עֹונֹו˜Ï‡..יאכל" "ואכליו ׁשּנאמר: נֹותר, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
ההיא" הּנפׁש ונכרתה . . ּפּגּול,˜Ï·..יּׂשא לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

והּנפׁש יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא אתֹו "הּמקריב ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ּתּׂשא" עֹונּה מּמּנּו, ּבכרת.האכלת והּוא ;.‚Ï˜ ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

קדׁש" יאכל לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, זר .יאכל ְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
.„Ï˜,ּתרּומה ּוׂשכירֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ְְֲִִֵֶַַָֹֹֹׁשּלא

קדׁש" יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב .ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
.‰Ï˜.קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ּתרּומה, ערל יאכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, ּבגזרה הּפסח מן הּכתּוב לּמדֹו זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָודבר
הּתֹורה  -מן ּבּקדׁשים ערל ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָ

סֹופרים. מּדברי ואינֹו ּתֹורה, יאכל ˜ÂÏ.מּגּופי ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ
לא  ּבּקדׁשים וגֹו' מּזרע "איׁש ׁשּנאמר: ּתרּומה, טמא ְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ולא ˜ÊÏ..יאכל" ּתרּומֹות לא קדׁש, חללה ּתאכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹ
היא  זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: וׁשֹוק, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחזה

תאכל" לא הּקדׁשים מנחת ˜ÁÏ..ּבתרּומת ּתאכל ׁשּלא ְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ
תאכל" לא ּתהיה, ּכליל ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: .ּכהן, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.ËÏ˜:ׁשּנאמר ּבפנים, הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר לאכל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
מּדמּה" יּובא אׁשר חּטאת ּפסּולי ˜Ó.."וכל לאכל ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום ּבהם ׁשהּטל ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻהּמקּדׁשין
הּמקּדׁשין ּתֹועבה" ׁשּבפסּולי למדנּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

מדּבר. הּכתּוב מּום ּבהם לאכל ˜Ó‡.ׁשהּטל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
תּוכל  "לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעׂשר

"ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי מעׂשר ˜Ó·..לאכל לאכל ׁשּלא ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
"ּתירׁש" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל .ׁשני ְֱִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

.‚Ó˜,לירּוׁשלים חּוץ יצהר ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
"ויצהר" חּוץ ˜Ó„..ׁשּנאמר: ּתמים ּבכֹור לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּובכֹורֹות" וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: .לירּוׁשלים, ְְֱִִֶֶַַַָֹ
.‰Ó˜,לעזרה חּוץ ואׁשם חּטאת הּכהנים יאכלּו ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

"וצאנ ּבקר וגֹו' תּוכל "לא הּׁשמּועה ׁשּנאמר: מּפי ; ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ּבׂשר לאסר אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלמדּו,

ל  -חּוץ אכילתֹו למקֹום חּוץ ׁשּיאכל ּדבר ׁשּכל לפי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָעזרה,
ּבֹו. אקרא "ּבׁשערי לאכל תּוכל לאכל ˜ÂÓ."לא ׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ּתּדר" אׁשר ּונדרי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: העֹולה, ;ּבׂשר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אזהרה  היא וזֹו ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכלֹומר,
ליהנֹות  האסּורין הּקדׁשים מן יהנה ׁשּלא מֹועל, ּכל ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל

מעל. נהנה, ואם קדׁשים ˜ÊÓ.מהן; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּדמים, זריקת קדם ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹקּלים

"ׁשּיּזרק ונדבתי עד נדבֹותי לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר:˜ÁÓ.ּדמם. קדׁשים, קדׁשי ּבׂשר זר יאכל ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הם" קדׁש ּכי יאכל, לא ּכהן ˜ËÓ.."וזר יאכל ׁשּלא ְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ
ּבעזרה  הּנחה קדם ּותרּומת ּבּכּורים . . תּוכל "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

הּבּכּורים. אּלּו ;"יד.˜ ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: ׁשּיּפדה, עד ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבטמאה

ּבטמא" מּמּנּו ׁשני ˜‡..בערּתי מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜·..ּבאנינּות, ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּוׁשתּיה, אכילה ּבהם ׁשאין ּבדברים ׁשני מעׂשר ּדמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלהֹוציא
למת" מּמּנּו נתּתי "ולא לצרכי ׁשּנאמר: חּוץ ׁשהּוא וכל ; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבֹו. אקרא למת" מּמּנּו "נתּתי החי, ׁשּלא ˜‚.הּגּוף ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
החּיב  הארץ מן ׁשּגּדּוליו ּדבר הּוא והּטבל, הּטבל; ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאכל
ה', ּתרּומת מּמּנּו הֹוציאּו ׁשּלא ּומעׂשרֹות, ְְְִִִֶֶַַַֹּבתרּומֹות
ירימּו אׁשר את יׂשראל בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

לא לה'" לה', אֹותן להרים עתידין ׁשהם ּדברים ּכלֹומר, ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּבטבלן. אֹותן ויאכלּו חל אֹותן ׁשּלא ˜„.יעׂשּו ְְְְֲִֶַָָָֹֹֹ

ולא  לתרּומה, ראׁשֹון מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹלהקּדים
ּבּכּורים  הּסדר: על מֹוציאין אּלא לראׁשֹון, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ּתרּומה ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּתחּלה,
לא  ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ׁשני; מעׂשר ּכ ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחר

להקּדימֹו.תאחר" הראּוי ּדבר ּתאחר לא ,.‰˜ ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
תאחר  "לא ׁשּנאמר: וׁשּנּדב, ׁשּנדר והּנדבֹות הּנדרים ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

ׁשּנאמר:˜Â..לׁשּלמֹו" קרּבן, ּבלא לחג לעלֹות ׁשּלא ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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ריקם" פני יראּו ּדברים ˜Ê.."ולא על לעבר ׁשּלא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּדברֹו" יחל "לא ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על אדם .ׁשאסר ְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.Á˜ לא וחללה זנה "אּׁשה ׁשּנאמר: זֹונה, ּכהן יּקח ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
"וחללה ˜Ë..יּקחּו" ׁשּנאמר: חללה, ּכהן יּקח ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

יּקחּו" "ואּׁשה ˜Ò..לא ׁשּנאמר: ּגרּוׁשה, יּקח ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגדֹול ˜Ò‡..ּגרּוׁשה ּכהן יּקח ׁשּלא ְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ

אּלה  את זנה, וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאלמנה,
יּקח" ואפּלּו˜Ò·..לא אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹ

זרעֹו" יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּמחּללּה, מּפני קּדּוׁשין, ;ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכׁשרה. לחּלל ׁשּלא מזהר הּוא ּכהן ˜Ò‚.הרי יּכנס ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻ

ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ׁשּנאמר: ראׁש, ּפרּוע .לּמקּדׁש ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.„Ò˜:ׁשּנאמר ּבגדים, קרּוע לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

תפרמּו" לא העזרה ˜Ò‰.."ּובגדיכם מן ּכהן יצא ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ׁשּנאמר: עבֹודה, .ּבׁשעת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

.ÂÒ˜:ׁשּנאמר מתים, לׁשאר הדיֹוט ּכהן יּטּמא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
יּטּמא" לא ואפּלּו˜ÊÒ.."לנפׁש ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: .לקרֹוביו, ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹ
.ÁÒ˜ ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, עם ּגדֹול ּכהן יּכנס ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

יבא" לא מת, חּיב נפׁשת ׁשהּוא הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא לוי ˜ËÒ.ּבבל ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

לֹו" יהיה לא "ונחלה ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ .חלק ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
.Ú˜ ּבׁשע ּבּבּזה חלק לוי ׁשבט יּקח הארץ,ׁשּלא ּכּבּוׁש ת ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ונחלה" חלק . . הלוּים לּכהנים יהיה "לא .ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
.‡Ú˜תׂשימּו "לא ׁשּנאמר: מת, על קרחה לעׂשֹות ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

למת" - עיניכם ּבין ּבהמה ˜Ú·..קרחה לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
הּגרה" מּמעלי תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: .טמאה, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

.‚Ú˜,לכם יהיּו "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
תאכלּו" לא טמא,˜Ú„..מּבׂשרם עֹוף לאכל ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ

יאכלּו" לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת .ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.‰Ú˜,העֹוף ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ׁשרץ לאכל ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

יאכלּו" לא לכם, הּוא ׁשרץ ˜ÂÚ..טמא לאכל ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ
הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארץ,

יאכל" ׁשּנאמר:˜ÊÚ..לא הארץ, רמׂש לאכל ׁשּלא ֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
הארץ" על הרמׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם, את תטּמאּו ."ולא ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

.ÁÚ˜:ׁשּנאמר לאויר, ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
תאכלּום" לא - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ ."לכל ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

.ËÚ˜ את ּתׁשּקצּו "אל ׁשּנאמר: הּמים, ׁשרץ לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּלא
הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל מתה,˜Ù..נפׁשתיכם לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

נבלה" ּכל תאכלּו "לא לאכל ˜Ù‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: .טרפה, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.·Ù˜ תאכל "ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹׁשּלא
הּבׂשר" עם הּנׁשה,˜Ù‚..הּנפׁש ּגיד לאכל ׁשּלא ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּנׁשה" ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על .ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.„Ù˜"תאכלּו לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל .ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
.‰Ù˜ ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

תאכלּו" לא -..ÂÙ˜:ׁשּנאמר ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל ּבׂשר ˜ÊÙ.."לא לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּגדי" תבּׁשל "לא ׁשּנאמר מּפי ּבחלב, למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
.ÁÙ˜ יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּבׂשרֹו" קדם ˜ËÙ..את חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא ְְֱֲֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
תאכלּו" לא וגֹו' "ולחם ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆ..הּפסח, ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

תאכלּו" לא . . "וקלי ׁשּנאמר: החדׁש, מן קלי .לאכל ְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
לא ˜ˆ‡. "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ּכרמל לאכל ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשלׁש˜ˆ·..תאכלּו" ׁשּנאמר: ערלה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יאכל" לא ערלים, לכם יהיה לאכל ˜ˆ‚..ׁשנים ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ

אׁשר  הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: הּכרם, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכלאי
הּכרם" ּותבּואת אכילה.ּתזרע, אּסּור הּוא זה ; ְְֲִִִֶֶַַָָָ

זבחימֹו˜ˆ„. חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין לׁשּתֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּלא
נסיכם" יין יׁשּתּו ולׁשּתֹות ˜ˆ‰..יאכלּו, לאכל ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶָֹֹֹ

וסבא" זֹולל זה "ּבננּו ׁשּנאמר: וסֹובא, זֹולל ּדר. ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ
.Âˆ˜הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לאכל ְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

תעּנה" לא ּבפסח,˜ˆÊ..אׁשר חמץ לאכל ׁשּלא ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻ
חמץ" יאכל "ולא ּתערבת ˜ˆÁ..ׁשּנאמר: לאכל ׁשּלא ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא מחמצת, "ּכל ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆË..חמץ, ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: עׂשר, ארּבעה יֹום חצֹות אחר חמץ ְֱֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאכל

חמץ" עליו "לא ¯..תאכל ׁשּנאמר: חמץ, יראה ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
חמץ" ל ׁשּנאמר:¯‡..יראה חמץ, יּמצא ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבבּתיכם" יּמצא לא יין,¯·.."ׂשאֹור, הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
"וכל  ׁשּנאמר: יין, ּכטעם וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹולא

ענבים" ּבֹומׁשרת ׁשּנתערב ּדבר אֹו הּיין החמיץ ואפּלּו ; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשכר  וחמץ יין "חמץ ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּיין,

יׁשּתה". ׁשּנאמר:¯‚.לא לחים, ענבים יאכל ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
לחים" יבׁשים,¯„.."וענבים ענבים יאכל ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ

יאכל" לא "ויבׁשים חרצּנים,¯‰..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ
יאכל" לא . . "מחרצּנים יאכל ¯Â..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ

יאכל" לא - זג "ועד ׁשּנאמר: יּטּמא ¯Ê..זּוגין, ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: לּמת, .הּנזיר ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

.Á¯ לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ּבאהל יּכנס ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
יעבר ¯Ë..יבא" לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, יגּלח ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹ

ראׁשֹו" "לא ¯È..על ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל לקצר ׁשּלא ְֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
לקצֹור" ׂשד ּפאת הּׁשּבלים ¯È‡..תכּלה ללקט ׁשּלא ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָֹֹ

לא  ,קציר "ולקט ׁשּנאמר: קצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹהּנֹופלֹות
ׁשּנאמר:¯È·..תלּקט" הּכרם, עֹוללֹות לבצר ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ

תעֹולל" לא וכרמ"..‚È¯,הּכרם ּפרט ללקט ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט לּקח ¯È„..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

לקחּתֹו" תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: הּׁשכחה, כל עמר וכן ; ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
."אחרי תפאר "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯ÂË.האילנֹות, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכלאים" תזרע לא ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי .לזרע ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
.ÊË¯ לא" ׁשּנאמר: ּבּכרם, ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּכלאים" ּכרמ מין ¯ÊÈ..תזרע ּבהמה להרּביע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּכלאים" תרּביע לא ּבהמּת" ׁשּנאמר: מינֹו, .ּבׁשאינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
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.ÁÈ¯,ּכאחד ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה יעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
יחּדו" ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּלא ¯ËÈ..ׁשּנאמר: ְְְֱֲֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ונהנית  מּמּנּו ׁשאֹוכלת ּבדבר מלאכה ּבׁשעת ּבהמה ,לחסם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבדיׁשֹו". ׁשֹור תחסם "לא לעבד ¯Î.ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִֶֶֶַַַֹֹֹֹ

תזרע" לא ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, .אדמה ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָֹ
.‡Î¯ לא וכרמ" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אילן לעבד ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
ּכדרÎ¯·..תזמר" ׁשביעית ספיחי לקצר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֹֹֹ

לא  קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקֹוצרין
ּבּׁשביעית ¯Î‚..תקצֹור" האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹ

נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ׁשאֹוספין ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכדר
תבצר" אדמה ¯Î„..לא ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ

תזרעּו" "לא ׁשּנאמר: אילן, לקצר ¯Î‰..ּבין ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ
את  תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹספיחי

ׁשאר ¯ÂÎ..ספיחיה" ּכאספת יֹובל ּפרֹות לאסף ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
נזריה" את תבצרּו "ולא ּבֹו: ׁשּנאמר ׁשּלא ¯ÊÎ..ּׁשנים, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

לא  "והארץ, ׁשּנאמר: לצמיתּות, יׂשראל ּבארץ ׂשדה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלמּכר
לצמיתּות" הלוּים ¯ÁÎ..תּמכר מגרׁש לׁשּנֹות ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

יּמכר" לא עריהם, מגרׁש "ּוׂשדה ׁשּנאמר: ;ּוׂשדֹותיהם, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יׁשּתּנה. ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹמּפי

.ËÎ¯ ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: הלוּים, את לעזב ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
הּלוי" את ּומׂשּמחים ּתעזב מּתנֹותיהם להם נֹותנין אּלא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּב ּבהן ורגל.אֹותם רגל הלואה ¯Ï.כל יתּבע ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רעהּו" את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: ׁשביעית, עליה .ׁשעברה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

.‡Ï¯:ׁשּנאמר הּׁשמּטה, מּפני לעני מּלהלֹות ימנע ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּדבר" יהיה ּפן ,ל ׁשּנאמר "הּׁשמר מקֹום ּכל - הּכלל זה . ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הּׁשמר'
.·Ï¯ ּׁשהּוא מה לֹו ּומּלּתן לעני מּלהחיֹות יּמנע ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא

"לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: ,הּנֹותן צרי נמצא: . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
- הּצדקה מן עיניו והּמעלים עׂשה; מצות עֹוׂשה - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָצדקה

תעׂשה. לא על עבר עׂשה, ׁשּבּטל על ׁשּלא ¯Ï‚.יתר ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: חפׁשי, ּכׁשּיצא ריקם עברי עבד ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשלח

ריקם" ּכׁשּידע ¯Ï„..תׁשּלחּנּו ּבחֹובֹו העני יתּבע ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכנׁשה" לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: לֹו, יצר ולא עני, .ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

.‰Ï¯ּכסּפ "את ׁשּנאמר: ליׂשראל, ּברּבית להלֹות ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּלא
"ּבנׁש לֹו תּתן לא -.ÂÏ¯.:ׁשּנאמר ּברּבית, ללֹות ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹ
"לאחי תּׁשי אזהרה "לא ׁשּזֹו הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ; ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹ

לּמלוה. ינּׁש ׁשּלא ּבין ¯ÊÏ.לּלוה, יד להׁשית ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
ערב  להיֹות ולא ּברּבית, ּומלוה לכּתב לוה ולא עד, ולא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹֹ

."נׁש עליו תׂשימּון "לא ׁשּנאמר: ּביניהם, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשטר
.ÁÏ¯ ּפעּלת תלין "לא ׁשּנאמר: ׂשכיר, ּפעּלת לאחר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻׁשּלא

"אּת ּבזרֹוע,¯ËÏ..ׂשכיר חֹובֹו ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ
עבטֹו" לעבט ּביתֹו אל תבא "לא ׁשּלא ¯Ó..ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ

ׁשּנאמר: לֹו, צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו העבֹוט ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלמנֹוע
ּבעבטֹו" תׁשּכב עּמ,"לא ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא ּכלֹומר, ; ְְְְֲֲִִִַַַַַֹֹֹ

ּבּלילה. לֹו צרי והּוא הֹואיל ּבּלילה, לֹו הׁשיבּנּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָאּלא
.‡Ó¯ ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: האלמנה, למׁשּכן ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לח ¯Ó·..אלמנה" אכל ׁשּלא ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים בל ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ורכב" רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯Ó‚..נפׁש, ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

תגנב" "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, נפׁש נפׁש.לגנב ּגנבת זֹו ; ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
.„Ó¯"ּתגנבּו "לא ׁשּנאמר: ממֹון, לגנב ּגנבת ׁשּלא זֹו ; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ

ָממֹון.

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום

.‰Ó¯"תגזל "לא ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא ¯ÂÓ..ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ
"רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, .להּסיג ְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹ

.ÊÓ¯"רע את תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, .ׁשּלא ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
.ÁÓ¯ תכ "ולא ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש .חׁשּו"ׁשּלא ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
.ËÓ¯ ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

לחברתׁשּקרּו" ׁשּיׁש ּבממֹון לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
.ּביד.¯ּתֹונּו "אל ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אחיו" את ׁשּנאמר:¯‡..איׁש ּבדברים, יֹונה ׁשּלא ְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָֹ
עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ּדברים."ולא אֹונאת זֹו ; ְְֲִִִֶַָָֹ

.·¯ לא "וגר  ׁשּנאמר: ּבדברים, הּגר את להֹונֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ּוממּכר,¯‚..תֹונה" ּבמּקח הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

תלחצּנּו" "ולא עבד ¯„..ׁשּנאמר: להחזיר ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
לארץ  ׁשּבחּוצה לאדֹוניו יׂשראל לארץ ׁשּנאמר:ׁשּברח , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אדניו". אל עבד תסּגיר עבד ¯‰."לא להֹונֹות ׁשּלא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ
ּבּטֹוב  יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה,

ּתֹונּנּו" לא ואלמנה,¯Â..לֹו, יתֹום לעּנֹות ׁשּלא ְְְֶֶַַָָָֹֹ
תעּנּון" לא ויתֹום, אלמנה "ּכל ׁשּלא ¯Ê..ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: עבד, עבֹודת עברי ּבעבד ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלעבד
עבד" עבד,¯Á..עבדת ממּכרת אֹותֹו למּכר ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

עבד" ממּכרת יּמכרּו "לא לעבד ¯Ë..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
"ּבפר בֹו תרּדה "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר עברי .ּבעבד ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

.Ò¯,ּבפר לֹו הּנמּכר עברי ּבעבד לעבד הּגֹוי להּניח ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא למּכר ¯Ò‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

למכרּה" ימׁשל "לא ׁשּנאמר: לאחר, עברּיה .אמה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Ò¯ ּכסּות ׁשאר היעּודה עברּיה מאמה למנע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא

יגרע" לא ועֹונתּה, ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: והּוא ועֹונה, ; ְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנׁשים. לׁשאר ּתאר ¯Ò‚.הּדין יפת אׁשת למּכר ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

"לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, ׁשּלא ¯Ò„..תמּכרּנה"להיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת אׁשת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹלכּבׁש

ּבּה" תחמד ¯Ò‰..תתעּמר "לא ׁשּנאמר: לחמד, ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
"רע "לא ¯ÂÒ..אׁשת ׁשּנאמר: להתאּוֹות, ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

"רע ּבית ׁשּלא ¯ÊÒ..תתאּוה הּׂשכיר יאכל ׁשּלא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהּוא המחּבר מן מלאכה ּגמר ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשעת

תניף" לא על ¯ÁÒ.."וחרמׁש יתר הּׂשכיר יּקח ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ואל  ;ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאכילתֹו,

תּתן" לא ,ּכלי..ËÒ¯,האבדה מן יתעּלם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
להתעּלם" תּוכל "לא ּבהמה ¯Ú..ׁשּנאמר: להּניח ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

חמֹור  תראה "לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר מּׂשאּה ּתחת ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹרֹובצת
"אחי..‡Ú¯ לא" ׁשּנאמר: ּבמּדה, עול לעׂשֹות ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
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ּבּמׁשּפט" עול ׁשהּכתּוב תעׂשּו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
הּמּדה. ּבמׁשּפט עול ּתעׂשּו לא ׁשּלא ¯Ú·.מזהיר: ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ

יהיה  "לא ׁשּנאמר: ואיפה, איפה ואבן אבן אצלנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות
וגֹו'" ּבבית ל..‚Ú¯:ׁשּנאמר הּמׁשּפט, לעּול ׁשּלא ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ׁשחד,¯Ú„.."לא לּקח ׁשּלא ְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
תּקח" לא "וׁשחד, ּגדֹול ¯Ú‰..ׁשּנאמר: לכּבד ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

ּגדֹול" ּפני תהּדר "ולא ׁשּנאמר: יירא ¯ÂÚ..ּבּדין, ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
איׁש" מּפני תגּורּו "לא ׁשּנאמר: רע, מאדם ּבּדין .הּדּין ְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.ÊÚ¯ תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, עני על לרחם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
חֹוטא,¯ÁÚ..ּבריבֹו" אדם מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָֹ

אב  מׁשּפט תּטה "לא ּבמצוֹות.ינ"ׁשּנאמר: אביֹון ּזה ; ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
.ËÚ¯ לא" ׁשּנאמר: קנסֹות, ּבדיני הּמּזיק על לרחם ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

"עינ ויתֹומים,¯Ù..תחֹוס ּגרים מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה "לא ׁשּלא ¯Ù‡..ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

"לא  ׁשּנאמר: עּמֹו, חברֹו ואין ּדינין מּבעלי מאחד ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלׁשמע
ׁשוא" ׁשמע רּבים ¯Ù·..תּׂשא אחרי לנטֹות ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

אחד, המזּכין על יֹותר המחּיבין היּו אם נפׁשֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבדברי
לרעת" רּבים אחרי תהיה "לא ׁשּלא ¯Ù‚..ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָילּמד
לנטת" רב, על תענה ּבּדּינין ¯Ù„.."ולא למּנֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹֹ

חכם  ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: אחרֹות, .ּבחכמֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.‰Ù¯ עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להעיד ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ּתׁשת ¯ÂÙ..ׁשקר" "אל ׁשּנאמר: עברה, ּבעל יעיד ׁשּלא ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חמס" עד להית רׁשע, עם יד..ÊÙ¯,קרֹוב יעיד ׁשּלא ְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
ּבנים" על אבֹות יּומתּו "לא למדּו,ׁשּנאמר: הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא ּבנים, ּבעדּות אבֹות יּומתּו ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשּלא
.ÁÙ¯ לא" ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי על הּדין לכרת ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

ּבאיׁש" אחד עד ׁשּנאמר:¯ËÙ..יקּום נקי, להרג ׁשּלא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
תרצח" עד ¯ˆ.."לא הּדעת, ּבאמד הּדין לחּת ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַַַַַֹֹֹֹ

אל  וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשל ּגּופֹו עדים ׁשני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיראּו
ּבדיני ¯ˆ‡..ּתהרג" ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין העד יֹורה ׁשּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

בנפׁש" יענה לא אחד, "ועד ׁשּנאמר: .נפׁשֹות, ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּדין,¯ˆ·. ׁשּיעמד קדם הריגה מחּיב להרג ְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻׁשּלא

העדה" לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
קדם .¯ˆ‚ אֹותֹו הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ְִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

"וקּצתה  ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע
"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, האנּוס,¯ˆ„..את לענׁש ׁשּלא ֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנערה לּקח ¯ˆ‰..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
רֹוצח" לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן .ּכפר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

.Âˆ¯ ולא" ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
מקלטֹו" עיר אל לנּוס כפר, לעמד ¯ˆÊ..תקחּו ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹ

"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, .על ֱֲֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
.Áˆ¯ ּדמים תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

"ּבבית..Ëˆ¯:ׁשּנאמר ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, להֹוסיף ˘.."ולפני ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב .ּבמלקּות ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"מּיׂשראל,˘‚..ּבלבב אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, ׁשּלא ˘‰..ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא ׁשּנאמר: על ˘Â..לנטר, אם לּקח ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Ê..הּבנים, ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׂשער .לגּלח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹ

.Á˘:ׁשּנאמר צרעת, סימני לתלׁש ּבנגע ׁשּלא "הּׁשמר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר:˘Ë..הּצרעת" איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד לא להחיֹות ˘È.."אׁשר ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
תחּיה" לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘È‡..מכּׁשף, ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

צבא  ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל צּבּור מּצרכי ּבדבר חתן ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָיתחּיב
ּבּצבא, יצא "לא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא החֹומה ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּוׁשמירת

ּדבר" לכל עליו יעבר ּפי ˘È·..ולא על להמרֹות ׁשּלא ְְְְֲִֶַַַָָָָָֹֹֹ
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, .ּבית ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.‚È˘ ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין הּתֹורה, מצוֹות על להֹוסיף ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
אׁשר  הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ּפה, על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבין
עליו" תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו - אתכם מצּוה .אנכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ

.„È˘ ולא" ׁשּנאמר: הּתֹורה, מצוֹות מּכל לגרע ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
מּמּנּו" ׁשּנאמר:˘ÂË..תגרע הּדּין, לקּלל ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

תקּלל" לא והּוא .˘ÊË."אלהים הּנׂשיא, לקּלל ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶַַַָֹֹֹ
"ונׂשיא  ׁשּנאמר: יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמל

תאר" לא ,בעּמ..ÊÈ˘ מּׁשאר אחד לקּלל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
חרׁש" תקּלל "לא ׁשּנאמר: לקּלל ˘ÁÈ..יׂשראל, ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

יּומת" מֹות ואּמֹו, אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, .אב ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ
.ËÈ˘,ואּמֹו אביו "ּומּכה ׁשּנאמר: ואם, אב להּכֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יּומת" ּבׁשּבת,˘Î..מֹות מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֶַַָָָָֹ
מלאכה" כל תעׂשה "לא להּלÎ˘‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

"אל  ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּדרכים ּכהֹולכי מדינה לתחּום ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָחּוץ
מּמקמֹו" איׁש ׁשּנאמר:˘Î·..יצא ּבׁשּבת, לענׁש ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

מׁשבתיכם" ּבכל אׁש תבערּו לעׂשֹות ˘Î‚.."לא ׁשּלא ְְְֲֲֵֵֶֶַַֹֹֹֹֹ
יעׂשה  לא מלאכה "ּכל ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמלאכה

ּפסח,˘Î„..ּבהם" ׁשל ּבּׁשביעי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבהם" יעׂשה לא מלאכה "ּכל ּבֹו: ׁשּלא ˘Î‰..ׁשּנאמר ְֱֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

מלאכת  "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשבּועֹות, ּבחג מלאכה ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות
תעׂשּו" לא ּבאחד ˘ÂÎ..עבדה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲֲֶֶַַָָָָֹֹֹ

לא  עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשביעי, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלחדׁש
הּכּפּורים,˘ÊÎ..תעׂשּו" ּביֹום מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַַָָֹ

תעׂשּו" לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּלא ˘ÁÎ..ׁשּנאמר ְְֱֲֶֶֶַַָָָֹֹ
מלאכת  "ּכל ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

תעׂשּו" לא ּבּיֹום ˘ËÎ..עבדה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲֲֶַַַָָָֹֹֹ
לא  עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשמיני

"אּמÏ˘..תעׂשּו" ׁשּנאמר: אם, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַֹ
ערותּה" תגּלה לא ערות ˘Ï‡..היא, לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
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.ÁÈ¯,ּכאחד ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה יעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
יחּדו" ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּלא ¯ËÈ..ׁשּנאמר: ְְְֱֲֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ונהנית  מּמּנּו ׁשאֹוכלת ּבדבר מלאכה ּבׁשעת ּבהמה ,לחסם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבדיׁשֹו". ׁשֹור תחסם "לא לעבד ¯Î.ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִֶֶֶַַַֹֹֹֹ

תזרע" לא ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, .אדמה ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָֹ
.‡Î¯ לא וכרמ" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אילן לעבד ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
ּכדרÎ¯·..תזמר" ׁשביעית ספיחי לקצר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֹֹֹ

לא  קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקֹוצרין
ּבּׁשביעית ¯Î‚..תקצֹור" האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹ

נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ׁשאֹוספין ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכדר
תבצר" אדמה ¯Î„..לא ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ

תזרעּו" "לא ׁשּנאמר: אילן, לקצר ¯Î‰..ּבין ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ
את  תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹספיחי

ׁשאר ¯ÂÎ..ספיחיה" ּכאספת יֹובל ּפרֹות לאסף ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
נזריה" את תבצרּו "ולא ּבֹו: ׁשּנאמר ׁשּלא ¯ÊÎ..ּׁשנים, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

לא  "והארץ, ׁשּנאמר: לצמיתּות, יׂשראל ּבארץ ׂשדה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלמּכר
לצמיתּות" הלוּים ¯ÁÎ..תּמכר מגרׁש לׁשּנֹות ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

יּמכר" לא עריהם, מגרׁש "ּוׂשדה ׁשּנאמר: ;ּוׂשדֹותיהם, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יׁשּתּנה. ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹמּפי

.ËÎ¯ ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: הלוּים, את לעזב ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
הּלוי" את ּומׂשּמחים ּתעזב מּתנֹותיהם להם נֹותנין אּלא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּב ּבהן ורגל.אֹותם רגל הלואה ¯Ï.כל יתּבע ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רעהּו" את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: ׁשביעית, עליה .ׁשעברה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

.‡Ï¯:ׁשּנאמר הּׁשמּטה, מּפני לעני מּלהלֹות ימנע ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּדבר" יהיה ּפן ,ל ׁשּנאמר "הּׁשמר מקֹום ּכל - הּכלל זה . ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הּׁשמר'
.·Ï¯ ּׁשהּוא מה לֹו ּומּלּתן לעני מּלהחיֹות יּמנע ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא

"לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: ,הּנֹותן צרי נמצא: . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
- הּצדקה מן עיניו והּמעלים עׂשה; מצות עֹוׂשה - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָצדקה

תעׂשה. לא על עבר עׂשה, ׁשּבּטל על ׁשּלא ¯Ï‚.יתר ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: חפׁשי, ּכׁשּיצא ריקם עברי עבד ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשלח

ריקם" ּכׁשּידע ¯Ï„..תׁשּלחּנּו ּבחֹובֹו העני יתּבע ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכנׁשה" לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: לֹו, יצר ולא עני, .ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

.‰Ï¯ּכסּפ "את ׁשּנאמר: ליׂשראל, ּברּבית להלֹות ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּלא
"ּבנׁש לֹו תּתן לא -.ÂÏ¯.:ׁשּנאמר ּברּבית, ללֹות ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹ
"לאחי תּׁשי אזהרה "לא ׁשּזֹו הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ; ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹ

לּמלוה. ינּׁש ׁשּלא ּבין ¯ÊÏ.לּלוה, יד להׁשית ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
ערב  להיֹות ולא ּברּבית, ּומלוה לכּתב לוה ולא עד, ולא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹֹ

."נׁש עליו תׂשימּון "לא ׁשּנאמר: ּביניהם, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשטר
.ÁÏ¯ ּפעּלת תלין "לא ׁשּנאמר: ׂשכיר, ּפעּלת לאחר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻׁשּלא

"אּת ּבזרֹוע,¯ËÏ..ׂשכיר חֹובֹו ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ
עבטֹו" לעבט ּביתֹו אל תבא "לא ׁשּלא ¯Ó..ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ

ׁשּנאמר: לֹו, צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו העבֹוט ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלמנֹוע
ּבעבטֹו" תׁשּכב עּמ,"לא ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא ּכלֹומר, ; ְְְְֲֲִִִַַַַַֹֹֹ

ּבּלילה. לֹו צרי והּוא הֹואיל ּבּלילה, לֹו הׁשיבּנּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָאּלא
.‡Ó¯ ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: האלמנה, למׁשּכן ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

לח ¯Ó·..אלמנה" אכל ׁשּלא ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים בל ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ורכב" רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯Ó‚..נפׁש, ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

תגנב" "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, נפׁש נפׁש.לגנב ּגנבת זֹו ; ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
.„Ó¯"ּתגנבּו "לא ׁשּנאמר: ממֹון, לגנב ּגנבת ׁשּלא זֹו ; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ

ָממֹון.

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום

.‰Ó¯"תגזל "לא ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא ¯ÂÓ..ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ
"רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, .להּסיג ְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹ

.ÊÓ¯"רע את תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, .ׁשּלא ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
.ÁÓ¯ תכ "ולא ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש .חׁשּו"ׁשּלא ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
.ËÓ¯ ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

לחברתׁשּקרּו" ׁשּיׁש ּבממֹון לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
.ּביד.¯ּתֹונּו "אל ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אחיו" את ׁשּנאמר:¯‡..איׁש ּבדברים, יֹונה ׁשּלא ְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָֹ
עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ּדברים."ולא אֹונאת זֹו ; ְְֲִִִֶַָָֹ

.·¯ לא "וגר  ׁשּנאמר: ּבדברים, הּגר את להֹונֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ּוממּכר,¯‚..תֹונה" ּבמּקח הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

תלחצּנּו" "ולא עבד ¯„..ׁשּנאמר: להחזיר ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
לארץ  ׁשּבחּוצה לאדֹוניו יׂשראל לארץ ׁשּנאמר:ׁשּברח , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אדניו". אל עבד תסּגיר עבד ¯‰."לא להֹונֹות ׁשּלא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ
ּבּטֹוב  יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה,

ּתֹונּנּו" לא ואלמנה,¯Â..לֹו, יתֹום לעּנֹות ׁשּלא ְְְֶֶַַָָָֹֹ
תעּנּון" לא ויתֹום, אלמנה "ּכל ׁשּלא ¯Ê..ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: עבד, עבֹודת עברי ּבעבד ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלעבד
עבד" עבד,¯Á..עבדת ממּכרת אֹותֹו למּכר ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

עבד" ממּכרת יּמכרּו "לא לעבד ¯Ë..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
"ּבפר בֹו תרּדה "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר עברי .ּבעבד ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

.Ò¯,ּבפר לֹו הּנמּכר עברי ּבעבד לעבד הּגֹוי להּניח ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא למּכר ¯Ò‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

למכרּה" ימׁשל "לא ׁשּנאמר: לאחר, עברּיה .אמה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Ò¯ ּכסּות ׁשאר היעּודה עברּיה מאמה למנע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא

יגרע" לא ועֹונתּה, ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: והּוא ועֹונה, ; ְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנׁשים. לׁשאר ּתאר ¯Ò‚.הּדין יפת אׁשת למּכר ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

"לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, ׁשּלא ¯Ò„..תמּכרּנה"להיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת אׁשת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹלכּבׁש

ּבּה" תחמד ¯Ò‰..תתעּמר "לא ׁשּנאמר: לחמד, ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
"רע "לא ¯ÂÒ..אׁשת ׁשּנאמר: להתאּוֹות, ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

"רע ּבית ׁשּלא ¯ÊÒ..תתאּוה הּׂשכיר יאכל ׁשּלא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהּוא המחּבר מן מלאכה ּגמר ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשעת

תניף" לא על ¯ÁÒ.."וחרמׁש יתר הּׂשכיר יּקח ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ואל  ;ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאכילתֹו,

תּתן" לא ,ּכלי..ËÒ¯,האבדה מן יתעּלם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
להתעּלם" תּוכל "לא ּבהמה ¯Ú..ׁשּנאמר: להּניח ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

חמֹור  תראה "לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר מּׂשאּה ּתחת ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹרֹובצת
"אחי..‡Ú¯ לא" ׁשּנאמר: ּבמּדה, עול לעׂשֹות ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
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ּבּמׁשּפט" עול ׁשהּכתּוב תעׂשּו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
הּמּדה. ּבמׁשּפט עול ּתעׂשּו לא ׁשּלא ¯Ú·.מזהיר: ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ

יהיה  "לא ׁשּנאמר: ואיפה, איפה ואבן אבן אצלנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות
וגֹו'" ּבבית ל..‚Ú¯:ׁשּנאמר הּמׁשּפט, לעּול ׁשּלא ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ׁשחד,¯Ú„.."לא לּקח ׁשּלא ְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
תּקח" לא "וׁשחד, ּגדֹול ¯Ú‰..ׁשּנאמר: לכּבד ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

ּגדֹול" ּפני תהּדר "ולא ׁשּנאמר: יירא ¯ÂÚ..ּבּדין, ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
איׁש" מּפני תגּורּו "לא ׁשּנאמר: רע, מאדם ּבּדין .הּדּין ְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.ÊÚ¯ תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, עני על לרחם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
חֹוטא,¯ÁÚ..ּבריבֹו" אדם מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָֹ

אב  מׁשּפט תּטה "לא ּבמצוֹות.ינ"ׁשּנאמר: אביֹון ּזה ; ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
.ËÚ¯ לא" ׁשּנאמר: קנסֹות, ּבדיני הּמּזיק על לרחם ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

"עינ ויתֹומים,¯Ù..תחֹוס ּגרים מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה "לא ׁשּלא ¯Ù‡..ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

"לא  ׁשּנאמר: עּמֹו, חברֹו ואין ּדינין מּבעלי מאחד ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלׁשמע
ׁשוא" ׁשמע רּבים ¯Ù·..תּׂשא אחרי לנטֹות ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

אחד, המזּכין על יֹותר המחּיבין היּו אם נפׁשֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבדברי
לרעת" רּבים אחרי תהיה "לא ׁשּלא ¯Ù‚..ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָילּמד
לנטת" רב, על תענה ּבּדּינין ¯Ù„.."ולא למּנֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹֹ

חכם  ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: אחרֹות, .ּבחכמֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.‰Ù¯ עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להעיד ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ּתׁשת ¯ÂÙ..ׁשקר" "אל ׁשּנאמר: עברה, ּבעל יעיד ׁשּלא ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חמס" עד להית רׁשע, עם יד..ÊÙ¯,קרֹוב יעיד ׁשּלא ְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
ּבנים" על אבֹות יּומתּו "לא למדּו,ׁשּנאמר: הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא ּבנים, ּבעדּות אבֹות יּומתּו ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשּלא
.ÁÙ¯ לא" ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי על הּדין לכרת ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

ּבאיׁש" אחד עד ׁשּנאמר:¯ËÙ..יקּום נקי, להרג ׁשּלא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
תרצח" עד ¯ˆ.."לא הּדעת, ּבאמד הּדין לחּת ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַַַַַֹֹֹֹ

אל  וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשל ּגּופֹו עדים ׁשני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיראּו
ּבדיני ¯ˆ‡..ּתהרג" ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין העד יֹורה ׁשּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

בנפׁש" יענה לא אחד, "ועד ׁשּנאמר: .נפׁשֹות, ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּדין,¯ˆ·. ׁשּיעמד קדם הריגה מחּיב להרג ְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻׁשּלא

העדה" לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
קדם .¯ˆ‚ אֹותֹו הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ְִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

"וקּצתה  ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע
"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, האנּוס,¯ˆ„..את לענׁש ׁשּלא ֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנערה לּקח ¯ˆ‰..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
רֹוצח" לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן .ּכפר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

.Âˆ¯ ולא" ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
מקלטֹו" עיר אל לנּוס כפר, לעמד ¯ˆÊ..תקחּו ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹ

"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, .על ֱֲֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
.Áˆ¯ ּדמים תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

"ּבבית..Ëˆ¯:ׁשּנאמר ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, להֹוסיף ˘.."ולפני ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב .ּבמלקּות ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"מּיׂשראל,˘‚..ּבלבב אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, ׁשּלא ˘‰..ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא ׁשּנאמר: על ˘Â..לנטר, אם לּקח ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Ê..הּבנים, ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׂשער .לגּלח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹ

.Á˘:ׁשּנאמר צרעת, סימני לתלׁש ּבנגע ׁשּלא "הּׁשמר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר:˘Ë..הּצרעת" איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד לא להחיֹות ˘È.."אׁשר ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
תחּיה" לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘È‡..מכּׁשף, ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

צבא  ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל צּבּור מּצרכי ּבדבר חתן ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָיתחּיב
ּבּצבא, יצא "לא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא החֹומה ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּוׁשמירת

ּדבר" לכל עליו יעבר ּפי ˘È·..ולא על להמרֹות ׁשּלא ְְְְֲִֶַַַָָָָָֹֹֹ
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, .ּבית ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.‚È˘ ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין הּתֹורה, מצוֹות על להֹוסיף ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
אׁשר  הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ּפה, על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבין
עליו" תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו - אתכם מצּוה .אנכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ

.„È˘ ולא" ׁשּנאמר: הּתֹורה, מצוֹות מּכל לגרע ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
מּמּנּו" ׁשּנאמר:˘ÂË..תגרע הּדּין, לקּלל ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

תקּלל" לא והּוא .˘ÊË."אלהים הּנׂשיא, לקּלל ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶַַַָֹֹֹ
"ונׂשיא  ׁשּנאמר: יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמל

תאר" לא ,בעּמ..ÊÈ˘ מּׁשאר אחד לקּלל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
חרׁש" תקּלל "לא ׁשּנאמר: לקּלל ˘ÁÈ..יׂשראל, ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

יּומת" מֹות ואּמֹו, אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, .אב ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ
.ËÈ˘,ואּמֹו אביו "ּומּכה ׁשּנאמר: ואם, אב להּכֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יּומת" ּבׁשּבת,˘Î..מֹות מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֶַַָָָָֹ
מלאכה" כל תעׂשה "לא להּלÎ˘‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

"אל  ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּדרכים ּכהֹולכי מדינה לתחּום ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָחּוץ
מּמקמֹו" איׁש ׁשּנאמר:˘Î·..יצא ּבׁשּבת, לענׁש ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

מׁשבתיכם" ּבכל אׁש תבערּו לעׂשֹות ˘Î‚.."לא ׁשּלא ְְְֲֲֵֵֶֶַַֹֹֹֹֹ
יעׂשה  לא מלאכה "ּכל ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמלאכה

ּפסח,˘Î„..ּבהם" ׁשל ּבּׁשביעי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבהם" יעׂשה לא מלאכה "ּכל ּבֹו: ׁשּלא ˘Î‰..ׁשּנאמר ְֱֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

מלאכת  "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשבּועֹות, ּבחג מלאכה ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות
תעׂשּו" לא ּבאחד ˘ÂÎ..עבדה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲֲֶֶַַָָָָֹֹֹ

לא  עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשביעי, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלחדׁש
הּכּפּורים,˘ÊÎ..תעׂשּו" ּביֹום מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַַָָֹ

תעׂשּו" לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּלא ˘ÁÎ..ׁשּנאמר ְְֱֲֶֶֶַַָָָֹֹ
מלאכת  "ּכל ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

תעׂשּו" לא ּבּיֹום ˘ËÎ..עבדה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲֲֶַַַָָָֹֹֹ
לא  עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשמיני

"אּמÏ˘..תעׂשּו" ׁשּנאמר: אם, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַֹ
ערותּה" תגּלה לא ערות ˘Ï‡..היא, לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
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תגּלה" לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Ï·..אחֹות, ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לא  אבי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלגּלֹות

[אֹו]˘Ï‚..תגּלה" האב מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ
,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: האם, ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ[ּו]מן

ערותּה" תגּלה לא - היא אחֹות..„Ï˘ לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ
"ּבנ ּבת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, ּבת ׁשּלא ˘Ï‰..ערות ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

תגּלה  לא ,ּבּת ּבת "אֹו ׁשּנאמר: הּבת, ּבת ערות ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַַֹלגּלֹות
לא ˘ÂÏ..ערותן" ולּמה הּבת; ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּבת; מן ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מּפני ּבּתֹורה? ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָנתּפרׁשה
ּכׁשאר  ּתֹורה, מּגּופי הּבת ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּומּפי

ׁשּנאמר:˘ÊÏ..עריֹות  ּובּתּה, אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה לגּלֹות ÁÏ.˘."ערות ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבנּה" ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה .ערות ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָ
.ËÏ˘ ואת" ׁשּנאמר: ּבּתּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

תּקח" לא ּבּתּה אחֹות ˘Ó..ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: .האם, ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

.‡Ó˘ ערות" ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות לגּלֹות ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי אׁשת ˘Ó·..אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

היא" ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו "אל ׁשּנאמר: האב, .אחי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
.‚Ó˘ ערות" ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּלא

תגּלה" לא ,ּכּלת..„Ó˘,אח אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תגּלה" לא אחי אׁשת "ערות ׁשּלא ˘Ó‰..ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

לא  אחתּה אל "ואּׁשה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, אחֹות ערות ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹלגּלֹות
"ואל ˘ÂÓ..תּקח" ׁשּנאמר: נּדה, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

תקרב" לא - טמאתּה ּבנּדת לגּלֹות ˘ÊÓ..אּׁשה ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֻ
תּתן  לא - עמית אׁשת "ואל ׁשּנאמר: איׁש, אׁשת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹערות

לזרע" ׁשכבּת..ÁÓ˘,ּבהמה עם לׁשּכב ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לזרע" ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל .ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.ËÓ˘ ואּׁשה" ׁשּנאמר: עליה, ּבהמה אּׁשה ּתביא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
לרבעּה" בהמה לפני תעמד עם ˘..לא לׁשּכב ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

תׁשּכב" לא - זכר "ואת ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘‡..זכר, ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
תגּלה" לא אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב ערות .לגּלֹות ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.·˘ ערות" ׁשּנאמר: עצמֹו, האב אחי ערות לגּלֹות ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי לעריֹות ˘‚..אחי לקרב ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

ונּׁשּוק  חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי לידי המביאין ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָּבדברים
תקרבּו לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל "אל ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּורמיזה

ערוה" לקרבה לגּלֹות אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ערוה  ּגּלּוי לידי ּבת ˘„..המביאה ממזר יּׂשא ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ה'" ּבקהל ממזר יבא "לא ׁשּנאמר: .יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.‰˘ ּכתּבה ּבלא הּנבעלת והיא קדׁשה, ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא

קדׁשה" תהיה "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Â..וקּדּוׁשין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו המגרׁש ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר
לקחּתּה" לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה .יּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

.Ê˘:ׁשּנאמר מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ּתּנׂשא ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
הּמת" אׁשת תהיה האֹונס ˘Á.."לא יגרׁש ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ימיו" ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: .אנּוסתֹו, ְֱֲֶֶַַַָָָָָֹ

.Ë˘:ּבֹו ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּלא
ימיו" ּכל לׁשּלחּה יּוכל ּבת ˘Ò.."לא סריס יּקח ׁשּלא ְְִִֶַַַַָָָָָֹֹ

ּדּכא" פצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא .˘Ò‡.יׂשראל, ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ועֹוף, חּיה ּבהמה ולא אדם לא הּמינין, מּכל זכר ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹלסרס

תעׂשּו" לא "ּובארצכם על ˘Ò·..ׁשּנאמר: למּנֹות ׁשּלא ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ
עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּגרים, מּקהל איׁש ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

נכרי" ׁשּנאמר:˘Ò‚..איׁש סּוסים, הּמל ירּבה ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
סּוסים" לֹו ירּבה נׁשים,˘Ò„.."לא הּמל ירּבה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

נׁשים" לֹו ירּבה  "ולא לֹו˘Ò‰..ׁשּנאמר: ירּבה ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לֹו ירּבה לא וזהב, "וכסף ׁשּנאמר: וזהב, ּכסף ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמל

.מאד" ְֹ

elàלֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ¥ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֹ
ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ּבסיני, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמׁשה
מצוה  ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין הּכללֹות אֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכל
ּבית  מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה היא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּומצוה,
וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו אחרֹות מצוֹות ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּדין.
מקרא  ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו וחכמים, נביאים ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָאֹותן
וערּובין  וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית חנּכה, ונר .מגּלה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻ

והּכל  ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ּומצוה מצוה לכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹויׁש
ּבחּבּור זה.יתּבאר ְְִִֵֶָ

Ïk לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו »ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ואינן  וכּו'"; הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹּולׁשמרם,
"לא  ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה. מצוֹות על ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּתֹוספת
רּׁשאי  נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? תגרע ולא עליו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹתסף
זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ולֹומר ּדבר, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלחּדׁש
הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו הּתֹורה, למצוֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָלהֹוסיפּה
עם  ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל מצוֹות. עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמאֹות
ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה הּזמן ּבאֹותֹו ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנביא

- ּגזרה ּדר אֹו אמרּוהֹוראה, לא ׁשהרי ּתֹוספת; זֹו אין ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
הּמגּלה  לקרֹות אֹו ערּוב לעׂשֹות צּוה הּוא ּברּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש
אּלא  הּתֹורה. על מֹוסיפין היּו ּכן, אמרּו ואּלּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבעֹונתּה.
וצּוּו ּתּקנּו ּדין ּבית עם ׁשהּנביאים אֹומרים, אנּו ְְְְִִִִִִִֵֶַָָּכ
הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחיו להזּכיר ּכדי ּבעֹונתּה הּמגּלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקרֹות
ּכדי  לׁשוענּו קרֹוב והיה לנּו, ׁשעׂשה ּותׁשּועֹות הּוא ְְְְְֵֵֶַָָָָָָָּברּו

ּולהּללֹו מה לברכֹו ׁשאמת הּבאים לּדֹורֹות להֹודיע ּוכדי , ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָ
לֹו אׁשר ּגדֹול, גֹוי "ּומי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָּׁשהבטיחנּו
ּומצוה  מצוה ּכל היא זֹו ּדר ועל אליו". קרבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹאלהים

תעׂשה. לא ּובין עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא
הקדמת הרמב "ם 

ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַֹ

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
¦¨§ספרים:

¯ÙÒÔBL‡¯ מׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יחּוד  ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע וצרי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹרּבנּו,
זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ואּסּור הּוא, ּברּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמֹו

הּמּדע'. ֵֶַַָ'ספר
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¯ÙÒÈLׁשּנצטּוינּו ּתדירֹות, ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ
ּכגֹון  - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ּכדי ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לפי  ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ּותפּלה, ׁשמע, ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָקרּית
לא  ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ּבבׂשרנּו אֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי ּבהן. וכּיֹוצא ציצית ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפּלין

ֲַָאהבה'.
¯ÙÒÈLÈÏL ּבזמּנים ׁשהן הּמצֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָֹ

ספר  ׁשם וקראתי ּומֹועדֹות. ׁשּבת, ּכגֹון - ְְְֲִִֵֵֶַָָָידּועים 
זמּנים'. 'ספר ְִֵֶֶַזה,

¯ÙÒÈÚÈ·¯ ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ
ספר  ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום וגרּוׁשין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשין

נׁשים'. 'ספר ִֵֶֶָזה,
¯ÙÒÈLÈÓÁ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ

ענינים  ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
ּבעריֹות  האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום קּדׁשנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻהאּלּו
מן  אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם אסּורֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּובמאכלֹות
ׁשם  וקראתי העּמים". מן אתכם הבּדלּתי "אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּמים",

קדּׁשה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶָֻספר
¯ÙÒÈML מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּונדרים. ׁשבּועֹות ּכגֹון - ּבדברים עצמֹו ְְְְְִִִֶַַָָָׁשאסר
הפלאה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָוקראתי

¯ÙÒÈÚÈ·L- הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
ּוׁשאר  ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ׁשמּטין ְְְְְְְִִַַָּכגֹון
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. עּמהן הּנגללין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמצוֹות

ְִָזרעים'.
¯ÙÒÈÈÓLמקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְִִִֵֶֶַָֹ

'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוקרּבנֹות
ֲָעבֹודה'.

¯ÙÒÈÚÈLz.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
קרּבנֹות'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒÈ¯ÈNÚ.וטמאֹות ּבטהרֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְְְְֳִֵֶֶָֹֻ
טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ „Á‡,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשם  וקראתי ּבּגּוף. אֹו ּבּממֹון ּתחּלה הּזק ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

נזיקין'. 'ספר זה, ְִִֵֵֶֶֶספר
¯ÙÒ¯NÚ ÌÈL.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ

קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי
¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְִֵֶֶָָֹ

ּכגֹון  - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ּבׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלחברֹו,
ספר  ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ּובעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָׁשֹומרין,

מׁשּפטים'. 'ספר ְִִֵֶֶָזה,
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין - ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. הּמל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָודין

ְִׁשֹופטים'.
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק

הּדינים  וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים

הּמּדע  ¨©©¤¥ספר
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹמצוֹות
יעלה  ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) ְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפרטן:
(ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָּבמחׁשבה
לחּלל  ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) ְְְְְְֳִִֵֶֶַַָָֹלאהבֹו;
(ט) עליהן; ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשמֹו;

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; המדּבר הּנביא מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹלׁשמע
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּפרטן:
לׂשנא  ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) הרעים; את ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאהב
ׁשּלא  (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹאחים;
לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא (ט) אמללין; ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹֻלעּנֹות

לנטר. ׁשּלא ְִֶֹֹ(יא)
˙BÎÏ‰.‰¯Bz „eÓÏz(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
˙BÎÏ‰.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú אחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ

ותׁשע  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַוחמּׁשים
ׁשּלא  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב  הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
לעׂשֹות  ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
(ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּפסל
אחרים  להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹֹׁשּלא
(יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
(יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל ליהנֹות ְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
יּמנע  ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹלהּצילֹו;
ׁשּלא  (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּללּמד
ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלׁשמע
(כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹואפּלּו
אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
(כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹֹ(כה)
אבן  על להׁשּתחוֹות ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
זרה  עבֹודה לאּבד (ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׂשּכית;
זרה  ּבעבֹודה ליהנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוכל
(לג) נעבד; ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹּובכל
לחן  ׁשּלא (לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לנהֹוג  ׁשּלא (לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַֹֹעליהם;
ׁשּלא  (לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבמנהגֹותיהם
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תגּלה" לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Ï·..אחֹות, ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לא  אבי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלגּלֹות

[אֹו]˘Ï‚..תגּלה" האב מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ
,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: האם, ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ[ּו]מן

ערותּה" תגּלה לא - היא אחֹות..„Ï˘ לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ
"ּבנ ּבת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, ּבת ׁשּלא ˘Ï‰..ערות ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

תגּלה  לא ,ּבּת ּבת "אֹו ׁשּנאמר: הּבת, ּבת ערות ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַַֹלגּלֹות
לא ˘ÂÏ..ערותן" ולּמה הּבת; ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּבת; מן ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מּפני ּבּתֹורה? ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָנתּפרׁשה
ּכׁשאר  ּתֹורה, מּגּופי הּבת ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּומּפי

ׁשּנאמר:˘ÊÏ..עריֹות  ּובּתּה, אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה לגּלֹות ÁÏ.˘."ערות ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבנּה" ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה .ערות ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָ
.ËÏ˘ ואת" ׁשּנאמר: ּבּתּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

תּקח" לא ּבּתּה אחֹות ˘Ó..ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: .האם, ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

.‡Ó˘ ערות" ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות לגּלֹות ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי אׁשת ˘Ó·..אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

היא" ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו "אל ׁשּנאמר: האב, .אחי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
.‚Ó˘ ערות" ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּלא

תגּלה" לא ,ּכּלת..„Ó˘,אח אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תגּלה" לא אחי אׁשת "ערות ׁשּלא ˘Ó‰..ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

לא  אחתּה אל "ואּׁשה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, אחֹות ערות ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹלגּלֹות
"ואל ˘ÂÓ..תּקח" ׁשּנאמר: נּדה, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

תקרב" לא - טמאתּה ּבנּדת לגּלֹות ˘ÊÓ..אּׁשה ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֻ
תּתן  לא - עמית אׁשת "ואל ׁשּנאמר: איׁש, אׁשת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹערות

לזרע" ׁשכבּת..ÁÓ˘,ּבהמה עם לׁשּכב ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לזרע" ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל .ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.ËÓ˘ ואּׁשה" ׁשּנאמר: עליה, ּבהמה אּׁשה ּתביא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
לרבעּה" בהמה לפני תעמד עם ˘..לא לׁשּכב ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

תׁשּכב" לא - זכר "ואת ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘‡..זכר, ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
תגּלה" לא אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב ערות .לגּלֹות ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.·˘ ערות" ׁשּנאמר: עצמֹו, האב אחי ערות לגּלֹות ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי לעריֹות ˘‚..אחי לקרב ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

ונּׁשּוק  חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי לידי המביאין ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָּבדברים
תקרבּו לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל "אל ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּורמיזה

ערוה" לקרבה לגּלֹות אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ערוה  ּגּלּוי לידי ּבת ˘„..המביאה ממזר יּׂשא ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ה'" ּבקהל ממזר יבא "לא ׁשּנאמר: .יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.‰˘ ּכתּבה ּבלא הּנבעלת והיא קדׁשה, ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא

קדׁשה" תהיה "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Â..וקּדּוׁשין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו המגרׁש ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר
לקחּתּה" לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה .יּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

.Ê˘:ׁשּנאמר מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ּתּנׂשא ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
הּמת" אׁשת תהיה האֹונס ˘Á.."לא יגרׁש ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ימיו" ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: .אנּוסתֹו, ְֱֲֶֶַַַָָָָָֹ

.Ë˘:ּבֹו ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּלא
ימיו" ּכל לׁשּלחּה יּוכל ּבת ˘Ò.."לא סריס יּקח ׁשּלא ְְִִֶַַַַָָָָָֹֹ

ּדּכא" פצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא .˘Ò‡.יׂשראל, ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ועֹוף, חּיה ּבהמה ולא אדם לא הּמינין, מּכל זכר ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹלסרס

תעׂשּו" לא "ּובארצכם על ˘Ò·..ׁשּנאמר: למּנֹות ׁשּלא ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ
עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּגרים, מּקהל איׁש ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

נכרי" ׁשּנאמר:˘Ò‚..איׁש סּוסים, הּמל ירּבה ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
סּוסים" לֹו ירּבה נׁשים,˘Ò„.."לא הּמל ירּבה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

נׁשים" לֹו ירּבה  "ולא לֹו˘Ò‰..ׁשּנאמר: ירּבה ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לֹו ירּבה לא וזהב, "וכסף ׁשּנאמר: וזהב, ּכסף ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמל

.מאד" ְֹ

elàלֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ¥ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֹ
ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ּבסיני, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמׁשה
מצוה  ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין הּכללֹות אֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכל
ּבית  מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה היא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּומצוה,
וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו אחרֹות מצוֹות ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּדין.
מקרא  ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו וחכמים, נביאים ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָאֹותן
וערּובין  וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית חנּכה, ונר .מגּלה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻ

והּכל  ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ּומצוה מצוה לכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹויׁש
ּבחּבּור זה.יתּבאר ְְִִֵֶָ

Ïk לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו »ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ואינן  וכּו'"; הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹּולׁשמרם,
"לא  ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה. מצוֹות על ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּתֹוספת
רּׁשאי  נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? תגרע ולא עליו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹתסף
זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ולֹומר ּדבר, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלחּדׁש
הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו הּתֹורה, למצוֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָלהֹוסיפּה
עם  ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל מצוֹות. עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמאֹות
ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה הּזמן ּבאֹותֹו ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנביא

- ּגזרה ּדר אֹו אמרּוהֹוראה, לא ׁשהרי ּתֹוספת; זֹו אין ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
הּמגּלה  לקרֹות אֹו ערּוב לעׂשֹות צּוה הּוא ּברּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש
אּלא  הּתֹורה. על מֹוסיפין היּו ּכן, אמרּו ואּלּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבעֹונתּה.
וצּוּו ּתּקנּו ּדין ּבית עם ׁשהּנביאים אֹומרים, אנּו ְְְְִִִִִִִֵֶַָָּכ
הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחיו להזּכיר ּכדי ּבעֹונתּה הּמגּלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקרֹות
ּכדי  לׁשוענּו קרֹוב והיה לנּו, ׁשעׂשה ּותׁשּועֹות הּוא ְְְְְֵֵֶַָָָָָָָּברּו

ּולהּללֹו מה לברכֹו ׁשאמת הּבאים לּדֹורֹות להֹודיע ּוכדי , ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָ
לֹו אׁשר ּגדֹול, גֹוי "ּומי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָּׁשהבטיחנּו
ּומצוה  מצוה ּכל היא זֹו ּדר ועל אליו". קרבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹאלהים

תעׂשה. לא ּובין עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא
הקדמת הרמב "ם 

ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַֹ

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
¦¨§ספרים:

¯ÙÒÔBL‡¯ מׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יחּוד  ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע וצרי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹרּבנּו,
זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ואּסּור הּוא, ּברּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמֹו

הּמּדע'. ֵֶַַָ'ספר
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¯ÙÒÈLׁשּנצטּוינּו ּתדירֹות, ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ
ּכגֹון  - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ּכדי ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לפי  ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ּותפּלה, ׁשמע, ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָקרּית
לא  ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ּבבׂשרנּו אֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי ּבהן. וכּיֹוצא ציצית ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפּלין

ֲַָאהבה'.
¯ÙÒÈLÈÏL ּבזמּנים ׁשהן הּמצֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָֹ

ספר  ׁשם וקראתי ּומֹועדֹות. ׁשּבת, ּכגֹון - ְְְֲִִֵֵֶַָָָידּועים 
זמּנים'. 'ספר ְִֵֶֶַזה,

¯ÙÒÈÚÈ·¯ ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ
ספר  ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום וגרּוׁשין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשין

נׁשים'. 'ספר ִֵֶֶָזה,
¯ÙÒÈLÈÓÁ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ

ענינים  ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
ּבעריֹות  האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום קּדׁשנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻהאּלּו
מן  אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם אסּורֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּובמאכלֹות
ׁשם  וקראתי העּמים". מן אתכם הבּדלּתי "אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּמים",

קדּׁשה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶָֻספר
¯ÙÒÈML מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּונדרים. ׁשבּועֹות ּכגֹון - ּבדברים עצמֹו ְְְְְִִִֶַַָָָׁשאסר
הפלאה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָוקראתי

¯ÙÒÈÚÈ·L- הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
ּוׁשאר  ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ׁשמּטין ְְְְְְְִִַַָּכגֹון
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. עּמהן הּנגללין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמצוֹות

ְִָזרעים'.
¯ÙÒÈÈÓLמקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְִִִֵֶֶַָֹ

'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוקרּבנֹות
ֲָעבֹודה'.

¯ÙÒÈÚÈLz.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
קרּבנֹות'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒÈ¯ÈNÚ.וטמאֹות ּבטהרֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְְְְֳִֵֶֶָֹֻ
טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ „Á‡,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשם  וקראתי ּבּגּוף. אֹו ּבּממֹון ּתחּלה הּזק ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

נזיקין'. 'ספר זה, ְִִֵֵֶֶֶספר
¯ÙÒ¯NÚ ÌÈL.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ

קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי
¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְִֵֶֶָָֹ

ּכגֹון  - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ּבׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלחברֹו,
ספר  ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ּובעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָׁשֹומרין,

מׁשּפטים'. 'ספר ְִִֵֶֶָזה,
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין - ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. הּמל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָודין

ְִׁשֹופטים'.
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק

הּדינים  וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים

הּמּדע  ¨©©¤¥ספר
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹמצוֹות
יעלה  ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) ְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפרטן:
(ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָּבמחׁשבה
לחּלל  ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) ְְְְְְֳִִֵֶֶַַָָֹלאהבֹו;
(ט) עליהן; ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשמֹו;

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; המדּבר הּנביא מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹלׁשמע
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּפרטן:
לׂשנא  ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) הרעים; את ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאהב
ׁשּלא  (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹאחים;
לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא (ט) אמללין; ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹֻלעּנֹות

לנטר. ׁשּלא ְִֶֹֹ(יא)
˙BÎÏ‰.‰¯Bz „eÓÏz(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
˙BÎÏ‰.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú אחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ

ותׁשע  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַוחמּׁשים
ׁשּלא  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב  הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
לעׂשֹות  ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
(ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּפסל
אחרים  להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹֹׁשּלא
(יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
(יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל ליהנֹות ְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
יּמנע  ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹלהּצילֹו;
ׁשּלא  (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּללּמד
ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלׁשמע
(כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹואפּלּו
אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
(כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹֹ(כה)
אבן  על להׁשּתחוֹות ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
זרה  עבֹודה לאּבד (ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׂשּכית;
זרה  ּבעבֹודה ליהנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוכל
(לג) נעבד; ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹּובכל
לחן  ׁשּלא (לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לנהֹוג  ׁשּלא (לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַֹֹעליהם;
ׁשּלא  (לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבמנהגֹותיהם
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(מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) ְְְִֵֶֶֶֶַֹֹֹֹלקסם;
(מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
(מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹלהּקיף

ּתעּד ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש יעּדה עדי ׁשּלא אּׁשה ה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
(נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא (מט) ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹאיׁש;

מת. על קרחה לעׂשֹות ְֲֵֶַַָָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰·eLz ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֶַַַָ

ויתוּדה  ה', לפני מחטאֹו .החֹוטא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
- וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
לא  מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם עׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹׁשׁש

ֲֶַתעׂשה.

אהבה  ¨£©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÚÓL ˙i¯˜ לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע ְְֲִִַַַַַקרּית
˙BÎÏ‰.ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְִֵֵָָ

ּבכל  ּבתפּלה ה' את לעבד (א) עׂשה: ְְְֲֲִִִֵֶַָָֹמצוֹות
יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר (ב) ְְְֲִִֵֵֶָָָֹיֹום;

˙BÎÏ‰.‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»ְִֵָָ
להיֹות  (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶָָָחמׁש
מזּוזה  לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרן (ב) הראׁש; על ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹּתפּלין
לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ׁשני  לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ(ה)

ּתֹורה. ְִֵָספרי
˙BÎÏ‰.˙ÈˆÈˆ ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ

הּכ ּכנפי סּות.על ְְֵַַַ
˙BÎÏ‰.˙BÎ¯aׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אכילה. ֲִַַָאחר
˙BÎÏ‰.‰ÏÈÓ את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְֲִִֵֶַַַָ

הּׁשמיני. ּבּיֹום ְְִִִַַַָהּזכרים
מצוֹות  עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו

ֲֵעׂשה.

זמּנים  ¦©§¤¥ספר
הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות  ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
הלכֹות  ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹׁשקלים,

וחנּכה. ְֲִַָָֻמגּלה
˙BÎÏ‰.˙aL מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
ׁשּלא  (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹלׁשּבת
(ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; ְְְֲֵֶַַַַָָָֹֹלענׁש

ּבזכירה  הּיֹום .לקּדׁש ְְִִֵַַָ
˙BÎÏ‰.ÔÈ·e¯Ú מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְֲִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ואינּה ְְְִִִֵַָָסֹופרים
˙BÎÏ‰.¯BNÚ ˙˙È·L- מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְִִֵַַָָ

וזה  תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) ּפרטן: ְְְֲִִֶַָָָָֹֹהּוא
ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) ְְְְְֱִִֶֶַָָֹֹמלאכה;

˙BÎÏ‰.·BË ÌBÈ ˙˙È·L עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ
לא  מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְֲִִִֵֵֵֹמצוֹות
(ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;

ּפסח;ׁש ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
חג  ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָֹֹ(ד)
ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) ְְְֲִֶַַָָָֹֹֹהּׁשבּועֹות;
ּבראׁשֹון  לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹהּׁשנה;
ּבּׁשמיני  לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) חג; ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹׁשל

מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) חג; ְֲֶֶַַָָֹׁשל
˙BÎÏ‰.‰vÓe ıÓÁׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
מחצֹות  עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפרטן:
(ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית (ב) ּולמעלה; ְְְְְְִֵַַַַָָָָָהּיֹום
חמץ  ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ׁשּלא (ה ) ׁשבעה; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּכל
(ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיּמצא

הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת ְְְְִִִִֵַַַַַָלסּפר
˙BÎÏ‰.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשֹופר  קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶַָָָֹעׂשה;
לּטל  (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָלּולב
˙BÎÏ‰.ÌÈÏ˜Lאיׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
˙BÎÏ‰.L„Á‰ Lec˜ לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

ּכל  ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָֹולידע
הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש ְֵֵֶֶַָָָָֹֹחדׁש

˙BÎÏ‰.˙BiÚz להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְֲִִִֵַַַַ
על  ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' לפני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹולזעק

ִַהּצּבּור.
˙BÎÏ‰.‰kÁÂ ‰l‚Ó עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ

הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי
- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע

סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;
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נׁשים  ¦¨¤¥ספר
הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ׂשֹוטה. ְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙eLÈ‡ מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
אּׁשה  ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא ְְִִִִִִִֵֶָָָָָֹֻ(א)
ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) וקּדּוׁשין; ּכתּבה ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹֻּבלא

מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות ְְְִִִֶָ(ד)
˙BÎÏ‰.ÔÈLe¯b מצות (א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשּלא  (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְֲִִִֵֶַָיחזיר

˙BÎÏ‰.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
הּוא  וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצוֹות
לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּפרטן:

מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד ְֵֶֶַַָָָָָָזר
˙BÎÏ‰.‰Ïe˙a ‰¯Úׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרטן:
ּתחת  רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁש מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; אׁשּתֹו.ּבעלּה את רע ם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
˙BÎÏ‰.‰ËBN מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְְֲַַַַַָָָָ(א)

לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
מהן  - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע

ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום

קדּׁשה  ¨ª§¤¥ספר
ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.‰‡Èa È¯eq‡ ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְִִֵֶַָָֹ

מצוֹות  ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַֹמצוֹות
(ב) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
ׁשּלא  (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על לבא ְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ּבת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹלבעל
אּׁשה  לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא (ז) ּבת; ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹלבעל
אּׁשה  לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹּובּתּה;
לבעל  ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ְְֲִִִֶֶַָָֹֹֹֹּובת
ׁשּלא  (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא (יג ) אם; ְֲֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹאחֹות
ׁשּלא  (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) הּבן; אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
(יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָֹֹלבעל
זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה אּׁשה ּתביא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אחי  ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ(כ)

נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא (כב) ְְִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֹהאב;
ּומֹואבי  עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; להתחּתן ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ(כד)
מּלבֹוא  מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹּבּקהל;
מּלבֹוא  אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹּבּקהל;
יבֹוא  ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּקהל;
ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹסריס
ּכהן  יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹֹ(לא)
ּגדֹול  ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) קּדּוׁשין; ּבלא אפּלּו אלמנה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹּגדֹול
ׁשּלא  (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבתּולה
אדם  יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו ) זֹונה; ְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹיּׂשא

ּבעל. ׁשּלא ואפּלּו העריֹות, מּכל ְֲֲִִֶַַַַָָָָֹלאחת
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְִֵֶָָ

וארּבע  עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַועׂשרים
לבּדק  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹועׂשרים
(ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל וחּיה, ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבסימני
לבּדק  (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל העֹוף, ּבסימני ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹלבּדק
ּבסימני  לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ּדגים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּבסימני
ּבהמה  לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹחגבים,
לאכל  ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) טמאה; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹוחּיה
ׁשּלא  (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) טמאים; ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹּדגים
ׁשּלא  (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) הארץ; ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹלאכל
לאכל  ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
ליהנֹות  ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ׁשּלא (יג) הּמים; ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשרץ
לאכל  ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ׁשּלא (טו) הּנסקל; ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹּבׁשֹור
חלב  לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; לאכל ׁשּלא (יז) החי; מן ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹאבר
ׁשּלא  (כ) הּנׁשה; ּגיד לאכל ׁשּלא (יט) טהֹורה; ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבהמה
לאכל  ׁשּלא (כב) לבּׁשלֹו; ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר ְְְֱֱֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלאכל
(כד) החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה ְֱִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹלחם
ערלה; לאכל ׁשּלא (כה) החדׁש; מן ּכרמל לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
(כח) טבל; לאכל ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ(כו)

.נס יין לׁשּתֹות ְִֵֶֶֶֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁLׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹמצוֹות
אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, (א) ְְְְִִֶַַַָָָֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא  (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ּביֹום ּבנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָֹואת
על  לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; על האם ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלּקח

ִַָהּבנים.
מהן  - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

הפלאה  ¨¨§©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
˙BÎÏ‰.˙BÚe·L אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְִִֵֵַַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצות
את  לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ליּׁשבע ׁשּלא (א) ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפרטן:
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(מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) ְְְִֵֶֶֶֶַֹֹֹֹלקסם;
(מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
(מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹלהּקיף

ּתעּד ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש יעּדה עדי ׁשּלא אּׁשה ה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
(נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא (מט) ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹאיׁש;

מת. על קרחה לעׂשֹות ְֲֵֶַַָָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰·eLz ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֶַַַָ

ויתוּדה  ה', לפני מחטאֹו .החֹוטא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
- וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
לא  מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם עׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹׁשׁש

ֲֶַתעׂשה.

אהבה  ¨£©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÚÓL ˙i¯˜ לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע ְְֲִִַַַַַקרּית
˙BÎÏ‰.ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְִֵֵָָ

ּבכל  ּבתפּלה ה' את לעבד (א) עׂשה: ְְְֲֲִִִֵֶַָָֹמצוֹות
יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר (ב) ְְְֲִִֵֵֶָָָֹיֹום;

˙BÎÏ‰.‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»ְִֵָָ
להיֹות  (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶָָָחמׁש
מזּוזה  לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרן (ב) הראׁש; על ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹּתפּלין
לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ׁשני  לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ(ה)

ּתֹורה. ְִֵָספרי
˙BÎÏ‰.˙ÈˆÈˆ ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ

הּכ ּכנפי סּות.על ְְֵַַַ
˙BÎÏ‰.˙BÎ¯aׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אכילה. ֲִַַָאחר
˙BÎÏ‰.‰ÏÈÓ את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְֲִִֵֶַַַָ

הּׁשמיני. ּבּיֹום ְְִִִַַַָהּזכרים
מצוֹות  עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו

ֲֵעׂשה.

זמּנים  ¦©§¤¥ספר
הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות  ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
הלכֹות  ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹׁשקלים,

וחנּכה. ְֲִַָָֻמגּלה
˙BÎÏ‰.˙aL מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
ׁשּלא  (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹלׁשּבת
(ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; ְְְֲֵֶַַַַָָָֹֹלענׁש

ּבזכירה  הּיֹום .לקּדׁש ְְִִֵַַָ
˙BÎÏ‰.ÔÈ·e¯Ú מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְֲִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ואינּה ְְְִִִֵַָָסֹופרים
˙BÎÏ‰.¯BNÚ ˙˙È·L- מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְִִֵַַָָ

וזה  תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) ּפרטן: ְְְֲִִֶַָָָָֹֹהּוא
ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) ְְְְְֱִִֶֶַָָֹֹמלאכה;

˙BÎÏ‰.·BË ÌBÈ ˙˙È·L עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ
לא  מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְֲִִִֵֵֵֹמצוֹות
(ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;

ּפסח;ׁש ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
חג  ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָֹֹ(ד)
ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) ְְְֲִֶַַָָָֹֹֹהּׁשבּועֹות;
ּבראׁשֹון  לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹהּׁשנה;
ּבּׁשמיני  לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) חג; ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹׁשל

מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) חג; ְֲֶֶַַָָֹׁשל
˙BÎÏ‰.‰vÓe ıÓÁׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
מחצֹות  עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפרטן:
(ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית (ב) ּולמעלה; ְְְְְְִֵַַַַָָָָָהּיֹום
חמץ  ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ׁשּלא (ה ) ׁשבעה; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּכל
(ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיּמצא

הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת ְְְְִִִִֵַַַַַָלסּפר
˙BÎÏ‰.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשֹופר  קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶַָָָֹעׂשה;
לּטל  (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָלּולב
˙BÎÏ‰.ÌÈÏ˜Lאיׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
˙BÎÏ‰.L„Á‰ Lec˜ לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

ּכל  ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָֹולידע
הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש ְֵֵֶֶַָָָָֹֹחדׁש

˙BÎÏ‰.˙BiÚz להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְֲִִִֵַַַַ
על  ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' לפני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹולזעק

ִַהּצּבּור.
˙BÎÏ‰.‰kÁÂ ‰l‚Ó עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ

הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי
- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע

סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;

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

m"anxd zncwd - zah 'b iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נׁשים  ¦¨¤¥ספר
הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ׂשֹוטה. ְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙eLÈ‡ מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
אּׁשה  ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא ְְִִִִִִִֵֶָָָָָֹֻ(א)
ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) וקּדּוׁשין; ּכתּבה ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹֻּבלא

מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות ְְְִִִֶָ(ד)
˙BÎÏ‰.ÔÈLe¯b מצות (א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשּלא  (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְֲִִִֵֶַָיחזיר

˙BÎÏ‰.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
הּוא  וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצוֹות
לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּפרטן:

מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד ְֵֶֶַַָָָָָָזר
˙BÎÏ‰.‰Ïe˙a ‰¯Úׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרטן:
ּתחת  רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁש מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; אׁשּתֹו.ּבעלּה את רע ם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
˙BÎÏ‰.‰ËBN מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְְֲַַַַַָָָָ(א)

לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
מהן  - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע

ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום

קדּׁשה  ¨ª§¤¥ספר
ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.‰‡Èa È¯eq‡ ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְִִֵֶַָָֹ

מצוֹות  ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַֹמצוֹות
(ב) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
ׁשּלא  (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על לבא ְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ּבת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹלבעל
אּׁשה  לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא (ז) ּבת; ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹלבעל
אּׁשה  לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹּובּתּה;
לבעל  ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ְְֲִִִֶֶַָָֹֹֹֹּובת
ׁשּלא  (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא (יג ) אם; ְֲֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹאחֹות
ׁשּלא  (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) הּבן; אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
(יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָֹֹלבעל
זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה אּׁשה ּתביא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אחי  ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ(כ)

נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא (כב) ְְִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֹהאב;
ּומֹואבי  עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; להתחּתן ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ(כד)
מּלבֹוא  מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹּבּקהל;
מּלבֹוא  אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹּבּקהל;
יבֹוא  ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּקהל;
ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹסריס
ּכהן  יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹֹ(לא)
ּגדֹול  ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) קּדּוׁשין; ּבלא אפּלּו אלמנה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹּגדֹול
ׁשּלא  (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבתּולה
אדם  יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו ) זֹונה; ְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹיּׂשא

ּבעל. ׁשּלא ואפּלּו העריֹות, מּכל ְֲֲִִֶַַַַָָָָֹלאחת
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְִֵֶָָ

וארּבע  עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַועׂשרים
לבּדק  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹועׂשרים
(ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל וחּיה, ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבסימני
לבּדק  (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל העֹוף, ּבסימני ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹלבּדק
ּבסימני  לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ּדגים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּבסימני
ּבהמה  לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹחגבים,
לאכל  ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) טמאה; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹוחּיה
ׁשּלא  (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) טמאים; ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹּדגים
ׁשּלא  (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) הארץ; ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹלאכל
לאכל  ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
ליהנֹות  ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ׁשּלא (יג) הּמים; ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשרץ
לאכל  ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ׁשּלא (טו) הּנסקל; ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹּבׁשֹור
חלב  לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; לאכל ׁשּלא (יז) החי; מן ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹאבר
ׁשּלא  (כ) הּנׁשה; ּגיד לאכל ׁשּלא (יט) טהֹורה; ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבהמה
לאכל  ׁשּלא (כב) לבּׁשלֹו; ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר ְְְֱֱֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלאכל
(כד) החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה ְֱִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹלחם
ערלה; לאכל ׁשּלא (כה) החדׁש; מן ּכרמל לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
(כח) טבל; לאכל ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ(כו)

.נס יין לׁשּתֹות ְִֵֶֶֶֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁLׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹמצוֹות
אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, (א) ְְְְִִֶַַַָָָֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא  (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ּביֹום ּבנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָֹואת
על  לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; על האם ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלּקח

ִַָהּבנים.
מהן  - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

הפלאה  ¨¨§©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
˙BÎÏ‰.˙BÚe·L אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְִִֵֵַַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצות
את  לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ליּׁשבע ׁשּלא (א) ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפרטן:
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על  ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹׁשמֹו
ּבאמת. ּבׁשמֹו ליּׁשבע (ה) ממֹון; ְְֱִִִֶֶַַָָּכפירת

˙BÎÏ‰.ÌÈ¯„ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
ׁשּלא  (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ(א)
הפר  הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר (ג) ּדברֹו; ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיחל

ׁשּבכתב. ּבּתֹורה המפרׁש ְְְִִֶַַָָָָֹנדרים
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÊ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹעׂשה,
ּכל  ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ׁשּיגּדל (א) ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפרטן:

יין  הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא (ג) נזרֹו; ואפּלּוימי יין, ּתערבת ולא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
יאכל  ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ׁשּלהן; ֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹחמץ
(ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;
(י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל יּכנס ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות, על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיגּלח
˙BÎÏ‰.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú- מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֶַָָ

תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹחמׁש
מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָֹוזה
(ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּתֹורה,
מחרים  ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) ּבּתים; ערכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּדין

חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹנכסיו;
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

זרעים  ¦¨§¤¥ספר
הלכֹות  ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות  מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
מּתנֹות  ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְְִִֵָָֻּכהּנה,
˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïk;תעׂשה לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוזה
להרּביע  ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ(ב)
ּבהמה  ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּכלאים; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבהמה

ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא (ה) ְְְִִִֶֶַָֹֹּכאחד;
˙BÎÏ‰.ÌÈiÚ ˙BzÓ מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

תעׂשה; לא מצוֹות ו ׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע -ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹ
הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) ּפרטן: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
עֹוללֹות  לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ(ג)

הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) (ח)ּבּכרם; הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשּלא  (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
(יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) הּׁשכחה; לקחת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָיׁשּוב

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּבמּסת צדקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּתן
˙BÎÏ‰.˙BÓe¯z ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּתרּומת  להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) ְְְְְְְְִִַַַָָָָּפרטן:
אּלא  לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמעׂשר;

ׁשּלא  (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיפריׁש
יאכל  ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹיאכל
ׁשּלא  (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹערל

הּקדׁשים. מן המּורם מן ולא ּתרּומה, חללה ְְֲֳִִִַַַָָָָָֹֹּתאכל
˙BÎÏ‰.¯NÚÓלהפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲִִִֵַַַַ

הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָמעׂשר
ללוּים. ְְְִִִַולּתנֹו

˙BÎÏ‰.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְִֵֵַָָ
לא  מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִִֵֵָֹֹמצוֹות
(ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָתעׂשה;
מאכילה  חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשּלא
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ  ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
להיֹות  (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו  ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע

הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר
˙BÎÏ‰ÌÈ¯eka‰p‰k ˙BzÓ ¯‡L ÌÚ ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»

.ÔÈÏe·baL ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ∆«¿ƒְְְִִֵֵֶַָָ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמצוֹות
הּכהן  יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ּולהעלֹותן ּבּכּורים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹלהפריׁש
להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ְְְֲִִִִִִֵֶַַָּבּכּורים
לּתן  (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת (ה) לּכהן; ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹחּלה
לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ּבכֹור לפּדֹות (ז) הּגז; ראׁשית ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹלֹו
ּפטר  לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת חמֹור ּפטר לפּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ(ח)

לפּדֹותֹו. רצה לא אם ְֲִִָָֹחמֹור,
˙BÎÏ‰.Ï·BÈÂ ‰hÓL ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְִִִֵֶַָָ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹמצוֹות
מּמלאכה  הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלא
(ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביעית;
הּספיח  יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה האילן עבֹודת יעבד ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹּכנגד
ּכל  ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ(ו)
יּמנע  ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹהלואתֹו;
לסּפר  (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹמּלהלוֹות
לתקע  (יב) חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
(יג) חפׁשים; עבדים לצאת ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבּׁשֹופר
ּכנגד  ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טז) הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא (טו) ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים;
ּוׂשדה  אחּזה ׂשדה ּדין והּוא זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻלּתן
ערי  ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמקנה;
אּלא  יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא (יט) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹחֹומה;
ׁשבט  יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; לׁשבת מּתנה ערים להם ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנֹותנים
ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ללוּים לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלוי
ּבין  לעֹולם ּגֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ(כב)

הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל ְְִֵֵֵֵַַַַלפני
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הּמצ  ּכל -נמצאּו וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות וֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
לא  מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹמהם

ֲֶַתעׂשה.

עבֹודה  ¨£¤¥ספר
הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות  הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת  הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÁa‰ ˙Èaׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹמצוֹות
ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּפרטן:
הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות לעלֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ(ג)
ׁשמירת  להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את לׁשמר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ה)

ְִַָהּמקּדׁש.
˙BÎÏ‰.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏkיׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒֵ

עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּבכללן
לעׂשֹות  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן
ׁשּלא  (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹמּמּנּו;
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּקטרת מזּבח על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלהקטיר
(ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ִִֵֶֶַַַַָָָָֹהארֹון
ּבמלאכת  אחד יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיעבד
ּכל  ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו
ּכהּנה  ּבגדי ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻהּמׁשמרֹות
החׁשן  יּזח ׁשּלא (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעבֹודה;

האפֹוד. ֵֵַָמעל
˙BÎÏ‰.Lc˜n‰ ˙‡Èa עׂשרה חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶָָ

מצוֹות מצו  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - ֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֹ
ׁשּכֹור  ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יּכנס  ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹלּמקּדׁש;
אל  עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹלֹו
(ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹההיכל;
לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח
טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(ח)
ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ׁשּלא ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹ(י)
יעבד  ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
ׁשּלא  (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹּבעל

זר. ֲַָֹיעבד
˙BÎÏ‰.ÁaÊÓ È¯eq‡ מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ

תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ארּבע -ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ
(ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָוזה
(ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל להקּדיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא
יקריב  ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ּדמֹו; יזרק ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֹׁשּלא
ּבקרּבנֹות  אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) עֹובר; מּום ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹּבעל
ּפסּולי  לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא (ח) ְְֳִִִִֵֶַַָָֹהּגֹוים;

זמן  וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב (י) ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁשים;
ׁשּלא  (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, מחּסר הּנקרא  הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻזה
ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ּומחיר; אתנן ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָֹלהקריב
מעל  ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

ְַָָהּקרּבנֹות.
˙BÎÏ‰.˙Ba¯w‰ ‰NÚÓ ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה  העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
(ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) החּטאת; ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹסדר
(ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַָָָָֹ(ה)

ק  ּבׂשר הּכהנים ׁשּלא ׁשּיאכלּו (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ
קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ ְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹיאכלּום
קּלים  קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ(י)
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; זריקת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובים
ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ(יד)
ׁשירי  הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(טז)
ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ׁשּיביא (יח) ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָמנחֹות;
חּיב  ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו נדריו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ(יט)
(כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב (כ) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּבהן;
ׁשּלא  (כב) הּבחירה; לבית לארץ חּוצה קדׁשי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלהביא
חּוץ  קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) לעזרה; חּוץ קרּבנֹות ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹלׁשחט

ֲָָָלעזרה.
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz עׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

ואחת  עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַמצוֹות
ּכבׂשים  ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמצות
יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹול ֹות; יֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָּבכל
(ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ(ג)
(ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל קטרת ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹלהקטיר
'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּיקריב
לחם  לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני להֹוסיף ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ(ח)
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה  ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום  הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַֹ
הּוא ׁשהּטל וזה אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

קדׁשים  יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ֱִִִֶֶֶֶָָָֹֹֹּבהם
קדׁשים  יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנם; ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹלאחר
(ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; את ְְִִֵֶֶַַָָֹֹלׂשרף
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú- אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְֲִֵַַַ

על  ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשּיעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻוהיא
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על  ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹׁשמֹו
ּבאמת. ּבׁשמֹו ליּׁשבע (ה) ממֹון; ְְֱִִִֶֶַַָָּכפירת

˙BÎÏ‰.ÌÈ¯„ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
ׁשּלא  (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ(א)
הפר  הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר (ג) ּדברֹו; ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיחל

ׁשּבכתב. ּבּתֹורה המפרׁש ְְְִִֶַַָָָָֹנדרים
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÊ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹעׂשה,
ּכל  ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ׁשּיגּדל (א) ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפרטן:

יין  הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא (ג) נזרֹו; ואפּלּוימי יין, ּתערבת ולא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
יאכל  ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ׁשּלהן; ֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹחמץ
(ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;
(י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל יּכנס ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות, על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיגּלח
˙BÎÏ‰.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú- מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֶַָָ

תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹחמׁש
מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָֹוזה
(ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּתֹורה,
מחרים  ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) ּבּתים; ערכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּדין

חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹנכסיו;
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

זרעים  ¦¨§¤¥ספר
הלכֹות  ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות  מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
מּתנֹות  ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְְִִֵָָֻּכהּנה,
˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïk;תעׂשה לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוזה
להרּביע  ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ(ב)
ּבהמה  ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּכלאים; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבהמה

ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא (ה) ְְְִִִֶֶַָֹֹּכאחד;
˙BÎÏ‰.ÌÈiÚ ˙BzÓ מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

תעׂשה; לא מצוֹות ו ׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע -ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹ
הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) ּפרטן: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
עֹוללֹות  לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ(ג)

הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) (ח)ּבּכרם; הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשּלא  (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
(יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) הּׁשכחה; לקחת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָיׁשּוב

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּבמּסת צדקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּתן
˙BÎÏ‰.˙BÓe¯z ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּתרּומת  להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) ְְְְְְְְִִַַַָָָָּפרטן:
אּלא  לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמעׂשר;

ׁשּלא  (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיפריׁש
יאכל  ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹיאכל
ׁשּלא  (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹערל

הּקדׁשים. מן המּורם מן ולא ּתרּומה, חללה ְְֲֳִִִַַַָָָָָֹֹּתאכל
˙BÎÏ‰.¯NÚÓלהפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲִִִֵַַַַ

הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָמעׂשר
ללוּים. ְְְִִִַולּתנֹו

˙BÎÏ‰.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְִֵֵַָָ
לא  מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִִֵֵָֹֹמצוֹות
(ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָתעׂשה;
מאכילה  חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשּלא
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ  ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
להיֹות  (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו  ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע

הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר
˙BÎÏ‰ÌÈ¯eka‰p‰k ˙BzÓ ¯‡L ÌÚ ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»

.ÔÈÏe·baL ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ∆«¿ƒְְְִִֵֵֶַָָ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמצוֹות
הּכהן  יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ּולהעלֹותן ּבּכּורים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹלהפריׁש
להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ְְְֲִִִִִִֵֶַַָּבּכּורים
לּתן  (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת (ה) לּכהן; ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹחּלה
לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ּבכֹור לפּדֹות (ז) הּגז; ראׁשית ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹלֹו
ּפטר  לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת חמֹור ּפטר לפּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ(ח)

לפּדֹותֹו. רצה לא אם ְֲִִָָֹחמֹור,
˙BÎÏ‰.Ï·BÈÂ ‰hÓL ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְִִִֵֶַָָ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹמצוֹות
מּמלאכה  הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלא
(ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביעית;
הּספיח  יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה האילן עבֹודת יעבד ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹּכנגד
ּכל  ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ(ו)
יּמנע  ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹהלואתֹו;
לסּפר  (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹמּלהלוֹות
לתקע  (יב) חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
(יג) חפׁשים; עבדים לצאת ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבּׁשֹופר
ּכנגד  ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טז) הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא (טו) ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים;
ּוׂשדה  אחּזה ׂשדה ּדין והּוא זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻלּתן
ערי  ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמקנה;
אּלא  יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא (יט) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹחֹומה;
ׁשבט  יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; לׁשבת מּתנה ערים להם ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנֹותנים
ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ללוּים לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלוי
ּבין  לעֹולם ּגֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ(כב)

הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל ְְִֵֵֵֵַַַַלפני
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הּמצ  ּכל -נמצאּו וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות וֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
לא  מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹמהם

ֲֶַתעׂשה.

עבֹודה  ¨£¤¥ספר
הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות  הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת  הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÁa‰ ˙Èaׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹמצוֹות
ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּפרטן:
הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות לעלֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ(ג)
ׁשמירת  להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את לׁשמר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ה)

ְִַָהּמקּדׁש.
˙BÎÏ‰.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏkיׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒֵ

עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּבכללן
לעׂשֹות  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן
ׁשּלא  (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹמּמּנּו;
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּקטרת מזּבח על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלהקטיר
(ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ִִֵֶֶַַַַָָָָֹהארֹון
ּבמלאכת  אחד יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיעבד
ּכל  ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו
ּכהּנה  ּבגדי ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻהּמׁשמרֹות
החׁשן  יּזח ׁשּלא (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעבֹודה;

האפֹוד. ֵֵַָמעל
˙BÎÏ‰.Lc˜n‰ ˙‡Èa עׂשרה חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶָָ

מצוֹות מצו  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - ֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֹ
ׁשּכֹור  ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יּכנס  ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹלּמקּדׁש;
אל  עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹלֹו
(ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹההיכל;
לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח
טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(ח)
ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ׁשּלא ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹ(י)
יעבד  ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
ׁשּלא  (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹּבעל

זר. ֲַָֹיעבד
˙BÎÏ‰.ÁaÊÓ È¯eq‡ מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ

תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ארּבע -ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ
(ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָוזה
(ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל להקּדיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא
יקריב  ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ּדמֹו; יזרק ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֹׁשּלא
ּבקרּבנֹות  אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) עֹובר; מּום ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹּבעל
ּפסּולי  לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא (ח) ְְֳִִִִֵֶַַָָֹהּגֹוים;

זמן  וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב (י) ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁשים;
ׁשּלא  (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, מחּסר הּנקרא  הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻזה
ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ּומחיר; אתנן ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָֹלהקריב
מעל  ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

ְַָָהּקרּבנֹות.
˙BÎÏ‰.˙Ba¯w‰ ‰NÚÓ ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה  העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
(ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) החּטאת; ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹסדר
(ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַָָָָֹ(ה)

ק  ּבׂשר הּכהנים ׁשּלא ׁשּיאכלּו (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ
קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ ְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹיאכלּום
קּלים  קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ(י)
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; זריקת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובים
ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ(יד)
ׁשירי  הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(טז)
ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ׁשּיביא (יח) ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָמנחֹות;
חּיב  ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו נדריו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ(יט)
(כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב (כ) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּבהן;
ׁשּלא  (כב) הּבחירה; לבית לארץ חּוצה קדׁשי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלהביא
חּוץ  קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) לעזרה; חּוץ קרּבנֹות ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹלׁשחט

ֲָָָלעזרה.
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz עׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

ואחת  עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַמצוֹות
ּכבׂשים  ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמצות
יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹול ֹות; יֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָּבכל
(ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ(ג)
(ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל קטרת ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹלהקטיר
'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּיקריב
לחם  לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני להֹוסיף ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ(ח)
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה  ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום  הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַֹ
הּוא ׁשהּטל וזה אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

קדׁשים  יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ֱִִִֶֶֶֶָָָֹֹֹּבהם
קדׁשים  יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנם; ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹלאחר
(ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; את ְְִִֵֶֶַַָָֹֹלׂשרף
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú- אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְֲִֵַַַ

על  ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשּיעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻוהיא
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והּוּדּויין  הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסדר
העבֹודה. ּוׁשאר הּׂשעיר ְְֲִִַַָָָָוׁשּלּוח

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÚÓ מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
וזה  וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(א)
לגזז  ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא

ֳִַָהּקדׁשים.
מהן  - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

הּקרּבנֹות  ¨§¨©¤¥ספר
הלכֹות  ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי  הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
˙BÎÏ‰.ÁÒt Ôa¯˜- מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹארּבע
(ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹתעׂשה;
(ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּומרֹור  מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלׁשחט
מּצה  על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבליל

חמּׁשה  ּבליל נא ּומרֹור יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
(ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא (ח) ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּומבּׁשל;
אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּלא
ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹׂשכיר;
יׁשאיר  ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעצם;
(טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
יֹום  עד עׂשר ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

ְִִׁשליׁשי.
˙BÎÏ‰.‰‚È‚Á מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני את להראֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ(א)
ּלוי  יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלׂשמח
העם  את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ולּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּלׂשּמחֹו

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ְְְִֵַַָָֻּבחג
˙BÎÏ‰.˙B¯BÎa מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ  ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש ְְְְִִֵֵֶַָָֹ(א)
מעׂשר  להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם  הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ׁשּזה  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם מעׂשר ְְֲֵַַַּדם
˙BÎÏ‰.˙B‚‚L וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

חּטאת  קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ּפרטן: ְְְִִֶַַַַָָָָָהּוא
לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹקבּועה
וזה  חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד חטא לא אם חטא ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאם

הּׁשֹוגג  אׁשם ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא ְְִִֵֶַַַָָָָָָהּוא
ׁשּכפר ּבמ  אֹו חרּופה ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה החֹוטא אֹו עילה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּיקריב  (ד) וּדאי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבפּקדֹון,
ּבהמה, עׁשיר היה אם ידּועֹות, עברֹות על קרּבן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהחֹוטא
הּנקרא  הּוא וזה האיפה, עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָואם
אם  קרּבן, הּסנהדרין ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ'קרּבן

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֹטעּו
˙BÎÏ‰.‰¯tk È¯qÁÓ מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְִִֵַַָָ

הּזבה  ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָעׂשה;
(ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּתטהר
ּכׁשּיטהר  המצרע ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיקריב

טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרּבן.
˙BÎÏ‰.‰¯eÓz מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ(א)

לקדּׁשה. מּקדּׁשה הּקדׁשים יׁשּנה ְְְֳִִִֶֶַַָָָֹֻֻׁשּלא
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים

ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום

טהרה  ¨¢¨¤¥ספר
מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מטּמאי  הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ּפרה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻֻהלכֹות
טמאת  הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּומֹוׁשב, ְְְְְְֲִִִַַָָָֻֻמׁשּכב

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, הלכֹות ְְְֳִִִִִֵָאכלין,
˙BÎÏ‰.˙Ó ˙‡ÓË ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְֲִִֵַַַ

מת. ְֵַֻטמאת
˙BÎÏ‰.‰n„‡ ‰¯tעׂשה;יׁש מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ƒ¿»»¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ

ּדין  (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְֲִִֶָָָָָֻוזה
וטהרתן. נּדה מי ְְֳִֵַָָָָֻטמאת

˙BÎÏ‰.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֶָָ
וזה  תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשׁש
הּכתּוב  ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות (א) ּפרטן: ְְְְִַַַָָָָָָָהּוא
יגּלח  ׁשּלא (ג) טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּבּתֹורה;
ּופריעת  ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק;
ׁשּיגּלח  (ו) צרעת; טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹראׁשֹו
(ח) הּבגד; צרעת ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמצרע

הּבית. צרעת ִִַַַַָּדין
˙BÎÏ‰.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

טמאת  ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִֵֶַָָֻמצוֹות
ּדין  (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) ְְִִִִֶֶַַָָָֻֻנּדה;

זב. ְַָֻטמאת
˙BÎÏ‰.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡Lׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְִֵָָָֹ

טמאת  ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִֵֶַָָֻמצוֹות
זרע. ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ּדין (ב) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה;

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻועבֹודה
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˙BÎÏ‰.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ
והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת

˙BÎÏ‰.ÌÈÏk ּכלים לידע ההלכֹות, אּלּו ענין ƒ¿≈ƒְֲִִֵֵֵַַַָ
וכלים  הּטמאֹות, אּלּו מּכל טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻׁשּמקּבלין

מּט וכיצד מּטּמאין, ּומטּמאין.ׁשאינם הּכלים ּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
˙BÎÏ‰.˙BÂ˜Ó ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

יטהר. ּכ ואחר מקוה ּבמי ְְְְִִֵֵֶַַַָָטמא
מהן  - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

נזיקין  ¦¦§¤¥ספר
הלכֹות  ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
˙BÎÏ‰.ÔBÓÓ È˜Ê;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְֲִִֵֵַַָָ

ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָוזה
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ּדין ְִִַַַָָ(ג)

˙BÎÏ‰.‰·b מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
הּמאזנים  לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ(א)
ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם
ּפי  על אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ה)
ׁשּלא  (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהם; ונֹותן לֹוקח ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשאינֹו

נפׁשֹות. ְְִָֹלגנב
˙BÎÏ‰.‰„·‡Â ‰ÏÊb ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ׁשּלא (א) ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא  (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ד)

האבדה. להׁשיב (ז) האבדה; מן ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָיתעּלם
˙BÎÏ‰.˜ÈfÓe Ï·BÁ ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵַַַ

חברֹו.חֹוב  ממֹון מּזיק אֹו ּבחברֹו ל ֲֲִֵֵֵַַָ
˙BÎÏ‰.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

לא  מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
לּקח  ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתעׂשה;
ׁשּלא  (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) רֹוצח; לנפׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּכפר
ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ּכפר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלּקח
(ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; עמידה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹקדם
(ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על לחּוס ֲֵֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
את  לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין מקלט ערי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלהפריׁש
תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ּבּנחל; ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהעגלה
ׁשּלא  (יד) מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא ֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹ(יב)
;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם לפרק (טו) ּבדבר; ּתמים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹיכׁשיל
ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ(טז)

לֹו.
- ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹמהן

קנין  ¨§¦¤¥ספר
הלכֹות  מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ּומּתנה, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻזכּיה

עבדים. ְֲִִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓ מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰zÓe ‰iÎÊ ההלכֹות אּלּו ּדין ענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין  יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈÎL חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד  ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִֵֵַַַָ

ּבמּקחן  ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּדין
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
וזה  תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
יּמכר  ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ּפרטן: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא
ּגר  נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) עבד; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹממּכרת
עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו לרּדֹות ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹּתֹוׁשב
(ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו להעניק ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ(ו)
(יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; אמה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹלפּדֹות
אחד  אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלעבד
מחּוצה  ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) איבריו; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמראׁשי
הּנּצֹול  זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) יׂשראל; לארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלארץ

ֵֵאלינּו.
- עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות מהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

מׁשּפטים  ¦¨§¦¤¥ספר
הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎNׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְִִֵֶַָָָֹ

ו  עׂשה, ּדין מצוֹות (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְְֲֲִִִֵֶַַַֹ
ׁשּלא  (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; וׁשֹומר ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׂשכיר
מן  הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ׂשכר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹיאחר
המחּבר  מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ׁשּיעׂשה ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻהמחּבר
יתר  ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ּגמר ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשאר  וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ּׁשאכל; מה ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ְֵָּבהמה.
˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡L עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ

חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה
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והּוּדּויין  הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסדר
העבֹודה. ּוׁשאר הּׂשעיר ְְֲִִַַָָָָוׁשּלּוח

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÚÓ מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
וזה  וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(א)
לגזז  ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא

ֳִַָהּקדׁשים.
מהן  - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

הּקרּבנֹות  ¨§¨©¤¥ספר
הלכֹות  ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי  הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
˙BÎÏ‰.ÁÒt Ôa¯˜- מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹארּבע
(ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹתעׂשה;
(ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּומרֹור  מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלׁשחט
מּצה  על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבליל

חמּׁשה  ּבליל נא ּומרֹור יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
(ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא (ח) ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּומבּׁשל;
אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּלא
ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹׂשכיר;
יׁשאיר  ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעצם;
(טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
יֹום  עד עׂשר ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

ְִִׁשליׁשי.
˙BÎÏ‰.‰‚È‚Á מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני את להראֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ(א)
ּלוי  יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלׂשמח
העם  את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ולּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּלׂשּמחֹו

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ְְְִֵַַָָֻּבחג
˙BÎÏ‰.˙B¯BÎa מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ  ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש ְְְְִִֵֵֶַָָֹ(א)
מעׂשר  להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם  הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ׁשּזה  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם מעׂשר ְְֲֵַַַּדם
˙BÎÏ‰.˙B‚‚L וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

חּטאת  קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ּפרטן: ְְְִִֶַַַַָָָָָהּוא
לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹקבּועה
וזה  חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד חטא לא אם חטא ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאם

הּׁשֹוגג  אׁשם ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא ְְִִֵֶַַַָָָָָָהּוא
ׁשּכפר ּבמ  אֹו חרּופה ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה החֹוטא אֹו עילה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּיקריב  (ד) וּדאי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבפּקדֹון,
ּבהמה, עׁשיר היה אם ידּועֹות, עברֹות על קרּבן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהחֹוטא
הּנקרא  הּוא וזה האיפה, עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָואם
אם  קרּבן, הּסנהדרין ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ'קרּבן

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֹטעּו
˙BÎÏ‰.‰¯tk È¯qÁÓ מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְִִֵַַָָ

הּזבה  ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָעׂשה;
(ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּתטהר
ּכׁשּיטהר  המצרע ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיקריב

טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרּבן.
˙BÎÏ‰.‰¯eÓz מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ(א)

לקדּׁשה. מּקדּׁשה הּקדׁשים יׁשּנה ְְְֳִִִֶֶַַָָָֹֻֻׁשּלא
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים

ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום

טהרה  ¨¢¨¤¥ספר
מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מטּמאי  הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ּפרה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻֻהלכֹות
טמאת  הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּומֹוׁשב, ְְְְְְֲִִִַַָָָֻֻמׁשּכב

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, הלכֹות ְְְֳִִִִִֵָאכלין,
˙BÎÏ‰.˙Ó ˙‡ÓË ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְֲִִֵַַַ

מת. ְֵַֻטמאת
˙BÎÏ‰.‰n„‡ ‰¯tעׂשה;יׁש מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ƒ¿»»¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ

ּדין  (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְֲִִֶָָָָָֻוזה
וטהרתן. נּדה מי ְְֳִֵַָָָָֻטמאת

˙BÎÏ‰.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֶָָ
וזה  תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשׁש
הּכתּוב  ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות (א) ּפרטן: ְְְְִַַַָָָָָָָהּוא
יגּלח  ׁשּלא (ג) טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּבּתֹורה;
ּופריעת  ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק;
ׁשּיגּלח  (ו) צרעת; טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹראׁשֹו
(ח) הּבגד; צרעת ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמצרע

הּבית. צרעת ִִַַַַָּדין
˙BÎÏ‰.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

טמאת  ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִֵֶַָָֻמצוֹות
ּדין  (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) ְְִִִִֶֶַַָָָֻֻנּדה;

זב. ְַָֻטמאת
˙BÎÏ‰.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡Lׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְִֵָָָֹ

טמאת  ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִֵֶַָָֻמצוֹות
זרע. ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ּדין (ב) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻֻנבלה;

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻועבֹודה
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˙BÎÏ‰.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ
והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת

˙BÎÏ‰.ÌÈÏk ּכלים לידע ההלכֹות, אּלּו ענין ƒ¿≈ƒְֲִִֵֵֵַַַָ
וכלים  הּטמאֹות, אּלּו מּכל טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻׁשּמקּבלין

מּט וכיצד מּטּמאין, ּומטּמאין.ׁשאינם הּכלים ּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
˙BÎÏ‰.˙BÂ˜Ó ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

יטהר. ּכ ואחר מקוה ּבמי ְְְְִִֵֵֶַַַָָטמא
מהן  - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

נזיקין  ¦¦§¤¥ספר
הלכֹות  ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
˙BÎÏ‰.ÔBÓÓ È˜Ê;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְֲִִֵֵַַָָ

ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָוזה
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ּדין ְִִַַַָָ(ג)

˙BÎÏ‰.‰·b מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
הּמאזנים  לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ(א)
ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם
ּפי  על אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ה)
ׁשּלא  (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהם; ונֹותן לֹוקח ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשאינֹו

נפׁשֹות. ְְִָֹלגנב
˙BÎÏ‰.‰„·‡Â ‰ÏÊb ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ׁשּלא (א) ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא  (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ד)

האבדה. להׁשיב (ז) האבדה; מן ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָיתעּלם
˙BÎÏ‰.˜ÈfÓe Ï·BÁ ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵַַַ

חברֹו.חֹוב  ממֹון מּזיק אֹו ּבחברֹו ל ֲֲִֵֵֵַַָ
˙BÎÏ‰.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

לא  מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
לּקח  ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתעׂשה;
ׁשּלא  (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) רֹוצח; לנפׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּכפר
ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ּכפר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלּקח
(ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; עמידה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹקדם
(ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על לחּוס ֲֵֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
את  לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין מקלט ערי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלהפריׁש
תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ּבּנחל; ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהעגלה
ׁשּלא  (יד) מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא ֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹ(יב)
;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם לפרק (טו) ּבדבר; ּתמים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹיכׁשיל
ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ(טז)

לֹו.
- ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹמהן

קנין  ¨§¦¤¥ספר
הלכֹות  מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ּומּתנה, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻזכּיה

עבדים. ְֲִִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓ מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰zÓe ‰iÎÊ ההלכֹות אּלּו ּדין ענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין  יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈÎL חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד  ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִֵֵַַַָ

ּבמּקחן  ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּדין
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
וזה  תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
יּמכר  ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ּפרטן: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא
ּגר  נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) עבד; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹממּכרת
עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו לרּדֹות ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹּתֹוׁשב
(ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו להעניק ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ(ו)
(יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; אמה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹלפּדֹות
אחד  אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלעבד
מחּוצה  ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) איבריו; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמראׁשי
הּנּצֹול  זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) יׂשראל; לארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלארץ

ֵֵאלינּו.
- עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות מהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

מׁשּפטים  ¦¨§¦¤¥ספר
הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎNׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְִִֵֶַָָָֹ

ו  עׂשה, ּדין מצוֹות (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְְֲֲִִִֵֶַַַֹ
ׁשּלא  (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; וׁשֹומר ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׂשכיר
מן  הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ׂשכר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹיאחר
המחּבר  מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ׁשּיעׂשה ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻהמחּבר
יתר  ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ּגמר ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשאר  וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ּׁשאכל; מה ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ְֵָּבהמה.
˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡L עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ

חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה
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˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ
לא  מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ארּבע -ְְְְֲִִֵֶַַֹ
ׁשּלא  (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹתעׂשה;
ּבעל  ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹיּגׂש
ׁשהּוא  ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון להחזיר (ה) ּבזרֹוע; ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָחֹוב
ּבעת  העני מּבעליו הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹצרי
יחבל  ׁשּלא (ח) אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשהּוא
הּמלוה  יּתן ׁשּלא (ט) נפׁש; אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכלים
יתעּסק  ׁשּלא (יא) ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹּברּבית;
יכּתב  ולא ּביניהן, יעיד ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹאדם
ּברּבית. ּולהלוֹותֹו הּנכרי מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָֹֹׁשטר,

˙BÎÏ‰.ÔÚËÂ ÔÚBË ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵַַַ
ּכֹופר. אֹו ּומֹודה ֵֵֶטֹוען

˙BÎÏ‰.˙BÏÁ סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִִִֵֵֶַַַ
ְָנחלֹות.

- ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה אחת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹמהן

ֲֶַתעׂשה.

ׁשֹופ  טים ספר ¥¤§¦
והענׁשין  סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â ÔÈ¯„‰Òיׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ֵ

עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹּבכללן
למּנֹות  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹועׂשרים
הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ׁשּלא (ב) ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשֹופטים;
ׁשּלא  (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם רּבים, אחרי לנטֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ(ג)
ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש המחּיבים רּבּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹלהרג
(ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ילּמד ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ(ה)
(ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; להרג (ז) ּבסקילה; ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹֹלהרג
הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) לתלֹות; (י) ּבחנק; ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלהרג
(יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) נבלתֹו; ּתלין ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ(יב)
(טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא (טו) לרׁשע; ְְְִֶֶַַַַָָָָֹלהלקֹות
(יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) הּדעת; ּבאמּדן נקי להרג ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֻׁשּלא
לרחם  ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ְֲֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל ְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעל
חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף עברֹות, ּבעל על הּדין ְֲִִֵֵֶַַַַַַַלהּטֹות
ּגר  מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ(כב)
מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא (כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיתֹום;
ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹזרֹוע;
ׁשּלא  (ל) הּנׂשיא; לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ(כח)

הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָלקּלל
˙BÎÏ‰.˙e„Ú מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ולחקר  לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ(א)

ז  ּבדין העד יֹורה ׁשּלא (ג) ּבדיני העדים; עליו, ׁשהעיד ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד  ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפׁשֹות;
ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯ÓÓ מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי על לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָָֹ(א)
לא  הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) מּדבריהם; לסּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמצוֹות
ׁשּלא  (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן לגרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; אב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָלהּכֹות

ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ(ט)
˙BÎÏ‰.Ï·‡ מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
ּומתאּבל  מתטּמא ּכהן ואפּלּו הּקרֹובים, על להתאּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַֹ(א)
ּולפי  ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָעל
ּביֹום  קבּורה מעין ׁשהם זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ּגדֹול  ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ב) עׂשה; מצות ׁשהיא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמיתה,
יּטּמא  ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת עם יּכנס ׁשּלא (ג) ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלקרֹובים;

ּבלבד. לקרֹובים אּלא אדם, לנפׁש הדיֹוט ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכהן
˙BÎÏ‰.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
(ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא
ׁשּלא  (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ימּנה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
(ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; לֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹירּבה
(ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלהחרים
עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל זרעֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחֹות
ׁשּלא  (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו לׁשּכח ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ(י)
העיר  ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ּבארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹלׁשּכן
אם  ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון עליה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּצרים
מעּמֹון  ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ּתׁשלים; לא ואם ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹּתׁשלים
אילני  להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ּכׁשּצרים ּבלבד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹואב
הּמחנה  ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ּבּמצֹור; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
ּכהן  למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹלהּפנֹות
להיֹות  (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלדּבר
ּבקנינן  ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ּובֹונה אּׁשה נֹוׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמארׂש
ׁשּלא  (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ּומחזירין ּתמימה, ְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשנה
וצרכי  העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, עליהן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיעבֹור
לאחֹור  ולחזר לערץ ׁשּלא (כ) להן; הּדֹומה וכל ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּגדּוד
יפת  ּתּמכר ׁשּלא (כב) ּתאר; יפת ּדין (כא) מלחמה; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבׁשעת

ׁשּנבעלה. אחר לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹּתאר;
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
מצוֹות  וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמהן

תעׂשה. ֲֶַֹלא
ּוׁשמֹונים  ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
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הּדינין  וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת יום

לב  ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ

rCOd xtq `Ede oFW`x xtq¥¤¦§¥¤©©¨
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות

-rcndxtq
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מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשמֹו; לקּדׁש (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; (ד) ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָליחדֹו;
ׁשּנקרא  ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; את לחּלל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ(ז)

ּבׁשמֹו המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) עליהן; (י)ׁשמֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּובאּור לנּסֹותֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשּלא

א  ¤¤ּפרק
החכמֹות יסֹוד ‡. ועּמּוד לידע היסֹודֹות ׁשם , ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶַַַַָָ

ראׁשֹון [במציאות] הּנמצא מצּוי ּכל ממציא והּוא [בורא ;. ְְְִִִַַָָָ
הברואים] ּׁשּביניהן,כל ּומה וארץ ׁשמים מן הּנמצאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

נמצאּו מאמּתת[נבראו]לא [מהמצאותו הּמצאֹואּלא ְְְֲִִִֵֶַָָֹ
נצחית] - .האמיתית

מצּוי,ואם .· אינֹו ׁשהּוא הּדעת על אחר יעלה ּדבר אין ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
להּמצאֹות  .יכֹול ְְִָָ

מצּויין,‚. מּלבּדֹו הּנמצאין ּכל ׁשאין הּדעת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
לבּטּולןה  הּוא יבטל ולא מצּוי יהיה לבּדֹו [מציאותו ּוא ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בהם] תלויה לֹו;אינה צריכין הּנמצאין [מציאותם ׁשּכל ְְִִִִֶַָָ
בו] להן תלויה צרי אינֹו הּוא ּברּו והּוא לאחד , ולא , ְְְִֵֶֶָָָָֹ

אמּתתֹומהן  אין לפיכ [כמציאות]ּכאמּתת[מציאותו]. ְֲֲִִִֵֵֶַַָָ
מהן. ֵֶֶָאחד

.„- אמת" אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא לבּדֹוהּוא הּוא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹ
ּכאמּתֹו.[הנצחי]האמת אמת לאחר ואין ׁשהּתֹורה , והּוא ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

מּלבּדֹו" עֹוד "אין אמת אֹומרת: מצּוי ׁשם אין - ּכלֹומר , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמֹותֹו. ְְִַמּלבּדֹו

הארץ.הּמצּוי ‰. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא - והּוא הּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹ
שאר הּגלּגל[את]הּמנהיג את ומסובב העוטף [העליון ְְִַַַַַ

הפסק;הגלגלים] לֹו ׁשאין ּבכח ותכלית, קץ לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּבכח
והּוא  מסּבב; ּבלא ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּגלּגל

ּגּוף. ולא יד ּבלא אֹותֹו, המסּבב הּוא ְְְֵַַָָֹֹּברּו
.Â עׂשה וידיעת מצות - זה ה'ּדבר "אנכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשם"אלהי ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה וכל במציאות]. ישנו -] ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָֹ
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה חּוץ אחר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹאלֹוּה

ּפני  על אחרים אלהים ל הּוא "יהיה ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל הּגדֹול ִֶַַָָָָֹהעּקר

.Êׁשנים אלֹוּה לא ואינֹו - הּוא אחד ׁשנים,זה על יתר ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים [כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ׁשהּוא [כסוג, ְְִִִֶֶַָָָָֹ
ּכגּוף אחד ולא הרּבה, אחדים בקבוצה]ּכֹולל ׁשהּוא [פרט ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

למחלקֹות רוחב]ולקצוֹות[אברים]נחלק אּלא [אורך ; ְְְְְִֶֶַָָָָ
ּכמ  אחר יחּוד ּכיחּודֹו ׁשאין היּויחּוד אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָ

הּנמנין  ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו - הרּבה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהאלהֹות
להימנות] הניתנים  זה [דברים נפרדין ּבמציאּותן ְְִִִִִֶַָָָהּׁשוין

היה  ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ׁשּיארעּו ּבמארעין אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה
להיֹות  אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ לֹו היה - ּוגוּיה ּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּיֹוצר
קץ  לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ׁשּיׁש וכל קץ. לֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹּגּוף
ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ׁשמֹו, ּברּו ואלהינּו ְְְִֵֵֵֵֵָָֹֹוסֹוף.
הֹואיל  ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, סֹובב הּגלּגל ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּפֹוסק,
נחלק  ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות לֹו יארעּו לא ּגּוף, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹואינֹו
וידיעת  אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר אי ,לפיכ מאחר; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונפרד
אחד". ה' אלהינּו, "ה' ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - זה ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדבר

.Á ּגּוף הרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבּׁשמים  האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוגוּיה,

מּתחת" הארץ ועל יהיהמּמעל לא והּגּוף יכול , [אינו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּכל להיות] ראיתם לא "ּכי ונאמר: מקֹומֹות; ְְְְֱִִִֵֶֶַָֹּבׁשני

היה  ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, מי "ואל ונאמר: ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָּתמּונה",
ּגּופים. לׁשאר ּדֹומה היה ְִִֶָָָּגּוף,

.Ë רגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
אדם  ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבני  ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא,
ּברק  ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין והּכל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹאדם.
מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש חרב וכי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָחרּבי";
ׁשראה  אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ראיה מׁשל. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוהּכל

חּור" ּכתלג "לבּוׁשּה הּוא ּברּו כשלג הּקדֹוׁש [לבושו ְְִִֵַַָָָ
"חמּוץלבן] ראהּו ואחר אדום], ּומׁשה [- מּבצרה"; ּבגדים ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּובסיני  מלחמה, עֹוׂשה ּכגּבֹור הּים על ראהּו עצמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָרּבנּו
אּלא  וצּורה, ּדמּות לֹו ׁשאין לֹומר, עטּוף. צ ּבּור ְְְִִִֵֶֶַַָָָּכׁשליח
ּדעּתֹו אין - הּדבר ואמּתת ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהּכל
הּכתּוב: ׁשאמר הּוא וזה ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּתמצא". ׁשּדי ּתכלית עד אם ּתמצא, אלֹוּה ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָ"החקר
.È הראני מה" ּכׁשאמר להּׂשיג, ר ּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את הּקדֹוׁשנא ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד הּוא, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּברּו
אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ׁשראה ְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאנׁשים
רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו נפרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהאיׁש
מּׁשאר  ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהיֹות
ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד הּנמצאין, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמציאת
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˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ
לא  מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ארּבע -ְְְְֲִִֵֶַַֹ
ׁשּלא  (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹתעׂשה;
ּבעל  ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹיּגׂש
ׁשהּוא  ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון להחזיר (ה) ּבזרֹוע; ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָחֹוב
ּבעת  העני מּבעליו הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹצרי
יחבל  ׁשּלא (ח) אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשהּוא
הּמלוה  יּתן ׁשּלא (ט) נפׁש; אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכלים
יתעּסק  ׁשּלא (יא) ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹּברּבית;
יכּתב  ולא ּביניהן, יעיד ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹאדם
ּברּבית. ּולהלוֹותֹו הּנכרי מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָֹֹׁשטר,

˙BÎÏ‰.ÔÚËÂ ÔÚBË ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵַַַ
ּכֹופר. אֹו ּומֹודה ֵֵֶטֹוען

˙BÎÏ‰.˙BÏÁ סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִִִֵֵֶַַַ
ְָנחלֹות.

- ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה אחת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹמהן

ֲֶַתעׂשה.

ׁשֹופ  טים ספר ¥¤§¦
והענׁשין  סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â ÔÈ¯„‰Òיׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ֵ

עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹּבכללן
למּנֹות  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹועׂשרים
הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ׁשּלא (ב) ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשֹופטים;
ׁשּלא  (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם רּבים, אחרי לנטֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ(ג)
ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש המחּיבים רּבּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹלהרג
(ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ילּמד ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ(ה)
(ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; להרג (ז) ּבסקילה; ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹֹלהרג
הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) לתלֹות; (י) ּבחנק; ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלהרג
(יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) נבלתֹו; ּתלין ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ(יב)
(טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא (טו) לרׁשע; ְְְִֶֶַַַַָָָָֹלהלקֹות
(יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) הּדעת; ּבאמּדן נקי להרג ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֻׁשּלא
לרחם  ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ְֲֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל ְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעל
חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף עברֹות, ּבעל על הּדין ְֲִִֵֵֶַַַַַַַלהּטֹות
ּגר  מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ(כב)
מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא (כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיתֹום;
ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹזרֹוע;
ׁשּלא  (ל) הּנׂשיא; לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ(כח)

הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָלקּלל
˙BÎÏ‰.˙e„Ú מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ולחקר  לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ(א)

ז  ּבדין העד יֹורה ׁשּלא (ג) ּבדיני העדים; עליו, ׁשהעיד ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד  ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפׁשֹות;
ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯ÓÓ מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי על לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָָֹ(א)
לא  הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) מּדבריהם; לסּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמצוֹות
ׁשּלא  (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן לגרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; אב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָלהּכֹות

ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ(ט)
˙BÎÏ‰.Ï·‡ מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
ּומתאּבל  מתטּמא ּכהן ואפּלּו הּקרֹובים, על להתאּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַֹ(א)
ּולפי  ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָעל
ּביֹום  קבּורה מעין ׁשהם זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ּגדֹול  ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ב) עׂשה; מצות ׁשהיא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמיתה,
יּטּמא  ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת עם יּכנס ׁשּלא (ג) ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלקרֹובים;

ּבלבד. לקרֹובים אּלא אדם, לנפׁש הדיֹוט ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכהן
˙BÎÏ‰.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
(ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא
ׁשּלא  (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ימּנה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
(ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; לֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹירּבה
(ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלהחרים
עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל זרעֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחֹות
ׁשּלא  (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו לׁשּכח ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ(י)
העיר  ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ּבארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹלׁשּכן
אם  ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון עליה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּצרים
מעּמֹון  ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ּתׁשלים; לא ואם ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹּתׁשלים
אילני  להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ּכׁשּצרים ּבלבד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹואב
הּמחנה  ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ּבּמצֹור; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
ּכהן  למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹלהּפנֹות
להיֹות  (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלדּבר
ּבקנינן  ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ּובֹונה אּׁשה נֹוׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמארׂש
ׁשּלא  (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ּומחזירין ּתמימה, ְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשנה
וצרכי  העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ולא ּדבר, עליהן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיעבֹור
לאחֹור  ולחזר לערץ ׁשּלא (כ) להן; הּדֹומה וכל ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּגדּוד
יפת  ּתּמכר ׁשּלא (כב) ּתאר; יפת ּדין (כא) מלחמה; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבׁשעת

ׁשּנבעלה. אחר לעבדּות יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹּתאר;
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
מצוֹות  וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמהן

תעׂשה. ֲֶַֹלא
ּוׁשמֹונים  ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
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הּדינין  וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת יום

לב  ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ

rCOd xtq `Ede oFW`x xtq¥¤¦§¥¤©©¨
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות

-rcndxtq
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מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשמֹו; לקּדׁש (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; (ד) ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָליחדֹו;
ׁשּנקרא  ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; את לחּלל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ(ז)

ּבׁשמֹו המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) עליהן; (י)ׁשמֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּובאּור לנּסֹותֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשּלא

א  ¤¤ּפרק
החכמֹות יסֹוד ‡. ועּמּוד לידע היסֹודֹות ׁשם , ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶַַַַָָ

ראׁשֹון [במציאות] הּנמצא מצּוי ּכל ממציא והּוא [בורא ;. ְְְִִִַַָָָ
הברואים] ּׁשּביניהן,כל ּומה וארץ ׁשמים מן הּנמצאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

נמצאּו מאמּתת[נבראו]לא [מהמצאותו הּמצאֹואּלא ְְְֲִִִֵֶַָָֹ
נצחית] - .האמיתית

מצּוי,ואם .· אינֹו ׁשהּוא הּדעת על אחר יעלה ּדבר אין ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
להּמצאֹות  .יכֹול ְְִָָ

מצּויין,‚. מּלבּדֹו הּנמצאין ּכל ׁשאין הּדעת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
לבּטּולןה  הּוא יבטל ולא מצּוי יהיה לבּדֹו [מציאותו ּוא ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בהם] תלויה לֹו;אינה צריכין הּנמצאין [מציאותם ׁשּכל ְְִִִִֶַָָ
בו] להן תלויה צרי אינֹו הּוא ּברּו והּוא לאחד , ולא , ְְְִֵֶֶָָָָֹ

אמּתתֹומהן  אין לפיכ [כמציאות]ּכאמּתת[מציאותו]. ְֲֲִִִֵֵֶַַָָ
מהן. ֵֶֶָאחד

.„- אמת" אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא לבּדֹוהּוא הּוא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹ
ּכאמּתֹו.[הנצחי]האמת אמת לאחר ואין ׁשהּתֹורה , והּוא ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

מּלבּדֹו" עֹוד "אין אמת אֹומרת: מצּוי ׁשם אין - ּכלֹומר , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמֹותֹו. ְְִַמּלבּדֹו

הארץ.הּמצּוי ‰. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא - והּוא הּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹ
שאר הּגלּגל[את]הּמנהיג את ומסובב העוטף [העליון ְְִַַַַַ

הפסק;הגלגלים] לֹו ׁשאין ּבכח ותכלית, קץ לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּבכח
והּוא  מסּבב; ּבלא ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּגלּגל

ּגּוף. ולא יד ּבלא אֹותֹו, המסּבב הּוא ְְְֵַַָָֹֹּברּו
.Â עׂשה וידיעת מצות - זה ה'ּדבר "אנכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשם"אלהי ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה וכל במציאות]. ישנו -] ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָֹ
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה חּוץ אחר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹאלֹוּה

ּפני  על אחרים אלהים ל הּוא "יהיה ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל הּגדֹול ִֶַַָָָָֹהעּקר

.Êׁשנים אלֹוּה לא ואינֹו - הּוא אחד ׁשנים,זה על יתר ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים [כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ׁשהּוא [כסוג, ְְִִִֶֶַָָָָֹ
ּכגּוף אחד ולא הרּבה, אחדים בקבוצה]ּכֹולל ׁשהּוא [פרט ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

למחלקֹות רוחב]ולקצוֹות[אברים]נחלק אּלא [אורך ; ְְְְְִֶֶַָָָָ
ּכמ  אחר יחּוד ּכיחּודֹו ׁשאין היּויחּוד אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָ

הּנמנין  ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו - הרּבה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהאלהֹות
להימנות] הניתנים  זה [דברים נפרדין ּבמציאּותן ְְִִִִִֶַָָָהּׁשוין

היה  ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ׁשּיארעּו ּבמארעין אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה
להיֹות  אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ לֹו היה - ּוגוּיה ּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּיֹוצר
קץ  לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ׁשּיׁש וכל קץ. לֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹּגּוף
ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ׁשמֹו, ּברּו ואלהינּו ְְְִֵֵֵֵֵָָֹֹוסֹוף.
הֹואיל  ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, סֹובב הּגלּגל ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּפֹוסק,
נחלק  ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות לֹו יארעּו לא ּגּוף, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹואינֹו
וידיעת  אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר אי ,לפיכ מאחר; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונפרד
אחד". ה' אלהינּו, "ה' ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - זה ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדבר

.Á ּגּוף הרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבּׁשמים  האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוגוּיה,

מּתחת" הארץ ועל יהיהמּמעל לא והּגּוף יכול , [אינו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּכל להיות] ראיתם לא "ּכי ונאמר: מקֹומֹות; ְְְְֱִִִֵֶֶַָֹּבׁשני

היה  ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, מי "ואל ונאמר: ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָּתמּונה",
ּגּופים. לׁשאר ּדֹומה היה ְִִֶָָָּגּוף,

.Ë רגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
אדם  ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבני  ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא,
ּברק  ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין והּכל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹאדם.
מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש חרב וכי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָחרּבי";
ׁשראה  אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ראיה מׁשל. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוהּכל

חּור" ּכתלג "לבּוׁשּה הּוא ּברּו כשלג הּקדֹוׁש [לבושו ְְִִֵַַָָָ
"חמּוץלבן] ראהּו ואחר אדום], ּומׁשה [- מּבצרה"; ּבגדים ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּובסיני  מלחמה, עֹוׂשה ּכגּבֹור הּים על ראהּו עצמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָרּבנּו
אּלא  וצּורה, ּדמּות לֹו ׁשאין לֹומר, עטּוף. צ ּבּור ְְְִִִֵֶֶַַָָָּכׁשליח
ּדעּתֹו אין - הּדבר ואמּתת ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהּכל
הּכתּוב: ׁשאמר הּוא וזה ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּתמצא". ׁשּדי ּתכלית עד אם ּתמצא, אלֹוּה ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָ"החקר
.È הראני מה" ּכׁשאמר להּׂשיג, ר ּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את הּקדֹוׁשנא ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מן  אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד הּוא, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּברּו
אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ׁשראה ְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאנׁשים
רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו נפרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהאיׁש
מּׁשאר  ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהיֹות
ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד הּנמצאין, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמציאת
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ׁשהּוא  החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ּברּו ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהׁשיבֹו
ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ונפׁש, מּגּוף ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמחּבר
ידע  ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא מה הּוא ּברּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹוהֹודיעֹו
הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו מאמּתת ׁשהּׂשיג עד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלאחריו,
מן  אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, מּׁשאר ּבדעּתֹו הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל והּׂשיג אחֹוריו, ׁשראה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָהאנׁשים
"וראית  ואמר: הּכתּוב רמז זה ּדבר ועל האנׁשים; ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָמּׁשאר

יראּו". לא ּופני אחרי, ֲֵֶַָָָֹֹאת
.‡È יארעֹווכיון ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרּוד  ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד ולא ולא , ְְְְְִִֵֶַָֹֹֹֹֹ
ולא  ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ולא ְְְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֹֹֹמקֹום
עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא ּפנים ולא ְְְְְְֲִִִָָָָֹֹֹֹֹׂשמאל,
ּומנין  ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה עד ּבּזמן, מצּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָואינֹו
ואין  ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ׁשאין מׁשּתּנה, ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשנים;
ולא  סכלּות ולא החי, הּגּוף ּכחּיי חּיים ולא מות לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֹֹלֹו

ולא  הקיצה, ולא ׁשנה לא החכם, האיׁש ּכחכמת ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹחכמה
ולא  ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ׂשמחה ולא ׂשחֹוק, ולא ְְְְְְְְְִִַַַָָֹֹֹֹֹּכעס
לא  למעלה 'אין חכמים: אמרּו ּכ האדם. ּכדּבּור ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּדּבּור

ערף ולא עמידה, ולא עּפּוי'[פירוד]יׁשיבה .[חיבור]ולא ְְְְֲִִִֶָָֹֹֹֹ
.·È הּוא,והֹואיל ּכ וכּיֹוצא והּדבר הּללּו הּדברים ּכל ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ

ּומליצה  מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
"ּכעסּוני  יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהן,
אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש "ּכאׁשר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהבליהם",
אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה 'ּדּברה ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָחכמים:
לא  ה', "אני אֹומר: הּוא הרי מכעיסים"; הם ְֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ"האתי

היה ׁשניתי" ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ּפעמים היה ואּלּו , ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
לּגּופים  אּלא מצּויין אינן האּלּו הּדברים וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמׁשּתּנה.
יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ּבּתי ׁשֹוכני הּׁשפלים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאפלים

זה. ּכל על ויתרֹומם יתעּלה הּוא ּברּו הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאבל
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― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא

(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות
תחּללּו "ולא קדׁשי"א יתעּלה: ֿ ׁשם al)ת ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׁשעת ֿ הּמצות מן אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי
onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ

(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),
ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ

על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ֿ ׁשם את תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש ֿ ּפני את d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.
ּבמעׂשיו מראה אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעברה

וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ
בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "ולא אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם

"אלהי ֿ ׁשם את וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה

היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
ֿ הּׁשם, את חּלל זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻאף

אמרם et.:)והּוא `nei)ּדמי x`ezi)"היכי cvik)חּלּול ְְִִֵֵָָָ
ax)הּׁשם: xn`)ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לאלּתר. ּדמי meynיהיבנא ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְְְֵֵַַָָ
lflfl ipnn micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfbaּדמסּגינא אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני `jl)רּבי m`)ארּבע ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
זה לאו נכּפל ּוכבר ּתפּלין". ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹאּמֹות

ה'" אני אלהי ֿ ׁשם את תחּלל "ולא k`)ואמר: ,gi my). ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו יֹומא(dk:)ּוכבר ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

(.atÎ.et).

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה ֿ ספרי את להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ֿ ּבּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת
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ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים ֿ הּׁשמֹות את למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
לה' ּכן ֿ תעׂשּון "לא אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו

c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד ֿ הּצּוּוי את הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ֿ מזּבחֹותיה את ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן ֿ תעשּון "לא ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ֿ העֹובר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכל
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ֿ ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמן

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון ׁשם(my)לא נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― ֿ הּׁשם את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן ֿ תעׂשּון לא ֿ ׁשמם, את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב ֿ נביאהּמצוה לכל להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אפּלּו ֿ ּׁשּיצּוה, מה ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ֿ הּנביאים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן
ּובלבד האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיצּוה
ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא

(mlerl dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy)ּכמֹו ,ְ
ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו

ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי (mixacנאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ
(eh ,giספרי ּולׁשֹון .(my)אמר אפּלּו ― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְֲִִִֵֵַָָָ

לפי ּבּתֹורה האמּורֹות ֿ מצות מּכל אחת על לעבֹור ְְְֲֲִִִַַַַַָָָֹל
ּבידי מיתה חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשעה,
ֿ יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשמים,

ידּבר אׁשר ֿ ּדברי מעּמֹו"(iapd`)אל אדרׁש אנכי ּבׁשמי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
(hi ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)מיתתם "ׁשלׁשה : ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

על ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבידי
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ed`ּדברי jexa yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַָ

(`aip `le ze`apzdlוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacיּׁשמע ֿ לא ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq).

יום שני ֿ שלישי ל 'כסלו ֿ א 'טבת 
ְְְִֶַ

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'ה ֿ את תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

(h ,gk"ּדרכיו ֿ ּבכל "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)הּוא ֿ ּברּו ֿ הּקדֹוׁש "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו
מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ
(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּדר ֿ ּבכל עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

ֿ בֹו" "ּולדבקה יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק

ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ּכל אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ
ְוכּו'.

― הר"ו ֿ זההּמצוה ֿ את זה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה ֿ עצמנּו, את אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
ֿ ּׁשארצה מה וכל חפץ. ֿ ּׁשהּוא ּומה לֹו ֿ ּׁשּיׁש ֿ מה וכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה ֿ ּׁשּלא וכלֿמה ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום

.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ê¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הר"ז ֿ הּגרים,הּמצוה את לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ֿ הּגר" את "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ֿ יׂשראל ּכל ֿ ּׁשּכֹולל ּבמה זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואף
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו
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ׁשהּוא  החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ּברּו ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהׁשיבֹו
ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ונפׁש, מּגּוף ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמחּבר
ידע  ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא מה הּוא ּברּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹוהֹודיעֹו
הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו מאמּתת ׁשהּׂשיג עד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלאחריו,
מן  אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, מּׁשאר ּבדעּתֹו הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל והּׂשיג אחֹוריו, ׁשראה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָהאנׁשים
"וראית  ואמר: הּכתּוב רמז זה ּדבר ועל האנׁשים; ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָמּׁשאר

יראּו". לא ּופני אחרי, ֲֵֶַָָָֹֹאת
.‡È יארעֹווכיון ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרּוד  ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד ולא ולא , ְְְְְִִֵֶַָֹֹֹֹֹ
ולא  ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ולא ְְְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֹֹֹמקֹום
עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא ּפנים ולא ְְְְְְֲִִִָָָָֹֹֹֹֹׂשמאל,
ּומנין  ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה עד ּבּזמן, מצּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָואינֹו
ואין  ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ׁשאין מׁשּתּנה, ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשנים;
ולא  סכלּות ולא החי, הּגּוף ּכחּיי חּיים ולא מות לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֹֹלֹו

ולא  הקיצה, ולא ׁשנה לא החכם, האיׁש ּכחכמת ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹחכמה
ולא  ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ׂשמחה ולא ׂשחֹוק, ולא ְְְְְְְְְִִַַַָָֹֹֹֹֹּכעס
לא  למעלה 'אין חכמים: אמרּו ּכ האדם. ּכדּבּור ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּדּבּור

ערף ולא עמידה, ולא עּפּוי'[פירוד]יׁשיבה .[חיבור]ולא ְְְְֲִִִֶָָֹֹֹֹ
.·È הּוא,והֹואיל ּכ וכּיֹוצא והּדבר הּללּו הּדברים ּכל ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ

ּומליצה  מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
"ּכעסּוני  יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהן,
אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש "ּכאׁשר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהבליהם",
אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה 'ּדּברה ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָחכמים:
לא  ה', "אני אֹומר: הּוא הרי מכעיסים"; הם ְֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ"האתי

היה ׁשניתי" ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ּפעמים היה ואּלּו , ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
לּגּופים  אּלא מצּויין אינן האּלּו הּדברים וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמׁשּתּנה.
יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ּבּתי ׁשֹוכני הּׁשפלים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאפלים

זה. ּכל על ויתרֹומם יתעּלה הּוא ּברּו הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאבל
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ה'תשע"ה  כסלו כ"ט ראשון יום

.‰Ò .‚Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא

(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות
תחּללּו "ולא קדׁשי"א יתעּלה: ֿ ׁשם al)ת ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׁשעת ֿ הּמצות מן אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי
onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ

(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),
ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ

על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ֿ ׁשם את תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש ֿ ּפני את d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.
ּבמעׂשיו מראה אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעברה

וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ
בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "ולא אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם

"אלהי ֿ ׁשם את וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה

היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
ֿ הּׁשם, את חּלל זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻאף

אמרם et.:)והּוא `nei)ּדמי x`ezi)"היכי cvik)חּלּול ְְִִֵֵָָָ
ax)הּׁשם: xn`)ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לאלּתר. ּדמי meynיהיבנא ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְְְֵֵַַָָ
lflfl ipnn micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfbaּדמסּגינא אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני `jl)רּבי m`)ארּבע ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
זה לאו נכּפל ּוכבר ּתפּלין". ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹאּמֹות

ה'" אני אלהי ֿ ׁשם את תחּלל "ולא k`)ואמר: ,gi my). ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו יֹומא(dk:)ּוכבר ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

(.atÎ.et).

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה ֿ ספרי את להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ֿ ּבּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת
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ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים ֿ הּׁשמֹות את למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
לה' ּכן ֿ תעׂשּון "לא אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו

c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד ֿ הּצּוּוי את הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ֿ מזּבחֹותיה את ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן ֿ תעשּון "לא ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ֿ העֹובר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכל
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ֿ ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמן

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון ׁשם(my)לא נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― ֿ הּׁשם את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן ֿ תעׂשּון לא ֿ ׁשמם, את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב ֿ נביאהּמצוה לכל להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אפּלּו ֿ ּׁשּיצּוה, מה ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ֿ הּנביאים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן
ּובלבד האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיצּוה
ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא

(mlerl dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy)ּכמֹו ,ְ
ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו

ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי (mixacנאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ
(eh ,giספרי ּולׁשֹון .(my)אמר אפּלּו ― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְֲִִִֵֵַָָָ

לפי ּבּתֹורה האמּורֹות ֿ מצות מּכל אחת על לעבֹור ְְְֲֲִִִַַַַַָָָֹל
ּבידי מיתה חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשעה,
ֿ יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשמים,

ידּבר אׁשר ֿ ּדברי מעּמֹו"(iapd`)אל אדרׁש אנכי ּבׁשמי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
(hi ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)מיתתם "ׁשלׁשה : ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

על ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבידי
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ed`ּדברי jexa yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַָ

(`aip `le ze`apzdlוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacיּׁשמע ֿ לא ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq).

יום שני ֿ שלישי ל 'כסלו ֿ א 'טבת 
ְְְִֶַ

ה'תשע"ה  כסלו ל' שני יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'ה ֿ את תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

(h ,gk"ּדרכיו ֿ ּבכל "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)הּוא ֿ ּברּו ֿ הּקדֹוׁש "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו
מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ
(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּדר ֿ ּבכל עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

ֿ בֹו" "ּולדבקה יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק

ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ּכל אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ
ְוכּו'.

― הר"ו ֿ זההּמצוה ֿ את זה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה ֿ עצמנּו, את אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
ֿ ּׁשארצה מה וכל חפץ. ֿ ּׁשהּוא ּומה לֹו ֿ ּׁשּיׁש ֿ מה וכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה ֿ ּׁשּלא וכלֿמה ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"ה  טבת א' שלישי יום

.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ê¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"ז ֿ הּגרים,הּמצוה את לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ֿ הּגר" את "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ֿ יׂשראל ּכל ֿ ּׁשּכֹולל ּבמה זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואף
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו
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zahקכ 'a iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו ֿ עמיתֹו"(exrvl)על את איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"תֹונה ֿ לא "וגר :ּכ ֿ אחר ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ֿ ּכן ּגם ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה ֿ הּגר". את "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."הּגר ֿ את "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב ֿ אתֿהּמצוה זה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אחי ֿ את ֿ תׂשנא "לא אמרֹו: והּוא (xwie`זה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

(fi ,hiספרא ּולׁשֹון .(g ,c)ׂשנאה אּלא אמרּתי "לא : ְְְְִִִֶַָָָָֹ
ׁשהּוא זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
על הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ְֲֵֵֵֶַַָָׂשֹונאֹו

ֿ תּטר'" ולא ֿ תּקם gi)'לא ,my)והּוא עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְְֲִִֵֵַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת ―(my)אמרֹו: הּלב ׂשנאת אבל . ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָ

ֿ הּכל. מן חמּור ִַָָֹֹעון

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ֿ אדם ּכל על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ֿ תּׂשא ולא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

ֿ הּקטן מן אפּלּו ֿ אדם ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג ׁשהּמצוה לבּיׁשהאזהרה ׁשּלא הזהרנּו ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ֿ זה, ֿ את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזה
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ֿ תּׂשא ולא עמית ֿ את fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

ֿ תּׂשא 'ולא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה k`)"ּכל ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש מּזה,הּמצוה זה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוהּוא:
ּכמֹו נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו ְְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָנחּדל

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. gi)ׁשּצער ,my). ְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
ספרא i)ּולׁשֹון ,my)אמר נקימה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלֹו:
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ֿ הענינים. ּבכל הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה עלהּמצוה ואף מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּפי
ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון ֿ תּטר". i`)ולא ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".
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ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ג 'ֿ ה 'טבת 

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (mixg`lהיא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ðּוללמדּה הּתֹורה חכמת ((envra)― ְְְַַָָָָ
"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָוזהּו

(f ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my weqtd lr)לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְְִִֵֶַָָ
ֿ מקֹום ּבכל מֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ―ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
בניֿ 'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּתלמידים

b)הּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa)וׁש" ּננּתםאמרּו: ְְְְְִִִַַָָָ
מחּדדים ׁשּיהיּו ―(mixceqn)ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ּפי ּבתֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָֻ

מּיד". לֹו אֹומר ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדבר,
ועׂשיתם "ּולמדּתם ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּוכבר

(` ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)"ילמדּו l`,ּולמען my) ְְְִַַ
(aiּבהרּבה עליה ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר .ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

נאמר ׁשהרי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָמקֹומֹות
ולא ― "ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ"ולּמדּתם

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(el.)ּבנֹותיכם", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה

ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכל
וגֹו' ֿ ה'' את בניֿיׂשראל ֿ רבּו אׁשר מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכל

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' על g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם ֿ ּדבר d'")ּכל lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)זה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
 ֿ אל "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
 ֿ 'אל ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
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קכי zah 'a iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו ֿ עמיתֹו"(exrvl)על את איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"תֹונה ֿ לא "וגר :ּכ ֿ אחר ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ֿ ּכן ּגם ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה ֿ הּגר". את "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."הּגר ֿ את "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב ֿ אתֿהּמצוה זה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אחי ֿ את ֿ תׂשנא "לא אמרֹו: והּוא (xwie`זה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

(fi ,hiספרא ּולׁשֹון .(g ,c)ׂשנאה אּלא אמרּתי "לא : ְְְְִִִֶַָָָָֹ
ׁשהּוא זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא
על הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ְֲֵֵֵֶַַָָׂשֹונאֹו

ֿ תּטר'" ולא ֿ תּקם gi)'לא ,my)והּוא עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְְֲִִֵֵַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת ―(my)אמרֹו: הּלב ׂשנאת אבל . ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָ

ֿ הּכל. מן חמּור ִַָָֹֹעון

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ֿ אדם ּכל על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ֿ תּׂשא ולא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

ֿ הּקטן מן אפּלּו ֿ אדם ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג ׁשהּמצוה לבּיׁשהאזהרה ׁשּלא הזהרנּו ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ֿ זה, ֿ את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזה
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ֿ תּׂשא ולא עמית ֿ את fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

ֿ תּׂשא 'ולא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשע"ה  טבת ב' רביעי יום

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה k`)"ּכל ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש מּזה,הּמצוה זה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוהּוא:
ּכמֹו נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו ְְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָנחּדל

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. gi)ׁשּצער ,my). ְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
ספרא i)ּולׁשֹון ,my)אמר נקימה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלֹו:
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ֿ הענינים. ּבכל הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה עלהּמצוה ואף מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּפי
ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון ֿ תּטר". i`)ולא ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".
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ה'תשע"ה  טבת ג' חמישי יום
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ג 'ֿ ה 'טבת 

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (mixg`lהיא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ðּוללמדּה הּתֹורה חכמת ((envra)― ְְְַַָָָָ
"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָוזהּו

(f ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my weqtd lr)לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְְִִֵֶַָָ
ֿ מקֹום ּבכל מֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ―ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
בניֿ 'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּתלמידים

b)הּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa)וׁש" ּננּתםאמרּו: ְְְְְִִִַַָָָ
מחּדדים ׁשּיהיּו ―(mixceqn)ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ּפי ּבתֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָֻ

מּיד". לֹו אֹומר ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדבר,
ועׂשיתם "ּולמדּתם ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּוכבר

(` ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)"ילמדּו l`,ּולמען my) ְְְִַַ
(aiּבהרּבה עליה ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר .ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

נאמר ׁשהרי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָמקֹומֹות
ולא ― "ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ"ולּמדּתם

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(el.)ּבנֹותיכם", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ה  טבת ד' שישי יום

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה

ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכל
וגֹו' ֿ ה'' את בניֿיׂשראל ֿ רבּו אׁשר מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכל

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' על g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם ֿ ּדבר d'")ּכל lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)זה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תשע"ה  טבת ה' קודש שבת יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
 ֿ אל "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
 ֿ 'אל ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
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zahקכב 'd ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

 ֿ ואת אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:
וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
 ֿ "ּופן אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה מּלּקֹוב הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(llwl) ּׁשאֹומרים מה על יתעּלה ― הּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאתֿהּׁשם

אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ― לעילא לעילא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופרים
(xedpÎibq oeyla) זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּברּכת

יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' (xwie`"ונקב ְְְִֵֵֵָָָָָֹ

(fh ,ck על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: fk)והּוא ,ak zeny) ּולׁשֹון . ְְְְֱִֵַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt) ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: `xenּתלמּוד zyxt) ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(myהמיחד הּׁשם "על :Îsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlc

הּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―:miwgnp opi`y zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l`ּבאזהרה ―e`l) ְְַָָ

(cala)ּבּמכלּתא ועֹוד .((i`gei oa oerny iaxc) לא "אלהים : ְְְֱִִַָֹֹ
נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹתקּלל"

ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה dxdf`dyּדיני s`y) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`"
― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּסּוג

ׁשּבכללּות לאו מּסּוג Ðאינֹו mixeqi` dnk llekd cg` e`l) ְִִֵֶָָ
(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y(― התשיעי

מהם  וענין ּבכלֿענין אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפי
וׁשהּוא  עליו מזהרים וענין ׁשּכלֿענין ּבהכרח, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻוהֹודיענּו
למאמר  ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצות

(miyxeyd)זה millkd c"i xg`y xtqd zncwda) וכיון .( ְֵֶָ
אנּו חֹוקרים ― הזהיר אּלאֿאםּֿכן ענׁש לא הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהּכלל
הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ׁשהיא ויׁש ּבהכרח. האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ולא  ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹויׁש
ּכלל, ידיעה לנּו קדמה לא אם אּלא ׁשּבכללּות לאו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹיהא

עליו מזהרים הענינים מאֹותם xewnׁשענין oi` xy`k wx) ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
(xeqi`l sqep ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת אּלא ,ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

מזהרים  הּדבר ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֻהּתׁשיעי;
― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― ְְְֵֶֶֶָָָָָָָָָעליו

לחׁש הּדין,(licadl)אין מן אֹו ּבפרּוׁש היא האזהרה אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
מצות  עֹוד זה מענין ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹּבפרט

ַרּבֹות.

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
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יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ
הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה ּפסילים הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יבּקׁש אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. (xg`l)אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

פסל  ּל "לאֿתעׂשה יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹותם
c)וכלּֿתמּונה" ,bk zeny) חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: (xg`l)מלקּות, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
לֹו dcarl)לעׂשֹות ick).עבדּה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִֶַַַָָֹ

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית צּורת הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות  להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים  עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי  תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות
("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)

לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף bk)אלהי ,k zeny). ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq)ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהּפרּוׁש:
ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּתאמר:
― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹּתלמּוד
מּתר  צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֻחּיב
ּבפרק  זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלפּתח

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ּכלֹומר,(f:)ג' זה, ׁשּלאו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ענינים  ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹזה
מדּבר  ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹאחרים

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה  ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע
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קכג zah 'd ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

 ֿ ואת אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:
וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
 ֿ "ּופן אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה מּלּקֹוב הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(llwl) ּׁשאֹומרים מה על יתעּלה ― הּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאתֿהּׁשם

אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ― לעילא לעילא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופרים
(xedpÎibq oeyla) זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּברּכת

יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' (xwie`"ונקב ְְְִֵֵֵָָָָָֹ

(fh ,ck על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: fk)והּוא ,ak zeny) ּולׁשֹון . ְְְְֱִֵַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt) ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: `xenּתלמּוד zyxt) ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(myהמיחד הּׁשם "על :Îsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlc

הּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―:miwgnp opi`y zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l`ּבאזהרה ―e`l) ְְַָָ

(cala)ּבּמכלּתא ועֹוד .((i`gei oa oerny iaxc) לא "אלהים : ְְְֱִִַָֹֹ
נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹתקּלל"

ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה dxdf`dyּדיני s`y) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`"
― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּסּוג

ׁשּבכללּות לאו מּסּוג Ðאינֹו mixeqi` dnk llekd cg` e`l) ְִִֵֶָָ
(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y(― התשיעי

מהם  וענין ּבכלֿענין אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפי
וׁשהּוא  עליו מזהרים וענין ׁשּכלֿענין ּבהכרח, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻוהֹודיענּו
למאמר  ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצות

(miyxeyd)זה millkd c"i xg`y xtqd zncwda) וכיון .( ְֵֶָ
אנּו חֹוקרים ― הזהיר אּלאֿאםּֿכן ענׁש לא הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהּכלל
הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ׁשהיא ויׁש ּבהכרח. האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ולא  ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹויׁש
ּכלל, ידיעה לנּו קדמה לא אם אּלא ׁשּבכללּות לאו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹיהא

עליו מזהרים הענינים מאֹותם xewnׁשענין oi` xy`k wx) ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
(xeqi`l sqep ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת אּלא ,ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

מזהרים  הּדבר ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֻהּתׁשיעי;
― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― ְְְֵֶֶֶָָָָָָָָָעליו

לחׁש הּדין,(licadl)אין מן אֹו ּבפרּוׁש היא האזהרה אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
מצות  עֹוד זה מענין ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹּבפרט

ַרּבֹות.

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
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wfg zxecdn jezn

יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ
הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה ּפסילים הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יבּקׁש אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. (xg`l)אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

פסל  ּל "לאֿתעׂשה יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹותם
c)וכלּֿתמּונה" ,bk zeny) חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: (xg`l)מלקּות, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
לֹו dcarl)לעׂשֹות ick).עבדּה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִֶַַַָָֹ

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית צּורת הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות  להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים  עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי  תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות
("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)

לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף bk)אלהי ,k zeny). ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq)ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהּפרּוׁש:
ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּתאמר:
― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹּתלמּוד
מּתר  צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֻחּיב
ּבפרק  זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלפּתח

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ּכלֹומר,(f:)ג' זה, ׁשּלאו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ענינים  ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹזה
מדּבר  ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹאחרים

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה  ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע
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סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ

תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,
מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה

ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד ּומּלהנֹות הּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
 ֿ "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my) מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' ב

dk wxt aÎmikln - mi`iap

aÎmiklndklÎhi
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:ätöna Bzà eéä-øLà íécNkä-úàå íéãeäiä-úàå úîiå eäéìãb-úàåëïèwî íòä-ìë eî÷iå ¤§©§−̈©¨®Ÿ§¤©§¦Æ§¤©©§¦½£¤¨¬¦−©¦§¨«©¨ª̧¨¨¹̈¦¨³Ÿ

ô :íécNë éðtî eàøé ék íéøöî eàáiå íéìéçä éøNå ìBãb-ãòåæëìLá éäéåúeìâì äðL òáLå íéL §©¨Æ§¨¥´©£¨¦½©¨−Ÿ¦§¨®¦¦¬¨§−¦§¥¬©§¦«©§¦Á¦§¦̧¨¤¹©¨À̈§¨Æ
úðLa ìáa Cìî Cãøî ìéåà àùð Lãçì äòáLå íéøNòa Lãç øNò íéðLa äãeäé-Cìî ïéëéBäé§¨¦´¤«¤§½̈¦§¥³¨¨Æ½Ÿ¤§¤§¦¬§¦§−̈©®Ÿ¤¨¿̈Ÿ¡¦´§Ÿ©Á¤̧¤¨¤¹¦§©´

:àìk úéaî äãeäé-Cìî ïéëéBäé Làø-úà Bëìîçëàqk ìòî Bàñk-úà ïziå úBáè Bzà øaãéå ¨§À¤²Ÿ§¨¦¬¤«¤§−̈¦¥¬¤«¤©§©¥¬¦−Ÿ®©¦¥Æ¤¦§½¥©À¦¥¯
:ìááa Bzà øLà íéëìnäèë:åéiç éîé-ìk åéðôì ãéîz íçì ìëàå Bàìë éãâa úà àpLåìBúçøàå ©§¨¦²£¤¬¦−§¨¤«§¦¾̈¥−¦§¥´¦§®§¨©̧¤¯¤¨¦²§¨−̈¨§¥¬©¨«©£ª¨À

:åiç éîé ìk BîBéa íBé-øác Cìnä úàî Bl-äðzð ãéîz úçøà£ª©̧¨¦¯¦§¨²¥¥¬©¤−¤§©´§®−Ÿ§¥¬©¨«

i"yx
(ËÈ).‡·ˆ‰ ¯˘ ¯ÙÂÒ‰,ועיר עיר כל מנין יודע שהיה

לצבא: מוציאה אנשים ‰ÌÈÏÈÁ.(Î‚)כמה È¯˘ ÏÎ
ובצורים  ובטינרים במצודות להחבא העיר מן שיצאו

Í„Â¯Ó.(ÊÎ)וביערים: ÏÈÂ‡ ‡˘ נבוכדנצר שמת
תחתיו: מרודך אויל ÂÁÏ„˘.ומלך ‰Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú·

לא)ובירמיהו אלא (נב וחמשה, בעשרים אומר: הוא

בעשרים  ונקבר נבוכדנאצר, מת וחמשה בעשרים
מקברו  מרודך אויל הוציאו ושבעה בעשרים וששה,
בישעיהו  שנאמר כמו גזירותיו, לבטל בשביל וגררוהו,

יט) וגו':(יד נתעב כנצר מקברך השלכת ואתה :
(ÁÎ).˙Â·ÂË Â˙‡ ¯·„ÈÂ: נחומים דברי

cec zcevn
(ËÈ).ÍÏÓ‰ ÈÙ È‡Â¯Ó המלך עם תמיד  היושבים לומר : רצה 

היו לא  מהם  ששנים לפי  וזהו  אנשים שבעה  נאמר ובירמיהו
עמהם: כאן כללם ולא החמשה, כמו Â‡ˆÓחשובים ¯˘‡

.¯ÈÚ·: השרים כיתר ממנה ברחו ‰ˆ·‡.ולא ¯˘ ¯ÙÒ‰סופר
הצבא : שר  לצאת‰Óˆ·‡.של  אנשיה  עיר כל  מוציאה  פיו על 

‰‡¯ı.במלחמה: ÌÚÓבעיר נמצאו אשר שבהם , מהמכובדים
ברחו : עמהם :ÌÈ˘‡‰Â.(Î‚)ולא היו ‰ÙˆÓ‰.אשר  Ï‡

גדליהו: מושב  ÂÎÂ'.מקום  Ï‡ÚÓ˘ÈÂבאו וכו ' ישמעאל  גם
אנשיהם: עם  Ì‰Ï.(Î„)אליו  Ú·˘ÈÂ:בשבי יקחם לא  כי  הכשדים , מן לפחוד  להם שאין ההם, לשרים  נשבע Â„·ÚÂ.גדליהו

‰ÎÂÏÓ‰.(Î‰)במס: Ú¯ÊÓ:לגדליה ולא המלוכה, מזרע  הוא כי הממשלה, ראוי שאליו  בחשבו לגדליהו, הרג  זה בעבור  כאומר
.ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡Â: ואנשיו ישמעאל  הרג  גדליה , עם  שהיו והכשדים  היהודים  Â‡¯È.(ÂÎ)גם ÈÎבעצתם אשר הכשדים, יאמרו פן

עמו: אשר והכשדים  המלך  פקיד גדליה Ú·˘Â‰.(ÊÎ)נהרג ÌÈ¯˘Ú·נבוכדנצאר מת  בכ ''ה  כי וחמשה, בעשרים נאמר ובירמיהו
יהויכין: ראש את ונשא מלך  ובכ''ז שמת, לכל  להודיע  בחוצות, וגררו מקברו בנו מרודך  אויל  והוציאהו נקבר, ובכ ''ו  שטנו

.‡ÏÎ ˙È·Ó: וגדלו נשאו הכלא , מבית  כשהוציאו מיד לומר: ונחומים :Â·ÂË˙.(ÁÎ)רצה טובים לכסאיÏÚÓ.דברים עליון
עמו: היו אשר המלכים באחרות:˘Â‡.(ËÎ)שאר להחליפם הכלא , בבית בהן ישב  אשר  בגדיו את משנה כל ÌÁÏ.היה 
הלחם : שם  על קרויה יחד:ÂÈÙÏ.הסעודה  עמו לומר : ÂÈÈÁ.רצה ÈÓÈ ÏÎ:יהויכין ˙ÈÓ„.(Ï)של ˙Á¯‡ Â˙Á¯‡Âהנתונה פרס

תמיד : המלך  לפני לחם אכל  בעצמו הוא  כי  ביתו, לאנשי למאכל והיה הפסק , מבלי תמיד  הנתונה פרס היתה  ÌÂÈלו, ¯·„
.ÂÓÂÈ·: המועד  העבירו ולא  ביומו, לו נתנו יום בכל  לו הצריך דבר

oeiv zcevn
(ËÈ).ÒÈ¯Ò:שר.„È˜Ù:ממונה.‡·ˆÓ‰:צבא מלשון
(Î).ÍÏÓ ÏÚ: מלך וגזברות:ÙÈÂ˜„.(Î·)אל מינוי מענין 

(‚Î).ÌÈÏÈÁ‰: עם והרים :˘‡.(ÊÎ)צבאות È·Ó˙הגביה 
.‡ÏÎכמו המאסר , כב)מבית  מב החבאו:(ישעיהו כלאים ובבתי :
(ÁÎ).ÏÚÓ: ממעל(ËÎ).‡˘Âוהוא בה''א , ושנה כמו

ותמורה: חלוף עניןÂ˙Á¯‡Â.(Ï)מאסרו:Â‡ÏÎ.מענין הוא
וכן קבוע, ה)פרס מ ומשאת:(ירמיהו ארחה :
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סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ

תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,
מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה

ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד ּומּלהנֹות הּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
 ֿ "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my) מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ
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aÎmiklndklÎhi

èéCìnä-éðô éàøî íéLðà äMîçå äîçìnä éLðà-ìò | ãé÷ô àeä-øLà ãçà ñéøñ ç÷ì øéòä-ïîe¦¨¦¿¨©Á¨¦¸¤¹̈£«¤¬¨¦´©©§¥´©¦§¨À̈©£¦¨̧£¨¦¹¥Ÿ¥³§¥«©¤Æ¤Æ
íéàöîpä õøàä íòî Léà íéMLå õøàä íò-úà àaönä àávä øù øôqä úàå øéòá eàöîð øLà£¤´¦§§´¨¦½§¥À©Ÿ¥Æ©Ÿ́©¨½̈©©§¦−¤©´¨¨®¤§¦¦¬¦Æ¥©´¨½̈¤©«¦§§¦−

:øéòaë:äúìáø ìáa Cìî-ìò íúà Cìiå íéçaè-áø ïãàøæeáð íúà çwiåàëiåìáa Cìî íúà C ¨¦«©¦©´Ÿ½̈§©§£−̈©©¨¦®©Ÿ̄¤Ÿ¨²©¤¬¤¨¤−¦§¨«¨©©́Ÿ¨Á¤̧¤¨¤¯
:Búîãà ìòî äãeäé ìâiå úîç õøàa äìáøa íúéîéåáëøéàLä øLà äãeäé õøàa øàLpä íòäå ©§¦¥²§¦§−̈§¤´¤£¨®©¦¬¤§−̈¥©¬©§¨«§¨À̈©¦§¨Æ§¤´¤§½̈£¤´¦§¦½

ô :ïôL-ïa í÷éçà-ïa eäéìãb-úà íäéìò ã÷ôiå ìáa Cìî øvàðãëeáðâëíéìéçä éøN-ìë eòîLiå §«©§¤©−¤´¤¨¤®©©§¥´£¥¤½¤§©§−̈¤£¦¨¬¤¨¨«©¦§§Á¨¨¥¸©£¨¦¹
ïðçBéå äéðúð-ïa ìàòîLéå ätönä eäéìãb-ìà eàáiå eäéìãb-úà ìáa-Cìî ãé÷ôä-ék íéLðàäå änä¥´¨§¨£¨¦À¦«¦§¦³¤«¤¨¤Æ¤§©§½̈©¨¬Ÿ¤§©§−̈©¦§¨®§¦§¨¥´¤§©§¿̈§¨´̈

:íäéLðàå änä éúëònä-ïa eäéðæàéå éúôèpä úîçðz-ïá äéøNe çø÷-ïaãëeäéìãb íäì òáMiå ¤Â̈¥©§¨¨̧¤©§ª¹¤©§Ÿ¨¦À§©«£©§Æ̈Æ¤©©´£¨¦½¥−¨§©§¥¤«©¦¨©̧¨¤³§©§Æ̈Æ
ñ :íëì áèéå ìáa Cìî-úà eãáòå õøàá eáL íécNkä éãáòî eàøéz-ìà íäì øîàiå íäéLðàìe§©§¥¤½©´Ÿ¤¨¤½©¦«§−¥©§¥´©©§¦®§´¨À̈¤§¦§²¤¤¬¤¨¤−§¦©¬¨¤«

äëekiå Bzà íéLðà äøNòå äëeìnä òøfî òîLéìà-ïa äéðúð-ïa ìàòîLé àa éòéáMä Lãça | éäéå©§¦´©´Ÿ¤©§¦¦À¨´¦§¨¥´¤§Â©§¨¤¡¦̧¨¹̈¦¤´©©§À̈©£¨¨³£¨¦Æ¦½©©¬
:ätöna Bzà eéä-øLà íécNkä-úàå íéãeäiä-úàå úîiå eäéìãb-úàåëïèwî íòä-ìë eî÷iå ¤§©§−̈©¨®Ÿ§¤©§¦Æ§¤©©§¦½£¤¨¬¦−©¦§¨«©¨ª̧¨¨¹̈¦¨³Ÿ

ô :íécNë éðtî eàøé ék íéøöî eàáiå íéìéçä éøNå ìBãb-ãòåæëìLá éäéåúeìâì äðL òáLå íéL §©¨Æ§¨¥´©£¨¦½©¨−Ÿ¦§¨®¦¦¬¨§−¦§¥¬©§¦«©§¦Á¦§¦̧¨¤¹©¨À̈§¨Æ
úðLa ìáa Cìî Cãøî ìéåà àùð Lãçì äòáLå íéøNòa Lãç øNò íéðLa äãeäé-Cìî ïéëéBäé§¨¦´¤«¤§½̈¦§¥³¨¨Æ½Ÿ¤§¤§¦¬§¦§−̈©®Ÿ¤¨¿̈Ÿ¡¦´§Ÿ©Á¤̧¤¨¤¹¦§©´

:àìk úéaî äãeäé-Cìî ïéëéBäé Làø-úà Bëìîçëàqk ìòî Bàñk-úà ïziå úBáè Bzà øaãéå ¨§À¤²Ÿ§¨¦¬¤«¤§−̈¦¥¬¤«¤©§©¥¬¦−Ÿ®©¦¥Æ¤¦§½¥©À¦¥¯
:ìááa Bzà øLà íéëìnäèë:åéiç éîé-ìk åéðôì ãéîz íçì ìëàå Bàìë éãâa úà àpLåìBúçøàå ©§¨¦²£¤¬¦−§¨¤«§¦¾̈¥−¦§¥´¦§®§¨©̧¤¯¤¨¦²§¨−̈¨§¥¬©¨«©£ª¨À

:åiç éîé ìk BîBéa íBé-øác Cìnä úàî Bl-äðzð ãéîz úçøà£ª©̧¨¦¯¦§¨²¥¥¬©¤−¤§©´§®−Ÿ§¥¬©¨«

i"yx
(ËÈ).‡·ˆ‰ ¯˘ ¯ÙÂÒ‰,ועיר עיר כל מנין יודע שהיה

לצבא: מוציאה אנשים ‰ÌÈÏÈÁ.(Î‚)כמה È¯˘ ÏÎ
ובצורים  ובטינרים במצודות להחבא העיר מן שיצאו

Í„Â¯Ó.(ÊÎ)וביערים: ÏÈÂ‡ ‡˘ נבוכדנצר שמת
תחתיו: מרודך אויל ÂÁÏ„˘.ומלך ‰Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú·

לא)ובירמיהו אלא (נב וחמשה, בעשרים אומר: הוא

בעשרים  ונקבר נבוכדנאצר, מת וחמשה בעשרים
מקברו  מרודך אויל הוציאו ושבעה בעשרים וששה,
בישעיהו  שנאמר כמו גזירותיו, לבטל בשביל וגררוהו,

יט) וגו':(יד נתעב כנצר מקברך השלכת ואתה :
(ÁÎ).˙Â·ÂË Â˙‡ ¯·„ÈÂ: נחומים דברי

cec zcevn
(ËÈ).ÍÏÓ‰ ÈÙ È‡Â¯Ó המלך עם תמיד  היושבים לומר : רצה 

היו לא  מהם  ששנים לפי  וזהו  אנשים שבעה  נאמר ובירמיהו
עמהם: כאן כללם ולא החמשה, כמו Â‡ˆÓחשובים ¯˘‡

.¯ÈÚ·: השרים כיתר ממנה ברחו ‰ˆ·‡.ולא ¯˘ ¯ÙÒ‰סופר
הצבא : שר  לצאת‰Óˆ·‡.של  אנשיה  עיר כל  מוציאה  פיו על 

‰‡¯ı.במלחמה: ÌÚÓבעיר נמצאו אשר שבהם , מהמכובדים
ברחו : עמהם :ÌÈ˘‡‰Â.(Î‚)ולא היו ‰ÙˆÓ‰.אשר  Ï‡

גדליהו: מושב  ÂÎÂ'.מקום  Ï‡ÚÓ˘ÈÂבאו וכו ' ישמעאל  גם
אנשיהם: עם  Ì‰Ï.(Î„)אליו  Ú·˘ÈÂ:בשבי יקחם לא  כי  הכשדים , מן לפחוד  להם שאין ההם, לשרים  נשבע Â„·ÚÂ.גדליהו

‰ÎÂÏÓ‰.(Î‰)במס: Ú¯ÊÓ:לגדליה ולא המלוכה, מזרע  הוא כי הממשלה, ראוי שאליו  בחשבו לגדליהו, הרג  זה בעבור  כאומר
.ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡Â: ואנשיו ישמעאל  הרג  גדליה , עם  שהיו והכשדים  היהודים  Â‡¯È.(ÂÎ)גם ÈÎבעצתם אשר הכשדים, יאמרו פן

עמו: אשר והכשדים  המלך  פקיד גדליה Ú·˘Â‰.(ÊÎ)נהרג ÌÈ¯˘Ú·נבוכדנצאר מת  בכ ''ה  כי וחמשה, בעשרים נאמר ובירמיהו
יהויכין: ראש את ונשא מלך  ובכ''ז שמת, לכל  להודיע  בחוצות, וגררו מקברו בנו מרודך  אויל  והוציאהו נקבר, ובכ ''ו  שטנו

.‡ÏÎ ˙È·Ó: וגדלו נשאו הכלא , מבית  כשהוציאו מיד לומר: ונחומים :Â·ÂË˙.(ÁÎ)רצה טובים לכסאיÏÚÓ.דברים עליון
עמו: היו אשר המלכים באחרות:˘Â‡.(ËÎ)שאר להחליפם הכלא , בבית בהן ישב  אשר  בגדיו את משנה כל ÌÁÏ.היה 
הלחם : שם  על קרויה יחד:ÂÈÙÏ.הסעודה  עמו לומר : ÂÈÈÁ.רצה ÈÓÈ ÏÎ:יהויכין ˙ÈÓ„.(Ï)של ˙Á¯‡ Â˙Á¯‡Âהנתונה פרס

תמיד : המלך  לפני לחם אכל  בעצמו הוא  כי  ביתו, לאנשי למאכל והיה הפסק , מבלי תמיד  הנתונה פרס היתה  ÌÂÈלו, ¯·„
.ÂÓÂÈ·: המועד  העבירו ולא  ביומו, לו נתנו יום בכל  לו הצריך דבר

oeiv zcevn
(ËÈ).ÒÈ¯Ò:שר.„È˜Ù:ממונה.‡·ˆÓ‰:צבא מלשון
(Î).ÍÏÓ ÏÚ: מלך וגזברות:ÙÈÂ˜„.(Î·)אל מינוי מענין 

(‚Î).ÌÈÏÈÁ‰: עם והרים :˘‡.(ÊÎ)צבאות È·Ó˙הגביה 
.‡ÏÎכמו המאסר , כב)מבית  מב החבאו:(ישעיהו כלאים ובבתי :
(ÁÎ).ÏÚÓ: ממעל(ËÎ).‡˘Âוהוא בה''א , ושנה כמו

ותמורה: חלוף עניןÂ˙Á¯‡Â.(Ï)מאסרו:Â‡ÏÎ.מענין הוא
וכן קבוע, ה)פרס מ ומשאת:(ירמיהו ארחה :
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à éìùîbkÎi

é:àáz-ìà íéàhç Eezôé-íà éðaàé:ípç é÷ðì äðtöð íãì äáøàð eðzà äëì eøîàé-íàáéíòìáð §¦¿¦§©¬©¹¨¦À©Ÿ¥«¦Ÿ§»§¨¶¦Å¨¬¤¤§¨¬§¨®¦§§−̈§¨¦´¦¨«¦−§¨¥
:øBá éãøBék íéîéîúe íéiç ìBàLkâé:ììL eðézá àlîð àöîð ø÷é ïBä-ìkãéeðëBúa ìétz EìøBb ¦§´©¦®¹§¦¦À§´§¥«¨´¨¨´¦§¨®§©¥−¨¥´¨¨«−¨´§©¦´§¥®

:eðlëì äéäé ãçà ñékåè:íúáéúpî Eìâø òðî ízà Cøãa Cìz-ìà éðaæèeöeøé òøì íäéìâø ék ¦¬¤¹À̈¦§¤¬§ª¨«§¦À©¥¥´§¤´¤¦¨®§©¬©¹§§À¦§¦¨¨«¦´©−§¥¤¨©´¨®
ì eøäîéå:íc-CtLæéðk ìòa-ìë éðéòa úLøä äøæî ípç-ék:óçé:íúLôðì eðtöé eáøàé íîãì íäå ¦«¹©£À¦§¨¨«¦«¦ −¨§Ÿ̈´¨¨®¤§¹¥¥À¨©¬©¨¨«§−¥§¨¨´¤¡®Ÿ¦¹§§À§©§Ÿ¨«

èé:çwé åéìòa Lôð-úà òöa òöa-ìk úBçøà ïkë:dìB÷ ïzz úBáçøa äpøz õeça úBîëçàëLàøa ¥À¨ −§¨´Ÿ¥«©¨®©¤¤−¤§¨¨´¦¨«¨ −§©´¨®Ÿ¨¹̈§ŸÀ¦¥¬¨«§¬Ÿ
:øîàú äéøîà øéòa íéøòL éçúôa àø÷z úBiîäáëeãîç ïBöì íéöìå éúô eáäàz íéút | éúî-ãò Ÿ¦À¦Å§¨¬§¦§¥−§¨¦¬¨¦À£¨¤¬¨Ÿ¥«©¨©´§¨¦»§«¥£Å¤¬¦§¥¦À¨ −¨§´

:úòã-eàðNé íéìéñëe íäìâë:íëúà éøáã äòéãBà éçeø íëì äòéaà äpä ézçëBúì eáeLz ¨¤®¹§¦¦À¦§§¨«©¨À§Å©§¦¬¦¥³©¦´¨¨¤´¦®¦−¨§¨©´¤§¤«

i"yx
(È).ÌÈ‡ËÁ:חוטאים.‡·˙ Ï‡:להם תאבה אל

(‡È).Ì„Ï ‰·¯‡:דם מארב:Ùˆ‰.לשפוך ל'
.ÌÁ È˜Ï ‰Ùˆ חנם לנקי שצפינתם אומר הכתוב

חיים:ÌÚÏ·.(È·)הוא: כשהם ÏÂ‡˘Î.לנקיים
שלם: גוף כל צדיקים ÌÈÓÈÓ˙Â.הבולע לשון אינו

היורד  כאדם שלמים כשהם נבלעם שלמים מלשון אלא
נהרגם  בעשרם בעודם כלומר שלם כשהוא הבור בתוך

נכסיהם: ·˙ÂÎÂ.(È„)ונירש ÏÈÙ˙ ÍÏ¯Â‚ תרצה אם
בשותפות: יהיה תרצה אם או È‰È‰תחלוק „Á‡ ÒÈÎ

.ÂÏÂÎÏ:ביחד(ÊË).ÂˆÂ¯È Ú¯Ï הם עצמם לרעת
לדבר: לב לתת יודעים ואינם ÌÁ(ÊÈ)רצים ÈÎ

.˙˘¯‰ ‰¯ÂÊÓ וקטניות חטים הרואות העופות כי
מכירים  שאינם בעיניהם הוא חנם הרשת על מזורים

ואוכלין: בה ויורדין נזרת היא מה Ì‰Â(ÁÈ)על

.Â·Â¯‡È ÌÓ„Ï:עופות של לדמם יארובו והציידים
(ËÈ).Úˆ· ÚˆÂ· ÏÎ ˙ÂÁ¯‡ ÔÎ נאה גזילה גוזל

וסופו לו. היא וחנם לו היא ·ÂÈÏÚונחמדת ˘Ù ˙‡
.Á˜È שגזל הממון בעל עכשיו שנעשה עצמו נפש

˙¯Â‰.(Î)מחבירו: ıÂÁ· ˙ÂÓÎÁ של חכמותיה הרי
ומה  עליהם לסור להזהירכם תזעקנה בחוצותיה תורה

מדרשות: בתי חוצותיה במקום ·¯Â·ÂÁ˙.הן
תנחומא: רבי דרש כך אותה, ·¯‡˘(Î‡)שמרחיבין

.‡¯˜˙ ˙ÂÈÓÂ‰ היא שם ונכרזת נשמעת שהיא במקום
וגו': פתאים מתי עד שלמטה ענין ואומרת קוראת

.ÌÈ¯Ú˘ ÈÁ˙Ù·:הזקנים ישיבת מקום הם
(·Î).ÌÈ˙Ù:ומינים מסיתים ע''י ˙‡‰·Âהמתפתים
.È˙Ùקרי כלי כמו לפתיות, דבר שם סא''א)הסתה (שני

שפי:

cec zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ Ì‡:דעתם אחר ˙·‡.ללכת Ï‡:תרצה אל

(‡È).Ì„Ï:דם נקיÙˆ‰.לשפוך  דם  על לארוב נסתר
כדרך  במ''ש הדבר וכפל  בכפו חמס לא על  חנם  לשפוך

הפתוי: ולהתמדת  בוצעÏÂ‡˘Î.(È·)המליצה  השאול כמו
בחוזק בעודם ר''ל  בחיים  כשהם הכל  נבלע  כן  הגוף  כל

ההוןÌÈÓÈÓ˙Â.העושר : במרבית  שלמים כשהם  אותם  נבלע 
וכפל  היא  והיא איבריו בכל שלם בו שיורד לבור  היורד  וכמו

במ ''ש : ‰ÔÂ.(È‚)הדבר  ÏÎואת יקר הון כל אצלו נמצא  הן
ממנו : נקח אשר מהשלל נמלא ויוסיפו‚ÍÏ¯Â.(È„)בתינו

לברר תרצה אשר הגורל את תפיל  אתה תרצה אם לך  לומר
חלקו: אחד  הגזילה:ÒÈÎ.לכל  מדמי בשותפות  ונשתה נאכל  לומר  רוצה  לכלנו  אחד  כיס יהיה  תרצה  ‡˙Ì.(ÂË)אם Í¯„·

ממעשיהם : תלמוד שלא  בה הולכים  הם אשר אתם  אשר בדרך  לומר בה :Ì˙·È˙Ó.רוצה  הולכים  שהם Ú¯Ï(ÊË)מהדרך
.ÂˆÂ¯Èתמצארוצה כאשר דם לשפוך  וימהרו הרעה  על  כוונתם סוף מקום מכל רע הוא  הזה שהדרך  לעין ניכר לא  כי עם לומר

ÌÁ.(ÊÈ)ידם : ÈÎ יורד כך ומתוך הלכידה על הכוונה ואין הרשת פרושה חנם  שעל  כנף בעל  כל  בעיני שנדמה כמו ר''ל 
בה: אשר מהזרעונים לאכול  ומסתיריםÌ‰Â.(ÁÈ)בתוכה העופות  לדמי יארבו הם כי פרשוה בחנם לא הרשת פורשי  באמת  אבל 

פרשוה: וללכוד  נפשותם לקחת  ‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)עצמם ÔÎממנו להשמר  בו מי  ירגיש ולבל  תחבולות לעשות  הגזלן של  הדרך כן
יודע : לא למען העושר בעל נפש יקח  וגם העושר  יגזול  זה במקוםÂÓÎÁ˙.(Î)ואחר בחוץ תכריז מהחכמות חכמה כל  הלא

‰ÂÈÓÂ˙.(Î‡)פרסום : אדם :·¯‡˘ בני המיית שם שנשמע מקום  בראש ˘ÌÈ¯Ú.שם ÈÁ˙Ù·: והיוצאים הנכנסים ·ÈÚ¯.מקום 
קיומה : על ומזהירה לכולם  גלויה  התורה  הלא וכאומר  מליצה ענין והוא  אמריה  את  חכמה כל  תאמר ועיר עיר ÌÈˆÏÂ.(Î·)בכל 

וכו': וכסילים וכן  המקרא  בתחלת האמור מתי  עד על  תוכחתי:È˙ÁÎÂ˙Ï.(Î‚)מוסב  פי‡·ÚÈ‰.לשמוע רוח  לכם אדבר הלא
עת: בכל  לכם מזהיר אני  הלא  Â‚Â'.ר''ל ‰ÚÈ„Â‡:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ: והסתה פיתוי  לא˙·‡.מלשון  כמו רצון ענין

יבמי כה):אבה  לארוב:‡¯·‰.(È‡)(דברים במארב נשב
.‰Ùˆ:הסתר ושק:ÒÈÎ.(È„)ענין ÂÊÓ¯‰.(ÊÈ)אמתחת 

רע  כל  בעיניו  מזרה כמו ופרישה פזור  כ'):ענין  ÛÎ.(לקמן ÈÏÚ·
כנפים: להם שיש וסדר:‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)הצפרים הנהגה  ענין

.Úˆ· ÚˆÂ·יבצע כי חנף תקות  מה כמו גזל  כז):ענין (איוב

(Î).‰Â¯˙הרנה ויעבור  כמו קול והשמעת הכרזה ענין
כב):במחנה הנפתיםÌÈ˙Ù.(Î·)(מ''א שוטים ר''ל  פתאים  כמו

אומר‡·ÚÈ‰.(Î‚)מהר: יביע כמו יט):אדבר (תהלים

     

            
 
          

           
            

            
            

                 
                  
                

                  
                      

                   
                  

                         
                        

 

       

       
        

        
        

        
         

          
          

        
         

        
  

          
           

     

        

      
         

        
         

          
        

        
          

         
          

          
          

        

         
         

         
         

          
         

          
     

        

            
          

          
              
           
           
            

             
           

           
              
            
             

            

          
       

           
       

           

                
         

         

         
         

         
           

          
          

           
        

          
         

   



קכז ` wxt ilyn - miaezk

à éìùîbkÎi

é:àáz-ìà íéàhç Eezôé-íà éðaàé:ípç é÷ðì äðtöð íãì äáøàð eðzà äëì eøîàé-íàáéíòìáð §¦¿¦§©¬©¹¨¦À©Ÿ¥«¦Ÿ§»§¨¶¦Å¨¬¤¤§¨¬§¨®¦§§−̈§¨¦´¦¨«¦−§¨¥
:øBá éãøBék íéîéîúe íéiç ìBàLkâé:ììL eðézá àlîð àöîð ø÷é ïBä-ìkãéeðëBúa ìétz EìøBb ¦§´©¦®¹§¦¦À§´§¥«¨´¨¨´¦§¨®§©¥−¨¥´¨¨«−¨´§©¦´§¥®

:eðlëì äéäé ãçà ñékåè:íúáéúpî Eìâø òðî ízà Cøãa Cìz-ìà éðaæèeöeøé òøì íäéìâø ék ¦¬¤¹À̈¦§¤¬§ª¨«§¦À©¥¥´§¤´¤¦¨®§©¬©¹§§À¦§¦¨¨«¦´©−§¥¤¨©´¨®
ì eøäîéå:íc-CtLæéðk ìòa-ìë éðéòa úLøä äøæî ípç-ék:óçé:íúLôðì eðtöé eáøàé íîãì íäå ¦«¹©£À¦§¨¨«¦«¦ −¨§Ÿ̈´¨¨®¤§¹¥¥À¨©¬©¨¨«§−¥§¨¨´¤¡®Ÿ¦¹§§À§©§Ÿ¨«

èé:çwé åéìòa Lôð-úà òöa òöa-ìk úBçøà ïkë:dìB÷ ïzz úBáçøa äpøz õeça úBîëçàëLàøa ¥À¨ −§¨´Ÿ¥«©¨®©¤¤−¤§¨¨´¦¨«¨ −§©´¨®Ÿ¨¹̈§ŸÀ¦¥¬¨«§¬Ÿ
:øîàú äéøîà øéòa íéøòL éçúôa àø÷z úBiîäáëeãîç ïBöì íéöìå éúô eáäàz íéút | éúî-ãò Ÿ¦À¦Å§¨¬§¦§¥−§¨¦¬¨¦À£¨¤¬¨Ÿ¥«©¨©´§¨¦»§«¥£Å¤¬¦§¥¦À¨ −¨§´

:úòã-eàðNé íéìéñëe íäìâë:íëúà éøáã äòéãBà éçeø íëì äòéaà äpä ézçëBúì eáeLz ¨¤®¹§¦¦À¦§§¨«©¨À§Å©§¦¬¦¥³©¦´¨¨¤´¦®¦−¨§¨©´¤§¤«

i"yx
(È).ÌÈ‡ËÁ:חוטאים.‡·˙ Ï‡:להם תאבה אל

(‡È).Ì„Ï ‰·¯‡:דם מארב:Ùˆ‰.לשפוך ל'
.ÌÁ È˜Ï ‰Ùˆ חנם לנקי שצפינתם אומר הכתוב

חיים:ÌÚÏ·.(È·)הוא: כשהם ÏÂ‡˘Î.לנקיים
שלם: גוף כל צדיקים ÌÈÓÈÓ˙Â.הבולע לשון אינו

היורד  כאדם שלמים כשהם נבלעם שלמים מלשון אלא
נהרגם  בעשרם בעודם כלומר שלם כשהוא הבור בתוך

נכסיהם: ·˙ÂÎÂ.(È„)ונירש ÏÈÙ˙ ÍÏ¯Â‚ תרצה אם
בשותפות: יהיה תרצה אם או È‰È‰תחלוק „Á‡ ÒÈÎ

.ÂÏÂÎÏ:ביחד(ÊË).ÂˆÂ¯È Ú¯Ï הם עצמם לרעת
לדבר: לב לתת יודעים ואינם ÌÁ(ÊÈ)רצים ÈÎ

.˙˘¯‰ ‰¯ÂÊÓ וקטניות חטים הרואות העופות כי
מכירים  שאינם בעיניהם הוא חנם הרשת על מזורים

ואוכלין: בה ויורדין נזרת היא מה Ì‰Â(ÁÈ)על

.Â·Â¯‡È ÌÓ„Ï:עופות של לדמם יארובו והציידים
(ËÈ).Úˆ· ÚˆÂ· ÏÎ ˙ÂÁ¯‡ ÔÎ נאה גזילה גוזל

וסופו לו. היא וחנם לו היא ·ÂÈÏÚונחמדת ˘Ù ˙‡
.Á˜È שגזל הממון בעל עכשיו שנעשה עצמו נפש

˙¯Â‰.(Î)מחבירו: ıÂÁ· ˙ÂÓÎÁ של חכמותיה הרי
ומה  עליהם לסור להזהירכם תזעקנה בחוצותיה תורה

מדרשות: בתי חוצותיה במקום ·¯Â·ÂÁ˙.הן
תנחומא: רבי דרש כך אותה, ·¯‡˘(Î‡)שמרחיבין

.‡¯˜˙ ˙ÂÈÓÂ‰ היא שם ונכרזת נשמעת שהיא במקום
וגו': פתאים מתי עד שלמטה ענין ואומרת קוראת

.ÌÈ¯Ú˘ ÈÁ˙Ù·:הזקנים ישיבת מקום הם
(·Î).ÌÈ˙Ù:ומינים מסיתים ע''י ˙‡‰·Âהמתפתים
.È˙Ùקרי כלי כמו לפתיות, דבר שם סא''א)הסתה (שני

שפי:

cec zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ Ì‡:דעתם אחר ˙·‡.ללכת Ï‡:תרצה אל

(‡È).Ì„Ï:דם נקיÙˆ‰.לשפוך  דם  על לארוב נסתר
כדרך  במ''ש הדבר וכפל  בכפו חמס לא על  חנם  לשפוך

הפתוי: ולהתמדת  בוצעÏÂ‡˘Î.(È·)המליצה  השאול כמו
בחוזק בעודם ר''ל  בחיים  כשהם הכל  נבלע  כן  הגוף  כל

ההוןÌÈÓÈÓ˙Â.העושר : במרבית  שלמים כשהם  אותם  נבלע 
וכפל  היא  והיא איבריו בכל שלם בו שיורד לבור  היורד  וכמו

במ ''ש : ‰ÔÂ.(È‚)הדבר  ÏÎואת יקר הון כל אצלו נמצא  הן
ממנו : נקח אשר מהשלל נמלא ויוסיפו‚ÍÏ¯Â.(È„)בתינו

לברר תרצה אשר הגורל את תפיל  אתה תרצה אם לך  לומר
חלקו: אחד  הגזילה:ÒÈÎ.לכל  מדמי בשותפות  ונשתה נאכל  לומר  רוצה  לכלנו  אחד  כיס יהיה  תרצה  ‡˙Ì.(ÂË)אם Í¯„·

ממעשיהם : תלמוד שלא  בה הולכים  הם אשר אתם  אשר בדרך  לומר בה :Ì˙·È˙Ó.רוצה  הולכים  שהם Ú¯Ï(ÊË)מהדרך
.ÂˆÂ¯Èתמצארוצה כאשר דם לשפוך  וימהרו הרעה  על  כוונתם סוף מקום מכל רע הוא  הזה שהדרך  לעין ניכר לא  כי עם לומר

ÌÁ.(ÊÈ)ידם : ÈÎ יורד כך ומתוך הלכידה על הכוונה ואין הרשת פרושה חנם  שעל  כנף בעל  כל  בעיני שנדמה כמו ר''ל 
בה: אשר מהזרעונים לאכול  ומסתיריםÌ‰Â.(ÁÈ)בתוכה העופות  לדמי יארבו הם כי פרשוה בחנם לא הרשת פורשי  באמת  אבל 

פרשוה: וללכוד  נפשותם לקחת  ‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)עצמם ÔÎממנו להשמר  בו מי  ירגיש ולבל  תחבולות לעשות  הגזלן של  הדרך כן
יודע : לא למען העושר בעל נפש יקח  וגם העושר  יגזול  זה במקוםÂÓÎÁ˙.(Î)ואחר בחוץ תכריז מהחכמות חכמה כל  הלא

‰ÂÈÓÂ˙.(Î‡)פרסום : אדם :·¯‡˘ בני המיית שם שנשמע מקום  בראש ˘ÌÈ¯Ú.שם ÈÁ˙Ù·: והיוצאים הנכנסים ·ÈÚ¯.מקום 
קיומה : על ומזהירה לכולם  גלויה  התורה  הלא וכאומר  מליצה ענין והוא  אמריה  את  חכמה כל  תאמר ועיר עיר ÌÈˆÏÂ.(Î·)בכל 

וכו': וכסילים וכן  המקרא  בתחלת האמור מתי  עד על  תוכחתי:È˙ÁÎÂ˙Ï.(Î‚)מוסב  פי‡·ÚÈ‰.לשמוע רוח  לכם אדבר הלא
עת: בכל  לכם מזהיר אני  הלא  Â‚Â'.ר''ל ‰ÚÈ„Â‡:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ: והסתה פיתוי  לא˙·‡.מלשון  כמו רצון ענין

יבמי כה):אבה  לארוב:‡¯·‰.(È‡)(דברים במארב נשב
.‰Ùˆ:הסתר ושק:ÒÈÎ.(È„)ענין ÂÊÓ¯‰.(ÊÈ)אמתחת 

רע  כל  בעיניו  מזרה כמו ופרישה פזור  כ'):ענין  ÛÎ.(לקמן ÈÏÚ·
כנפים: להם שיש וסדר:‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)הצפרים הנהגה  ענין

.Úˆ· ÚˆÂ·יבצע כי חנף תקות  מה כמו גזל  כז):ענין (איוב

(Î).‰Â¯˙הרנה ויעבור  כמו קול והשמעת הכרזה ענין
כב):במחנה הנפתיםÌÈ˙Ù.(Î·)(מ''א שוטים ר''ל  פתאים  כמו

אומר‡·ÚÈ‰.(Î‚)מהר: יביע כמו יט):אדבר (תהלים
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nei`קלד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ושואלת: לעיל, הברייתא דברי את לברר חוזרת הגמרא ב. עמוד עא äðBîLדף øæLî̈§¨§¨

ïì àðî משיבה חוטים. משמונה שזור שבו מין כל 'משזר' בו שנאמר שדבר מנין - §¨¨
המעילáéúëcהגמרא: כד)ברימוני לט éðBnø(שמות ìéònä éìeL ìò eNòiå' ¦§¦©©£©¥©§¦¦¥

éå ,'øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëzéìóשוה 'øæLî'בגזרה 'øæLî' §¥¤§©§¨¨§©©¨¦¨§¨§¨¥¨§¨¨§¨
,úëBøtîנאמר לא)שבעשייתה כו ׁשני (שמות ותֹולעת וארּגמן ּתכלת פרכת 'ועׂשית ¦¨¤ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מׁשזר', ïlälוׁשׁש äî מ שזור שבה חוט כל äòaøàå[בפרוכת] íéøNò שהרי חוטים, ְְֵָָ©§©¨¤§¦§©§¨¨
שש, כפול מין וכל ושש] שני תולעת וארגמן [תכלת עשויה היא מינים ©óàמארבעה

ïàk מ שזור בהם חוט כל המעיל] äòaøàå[רימוני íéøNò שהרימונים ומכיון חוטים. ¨¤§¦§©§¨¨
וארבעה  עשרים בהם ויש שני], ותולעת ארגמן [תכלת מינים משלשה רק עשויים

נמצא éðîzחוטים, ãçå ãç ìk äåäc.חוטים משמונה שזור שבה ומין מין שכל - ©£¨¨©§©§¨¥
הגמרא: ברימוניםóìéðåשואלת האמור ב î''משזר' האמור ãBôàåמשזר' ïLç, ונאמר §¥©¥Ÿ¤§¥

ïläl äî מ שזור חוטם ואפוד] äðBîLe[חושן íéøNò,חוטיםïàk óà רמוני] ©§©¨¤§¦§¨©¨
מ  שזור חוטם יהיה äðBîLeהמעיל] íéøNò:הגמרא משיבה àlLחוטים. øác ïéðc ¤§¦§¨¨¦¨¨¤Ÿ

áäæ Ba øîàð[המעיל רימוני áäæ[היינו Ba øîàð àlL øácî,[מפרוכת [היינו ¤¡©¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨
'áäæ' ïäa øîàpL ãBôàå ïLç é÷etàì.:הגמרא ללמו äaøcà,מקשה ד עדיף §©¥Ÿ¤§¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨
אנו שבכך כיון ואפוד, מחושן המעיל שהואïéðcרימוני דבר ãâaî,[-למדים] ãâa ¨¦¤¤¦¤¤

àeä ìäàc úëBøt é÷etàì.בגד ואינה §©¥¨¤§Ÿ¤
מפרוכת: הגזירה־שוה את למדים אין שאכן הגמרא מסיקה זו טענה ïéðcלאור àlàהמעיל כשם èðáàîרימוני שוה, בגזירה ¤¨¨¦¥©§¥

המעיל. רימוני גם כך חוטים, וארבעה מעשרים עשוי שאנוåשהאבנט נמצא זה שהםïéðcבאופן המעיל רמוני øáãåאת ãâa §¨¦¤¤§¨¨
î ,áäæ Ba øîàð àlL שאף ïéàåהוא אבנט ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâaאנוî áäæ Ba ïéàL øác ïéðc פרוכת ¤Ÿ¤¡©¨¨¥¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥¨¦¨¨¤¥¨¨¦

áäæ.שהוא  Ba LiL øác̈¨¤¥¨¨
ואפוד: מחושן המעיל רימוני את לומדים לא מדוע נוספים טעמים מביאה øîà,הגמרא éøî áø ּכמעׂשה' החושן שבעשיית לפי ©¨¦¨©ְֲֵַ

áéúkאפד 'epNòz(טו כח זו(שמות שבמתכונת ומשמע ,äæì 'epNòz',לחושן רק כלומר -øçàì àìå מלבדו אחר בגד אין - ֵֹ©£¤§¦©£¤¨¤§Ÿ§©¥
האפוד. כמו øîà,עשוי éMà áø המ שברימוני áéúkעיללפי 'úéNòå'(לא שם ומשמע(שם ,úBåL úBiNò ìk eéäiL- ©©¦¨©§¨¦¨§¦¤¦§¨£¦¨

שוה, באופן עשויים יהיו שבו המינים שכן åשכל ãéáòðכיון éëéä ויש ואפוד, מחושן למדים המעיל שרימוני נאמר אם כלומר - §¥¦©£¦
אם הרי לעשותם. נוכל כיצד חוטים, ושמונה עשרים äøNòבהם äøNòc àúìz ãéáòð עשרה אחד ובכל מינים שלשה - ©£¦§¨¨©£¨¨£¨¨

הרי ïéúìzחוטים, eäì eåäואם חוטים. שלשים בהם יהיו -äøNòc ãçå äòLz äòLúc éøz ãéáòð שבכל מינים שני - ¨§§¨¦©£¦§¥§¦§¨¦§¨§©©£¨¨
הרי חוטים, עשרה שבו נוסף ומין חוטים, תשעה úBåL,אחד åéúBiNò ìk eéäiL 'úéNòå' àø÷ øîà רימוני ללמוד אין לפיכך ¨©§¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨

ואפוד. מחושן המעיל

ה  של שחוטיו ששנינו מה ושואלת: הברייתא, את לבאר ממשיכה מ ìéòîהגמרא øNòשזורים íéðL,חוטים.ïì àðî משיבה §¦§¥¨¨§¨¨
ãBôàä(שם)áéúëcהגמרא: ìéòî úà úéNòå' ¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¥

א. עמוד עב úìëz'דף ìéìk,חוטים משני הקלוע חוט כלומר [-קליעה], גדיל היינו כליל -éìéåóשוה 'úìëz'בגזירה 'úìëz' §¦§¥¤§¨¥§¥¤§¥¤
úëBøtîïläl äî כפול, שבה חוט כל äMLïàk[בפרוכת] óà כפול[במעיל], שבו חוט החוטים äML.כל ששני נמצא, ¦¨¤©§©¨¦¨©¨¦¨

ביחד. חוטים עשר משנים שזורים היו שבמעיל, התכלת חוט שזור מהם

הגמרא: המעילóìéðåשואלת חוטי åéðBnøåמניין åéìeMî'תכלת' נאמר בהם שאף המעיל, בשולי התלויים מהרימונים (שמות - §¥©¦¨§¦¨
לג) ונאמרכח ,ïläl äî מ שזור חוט כל ïàkחוטים,äðBîL[ברימונים] óà מ שזור החוט יהיה שהוא äðBîL,[במעיל] וכיון ©§©¨§¨©¨§¨

הגמרא: משיבה חוטים. עשר ששה בו יהיו חוטים] [שני שהואïéðcגדיל המעיל היאî[בגד]éìkאת שאף éìkïéàåפרוכת , ¨¦§¦¦§¦§¥
éìk èéLëzî éìk ïéðc:הגמרא מקשה למעיל. קישוט אלא שאינם מרימונים -,äaøcà ולא מרימונים מעיל ללמוד מסתבר ¨¦§¦¦©§¦§¦©§©¨

אנו שכך כיון Bôebמפרוכת, ïéðcהמעיל למעיל,Bôebîשל השייכים מרימונים -Bôeb ïéðc ïéàåמעיל מפרוכת àîìòîשל - ¨¦¦§¥¨¦¥¨§¨
למעיל. שייכת שאינה

שזורים  המעיל שחוטי מנין אחר באופן ומבארת שוה, בגזירה מהלימוד חוזרת חוטים:הגמרא עשר ïðéøîàcמשנים eðééä,לעיל ©§§©§¦¨
ללמד נאמרה המיותרת 'שש' ì,íéãâaשתיבת øàLשאףLL ïäa øîàð àlL,המעיל והיינו חוטים. מששה שזורים חוטיהם ¦§¨§¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥

חוטים. עשר משנים שזורים חוטיו נמצא 'גדיל', עשוי שהוא וכיון 'שש'. בו נאמר שלא
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ושואלת: לעיל, הברייתא דברי את לברר חוזרת הגמרא ב. עמוד עא äðBîLדף øæLî̈§¨§¨

ïì àðî משיבה חוטים. משמונה שזור שבו מין כל 'משזר' בו שנאמר שדבר מנין - §¨¨
המעילáéúëcהגמרא: כד)ברימוני לט éðBnø(שמות ìéònä éìeL ìò eNòiå' ¦§¦©©£©¥©§¦¦¥

éå ,'øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëzéìóשוה 'øæLî'בגזרה 'øæLî' §¥¤§©§¨¨§©©¨¦¨§¨§¨¥¨§¨¨§¨
,úëBøtîנאמר לא)שבעשייתה כו ׁשני (שמות ותֹולעת וארּגמן ּתכלת פרכת 'ועׂשית ¦¨¤ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מׁשזר', ïlälוׁשׁש äî מ שזור שבה חוט כל äòaøàå[בפרוכת] íéøNò שהרי חוטים, ְְֵָָ©§©¨¤§¦§©§¨¨
שש, כפול מין וכל ושש] שני תולעת וארגמן [תכלת עשויה היא מינים ©óàמארבעה

ïàk מ שזור בהם חוט כל המעיל] äòaøàå[רימוני íéøNò שהרימונים ומכיון חוטים. ¨¤§¦§©§¨¨
וארבעה  עשרים בהם ויש שני], ותולעת ארגמן [תכלת מינים משלשה רק עשויים

נמצא éðîzחוטים, ãçå ãç ìk äåäc.חוטים משמונה שזור שבה ומין מין שכל - ©£¨¨©§©§¨¥
הגמרא: ברימוניםóìéðåשואלת האמור ב î''משזר' האמור ãBôàåמשזר' ïLç, ונאמר §¥©¥Ÿ¤§¥

ïläl äî מ שזור חוטם ואפוד] äðBîLe[חושן íéøNò,חוטיםïàk óà רמוני] ©§©¨¤§¦§¨©¨
מ  שזור חוטם יהיה äðBîLeהמעיל] íéøNò:הגמרא משיבה àlLחוטים. øác ïéðc ¤§¦§¨¨¦¨¨¤Ÿ

áäæ Ba øîàð[המעיל רימוני áäæ[היינו Ba øîàð àlL øácî,[מפרוכת [היינו ¤¡©¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨
'áäæ' ïäa øîàpL ãBôàå ïLç é÷etàì.:הגמרא ללמו äaøcà,מקשה ד עדיף §©¥Ÿ¤§¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨
אנו שבכך כיון ואפוד, מחושן המעיל שהואïéðcרימוני דבר ãâaî,[-למדים] ãâa ¨¦¤¤¦¤¤

àeä ìäàc úëBøt é÷etàì.בגד ואינה §©¥¨¤§Ÿ¤
מפרוכת: הגזירה־שוה את למדים אין שאכן הגמרא מסיקה זו טענה ïéðcלאור àlàהמעיל כשם èðáàîרימוני שוה, בגזירה ¤¨¨¦¥©§¥

המעיל. רימוני גם כך חוטים, וארבעה מעשרים עשוי שאנוåשהאבנט נמצא זה שהםïéðcבאופן המעיל רמוני øáãåאת ãâa §¨¦¤¤§¨¨
î ,áäæ Ba øîàð àlL שאף ïéàåהוא אבנט ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâaאנוî áäæ Ba ïéàL øác ïéðc פרוכת ¤Ÿ¤¡©¨¨¥¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥¨¦¨¨¤¥¨¨¦

áäæ.שהוא  Ba LiL øác̈¨¤¥¨¨
ואפוד: מחושן המעיל רימוני את לומדים לא מדוע נוספים טעמים מביאה øîà,הגמרא éøî áø ּכמעׂשה' החושן שבעשיית לפי ©¨¦¨©ְֲֵַ

áéúkאפד 'epNòz(טו כח זו(שמות שבמתכונת ומשמע ,äæì 'epNòz',לחושן רק כלומר -øçàì àìå מלבדו אחר בגד אין - ֵֹ©£¤§¦©£¤¨¤§Ÿ§©¥
האפוד. כמו øîà,עשוי éMà áø המ שברימוני áéúkעיללפי 'úéNòå'(לא שם ומשמע(שם ,úBåL úBiNò ìk eéäiL- ©©¦¨©§¨¦¨§¦¤¦§¨£¦¨

שוה, באופן עשויים יהיו שבו המינים שכן åשכל ãéáòðכיון éëéä ויש ואפוד, מחושן למדים המעיל שרימוני נאמר אם כלומר - §¥¦©£¦
אם הרי לעשותם. נוכל כיצד חוטים, ושמונה עשרים äøNòבהם äøNòc àúìz ãéáòð עשרה אחד ובכל מינים שלשה - ©£¦§¨¨©£¨¨£¨¨

הרי ïéúìzחוטים, eäì eåäואם חוטים. שלשים בהם יהיו -äøNòc ãçå äòLz äòLúc éøz ãéáòð שבכל מינים שני - ¨§§¨¦©£¦§¥§¦§¨¦§¨§©©£¨¨
הרי חוטים, עשרה שבו נוסף ומין חוטים, תשעה úBåL,אחד åéúBiNò ìk eéäiL 'úéNòå' àø÷ øîà רימוני ללמוד אין לפיכך ¨©§¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨

ואפוד. מחושן המעיל

ה  של שחוטיו ששנינו מה ושואלת: הברייתא, את לבאר ממשיכה מ ìéòîהגמרא øNòשזורים íéðL,חוטים.ïì àðî משיבה §¦§¥¨¨§¨¨
ãBôàä(שם)áéúëcהגמרא: ìéòî úà úéNòå' ¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¥

א. עמוד עב úìëz'דף ìéìk,חוטים משני הקלוע חוט כלומר [-קליעה], גדיל היינו כליל -éìéåóשוה 'úìëz'בגזירה 'úìëz' §¦§¥¤§¨¥§¥¤§¥¤
úëBøtîïläl äî כפול, שבה חוט כל äMLïàk[בפרוכת] óà כפול[במעיל], שבו חוט החוטים äML.כל ששני נמצא, ¦¨¤©§©¨¦¨©¨¦¨

ביחד. חוטים עשר משנים שזורים היו שבמעיל, התכלת חוט שזור מהם

הגמרא: המעילóìéðåשואלת חוטי åéðBnøåמניין åéìeMî'תכלת' נאמר בהם שאף המעיל, בשולי התלויים מהרימונים (שמות - §¥©¦¨§¦¨
לג) ונאמרכח ,ïläl äî מ שזור חוט כל ïàkחוטים,äðBîL[ברימונים] óà מ שזור החוט יהיה שהוא äðBîL,[במעיל] וכיון ©§©¨§¨©¨§¨

הגמרא: משיבה חוטים. עשר ששה בו יהיו חוטים] [שני שהואïéðcגדיל המעיל היאî[בגד]éìkאת שאף éìkïéàåפרוכת , ¨¦§¦¦§¦§¥
éìk èéLëzî éìk ïéðc:הגמרא מקשה למעיל. קישוט אלא שאינם מרימונים -,äaøcà ולא מרימונים מעיל ללמוד מסתבר ¨¦§¦¦©§¦§¦©§©¨

אנו שכך כיון Bôebמפרוכת, ïéðcהמעיל למעיל,Bôebîשל השייכים מרימונים -Bôeb ïéðc ïéàåמעיל מפרוכת àîìòîשל - ¨¦¦§¥¨¦¥¨§¨
למעיל. שייכת שאינה

שזורים  המעיל שחוטי מנין אחר באופן ומבארת שוה, בגזירה מהלימוד חוזרת חוטים:הגמרא עשר ïðéøîàcמשנים eðééä,לעיל ©§§©§¦¨
ללמד נאמרה המיותרת 'שש' ì,íéãâaשתיבת øàLשאףLL ïäa øîàð àlL,המעיל והיינו חוטים. מששה שזורים חוטיהם ¦§¨§¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥

חוטים. עשר משנים שזורים חוטיו נמצא 'גדיל', עשוי שהוא וכיון 'שש'. בו נאמר שלא
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל ביאור נוסף על מכתבי משילהי שנה העברה.

והנה פשוט שלא היתה כוונתי בהמענה להרגל לעבודת אתכפיא בעלמא ותו לא מידי, ומ"ש 

להמשיך במשק הוא על מה שכתב שאין מקצוע בידו, ובקשר עם דעתי ברורה שרצוי שישתדך באופן 

טוב בגשמיות וברוחניות, הנה בהיותו במשק בודאי יוכל לסדר עבודתו באופן שילמוד איזה מקצוע, 

)עכ"פ לזמן הראשון( שאלת  שהרי בטח גם הנהלת המשק מעונינת בתועלת חברי המשק וכן בטלה 

הדירה וכו', וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שלא הי' בהוראה שלי, הוראת הנהגה לכו"כ שנים, כי אם עד שיהי' 

מקצוע בידו וישתדך בשעה טובה ומוצלחת, ולאחרי זה הרי יחליטו ביחד עם בת גילו תחי' איך ואיפוא 

להמשיך.

ב( עוד נקודה שני', כי כנראה מהנהגתו ומכתבו, לעת עתה לא הורגל בעבודה סדירה וקבועה 

מיום ליום, וזהו ענין, פרט נוגע ביותר וביותר לחיים כדבעי, להיות שליט ברוחו ולהתעסק במה שרצוי, 

ולאו דוקא במה שרוצים ודוקא חדשים לבקרים, וק"ל.

ג( במ"ש שאין יכול תיכף לעסוק בעניני שידוכין, כיון שמצבו הרוחני אינו כדבעי, תקותי שעצם 

העסק להכנס בחיים כמצווה בתורתנו הק' תורת חיים, יקל עליו מלחמת היצר והשיפור בכל הענינים 

אודותם כותב, וראו זה במוחש אצל כו"כ בשנים שעברו וגם בימינו אלו.

ד( במ"ש אני שההשתדלות בשידוך צ"ל וכו', הכוונה פשוטה, כי בעוה"ר באיזהו חוגים התירו 

לעצמם ענינים שלא רצוים בהחלט, באמתלא שזהו נעשה בתור חיפוש שידוך המתאים וד"ל, והרי 

ולזה  וברוחניות,  בגשמיות  ומאושרים  הרצוי'  דצניעות  באופן  נגמרים  שידוכים  כמה  ת"ו  באה"ק 

כוונתי.

ה( במה ששואל איך יתעסק בהפצת תורת חב"ד הדרכותי' והנהגותי' - כיון שעדיין לא קיים 

קשוט עצמך, המענה ע"ז בשתים, והוא: אי אפשר למנוע הידיעה דתורה האמורה מאלו שבסביבתו, 

נוסף על הנקודה באם אינו מתקן עצמו ככל  מפני שהוא אינו כדבעי, שהרי הם אינם אשמים בזה, 

ענין הפצה  ומגודל  ועדיין חסר, פשוט שאין צריך להוסיף על זה עוד הגרעון בהפצת דא"ח,  הצורך, 

זו )שגם על זה קאי דבר משנה, זכה וזיכה הרבים וכו' זכות הרבים תלוי בו(, מובן ההיפך ח"ו, והרי 

הצלחה  להגדיל  האפשרים  ואמצעים  אופנים  כל  ולמצוא  לחפש  האדם  צריך  עצמך  דקשוט  בענין 

בזה, ולכשידע שעליו לדבר בעוד שעה ע"ד ענינים חשובים לפני כו"כ פא"פ, בודאי ובודאי שזהו יקל 

המלחמה האמורה ויקרב הנצחון.

ויהי רצון שכיון שמתקרבים אנו לימי חנוכה דענינם מסרת רשעים ביד צדיקים וזדים ביד 

עוסקי תורתך, הרי גם במלחמה הפרטי]ת[ של כאו"א מאתנו יומסר הרשע בידי הצדיק והזדים ביד 

העוסקים בתורה וכמבואר הענין בספר תניא קדישא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בהקדם ולחנוכה מאיר ושמח.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ל' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מד' חנוכה.

ובמ"ש אודות מנהגים קשורים בבר מצוה, - לא שמעתי בזה הוראות, לבד הנדפס בהיום יום, 

וכשמתרגל בהנחתם,  אשר מתחילים להניח תפילין שני חדשים קודם, שבועות אחדים בלא ברכה, 

בברכה, וישאל אצל אנ"ש שאולי ידוע להם איך שנהגו בזה במקומם במדינתנו לפנים.

כן מהנכון לחזור - הברמ"צ המאמר ד"ה איתא במדרש תהלים, וקל ללמדו בעל פה, וגם בנו 

יעשה כן.

אקוה שהשתתף בהתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו, ויהי רצון שיהי' רישומו ניכר בכל השנה 

כולה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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המשך בעמוד עע



c"agקסד 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

.áìa älîe älî ìk æòBì Ck øçàå àø÷î íéðL àøBwäíebøz íB÷îa BúáBç éãé àöé àì ïéánL æ"òì ïBL ©¥§©¦¦§¨§©©¨¥¨¦¨¦¨§¨©©¤¥¦Ÿ¨¨§¥¨§¨©§
ìk LøônL äøBzä Leøôa) àøBwä ìáà àø÷nä CBzî ïéáäì ïéàL íéøác änk Løôî íebøzäL éôì§¦¤©©§§¨¥©¨§¨¦¤¥§¨¦¦©¦§¨£¨©¥§¥©¨¤§¨¥¨
àø÷î íéîòt 'á (àøBwä ïëå íebøzäî áBè øúBé àeäL íéøîBà Lé íebøzä ìL BLeøtî øúBé älîe älî¦¨¦¨¥¦¥¤©©§¥§¦¤¥¥©©§§¥©¥§¨¦¦§¨

é"Lø Leøt íò äLøtä ìk ãîBìå øæBç 'â íòôáe[cøúBé ìéòBî äæ éøä ãeîìzä ãBñé ìò éeða àeäL §©©¥§¥¨©¨¨¨¦¥©¦¤¨©§©©§£¥¤¦¥
éðéña ïzpL éðtî äëæ íebøzäL íéøîBà Léå øúBé Løôî àeäL íebøzäî[dàúeãäN øâé ïBâk11øwòäå ¥©©§¤§Ÿ̈¥§¥§¦¤©©§¨¨¦§¥¤¦©§¦©§§©¨£¨§¨¦¨

é"Lø Leøt íâå íebøzä úBø÷ì Bì Lé íéîL àøé ìk íB÷î ìkîe äðBLàøä àøáñke13[ïéáî BðéàL éîe ¦§¨¨¨¦¨¦¨¨¨§¥¨©¦¥¦§©©§§©¥©¦¦¤¥¥¦

1

2

3

4

5

6

`zax `zkld
é"ùø ùåøéô íò [ã גם שוב קורא השלישית בפעם -

פירש"י  עליהם שאין .8פסוקים
éðéñá ïúéðù [ä,מסיני שניתנה הארמית השפה היינו -

מילים  שהן שהדותא' 'יגר המילים היא לכך והראיה
בתורה  שנכתבו שהוסיף 9בארמית הפירושים גם אמנם ,

מדעתו  לא כפשוטן) המילות לתרגום (בנוסף אונקלוס
שקבלם  כפי בסיני שניתנו פירושים הם אלא הוסיפן,

.10מרבותיו 
é"ùø ùåøéô íâå [å מקרא שנים שקוראים חב"ד מנהג -

אונקלוס  תרגום עם בערבֿשבתֿקודש תרגום ואחד
השבוע  מימות יום בכל לומדים לכך ובנוסף בלבד,
א' ביום והיינו רש"י, פירוש עם השבוע מפרשת חלק

וכו' שלישי עד ב' ביום שני, .12עד

zetqede mipeiv
קורא 8) כן אם אלא רש"י בפירוש יוצא אינו א: ס"ק קו"א

שם  מפרש אינו שרש"י פסוקים באותם במקרא פעמים ג'
שאין  תיבות וכמה כמה יש פסוק בכל וכן פשיטותם, מחמת

צריך. שאינו לפי רש"י פירוש עליהם
במקום  רש"י פירוש לומד שכאשר שכתבו שיש ולהוסיף
כשקורא  משא"כ פירש"י, את בשפתיו שיוציא צריך התרגום
חוט  (שו"ת במחשבתו פרש"י את שקורא די התרגום, את

ג). אות ב ס"ק פפ"ז ח"ד שני
מהלבוש 9) שהוא שהדותא' יגר 'כגון דכתב מהא מוכח כן

בלבד, בודדות מילים ניתנו שבסיני ואפילו כנ"ל. שפירש
השפה. בכל עילוי פועל זה מ"מ

40/ב  הערה ס"א פ"א ת"ת הל' על וציונים  הערות וראה
שלשון  הכוונה שאין משמע שהדותא' 'יגר של שמהראיה
בסיני  ניתנה ארמית שלשון אלא מסיני, עצמה התרגום

זו. לשון ע"פ תרגם ואונקלוס
אה"ע  רמ"א ראה :10 הערה 447 עמ' חכ"א ובלקו"ש
כשר  ארמי לשון ומקצתו הקודש לשון דמקצתו רסקכ"ו:
דמי  אחד וכלשון בלשון קרובים והוי בסיני ניתנו דשניהם
ואילך)...וראה  סקכ"ו הרמ"א שו"ת בארוכה עד"ז (וראה
אין  אחת דיעה שלפי ס"ב, סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע
כ"א  בפרש"י תרגום ואחד מקרא שנים קריאת יוצאים
יגר  כגון בסיני שניתן מפני זכה "שהתרגום דוקא, בתרגום
יד  פע"ד ובב"ר ה"ב פ"ז סוטה ירושלמי [וראה שהדותא".
סורסי  לשון יהי אל רע"א): פג, ב"ק - לשון בתוד"ה  (הובא
הכתוב  לו חלק ובכתובים בנביאים בתורה שהרי בעיניך קל

ארמי]. לשון הוא סורסי דלשון שם: ובתוס' כבוד.
שאונקלוס 10) סק"ב: קו"א פ"א לרבינו ת"ת הל' ראה

ליחידים  נמסר היה לכן קודם אבל לרבים, וגילהו אמרו
שגילה  זה הוא מי קול בת שאמרה נביאים בשל כמו פא"פ

וכו'. סתריי

זאת  שפירש שיג עמ' יז כרך שלמה' 'תורה חומש וראה
אונקלוס. בתרגום שנוספו הפירושים לענין

ויעקב 11) ׂשהדּותא יגר לבן לֹו וּיקרא מז: לא, ְְְֲֲִַַַָָָָָֹבראשית
גלעד). של תרגומו שהוא רש"י (ובפירוש ּגלעד לֹו ְֵַָָקרא

(1219 ע' המנהגים 27ספר עמ' תש"ב השיחות ובספר ,
עצמו  הזקן אדמו"ר מתקנת הוא פרש"י עם חומש שלימוד

דור. מדור חב"ד חסידי אצל שהתקבלה
משיחת  שמשמע כפי שמים ירא מנהג בזה שיוצאים ואף
דלהלן), ה'תש"ד בראשית (ש"פ מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק
חובת  ידי בזה לצאת ואין בלבד בהוספה הוא מכל-מקום
התרגום  עם לאומרה שמקפידים בעש"ק שמו"ת אמירת
ח"ג  מנחם היכל ס' לחוד, וזה לחוד שזה לערבם (ואין דוקא

רג). ועמ' סג עמ'
בזה  יוצא אינו רש"י פירוש עם שמו"ת בעש"ק הלומד גם
(אג"ק  פרש"י עם חומש יום כל ללמוד הנ"ל התקנה ידי
שמעביר  שכותב במה ד'תרפב: אגרת חי"ג אדמו"ר כ"ק
רש"י  פירוש עם וש"ק עש"ק ביום תרגום ואחד מקרא שנים
שהפיצה  התקנה מחליף זה אין הנה בפוסקים. וכמבואר
פרשה  דלימוד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק
מהתחלת  ראשון ביום היינו יום, בכל רש"י פירוש עם חומש
שלישי  עד שני מפרשת שני וביום שני פרשת  עד הסדרה
תוכן  ואין עבידתי', עביד ויומא יומא כל להיות צריך כי וכו'
בעש"ק, תרגום ואחד מקרא דשנים הענין מתוכן זו תקנה
בכל  תהלים ואמירת תניא להשיעור בנוגע גם הוא ועד"ז
להקודם, אחד מיום תשלומין בזה דשייך את"ל ואפילו יום,
אז  וגם ובדוחק בדיעבד ה"ז תשלומין עניני שאר ככל אבל
בס' ועד"ז וק"ל. העיקר, כמו התשלומין אין ענינים בכמה

לז). עמ' ח"ב מנחם היכל
(13˙"ÂÓ˘ ˙¯ÈÓ‡· Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙Â‚‰‰ אדמו"ר כ"ק :

אונקלוס, תרגום עם יחד הפרשה מעביר היה צדק הצמח

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי חנוכה, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות

עוסק בצ"צ ענף עץ אבות כו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

אף שזמן רב לא קבלתי מכתב מכ' אישית, אבל כמובן שאנ"ש שיחיו כותבים לי בזה מעצמם 

ובפרט כשהנני דורש בשלומו. ובטח יבין הפליאה מהולה בצער שגרמה לי הידיעה שלפעם הראשונה 

מהתיסדות כפר חב"ד לא השתתף כ' בהתועדות די"ט כסלו שם. ולמותר להאריך לדכוותי' בגודל ערך 

הענין בכל הפרטים וחשיבות נוכחיותו בהתועדות דחג הגאולה בכפר חב"ד, בפרט שהענין נוגע להשפעה 

להסתלקות-  200 ה-  שנת  זו,  סגולה  בשנת  ביחוד  המעיינות,  דהפצת  הפנימית  ובנקודה  הרבים,  על 

הילולא של הבעש"ט, כמו שהדגשתי כמה פעמים במכתבי דהאי שתא.

מובן גם כן שאין לי כל ספק שבטח היו סיבות חשובות לזה. אבל בנוגע להזולת - הרי בטבע בני 

אדם שאינם באים לשאול ביאור ואינם יושבים ומחכים למי שהוא שיבוא ויתרץ קושיותיהם, וברובא 

דרובא אם אפילו מבארים להם הטעם אינם מקבלים אותו, כי כל אחד בעצמו ממציא ומבאר הטעם 

מתאים לרוחו והשקפתו.

כיון  אבל  ח"ו,  לצערו  באתי  שלא  אחכו"כ  ועל  מוסר,  להטיף  ח"ו  כוונתי  שאין  מובן  עוד 

כ"ק  וכפתגם  באמצע,  המבלבל  המייעצו(  בנ"א  )ע"י  זה  הלעומת  שיד  חזקה  אלו  כגון  ענינים  שבכל 

)הועתק הענין  ובעל מדות טובות"  ענו  אדמו"ר מוהר"ש "לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים 

בשלמותו ב"היום יום", כ"ג סיון(, אפשר שהי' כן גם במקרה זה וגרם לאי-הופעתו בהתועדות, והרי 

עלול הלעומת זה להתחפש עוה"פ בלבוש האמור ולבלבל ענינים כגון אלו שבעתיד, שלכן באה כתיבה 

זו, ותקותי חזקה שאז לא יצליח, ובפרט שזכות הרבים מסייעת לכ' בניצול השפעתו בשטח האמור 

דהפצת המעיינות.

פי  ועל  לו שבעים שנה,  לרגל מלאות  כ'  ואצטרף להמון המברכים את  עוה"פ  אכפול ברכתי 

המקובל מכ"ק מו"ח אדמו"ר )שאמר שהוא מנהג קדמונים( שמיום מלאות ]י"ג שנה יש להבר מצוה 

שייכות למזמור י"ד דתהלים, וכן בכל שנה כסדר, הנה במלאות[ לכ' שבעים שנה, המזמור השייך לו 

הוא מזמור ע"א, ויהי רצון שיקויימו בו דברי נעים זמירות ישראל - וגם עד זקנה ושיבה אלקים אל 

תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

מוסג"פ העתק מכתבי שבטח יענין את כ', כיון שהמדובר הוא בענין החינוך.
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`zax `zkld
é"ùø ùåøéô íò [ã גם שוב קורא השלישית בפעם -

פירש"י  עליהם שאין .8פסוקים
éðéñá ïúéðù [ä,מסיני שניתנה הארמית השפה היינו -

מילים  שהן שהדותא' 'יגר המילים היא לכך והראיה
בתורה  שנכתבו שהוסיף 9בארמית הפירושים גם אמנם ,

מדעתו  לא כפשוטן) המילות לתרגום (בנוסף אונקלוס
שקבלם  כפי בסיני שניתנו פירושים הם אלא הוסיפן,

.10מרבותיו 
é"ùø ùåøéô íâå [å מקרא שנים שקוראים חב"ד מנהג -

אונקלוס  תרגום עם בערבֿשבתֿקודש תרגום ואחד
השבוע  מימות יום בכל לומדים לכך ובנוסף בלבד,
א' ביום והיינו רש"י, פירוש עם השבוע מפרשת חלק

וכו' שלישי עד ב' ביום שני, .12עד

zetqede mipeiv
קורא 8) כן אם אלא רש"י בפירוש יוצא אינו א: ס"ק קו"א

שם  מפרש אינו שרש"י פסוקים באותם במקרא פעמים ג'
שאין  תיבות וכמה כמה יש פסוק בכל וכן פשיטותם, מחמת

צריך. שאינו לפי רש"י פירוש עליהם
במקום  רש"י פירוש לומד שכאשר שכתבו שיש ולהוסיף
כשקורא  משא"כ פירש"י, את בשפתיו שיוציא צריך התרגום
חוט  (שו"ת במחשבתו פרש"י את שקורא די התרגום, את

ג). אות ב ס"ק פפ"ז ח"ד שני
מהלבוש 9) שהוא שהדותא' יגר 'כגון דכתב מהא מוכח כן

בלבד, בודדות מילים ניתנו שבסיני ואפילו כנ"ל. שפירש
השפה. בכל עילוי פועל זה מ"מ

40/ב  הערה ס"א פ"א ת"ת הל' על וציונים  הערות וראה
שלשון  הכוונה שאין משמע שהדותא' 'יגר של שמהראיה
בסיני  ניתנה ארמית שלשון אלא מסיני, עצמה התרגום

זו. לשון ע"פ תרגם ואונקלוס
אה"ע  רמ"א ראה :10 הערה 447 עמ' חכ"א ובלקו"ש
כשר  ארמי לשון ומקצתו הקודש לשון דמקצתו רסקכ"ו:
דמי  אחד וכלשון בלשון קרובים והוי בסיני ניתנו דשניהם
ואילך)...וראה  סקכ"ו הרמ"א שו"ת בארוכה עד"ז (וראה
אין  אחת דיעה שלפי ס"ב, סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע
כ"א  בפרש"י תרגום ואחד מקרא שנים קריאת יוצאים
יגר  כגון בסיני שניתן מפני זכה "שהתרגום דוקא, בתרגום
יד  פע"ד ובב"ר ה"ב פ"ז סוטה ירושלמי [וראה שהדותא".
סורסי  לשון יהי אל רע"א): פג, ב"ק - לשון בתוד"ה  (הובא
הכתוב  לו חלק ובכתובים בנביאים בתורה שהרי בעיניך קל

ארמי]. לשון הוא סורסי דלשון שם: ובתוס' כבוד.
שאונקלוס 10) סק"ב: קו"א פ"א לרבינו ת"ת הל' ראה

ליחידים  נמסר היה לכן קודם אבל לרבים, וגילהו אמרו
שגילה  זה הוא מי קול בת שאמרה נביאים בשל כמו פא"פ

וכו'. סתריי

זאת  שפירש שיג עמ' יז כרך שלמה' 'תורה חומש וראה
אונקלוס. בתרגום שנוספו הפירושים לענין

ויעקב 11) ׂשהדּותא יגר לבן לֹו וּיקרא מז: לא, ְְְֲֲִַַַָָָָָֹבראשית
גלעד). של תרגומו שהוא רש"י (ובפירוש ּגלעד לֹו ְֵַָָקרא

(1219 ע' המנהגים 27ספר עמ' תש"ב השיחות ובספר ,
עצמו  הזקן אדמו"ר מתקנת הוא פרש"י עם חומש שלימוד

דור. מדור חב"ד חסידי אצל שהתקבלה
משיחת  שמשמע כפי שמים ירא מנהג בזה שיוצאים ואף
דלהלן), ה'תש"ד בראשית (ש"פ מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק
חובת  ידי בזה לצאת ואין בלבד בהוספה הוא מכל-מקום
התרגום  עם לאומרה שמקפידים בעש"ק שמו"ת אמירת
ח"ג  מנחם היכל ס' לחוד, וזה לחוד שזה לערבם (ואין דוקא

רג). ועמ' סג עמ'
בזה  יוצא אינו רש"י פירוש עם שמו"ת בעש"ק הלומד גם
(אג"ק  פרש"י עם חומש יום כל ללמוד הנ"ל התקנה ידי
שמעביר  שכותב במה ד'תרפב: אגרת חי"ג אדמו"ר כ"ק
רש"י  פירוש עם וש"ק עש"ק ביום תרגום ואחד מקרא שנים
שהפיצה  התקנה מחליף זה אין הנה בפוסקים. וכמבואר
פרשה  דלימוד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק
מהתחלת  ראשון ביום היינו יום, בכל רש"י פירוש עם חומש
שלישי  עד שני מפרשת שני וביום שני פרשת  עד הסדרה
תוכן  ואין עבידתי', עביד ויומא יומא כל להיות צריך כי וכו'
בעש"ק, תרגום ואחד מקרא דשנים הענין מתוכן זו תקנה
בכל  תהלים ואמירת תניא להשיעור בנוגע גם הוא ועד"ז
להקודם, אחד מיום תשלומין בזה דשייך את"ל ואפילו יום,
אז  וגם ובדוחק בדיעבד ה"ז תשלומין עניני שאר ככל אבל
בס' ועד"ז וק"ל. העיקר, כמו התשלומין אין ענינים בכמה

לז). עמ' ח"ב מנחם היכל
(13˙"ÂÓ˘ ˙¯ÈÓ‡· Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙Â‚‰‰ אדמו"ר כ"ק :

אונקלוס, תרגום עם יחד הפרשה מעביר היה צדק הצמח
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1

`zax `zkld
é"ùø ùåøéô [æ.ארמית מבין אינו וכן -

ïéáîù [ç לע"ז בפירוש קורא לכך ובנוסף אונקלוס, ותרגום מקרא  שניים וקורא -14.

zetqede mipeiv
בהעברת  רק כן נהג אם יודע איני ורמב"ן, רש"י פירוש  וגם
שנד, (עמ' היומן (רשימת הפרשיות בכל גם או בראשית פ'
עמ' (ח"ד מנחם בתורת הוא וכן תרצ"ה), חורף רשימת

א)). אות התשי"ב בראשית ש"פ שיחת ,109
(ס' ה'תש"ד בראשית ש"פ מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק ובשיחת
ולמחרתו  ש"ק ליל במשך :(44 עמ' ה'תש"ד השיחות
הצעירים  התלמידים כולל כולם ילמדו היום, במשך בשבת
עם  בראשית פרשת כל את עצמם) בכחות ללמוד (היכולים

את  ללמוד השנה במשך מקפידים שלא אלו אפלו רש"י,
כל  את זו בשבת ילמדו - השבוע במשך פרש"י עם הפרשה

פרש"י. עם הפרשה
פירוש 14) את מחליף הלע"ז שתרגום הלשון משמעות כן

בפיו. הלע"ז תרגום להוציא צריך אינו כן וכשעושה רש"י,
את  ולא פרש"י את מחליף הלע"ז (שתרגום שעפי"ז ולהעיר

על תר  המבוסס לע"ז תרגום להעדיף יש אונקלוס) גום
דוקא. פירש"י

•
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‚Ï חובל משום בו ויש דם שמוציא שחין לחוך אסור אבל
מחוברת  אינה שהליחה ליחה להוצאת דומה ואינו
וכשמפיס  כלי בתוך ונתונה כמופקדת אלא בבשר ומובלעת
שבתוכו  מה להוציא כלי כפותח אלא אינו להוציאה השחין

בבשר: ומובלע מחובר שהוא בדם כן שאין מה

„Ï שכבר שבמכה אפילו נקב בשבת להרחיבו ובא נפתח
אם  להסתפק יש ונסתם חזר אם אבל אסור שהוא כל
לפתוח  שמותר כמו כבתחלה בשבת ולפתחו לחזור מותר
להם  שיש אותם וכן שי"ד בסי' כמ"ש בכלי שנסתם נקב
להסתפק  יש קצת הנקב ונסתם אפטור"א שקורין בזרוע נקב
על  ליתן מותר ורטייה שיפתח קטנית בתוכו ליתן מותר אם
עליה  ליתן שמותר שנתרפאה כמכה היא שהרי האפטור"א
האפטור"א  על ליתן שאוסר מי ויש זה) (בסי' כמ"ש רטייה

לדבריו). לחוש (ויש

דפסיק  בשבת יקנחה לא כשמקנחה דם שמוציא יודע ואם
יחליף  לא שאם אחר בגד להחליף מותר אבל הוא רישיה
דברים  במה מזה צער לו יש וגם הבריות כבוד וגדול יסריח
נקב  בה שאין במכה אבל נקב בה שיש זו במכה אמורים
מהמכה  ליחה שמושך (לפי) הנייר או הבגד להחליף אסור
שיתבאר  כמו מפרק משום ואסור מעליה) אותם (בנטילתו
נקב: בה שאין המכה על זל"ב צוק"ר יניח שלא שכן וכל

‰Ï ביין צומתה ברזל מחמת שלא רגלו או ידו שנגפה מי
חזק  שהוא מפני בחומץ לא אבל הדם להעמיד כדי
כמו  לו מועיל היין אף מעונג הוא ואם רפואה משום בו ויש
שאז  הרגל גב על או היד גב על המכה כשאין ואסור החומץ
מחמת  היא אם וכן גמורה במלאכה אפילו עליה לחלל מותר

למעלה: כמ"ש ברזל הכאת

ÂÏ העצם שיצא דהיינו רגלו או ידו פרק שנשמט מי
אלא  רפואתו שזהו בצונן הרבה ישפשפנו לא ממקומו

נתרפא: נתרפא ואם כדרכו רוחץ

ÊÏ דקות רצועות כמין שהם וציצין שפירשה צפורן
רובן  פירשו אם הצפורן סביב האצבע מעור שפירשו
התורה  מן גוזז משום בהם אין להנתק קרובים שהם כיון
אבל  סופרים מדברי שאסור אלא בכלי כשחותכן אפילו
הן  אם לכתחלה אפילו מותר גזיזה דרך זו שאין ביד להסיר
שהתחילו  דהיינו מעלה כלפי שפירשו והוא אותו מצערות
כלפי  הוא מעלה שכלפי אומרים ויש הצפורן [ל]צד לפרוש
ואם  הפירושים לשני לחוש וצריך הצפורן כלפי ולא הגוף
חייב  בכלי חתכן אסור אבל פטור ביד ונטלן רובן פירשו לא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף גוזז משום
שיתבאר  מטעם הכל לדברי חייב שבגוזז אומרים ויש פטור

ש"מ: בסי'

ÁÏ שניכר ויפלוט חומץ בהן יגמע לא בשיניו החושש
בו  מטבל או ובולע מגמע אבל לרפואה שהוא הוא

בחול.פתו  כדרכו ויאכלנו

פי  על אף דבר שום לו לעשות אסור נכרי ידי על ואפילו
סופרים  מדברי אפילו מלאכה סרך שום דבר באותו שאין

לרפואה. שהיא שניכר אלא

צער  לו יש אם אבל בעלמא במיחוש אמורים דברים במה
נכרי  ידי על לעשות מותר ממנו גופו כל שנחלש עד כך כל
שנתבאר  כמו סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר כל

למעלה:

ËÏ שמן להשהות דהיינו בשמן יערענו לא בגרונו החושש
בולע  אבל לרפואה שמכוין שניכר שיבלענו טרם בפיו
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לבלוע  אפילו אוסרים ויש נתרפא נתרפא ואם שמן הוא
אלא  לשתותו דרך ואין לגוף מזיק הוא שהשמן מפני
בריאים  דרך אין שאם והזמן המקום לפי והכל לרפואה
אניגרון  לתוך הרבה שמן ליתן מותר אבל אסור לבלוע

לרפואה  שמתכוין ניכר ואינו לגוף מזיק אינו שאז ולבלוע
ואין  בפיו ישהנו ולא מיד שיבלענו ובלבד לשתיה אלא

לרפואה: שמתכוין ניכר שאז יפלטנו שלא לומר צריך

לגֿלט  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "אור"תוכןתוכןתוכןתוכן נקראים אלקות של הגילויים

ו"שם"

"בורא  הברכה לשון בביאור ממשיך זה [בפרק
הלשון  דיוק ומבאר - שמך" ישתבח קדושים

את שמשבחים שמך", הקב"ה,שמו "ישתבח של
עצמו:] הקב"ה את ולא

,êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá íäéìò øîàð î"îå
úåîùðä úðéçá ìù äæä çáùä ìë íòù åðééä
במחשבה"] ש"עלו ממה ושנובע לעיל, [שנפרט

íéùåã÷ä úåðéçá ìëå סופיות האין העליות [היינו
הנשמות] íéìá÷îשל ïðéà ,úåìòîä íåø ãò

äðéçááù ,ãáìá 'úé åîù úðéçáî àìà íéâéùîå
.äìñ íéììäî íä åæ

שעלו  הנשמות, של ומעלתן שבחן כל למרות
ושהן  ית', חכמתו - בתורה ושרשן במחשבה
ולמרות  "קדושים", ושנקראות ומקום מזמן למעלה
 ֿ בגן בהיותן ועבודתן הנשמות של העילויים כל
ממדרגה  ועולות תמיד לה' שמשבחות עדן,
השכינה  מזיו בהשגתם עילוי אחר ובעילוי למדרגה
"רום  - ) מאד גבוהות למדריגות מגיעות שהן עד
אלא  אינן עדיין אלו השגות כל הנה המעלות"),

"ישתבח (כמ"ש הקב"ה של ולא שמך בשמו ,("
ובעצמו. בכבודו בהקב"ה

" בחינת של ומהותה גדרה ומבאר "שמו [והולך

הגילויים  אודות כללי ביאור בהקדם יתברך,

(שבמדריגה  ונבראים לעולמות אלקות של וההמשכות

הנשמות):] השגת היא זו

àø÷ð øäæáå ,äðéëùä åéæî íéðäð ì"æø øîàîëå
.óåñ-ïéà-øåà 'íééç õò'á ù"îëå ,øåà ïåùìá

צדיקים  עדן) (בגן הבא שבעולם חז"ל, אמרו
ונהנים בלשונם,מזיו יושבים דייקו והנה השכינה,

שאין  השכינה", מ"זיו רק היא בגןֿעדן שההנאה
ממנה, "זיו" רק אלא כביכול עצמה השכינה זו

האריז"ל  בכתבי וכן "אור", בשם בזהר הנקרא
סוף". אין "אור בשם השכינה" "זיו נקרא

[פירוש:

ה  את כינו של גילויים "החוקרים וההמשכות "

" בשם הבריאה בתוך זה "שפע אלקות כינוי אולם ,

כאן  שיש רק אלא הנשפע הדבר את מתאר אינו

המקבל.השפעה " אל המשפיע מן "

וההמשכות  הגילויים את כינו המקובלים ואילו

" ."אור בשם

" ל' נקטו מדוע מובן אינו דוקא אור ולכאורה "

גשמי "ש  משל דהו "הוא שפע ", ל' הם גם לנקוט ל

נקטו  זה [שמטעם הנשפע הדבר את מתאר שאינו

ציור  ית' בו לתאר שלא כדי שפע, ל' החוקרים

מוגבל]?

של  גדרם את ללמדנו בא זה שמשל [אלא

ונבראים:] בעולמות הנשפעים מאלקות הגילויים

,íéøãìå õøàì øéàîä ùîùä øåà î"ãò ,ùåøéô
éáâì ñôàå ïéàì áùçðå ,åðîî äøàäå åéæ àåäù

.åéæäå øåàä øå÷î àåäù ùîùä íöò
השמש  מעצם כלום נמצא לא השמש באור
שאין  בלבד זו לא כי השמש. כדור חומר ומגוף
לעירוי  למשל, דומה, השמש מן השמש אור יציאת
ממקום  נשפעים עצמם שהמים לכלי, מכלי מים

רוחנית. כהשפעה אף זה אין אלא למקום;

לתלמידו, שכלית סברא המלמד אדם ולמשל,
אותה  מהות היא לו ומוסר ש"משפיע" הסברא הרי
אינו  אם [ואף הרב. בשכל מובנת שהיא כפי סברא
שהוא  (כפי העומק כל את לו ("משפיע") מגלה
היא  לו שמוסר הסברא מכלֿמקום לעצמו), מבין
מובנת  שהיא כפי מהסברא מסויים "חלק" עכ"פ

הרב]. בשכל

ו  אור כדור משא"כ מגוף חלק אינו השמש זיו
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קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

é"Lø Leøt[fìaL äøBzä Leøôa úBø÷ì Bì LéïéáîL æ"òì ïBL[g: ¥©¦¥¦§§¥©¨¤§¨©©¤¥¦
ב  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

`zax `zkld
é"ùø ùåøéô [æ.ארמית מבין אינו וכן -

ïéáîù [ç לע"ז בפירוש קורא לכך ובנוסף אונקלוס, ותרגום מקרא  שניים וקורא -14.

zetqede mipeiv
בהעברת  רק כן נהג אם יודע איני ורמב"ן, רש"י פירוש  וגם
שנד, (עמ' היומן (רשימת הפרשיות בכל גם או בראשית פ'
עמ' (ח"ד מנחם בתורת הוא וכן תרצ"ה), חורף רשימת

א)). אות התשי"ב בראשית ש"פ שיחת ,109
(ס' ה'תש"ד בראשית ש"פ מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק ובשיחת
ולמחרתו  ש"ק ליל במשך :(44 עמ' ה'תש"ד השיחות
הצעירים  התלמידים כולל כולם ילמדו היום, במשך בשבת
עם  בראשית פרשת כל את עצמם) בכחות ללמוד (היכולים

את  ללמוד השנה במשך מקפידים שלא אלו אפלו רש"י,
כל  את זו בשבת ילמדו - השבוע במשך פרש"י עם הפרשה

פרש"י. עם הפרשה
פירוש 14) את מחליף הלע"ז שתרגום הלשון משמעות כן

בפיו. הלע"ז תרגום להוציא צריך אינו כן וכשעושה רש"י,
את  ולא פרש"י את מחליף הלע"ז (שתרגום שעפי"ז ולהעיר

על תר  המבוסס לע"ז תרגום להעדיף יש אונקלוס) גום
דוקא. פירש"י

•

zay zekld - jexr ogley

‚Ï חובל משום בו ויש דם שמוציא שחין לחוך אסור אבל
מחוברת  אינה שהליחה ליחה להוצאת דומה ואינו
וכשמפיס  כלי בתוך ונתונה כמופקדת אלא בבשר ומובלעת
שבתוכו  מה להוציא כלי כפותח אלא אינו להוציאה השחין

בבשר: ומובלע מחובר שהוא בדם כן שאין מה

„Ï שכבר שבמכה אפילו נקב בשבת להרחיבו ובא נפתח
אם  להסתפק יש ונסתם חזר אם אבל אסור שהוא כל
לפתוח  שמותר כמו כבתחלה בשבת ולפתחו לחזור מותר
להם  שיש אותם וכן שי"ד בסי' כמ"ש בכלי שנסתם נקב
להסתפק  יש קצת הנקב ונסתם אפטור"א שקורין בזרוע נקב
על  ליתן מותר ורטייה שיפתח קטנית בתוכו ליתן מותר אם
עליה  ליתן שמותר שנתרפאה כמכה היא שהרי האפטור"א
האפטור"א  על ליתן שאוסר מי ויש זה) (בסי' כמ"ש רטייה

לדבריו). לחוש (ויש

דפסיק  בשבת יקנחה לא כשמקנחה דם שמוציא יודע ואם
יחליף  לא שאם אחר בגד להחליף מותר אבל הוא רישיה
דברים  במה מזה צער לו יש וגם הבריות כבוד וגדול יסריח
נקב  בה שאין במכה אבל נקב בה שיש זו במכה אמורים
מהמכה  ליחה שמושך (לפי) הנייר או הבגד להחליף אסור
שיתבאר  כמו מפרק משום ואסור מעליה) אותם (בנטילתו
נקב: בה שאין המכה על זל"ב צוק"ר יניח שלא שכן וכל

‰Ï ביין צומתה ברזל מחמת שלא רגלו או ידו שנגפה מי
חזק  שהוא מפני בחומץ לא אבל הדם להעמיד כדי
כמו  לו מועיל היין אף מעונג הוא ואם רפואה משום בו ויש
שאז  הרגל גב על או היד גב על המכה כשאין ואסור החומץ
מחמת  היא אם וכן גמורה במלאכה אפילו עליה לחלל מותר

למעלה: כמ"ש ברזל הכאת

ÂÏ העצם שיצא דהיינו רגלו או ידו פרק שנשמט מי
אלא  רפואתו שזהו בצונן הרבה ישפשפנו לא ממקומו

נתרפא: נתרפא ואם כדרכו רוחץ

ÊÏ דקות רצועות כמין שהם וציצין שפירשה צפורן
רובן  פירשו אם הצפורן סביב האצבע מעור שפירשו
התורה  מן גוזז משום בהם אין להנתק קרובים שהם כיון
אבל  סופרים מדברי שאסור אלא בכלי כשחותכן אפילו
הן  אם לכתחלה אפילו מותר גזיזה דרך זו שאין ביד להסיר
שהתחילו  דהיינו מעלה כלפי שפירשו והוא אותו מצערות
כלפי  הוא מעלה שכלפי אומרים ויש הצפורן [ל]צד לפרוש
ואם  הפירושים לשני לחוש וצריך הצפורן כלפי ולא הגוף
חייב  בכלי חתכן אסור אבל פטור ביד ונטלן רובן פירשו לא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף גוזז משום
שיתבאר  מטעם הכל לדברי חייב שבגוזז אומרים ויש פטור

ש"מ: בסי'

ÁÏ שניכר ויפלוט חומץ בהן יגמע לא בשיניו החושש
בו  מטבל או ובולע מגמע אבל לרפואה שהוא הוא

בחול.פתו  כדרכו ויאכלנו

פי  על אף דבר שום לו לעשות אסור נכרי ידי על ואפילו
סופרים  מדברי אפילו מלאכה סרך שום דבר באותו שאין

לרפואה. שהיא שניכר אלא

צער  לו יש אם אבל בעלמא במיחוש אמורים דברים במה
נכרי  ידי על לעשות מותר ממנו גופו כל שנחלש עד כך כל
שנתבאר  כמו סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר כל

למעלה:

ËÏ שמן להשהות דהיינו בשמן יערענו לא בגרונו החושש
בולע  אבל לרפואה שמכוין שניכר שיבלענו טרם בפיו
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לבלוע  אפילו אוסרים ויש נתרפא נתרפא ואם שמן הוא
אלא  לשתותו דרך ואין לגוף מזיק הוא שהשמן מפני
בריאים  דרך אין שאם והזמן המקום לפי והכל לרפואה
אניגרון  לתוך הרבה שמן ליתן מותר אבל אסור לבלוע

לרפואה  שמתכוין ניכר ואינו לגוף מזיק אינו שאז ולבלוע
ואין  בפיו ישהנו ולא מיד שיבלענו ובלבד לשתיה אלא

לרפואה: שמתכוין ניכר שאז יפלטנו שלא לומר צריך

לגֿלט  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "אור"תוכןתוכןתוכןתוכן נקראים אלקות של הגילויים

ו"שם"

"בורא  הברכה לשון בביאור ממשיך זה [בפרק
הלשון  דיוק ומבאר - שמך" ישתבח קדושים

את שמשבחים שמך", הקב"ה,שמו "ישתבח של
עצמו:] הקב"ה את ולא

,êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá íäéìò øîàð î"îå
úåîùðä úðéçá ìù äæä çáùä ìë íòù åðééä
במחשבה"] ש"עלו ממה ושנובע לעיל, [שנפרט

íéùåã÷ä úåðéçá ìëå סופיות האין העליות [היינו
הנשמות] íéìá÷îשל ïðéà ,úåìòîä íåø ãò

äðéçááù ,ãáìá 'úé åîù úðéçáî àìà íéâéùîå
.äìñ íéììäî íä åæ

שעלו  הנשמות, של ומעלתן שבחן כל למרות
ושהן  ית', חכמתו - בתורה ושרשן במחשבה
ולמרות  "קדושים", ושנקראות ומקום מזמן למעלה
 ֿ בגן בהיותן ועבודתן הנשמות של העילויים כל
ממדרגה  ועולות תמיד לה' שמשבחות עדן,
השכינה  מזיו בהשגתם עילוי אחר ובעילוי למדרגה
"רום  - ) מאד גבוהות למדריגות מגיעות שהן עד
אלא  אינן עדיין אלו השגות כל הנה המעלות"),

"ישתבח (כמ"ש הקב"ה של ולא שמך בשמו ,("
ובעצמו. בכבודו בהקב"ה

" בחינת של ומהותה גדרה ומבאר "שמו [והולך

הגילויים  אודות כללי ביאור בהקדם יתברך,

(שבמדריגה  ונבראים לעולמות אלקות של וההמשכות

הנשמות):] השגת היא זו

àø÷ð øäæáå ,äðéëùä åéæî íéðäð ì"æø øîàîëå
.óåñ-ïéà-øåà 'íééç õò'á ù"îëå ,øåà ïåùìá

צדיקים  עדן) (בגן הבא שבעולם חז"ל, אמרו
ונהנים בלשונם,מזיו יושבים דייקו והנה השכינה,

שאין  השכינה", מ"זיו רק היא בגןֿעדן שההנאה
ממנה, "זיו" רק אלא כביכול עצמה השכינה זו

האריז"ל  בכתבי וכן "אור", בשם בזהר הנקרא
סוף". אין "אור בשם השכינה" "זיו נקרא

[פירוש:

ה  את כינו של גילויים "החוקרים וההמשכות "

" בשם הבריאה בתוך זה "שפע אלקות כינוי אולם ,

כאן  שיש רק אלא הנשפע הדבר את מתאר אינו

המקבל.השפעה " אל המשפיע מן "

וההמשכות  הגילויים את כינו המקובלים ואילו

" ."אור בשם

" ל' נקטו מדוע מובן אינו דוקא אור ולכאורה "

גשמי "ש  משל דהו "הוא שפע ", ל' הם גם לנקוט ל

נקטו  זה [שמטעם הנשפע הדבר את מתאר שאינו

ציור  ית' בו לתאר שלא כדי שפע, ל' החוקרים

מוגבל]?

של  גדרם את ללמדנו בא זה שמשל [אלא

ונבראים:] בעולמות הנשפעים מאלקות הגילויים

,íéøãìå õøàì øéàîä ùîùä øåà î"ãò ,ùåøéô
éáâì ñôàå ïéàì áùçðå ,åðîî äøàäå åéæ àåäù

.åéæäå øåàä øå÷î àåäù ùîùä íöò
השמש  מעצם כלום נמצא לא השמש באור
שאין  בלבד זו לא כי השמש. כדור חומר ומגוף
לעירוי  למשל, דומה, השמש מן השמש אור יציאת
ממקום  נשפעים עצמם שהמים לכלי, מכלי מים

רוחנית. כהשפעה אף זה אין אלא למקום;

לתלמידו, שכלית סברא המלמד אדם ולמשל,
אותה  מהות היא לו ומוסר ש"משפיע" הסברא הרי
אינו  אם [ואף הרב. בשכל מובנת שהיא כפי סברא
שהוא  (כפי העומק כל את לו ("משפיע") מגלה
היא  לו שמוסר הסברא מכלֿמקום לעצמו), מבין
מובנת  שהיא כפי מהסברא מסויים "חלק" עכ"פ

הרב]. בשכל

ו  אור כדור משא"כ מגוף חלק אינו השמש זיו
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(כמו  בלבד חיצוני ענין רק אלא כלל עצמו השמש
לגבי  ואפס כאין האור נחשב ולכן ָ"אּפשיין"),

ממנה). כלום בו שאין (מאחר עצמה השמש

הנראית  אדם צורת דומה: הדבר למה משל
כלום  זו בצורה שאין "שפיגל"), (הנק' במראה
בו  ואין בלבד חיצוני ענין והוא ועצמותו, ממהותו

עצמו. האדם מגוף כלום

øéàî íà ùîùä íöòá éåðéù íåù ïéàù ãò
åà íéáòä åëéùçé íà åà ,õøàä ìò åøåà
ïéà ,øåàä íù êùîåé àìå úéáä éðåìç åøéúñéù

.ùîùä øåàîá ììë éåðéù íåù äæ ìëî
השמש, כדור מגוף מאומה באור שאין מאחר
שום  עושה השמש מן האור יציאת אין במילא
שינוי  שום שאין עד עצמה, בשמש ושינוי רושם
לארץ  בפועל הגיע האור אם בין בשמש כלל
עננים  מחמת אם - הגיע שלא או עלי' ולדרים
החלונות  מסויים שבבית משום או אותו המסתירים

אותו. והסתירו מוגפים היו

" שבתואר המיוחד התוכן משא "אור [וזהו כ ",

" הכינוי בדרך שפע פשטות מורה החוקרים) (שנקטו "

" הוא הנשפע שהדבר המשפיע חלק כלל ממהות "

תעשה  שההשפעה בהכרח ולכן להמקבל, שנשפע

סברא  המבאר חכם וכמו במשפיע, ושינוי רושם

ומרוכז  שקוע הוא הלימוד שבשעת לתלמידו,

הענין  בהסברת מצומצם ששכלו זו, בהשפעה

לתלמידו].

äøàä úðéçá ÷ø àåä óåñ ïéà øåà ùåøéô êë
.'úé åðîî êùîðå èùôúîä

גילויים  נקראו חיים עץ ובס' שבזהר וזהו
כל  את המחי' האלקית החיות (דהיינו מאלקות
בשם  הנשמות) השגת היא זו שבמדריגה העולמות,

בעלמא אור " "הארה" אלא שאינו לפי סוף", אין
וזיו  אור וכמו ית', מאתו ונמשכת המתפשטת
מקום  תופס שאינו השמש מן המתפשט השמש

השמש. לגבי

" בתואר זה ביאור המובא אור [ע"פ סוף" אין
עצומה: קושיא מתיישבת חיים' ו'עץ בזהר

בגדר  אינו שהקב"ה הוא האמונה מעיקרי אחד
שהקב"ה  דאע"פ שניתי. לא ה' אני וכמ"ש שינוי,
"אינו  זה כל עם העולם, את ומקיים ומחיה מהוה
מהעולם  ולא ושינוייו העולם ממאורעי ח"ו מתפעל

ח"ו", שינוי שום בו פועלים אינן שכולם עצמו,
מהשינויים  מתפעל הקב"ה שאין רק שלא היינו,
שינוי  פועל אינו הבריאה עצם גם אלא שבנבראים,

אי  העושה דנברא בשעת בהקב"ה, הרי פעולה, זו
נפשו  שכוחות משום בזה, עסוק הוא מעשה
מתפעלת  שנפשו ונמצא זו, בעשי' מלובשים
הנפש  מצב דומה שאינו העשי', ע"י ומשתנית
אצלו  משא"כ העשי'; בשעת למצבה העשי' קודם
עושה  זו פעולה אין העולם בורא שהוא אע"פ ית',

ו"התפעלות". שינוי בו

כל  שבריאת להבין ניתן כיצד ולכאורה,
בו  שינוי שום פועלת אינה והנבראים העולמות

יתברך?

כל  שהתהוות לפי הוא הדבר טעם אך
ידי על היא והנבראים הקב"ה אורו העולמות של

בעלמא  הארה אלא אינו שהאור והיות בלבד,
(וכמשל  ב"מאור" שינוי שום פועל זה אין כאמור,
ידי  על מאומה משתנית שאינה מהשמש, הנ"ל

ממנה)]. הזורח האור

íéáø íéîåöîö éãé ìò åæ äðéçáî äøàä äðäå
.ì"ðä íéùåã÷ì âùåî úåéäì êùîð

השכינה  מן להתגלות שאפשר מה כל
בחינת  שהן ישראל לנשמות ואפילו לנבראים,
האור  היינו זו, מבחינה אלא אינו כנ"ל, "קדושים"
הנ"ל  חז"ל (כל' יתברך ממנו המתפשט והזיו
הזיו  עצם לא זאת, גם ואף השכינה"). מזיו "ונהנים
זאת, ואף ממנו, "הארה" רק אלא משיגים, עצמו
על  ממדריגתו ומתמעט מתצמצם שהאור לאחרי רק

להלן) שיבואר (כפי רבים צמצומים ידי

'÷ðù åæ äðéçá äðä éë ,êîù çáúùé ùåøéô åäæå
.íù ë"â '÷ð øåà øäæä ïåùìá

"ישתבח הנוסח לשון דיוק יובן "שמך ומעתה
" הנק' זו בחינה כי היא אור דייקא, היא סוף" אין

בסמוך שמו גדר שיבואר (כפי הקב"ה של
לשבחו  השגה לנשמות יש בו ורק בארוכה),

שמך. ישתבח וזהו כאמור, ולהללו

íìåòä àøáð àìù ãò øæòéìà 'øã é÷øôá ù"îë
.ãáìá ìåãâä åîùå ä"á÷ä äéä

- הקב"ה של אורו נקרא אליעזר דר' בפרקי
הגדול". "שמו
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הי' העולם נברא שלא "עד אומרו יובן ובזה
ענין  מהו מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא
דאיזה  העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו"
בשם? שיקראהו מי כשאין ב"שם" יש צורך

לא  רק אלא יתכן לא השם ענין כל חרי דלכאורה
בשם. לקרותו שיוכל מי כשיש העולם בריאת

של  ל"אורו" כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
ה"אור", ישנו העולמות בריאת קודם שגם הקב"ה,

יתברך. שכינתו גילוי שהוא

דאף  השמש, לאור - דומה הדבר למה [משל
עלי', ולדרים לארץ בפועל מאירה שהשמש קודם
(ונקרא  העולם את להאיר הכח עצמה בשמש קיים
דעוד  כביכול, למעלה וכך במאור"); הכלול "אור
אצלו  ה"אור" ענין ישנו העולמות שנבראו קודם

עצמו]. את לגלות הכח שהוא יתברך,

שלא  עד גם "שמו" שישנו מה היטב ומובן
כי  לשם), צריך אין שאז (אע"פ העולם נברא
בעלמא" ה"הארה לגדר היא "שם" בתואר הכוונה

שנתבאר. כמו

ïéáäì ,úçà äðååëå ãçà íå÷î ìà êìåä ìëäå
êéà ,úåîìåòä ìë úà äéçîä úå÷ìà úåéç ïéðò

.úåéîöòì ììë òâåð åðéàù
"אור" - השכינה גילוי על התוארים שני
בשני  כי אחת, כללי) (באופן כוונתם - ו"שם"

משותפת, נקודה יש ו"שם") (ד"אור" אלו משלים
מאתו  החיות השפעת באופן עיקרי יסוד המלמדת
בו  שינוי שום עושה זו השפעה אין כיצד ית',
שום  שאין השמש, מאור במשל (וכנ"ל יתברך
לארץ  מתפשט אורה אם עצמה בשמש חילוק
יבואר  מ"שם" והמשל לאו; אם עלי' ולדרים

לקמן). בארוכה

,øçà ìùîå øçà ïåùìá øáãî ùøãî ìëù ÷ø
.ìùî íéôìà úùìù øáãéå ù"îëå

הוא, משל" אלפים שלשת ב"וידבר הפירוש
דבר ש" כל יכול על המלך שלמה הי' תורה" מדברי

הגדלות  אין כלומר, משל). אלפים שלשת לגלות
ענינים על משלים הרבה שידע אלא שונים בכך ,

ענין  כל על אמיתיים משלים הרבה לומר יכול שהי'
שבתורה. וענין

נקט  אליעזר דר' שבפרקי דזה בעניננו, וכך
נקט  האריז"ל) (וכתבי בזהר ואילו ד"שם" המשל

אחד. ענין על משלים שני הם ד"אור", המשל

àåä àø÷î ïåùìá ïëå[יתברך אורו ð÷'[היינו
.íù ïåùìá ë"â

ד"שם" ה"משל" נקט המקרא בלשון גם
השם  את ליראה "וכמ"ש רוחני")], משל [ש"הוא

הגדול  שמו למען והנורא; בשמו").הנכבד קראו ;
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זהו ÂÚÂ„(צו) כו' קח מהר דמ"ש להפך לפרש יש
דכשימהר  לרעתו ולא דוקא לטובתו
והסוס  הלבוש בחינת שהוא כו' דרפ"ח הבירורים
לו  יהיה דוקא אזי כנ"ל היהודי מרדכי את להלביש
כלל  תקוה לו יהיה לא ימהר וכשלא עדיין תקוה
אשר  זה דקץ אחישנה בעתה בפי' להפך הוא והענין
כלה  לא עדיין כנ"ל המדה קו מאמר ע"פ לחשך שם
ידם  על ויתברר ומע"ט בתשובה ישראל זכו אם ע"כ
הקץ  זמן יבא שלא עד גדול' במהירות נוגה בירורי
והחצוני' הגאולה, לזמן אחישנה אז לחשך שם אשר

לה  יש שעדיין מאחר הקצוב זמנם קודם יאבדו ם לא
לנהורא  מחשוכא ונתהפך הכל נתברר וכבר רב זמן
כוונת  עיקר היה שלזה דתהו הניצוצות כל כו'

כלל  זלע"ז דאת בהשתלשלות יחפוץ לא אז המאציל
יחזור  שבהם הרע לזמן שיעור להם ניתן שכבר והגם

מאותו  בדור בו כמו בתחלה שהיה הקדום הרצון
כו' רשעים בפרוח וז"ש כו' ה' וינחם דכתיב המבול
במהירות  מהר שא"ל וזהו קצם עת קודם להשמדם
אהפך  אז כמ"ש תקוה יש לך גם ואז הכל לברר גדולה
הטומאה  רוח ואת מ"ש כי כו' ברורה שפה עמים אל
כו' בשר כל וראו נא' שהרי בעכו"מ גם קאי כו' אעביר
משום  ג"כ הרע מהם יוסר כי הגוים כל אליו ונהרו
מצד  זהו גמור רע בבחי' הן שעכשיו דמה
כל  אחר אבל כו' זה לעומת זה דאת ההשתלשלות
להשמדם  ומ"ש כו' המת במות יחפוץ לא הבירורים
שיושמד  שבהם הרע בחינת על רק קאי לא עד עדי
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(כמו  בלבד חיצוני ענין רק אלא כלל עצמו השמש
לגבי  ואפס כאין האור נחשב ולכן ָ"אּפשיין"),

ממנה). כלום בו שאין (מאחר עצמה השמש

הנראית  אדם צורת דומה: הדבר למה משל
כלום  זו בצורה שאין "שפיגל"), (הנק' במראה
בו  ואין בלבד חיצוני ענין והוא ועצמותו, ממהותו

עצמו. האדם מגוף כלום

øéàî íà ùîùä íöòá éåðéù íåù ïéàù ãò
åà íéáòä åëéùçé íà åà ,õøàä ìò åøåà
ïéà ,øåàä íù êùîåé àìå úéáä éðåìç åøéúñéù

.ùîùä øåàîá ììë éåðéù íåù äæ ìëî
השמש, כדור מגוף מאומה באור שאין מאחר
שום  עושה השמש מן האור יציאת אין במילא
שינוי  שום שאין עד עצמה, בשמש ושינוי רושם
לארץ  בפועל הגיע האור אם בין בשמש כלל
עננים  מחמת אם - הגיע שלא או עלי' ולדרים
החלונות  מסויים שבבית משום או אותו המסתירים

אותו. והסתירו מוגפים היו

" שבתואר המיוחד התוכן משא "אור [וזהו כ ",

" הכינוי בדרך שפע פשטות מורה החוקרים) (שנקטו "

" הוא הנשפע שהדבר המשפיע חלק כלל ממהות "

תעשה  שההשפעה בהכרח ולכן להמקבל, שנשפע

סברא  המבאר חכם וכמו במשפיע, ושינוי רושם

ומרוכז  שקוע הוא הלימוד שבשעת לתלמידו,

הענין  בהסברת מצומצם ששכלו זו, בהשפעה

לתלמידו].

äøàä úðéçá ÷ø àåä óåñ ïéà øåà ùåøéô êë
.'úé åðîî êùîðå èùôúîä

גילויים  נקראו חיים עץ ובס' שבזהר וזהו
כל  את המחי' האלקית החיות (דהיינו מאלקות
בשם  הנשמות) השגת היא זו שבמדריגה העולמות,

בעלמא אור " "הארה" אלא שאינו לפי סוף", אין
וזיו  אור וכמו ית', מאתו ונמשכת המתפשטת
מקום  תופס שאינו השמש מן המתפשט השמש

השמש. לגבי

" בתואר זה ביאור המובא אור [ע"פ סוף" אין
עצומה: קושיא מתיישבת חיים' ו'עץ בזהר

בגדר  אינו שהקב"ה הוא האמונה מעיקרי אחד
שהקב"ה  דאע"פ שניתי. לא ה' אני וכמ"ש שינוי,
"אינו  זה כל עם העולם, את ומקיים ומחיה מהוה
מהעולם  ולא ושינוייו העולם ממאורעי ח"ו מתפעל

ח"ו", שינוי שום בו פועלים אינן שכולם עצמו,
מהשינויים  מתפעל הקב"ה שאין רק שלא היינו,
שינוי  פועל אינו הבריאה עצם גם אלא שבנבראים,

אי  העושה דנברא בשעת בהקב"ה, הרי פעולה, זו
נפשו  שכוחות משום בזה, עסוק הוא מעשה
מתפעלת  שנפשו ונמצא זו, בעשי' מלובשים
הנפש  מצב דומה שאינו העשי', ע"י ומשתנית
אצלו  משא"כ העשי'; בשעת למצבה העשי' קודם
עושה  זו פעולה אין העולם בורא שהוא אע"פ ית',

ו"התפעלות". שינוי בו

כל  שבריאת להבין ניתן כיצד ולכאורה,
בו  שינוי שום פועלת אינה והנבראים העולמות

יתברך?

כל  שהתהוות לפי הוא הדבר טעם אך
ידי על היא והנבראים הקב"ה אורו העולמות של

בעלמא  הארה אלא אינו שהאור והיות בלבד,
(וכמשל  ב"מאור" שינוי שום פועל זה אין כאמור,
ידי  על מאומה משתנית שאינה מהשמש, הנ"ל

ממנה)]. הזורח האור

íéáø íéîåöîö éãé ìò åæ äðéçáî äøàä äðäå
.ì"ðä íéùåã÷ì âùåî úåéäì êùîð

השכינה  מן להתגלות שאפשר מה כל
בחינת  שהן ישראל לנשמות ואפילו לנבראים,
האור  היינו זו, מבחינה אלא אינו כנ"ל, "קדושים"
הנ"ל  חז"ל (כל' יתברך ממנו המתפשט והזיו
הזיו  עצם לא זאת, גם ואף השכינה"). מזיו "ונהנים
זאת, ואף ממנו, "הארה" רק אלא משיגים, עצמו
על  ממדריגתו ומתמעט מתצמצם שהאור לאחרי רק

להלן) שיבואר (כפי רבים צמצומים ידי

'÷ðù åæ äðéçá äðä éë ,êîù çáúùé ùåøéô åäæå
.íù ë"â '÷ð øåà øäæä ïåùìá

"ישתבח הנוסח לשון דיוק יובן "שמך ומעתה
" הנק' זו בחינה כי היא אור דייקא, היא סוף" אין

בסמוך שמו גדר שיבואר (כפי הקב"ה של
לשבחו  השגה לנשמות יש בו ורק בארוכה),

שמך. ישתבח וזהו כאמור, ולהללו

íìåòä àøáð àìù ãò øæòéìà 'øã é÷øôá ù"îë
.ãáìá ìåãâä åîùå ä"á÷ä äéä

- הקב"ה של אורו נקרא אליעזר דר' בפרקי
הגדול". "שמו
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הי' העולם נברא שלא "עד אומרו יובן ובזה
ענין  מהו מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא
דאיזה  העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו"
בשם? שיקראהו מי כשאין ב"שם" יש צורך

לא  רק אלא יתכן לא השם ענין כל חרי דלכאורה
בשם. לקרותו שיוכל מי כשיש העולם בריאת

של  ל"אורו" כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
ה"אור", ישנו העולמות בריאת קודם שגם הקב"ה,

יתברך. שכינתו גילוי שהוא

דאף  השמש, לאור - דומה הדבר למה [משל
עלי', ולדרים לארץ בפועל מאירה שהשמש קודם
(ונקרא  העולם את להאיר הכח עצמה בשמש קיים
דעוד  כביכול, למעלה וכך במאור"); הכלול "אור
אצלו  ה"אור" ענין ישנו העולמות שנבראו קודם

עצמו]. את לגלות הכח שהוא יתברך,

שלא  עד גם "שמו" שישנו מה היטב ומובן
כי  לשם), צריך אין שאז (אע"פ העולם נברא
בעלמא" ה"הארה לגדר היא "שם" בתואר הכוונה

שנתבאר. כמו

ïéáäì ,úçà äðååëå ãçà íå÷î ìà êìåä ìëäå
êéà ,úåîìåòä ìë úà äéçîä úå÷ìà úåéç ïéðò

.úåéîöòì ììë òâåð åðéàù
"אור" - השכינה גילוי על התוארים שני
בשני  כי אחת, כללי) (באופן כוונתם - ו"שם"

משותפת, נקודה יש ו"שם") (ד"אור" אלו משלים
מאתו  החיות השפעת באופן עיקרי יסוד המלמדת
בו  שינוי שום עושה זו השפעה אין כיצד ית',
שום  שאין השמש, מאור במשל (וכנ"ל יתברך
לארץ  מתפשט אורה אם עצמה בשמש חילוק
יבואר  מ"שם" והמשל לאו; אם עלי' ולדרים

לקמן). בארוכה

,øçà ìùîå øçà ïåùìá øáãî ùøãî ìëù ÷ø
.ìùî íéôìà úùìù øáãéå ù"îëå

הוא, משל" אלפים שלשת ב"וידבר הפירוש
דבר ש" כל יכול על המלך שלמה הי' תורה" מדברי

הגדלות  אין כלומר, משל). אלפים שלשת לגלות
ענינים על משלים הרבה שידע אלא שונים בכך ,

ענין  כל על אמיתיים משלים הרבה לומר יכול שהי'
שבתורה. וענין

נקט  אליעזר דר' שבפרקי דזה בעניננו, וכך
נקט  האריז"ל) (וכתבי בזהר ואילו ד"שם" המשל

אחד. ענין על משלים שני הם ד"אור", המשל

àåä àø÷î ïåùìá ïëå[יתברך אורו ð÷'[היינו
.íù ïåùìá ë"â

ד"שם" ה"משל" נקט המקרא בלשון גם
השם  את ליראה "וכמ"ש רוחני")], משל [ש"הוא

הגדול  שמו למען והנורא; בשמו").הנכבד קראו ;

c wxt exnyz izezay z` d"c

•

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

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

זהו ÂÚÂ„(צו) כו' קח מהר דמ"ש להפך לפרש יש
דכשימהר  לרעתו ולא דוקא לטובתו
והסוס  הלבוש בחינת שהוא כו' דרפ"ח הבירורים
לו  יהיה דוקא אזי כנ"ל היהודי מרדכי את להלביש
כלל  תקוה לו יהיה לא ימהר וכשלא עדיין תקוה
אשר  זה דקץ אחישנה בעתה בפי' להפך הוא והענין
כלה  לא עדיין כנ"ל המדה קו מאמר ע"פ לחשך שם
ידם  על ויתברר ומע"ט בתשובה ישראל זכו אם ע"כ
הקץ  זמן יבא שלא עד גדול' במהירות נוגה בירורי
והחצוני' הגאולה, לזמן אחישנה אז לחשך שם אשר

לה  יש שעדיין מאחר הקצוב זמנם קודם יאבדו ם לא
לנהורא  מחשוכא ונתהפך הכל נתברר וכבר רב זמן
כוונת  עיקר היה שלזה דתהו הניצוצות כל כו'

כלל  זלע"ז דאת בהשתלשלות יחפוץ לא אז המאציל
יחזור  שבהם הרע לזמן שיעור להם ניתן שכבר והגם

מאותו  בדור בו כמו בתחלה שהיה הקדום הרצון
כו' רשעים בפרוח וז"ש כו' ה' וינחם דכתיב המבול
במהירות  מהר שא"ל וזהו קצם עת קודם להשמדם
אהפך  אז כמ"ש תקוה יש לך גם ואז הכל לברר גדולה
הטומאה  רוח ואת מ"ש כי כו' ברורה שפה עמים אל
כו' בשר כל וראו נא' שהרי בעכו"מ גם קאי כו' אעביר
משום  ג"כ הרע מהם יוסר כי הגוים כל אליו ונהרו
מצד  זהו גמור רע בבחי' הן שעכשיו דמה
כל  אחר אבל כו' זה לעומת זה דאת ההשתלשלות
להשמדם  ומ"ש כו' המת במות יחפוץ לא הבירורים
שיושמד  שבהם הרע בחינת על רק קאי לא עד עדי
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כו' אעביר הטומאה רוח ואת וכמ"ש לגמרי ויבוער
ירעו  לא תבן. יאכל כבקר ואריה שנא' במזיקין וכמו
שעכשיו  דאע"פ כו' כבש עם זאב וגר כו' ישחיתו ולא
חמלה  בלי וממית וטורף המזיק גמור רע וארי בזאב יש
בחי' יהיה לא וארי בזאב גם הרע כל יבוער לעתיד כלל
עם  זאב שיגור עד כו' ירעו לא ע"כ כלל המזיק רע
מכל  רע בחי' כל יבוער כי כלל יטרפנה ולא כבש
נחש  זוהמת מצד רק עליהם שנמשך שבעולם הברואים
דרפ"ח  הבירורים ימהר לא אם אבל כידוע כו' הקדמוני
אשר  קץ עת זמן שיוקדם עד רב זמן יומשך אלא כו'
כי  כלל תקו' לך אין הרי ממילא שיאבדו לחשך שם
זכו  לא כאשר והיינו ממילא תאבד קצך עת בבא

עתה  שיבא קודם קצם ויכלה דוקא בעתה שאז ישראל
עמים  אל אהפך אז כי אמר איך א"כ (אך דגאולתם
על  שמורים כתובים וכמה כו' אליו ונהרו ברורה שפה
דאחישנה  משמע שמזה לטוב דעכו"מ הרע הפוך
בזמן  יאבדו הרי בעתה ויהיה יזכו לא דאם זכו דודאי
זכו  בלא גם מדברים הללו הכתובי' שכל ואפשר קצם
יאבדו  לא ואעפ"כ דוקא בעתה הגאולה שיהיה
תוס' מקבלים קצם שכלה הגם כי קצם בזמן החיצונים
אביו  גוזל כמ"ש כו' הרצים בסוסים חטיפה ע"י יניקה
לו  אמר למה א"כ אך וכה"ג ישראל מעוונות או כו'
ולא  לרעתו זה דמהר לפ"ז לאמר מוכרח אלא כו' מהר

וד"ל: דלעיל כפי' לטובתו
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˘ÈÂ כחשיכה בחי' הוא דסוכ"ע שנת' מאחר להבין
אפשר  איך א"כ לו תתן מה צדקת ואם כאורה
לכאורה  הרי המצות מעשי ע"י סוכ"ע בחי' להמשיך
והענין  כו'. צדקת אם מבחי' היפוך הוא המצות ענין
מצותיך  כל כי אמרתיך לשוני תען מ"ש ע"פ יובן
למעלה  צדקה בשם נק' המצות כל כי והיינו צדק
דתומ"צ, בכלים להתלבש ית' עצמותו צמצום והיינו
והוא  כלל בי' תפיסא מחשבה לית ית' מהו"ע מצד כי
עצמותו  בחי' תפיס ולא עילאה דחכ' מחשבה אפי'
צינור  שנמשך צינור אותיות ורצון צמצום זהו רק ית'

ברצון ונמשך עצמותו דתומ"צ מבחי' בכלים להתלבש
שהוא  צדקה בשם נק' ולכן ית' ורצונו חכמתו שהם
להטיב, הטוב טבע מצד ית' הבורא של צדקתו
למעלה  שהוא רצון בחי' כלל שייך לא ית' שבמהו"ע
צמצום  שהוא רק הרצון, בעל ונק' רצון מבחי' מעלה

דתומ"צ  אור ע"י מדותיו ע"פ להתגלות ית' אלקותו
בכל  עד"ז וכן כך הפסק יהי' כך ראובן יטעון שאם
והנה  פרעה. בשלח ויהי בדרוש בת"א וכמ"ש המצות
סוכ"ע  מבחי' מלמעלה האור נמשך דתומ"צ כלים ע"י
השפעה  לקבל יכולים שכולם זה כי בפנימיות, ומאיר
מחיצוניות  היינו ג"כ אוה"ע אפי' כו' צדקת אם מבחי'
כלים  ע"י כ"א אינו בפנימיות המשכה אבל זו דבחי'
ואח"כ  בלבד, והארה צינור בחי' שנמשך רק דתומ"צ
ג"כ  להאיר הסוכ"ע עצמיות ג"כ נמשך תשובה ע"י
ואמת  בחסד ע"פ משארז"ל יובן ובזה ממכ"ע, בבחי'
ע"י  כי והוא וגמ"ח, תורה ע"י דהיינו עון יכופר
ע"י  ואח"כ כנ"ל מסוכ"ע הצינור נמשך תומ"צ
סוכ"ע  ופנימית עצמות ממשיכים ג"כ לזה התשובה
כל  עי"ז ונשלם כאורה וכחשכה כו' צדקת אם ששם

ועוונות. הפגמים
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a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ'וחכמי ר"א מחלוקות ענין שורש ג"כ יובן
ירד  ובענין מים לתוכו שנפלו צלוחי' בענין
יניחנה  טל לתוכה כשירד ר"א שלדברי טל, לתוכה
בחי' הוא הטל ענין להיות כי והיינו עולה, והטל בחמה
האדם  נפש להתעורר פועל ה"ז עצמה מצד אתעדל"ע

בבחי' להדבק האהבה תוקף לבחי' שבא עד באתעדל"ת
תמוז  בתקופת שאפי' חמרא בחי' היפך הוי', שמש
בא  אינו מ"מ ה' שמש בבחי' שמתבונן שגם לי' קרירא
אתעדל"ע  בחי' הוא טל לתוכה ירד אבל אהבה, לבחי'
אהבה  לבחי' בא ה"ז עכ"פ, אתעדל"ת שמעורר
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אל  וזהו הוי'. שמש בחי' הוא בה' דבוק להיות לאלקות
שאני  פי' השמש ששזפתני שחרחורת שאני תראוני
בחי' התבוננות מבחי' החום תוקף מחמת שחרחורת
ע"ש  כן שנק' שרפי' ע"ד שחור שנעשית עד הוי' שמש
כנס"י  אומרת וכן שלהם, אש הרשפי בחי' ע"י שנשרפו
כי  שחרחורת שאני תראוני אל ונאוה, ומ"מ אני שחורה
החום  תוקף בחי' הוא השמש ששזפתני מחמת לי בא זה
הטל  ואז כו', הוי' שמש בחי' אלקות מהתבוננות שבא
פעולתו. פעל שכבר מאחר השמש, חום תוקף ע"י עולה
ולא  מפירות רק עולה הטל דאין ס"ל חכמי' אמנם
אין  מבחי' שמתהוה חכ' בחי' הם מים כי היינו ממים,
מן  גם למעלה שהוא הגם טל לתוכה כשירד ולכן דכתר
שבראשית  אמת דהן החכ', עם אח"כ מתאחד מ"מ האין

הנ"ל, האין מבחי' גם מאין יש בדרך צ "ל ההתהוות
מתבטל, אינו ג"כ הטל בחי' גם כשמאיר אח"כ מ"מ
צמצום  הי' שתחלה הצמצום בענין בע"ח ממ"ש וכנודע
כו', מתבטל אינו הקו כשנמשך גם ואח"כ פנוי ומקום
בחי' להיותו פוסל ולכן ה', נרי אתה כי בביאור ע'
העלאת  תשובה בבחי' צ"ל מת והטמא לבד, אתעדל"ע

בעני  וכן כנ"ל. דמזלות מ"ד לעורר לתוכה מ"ן נפל ן
יש  כי ונמצא הזיות, ב' דיזה ר"א סובר שהן כל מים
שמתערבין  סוברי' חכמי' אמנם חיים, מים א' בהזי'
ואינו  חכ' מים סתם כמו מזלות בחי' חיים מים ונעשה
טל  כי להיות מתערב, שאינו טל לתוכה לירד דומה
כו' ממזלא יונק שאבא מזלות כמו ג"כ מקור אינו עצמו
כו'. לבד אתעדל"ע שהוא אחר מטעם פסול ששם רק
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

במוחין  עסוק  האדם כאשר כי  נ "ע, הרבי יסביר להלן
התפעלות של לעניין  מגיע הוא  אין הענין , בעומק בעצם 
שהמושג כיון המוחין), בתוך התפעלות לא (גם
אחרי שרק ההשגה, מעצם התרחקות הוא  התפעלות
ואילו  ממנו, מתפעל הוא הרי  העניין את שהשיג 
מתפעל לא הוא הרי  הענין השגת  בעצם טרוד כשהאדם
שטרוד בשעה גם  ודביקות  תענוג שיש ולמרות מהענין.
טוב, באמת הוא שהדבר כיון שהרי  הענין, השגת בעצם
מורגש הענין , והשגת  בעצם בהתעמקות ממילא  הרי 
את ולא ממילא בדרך נעשה שזה כיון הנה שבזה, הטוב
אלא התפעלות, נקרא  זה אין  הרי מבקש , האדם זה

דביקות.
נ "ע: הרבי íöòáובלשון ïéçåîá éëשל השלב לפני 

שבמוחין  úâùäáההתפעלות ÷ñòúîå ãåøè àåäù úòá
,ïéðòä ìù éåìéòäå áåèäã ùâøää ìà êééù åðéà ïéðòä
של החיצוני  הצד כבר זה הדבר, של הטוב הרגשת כי 

øúåéáההשגה, ïéðòä ÷îåòá øù÷úîå ñðëð øùàëåבכל
שכלי וענין íöòáנושא  àéä äâùää øùàë èøôáå)
('åë é÷ìàä ïéðòä,יותר עוד זה úðéçáשאז àìéîî àá

,úå÷ìàã éåìéòäå ø÷åéäאת "לגלות" עסוק שלא למרות
כי נעשה, זה ממילא אך ולהתפעל, הענין של היוקר

טוב. דבר זה אלוקות באמת
תשובה בהלכות הרמב"ם  דברי  ֿ דרך "עושה16ועל –

בגללה". לבוא הטובה  וסוף האמת, שהוא מפני  האמת
טובה מזה תבוא הרי  באמת, עסוק שהוא למרות כלומר
בתועלת ומתעניין שמחפש בגלל לא ממילא, בדרך

ממילא. בדרך בזה טמון זה  כי אלא  מזה, שתבוא
,'åë àëìîã àø÷éá àìëúñàì åîëå בכבודו (להתבונן

במלך שמסתכל אדם כמו  כלומר הקב"ה). המלך, של
בוודא הרי  זו, בהסתכלות  כולו ועסוק ֿ ודם  שישבשר י 

עסוק הוא אין אך המלך, ראיית  בעת  גדול תענוג  לו
מרוכז  כולו אלא מהראיה , שלו בהתפעלות שעה באותה
בזה לו יש  שממילא למרות עצומה , בדביקות במלך

עצום. תענוג 
äæ ïéà íðîà,ממילא הבא האלוקות של והעילוי  היוקר

,äâùää ïî åîöò éðôá øáã àìå ùâøåîá כמו
מעצם נפרד חיצוני חלק שהיא הרגילה בהתפעלות 

ïéðòäההשגה ÷îåòá ñðëðùë à÷åãå ïéðòä úâùäáù ÷ø
åçåîá øéàî ,øúåéáממילאúå÷ìàã éåìéòäå ø÷åéä

,éîöò úå÷éáã úðéçáá äæá ú÷áãúî åùôðùיש כלומר
עצמית בדביקות לעניין  פנימית ïéðòהתחברות àåäå ,

åë'.דרגת 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá äáäàשאהבה
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ב.16. הלכה י, פרק



קעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

כו' אעביר הטומאה רוח ואת וכמ"ש לגמרי ויבוער
ירעו  לא תבן. יאכל כבקר ואריה שנא' במזיקין וכמו
שעכשיו  דאע"פ כו' כבש עם זאב וגר כו' ישחיתו ולא
חמלה  בלי וממית וטורף המזיק גמור רע וארי בזאב יש
בחי' יהיה לא וארי בזאב גם הרע כל יבוער לעתיד כלל
עם  זאב שיגור עד כו' ירעו לא ע"כ כלל המזיק רע
מכל  רע בחי' כל יבוער כי כלל יטרפנה ולא כבש
נחש  זוהמת מצד רק עליהם שנמשך שבעולם הברואים
דרפ"ח  הבירורים ימהר לא אם אבל כידוע כו' הקדמוני
אשר  קץ עת זמן שיוקדם עד רב זמן יומשך אלא כו'
כי  כלל תקו' לך אין הרי ממילא שיאבדו לחשך שם
זכו  לא כאשר והיינו ממילא תאבד קצך עת בבא

עתה  שיבא קודם קצם ויכלה דוקא בעתה שאז ישראל
עמים  אל אהפך אז כי אמר איך א"כ (אך דגאולתם
על  שמורים כתובים וכמה כו' אליו ונהרו ברורה שפה
דאחישנה  משמע שמזה לטוב דעכו"מ הרע הפוך
בזמן  יאבדו הרי בעתה ויהיה יזכו לא דאם זכו דודאי
זכו  בלא גם מדברים הללו הכתובי' שכל ואפשר קצם
יאבדו  לא ואעפ"כ דוקא בעתה הגאולה שיהיה
תוס' מקבלים קצם שכלה הגם כי קצם בזמן החיצונים
אביו  גוזל כמ"ש כו' הרצים בסוסים חטיפה ע"י יניקה
לו  אמר למה א"כ אך וכה"ג ישראל מעוונות או כו'
ולא  לרעתו זה דמהר לפ"ז לאמר מוכרח אלא כו' מהר

וד"ל: דלעיל כפי' לטובתו
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘ÈÂ כחשיכה בחי' הוא דסוכ"ע שנת' מאחר להבין
אפשר  איך א"כ לו תתן מה צדקת ואם כאורה
לכאורה  הרי המצות מעשי ע"י סוכ"ע בחי' להמשיך
והענין  כו'. צדקת אם מבחי' היפוך הוא המצות ענין
מצותיך  כל כי אמרתיך לשוני תען מ"ש ע"פ יובן
למעלה  צדקה בשם נק' המצות כל כי והיינו צדק
דתומ"צ, בכלים להתלבש ית' עצמותו צמצום והיינו
והוא  כלל בי' תפיסא מחשבה לית ית' מהו"ע מצד כי
עצמותו  בחי' תפיס ולא עילאה דחכ' מחשבה אפי'
צינור  שנמשך צינור אותיות ורצון צמצום זהו רק ית'

ברצון ונמשך עצמותו דתומ"צ מבחי' בכלים להתלבש
שהוא  צדקה בשם נק' ולכן ית' ורצונו חכמתו שהם
להטיב, הטוב טבע מצד ית' הבורא של צדקתו
למעלה  שהוא רצון בחי' כלל שייך לא ית' שבמהו"ע
צמצום  שהוא רק הרצון, בעל ונק' רצון מבחי' מעלה

דתומ"צ  אור ע"י מדותיו ע"פ להתגלות ית' אלקותו
בכל  עד"ז וכן כך הפסק יהי' כך ראובן יטעון שאם
והנה  פרעה. בשלח ויהי בדרוש בת"א וכמ"ש המצות
סוכ"ע  מבחי' מלמעלה האור נמשך דתומ"צ כלים ע"י
השפעה  לקבל יכולים שכולם זה כי בפנימיות, ומאיר
מחיצוניות  היינו ג"כ אוה"ע אפי' כו' צדקת אם מבחי'
כלים  ע"י כ"א אינו בפנימיות המשכה אבל זו דבחי'
ואח"כ  בלבד, והארה צינור בחי' שנמשך רק דתומ"צ
ג"כ  להאיר הסוכ"ע עצמיות ג"כ נמשך תשובה ע"י
ואמת  בחסד ע"פ משארז"ל יובן ובזה ממכ"ע, בבחי'
ע"י  כי והוא וגמ"ח, תורה ע"י דהיינו עון יכופר
ע"י  ואח"כ כנ"ל מסוכ"ע הצינור נמשך תומ"צ
סוכ"ע  ופנימית עצמות ממשיכים ג"כ לזה התשובה
כל  עי"ז ונשלם כאורה וכחשכה כו' צדקת אם ששם

ועוונות. הפגמים
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ'וחכמי ר"א מחלוקות ענין שורש ג"כ יובן
ירד  ובענין מים לתוכו שנפלו צלוחי' בענין
יניחנה  טל לתוכה כשירד ר"א שלדברי טל, לתוכה
בחי' הוא הטל ענין להיות כי והיינו עולה, והטל בחמה
האדם  נפש להתעורר פועל ה"ז עצמה מצד אתעדל"ע

בבחי' להדבק האהבה תוקף לבחי' שבא עד באתעדל"ת
תמוז  בתקופת שאפי' חמרא בחי' היפך הוי', שמש
בא  אינו מ"מ ה' שמש בבחי' שמתבונן שגם לי' קרירא
אתעדל"ע  בחי' הוא טל לתוכה ירד אבל אהבה, לבחי'
אהבה  לבחי' בא ה"ז עכ"פ, אתעדל"ת שמעורר
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אל  וזהו הוי'. שמש בחי' הוא בה' דבוק להיות לאלקות
שאני  פי' השמש ששזפתני שחרחורת שאני תראוני
בחי' התבוננות מבחי' החום תוקף מחמת שחרחורת
ע"ש  כן שנק' שרפי' ע"ד שחור שנעשית עד הוי' שמש
כנס"י  אומרת וכן שלהם, אש הרשפי בחי' ע"י שנשרפו
כי  שחרחורת שאני תראוני אל ונאוה, ומ"מ אני שחורה
החום  תוקף בחי' הוא השמש ששזפתני מחמת לי בא זה
הטל  ואז כו', הוי' שמש בחי' אלקות מהתבוננות שבא
פעולתו. פעל שכבר מאחר השמש, חום תוקף ע"י עולה
ולא  מפירות רק עולה הטל דאין ס"ל חכמי' אמנם
אין  מבחי' שמתהוה חכ' בחי' הם מים כי היינו ממים,
מן  גם למעלה שהוא הגם טל לתוכה כשירד ולכן דכתר
שבראשית  אמת דהן החכ', עם אח"כ מתאחד מ"מ האין

הנ"ל, האין מבחי' גם מאין יש בדרך צ "ל ההתהוות
מתבטל, אינו ג"כ הטל בחי' גם כשמאיר אח"כ מ"מ
צמצום  הי' שתחלה הצמצום בענין בע"ח ממ"ש וכנודע
כו', מתבטל אינו הקו כשנמשך גם ואח"כ פנוי ומקום
בחי' להיותו פוסל ולכן ה', נרי אתה כי בביאור ע'
העלאת  תשובה בבחי' צ"ל מת והטמא לבד, אתעדל"ע

בעני  וכן כנ"ל. דמזלות מ"ד לעורר לתוכה מ"ן נפל ן
יש  כי ונמצא הזיות, ב' דיזה ר"א סובר שהן כל מים
שמתערבין  סוברי' חכמי' אמנם חיים, מים א' בהזי'
ואינו  חכ' מים סתם כמו מזלות בחי' חיים מים ונעשה
טל  כי להיות מתערב, שאינו טל לתוכה לירד דומה
כו' ממזלא יונק שאבא מזלות כמו ג"כ מקור אינו עצמו
כו'. לבד אתעדל"ע שהוא אחר מטעם פסול ששם רק
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

במוחין  עסוק  האדם כאשר כי  נ "ע, הרבי יסביר להלן
התפעלות של לעניין  מגיע הוא  אין הענין , בעומק בעצם 
שהמושג כיון המוחין), בתוך התפעלות לא (גם
אחרי שרק ההשגה, מעצם התרחקות הוא  התפעלות
ואילו  ממנו, מתפעל הוא הרי  העניין את שהשיג 
מתפעל לא הוא הרי  הענין השגת  בעצם טרוד כשהאדם
שטרוד בשעה גם  ודביקות  תענוג שיש ולמרות מהענין.
טוב, באמת הוא שהדבר כיון שהרי  הענין, השגת בעצם
מורגש הענין , והשגת  בעצם בהתעמקות ממילא  הרי 
את ולא ממילא בדרך נעשה שזה כיון הנה שבזה, הטוב
אלא התפעלות, נקרא  זה אין  הרי מבקש , האדם זה

דביקות.
נ "ע: הרבי íöòáובלשון ïéçåîá éëשל השלב לפני 

שבמוחין  úâùäáההתפעלות ÷ñòúîå ãåøè àåäù úòá
,ïéðòä ìù éåìéòäå áåèäã ùâøää ìà êééù åðéà ïéðòä
של החיצוני  הצד כבר זה הדבר, של הטוב הרגשת כי 

øúåéáההשגה, ïéðòä ÷îåòá øù÷úîå ñðëð øùàëåבכל
שכלי וענין íöòáנושא  àéä äâùää øùàë èøôáå)
('åë é÷ìàä ïéðòä,יותר עוד זה úðéçáשאז àìéîî àá

,úå÷ìàã éåìéòäå ø÷åéäאת "לגלות" עסוק שלא למרות
כי נעשה, זה ממילא אך ולהתפעל, הענין של היוקר

טוב. דבר זה אלוקות באמת
תשובה בהלכות הרמב"ם  דברי  ֿ דרך "עושה16ועל –

בגללה". לבוא הטובה  וסוף האמת, שהוא מפני  האמת
טובה מזה תבוא הרי  באמת, עסוק שהוא למרות כלומר
בתועלת ומתעניין שמחפש בגלל לא ממילא, בדרך

ממילא. בדרך בזה טמון זה  כי אלא  מזה, שתבוא
,'åë àëìîã àø÷éá àìëúñàì åîëå בכבודו (להתבונן

במלך שמסתכל אדם כמו  כלומר הקב"ה). המלך, של
בוודא הרי  זו, בהסתכלות  כולו ועסוק ֿ ודם  שישבשר י 

עסוק הוא אין אך המלך, ראיית  בעת  גדול תענוג  לו
מרוכז  כולו אלא מהראיה , שלו בהתפעלות שעה באותה
בזה לו יש  שממילא למרות עצומה , בדביקות במלך

עצום. תענוג 
äæ ïéà íðîà,ממילא הבא האלוקות של והעילוי  היוקר

,äâùää ïî åîöò éðôá øáã àìå ùâøåîá כמו
מעצם נפרד חיצוני חלק שהיא הרגילה בהתפעלות 

ïéðòäההשגה ÷îåòá ñðëðùë à÷åãå ïéðòä úâùäáù ÷ø
åçåîá øéàî ,øúåéáממילאúå÷ìàã éåìéòäå ø÷åéä

,éîöò úå÷éáã úðéçáá äæá ú÷áãúî åùôðùיש כלומר
עצמית בדביקות לעניין  פנימית ïéðòהתחברות àåäå ,

åë'.דרגת 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá äáäàשאהבה
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לדבר, כתשוקה  הבאה אהבה לא היא  בתענוגים
הדבר, בעצם כהתענגות אלא מהדבר, ריחוק  והרגשת

הדבר. בעצמיות שעסוק בגלל דווקא
é÷ìàä ïéðòäã áåèä ùâøä ìáàבשעה כלומר, -

בדרגת העניין  בעומק מונח להיות הפסיק שהאדם
שהוא הנוסף לשלב הגיע וכבר בעצם ", "מוחין 
ההשגה, מחיצוניות בא שבהכרח  במוחין", "התפעלות

äâùää ïî åîöò éðôá øáã äæ éøäאת שמשיג  שאחרי
שלב וזה טוב, בדבר שיש  למסקנה  מגיע  הוא הענין 
כפי בהתפעלות עוסקים שעדיין למרות ההתפעלות ,

המוחין  בתוך äæáשהיא øéàîù ÷ø)- בהתפעלות –
åçåîá ùâøåîá àáå ('åë ÷åçøî àåä ìáà ,äâùää ïééãò
-ìë-ìò åçåîá úåìòôúä úðéçáá àá äæ éøä ïëìå ,'åë

'åë øáãä áåè ìò ìòôúîù äî íéðôדהמושג
מהדבר. מרחק מחייב "התפעלות"

úðéçáá äæ ïéà ìéòì úøëæðä íéâåðòúá äáäàáã)
ììë úåìòôúäולא ממש  ההשגה עצם בתוך שהוא כיון 

ממנה להתפעל שיוכל כדי  ממנה úðéçááיצא íà-éë
úå÷éáã עצמו הדבר òåãéë),בתוך
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איך  שאלה: בגופים. נשמות – התחיה בעולם אבל גופים, בלי לנשמות הוא הנ"ל כל
עוה"ב? של הנפלאים הגילויים מכל בעוה"ז, ומע"ט בתשובה אחת שעה יפה

ÌÓ‡ ּתענּוג ׁשהּוא ּבגןֿעדן, הּתענּוג הּוא זה ּכל »¿»ְֲֲֵֶֶֶַַַַָ
מדרגה  עֹוד ויׁשנֹו ּדוקא, ּגּופים ּבלי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָלנׁשמֹות
נׁשמֹות  ּתענּוג ׁשהּוא הּתחּיה עֹולם והּוא יֹותר ְְְֲִֵֶַַַָָָָּגבֹוּה
 ֿ עליהם רּבנּו ּומׁשה האבֹות ּדגם ּדוקא, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבגּופים
הּנפלא  הענג לקּבל ּבגּופים להתלּבׁש יצטרכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשלֹום
נכללים  האּלּו הּמדרגֹות וכל ּדלעתיד, ּבהּגּלּוי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָההּוא
מאד  יּפלא זה ּכל ּדלאחר הּבא, ּדעֹולם הּכללי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבהּׁשם
טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ּד"יפה ְְְֲִִִַַַָָָָָָאמרֹו

ּדמאחר  ּדלכאֹורה הּבא", העֹולם חּיי מּכל הּזה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעֹולם
אלקי  ּבתענּוג נעלֹות מדרגֹות על מֹורה הּבא ְְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָֹּדעֹולם
הּבא  ּדעֹולם ועֹוד כּו', ׁשעה ּדיפה אפׁשר אי ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָּכאּלּו,
וכל  הּזה, ּבעֹולם העבֹודה על ׂשכר ּתׁשלּום ְְֲֶַַַָָָָָָָהּוא
הּדבר  מּכמֹו יֹותר נעלה הּוא הרי ׂשכר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּתׁשלּום
אחת  ּדׁשעה יֹותר ועֹוד כּו', יפה אי ּכן אם ְְְְִֵֵֵַַַָָָָּבעצמֹו,
העֹולם  מחּיי יֹותר יפה הּוא טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּדתׁשּובה

ַָהּבא.
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על  קשה רושם עשה הרוסי, האסיר של סיפורו
בישבו  עידוד ושאב ברוחו התחזק הוא ברם, הרבי.

תורתו. דברי לרשום
בדילי  על כתב נייר לו ובאין עט, היה ברשותו

הסיגריות.
בדיליהן  ועל הרבי, בידי היו סיגריות ממאה יותר

והתרשמויות. רעיונות תורה, רשם
הדלת, נפתחה ולפתע וכותב, הרבי לו יושב
קצף, בשצף הרבי על השומר זינק וכפריץ־חיות

רוסיות  קללות במטר והשתפך באגרופיו לו הרביץ
באמרו: עסיסיות,

אסור  כאן, כותב אתה פרטית עבודה איזו
בתא!. עט להחזיק

וכשמטר  הרבי, מידי העט את חטף המרושע
התא. את עזב שפתיו, על קללות

לקבל  הרבי סירב לאסירים, אוכל שניתן פעם כל
הרעב  בשביתת ממשיך אני  בהכריזו: האוכל, את

ה  לי שיוחזרו עד שלי.שלי, תפילין
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החמישי, ויום הרביעי יום ימים, שני עברו וכך
אחת. מים טיפת לא אף הרבי טעם לא יממות שתי
הראשונה  לחקירה הרבי נקרא שישי בליל
ורצוץ  שבור משם חזר והוא מרובות, שעות שנמשכה

בידו. אינן והתפילין
הרבי  המשיך הצהרים, אחרי שישי יום עד
שלו  התפילין את קיבל עת שלו, הרעב בשביתת

וספריו.
מעמד  ובאותו לו, אותם הביא יהודי ג.פ.או. איש

הרבי: לו אמר
שיובא  מה רק הסוהר, בית אוכל את אוכל לא 
לשתיה  חמים מים בלבד. לחם רק זה ויהא מביתי, לי
בדוד  הורתחו שהם שאדע בתנאי הסוהר מבית אקח

למים. מיוחד
הכשר  לתת אתה חושב האם התרתח: הצ'קיסט

הסוהר? בית מטבח על
הכשרים. נותן ואינני – הרבי לו ענה – רב  אינני 

התפילין. את הרבי הניח ומיד
חלות  שלש לרבי הכניס והשומר רב , זמן עבר לא
זה  היה מהבית. בשבילו שהובאו לשבת, משנה" "לחם
– מה וכל – הלחם היה כרגיל הכלל. מן יוצא מקרה
מחשש  קטנות, לחתיכות נחתך מביתו, לאסיר שנשלח
שלמות  חלות קיבל הרבי בפנים, משהו יבריחו שלא

כלפיו. מיוחד ליחס ביטוי שימש וזה
הרבי. כלפי השומר של יחסו לטובה נשתנה ומאז

הכלא, בבית שלו הראשונה השבת סעודת את
מהברז. קרים מים ובקצת חלה בחתיכת הרבי ערך

רם, בקול המוציא ברכת וברך קידוש עשה מאידך
בית  ב"שפלרקה" זה וכל מיוחד, חב"די בניגון מלווה

הצ'יקה. של המאויים הסוהר
דברים, בהרבה התבטא השומר של יחסו שינוי
יכול  לא כך ומשום הכלא בחדר שעון נמצא לא וכגון:
הקיץ  בימות החל ערבית תפלת זמן את לדעת הרבי
אחת  לשעה סמוך לנינגרד, בעיר ביותר, הארוכים
זמני  לפי הסוהר בבית ידעו השעה את בלילה. עשרה
תפילת  זמן את ואילו לאסירים, שהוגשו הארוחות

הסוהר. בבית לדעת הרבי יכל לא ערבית,
האמור, הזמן שבהגיע השומר את ביקש הרבי
ערבית, תפלת לזמן סימן לו ישמש וזה בדלת, ידפוק

לבקשתו. נענה והשומר
שני  לרבי השומר נתן הראשונה שבת במוצאי

האש". מאורי "בורא לברך שיוכל כדי גפרורים,
הרבי  אמר בכלא, שלו הראשונה שבת ובמוצאי

רם. בקול לך" "ויתן
של  והרובים מות, דין פסק תלוי ראשו  על

– בלבו לפגוע הוכנו הצ'קיסטים
ו מות, דין פסק שפלרקה,

לך"... "ויתן
הליובאוויטשי.... בניגון
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תרפ"ג  אלול י"א ה' ב"ה

דאן  ראסטוב

וו"ח  ומרומם הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' נח ישראל מוהר"ר אי"א

וברכה. שלום

שי' אנ"ש ידידנו בערי לנסוע ידו למלאות בזה הנני

ברבים, דא"ח לחזור כו' ודוינסק וילנא, קאוונא, בפלכי

כ"ק  הוד ופקודת ציווי כפי דא"ח לימוד שיעורי ולקבוע

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

אתר  בכל שי' אנ"ש ידידינו את לבקש הנני ובזה

הנ"ל  שי' הרי"נ הרב תלמידנו ידידינו את לקרב ואתר,

לימוד  שיעורי לקבוע ולהתעורר ברו"ג קירוב מיני בכל

כפולה  בברכה יתברכו זאת ובגלל ובע"פ, בכתב דא"ח

לטובה  כאו"א לב משאלות השי"ת וימלא ומשולשת,

בגו"ר. ולברכה

ומברכם  הדו"ש ידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

בגו"ר. בכוח"ט
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לדבר, כתשוקה  הבאה אהבה לא היא  בתענוגים
הדבר, בעצם כהתענגות אלא מהדבר, ריחוק  והרגשת

הדבר. בעצמיות שעסוק בגלל דווקא
é÷ìàä ïéðòäã áåèä ùâøä ìáàבשעה כלומר, -

בדרגת העניין  בעומק מונח להיות הפסיק שהאדם
שהוא הנוסף לשלב הגיע וכבר בעצם ", "מוחין 
ההשגה, מחיצוניות בא שבהכרח  במוחין", "התפעלות

äâùää ïî åîöò éðôá øáã äæ éøäאת שמשיג  שאחרי
שלב וזה טוב, בדבר שיש  למסקנה  מגיע  הוא הענין 
כפי בהתפעלות עוסקים שעדיין למרות ההתפעלות ,

המוחין  בתוך äæáשהיא øéàîù ÷ø)- בהתפעלות –
åçåîá ùâøåîá àáå ('åë ÷åçøî àåä ìáà ,äâùää ïééãò
-ìë-ìò åçåîá úåìòôúä úðéçáá àá äæ éøä ïëìå ,'åë

'åë øáãä áåè ìò ìòôúîù äî íéðôדהמושג
מהדבר. מרחק מחייב "התפעלות"

úðéçáá äæ ïéà ìéòì úøëæðä íéâåðòúá äáäàáã)
ììë úåìòôúäולא ממש  ההשגה עצם בתוך שהוא כיון 

ממנה להתפעל שיוכל כדי  ממנה úðéçááיצא íà-éë
úå÷éáã עצמו הדבר òåãéë),בתוך
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איך  שאלה: בגופים. נשמות – התחיה בעולם אבל גופים, בלי לנשמות הוא הנ"ל כל
עוה"ב? של הנפלאים הגילויים מכל בעוה"ז, ומע"ט בתשובה אחת שעה יפה

ÌÓ‡ ּתענּוג ׁשהּוא ּבגןֿעדן, הּתענּוג הּוא זה ּכל »¿»ְֲֲֵֶֶֶַַַַָ
מדרגה  עֹוד ויׁשנֹו ּדוקא, ּגּופים ּבלי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָלנׁשמֹות
נׁשמֹות  ּתענּוג ׁשהּוא הּתחּיה עֹולם והּוא יֹותר ְְְֲִֵֶַַַָָָָּגבֹוּה
 ֿ עליהם רּבנּו ּומׁשה האבֹות ּדגם ּדוקא, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבגּופים
הּנפלא  הענג לקּבל ּבגּופים להתלּבׁש יצטרכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשלֹום
נכללים  האּלּו הּמדרגֹות וכל ּדלעתיד, ּבהּגּלּוי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָההּוא
מאד  יּפלא זה ּכל ּדלאחר הּבא, ּדעֹולם הּכללי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבהּׁשם
טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ּד"יפה ְְְֲִִִַַַָָָָָָאמרֹו

ּדמאחר  ּדלכאֹורה הּבא", העֹולם חּיי מּכל הּזה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעֹולם
אלקי  ּבתענּוג נעלֹות מדרגֹות על מֹורה הּבא ְְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָֹּדעֹולם
הּבא  ּדעֹולם ועֹוד כּו', ׁשעה ּדיפה אפׁשר אי ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָּכאּלּו,
וכל  הּזה, ּבעֹולם העבֹודה על ׂשכר ּתׁשלּום ְְֲֶַַַָָָָָָָהּוא
הּדבר  מּכמֹו יֹותר נעלה הּוא הרי ׂשכר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּתׁשלּום
אחת  ּדׁשעה יֹותר ועֹוד כּו', יפה אי ּכן אם ְְְְִֵֵֵַַַָָָָּבעצמֹו,
העֹולם  מחּיי יֹותר יפה הּוא טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּדתׁשּובה

ַָהּבא.
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על  קשה רושם עשה הרוסי, האסיר של סיפורו
בישבו  עידוד ושאב ברוחו התחזק הוא ברם, הרבי.

תורתו. דברי לרשום
בדילי  על כתב נייר לו ובאין עט, היה ברשותו

הסיגריות.
בדיליהן  ועל הרבי, בידי היו סיגריות ממאה יותר

והתרשמויות. רעיונות תורה, רשם
הדלת, נפתחה ולפתע וכותב, הרבי לו יושב
קצף, בשצף הרבי על השומר זינק וכפריץ־חיות

רוסיות  קללות במטר והשתפך באגרופיו לו הרביץ
באמרו: עסיסיות,

אסור  כאן, כותב אתה פרטית עבודה איזו
בתא!. עט להחזיק

וכשמטר  הרבי, מידי העט את חטף המרושע
התא. את עזב שפתיו, על קללות

לקבל  הרבי סירב לאסירים, אוכל שניתן פעם כל
הרעב  בשביתת ממשיך אני  בהכריזו: האוכל, את

ה  לי שיוחזרו עד שלי.שלי, תפילין
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החמישי, ויום הרביעי יום ימים, שני עברו וכך
אחת. מים טיפת לא אף הרבי טעם לא יממות שתי
הראשונה  לחקירה הרבי נקרא שישי בליל
ורצוץ  שבור משם חזר והוא מרובות, שעות שנמשכה

בידו. אינן והתפילין
הרבי  המשיך הצהרים, אחרי שישי יום עד
שלו  התפילין את קיבל עת שלו, הרעב בשביתת

וספריו.
מעמד  ובאותו לו, אותם הביא יהודי ג.פ.או. איש

הרבי: לו אמר
שיובא  מה רק הסוהר, בית אוכל את אוכל לא 
לשתיה  חמים מים בלבד. לחם רק זה ויהא מביתי, לי
בדוד  הורתחו שהם שאדע בתנאי הסוהר מבית אקח

למים. מיוחד
הכשר  לתת אתה חושב האם התרתח: הצ'קיסט

הסוהר? בית מטבח על
הכשרים. נותן ואינני – הרבי לו ענה – רב  אינני 

התפילין. את הרבי הניח ומיד
חלות  שלש לרבי הכניס והשומר רב , זמן עבר לא
זה  היה מהבית. בשבילו שהובאו לשבת, משנה" "לחם
– מה וכל – הלחם היה כרגיל הכלל. מן יוצא מקרה
מחשש  קטנות, לחתיכות נחתך מביתו, לאסיר שנשלח
שלמות  חלות קיבל הרבי בפנים, משהו יבריחו שלא

כלפיו. מיוחד ליחס ביטוי שימש וזה
הרבי. כלפי השומר של יחסו לטובה נשתנה ומאז

הכלא, בבית שלו הראשונה השבת סעודת את
מהברז. קרים מים ובקצת חלה בחתיכת הרבי ערך

רם, בקול המוציא ברכת וברך קידוש עשה מאידך
בית  ב"שפלרקה" זה וכל מיוחד, חב"די בניגון מלווה

הצ'יקה. של המאויים הסוהר
דברים, בהרבה התבטא השומר של יחסו שינוי
יכול  לא כך ומשום הכלא בחדר שעון נמצא לא וכגון:
הקיץ  בימות החל ערבית תפלת זמן את לדעת הרבי
אחת  לשעה סמוך לנינגרד, בעיר ביותר, הארוכים
זמני  לפי הסוהר בבית ידעו השעה את בלילה. עשרה
תפילת  זמן את ואילו לאסירים, שהוגשו הארוחות

הסוהר. בבית לדעת הרבי יכל לא ערבית,
האמור, הזמן שבהגיע השומר את ביקש הרבי
ערבית, תפלת לזמן סימן לו ישמש וזה בדלת, ידפוק

לבקשתו. נענה והשומר
שני  לרבי השומר נתן הראשונה שבת במוצאי

האש". מאורי "בורא לברך שיוכל כדי גפרורים,
הרבי  אמר בכלא, שלו הראשונה שבת ובמוצאי

רם. בקול לך" "ויתן
של  והרובים מות, דין פסק תלוי ראשו  על

– בלבו לפגוע הוכנו הצ'קיסטים
ו מות, דין פסק שפלרקה,

לך"... "ויתן
הליובאוויטשי.... בניגון
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תרפ"ג  אלול י"א ה' ב"ה

דאן  ראסטוב

וו"ח  ומרומם הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' נח ישראל מוהר"ר אי"א

וברכה. שלום

שי' אנ"ש ידידנו בערי לנסוע ידו למלאות בזה הנני

ברבים, דא"ח לחזור כו' ודוינסק וילנא, קאוונא, בפלכי

כ"ק  הוד ופקודת ציווי כפי דא"ח לימוד שיעורי ולקבוע

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

אתר  בכל שי' אנ"ש ידידינו את לבקש הנני ובזה

הנ"ל  שי' הרי"נ הרב תלמידנו ידידינו את לקרב ואתר,

לימוד  שיעורי לקבוע ולהתעורר ברו"ג קירוב מיני בכל

כפולה  בברכה יתברכו זאת ובגלל ובע"פ, בכתב דא"ח

לטובה  כאו"א לב משאלות השי"ת וימלא ומשולשת,

בגו"ר. ולברכה

ומברכם  הדו"ש ידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

בגו"ר. בכוח"ט
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ùâéå úùøô
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék Ecáraèé-úà ìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãárëøîàpå £¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ
åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´

:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî(éåì) ¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«
àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨

:åéìr éðéráëørpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå ¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©
:úîå åéáà-úà áærå åéáà-úà áærìâëøîàzå ©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ

-ìàéãáràì íëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñúãëEcár-ìà eðéìr ék éäéå «Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
:äpäèëeäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe ¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà̈®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨
ìeðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦®̈

:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּבכתר, מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©

iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½
éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤

éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾
:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰ּתֹוספֹות ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה



קעה iyily ,ipy ,oey`x - dn ,cn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùâéå úùøô
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék Ecáraèé-úà ìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãárëøîàpå £¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ
åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´

:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî(éåì) ¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«
àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨

:åéìr éðéráëørpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå ¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©
:úîå åéáà-úà áærå åéáà-úà áærìâëøîàzå ©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ

-ìàéãáràì íëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñúãëEcár-ìà eðéìr ék éäéå «Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
:äpäèëeäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe ¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà̈®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨
ìeðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦®̈

:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּבכתר, מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©

iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½
éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤

éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾
:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰ּתֹוספֹות ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה



iyyקעו ,iying - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®

:éîøëå ïøöçå àelôe CBðçéìûeîé ïBòîL éðáe £¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:LæèéðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´
:éìàøàå éãBøàå éør ïaöàåæéäðîé øLà éðáe §¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯

äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå äåLéå§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈
:ìàékìîe øáççéïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ¤−¤©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈

äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá äàìì§¥¨´¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−
:Lôðèé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éða ¨«¤§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«

ëBl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ
-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà̈«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤

:íéøôààëàøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðåáëälà §©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤

äraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬

:ílLå øöéå éðeâåäëïúð-øLà ääìá éða älà §¦−§¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬
Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì ïáì̈−̈§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤

:äráLåëäîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìk ¦§¨«¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ
àöéíéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálî Bëøé é «Ÿ§¥´§¥½¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬

:LLåæëLôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe ¨¥«§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤
äîéøöî äàaä á÷ré-úéáì Lôpä-ìk íéðL§®̈¦¨©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨

:íéráLñ ¦§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬

éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−
:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ

éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´

iriay - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®
ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤

:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬

íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ
:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´

Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änì-íb E ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À©
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ë-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
árøä íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨®̈

:ärøôì õøàä éäzåàëBúà øéárä írä-úàå ©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−
:eäö÷-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørìáë÷ø ¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©¨¥«©²

úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

eøëî àì ïk-ìr:íúîãà-úàâëóñBé øîàiå ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«©³Ÿ¤¥Æ
íëúîãà-úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²§¤©§©§¤−
:äîãàä-úà ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤¨«£¨¨«

ãëäòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ,מז) «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»
לגמל יב) יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה לחּי לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, בים ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי

ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ׁשל החּיּובית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹוצאה

ּגרם  ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמנם



קעז iyy ,iying - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®

:éîøëå ïøöçå àelôe CBðçéìûeîé ïBòîL éðáe £¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:LæèéðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´
:éìàøàå éãBøàå éør ïaöàåæéäðîé øLà éðáe §¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯

äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå äåLéå§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈
:ìàékìîe øáççéïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ¤−¤©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈

äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá äàìì§¥¨´¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−
:Lôðèé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éða ¨«¤§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«

ëBl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ
-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà̈«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤

:íéøôààëàøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðåáëälà §©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤

äraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬

:ílLå øöéå éðeâåäëïúð-øLà ääìá éða älà §¦−§¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬
Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì ïáì̈−̈§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤

:äráLåëäîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìk ¦§¨«¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ
àöéíéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálî Bëøé é «Ÿ§¥´§¥½¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬

:LLåæëLôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe ¨¥«§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤
äîéøöî äàaä á÷ré-úéáì Lôpä-ìk íéðL§®̈¦¨©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨

:íéráLñ ¦§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬

éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−
:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ

éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´

iriay - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®
ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤

:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬

íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ
:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´

Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änì-íb E ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À©
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ë-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
árøä íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨®̈

:ärøôì õøàä éäzåàëBúà øéárä írä-úàå ©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−
:eäö÷-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørìáë÷ø ¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©¨¥«©²

úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

eøëî àì ïk-ìr:íúîãà-úàâëóñBé øîàiå ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«©³Ÿ¤¥Æ
íëúîãà-úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²§¤©§©§¤−
:äîãàä-úà ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤¨«£¨¨«

ãëäòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ,מז) «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»
לגמל יב) יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה לחּי לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, בים ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי

ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ׁשל החּיּובית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹוצאה

ּגרם  ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמנם



xihtnקעח - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּדעביד  מה וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק

עביד. לטב ְֲֲִַַָָרחמנא

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååëóñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿

íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr ÷çì§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦
ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì äòøôì§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:ärøôì äúéä àìæëõøàa ìûøNé áLiå ¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤
eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb õøàa íéøöî¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−

:ãàî§«Ÿ
ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח ׁשל (מד, צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָ

ואֹומר: הּצּדיק) (יֹוסף ‡„ÈBעֹולם Èa,אדֹוני הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַָƒ¬ƒֲִִַַ

לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל אליו מקּׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻאני

מּמּנּו. הׁשּפעה (ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁשEc·Úa Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â- ְְְִִִֶֶַַָָֻ¿«ƒ««¿¿«¿∆
עם  זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכ על הּצּדיק יתרעם נא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאל

ׁשּלי. חסרֹותֿהער Ú¯Ùk‰הּבּקׁשֹות EBÓÎ Èk רֹומז ּפרעה - ְִֶֶֶַַַָָƒ»¿«¿…ְֵַֹ

לגּבי  נהֹורין". ּכל מיּניּה ואתּגלין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתרעמת, ׁשּי לא להיטיב, הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקּב"ה,

ּכן. הּצּדיק אצל ְִֵֵֶַַַואף

.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 ùâéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìå

æì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæè ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
áúëe ãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ
åéøáç ìàøNé éðáìå äãeäéì åéìò̈¨Æ¦«½̈§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®
õò óñBéì åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈§¥Æ¥´

:åéøáç ìàøNé úéa-ìëå íéøôàæé ¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«
õòì Eì ãçà-ìà ãçà íúà áø÷å§¨©̧Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´

:Eãéa íéãçàì eéäå ãçàçéøLàëå ¤¨®§¨¬©«£¨¦−§¨¤«§©«£¤Æ
éìà eøîàé-àBìä øîàì Enò éða E «Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ£«

:Cl älà-äî eðì ãébúèéýåýé éðãà øîà-äk íäìà øac ©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õò-úà ç÷ì éðà äpä¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥¨®§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈

:éãéa ãçà eéäåëEãéa íäéìò ázëz-øLà íéöòä eéäå §¨¬¤¨−§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²§¨«§−
:íäéðéòìàëéðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå §¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³

ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé éða-úà ç÷ìŸ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®§¦©§¦³
:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúàáëíúà éúéNòå Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¨¦´¦ÂŸÂ̈

Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤
ì ãBò eéäé àìåì ãBò eöçé àìå íéBâ éðL:ãBò úBëìîî ézL §³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«

âëíäéòLt ìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBò eànhé àìå§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®
ézøäèå íäá eàèç øLà íäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäå§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ£¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³

`xenl iy
,ãçà õò (æè.õò úëéúç,"åøáç ìàøNé éðáìå äãeäéì" ¥¤¨£¦©¥¦¨§¦§¥¦§¨¥£¥¨

ïéîéða èáLå äãeäé èáL ìò æîø àeäå .õòä ìò ázëz älàä íélnä úà¤©¦¦¨¥¤¦§Ÿ©¨¥§¤¤©¥¤§¨§¥¤¦§¨¦

.úçà úeëìîì eøaçúäLìàøNé úéa ìëå íéøôà õò óñBéì" ¤¦§©§§©§©©§¥¥¤§©¦§¨¥¦§¨¥
,"åøáçeøaçúäL íéèáL äòLz øàLe íéøôà èáL ìò æîø àeäå £¥¨§¤¤©¥¤¤§©¦§¨¦§¨§¨¦¤¦§©§

.úçà úeëìîì,íúà áø÷å (æé §©§©©§¨©Ÿ¨
.äæ ìà äæ íéöòä úà áø÷zeéäå §¨¥¤¨¥¦¤¤¤§¨

,Eãéa íéãçàìíéöòä eéäiLk ©£¨¦§¨¤§¤¦§¨¥¦

õò eéäiL íúBà øaçà éðà Eãéa§¨§£¦£©¥¨¤¦§¥

.ñð Cøãa ,ãçàóñBé õò (èé ¤¨§¤¤¥¥¥
,íéøôà ãéa øLàúeëìî èáL £¤§©¤§©¦¥¤©§

.íéøôà ãéa àéä øLà óñBéézúðå ¥£¤¦§©¤§©¦§¨©¦
,åéìò íúBàíéèáMä úà ïzàå ¨¨¨§¤¥¤©§¨¦

.Bzà øLà,äãeäé õò úà £¤¦¤¥§¨
.äãeäé èáL íò eøaçúiL¤¦§©§¦¥¤§¨

,ãçà õòì íúéNòåéðàå ©£¦¦§¥¤¨©£¦

.úçà úeëìîì íøaçà£©§¥§©§©©

,ãåc écáòå (ãë,çéLnä Cìî §©§¦¨¦¤¤©¨¦©

.ãåc òøfî àaLøLà (äë ¤¨¦¤©¨¦£¤
,á÷òéì écáòì ézúðá÷òélL ¨©¦§©§¦§©£Ÿ¤§©£Ÿ

íéøöî éìa äëøaä ä"á÷ä çéèáä¦§¦©©§¨¨§¦§¨¦

"äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe"¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

.(ci,gk ziy`xa)

mixn zxhr
åè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåéà 'ä eäàøäL øçà ¯úBîöòä eéçé C ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©©¤¤§¨¥¦§¨£¨

éà eäàøä ,çeøä ía àáúå úBLáéääiçúa ãîBòä äfä éììkä óebä âäðúé C ©§¥§¨Ÿ¨¨©¤§¨¥¦§©¥©©§¨¦©¤¨¥¦§¦¨

éà eðéä ,ãBò úeîé àlL ïôBàaúà äiçnä çeø àeäL äëeìnä úâäðä äéäé C §¤¤Ÿ¨©§¥¦§¤©§¨©©§¨¤©©§©¨¤

éàå éììkä óebäLôpa äfL åéúBöîe BúøBz úøéîL éãé ìò 'ä ìà eáeLé C ©©§¨¦§¥¨¤©§¥§¦©¨¦§¨¤¤©¤¤

úéììkä äiåba úìkNnäæèäzàå ©©§¤¤©§¦¨©§¨¦§©¨´
Eì-ç÷ íãà-ïáúëéúçãçà õò ¤¨À̈©§Æ£¦©¥´¤½̈

åéìò áúëeúBlnäéðáìå äãeäéì §³Ÿ¨¨Æ©¦¦«½̈§¦§¥¬
åéøáç ìàøNé,éålîe ïéîéða èáMî ¦§¨¥−£¥®̈¦¥¤¦§¨¦¦¥¦

,äãeäéì eøaçúäLç÷ìeãBòõò ¤¦§©§¦¨§©Æ¥´
åéìò áBúëe ãçàíélnäóñBéì ¤½̈§´¨À̈©¦¦§¥Æ

èáMä Làøíéøôà õòóñBiî àaä Ÿ©¥¤¥´¤§©½¦©¨¦¥

åéøáç ìàøNé úéa-ìëåìò ænøì §¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«§©¥©

úBéäì Bnò eøaçúäL íéèáMä øàL§¨©§¨¦¤¦§©§¦¦§

BzìLîî úçz:æéáø÷åáø÷zíúà ©©¤§©§§¨©¸§¨¥Ÿ¹̈
ãçà-ìà ãçàíéàøð úBéäìEì ¤¨¯¤¤¨²¦§¦§¦§−

ãçà õòìñð ét ìò ãçé eøaçúé ék §¥´¤®̈¦¦§©§©©©¦¥

Eãéa íéãçàì eéäåúîàa:çé §¨¬©«£¨¦−§¨¤«¤¡¤

éìà eøîàé øLàëåEnò éða E §©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−
àBìä øîàìL éeàøäîeðì ãébú- ¥®Ÿ£«¥¨¨¤©¦¬−̈

:Cl älà-äîèéíäìà øac ¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À
à äpä ýåýé éðãà øîà-äkéð «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧

úà ç÷ìíòøLà óñBé õò- Ÿ¥¹©¤¦¥³¥Æ£¤´
ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥®̈§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´
eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬

:éãéa ãçàíéîiä úéøçàa øîBìk ¤−̈§¨¦«§©§©£¦©¨¦

íéãáBàä íéèáMä úøNò eöa÷úé¦§©§£¤¤©§¨¦¨§¦

çéLî àeäL óñBé ìâc úçz ,íéçcpäå§©¦¨¦©©¤¤¥¤¨¦©

äéä äfL ,íéçcpä óBñàé øLà óñBé ïa¤¥£¤¤¡©¦¨¦¤¤¨¨

ìëìe íéøôà õò óñBéì éðMä õòä ìLî§©¨¥©¥¦§¥¥¤§©¦§¨

,õ÷ úòa åéìò eøaçúiL ìàøNé úéa¥¦§¨¥¤¦§©§¨¨§¥¥

äãeäé éða íb eãçàúé Ck-øçàå§©©¨¦§©£©§¥§¨

BèáL úçz úBéäì ,øák íéöa÷pä©¦§¨¦§¨¦§©©¦§

.BzìLîîeëíéöòä eéäåíää ¤§©§§¨¸¨«¥¦¹¨¥

íäéìò ázëz-øLàíéøácä £¤¦§¯Ÿ£¥¤²©§¨¦

íæçàz ,älàä:íäéðéòì Eãéaàë ¨¥¤Ÿ£¥§¨«§−§¥«¥¤«
íäéìà øaãåíéöòä æçàz úòa §©¥´£¥¤À§¥¤¡Ÿ¨¥¦

Eãéa íäääåäé éðãà øîà-äk ¨¥§¨§«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
ìàøNé éða-úà ç÷ì éðà äpä¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½
íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî¦¥¬©¦−£¤´¨«§®̈
úBöøàä ìà Ck-øçà eøftúð íMîe¦¨¦§©§©©¨¤¨£¨

,áéáñáéáqî íúà ézöa÷å ¨¦§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½
:íúîãà-ìà íúBà éúàáäåáëõøàa eéäL úòaíúà éúéNòåeéäéåCìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì §¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¥¤¨¨¨¤§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¦§§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤

ì ãBò eéäé àìåíéBâ éðL'ä úà eãáòé ílk ékì ãBò eöçé àìåãBò úBëìîî ézL,íéøôà øçà äãeäé CLné óñBé ïa çéLî CBìîiL úòa ïéa ék §³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½¦ª¨©©§¤§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«¦¥§¥¤¦§¨¦©¤¥¦¨¥§¨©©¤§©¦

ãåc úéa øçà ílk eëLné ãåc ïa CBìîiLk Ck-øçà ïéáe:âëíäéìelâa ãBò eànhé àìåïBLàø úéa éîéákíäéòLt ìëáe íäéöewLáeúéa éîéák ¥©©¨§¤¦§¤¨¦¦¨§ª¨©©¥¨¦§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦¥©¦¦§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®§¦¥©¦



קעט xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּדעביד  מה וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק

עביד. לטב ְֲֲִַַָָרחמנא

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååëóñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿

íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr ÷çì§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦
ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì äòøôì§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:ärøôì äúéä àìæëõøàa ìûøNé áLiå ¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤
eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb õøàa íéøöî¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−

:ãàî§«Ÿ
ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח ׁשל (מד, צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָ

ואֹומר: הּצּדיק) (יֹוסף ‡„ÈBעֹולם Èa,אדֹוני הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַָƒ¬ƒֲִִַַ

לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל אליו מקּׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻאני

מּמּנּו. הׁשּפעה (ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁשEc·Úa Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â- ְְְִִִֶֶַַָָֻ¿«ƒ««¿¿«¿∆
עם  זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכ על הּצּדיק יתרעם נא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאל

ׁשּלי. חסרֹותֿהער Ú¯Ùk‰הּבּקׁשֹות EBÓÎ Èk רֹומז ּפרעה - ְִֶֶֶַַַָָƒ»¿«¿…ְֵַֹ

לגּבי  נהֹורין". ּכל מיּניּה ואתּגלין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתרעמת, ׁשּי לא להיטיב, הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקּב"ה,

ּכן. הּצּדיק אצל ְִֵֵֶַַַואף

.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 ùâéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìå

æì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæè ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
áúëe ãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ
åéøáç ìàøNé éðáìå äãeäéì åéìò̈¨Æ¦«½̈§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®
õò óñBéì åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈§¥Æ¥´

:åéøáç ìàøNé úéa-ìëå íéøôàæé ¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«
õòì Eì ãçà-ìà ãçà íúà áø÷å§¨©̧Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´

:Eãéa íéãçàì eéäå ãçàçéøLàëå ¤¨®§¨¬©«£¨¦−§¨¤«§©«£¤Æ
éìà eøîàé-àBìä øîàì Enò éða E «Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ£«

:Cl älà-äî eðì ãébúèéýåýé éðãà øîà-äk íäìà øac ©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õò-úà ç÷ì éðà äpä¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥¨®§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈

:éãéa ãçà eéäåëEãéa íäéìò ázëz-øLà íéöòä eéäå §¨¬¤¨−§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²§¨«§−
:íäéðéòìàëéðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå §¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³

ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé éða-úà ç÷ìŸ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®§¦©§¦³
:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúàáëíúà éúéNòå Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¨¦´¦ÂŸÂ̈

Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤
ì ãBò eéäé àìåì ãBò eöçé àìå íéBâ éðL:ãBò úBëìîî ézL §³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«

âëíäéòLt ìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBò eànhé àìå§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®
ézøäèå íäá eàèç øLà íäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäå§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ£¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³

`xenl iy
,ãçà õò (æè.õò úëéúç,"åøáç ìàøNé éðáìå äãeäéì" ¥¤¨£¦©¥¦¨§¦§¥¦§¨¥£¥¨

ïéîéða èáLå äãeäé èáL ìò æîø àeäå .õòä ìò ázëz älàä íélnä úà¤©¦¦¨¥¤¦§Ÿ©¨¥§¤¤©¥¤§¨§¥¤¦§¨¦

.úçà úeëìîì eøaçúäLìàøNé úéa ìëå íéøôà õò óñBéì" ¤¦§©§§©§©©§¥¥¤§©¦§¨¥¦§¨¥
,"åøáçeøaçúäL íéèáL äòLz øàLe íéøôà èáL ìò æîø àeäå £¥¨§¤¤©¥¤¤§©¦§¨¦§¨§¨¦¤¦§©§

.úçà úeëìîì,íúà áø÷å (æé §©§©©§¨©Ÿ¨
.äæ ìà äæ íéöòä úà áø÷zeéäå §¨¥¤¨¥¦¤¤¤§¨

,Eãéa íéãçàìíéöòä eéäiLk ©£¨¦§¨¤§¤¦§¨¥¦

õò eéäiL íúBà øaçà éðà Eãéa§¨§£¦£©¥¨¤¦§¥

.ñð Cøãa ,ãçàóñBé õò (èé ¤¨§¤¤¥¥¥
,íéøôà ãéa øLàúeëìî èáL £¤§©¤§©¦¥¤©§

.íéøôà ãéa àéä øLà óñBéézúðå ¥£¤¦§©¤§©¦§¨©¦
,åéìò íúBàíéèáMä úà ïzàå ¨¨¨§¤¥¤©§¨¦

.Bzà øLà,äãeäé õò úà £¤¦¤¥§¨
.äãeäé èáL íò eøaçúiL¤¦§©§¦¥¤§¨

,ãçà õòì íúéNòåéðàå ©£¦¦§¥¤¨©£¦

.úçà úeëìîì íøaçà£©§¥§©§©©

,ãåc écáòå (ãë,çéLnä Cìî §©§¦¨¦¤¤©¨¦©

.ãåc òøfî àaLøLà (äë ¤¨¦¤©¨¦£¤
,á÷òéì écáòì ézúðá÷òélL ¨©¦§©§¦§©£Ÿ¤§©£Ÿ

íéøöî éìa äëøaä ä"á÷ä çéèáä¦§¦©©§¨¨§¦§¨¦

"äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe"¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

.(ci,gk ziy`xa)

mixn zxhr
åè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåéà 'ä eäàøäL øçà ¯úBîöòä eéçé C ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©©¤¤§¨¥¦§¨£¨

éà eäàøä ,çeøä ía àáúå úBLáéääiçúa ãîBòä äfä éììkä óebä âäðúé C ©§¥§¨Ÿ¨¨©¤§¨¥¦§©¥©©§¨¦©¤¨¥¦§¦¨

éà eðéä ,ãBò úeîé àlL ïôBàaúà äiçnä çeø àeäL äëeìnä úâäðä äéäé C §¤¤Ÿ¨©§¥¦§¤©§¨©©§¨¤©©§©¨¤

éàå éììkä óebäLôpa äfL åéúBöîe BúøBz úøéîL éãé ìò 'ä ìà eáeLé C ©©§¨¦§¥¨¤©§¥§¦©¨¦§¨¤¤©¤¤

úéììkä äiåba úìkNnäæèäzàå ©©§¤¤©§¦¨©§¨¦§©¨´
Eì-ç÷ íãà-ïáúëéúçãçà õò ¤¨À̈©§Æ£¦©¥´¤½̈

åéìò áúëeúBlnäéðáìå äãeäéì §³Ÿ¨¨Æ©¦¦«½̈§¦§¥¬
åéøáç ìàøNé,éålîe ïéîéða èáMî ¦§¨¥−£¥®̈¦¥¤¦§¨¦¦¥¦

,äãeäéì eøaçúäLç÷ìeãBòõò ¤¦§©§¦¨§©Æ¥´
åéìò áBúëe ãçàíélnäóñBéì ¤½̈§´¨À̈©¦¦§¥Æ

èáMä Làøíéøôà õòóñBiî àaä Ÿ©¥¤¥´¤§©½¦©¨¦¥

åéøáç ìàøNé úéa-ìëåìò ænøì §¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«§©¥©

úBéäì Bnò eøaçúäL íéèáMä øàL§¨©§¨¦¤¦§©§¦¦§

BzìLîî úçz:æéáø÷åáø÷zíúà ©©¤§©§§¨©¸§¨¥Ÿ¹̈
ãçà-ìà ãçàíéàøð úBéäìEì ¤¨¯¤¤¨²¦§¦§¦§−

ãçà õòìñð ét ìò ãçé eøaçúé ék §¥´¤®̈¦¦§©§©©©¦¥

Eãéa íéãçàì eéäåúîàa:çé §¨¬©«£¨¦−§¨¤«¤¡¤

éìà eøîàé øLàëåEnò éða E §©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−
àBìä øîàìL éeàøäîeðì ãébú- ¥®Ÿ£«¥¨¨¤©¦¬−̈

:Cl älà-äîèéíäìà øac ¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À
à äpä ýåýé éðãà øîà-äkéð «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧

úà ç÷ìíòøLà óñBé õò- Ÿ¥¹©¤¦¥³¥Æ£¤´
ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥®̈§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´
eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬

:éãéa ãçàíéîiä úéøçàa øîBìk ¤−̈§¨¦«§©§©£¦©¨¦

íéãáBàä íéèáMä úøNò eöa÷úé¦§©§£¤¤©§¨¦¨§¦

çéLî àeäL óñBé ìâc úçz ,íéçcpäå§©¦¨¦©©¤¤¥¤¨¦©

äéä äfL ,íéçcpä óBñàé øLà óñBé ïa¤¥£¤¤¡©¦¨¦¤¤¨¨

ìëìe íéøôà õò óñBéì éðMä õòä ìLî§©¨¥©¥¦§¥¥¤§©¦§¨

,õ÷ úòa åéìò eøaçúiL ìàøNé úéa¥¦§¨¥¤¦§©§¨¨§¥¥

äãeäé éða íb eãçàúé Ck-øçàå§©©¨¦§©£©§¥§¨

BèáL úçz úBéäì ,øák íéöa÷pä©¦§¨¦§¨¦§©©¦§

.BzìLîîeëíéöòä eéäåíää ¤§©§§¨¸¨«¥¦¹¨¥

íäéìò ázëz-øLàíéøácä £¤¦§¯Ÿ£¥¤²©§¨¦

íæçàz ,älàä:íäéðéòì Eãéaàë ¨¥¤Ÿ£¥§¨«§−§¥«¥¤«
íäéìà øaãåíéöòä æçàz úòa §©¥´£¥¤À§¥¤¡Ÿ¨¥¦

Eãéa íäääåäé éðãà øîà-äk ¨¥§¨§«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
ìàøNé éða-úà ç÷ì éðà äpä¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½
íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî¦¥¬©¦−£¤´¨«§®̈
úBöøàä ìà Ck-øçà eøftúð íMîe¦¨¦§©§©©¨¤¨£¨

,áéáñáéáqî íúà ézöa÷å ¨¦§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½
:íúîãà-ìà íúBà éúàáäåáëõøàa eéäL úòaíúà éúéNòåeéäéåCìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì §¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¥¤¨¨¨¤§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¦§§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤
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גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר
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גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר
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8:058:079:229:2510:1010:1310:5410:5716:3316:3717:1117:1516:1817:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:108:129:279:3010:1510:1810:5911:0216:4316:4617:1617:1916:2817:34שוויץ, ציריך )ח(

6:376:398:538:559:249:2710:2310:2617:5617:5918:2018:2317:4018:33תאילנד, 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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קפג לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש 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
6:356:388:298:319:059:089:5810:0116:4216:4617:1117:1416:2517:25באר שבע )ח(

6:386:418:298:329:069:099:5810:0116:4116:4417:0717:1016:1417:21חיפה )ח(

6:356:388:278:309:049:079:569:5916:4516:4817:0817:1116:0717:22ירושלים )ח(

6:376:408:298:329:069:099:5810:0116:4116:4517:0917:1316:2417:24תל אביב )ח(

7:427:458:568:599:459:4810:2910:3216:0316:0616:4216:4515:4817:00אוסטריה, וינה )ח(

5:545:588:468:509:349:3710:5010:5320:4320:4521:1521:1820:2721:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:387:408:579:009:449:4710:2910:3216:1216:1616:5016:5315:5717:07אוקראינה, אודסה )ח(

7:167:188:308:339:199:2210:0310:0615:3815:4216:1716:2015:2316:35אוקראינה, דונייצק )ח(

7:297:318:428:459:319:3410:1510:1815:4715:5116:2616:3015:3216:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:028:059:099:1210:0110:0410:4310:4616:0416:0816:4616:4915:4917:05אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:567:589:029:059:549:5710:3610:3915:5616:0016:3716:4115:4116:57אוקראינה, קייב )ח(

8:008:029:239:2510:0910:1110:5410:5716:4516:4917:1917:2316:3017:36איטליה, מילאנו )ח(

6:086:118:378:409:089:1110:1110:1418:1618:1918:4018:4318:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

5:375:418:298:329:139:1610:2710:3020:0720:1020:3820:4019:5120:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:096:129:019:059:549:5711:1211:1521:1821:2021:5421:5621:0222:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:259:019:039:429:4410:3110:3316:4716:5017:1917:2216:3117:34ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:198:518:549:339:3610:2110:2416:3216:3517:0517:0816:1717:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:198:528:549:349:3610:2210:2516:3216:3617:0517:0916:1717:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:588:009:299:3210:1210:1511:0011:0217:0317:0617:3717:4016:4817:53ארה״ב, דטרויט )ח(

7:137:159:089:119:449:4710:3710:4017:2717:3117:5417:5817:1218:09ארה״ב, האוסטון )ח(

6:536:568:428:459:209:2210:1110:1416:4716:5117:1717:2016:3217:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:037:069:059:089:399:4210:3410:3717:3517:3818:0218:0517:2018:15ארה״ב, מיאמי )ח(

7:147:178:488:509:309:3310:1810:2116:2616:2916:5917:0216:1017:15ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:157:178:478:509:309:3210:1710:2016:2316:2616:5617:0016:0717:13ארה״ב, שיקגו )ח(

5:576:008:388:419:129:1510:2010:2319:0419:0719:3019:3218:4919:43בוליביה, לה-פס )ח(

8:448:469:479:5010:4010:4311:2211:2416:3716:4017:1917:2316:2217:39בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:428:459:479:5010:4010:4211:2111:2416:3916:4217:2117:2416:2417:40בלגיה, בריסל )ח(

5:175:208:028:058:398:429:499:5218:5719:0019:2019:2218:4219:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:075:107:527:558:288:319:379:4018:3918:4219:0619:0918:2319:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:048:069:059:089:5910:0210:4010:4315:5515:5916:3616:4015:4316:56בריטניה, לונדון )ח(

8:238:259:169:1910:1310:1510:5210:5515:5115:5516:3716:4115:3916:57בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:158:179:139:1510:0810:1010:4810:5115:5616:0016:3816:4215:4116:58גרמניה, ברלין )ח(

8:228:249:299:3210:2110:2311:0311:0616:2516:2917:0617:1016:1017:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:115:157:588:028:368:399:479:5019:0619:0919:2719:3018:5119:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:109:179:209:509:5310:4710:5018:0618:0918:3118:3517:5118:44הודו, מומבאי )ח(

7:027:059:139:169:459:4810:4210:4518:0318:0618:2818:3217:4818:41הודו, פונה )ח(

7:287:318:458:489:339:3610:1710:2015:5515:5916:3316:3715:4016:51הונגריה, בודפשט )ח(

7:227:248:568:599:389:4110:2610:2916:3516:3917:0817:1216:2017:24טורקיה, איסטנבול )ח(

7:377:409:189:219:5810:0110:4810:5117:0917:1217:4017:4416:5417:56יוון, אתונה )ח(

7:477:509:059:089:539:5610:3810:4016:1816:2116:5616:5916:0317:13מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש 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
7:057:089:159:189:489:5010:4410:4718:0318:0618:2818:3117:4718:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:364:407:267:298:308:339:509:5320:1820:2020:5921:0120:0221:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:506:538:498:529:249:2710:1810:2117:1317:1717:4117:4416:5817:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:049:299:3210:0010:0311:0211:0519:0419:0719:2819:3118:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

7:437:458:428:459:369:3910:1710:2015:2515:2916:0916:1315:1016:29פולין, ורשא )ח(

5:415:448:198:228:528:559:5810:0118:3118:3418:5618:5918:1619:09פרו, לימה )ח(

8:198:219:409:4310:2710:2911:1211:1516:5917:0217:3517:3916:4417:53צרפת, ליאון )ח(

8:418:449:539:5610:4310:4611:2611:2916:5817:0217:3617:3916:4317:54צרפת, פריז )ח(

5:596:028:248:278:558:589:569:5917:5017:5318:1418:1717:3518:27קולומביה, בוגוטה )ח(

7:487:509:159:1810:0010:0210:4610:4916:4716:5017:1817:2216:3117:35קנדה, טורונטו )ח(

7:317:348:548:569:409:4310:2510:2816:1516:1816:5016:5416:0017:07קנדה, מונטריאול )ח(

6:496:528:368:399:149:1710:0510:0816:3816:4117:0817:1116:2317:23קפריסין, לרנקה )ח(

9:189:2010:0510:0811:0411:0711:4211:4516:3016:3417:1817:2216:1517:40רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:578:599:399:4210:4010:4311:1711:2016:0216:0616:4816:5115:4717:09רוסיה, מוסקבה )ח(

8:058:079:229:2510:1010:1310:5410:5716:3316:3717:1117:1516:1817:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:108:129:279:3010:1510:1810:5911:0216:4316:4617:1617:1916:2817:34שוויץ, ציריך )ח(

6:376:398:538:559:249:2710:2310:2617:5617:5918:2018:2317:4018:33תאילנד, 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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